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Едно от най-веселите атракции тук в Испания, йех, не са
феериите! Това са
банките! Даже си мисля, че ако бях на мястото на испанците, щях да ги сложа на
първо място в рекламните андалуски проспекти. Представяте си вече, нали?
Безбожно красиви хотели, екзотични
палми, невероятно красиво небе и море и на централно място - банки, банки, банки!
И отдолу едно малко текстче: ''За любителите на силни емоции единствено по рода
си преживяване!'' Под него задължителното работно време:
„Събота и неделя мързелуваме.
Останалите дни сме на вашите услуги от 8 до 14 часа“
И ако думата банка оставя една такавa солиднo бляскава траектория в рошавата
българска глава – е, имам предвид тихото и внимателно гарантирано обслужване и
в най-скапаната българска банка... то тук... е, тук си е приключение откъдето и да
го погледнеш! Даже мисля си да отворя център за обучение на банкови клиенти. С
всичките му там екстри – фитнес, психоанализа, кондиция... или да организирам
нещо като курс, както на този остров, дето трябва да оцелееш на всяка цена...
„Сървайвър“ ли беше? Та оттам да се пръкват едни твърди, издръжливи,
психически устойчиви клиенти на андалуски банки! Испански кандидати не
очаквам в курса ми, но виж останалите световници ще се гъчкат да го завършат.
Щото тук влизането, ползването и сътрудничеството с всички банки си е едно
незабравимо изживяване и изисква една специална подготовка! За българските
читатели обаче един онлайн курс. Безплатен:):):)

УРОК НОМЕР ЕДНО: Подготовка за посещение на банка.
Подготовката за посещение на коя да е андалуска банка, драги ми читателю, не е
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случайна
работа и не се самозалъгвай, че ще ти се размине безболезнено, ако не започнеш
немедленно и акуратнo подготовката си за това грандиозно и незабравимо
събитие! Започнете с вдишвания и издишвания за регулиране на дишането си.
Зачеркнете деня
за посещение в банка за други дела и ги отменете за по-благоприятни дни.
Архивирайте всички възможни документи от чекмеджетата си и ги складирайте в
ръчната си чанта - имам предвид раница, куфар или бохча. Задължително носете
всякакви налични испано-български, българо-испански разговорници, речници и
там всички записки с преведени испански фрази.
Ако ги забравите... ми какво да ви кажа... става "Мисията невъзможна". Никакъв
друг език не ще ви помогне да навлезете в дебрите на андалуското банково
изкуство. Те тук чуждите езици просто са нещо като „тъмна зона“, тоест ако не сте
на ти с испанския, загрейте добре краката, ръцете и кокалчетата на пръстите си... и
с Господа напред! Не забравяйте шише с вода и малко суха храна!

СЕГА ДА ОТВОРИМ ВРАТАТА на това велико тайнство - андалуската банка! Никога
не се отчайвайте от народа, изпълнил до дупка банката! И вашият ред все някога
ще дойде! И тогава сте на ход вие! Можете да окупирате гишето неизброими
часове и да се наслаждавате на огромното внимание на банковия персонал... който
винаги е само един брой! Останалите подопечни закусват, обядват (в специални
банкови салони за тази цел) или просто си допушват цигарката. Или пък весело си
дърдорят с посетилата ги дъщеричка, любимата половинка или най-добрият им
другар. Но ако сте от по-напредналите възпитаници на специалния ми курс, ще
знаете любимото ресторантче или барче за похапване на гореспоменатите и ще им
се натресете точно там.
АНДАЛУСЦИТЕ ОБОЖАВАТ БЪРБОРЕНЕТО и никога не ще ви пренебрегнат,
особено ако в темата за текущия ви ипотечен кредит засегнете любимата внучка,
синче или току-що родило им се бебе. Ако обаче целта ви е гишето и след като сте
се добрали веднъж до него, не изпускайте шанса и вие да си побъбрите и да
изкажете всички наболели ви събития през времето, когато сте липсвали от
опашката пред него. Не започвайте с проблема, довлякъл ви в банката. Веднага ще
ви отблъснат с милото извинение, че пари кеш за плащане на тока, газта, GSM-те,
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фитнеса, интернета се приемат САМО от 8 до 10 часа. И да не объркате дните!
САМО понеделник и четвъртък. Никакви внучки и току-що родили се бебета няма
да ги омилостивят.

