


ОТ МАЛКАТА ДО ГОЛЯМАТА ВИЕНА
        И ОБРАТНО

     (пътепис)


                "Едно пътуване е като една глътка от извора 
                                  на живота“ /неизв. автор/


             Воаяж по Дунава от Русе до Будапеща,Братислава, Виена,Дюрнщайн,Пасау...Звучи прекрасно, нали?
             Това пътуване по Дунава беше една от големите ми мечти, която почти не вярвах да бъде осъществена. Знаех, че ще струва скъпо и освен това, че ще са необходими смелост и достатъчно физическа енергия, за да се впусна в тази авантюра на моите години.         
             Но мечтата ми се осъществи. Набрах смелост, събрах сили, приготвих багажа и потеглих...
             Има нещо иронично в това,че за да поемеш на такова пътешествие по реката от „малката Виена“, като наричат Русе,до голямата,трябва да пътуваш първо до София с влак, а после с автобус през Сърбия и Унгария. А може да избереш втория вариант- от Русе до Букурещ с такси и от Букурещ до Виена – със самолет. Това е положението сега. А някога не беше така – туристите, избрали  дестинацията Русе-Виена,се качваха на круизния кораб от пристанището в Русе.Сега круизни кораби много рядко достигат до най-големия наш дунавски бряг – дали защото България не прави нищо, за да развие този прекрасен вид туризъм... Едва напоследък в моя град се заговори и започна да се действа по това реката да стане пълноценна част от живота, туризма и развлекателната индустрия. Дано доживея и видя един ден Русе като истински европейски град, превърнал се в такъв благодарение на своя пълноводен и прекрасен Дунав... 

               

	С автобус до Виена                                       

 
              
             Пътуването ми от Русе до София с влак е твърде дълго и изтощително, особено в горещите дни, каквито бяха първите дни на месец септември. Но по настояване на сина ми аз тръгнах един–два дена по-рано и така успях да си почина и да набера сили за голямото, около 14 часово пътуване с автобус до Виена. 
             Транспортната фирма „AIR KONA“ осигурява на пътниците си комфорт и изключително вежливо обслужване. В ранния следобед на 5 септември луксозният автобус потегли точно навреме от автогара „Сердика“.Нито един човек от пътуващите за Виена не ми беше познат.
До мен вдясно седеше млада жена,с която през цялото пътуване едва-едва си разменяхме по някоя дума. 
            Първото спиране на автобуса беше на българо-сръбската граница, около 17 часа след обед. През дългия, повече от час, престой за митническа и паспортна проверка имах възможността да се огледам наоколо. Есента тъкмо навлизаше в своята пъстра жълто-оранжева красота и хълмовете, осветени от слънцето малко преди залез,радваха очите ми. Но това, което забелязах около сградите на границата и в близост до пътя ми напомняше за някои родни картинки. Бурени,боклуци и над тях крестяща реклама на сръбска сушеница.Казах си: „И ние сме зле с реда и чистотата, но тук е още по-зле...“. В близост до пътните знаци имаше големи табла с изрисувани сръбки плескавици и бутилки с мляко от „moia kravica“.
           Вече се беше стъмнило,когато спряхме за една по-дълга почивка. Стюардът на автобуса обяви, че на това място ще бъде нашата вечеря, осигурена и поръчана от транспортната фирма „AIR KONA“. Бях огладняла и тъкмо си изваждах един от старателно приготвените от сина ми сандвичи за из път. Останах изненадана, защото за първи път пътувах с тази фирма и не знаех, че вечерята на отиване и закуската на връщане е безплатна, т.е. нейната цена е включена в цената на пътническия билет.
          И тук, в тази късна вечер на сръбска земя, ми се случи първото пътно премеждие. Стюардът беше казал, че заведението,в което ще вечеряме, се намира на около 200 метра от паркинга, нагоре вдясно. Изкачихме се до осветената сръбска кръчма „Коначище“ и заехме запазените за пътниците на „AIR KONA“ места. Аз седнах на една маса с моята съпътничка и две нейни приятелки. Като начало си поръчахме по чаша вино – за тях червено, за мен, преимуществено,бяло. Пъргавият сръбски сервитьор ни донесе три добре запечатани бутилчици, чиято цена в евро надмина очакванията ми. Виното обаче беше хубаво,като за изискани клиенти на елитната транспортна фирма. Почерпихме се още преди да ни сервират горещата сръбска плескавица с някаква зеленчукова гарнитура. И тъй като аз съм запалена фотографка, побързах да направя две снимки за спомен от тази вечеря на сръбска земя.Това дотук добре, но защо бях забравила,че Сърбия не е в Европейския съюз,че тук роумингът не е в сила,че всеки електронен контакт с Европа е прескъп... Изпратих веднага снимките по моя свръхмодерен смартфон,за да се похваля къде съм,с кого съм,какво ям и какво пия... И това ми костваше едно твърде голямо увеличение на месечната ми сметка за мобилен телефон...
        Но това е малката беда – парите се печелят, за да се харчат, както се казва... Голямото премеждие дойде по-късно, когато вечерята приключи и всички тръгнаха към автобуса. Аз прибягах набързо до тоалетната и когато излязох от заведението видях,че всички пътници са изчезнали. Хукнах надолу с всички сили да ги настигна до паркинга, където беше автобусът ни, но по пътя не виждах никакъв жив човек. Стигнах на паркинга, а там, подредени в гъсти редици, само тирове и товарни коли. Огледах се да открия нашия автобус,но напразно – от него нямаше и следа. Нямаше на кого да се обадя по телефона – нито на съпътниците си,нито на някой от двамата шофьори. Помислих си,че съм изоставена, че автобусът е потеглил за Виена без мен. Ужасена, хукнах нагоре, за да намеря някакво убежище от непознатата мрачина и когато наближих известното ми вече „Коначище“ забелязах светещите фарове и логото на „AIR KONA.Шофьрът стоеше на уличното платно, гледаше към мен и ми махаше с ръка.Забавих малко хода си и с последни сили стигнах до паркирания малко по-нагоре от заведението автобус. Задъхана, едва успях да се извиня на шофьора, но той с усмивка ми обясни, че не е предупредил за промяната на мястото,където ще се качим отново. „Обикновено така правим,когато паркингът се претовари с тирове...Другите хора, които са пътували с нас, знаят това, но вие явно за първи път сте по тоя маршрут...“ – на свой ред ми се извини той и вежливо ме покани да вляза в автобуса.
        Дълго време не можах да се съвзема от преживения стрес и останах будна почти през целия път до Виена. Младата жена до мен спеше, свита на кълбо до прозореца на автобуса. От високата,но явно допустима скорост, с която продължаваше нощното пътуване, ми се повдигаше, но аз продължавах упорито да се взирам в почти безлюдната магистрала пред очите ми.Как сме преминали през Сърбия не помня, защото нищо не съм видяла в нощните часове, освен добре осветения път.И не съжалявам много за пропуснатото. Спомням си какво споделя Алеко Константинов в своите пътни бележки:“Сърбия минуваме нощно време и,разбира се, нищо не виждаме от нея, па и сред пладне да я пресечеш – не е интересна.“
         И от преминаването през Унгария нищо не помня, освен едночасовия среднощен престой на границата.Искаше ми се да видя как изглежда сега унгарската „пуста“, която преди три десетилетия наблюдавах през прозореца на влака, когато група русенски учители, наградени с екскурзия в чужбина заради успешното си представяне на ежегодните педагогически четения, гостувахме на българското училище в Будапеща. И точно тук,на унгарска територия, размишлявах върху погрешното ми решение да пътувам до Виена с автобус,вместо със самолет. Защото съм се надявала да видя нещо интересно по пътя, поне в Унгария...
        

