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Хаджи Койо хаджи Стойоолу, старият търговец на розово масло,
беше вече пътник за оня свят. Засегнат от лек паралич, той от година
пазеше стаята, премяташе голямата кехлибарена броеница със здравата
си ръка, храчеше по пода и се караше подред на всичките си близки и
роднини.

— Ти цяла ли се къпеш в ливанто мари, отдалече още миришеш
на пор! Майка ти без сапун се миеше едно време, икономии да прави, а
вий сте го ударили на разсипия. Гюлова вода с казани имаме долу в
избата, а тя ливанто купува! — ругаеше той дъщеря си.

— Пак месо сте сготвили! Кацата с армеята стои непобутната,
бобът покара листа в избата, а вий купувайте месо, пилейте! Що не иде
Цана да набере мокреш по вадата накъм Топкория, ами все марули
купувате?

Близките му не смееха да му продумат дума. Всички знаеха, че
има някъде скрити два феса турски лири още от румелийско време, и
се надпреварваха как да му угаждат, за да го спечелят. Жените му
точеха баници и баклави, правеха му цариградски „маалеби“ и „таук
гюусу“, миеха му краката, завиваха го, а мъжете му носеха подаръци
— броеници и цигарета, — закопчаваха му крачолите и го разхождаха
със стария файтон из околностите на градеца през хубави дни.

Веднъж най-старият му син, като поправяше подгънатия му
пантоф, галено му продума:

— Тейко бе, събирал си, трупал си, фирма си създал, позната и
реномирана в цял свят… Ето сега си болнав вече, стар си, не дай боже,
но всичко се случва. Хайде да извикаме Кондовчето, художника, да те
изрисува с бои на кадро, та да те турим в кантората за почит и
възпоминание!

— Бе холан, пак масрафи! Портрет — бабини деветини! Нали
имам от едно време, гдето се вадихме в Липиска на панаира, защо ти
са повече!

— Той е пожълтял вече, овехтял е и е от младите ти години, а аз
искам сега, на почетната ти възраст, когато си създал и наредил вече
всичко. После онзи е с черно и малък, а аз искам с бои, да те имаме
такъв, какъвто си сега. За вечни времена да остане и правнуци да
дочака, та да знаят кой е събирал това богатство и имот.

Самолюбието на стареца беше ловко засегнато и той, като
помърка още малко, колкото да се рече, се съгласи:
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— Е, като си рекъл пък, повикайте го! Чунким туй беше кусурът,
ама щом си намислил…

На другия ден художникът пристигна заедно с приборите си.
Рошав, небрежен, черната му връзка, излъскана от носене, беше
разперила крила като прилеп и достигаше до ушите му.

— Добър ден, дядо хаджи, добър ден! Как си със здравето? —
поздрави свободно той и седна насреща му.

— Добър ден, Драгомирчо, добре дошъл! А бе ти си бил Кондово
момче, а? Я гледай, я гледай, баща ти беше добър бояджия, бог да го
прости! Я какъв юнак извъдил! Тежък беше в плащането инак, ама
майстор беше. Беше ми заборчлял 300 гроша по едно време и две
години ме лъга, хеле го улових да ми боядиса талигата и къщата, та си
ги прихванах! Два аслана ми беше изографисал отпред на сундурмата
— доскоро седяха… Добър човек беше баща ти, ама гдето попийваше,
и сиромах беше, завалията…

— И майсторлъка му, и сиромашията напълно съм наследил,
дядо хаджи. Аз съм му едничкото дете. Но да оставим това, ами
дойдох по поръка на ваш Пантелей да те рисувам, портрет да ти
направя.

— Тъй, тъй, синко, нали виждаш, гдето се е рекло, аз съм пътник
вече, отивам си, та младите решили да ме извадят на портрет и да ме
имат, кога се изгубя. Ами как ще стане тая работа бе, Драгомирчо? Цял
ли ще ме типосаш? Ако е цял, с тия сакати крака как ще ти стоя прав?
Пък трябва да си обуя и новите потури, и щифалите.

— Няма нужда, няма нужда, ей тъй, само ще стоиш на миндера:
аз до пояса само ще те изрисувам. Хайде!

— Ама… чакай, чакай, недей почва! Колко ще струва тая снимка
бе, момче?

— Лесна работа, дядо хаджи, ний с Пантелей ще уредим тая
работа. Няма да е много — около 2000 лева…

— Уууу! Какво приказваш бе, чоджум! Че тейко ти на времето
цяла къща с два аслана и една талига изписа за триста гроша бе!

— Тогава било евтино, а сега материалите са скъпи. Боите ги
изписваме от Германия чак, а и платното е специално.

— Какво му е специално бе, момче, не виждам ли го отзад, че е
кеневир! Че аз с топове съм го купувал бе! В избата долу от такова
платно имам двеста чувала, с които пренасяме цветето. А баща ти
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мелеше боите едно време на мермерена плоча и оттук ги купуваше.
Блажни били, казваш, е, какво им е блажното?

— Скъпи са, дядо хаджи, и блажни са — с безир са правени.
— Остави, остави, не ми разправяй повече!… Пантелея,

Пантелея бе, я ела тука! Ти от Тунджа ли гребеш тия хилядарки, та ги
раздаваш щяло и нещяло бре? Какъв е тоя разфанлък из тая къща бе,
джанъм! За един портрет, и то до кръста — две хиляди и баре да е на
хасе, да речем, или на нещо друго, а то на кеневир!? Хайде, холан, че
вий за будала ли ме смятате мене бе! Аз да зная, че три пъти до
довечера ще умра, пак не давам толкова пари. Тъй ли лесно се печелят
тия пущини. Небъдница е тая работа! Не става! Не става!

— Ама, тейко…
— Тейко-мейко, не зная аз! Махайте се от главата ми. Хайде,

събирай си, чоджум, такъмите и не ви искам ни портрета, ни намярата!
Време ли е сега за такива неща бе, синковци! Нека се оправят
работите, нека поевтинее безирът, па тогава ще си помислим! А
колкото за кеневир — от мене го искай. Аз ще ти дам.

Художникът, на когото разперените крила на връзката бяха вече
увиснали, си прибра статива и кутията с боите, сбогува се и излезе.
Когато прекосяваше широкия чорбаджийски двор, из който играеха
малките внучета на стария, през прозореца се показа плешивата му
глава и дрезгавият му глас заканително засъска:

— Койчо, Койчо бре, черкезино, пак ли си помъкнал новите
тиранти? Сто пъти ти вече казах само в празник да ги носиш, а в
делник да опасваш батьовия си вехтия каиш. Разсипници! На просяк
ще ме направите гиди, магарета с магарета!
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Издание:
Чудомир. Точ в точ. Велико Търново: Фондация „Чудомир“, 1995.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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