
О ткрай време пътуването 
е било не само начин човек да 

се придвижи от едно място до друго, 
а и възможност да опознае заобика-
лящия го свят, да се запознае с други 
култури и види друг начин на живот, 
да обогати себе си материално или 
духовно. Мнозина ще възразят, че 
времето на писаните каручки е от-
давна отминало и само в Йовковите 
„Старопланински легенди“ има ро-
мантика по време на път. И че при-
ключенията „По пътя“ са останали 
далеч в 60-те години на отминалия 
век при битници и хипита.

Но не е така. Все още има места 
по света, където едно най-обикнове-
но пътуване с градския или между-
градския автобус може да се окаже 
изпълнено с повече адреналин от-
колкото бънджи-скок от Аспарухо-
вия мост.

Когато преди 6 години пристиг-
нах за първи път в Прага, първото 
нещо, което ме впечатли бе…разпи-
санието на градския транспорт. Бях 
удивена от начина, по който всичко 
е измислено, изчислено, съгласува-
но, проверено и работи! И е в услуга 
на гражданина, на този, който пла-
ща билетчето. Асоциацията с поло-
жението в България бе неизбежна. 
Винаги съм смятала, че и в България 
има разписание на градския транс-
порт, което обаче, поради незнайно 
какви причини (вероятно – за да 
не се травматизират пътниците), се 
пази в пълна тайна и само шофьор-
ите на автобуси знаят точния час на 
тръгване и евентуално пристигане. 
Загадки витаят и около самия марш-
рут – откъде например ще мине 
днес автобус N 7 е изненада не само 
за пътуващия за първи път по това 
трасе. Често и гражданите, ползва-
щи всекидневно съответната линия, 
биват изненадани с новия маршрут, 
по който се движи автобусът им по-
ради ремонтни работи по трасето 
или моментното настроение на шо-
фьора, за която промяна никой не 
си е направил труда да ги уведоми. 
Отивате сутрин на спирката и при-
ключението започва! 

Ето една случка от личния ми ар-
хив: горещ летен ден, автобус N 11 
в град П. След като си купувам билет, 
се настанявам на една от задните се-
далки, където след малко идва да ми 
прави компания самият кондуктор 
– безобиден наглед чичко с оредяла 

и побеляла коса и бирено шкембен-
це. Казва че, ако му върна току-що 
закупеният билет, той ще ми върне 
част от парите – широко разпрос-
транена практика, от която печелим 
стотинки и аз и той, и губим всички 
ние, ползващи автобусите. Като съ-
вестна гражданка отказах – любезно 
предвид почитта ми към възрастта 
му, но твърдо – ппредвид уважение-
то ми към моята. Човечецът отмина 
разочарован, но след малко се завър-
на отново, седна на седалката до мен, 
неволно (както помислих в първия 
момент) постави ръка на коляното 
ми и без всякакви заобикалки изре-
че с влажен поглед „Искам да те...“. 
Бях толкова изненадана и възмуте-
на, че дори не успях да използвам 
някоя от обидните думички, които 
пазя в речника си. Още на следваща-
та спирка слязох и съвестно записах 
номера на автобуса и часа, в който 
пътувах. След което се обадих в ре-
дакцията на най-високотиражния 
местен вестник и разказах за случи-
лото се. Не исках подобно нещо да се 
повтори и с други жени и граждан-
ската ми съвест надделя над срама 
да опиша случката. Оттам ми дадоха 
телефони на шефовете на „Градски 
транспорт“ и аз повторих разказа си. 
На следващия ден в местната преса 
се появи поредният компрометиращ 
материал за транспорта, а аз обясних 
на всичките си познати какво може 
да им се случи в автобуса посред 
бял ден (вероятно затова в България 
няма нощни автобуси). А кондукто-
ра? Срещнах го след месец отново 
– по друга автобусна линия. Така, де 
– няма да го оставят без работа само 
защото бил мераклия!