        На зазоряване наближихме Виена. Шофьорът беше намалил скоростта и пред очите ми малко просветна. Жената до мен се беше  събудила и почти в края на нашето дълго пътуване поведохме с нея кратък разговор. Разбрах, че ѝ предстои още път с кола до Линц и че нейни близки я чакат вече на виенската автогара. Стана ми ясно, че няма да мога да разчитам на помощта ѝ при наемането на такси до речната гара, където след няколко часа трябва да пристигне круезният кораб „София“. Една от съпътничките ми, съвсем непозната за мен жена, ми предложи, за по-икономично, да отида до пристанището с метрото, като ми обясни къде мога да направя необходимите смени. Аз ѝ благодарих за учтивостта, но се отказах от предложението ѝ под предлог, че за първи път влизам във Виена и за по-голяма сигурност ще си наема такси, колкото и скъпо да е. Излязох от международната автогара „ERDBERG“, която, за мое учудване, в ранната утрин изглеждаше твърде неподобаващо за Виена. Надявах се да има чакащи таксита около спиращите автобуси, но не беше така. Трябваше да изляза на оживена двупосочна и много натоварена улица и да измина около стотина метра до стоянката на такситата. Тъмнокожият шофьор на първото такси, до което приближих, ми поиска твърде голяма сума за превоза до посочения в пътническите ми документи адрес –  крайбрежната улица „Handelskei“ 265, понтон № 5. Отказах се и изчаках второто такси. Предложената сума от шофьора, също тъмнокож, беше по-приемлива, но аз се отказах и от него. Не бързах, защото до пристигането на кораба имах повече от четири часа, и изчаках следващото такси. Шофьорът беше европеец и с оскъдния си немски език успях да се уговоря за сума, която ми беше препоръчана от моя русенски туроператор – 15 евро. Случих на много вежлив възрастен таксиметров шофьор, който през целия, почти петнадесетминутен път до пристанището се опитваше да завърже някакъв разговор с мен. Спряхме до самия понтон № 5, платих уговорената сума и към нея прибавих за вежливостта на шофьора и малък бакшиш. 
        Когато седнах на една пейка срещу понтона, на който трябваше да акустира моят кораб, беше едва седем часа по виенско време. Оставаха три часа до качването ми на кораба и аз имах достатъчно много време да огледам речната гара и красивата крайбрежна улица,по която непрекъснато пристигаха автобуси с пътници, насочващи се към техните, вече акустирали, кораби. Хладната виенска утрин ме ободри и след вкусния сандвич и приготвеното от сина ми студено кафе аз не чувствах вече умората от голямото нощно пътуване. Разхождах се по кея, разглеждах красивите тераси на скъпите крайречни заведения, радвах се на цветните лехи, любувах се на Дунава, който,за разлика от този край Русе,тук се оказа толкова тесен... Това беше виенският Дунауканал (някогашната „виенска вада“),дълъг 17 км. Направих няколко снимки, прегледах си пощата в таблета и вече с нетърпение очаквах появата на „ кораба на мечтите“ – българския моторен кораб „София“, с който щеше да се осъществи бленуваният ми круиз по Дунава...


         Ето го!... Белият кораб, който бях виждала не толкова в рекламните проспекти, колкото в сънищата си!... Забелязах  го много отдалече, преди да навлезе във виенското пристанище. Наблюдавах го когато приближаваше, когато мина под близкия мост, когато направи завоя и когато акустира на понтон № 5... Беше по-красив, отколкото си го представях – с многобройните тераси и със слънчевата палуба, изпълнена с любопитни пътници, идващи отгоре, качили се още в Пасау... До мен достигаха звуците на музиката, с която по-късно щях да свикна при всяко навлизане в определено от маршрута речно пристанище. Някои пътници слизаха за кратка разходка по краебрежието на Виена, други, с пътнически чанти и куфари, се качваха. Аз не бързах да вляза в кораба – исках да го погледам от брега, да му се порадвам...



II. На борда на круизен кораб „София“

         Когато се насочих към обградения с две цветни платформи вход, към мен приближи пъргав стюард и ми пое багажа. Въведе ме в салона с рецепцията и ми показа стълбата, по която да сляза на долната палуба, където е моята каюта №114.Обясни ми, че ще намеря багажа си пред вратата на каютата, след като си уредя приема на рецепцията. Трябва да отбележа, че целият екипаж и обслужващ персонал на кораба са българи, които владеят отлично и немски език, защото туристическите групи от около 190 души са германски граждани. За български туристи имаше отделени само 3 каюти, т.е за 6 души. Аз не познавах българите, които щяха да бъдат на кораба. Видях ги за пръв път в панорамния бар, където ни посрещна управителката на корабния хотел.Бяха се качили на кораба преди мен, веднага след пристигането си с кола от Мюнхен. Оказа се, че това е едно мило семейство от двама на средна възраст мъж и жена – Светла и Красимир, от млада предбрачна двойка – тяхната дъщеря Елина и нейният годеник Димитър,а също така и нежененият син в семейството – Боян. Имах късмет, че тези мои съпътници владееха немски език, тъй като бащата, майката и синът от доста време живееха и работеха в Мюнхен. Младите Елина и Димитър живееха в София, но често са гостували в Германия и на това се дължеше умението им да да си служат с чуждия език. Стана така, че разговорникът,с който ме беше снабдил синът ми,се оказа излишен, тъй като с моите сънародници бяхме почти винаги заедно. В ресторанта на кораба ни беше приготвена специална маса за 6 души,а в свободното време бяхме заедно както на слънчевата палуба, така и в панорамния бар.По този начин аз си имах постоянни преводачи,тъй като цялата текуща информация се поднасяше на немски език.
         
         Първият ден на кораба мина като в сън – и в преносния, и в прекия смисъл на думата. Въпреки че отказах топлия чай, предложен ми гостоприемно от салонната управителка на панорамния бар (пожелах си само чаша минерална вода, в част от която разтворих ободрителния аспирин), умората вече ме беше налегнала, спеше ми се ужасно и аз едва издържах будна до първия обяд на кораба. Нашата маса беше подредена стилно, до прозореца, с прекрасен изглед към виенския бряг. Впечатли ме четиристепенното меню от предястие, супа, основно и десерт – всичко по избор,като заявката се приемаше по време на сутрешната закуска.Ресторантът на кораба предлагаше още две междинни закуски – следобедно кафе или чай със сладкиши в 16 ч. и нощна закуска за тези, които са все още будни (и гладни) след 22.30 ч.
         Почти като на сън мина първият обяд, след който започваше туристическата обиколка на Виена. Пропуснах я по две основателни причини – първата, защото нямаше места в автобусите, заети изцяло от германската група, направила заявката си още при качването си в Пасау, и втората – голямата ми умора и въпиюща нужда от сън... 
         Когато влязох за първи път в малката си самостоятелно наета каюта, аз се изумих от чистотата и блясъка на спалното бельо, на хавлиите,на чашите,на банята... Моята камериерка, а по-късно разбрах, че и другите владеят тези умения, беше подредила на малкото бюро две хавлии във формата на сладко кученце.В лапичките му имаше свитък с дневната програма по часове и минути – къде, кога, какво, с пожелание „Приятен престой във Виена и на борда на м/к „София“.Учудването ми беше голямо, когато видях, че в тази малка каюта имаше място за баня и тоалетна, за стилна мивка с огледало, за гардероб с достатъчно на брой закачалки.Всичко, което ми беше необходимо за шестдневния престой на кораба, го имаше.И макар че каютата беше на първата палуба,с прозорец почти на нивото на водата,не ми действаше подтискащо, защото влизах в нея само за да си почивам. Понякога, преди да ме налегне сънят,дръпвах красивите завески на прозореца и наблюдавах водите на Дунава – приказно спокойни, сребристи на нощната лунна светлина и от време навреме, при разминаване с други кораби, развълнувани така, че обливаха изцяло стъклата на прозореца. И сега пред мен е тази невероятна нощна картина – речните води, ту спокойни, блеснали от светлините на крайбрежните градове, ту развълнувани, обливащи със сребристата си пяна моя прозорец...



III. „Българска сватба“ под немски аплодисменти
          
        В програмата за деня беше отбелязано, че малко след вечерята,в 20.30 ч. корабът ще отплава за Естергом, Унгария.Всички пътници бяха поканени в панорамния бар, за да се насладят на ефектното представление, което щеше да изнесе екипажът на кораба – „Българска сватба“. Оказа се, че освен преките си професионални задължения, камериерките, барманите, сервитьорите, дори част от техническия персонал притежават и артистични способности. Ние, малката група българи, не бяхме впечатлени толкова от познатия ни обичай, колкото от начина, по който екипажът го представи. Когато камерният оркестър Дуо „София“ засвири българските хора и ръченици, ние със Светла и Красимир не издържахме и се хванахме на хорото.Това предизвика бурните овации на изумените германци, които не очакваха това наше спонтанно включване в обичая „Българска сватба“.
         Късно вечерта се прибрах в каютата си и видях с почуда, че леглото ми е подредено, от бюрото ме гледа нова хавлиена фигурка, а до нея - програмата за следващия ден.
         Събуждането винаги беше с лека приятна музика, толкова тиха, че ако си се наспал добре, ще я слушаш с удоволствие докато се излежаваш, а ако още ти се спи, тя наново ще те приспи. За мое учудване сънят ми в тази малка уютна каюта се оказа здрав, непробуден, въпреки лекия шум от машинното отделение.

IV. Старият унгарски Естергом
 
         Сутринта, по време на закуската, пристигнахме в Естергом – един от най-старите градове на Унгария.Много ми се искаше да видя забележителностите на този град, но отново не успях да се включа в предварително направената заявка от голямата немска група. Моите нови приятели също не се включиха, но решиха сами да направят почти тричасовата пешеходна екскурзия. Поканиха ме, но аз не посмях да тръгна с тях, защото знаех, че натоварването ще бъде голямо. Те са млади хора, си казах, аз не бих могла да вървя с тяхното темпо и само ще ги притеснявам с моята физическа немощ.Останах на кораба и от слънчевата палуба се наслаждавах на хубавото време,на красивата панорама, която се откриваше и от двете страни на реката.По-късно научих, че това великолепие на извивката на Дунав е дало повод да наричат тази местност „Унгарско Вахау“. 
Когато новите ми приятели се завърнаха,те, по време на обяда, с въодушевление ми разказваха какво са видели, показваха ми снимките на забележителните места, които са посетили.От тях научих много за Естергом,градът, който по римско време е бил укрепено селище с име Салвио Мансио. След преселението на народите около 500 г. на мястото на тази римска крепост се заселват славяни. Те назовават новото селище Стрегом,което означава стража. Естергом, вече на унгарски език,е имало функция на страж на дунавския бряг,който да бди и пази от евентуални нашественици. След установяване на маджарите по тези места Естергом става седалище на великия княз Геза,а след това и на унгарските крале.От снимките, които разглеждах с интерес, особено впечатление ми направи най-колямата католическа катедрала в Унгария – Естергомската базилика в стил класицизъм, една от най-величествените сакрални сгради в Европа,наречена „Глава,майка и учител на унгарската църква“. Впечатли ме големината на този храм,построен по модел на катедралата „Св. Петър“. Научих още, че огромната икона на св. Стефан, 84.5 м, е дело на венецианския художник Микеланджело Григолети. И още, че по повод откриването на този храм Ференц Лист написва своята Естергомска меса.

