
МОЕТО  ПЪТУВАНЕ  ДО  ХОЛАНДИЯ 

 

      Там наистина водата е повече от земята. 

      Пътувам на екскурзия до амстердам. Групата е от цяла България. Интереси  най – 

различни : 

- Няколко души от Севлиево , пътуват в служебна командировка. Има и такива 

командировки. 

- От Добрич има съпруги на зърнени босове. И те са заслужили  с нещо. 

- Група пенсионерки от София . На коя децата и се запиляли на гурбет по света , 

компенсиратта й с малко парички. Друга работила нещо цяла година , та събрала 

пари за 10 дни удоволствие  /ако може да се нарече така прекосяването на 

констинента с автобус?!/. 

- Групата и други  , в която влиза и моя милост. Аз съм на тази екскурзия , защото 

мъжът ми обича да пътува , но не може да отдели 10 дни , а аз съм безработна , 

време бол. Какво от това , че за мен  пътуването е кошмар. Награда е това?. 

 

       Разбира се , че не пътуваме директно до Холандия . Пътя е дълъг и впечатленията  

много . Тук ще разкажа само за  Холандия. 

 

       След няколко дневно пътуване , точно по график , пристигаме на  посочения ни 

адрес. Започваме да търсим  фермата , в която трябва да отседнем. Автобуса ни е на два 

етажа и когато навлиза в улицата , където се предполага , че е въпросната ферма я 

изпълва цялата. От едната страна , успоредно на улицата  има канал с вода , която не се 

движи на никъде , стои там и не отстъпва. От другата страна се редят къщи , сякаш 

израсли от земята и притиснати от водата. Аз изпитвам ужас да не се покаже насреща 

ни друго превозно средство. Няма тротоар , като у нас ,  където при нужда да се 

отдръпнеш , има само вода. 

 

       Фермата , в която на края все пак пристигаме се оказва 100 годишна местна антика. 

Това е било  възможното най – евтино място , където бихме могли да отседнем. 

За да оправдае името си на ферма , в сградата има конюшна , където достолепно 

пребивават два коня. За едни европейци може да е интересно да видят жив кон , но ние 

сме българи  , а България може да се нарече аграрна страна , та всички сме виждали 

циганска каруца , ако щете и в центъра на София. 

 

       Стопанката , около петдесетте , живее сама. Факта ме впечатлява , защото у нас , в 

момента , е невъзможно  жена да има хотел и да живее сама. Рекетът  й  е  в кърпа 

вързан. 

Позачудихме се как ще се съберем 25 души в една къща , но къщата се оказа голяма , 

имаше два етажа в покрива , което в нашите къщи го няма. 

До самата ферма има нива , засята , обработена , една тревка няма. Така е в цяла Европа 

– всичко оработено , а хора с мотики няма. Ние все работиме и все сме отънали в 

бурени и ... 

 

       Толкова исках да разгледам холандската живопис , но нямаме толкова пари и 

затова се разделяме на две групи – едната отива на секс-музей , а другата влизаме в 

музей на мадам Тисо. Първите разбира се са разочаровани , а ние бяхме доволни. Сред 

толкова световно известни личности  бяхме срещнали и наш  човек – другарят  Ленин. 

 



        По програма посещаваме изложение на цветя , огромно по размери , около 100 

декара.   През цялото време в Холандия търсим прословутите холандски лалета , но 

освен в далечина , предполагаеми  ниви от лалета , друго не видяхме. И отново  

никакви хора. Всичко е на ред , но хора няма. 

 

        Разбира се , че без посещения в магазини няма да минем.Влизаме в един голям 

магазин за дрехи , от категорията на нашия ЦУМ. Случайно се озовавам до една от 

добруджанките. Тя не може да общува на никакъв чуд език , освен родния български и 

аз се превръщам в неин преводач  и  шерп. На края магазинерките  останаха удивени от 

покупките ни , а ние се затътрихме с големите торби към сборния пунтк. За пръв път в 

живота си се чувствам смазана. Аз не мога да си позволя 1/100  от това , което тази 

жена похарчи с такава лекота. И това не е само в този магазин. 

 

        Във фермата присъствахме на местна сватба. Жени се дъщерята на  хазяйката. 

Освен  нас в къщата се озовават още 30 души , плюс 3-ма музиканти. Младите играят в 

центъра на огромния хол , а старите седят край една огромна маса. Ние сме при 

оркестъра , на втория етаж , на нещо като вътрешна тераса , опасла хола. По едно време 

кумовете подаряват нещо на младите. Любопитстваме. Оказва се албум с готварски  

рецепти , събрани  и залепени  саморъчно от  кумата. У нас  такъв  подарък  ще  се  

приеме , като  несериозен.  В 22 часа , като по команда всички се изнасят , сядат по 

колите и си заминават. Много се чудим , у нас след  едно такова събитие , в никакъв 

случай не можеш да седнеш зад волана . За целия ден се оказва , че тия хора са изпили 

по  една две бири. Е те такова животно при нас нема! За тях на другия ден живота 

продължаваше , а на нас ще ни е нужна цяла седмица да се възстановим. 

 

         Тръгваме обратно за  България. Пътьом се отбиваме в голям цветарски магазин , в 

него има и оранжерия. Като влязоха тия ми ти хора. Вярно , че не сме виждали такова 

изобилие от цветя в магазин.  Представете си големите колички /към 2 квадратни 

метра/ отрупани с живи цветя. Никой не се замисля как ще се натовари всичкото това 

нещо в автобуса. Аз си купувам няколко пакетчета със семена. Ако не бях помолила 

една жена от персонала на магазина , която  изхвърляше празни кашони , да ни ги даде , 

всичкото това щеше да стане на салата . 

 

          А Холандия наистина  е  долната  земя. Пътищата  им  са безупречни – 

магистрали , осветени , чисти. Има много тунели , на  които разбира се е означена 

допустимата максимална височина. Но кой ти обръща внимание на тая подробност. На 

първия тунел климатика задира в тавана. Но аз забелязвам , че тавана е доста надран , 

значи е имало и други , като нас. На втория тунел обаче няма шега , климатика се 

разхвърча по платното. На вън вече се смрачава . Ние спираме на магистралата , и 

докото се суетим  пристигат  двама полицаи. Обясняват ни , че не можем да продължим 

напред , тунелите стават още по – ниски и тихо , кротко ни насочват накъде да вървим.  

Никой  не ни се кара , дори не ни напсува. Как ли би приключил един такъв инцидент у 

нас , просто не ми се мисли.... 

 

         След  Словения  започва  едно приземяване , приземяване , та чак  до  централна 

ЖП - гара  София. Пред строените  кашони с цветя , камъкът за зеле от  Акропола ряпа 

да яде ! 

 

       Вземам двете си чанти  и  се отправям  към  билетните  каси. Щастлива  съм  ,  че  

видях  свят , и  най-вече ,  че  се  прибрах ! 
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