Не по-малко вълнуващо е пъту-
ването с междуградския транспорт. 
Миналото лято гостувах на мои при-
ятели в различни краища на родина-
та и, за съжаление, ми се наложи да 
го използвам. Като начало трябваше 
да разбера часа на тръгване. Прия-
телката ми започна да звъни на свои 
познати, за да научи разписанието 
– не, че си няма интернет, но явно 
този начин е по-сигурен. След това 
отидохме до автогарата за да купя 
билет. Оказа се, че за посочения час 
билет мога да закупя не от гишето 
на автогарата, а от офиса на частна-
та фирма, която извършва пътува-
нето. Така и така бях на автогарата, 
реших да разбера на коя автогара ще 

пристигнем. Отправих въпроса си 
към жената на гишето с надпис „Ин-
формация“. В отговор тя ми отправи 
поглед, който разтълкувах като „Ти 
добре ли си? Аз откъде да знам?!“ 
И се оказах почти права: „Ами не 
знам. Трябва да питате шофьора на 
автобуса.“ Аха, казах си, вероятно 
шофьорът решава на коя автогара 
ще спре днес. Трябва да има разноо-
бразие и елемент на изненада.

Както и да е, с приятелката ми се 
втурнахме да търсим офиса на транс-
портната фирма. След дълго обика-
ляне и разпитване намерихме един, 

но се оказа, че тази фирма пътува 
в други часове, тоест „не е нашата“. 
След  още 15 минути (до-
бре, че приятелката 
ми е коренячка) 
намерихме „офи-
са“ в една барачка, 
предлагаща цигари, 
закуски, кафе и дру-
ги подобни. Купих 
билета и подробно 
се информирах къде 
точно спира автобусът 
и в колко точно тръгва. „Елате 10 
минути по-рано“, посъветва ме же-
ната. „И с храна и вода за два дни“, 
пошегувах се аз. Да не бях го казва-
ла!

Когато в уречения час се появи-
хме на „спирката“ се оказа, че авто-
бусът „още го няма, но ей сега ще 
пристигне!“ Това „ей сега“ се оказва 
ни повече, ни по-малко от 55 мину-
ти и когато накрая се появява, шо-
фьорът е леко раздразнен от това, 
че хората бързат да се качат. Така де 
– един час закъснение – голяма ра-
бота! Много внимателно го подпит-
вам на коя автогара възнамерява да 
спре днес и, представете си – той ми 
отговаря! Явно вече е взел решение. 
А дали би бил така любезен да ми 
каже към колко горе-долу ще прис-
тигнем? Този въпрос го затруднява 
повече. Той казва един ориентиро-
въчен час, но гласът му подсказва, 
че не би заложил главата си за него. 
Все пак получих задоволителна ин-
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формация и, поуспокоена, седнах 
в автобуса – след около 2 часа и по-
ловина щях да пристигна и всички 
вълнения около пътуването щяха да 
са зад гърба ми. Оказа се, че греша – 
най-вълнуващото сега започваше!

След като преминахме през кит-
ни български селца, започнахме да 
изкачваме Балкана. Смрачи се, за-
валя дъжд, появи се мъгла, а ние се 
движехме по тясно шосе, където от 
дясно зее пропаст, а мантинелата 
или е почупена, или въобще я няма, 
а отляво заслепяват фаровете на на-
срещните автомобили. Картината 

се допълваше и от изнервените до 
крайност пътници, говорещи с ча-
кащите ги близки и обясняващи, 
че не знаят къде се намират, откъде 
минават и в кой край на България 
са. Избраният филм също не развед-
ряваше обстановката – в началото 
главният герой уж губи всичките си 
роднини, но те после пак се появяват 
и той през цялото време не знае кое 
се случва реално и кое е само плод 
на въображението му. Междувре-
менно някой го преследва и той бяга 
и то така, че когато филмът свърши, 
облекчено въздъхнах, спасявайки се 
поне от този кошмар, шофьорът го 
пусна отново!!!) Допълнително за-
труднение на движението създадоха 
и прибиращите от паша животни, 
а накрая и група роми, решили, че 
най-удобното място за вечерна раз-
ходка е междуградския път. При все 