V. Будапеща в миналото и сега                

      По време на обяда, докато моите приятели ми разказваха подробности от екскурзията си в Естергом,неусетно приближихме Будапеща.Познавах този град, наричан „перлата на Дунава“, от едноседмичното си пребиваване по време на пролетната ни екскурзия с мои колеги учители в началото на 80-те години. Тогава имах чудесен гид – кап.Сатмари, приятел на моя съсед капитан Генов от времето, когато са били представители на българското и унгарското корабоплавне в Одеса. Сатмари владееше много добре руски език и общуването с него беше леко и приятно. През всичките дни на едноседмичния ни престой в Будапеща той идваше с колата си до общежитието на българското училище,което вече не съществува (в унгарската столица сега има само Български културен дом и културен център). Сатмари ми показваше най-големите забележителности на красивата унгарска столица.Обиколката ни започваше от Пеща, качвахме се на хълма Гелерт, продължавахме до бившия царски дворец, откъдето се откриваше красивата Буда.“Тук живеят най-богатите хора – в разкошни къщи-дворци, с обширни, богато озеленени дворове,с цветни и плодни градини...Не всеки унгарец може да си позволи този лукс да си построи дом на хълмовете Буда...“ ми казваше със съжаление той. С колата на Сатмари сме минавали през Верижния мост,наблюдавали сме красивите барокови сгради, кметството, парламента,спирали сме на площада на героите с мемориалите на унгарските крале.Дори на кино ме заведе, за да видя филми, недостъпни за България по това време. В късните вечерни часове, от 10 до 12 ч, ние гледахме нещо,което малолетните унгарски деца не трябваше да видят – „Декамерон“ и „Кентърберийски разкази“ – нещо недопустимо у нас десетилетия по-късно от унгарците...
        Сега пред мен се откриваше възможността отново да видя много от забележителностите на тази „перла на Дунава“, както я наричат.
 На първо място е мостът Арпад,разположен в северния край на остров Маргит, кръстен на вожда Арпад, лидерът на първите маджарски заселници в Унгария. Този мост е вторият по дължина (928 м.), широк е 35.4 м.  и в днешни дни е най-натовареният мост в Будапеща. Има шест ленти за движение, както и две трамвайни линии в центъра,настилка и велосипедна алея във всяка от двете страни.
        Втората забележителност е самият остров Маргарет, носещ името на дъщерята на крал Бела IV,която живяла в метох, разположен на острова. Тук се намира най-хубавият парк на Будапеща. Някои от сградите на острова носят особена екзотична атмосфера: защитената от ЮНЕСКО водна кула, музикалният фонтан, откритата сцена,църквата „Св. Михаил“, както и метохът, в който Маргарет е живяла. Туристите могат да отидат на плаж, да поплуват в модерен басейн, да отседнат в първокласни хотели, да се хранят в изискани ресторанти.
       Построеният през периода 1872-1876 г. мост със същото име – Margit hid – е дело на френския архитект Ernest Gouin. Маргит мост е вторият постоянен мост в Будапеща в стил френски необарок.Той свързва Istvan Boulevard и Маргит Boulevard и достига до остров Маргит. Статуите на седемте стълба на моста са дело на френския скулптор Trabard.Строителството му започва двадесет години след откриването на Верижния мост. В плочата, вградена в южната част на централния стълб, е посочена датата на строителството, както и името на дизайнера.
       Една от най-красивите сгради в Будапеща се намира на самия речен бряг. Тя наподобява Лондонския парламент, построен през 1835 г. Унгарският парламент е в неоготически стил по плановете на Имре Щайндл. При строежа, започнал през 1885 г. и завършен през 1904 г., са използвани 40 милиона тухли, половин милион плочи от мек варовик и 40 кг злато.
       Църквата „Св. Елизабет“ е построена също в неоготически стил и е посветена на кралица Елизабет Унгарска (1207-1231), омъжена на 14 годишна възраст, останала вдовица на 20 години. Младата кралица, подобно на лейди Даяна, посвещава живота си на бедните хора, умира на 24 години и се превръща в символ на християнското милосърдие.Пансионът и болницата към църквата се управляват от монахини.
       Храмът „Св. Богородица“, известен още като черквата на крал Матиаш Корвин, се намира в крепостта на Буда между „Рибарския бастион“ и площад „Св. Троица“.Приема се, че храмът е бил основан от крал Стефан I през 1015 г. Забележителното на този храм е това, че той е трикорабен и покривът му е настлан с разноцветни керамични плочи. Знае се също, че през 1944-45 г., в резултат на обстрела, извършен от съветските войски,сградата е понесла сериозни щети – покривът бил разрушен, а арките и органът са повредени. Преди това германците са използвали криптата за кухня, а след тях войниците от съветската армия превърнали олтара в обор, а параклиса Лорето – в тоалетна. В днешно време черквата „Св. Богородица“ е почти изцяло възстановена.
          Една от на-големите забележителности на Будапеща е  Верижният мост, дело на архитект Уйлям Кларк Тиърни. Той е първият постоянен каменен мост, свързващ Пеща и Буда, една от емблемите на унгарската столица. Широко разпостранена е легендата, че каменните лъвове, разположени на двете опори, нямат езици. Истината е,че лъвовете са с езици, но те могат да се видят само от по-високо място.
          Кралскиат дворец ROYAL PALACE, който се намира в южната страна на дворцовия хълм, е също една от големите атракции. В този дворец има няколко музея, включително и Музеят за модерно изкуство „Лудвиг“. Оградената със стени част Вархеги е защитена от ЮНЕСКО като част от световното културно наследство. Замъкът „Буда“, построен през 1265 г. на т.нар. „Хълмове на замъка“, е исторически комплекс на унгарските крале в Будапеща. 
          Мостът Елизабет, построен в еклектичен стил,е известен като най-дългия висящ мост в света по онова време.Първоначално мостът е свързвал бързо развиващата се Пеща с романтичната Буда. Сега четири ленти са на разположение за обществения трафик, така че две редици от коли могат да се движат във всяка посока. Този мост е най-елегантният мост в Будапеща.
          Собочак хит или Мостът на свободата е дело на архитекта Янош Feketehazy, главен инженер на унгарските железници по онова време.Построен е за световното изложение на хилядолетието през 1898 г.и първоначално е носил името на Франц Йосиф. По време на Втората световна война този мост, както и всеки друг мост в Будапеща, е взривен от отстъпващите немски войски. След края на войната той е първият мост, който е реконструиран.
         Хълмът Гелерт, дълъг 235 м., се намира на десния бряг на р. Дунав, в централната част на унгарската столица. Интересен са  прочутият хотел „Гелерт“ и Гелертовите бани. На върха на хълма се намира Цитаделата, от която се разкриват гледки над цяла Будапеща и поречието на река Дунав. Според легендата, бенедиктинският монах свети Герард (Гелерт),на когото е кръстен хълмът, при едно голямо въстание на езичници е бил хвърлен от хълма в буре и така намерил смъртта си.     

 И сега ми се искаше да видя отново тия забележителности на унгарската столица,но екскурзията из Будапеща с автобус ми се стори доста скъпа и аз реших да се порадвам на гледката, която се открояваше от двете страни на акустиралия в невероятно красивото пристанище кораб. Предпочетох следобедната почивка, а след това чай в панорамния бар, за да съм бодра през вечерта, посветена на унгарския фолклор. Музиката,която ни поднесе Дуо „София“ в панорамния бар малко преди да се разделим с Будапеща, беше чудесен завършек на краткото ни гостуване в Унгария. В късната вечер, около 22.30 ч, преди да потеглим за Братислава, имахме възможност да наблюдаваме нощна Будапеща и аз, като запален любител на фотографията, направих много снимки на тази невероятно красива гледка...