Важна подробност е предварително да направите улична схема на
местонахожденията на банките и съответно поредност на плащанията. Токът се
плаща само в определени банки, газта – в други определени банки, джиесемите
също в съвсем други определи банки, интернета... и така нататък...
ВЕЧЕ РАЗБРАХТЕ, ЧЕ ДЕНЯТ СЛЕД 14 ЧАСА е невъзможен за достъп до никоя
банка и колкото и да напирате да се шмугнете, ще си останете отвън. На гишето
може да включите всички възможни и невъзможни проблеми, които имате в живота
си. Желания за придобиване на собственост – къща, кола, крава или кон. Или че
вчера сте имали разтройство и всички лекарства, добри за тази цел. Ако в същото
време служителката дава информация по телефона, не се отчайвайте - след час
разговорът ще свърши и тогава вие сте на ход. Със зъби и нокти дръжте позиции
там и дори да чуете нечий изнервен крясък отзад, не се трогвайте, той със
сигурност е на някой световник, който е пропуснал да посети курса ми.
НАПРАВЕТЕ СИ СПИСЪК на всички належащи въпроси и на гишето ги обсъдете
един по един. Например: кредитна карта и неявяването й по пощата ви, напомнете
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на мамичка да провери все пак миналият месец да не е забравила да ви я изпрати.
ОБАЧЕ ЕДНО ВАЖНО НЕЩО ДА НАПОМНЯ! Не се успокоявайте, че ще ви се
размине дори и да сте си внесли парите за всичко де що се сетите да платите!
Изненадите, неочаквано мили и приятни, ви очакват по-всяко време и навсякъде.
Сега, пишеща на компютъра, съм стиснала палци някоя от девочките в банката да
не реши да излезе в отпуска... ми лято е, плаж, море... ама тогаз няма кой да прати
паричките ми на „Телефоника“ (интернет търговеца) и ша ми резнат главата кат
едното нищо... тоест ще ми прекъснат потока от интернет клюките, а с него и
телефончето ми. Щото този номер вече го зная. За тока няма опасност. И да е
кривнала някъде банковата мамичка и да няма заместничка, а тя никога няма... тук
сметката си можете да оставите за едни по-добри времена... като забогатеете.
Токът е лесен, него можете и шест месеца да го пропуснете в сметките си. Газта и
тя... сметката ми за януари още не е платена, както и за март... другите до август са
ОК.
ОБАЧЕ С ФИТНЕСА Е ЛОШО! Там искат паричките си веднага, ама и те тренирани
от банките, та изчакват петнайсетина дни да се натуткат, демек банката да се смили
и да им ощастливи сметката с вашите авоари... обаче ако милата ви банка има
някакъв семеен проблем, а то тук това си е нещо адски обичайно – обичайно като
проститутките на Орлов мост в София...

глобяват фитнаджиите! Не щат кеш вноските. Земат паричките и кеш, ама с лихва.
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Искат хората банката да им ги запраща. За GSM-а тръпки ме побиват. Там те резват
на секундата, разбирай - на деня. Първо ти се обажда един мноооого приятен
гласец и те пита защо не си платежоспособна... на испански... естествено! (Нищо, че
тук световниците са повече в пъти от испанците). Аз обаче казвам, че не знам бъкел
испански, мамичка казва – изчакайте... това означава, че имате време за по едно
кафенце... и така нататък докато накрая (след един час най-малко) се включва друг
мил гласец и ви дава отсрочка няколко дни да посетите банката си... е, оттам
нататък всичко започва отначало.
Урок номер едно. Поемете дълбоко въздух... вода и сyха храна...
ТО КУРС, КУРС, ОБАЧЕ ЕДИН ТАКЪВ ФИЛМ съм замислила да направя...
Маскиран, въоръжен, страшен, брадат, с лош дъх влиза в андалуска банка.
Нарежда се на опашката. Идва реда му. И той страшно... ама много страшно... с
един такъв жесток, нетърпящ възражение глас излайва:
Вземаш ми парите, веднага! И да платиш всичките ми сметки! Иначе стрелям и
окото ми не мигва!

Милена Марева

21 август 2007
за вестник ''Народно дело''
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