че пътниците жужаха като кошер 
подивели пчели, шофьорът запази 
хладнокръвие и не изпадна в умо-
помрачение – той ловко шофира-
ше, като при това с дясната си ръка 
говореше по мобилния си телефон, 
а с лявата пушеше цигара и тръска-
ше пепелта през прозорчето. Стис-
нала силно палци си казвах „Боже 
Господи, какво ми трябваше да пъ-
тувам и опознавам България?!“

Вероятно тези дребни неудобства 
са причината да предпочитам услу-
гите на такситата. И ако в Прага пъ-
тувам с такси не повече от 3 – 4 пъти 

годишно, то в Бъл-
гария го правех по 3 
– 4 пъти на ден. До-
като не установих, 
че и при таксиме-
тровите услуги 

няма никакви 
гаранции за 
сигурност. От-
къде да знам, 
в с ъ щ н о с т , 
дали шофьор-
ът, който ме 
вози, не е само 

заместник на титуляра, 
който в момента има друга работа, 
но трябва да си плати всекидневна-
та рента за колата, дали не кара по-
редната 24 часова смяна, дали колата 
е в изправност и дали въобще има 
шофьорска книжка? За различните 
„ценоразписи“ въобще не говоря – 
все пак в един момент става въпрос 
за живота ни, а той няма цена.

При поредното ми посещение 
в родната ни страна, гостувах за 
малко на приятели в София и ми се 
наложи да ползвам софийския град-
ски транспорт. Бях много учудена 
от начина, по който приятелката 
ми обясняваше (като на слабоумен) 
къде точно трябва да сляза и сменя 
автобуси и маршрутки, за да стигна 
до целта. След това разбрах, че под-
робните обяснения не са били на-
празни. Автобусът, в който се качих, 
бе толкова мръсен, че не посмях да 
седна на седалките – все пак исках да 

пристигна в приличен вид.  На сре-
щуположни седалки две девойчета 
си лакираха ноктите, а тъй като по-
ради ремонт на шосето се придвиж-
вахме извънредно бавно, шофьор-
ът добродушно отваряше вратите 
и пътниците слизаха и се качваха 
извън автобусните спирки, умело 
лавирайки между колоните чакащи 
и движещи се МПС-та. Мислех, че 
съм в шок, но се лъжех. Истинският 
шок дойде, когато опитах да открия  
откъде тръгва маршрутката, коя-
то искам да хвана! Имам късмет, че 
съм българка и мога да разпитвам до 
безкрай минувачите. Ами ако не бях 
българка?

Споделям това с вас, драги чита-
тели, защото сезонът на отпуските 
наближава и ние отново ще отидем 
да се видим с роднини и прияте-
ли. И отново ще късаме нерви и ще 
хвърляме пари на вятъра за таксита. 
А защо? Ако хората в България не 
знаят, поради това, че не са пътували 
много по света, че има и по-добър ва-
риант, ние, които живеем в Европа, 
знаем това много добре, и най-мал-
кото, което можем да направим, е да 
изразим своето несъгласие с лошо 
организираната система.

В началото споделих, че първо-
то нещо, което ми направи впе-
чатление в Прага, бе градският 
транспорт.А след това се замислих 
колко ли български левове са похар-
чени за „обмяна на опит“, колко ли 
доклади са изписани, колко ли кон-
ференции са направени, все с нулев 
резултат. А при това не е необходимо 
да откриваме „топлата вода“ – неща-
та отдавна са измислени и внедрени. 
А защо в България положението 
е друго мисля можем да се досетим. 
И кой има полза от това!

И, че една фирма, макар и частна, 
е част от обществения транспорт, 
а не от личния. Което между другото 
означава, че шофьорът не би трябва-
ло да ни налага личните си музикал-
ни предпочитания, следва да бъде 
в униформа (като начало поне да не 
е разгърден и по потник) и че  мяс-
тото на порноплакатите и плюшени-
те играчки не е на предното стъкло, 
а в неговата стая. И, че е служител 
в ОБЩЕСТВЕНИЯ транспорт, така 
че реплики от сорта на „Като не ти 
харесва – слизай! Има таксита!“.

За да може човек да се чувства на-
истина Човек, когато е на път… 

      къде пътувате?
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