VI. Братислава, столицата на Словакия



        Третият ден от пътуването ми по Дунава беше топъл, слънчев и аз си позволих леко лятно облекло – облякох красивата си жълта рокля, с която привлякох вниманието на всички, излезли на слънчевата палуба, за да участват в  баварския бирен празник с коктейл и музика,изпълнена от Дуо „София“. Преди да пристигнем в Братислава, от борда на кораба имах възможност да наблюдавам нещо, което виждах за пръв път – преминаването през най-новия шлюз на Дунава – Фройденау,  един от най-големите шлюзове на реката. Бяхме минали вече през няколко, но това се случи все през нощта, и аз, събудена от лекото тръскане при спускането на кораба,можех да виждам през прозореца само стените на шлюза,до които корабът почти прилепваше.Сега,в слънчевия и топъл предиобед, аз, заедно с много любопитни пътници, с интерес наблюдавах цялата сложна процедура преди,по време и след преминаването на шлюза. Най-силно впечатление ми направи повдигането на кораба, механичното отваряне на огромната врата и бавното излизане от тесния воден канал.С превъзходния си фотоапарат успях да направя не само много снимки,но и кратък клип, за да покажа това чудо на техниката на тези, които не са имали възможност да го видят...
        За екскурзията в Братислава вече имах заявка, направена от вечерта, както му беше редът. Не можех да пропусна столицата на Словакия, за която ми беше разказвал по-малкият ми син. Обиколката из Братислава беше тричасова – с автобус и пешеходен тур из стария град. Аз бях единствената българка, заела мястото си в луксозното туристическо возило, защото моите приятели отново предпочетоха самостоятелна разходка из града,вместо прекалено скъпия туристически тур. Екскурзоводската беседа по време на пътуването ни, естествено, се водеше само на немски език, от който аз едва успявах да разбера по някоя дума. Когато автобусът спря на хълма пред Братиславския замък, попитах на руски красивата Нана дали може да ми каже нещо на някой от славянските езици. Зарадвах се, когато тя започна да ми говори на превъзходен руски език. Обеща ми и по-късно,докато преминаваме от един туристически обект на друг, да ми каже по нещо важно, особено когато спрем в старата част на Братислава.
        От сладкодумната и вече по професионален навик бързоговореща Нана получих, макар и кратка,но много ценна предварителна информация за това, което ни предстоеше да видим. Научих, че старото име на словашката столица е Пресбург, а славянското ѝ име означава замък на хълма. Немското име било много разпространено, защото градът дълго време е бил собственост на династията Хабсбург и по време на Мария Терезия е достигнал разцвета си.Замъкът на хълма е символ на Братислава. Първоначално там през IX в. е имало стар замък, който много по-късно, през XVIII в., е бил преустроен от Мария Терезия и е получил четири нови ъглови кули. Напълно изгорен през 1811 г., той е възстановен в края на XIX в.,когато възвръща бляскавата си готическа архитектура на исторически паметник в словашката столица.От височината на Братиславския замък, който сега е превърнат в национален музей, при хубаво време може да се види част от съседните на Словакия Австрия и Унгария.
Най-известната църква в Братислава е катедралата „Свети Мартин“, чиято камбанария се е използвала и като бастион, поради първоначалното ѝ местонахождение – в покрайнините на тогавашния град.През периода 1563-1830 г. тук са се провеждали коронациите на 11 хабсбурски крале и 8 кралици,сред които е и известната Мария Терезия. В крепостта Братиславски храд, която доминира над Братислава от своя хълм, особено ме впечатли една скулптура, напомняща летяща чиния. Тази скулптура, както и дворецът, са най-отличителните  емблеми на Братислава.
Тъй като не разбирах почти нищо от екскурзоводската беседа на немски език,аз предпочетох да се отделя за малко от групата и сама да се наслаждавам на гледката около замъка, да направя много снимки, да купя сувенири за малкия си син, който беше преживял първата си, почти детска любов с едно словашко момиче от този град.Около час продължи престоят ни на величествения хълм, след което потеглихме към старата част на словашката столица. Автобусът спря близо до оживен площад,откъдето започваше обиколката на Стария град.  
Братислава е красив старинен и едновременно модерен град.Историческият център с архитектурните си паметници е вече обявен за музей. Красотата на стария град, в който се съчетават стиловете готика, ренесанс, барок, рококо, класицизъм, силно привлече вниманието ми. Аз се опитвах плътно да следвам групата, за да чуя някоя позната дума на екскурзоводката, която ни спираше пред някои забележителни сгради в готически и бароков стил. Разглеждахме дворците на благородниците, кметството, Михалската порта, готическата катедрала „Света Мария“, Роландовият фонтан.На някогашния главен площад е бил пазарът. Тук, в сградата на Общината (ратушата), сега се помещават Градският музей, Държавният архив,Музеят по лозарство,а през лятото в двора на „ратушата“, върху подвижна естрада, се изнасят концерти на различни оркестри, хорови състави и певци. На този площад, пред чудесния ренесансов фонтан с фигурата на рицаря Роланд, е и една от хубавите ми снимки в Братислава... 
В кратките преходи от един обект към друг екскурзоводката Нана идваше до мен, набързо ме осведомяваше за това, което сме видели и ме подготвеше за това, което предстои да видим. Тя накратко  ми разказа за династията на Хабсбургите, оставила силен отпечатък в историята на Братислава. Научих още, че между 1536 и 1783  години Братислава е била столица на Унгария, а по това време на власт са били Хабсбургите. Унгарското име на града е било Пожон, както и другите някогашни имена на Братислава – Истрополис,Преслава,Пресбург. Последното име, като и името Прешпорок, били официалните имена на словашката столица до 1919 г.След Първата световна война е имало предложение градът да бъде наречен Уилсъновград, за да носи името на американския президент Удроу Уилсън. В крайна сметка през март 1919 г. градът става част от Чехословакия, като му е избрано името Братислава, в чест на средновековния бохемски владетел  Бретислав I.
      След всичките тези забележителни места, обиколката на които трая около два часа, на туристическата група ѝ оставаше още час до тръгването на кораба. Екскурзоводката пожела на всички приятна разходка из стария град – може би за по едно кафе, може би за шопинг.  На сбогуване тя ме посъветва да следвам немската група и с нея да стигна до кораба. Но когато се обърнах в посоката, която ми показа ръката на Нана,аз  вече бях загубила всички следи на немските ми съпътници и в голямото множество от хора на пешеходната улица не можах да видя нито едно познато лице. Не знаех и накъде трябва да вървя,за да изляза на пристанището. Спрях няколко души, в които се припознах,че са от кораб „СОФИЯ“, но те отрицателно  клатеха глава, че не знаят нищо за него. Изведнъж разбрах, че отново съм се оказала сама на непознато място и се изплаших. Отново бях сгрешила,като тръгнах без да имам на разположение телефон,на който да се обадя при нужда. Реших да се върна на главния площад, където ни остави Нана, и да си потърся такси, което да ме отведе до пристанището. Шофьорът на първото такси, което спрях,ми отказа, но любезно ми посочи друго, като ме увери, че колегата му ще ми приеме поръчката. И докато се уговарях с втория таксиджия, някой ме потупа по рамото. Обърнах се и с изненада видях усмихнатата Нана. Милата... Тя ме забелязала как тичам от едно такси към друго и разбрала какво ми се е случило.
	Познах те по хубавата шапка...Ела с мен, мила!..- ми каза тя.Аз ще те заведа на кораба.Но най-напред ще отидем до един голям магазин, за да напазарувам... Имаме достатъчно време – даже пеш ще отидем до пристанището. Не е далече. Тъкмо ще се разходим по кея и ще си поговорим...
	Нана, аз не знам какво да ти кажа, освен да ти благодаря... Ти си ангел-спасител, появил се в момент, когато имам най-голяма нужда от помощ... А за пазаруването – и аз ще купя нещо за децата... Бонбони, от вашите...


      Влязохме в голям супермаркет и след като Нана купи необходимото за вечеря, ме поведе край щандовете с бонбони. Показваше ми кои са словашко производство, кои са подходящи за деца, кои за възрастни.
Напълних една торбичка със словашки лакомства и, вече напълно успокоена, тръгнах към кораба.До мен вървеше Нана, в едната си ръка държеше табелата с логото на кораба „София“, с което ни събираше на купчина за своята екскурзоводска беседа, а в другата – продуктите за домашната вечеря. Вече бяхме излезли на кея, унесени в нашия женски разговор на руски език.
	Защо избра тази дестинация за своя круиз, Александрина? – попита ме тя. – Групата е от Германия и всички екскурзии се водят на немски език.

Знаех това... – ѝ отговорх. – Но аз исках много да пътувам по горната част на Дунава, да видя Виена, Пасау... А за Братислава знаех някои неща от по-малкия си син, който е бил на пионерски лагер тук,в българското начално училище „Христо Ботев“, което се е помещавало в бившия бароков дворед „Ападино“ на Георг Георгиевич... Наистина Братислава е един от най-красивите крайдунавски градове... Какъвто е и моят град Русе... И се радвам, че нашите два града отдавна са побратимени. Тук идват много делегации от Русе, изнасят се концерти, организират се изложби,хорови фестивали...
	Да, аз съм слушала много за Русе от моя приятелка – състудентка... 
Ами хайде да ми гостуваш някога, когато пожелаеш... Аз съм сама – децата ми са големи... Имам внуци и вече правнуци!
	Ами ти изглеждаш много млада, за да имаш и правнуци...

Как млада?!... Аз тази година имам юбилей! Именно по този повод ми е подаръкът – круиз по Дунава... През ноември ще навърша 80 години...
Как така?!... – ме попита Нана, спря се и ме изгледа от главата до петите. – Не казвай на никого на колко си години! На никого!... Ти си на толкова, на колкото изглеждаш...
 
