
Мъгливо, влажно, делово. Франкфурт посреща гостите, дошли от 
цял свят за прочутото изложение Хаймтекстил, със странно високи 
температури. Все пак януари е. Река Майн прелива, но дисциплинирано, 
в рамките на закона – до нивото на крайбрежните алеи. Хлапета, 
изведени на сутрешна разходка, гледат жално-милно люлки и 
катерушки, потънали във вода. А корабчето в детския кът е някак 
абсолютно уместно в цялата тази мокротия. Туристи и местни 
щракат с настървение зад заграженията реката, моста, който от 
едната си страна е напълно недостъпен, пейките, потопили крака в 
мътните мощни води. Всъщност наводнението се е превърнало в 
още една атракция. Защото да излязат от установените правила и 
ред, за немците си е приключение.
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по света

Откровено казано, подтискаща е манията им за чистота. Те 
дотолкова са влюбени в нея, че когато се върнах в България, 
вдъхновена, организирах основно почистване у дома: холът ми 
се оказа по-мърляв от улиците им. Вярно, малко прекалих, все пак 
в разгара на зимата сме, но какво пък толкова. На германците 
студеният сезон не им пречи да лъскат до изтъргване огледалните 
подпори на сградите и да олизват улиците с онези техните машинки 
с въртящите се четки, нали ги знаете.

Супер впечатляващ е и самият панаир, оказва се едно от 
най-старите тържища не само в Европа, но и в света. От 
модернистичните му сгради, кулата, стъклените фасади, бягащите 
пътеки, халетата на четири етажа, ескалаторите, изложителите 
и безбройните тъкани, в един хубав момент ми се завива свят. 
Първо осъзнавам, че вече съм влизала в тази зала. После ми става 
кристално ясно, че не знам къде точно се намирам. Търся се упорито, 
докато се намеря...Но всичко това беше вчера.
Днес имам няколко свободни часа преди да излети самолетът ми и 
убедеността, че не мога да си тръгна без още малко впечатления 
от този изумителен град, който още от летището ме е удивил с 
архитектурния си размах. Самото летище е огромно – годишно тук 
кацат над 45 милиона пасажери. Да се загубиш тук обаче е трудно, с 
немска прецизност всичко е добре обозначено. Не, че на панаира не беше...





Отправям се към Romer - историческия център на града – който 
ме впечатлява със старите си типично немски постройки. Тук е и 
кметството на Франкфурт, построено през 1405 година. От него 
току-що излизат щастливи младоженци, които позират засмени за 
снимка. Срещу кметството се намира катедралата St. Bartholomдus 
(Kaiserdom), където официално са били коронясвани владетелите на 
свещената Римска империя. В непосредствена близост до Romer пък 
се намира и известната църква Paulskirche - тук през 1848 година е 
било свикано първото германско народно събрание. Наслаждавам се 
на камбанния звън, който се лее последователно от три църкви, обед 
е. Това ме подсеща, че една малка закусчица няма да ми е излишна. 
Избирам си кафене с маси навън и както са направили съседите, 
намятам върху коленете си едно червено одеалце. Все пак януари е. 
Позволявам си половин час да съзерцавам площада, японците, които 
влачат куфарчета и снимат безспир, суматохата на сватбарите, 
гълчавата на ученици, запътени към близкия музей.
Преди да потегля за аерогарата забелязвам красиво дръвче на фона 
на небостъргачите, нераззеленено, но цялото отрупано с розов цвят. 
Щраквам предвестника на пролетта и, усмихната, отнасям спомена 
за нежната му красота и смелостта да бъде първо.

по света

Наричат Франкфурт на Майн немският Манхатън. С право. 
Небостъргачите му и многобройните банки са истинското 
пулсиращо финансово сърце на Германия.  Тук е и седалището на 
Европейската централна банка и известната Франкфуртска борса. 
През Втората световна война бомбандировките унищожават 
голяма част от центъра на града. На освободените места се 
строят небостъргачите. Сред тях е Франкфуртската борса със 
световноизвестните статуи на преклонена мечка и изправен 
борбен бик - символи съответно на лош и добър ден за борсата. 
Alte Oper е построена през XIX век благодарение на дарения, тя е 
била напълно разрушена през Втората световна война. През 1981 
година уникалната й фасада е реставрирана. Това е и едно от 
местата, където е най-ярко изразен типичният за Франкфурт на 
Майн контраст между старо и модерно -  срещу операта се издигат 
небостъргачите.