Стигнахме до понтона, където беше акустирал нашият кораб,         
слязохме по стълбицата и почти на входа ни посрещна главният организатор на екскурзиите. Той ме познаваше, защото се хранехме на съседни маси и всеки ден си пожелавахме на немски добър апетит. Нана му обясни накратко какво се е случило с мен и тримата обсъдихме накратко моето второ премеждие, този път на словашка почва...






VII.Пирати на борда         

         Около 18 часа, когато аз, уморена и превъзбудена от случилото се, се опитах да релаксирам малко преди обявената в дневната програма „пиратска вечеря“, корабът ни отплава от Братислава по посока Вахау, Австрия. Лежах с лице към малкия прозорец на каютата си и слушах елегичната музика, с която се прощавахме с поредния крайдунавски град.
Унесла съм се в лек сън и докато се приготвя за вечерята, съм изпуснала важен момент от нападението на „пиратите“ в ресторанта. Моите сътрапезници ми разказаха какво е станало с красиво подредената маса – хвърчали са салфетки,по пода са се търкаляли чаши, осветлението е било прекъсвано... Когато се настаних на моето място вече беше започнало сервирането на т. нар. пиратска вечеря. Огромни количества храна се поднасяха в затворени съдове, наредени във формата на пирамида и ние ахвахме при всяко отваряне на поредния похлупак. Трудно ни беше да се справим с тази вечеря и много от храната,особено тази с месо, и определено тази, която беше пред мен, остана непокътната... Причината не беше в качеството на храната, а в това, че аз от известно време почти бях преминала към вегатарианството.Оставихме на сервитьора да почисти претрупаната маса, взехме си само чашите с хубавото вино /тази вечер бях решила да опитам и червеното/ и се преместихме в панорамния бар, където започваше забавната вечер на екипажа. И музиката, и скечовете, и разпалените танци до полунощ – всичко беше подчинено на темата „Пирати на борда“...



VIII. Дюрнщайн и прекрасните австрийски вина

       Трудно беше събуждането в утрото, когато корабът наближаваше областта Вахау. Леката музика повече ме унасяше в сън, отколкото да ми подейства ободряващо, но от програмата знаех, че престоят в малкото градче Дюрнщайн ще бъде кратък, а аз исках да видя поне част от крайбрежните красоти на този винарски район в Горна Австрия.Затова се мобилизирах и след закуската излязох на терасата, откъдето наблюдавах акостираето на кораба. Беше облачно, с леко приръмяване, но аз все пак реших да сляза от кораба и да се разходя по кея, без да се отдалечавам много от понтона, защото вече имах две премеждия и не исках да ми се случи трето. Моите приятели предприеха една по-дълга разходка, за да опитат прекрасния кайсиев ликьор и  виното направо от производителя, тъй като те знаеха, че всяка къща във Вахау произвежда тези прекрасни напитки.
       Добре че послушах съвета на сина си да си взема и спортни дрехи, а не, както се изрази той, само „леки рокли и официални тоалети“... Обух си хубавите бели маратонки, облякох си якето с качулка, за всеки случай сложих и чадърчето си в спортната чанта и слязох на кея. А там нищо забележително, освен няколкото „капанчета“, предлагащи закуски и ободрителни напитки. Нямах нужда от нищо, освен от разходка и след петнайсетина минути леко ходене вече бях решила да седна на една пейка и там да дочакам потеглянето на кораба. А дотогава имаше повече от два часа. И тъкмо се насочих към близката пейка,когато пред мен застана капитанът на кораба ни – Симеон Симеонов. Беше облечен в пълен спортен екип, явно беше вървял много бързо или тичал, защото запъхтян ме заговори:
	Защо не се разходите из градчето?...Има време до потеглянето  

ни... Ще видите много хубави неща, а може и да си купите нещо за спомен...
	Ами... страх ме е да не се изгубя сама. Вече имам „обеца на ухото“ си от Братислава...
	А къде са другите от русенската група?... Защо не сте с тях?
Те са млади хора и не искам да им усложнявам разходката             

с моето бавно ходене и бързо изморяване...
      _ Елате с мен... Ще ви покажа пътеката, по която трябва да вървите, за да стигнете централната улица... И пак по нея ще се върнете обратно. Не бързайте – имате достатъчно време да се разходите, да влезете в някой и друг магазин,да видите хубавите австрийски стоки...
       И той, уважаваният капитан Симеонов, тръгна с мен нагоре по тясната пътека към центъра на Дюрнщайн.Когато ме остави в началото на главната търговска улица, аз му благодарих за вниманието и той почти тичешком пое по обратния път към пристанището. „Имало и добри хора на този свят... – си помислих аз. – Не всеки, от висотата на своето служебно положение, би обърнал внимание на някакъв си пасажер, пък било то и възрастна дама като мен... Постъпката му е достойна за пагоните, които носи на раменете си.“
       Развълнувана,възхитена и окрилена, аз крачех бодро по тясната пешеходна улица,озъртах се наляво и надясно, спирах се пред отрупаните витрини на малките магазинчета,влизах за кратко в тези, в които се предлагаха оригиналните вина и ликьори, дори имах възможност да дегустирам някои от най-известните – грюнер вертлинер и райнризлинг. Сега хиляди пъти съжалявам, че не купих поне една бутилка,с която да почерпя близките си... 
Жителите на това романтично градче,чието име се превежда „суха планина“, е с население около 1000 души. Интересна е историята за английския крал Ричард Лъвското сърце, пленен от херцог Леополд Шести и освободен от него срещу голям откуп, благодарение на пътуващия рицар-музикант Брондел. Трубадурът обикалял градовете и пеел първия куплет на песен,която някога той и приятелят му Ричард са съчинили.Когато плененият крал чул първия куплет на песента, отговорил с втория куплет и по този начин Брондел разбрал къде се намира той. Върнал се в Англия,събрал пари за големия откуп и освободил пленника. В днешни дни всичко напомня за крал Ричард – дори имената на хотелите и ресторантите в Дюрнщайн. В тях туристите могат да опитат не само от кайсиевия ликьор, но и от 12-те вида вино от областта Вахау,добре съхранявани в избата на двореца, който е построен в края на 17 в., по-точно в 1693 год.И независимо от това, че Дюрнщайн няколко пъти е преминавал от едно в друго владичество, той е успял да запази старинния си вид с красивите бургерски домове, с епископалната църква от 1712 г., която се счита за един от шедьоврите на барока в Австрия.
        На връщане от импровизирания шопинг за сувенири минах покрай красивата църква, но не влязох вътре, защото беше затворена. И по-добре, защото щях да се отплесна, както се случва винаги на такова място и щях да закъснея за кораба. Имах време само за няколко фотоса както на красивите барокови къщи и отрупани с цветя тераси, така и на старинната църква. И когато един непознат човек ми направи и на мен снимка на една от тесните улички, водещи към реката, аз вече спокойно поех по обратния път към малкото пристанище.Пристигнах навреме, малко преди да отплаваме за Пасау, последният град, в който корабът акостираше, преди да се върне отново във Виена.
         В късния следобед всички пътници, включително и малката ни българска групичка, бяхме в панорамния бар, за да гледаме професионално направения от фотографа на кораба видеофилм, който беше озвучен на немски език и беше предназначен само за германците. Ние гледахме редуващите се картини както от туристическите обиколки на немската група, така и от престоя на кораба. Камерата беше запечатала моменти от представената българска сватба, от забавната вечер на екипажа, от „пиратското нападение“, от коктейлите на слънчевата палуба... За нас, българите, нямаше копие от видеофилма, но затова пък ние си бяхме направили много снимки от местата, където сме били.
След ободрителните напитки по време на прожекцията всички се приготвихме за прощалната вечеря,на която кап. Симеонов ни канеше на по чаша шампанско.За нашата група това не беше последна вечеря, защото ние не  слизахме в Пасау, но за немската група беше прощална вечер от престоя на кораба. Всичко в ресторанта блестеше празнично, блестяха и бижутата по скъпите тоалети на жените. И ние не останахме назад – Светла беше в красива червена рокля, а дъщеря ѝ Елина – в строг вечерен тоалет. И аз си облякох новата дантелена рокля в червено и черно, купена специално за официалните вечери на кораба. Прощалната реч на капитана беше кратка, но много емоционална. До него бяха всички  офицери, начело с главния механик, следван от управителката на корабния хотел, шеф-готвача, счетоводителя и т.н. Трогателно беше това, че кап. Симеонов мина покрай всички с чаша шампанско и с пожелание за нови срещи на м/к „София“.
         Тази вечер стояхме до късно в панорамния бар, където продължихме на чаша хубаво питие и лека забавна музика.Семейство Захариеви се изнесоха за известно време на горната палуба,която сега не беше обляна от слънце, а мокра от тихия септемврийски дъжд. Поканиха ме, но аз отказах да отида с тях,защото бях много леко облечена и  се страхувах да не се простудя. Не исках да се разболявам в последните дни на круиза и да пропусна двете екскурзии – в Пасау и във Виена. Но сега вече съжалявам, че ме няма на тяхната красива снимка с официалните тоалети...



IX. Пасау,Германия – градът на трите реки

          Рано сутринта, малко преди закуската, корабът акостира на пристанището в Пасау, където ставаше смяната на немските групи. Изпратихме познатите си съпътници и, недочакали качването на новата група,слязохме на кея.Бяхме решили да отделим цялото си свободно време на този град, който никой от нас не беше посещавал.Времето беше мрачно, облачно, прогнозата ни беше предупредила за дъжд и ние, подобаващо екипирани, се отправихме към първата автобусна спирка.Изненадах се, когато разбрах, че самият кап. Симеонов тръгва с нас, за да ни покаже как можем да стигнем до града, кой автобус да вземем на отиване и кой – на връщане. Той и Красимир дълго обсъждаха разписанието и когато се разбра, че автобус скоро няма да има поради неделния график на градския транспорт, се стигна до решението да си наемем такси. И тук пак кап. Симеонов ни помогна – настани ни в двете таксита и ни пожела приятна разходка.
        Пасау е познат с името Dreiflussestadt, което означава град на три реки. Тук река Дунав се слива с река Ин от юг и река Илц, идваща от Баварските планини - от север. Градът се намира в район Нидербайрен (Долна Бавария), в източната част на провинция Бавария.Основан през 1217 г., сега има население 50.507 жители, от които  около 8000 са студенти. Унивирситетът в Пасау е открит през 1970 г. и е филиал на Институт за католически студенти, които изучават още право, икономика, информатика и изящни изкуства. Освен жп възел, Пасау е град на машиностроителна, текстилна, кожарска, електротехническа, порцеланова, дървообработваща и хранително-вкусова промишленост. Но това, което привлича най-много туристи, са трите реки, катедралата „Св. Стефан“ и красотата на Стария град.
        Най-напред посетихме прочутата катедрала и понеже денят беше неделя, успяхме да чуем и част от празничната меса, в съпровод на орган. Със своите 17.774 тръби,органът на „Св.Стефан“ е най-големият в света. Направихме си много снимки на площада пред катедралата и поехме по покритите с плочници улици за пешеходно движение. Някои от тях, съвсем тесни, водеха към Дунава. Точно тези стръмни улички, по които има много цветни храсти, са запазили неповторимата атмосфера на Стария град. Слязохме по една от тях и се отправихме към мястото, където се сливат трите реки – Илц, Дунав и Ин. Най-тясната е идващата от север Илц, а Ин ни изненада с пълноводието си, което я прави плавателна. Заедно с останалите групи туристи и ние дълго време се любувахме на този природен феномен,който запечатахме в многобройните си фотоси.
      Оставаха ни още около три часа и ние решихме да се изкачим на отсрещния хълм, където се издигаше старинният дворец, обграден от всички страни със зеленина. Примамваха ни високите му кули и любопитството ни надделя над вероятността за едно изморително изкачване по стръмната камениста пътека. Тръгнахме. Момчетата Красимир, Димитър и Боян, в компанията на Елина,бяха пред нас, а ние със Светла,на твърде голямо разстояние след тях,вървяхме бавно и, задъхани, едва си разменяхме по някоя дума.
	Светле, сега вече разбираш защо не си позволявах

удоволствието да идвам с вас, когато предприемахте самостоятелните си екскурзии...И сега се чувствам неудобно, защото заради моя бавен вървеж ти се откъсваш от своите хора... – ѝ казах аз на една от многобройните почивки по стръмното.
	А, не се притеснявай!... Те нека си вървят... И на мен ми 

е трудно вече да ходя с тяхното мъжко темпо. Започнах и аз да се изморявам на дълъг път – не съм в първа младост... – ме успокояваше тя и с това ми даваше кураж да продължа изкачването.
       Спирахме за дълги почивки, по време на които си споделихме  много повече неща.Светла беше на годините на моите деца, но това по никакъв начин не попречи на сближаването ни.Именно по време на това дълго изкачване ние имахме възможност да си поговорим сами, по женски...
        Младите, вече привършващи импровизирания си обяд, ни чакаха на площадката, откъдето трябваше да си вземем пропуск за влизането в замъка, който, за наше учудване, се оказа богато уреден исторически и етнографски музей. В неделния ден посещението беше безплатно и след като и ние със Светла се подкрепихме с приготвените от корабния гатвач вкусни сандвичи и ободрителни напитки, тръгнахме из коридорите на замъка. Те на места бяха като истински лабиринт и без екскурзовод трудно се справяхме. Случваше се да се въртим в кръг и понякога, вместо да излезем, се озовавахме на същото място, откъдето сме тръгнали.Не мина без помощта на някои от уредничките на музея, които накрая ни показаха вярната посока...
        Излязохме във вътрешния двор на замъка, който беше залесен с красиви дръвчета и цъфтящи храсти. Не посмяхме да се изкачим на най-високата кула, но от южните прозорци на замъка успяхме да  фотографираме красивата панорама на града под нас. Всичко, което видяхме, измести умората от дългия изтощителен път и ние вече с бодри стъпки слизахме надолу, поглеждайки часовниците си, за да не изпуснем автобуса за пристанището.Аз бях много притеснена от това, че заради мойто бавно ходене,времето беше много напреднало. Измъчваше ме и мисълта дали автобусът, който трябва да вземем, ще дойде в определения час, но Красимир ми припомни, че не сме в България, и по- точно в Русе, където, въпреки наличието на прехваления интегриран градски транспорт, пътниците понякога чакат на спирките с часове, защото някои шофьори или не спазват оповестеното разписание, или своеволно пропускат някой курс. „Тук водачите на автобусите не могат да се отклонят и минута от определения график и за закъснение или съкращаване на курс не може и дума да става...“ – ми казваше Красимир от позицията на отличен познавач на градския транспорт в една от развитите страни.   
          И наистина нашият автобус пристигна точно на определената минута и след петнайсетина минути бяхме вече пред входа на кораба.



X. Обратно към Виена

В ранния следобед поехме курс към Виена и ние, макар и поизморени от дългата разходка в Пасау, решихме да останем на слънчевата палуба, независимо от това, че времето беше облачно и хладно. И тъй като беше последен ден от пътуването ни по Дунава, искахме да се порадваме на красивите гледки от двете страни на реката. Северният бряг беше почти необитаем, но южният кипеше от живот. По крайбрежния асфалтов път, който се извиваше успоредно с реката,се виждаха по-рядко коли, отколкото велосипедисти – някои на групи, други по двойки, а имаше и самостоятелни „бегачи на дълги разстояния“. Явно беше, че тук правилото „пази природата чиста“ се спазваше от всички. В равнинната част на дунавския бряг се кипреха кокетни вили, а стръмната, необрасла с дървета част, беше превърната в терасовидно засадени лозя. Тук-таме из тях имаше по някоя малка постройка за почивка или убежище на работливите стопани.Най-впечатляващото беше това, че нито педя свободна земя не беше оставена да пустее – или тук-там малки широколистни, а на по-високо и иглолистни горички, или лозови насаждения, старателно подредени в терасовидни площи. Изумителна гледка, която ме караше да държа фотоапарата  си непрекъснато включен. И се питах на какво се дължи това, което виждаха очите ми – само на трудолюбие и любов към земята или на още нещо, което у нас, българите, липсва в последно време... Защо престанахме да ценим най-голямото богатство, което имаме – красивата и плодородна българска земя, защо не пазим природата, защо у нас много плодородни полета пустеят, защо?... Обзеха ме противоречиви чувства, които отдавна не бях изпитвала – едновременно завист и възхищение към хората, превърнали стръмния дунавски бряг в градина, раждаща с благодарност най- хубавите плодове за тези, които се грижат за нея с любов...
          Пътуването по обратния път към Виена беше за мен едно от най-вълнуващите  по време на целия круиз. Неописуема беше гледката на гонещите се един след друг плавателни съдове по твърде тясното на места корито на реката. За изпреварване между тях не можеше да се мисли, но често наблюдавахме разминаване между нашия и друг, по-голям или по-малък, туристически кораб. Разстоянието между тях беше толкова късо, че ние виждахме отблизо седящите на палубата пътници,дори разпознавахме съдържанието на техните следобедни коктейли... Най-красивата гледка обаче бяха многото завои по тясното устие на реката, високите зелени склонове от двете страни, а отгоре над нас – сиво-бели облаци, през които от време навреме се прокрадваше септемврийското слънце.Движехме се като че ли през някакъв тунел, в някакво извънземно пространство. И тези гледки се сменяха толкова бързо, като на забавен каданс от филмова лента.Тъкмо да се порадваш на това, което виждат очите ти и картината се променя. Като че влизаш в друг, нов свят, от който не можеш да откъснеш поглед... Видяното и преживяното в този следобед по пътя към Виена трудно би могло да се сподели. Или както казва Алеко Константинов в знаменития си пътепис: „Който може, нека опише тази картина; който може, нека я фотографира, нека я нарисува!...Аз не мога.“



        XI. Капитанска чаша шампанско           

        Когато слънцето окончателно изчезна между бързо променещите своята форма облаци и на палубата доста захладня,ние се прибрахме за кратка почивка в каютите си. Предстоеше ни още една вълнуваща вечер на кораба – посрещането на новата германска група с капитанска чаша шампанско за „добре дошли“. Ние си казахме: „ Ако сме пропуснали посрещането на едната група, няма да пропуснем и посрещането на новата, я!..“ и се приготвихме за тържествения момент в панорамния бар малко преди вечеря.
 Почти същата церемония, както при прощалната вечеря, почти същата емоционална реч на капитана, почти същите шумни наздравици, произнесени от екипажа и на двата езика... Когато вечерята приключи, започна забавната част – на чаша марково питие слушахме хубава музика, предимно немски шлагери, а в по-късните часове, когато поднесоха „последните за деня калории“ в нощната закуска, започнаха и танците... Твърде изолирани от немската група,  от своята маса в ъгъла до бара ние само наблюдавахме дансинга отдалеч. Стори ни се, че тази група е по-оживена, по-ведра и по-подвижна, независимо от това, че се състоеше, както и другата, от хора в пенсионна възраст. Имаше две-три двойки, които не само че танцуваха със завидна динамика и вещина /явно бяха посещавали салоните за танци, които в Западна Европа са част от ежедневието/, но и пееха любимите си шлагери.“Да им завиди човек на жизнеността и ищаха за забавления...“ сподели Светла, на която също ѝ се танцуваше, но не пожела да се включи в люлееещата се в такт с музиката човешка маса.
         Допихме си коктейлите и вече капнали от умора се прибрахме,тъй като ни предстоеше и стягане на куфарите. Не искахме да оставяме всичко за сутринта, защото веднага след закуската трябваше да бъдем готови за напускане на кораба.       
  Когато се прибрах в каютата си, бях приятно изненадана от старателно подреденото ми легло с фигура на фея, направена от завивката,халата и копринената ми пижама. Върху главата на красивата женска фигура стояха супер модерните ми слънчеви очила. Към всичко това беше прибавено и едно шоколадово сърце, а до него - красиво изписан текст:“Екипажът Ви благодари, че избрахте кораб „София“ за Вашето пътуване и Ви пожелава приятен престой във Виена и добър път към България!“. На бюрото ми имаше малък плик,а до него следният текст:“Уважаеми гости, ако сте доволни от облужването на екипажа на м/к „София“, може да изразите своята багодарност към него... Сумата е по ваше желание и ще бъде разпределена между всички членове на екипажа.“ Пътниците бяха предупредени, че не трябва да се дават индивидуални бакшиши.Интересно и,според мен, справедливо решение, за да не се толерират само някои служители, станали, по различни причини, по- симпатични от другите.
       Подредих си багажа, като оставих най-необходимото в малката си пътна чанта, сложих скромен бакшиш в белия плик,взех си душ и за последен път легнах в чистото си легло. Макар че бях изморена, не можах дълго време да заспя.Дръпнах завеската на прозореца и дълго време наблюдавах водите на Дунава, слушах лекия шум, идващ от моторното отделение и си мислех за краткостта на човешкия живот, който много рядко ни дава възможност да видим втори път това,за което сме мечтали.Пред очите ми още продължаваха да се редят картините, които наблюдавах по пътя от Пасау до Виена.Искаше ми се всичко това да бъде запечатано на филмова лента, за да мога отново и отново да виждам бързата смяна на панорамата при честите завои по тясното устие на Дунава, промяната в  небето пред очите ми, когато движещите се сиво-бели облаци пропускаха от време навреме оскъдните слънчеви лъчи и образуваха причудливи форми – ту фигура на препускащо младо конче, ту леко изкривен човешки образ, ту форма на сърце... И сега, когато пиша тези редове, невероятно красивите картини са отново пред очите ми...
     В ранната утрин бяхме вече съвсем близо до Виена. Както винаги през тези шест дни, и тази сутрин ме събуди лека приятна музика и от радиоуредбата на кораба ни канеха на първото сутрешно кафе. Излязох на една от страничните палуби и наблюдавах приближаването ни към виенското пристанище. Ето го красивият кей, ето ги примамливите заведения на брега, ето я пейката, където в първия ден на круиза очаквах пристигането на моя кораб...
Малко преди закуската изнесох багажа си от каютата, огледах с тъга това уютно кътче за почивка и се отправих към ресторанта.Имах направена резервация за екскурзия из Виена в ранните следобедни часове и след закуската слязох на кея, за да изпратя моите приятели, които щяха да пътуват с колата си до Мюнхен. Последни снимки на красивата крайбрежна улица и дълго сбогуване с тези мили хора, които доскоро не познавах и които по време на круиза ми станаха толкова близки... С натъжен поглед ги проследих докато се изгубиха от очите ми и тръгнах по посочения от Красимир път, за да се разходя, вече съвсем сама, из крайбрежния квартал на Виена.


                 XII.   „Вийн блайбт Вийн!“
                              Виена си остава Виена!
                                              (Имре Калман)                                        


         Исках да разгледам отблизо могъщата, потъмняла от времето катедрала, в чието име не съм сигурна –„Франц Йосиф“ ли беше, „Св. Мартин“ ли или може би Петерскирхе.Но това за мен не е от толкова голямо значение. По-впечатляващ за мен беше видът на великолепната сграда в бароков стил с множество куполи и няколко входа. След като направих достатъчно снимки отдалеч и от височината на моста, който пресичаше наблизо реката, аз слязох на шумния булевард и преминах на високата площадка, където се издигаше катедралата. Обиколих я от всички страни и избрах един от входовете, за да вляза и надникна във вътрешността ѝ. Влизала съм в много католически храмове, но за пръв път тук видях, наред с типичните релефни изображения на светци, и две изографисани икони на св. Богородица и на Спасителя. Именно пред такава икона се беше спряла жена в молитвена поза – нещо, което може да се види само в православните храмове. Нямаше хора наоколо и аз, оглеждайки се, успях да направя няколко снимки, с риск да бъда санкционирана, ако това се окаже забранено. Проследих действията на жената и повтаряйки това, което тя правеше, успях да си запаля свещ пред иконата на Св. Богородица. Имах достатъчно време и седнах на една от многобройните пейки за богомолци.Пълна тишина в храма - явно не беше ден и час за църковна служба, защото не чух нито проповед,нито музика от орган, както се надявах...
      Преди да се върна на кораба за обяд,аз предпазливо, с оглед на горчивия опит, който вече имах от непознатия площад в Братислава,се разходих из крайбрежния квартал, надникнах в добре подредените витрини на някои магазини, но не влязох в нито един, защото бях чула, че Виена е между първите шест града по скъпотия в света.
 Двучасовата обиколка на Виена започна малко след скромния ми обяд на слънчевата палуба, където имах възможност да се порадвам на хубавия ден и на прекрасната  гледка – многобройните понтони на красивата променада, блестящият небостъргач „Милениум Тауър“, Виенският международен център към ООН – Ено Сити. Не много далеч, в гористия аристократичен ловен участък, беше разположен и Пратерът с прочутото Виенско колело (високо 65 м, с тежина 430 тона),Дунавската кула (252 м),на която можеш да се изкачиш с асансьор за 45 сек., а на 160-ия метър – да се подкрепиш в слакарницата ѝ, където предлагат 30 вида кафе.
       Слънчево беше и нищо не предвещаваше валеж, но бързата промяна на времето се оказа една от характерните особености на климата във Виена. Топло, приято и изведнъж, от невиделица, тъмни облаци и проливен дъжд. Така стана почти венага, щом напълнихме и двата луксозни автобуса, пристигнали за туристическата ни обиколка. И въпреки че се движехме бавно, през замъглените мокри стъкла на автобуса трудно можех да направя снимки на това, което виждах. Преминахме край Пратера, спряхме за кратко пред катедралата, символ на Виена – „Св. Стефан“, видяхме пътьом църквата „Св. Крал“, резиденцията на Виенската филхармония „Мюзикферайн“. И чак когато се отправихме към двореца Шьонбрун,един от най-големите културни паметници на Австрия, престана да вали.Автобусите спряха близо до входа на големия парк и аз, единствената  българска туристка, от страх да не се изгубя в огромното пространство около двореца, реших плътно да следвам малка групичка германци, с които успях дори да се уговоря за взаимни снимки.
         Дворецът Шьонбрун е получил името си от хубавия извор. В този дворец е свирило детето-чудо Моцарт – шестгодишният Волфганг Амадеус!... Богатата ботаническа градина, части от която бях виждала само на екран по време на новогодишните виенски концерти,сега беше пред очите ми.Повече от час се разхождах около цветните градини на Шьонбрун,оглеждах  многобройните бели скулптури,радвах се на екзотичните дръвчета и цъфтящи храсти,удивлявах се на своеобразните стени от рози, които образуваха тесни, подобни на цветни тунели, алеи, фотографирах се на площада пред двореца...И когато дойде определеният час да се качваме в автобусите, аз, поради пълната си неспособност за ориентиране,вместо в моя, се качих в другия автобус (та те бяха толкова еднакви!).Разбрах това, чак когато на познатото място до прозореца не  седна същият господин, с когото си правехме компания по време на обиколката по Рингщрасе, а се настани някаква жена. Жалко, защото господинът беше много внимателен и още щом заех свободното място до него, той грижливо ме подсети, че трябва да си сложа предпазния колан.
       Сега,когато дъждът беше спрял и стъклата на автобуса бяха чисти, аз не откъсвах очи от това, което виждах на връщане от туристическата ни обиколка и все повечесе убеждавах, че Виена си остава Виена – световната столица на музиката, а заедно с Париж – световен център на модата. Това го потвърждаваха 103-те квартири на Бетовен, 25-те квартири на Моцарт, паметниците на Брамс, Лехар, Шуберт, Вивалди, Глук, Моцарт, Бетовен... Голямата слава на Виена е не само дворецът Шьонбрун, но и Лихтенщайн, Ховбург, Шварценберг, Белведере, Естерхази – всички те с красивите си паркове,фонтани, статуи... И заедно с всичко това – две български църкви – „Св.св. Кирил и Методий“ и „Св. Иван Рилски“!... 
          Това, което ме впечатли най-много по време на туристическата обиколка из Виена, бяха сградите.На връщане от обиколката имах възможност да направя доста ясни снимки (доколкото могат да бъдат ясни по време на движение)на сградите в най-старите и централни квартали, разположени по Рингщрасе, главната улица, която обикаля Виена. Гледах и моментално ги съпоставях със сградите в моя град, който от край време е наричан „малката Виена“. Стори ми се,че нашите сгради, макар и не толкова много и не чак толкова величествени, са по-красиви.И Виена, както и Русе, освен цялото си великолепие от съчетанието на различните архитектурни стилове, има и една друга страна – младежка, модерна и изобретателна, което говори,че и двата града са успели да обединят историческото си наследство с духа на новото време. И във Виена, както и у нас,покрай красивите барокови или в готически стил сгради, са интегрирани множество нови постройки с комерсиални бутици,клубове,барове и игрални домове... Но едва ли за два-три часа може да се обгърне с поглед  цялата красота на голямата и многолика Виена!



    XIII. Последни мигове на м/к „София“ и завръщане                          
    
         Качих се отново на кораба и реших през оставащите ми два часа преди да се отправя към автогарата за обратния си път към дома, да постоя в панорамния бар на чаша кафе. Отново беше започнало да вали и аз,понатъжена от предстоящия край на красивата приказка „круиз по Дунава“, наблюдавах през прозореца леко развълнуваните води на реката, радвах се на красивите декоративни цветя и разноцветните орхидеи по первазите и оглеждах с любопитство новите обитатели на кораба, с някои от които се познавах вече. И когато дойде време да си поръчам такси до автогарата, с изненада разбрах, че управителката на хотела е уредила пътуването ми в компанията на трима души от екипажа. Това бяха главният механик, един барман и един сервитьор - и тримата българи, дори единият се оказа мой съгражданин от Русе. Това се казва късмет, си помислих с радост и заех посоченото ми място в микробуса,събрал багажа на четирима пътници за България...
        И отново познатата международна автогара „Ердберг“, която този път ми се стори още по-неподобаващо уредена за такъв град като Виена. Тясна и задушна чакалня, където няма нито достатъчно пейки за чакащите, нито място за обемния им багаж през целия задължителен едночасов престой преди отпътуването. Процедурата по заверка на билетите и определяне на местата в автобуса беше доста тромава и неприятна, но аз бях щастливка с моите трима любезни спътници, които уредиха всичко, с което трудно бих се справила сама. Мястото ми в автобуса се оказа още по-добро от това на отиване и компанията ми по време на престоите по границите – далеч по-приветлива с познатите ми вече сънародници.
         Няма да описвам отново неприятното чакане по двете граници, особено щателната проверка преди да влезем в Сърбия. За европейска страна като Унгария любопитството на митническите служители беше нормално поносимо,но сръбските братя се престараха с проверката си. Един по един ни оглеждаха и внимателно сверяваха лицата ни с портретите в личните ни карти – все пак се връщахме от Европа, от различна за техния, все още поизостанал балкански свят, страна като Австрия...
        Още щом се настанихме в автобуса, стюардът ни припомни правилата на пътуването,съобщи къде ще са престоите и ни предупреди, че сутрешната ни закуска отново ще бъде в известното ми вече сръбско заведение „Коначище“. Когато влязохме в Сърбия беше вече ранна утрин и време не само за кафе, но и за закуска. Този път автобусът не спря на познатия ми паркинг, а заобиколи заведението и ни стовари на безлюдна уличка съвсем близо до входа. Сутрешният хлад принуди всички пътници на „AIR KONA“ да влязат в салона на схлупената и твърде неугледна гостилница, където пушенето беше разрешено. Естествено, всички пушачи, като отвързани от въже, запалиха по цигара и вътре стана толкова непоносимо задимено,че аз, като върла противница на тютюнопушенето, се принудих да си потърся място близо до отворената към изхода врата. Но като компенсация за гъстия дим заведението ни предложи великолепна закуска – две големи парчета топла, дори гореща, баница и бутилчица айрян от прославената марка „МОIA KRAVICA“. Кафе не си поръчах, защото нашето момче, сервитьорът на масата ни - Иво, беше ми приготвил за из път хубаво кафе от бара на кораба.
          
       Преминахме Сърбия, без да правя снимки, без да ползвам интернет, защото си бях спомнила за съвета, който ми даде компетентният ми внук, мениджър на компанията MTL, чиито услуги ползвах. Но щом влязохме в българска територия,неизминали и десетина километра, побързах да се обадя на сина си, който трябваше да ме посрещне след по-малко от час на софийската автогара „Сердика“.После се оказа, че с двукратното набиране на неговия номер телефонната ми сметка е набъбнала с доста голяма сума, тъй като сръбският телеоператор, при който роумингът не важи, е действал и върху част от българското телепространство. Както и да е – при следващото ми преминаване през Сърбия, ако има такова, ще си имам  „обеца на ухото“...

 
    XIV. „Спомените са единственият рай, от който
                             не можем да бъдем прогонени“
               

Напълно споделям тази мисъл (ако не се лъжа, тя е на Жан-Пол Сартр) и написах пътните си бележки не толкова като информация за хората, които ще изберат същия круиз по Дунава, колкото да споделя това, което си спомням като видяно и преживяно по време на пътуването. Но не приемам казаното от българския писател-емигрант Илия Траянов: „За мен най-важното не е да пътуваш в чужбина  и да се върнеш обратно у дома, а да превърнеш онова, което е чуждо, в свой дом – като усещане и като език...“ Защото моето кратко пътуване не беше с цел да превърна чуждото в свой дом „като усещане и като език“, а да видя голямата Виена и няколко крайдунавски града, да разширя своя кръгозор, да се порадвам на хубавото, да отсея грозното, да направя своите изводи за живота в другите страни и да го сравня с нашия. Никога не бих си поставила за цел да превърна „онова, което е чуждо, в свой дом – като усещане и като език“. Не съм шовинист, но твърде много обичам България и не бих могла да се приспособя към друга среда,към друг начин на живот. Бих се опитала да променя нещо в себе си към по-добро, да привнеса нещо положително не само в моя личен свят, но да превърна „онова, което е чуждо, в свой дом“ – не,никога! През цялото време на пътуването и престоя ми на кораба се наслушах на немска реч, преситих се на изисканите блюда с храна, приготвена не по нашенски. Често пъти оставях почти недокосната препълнената си чиния с немски,баварски, унгарски и какви ли не други специалитети и си казвах защо поне един път не ни поднесат българска кухня – шопска салата, таратор, печени чушки, сочни домати... Веднъж дори изказах пред моите сътрапезници гласно разочарованието си от сервираното: „Не стига,че тези чери доматчета са толкова дребнички, а са ги и разрязали по на две,за да изглеждат повече може би...“. 
          Докато бях на кораба ме измъчваше мисълта, че ние българите нямаме достатъчно национално самочувствие, каквото видях в изобилие у немците. Забелязвах, че те се опитват,съзнателно или несъзнателно, да ни покажат превъзходството си на нация,да ни внушат чувство за малоценност. В такива моменти вдигах по-високо главата си и с поведението си исках да им покажа, че с нищо не ме превъзхождат – нито с интелект, нито с образованост, нито дори и с външния си вид... Спомням си какво ми каза една от камериерките, когато ме видя облечена в официалната си рокля за прощалната вечеря: „Ама Вие ще съберете очите на германците, госпожо!... И не само Вие – цялата българска група изглеждате великолепно!...“.
           
         Драги читателю, дано не си ме разбрал погрешно...
         Аз се завърнах отново в моята „малка Виена“ много по-богата душевно и изпълнена с възторзи – възторг от видяното като природа,като архитектура, като уредба на държава, като демокрация, означаваща спазване на норми и правила... Обогатих представата си за това, което бях виждала само на филм или в туристическите пътеводители... Душата ми е препълнена с красота – с красотата на невероятната, толкова многолика река,която е не само наслада за окото, но и препитание и която за нас, европейците, е това, което е Нил за египтяните;с  прелестта на парковете и градините на Шьонбрун; с красотата на чистите улици и широките велоалеи; с великолепието на прекрасно съхраненото историческо и културно наследство; с романтичното ухание на отрупаните с цветя пешеходни улички на Дюрнщайн и Пасау;с блясъка на двете дунавски перли – Будапеща и Братислава...            
        Но аз се завърнах в моя град така, както се завръща човек, напуснал за кратко родния си дом - беден, скромен – „с две липи отпред“, но „кът свиден и мил“, защото е мой, български!...


Септември, 2017
Гр. Русе

        

  
    
        
          
 

       
              
      
            

