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Запасен подполковник Гащаров Станчо. Шестдесет и пет
годишен. Вдовец. Изправен по войнишки, нисък, набит, с остригана
глава, вирнати мустаци и бантел. Изженил и настанил всичките си
деца, живее сам и оглежда малко стопанство с кокошки, мисирки,
токачки, гълъби, гугущуци, четири шопара, две крави монтафонки,
няколко ангорски заека и една питомна гарга.

Подполковник о.з. Гащаров Станчо беше делегат на конгреса на
запасните офицери и завърнал се, в една от стаите на военния клуб
дава пред дружествените членове своя отчет:

— Господа, както сте в известност, ний, сиреч аз, поручик о.з.
Габарев и подпоручик о.з. Канчев, бяхме, тъй да се каже, делегати на
нашето дружество на последния конгрес в Плевен. Като председател и,
тъй да се каже, най-старши от делегацията, счетох за длъжност да ви
направя съответния отчет.

Господа, първо — тръгване. Второ — пътуване, и, трето —
посрещане. Музики, знамена, войскови части, шпалир, импозантност
и, тъй да се каже, феерия.

Приветствия. Официална, духовна и гражданска власт.
Родолюбиви организации. Учащи, професионални съюзи и прочее.

Избор на бюро. Отчет. Акламации и след това, тъй да се каже,
дебати.

Пръв взе думата генерал-майор о.з. Пушкаров. Маладец! Герой
от Лозенград. „Александър“ първа степен с корона. Отлично говори и
не остарява. Втори — полковник о.з. Мартинов, — тоже маладец. Два
випуска преди мене. Трети поред говори майор о.з. Ихтимански от
Ловеч. Бабанка! Гласът му тънък, но оратор. Четвърти — хасковски
делегат, непознат. Вот, сукин син, цял Цицерон. Пети — ломски
делегат. Добре говори. Шести — Радомир. Тоже много добре. Седми
— делегат от село Паламидово: стойка войнишка, отривист и
изчерпателен, тъй да се каже. Осми — Кеременлии. Отлично, но
забрави да си свали шапката. След това говориха делегати от Ямбол,
Свиленград, Попово, Остра могила, Гол тупан и так далше. Маладци!
Добре говорят всички. Накрай резолюция. Избор на ново
настоятелство. Банкет от триста куверта. Аперитив — сливовица с
кисели краставички и вермут без сода. Супа, пилета, свинско,
сладкиши… Пет порции, господа! Пет порции и бутилка вино на глава.
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Замечателно! По средата тост. Още един тост. Още един и още един и
после пак. Юначаги! Говорят ясно всички. Оратори първи клас.

На другия ден излет до държавния завод „Клементина“. Вот
идея! Вот щастлива, тъй да се каже, рекогносцировка. Тръгване с
автомобили. Пристигане. Простор. Земя необятна и плодородна. Ред,
дисциплина и съзнание за дълг. Първа гледка, стадо свини.
Очарователно! Благородна кръв, йоркширска, тъй да се каже, порода.
Едни шопаряги до петстотин килограма единият, съвършено
незасегнати от кризата, а кожата им тънка, розова, прозрачна като на
германец. И грух… грух… аристократично някак. Цивилизация.
Прогрес.

Втора гледка: крави. Не монтафонки, а чисто национална
искърска порода. Млечност — тридесет килограма дневно.
Възхитително! Дребни наглед, сивички, скромнички, тъй да се каже, а
клекни да доиш — канализация! Водопровод! Тече и не спира и мляко
гъсто, мазно, сякаш подквасено излиза.

Конско отделение: великолепие! Арабски жребци, опнати като
струни. Англо-арабски, полуанглийски и местни подобрени. Маладци!
Да си млад подпоручик, да му се метнеш, да го пришпориш през
главната улица, че да накараш сърцата на дамите да правят: тик-так,
тик-так…

Птичи завод: перфект! Национална гордост! Легхорните носят
по двеста и петдесет яйца. Родайланд. От едната две тенджери да
напълниш, тъй да се каже, без киселото зеле. Вияндоти, орпингтони,
яребични италианки, бронзови пуйки… Чорт возмит! Импозантност!
Феерия!

Най-накрая — бик. Маджарско бичище, знаете. Мужчина такой,
колосален! Храбрец! Маладец! Притежава кръщелно свидетелство,
родово дърво и всички документи, тъй да се каже, на съвременен
интелигент. Благородник. Бабанка! Навел глава, надиплил врат,
подрива с крак, гледа те право в очите и сякаш иска да каже:

— Дурак! Не те бръсна за слива!
Гледах, друзя мои, гледах преизпълнен с национално величие —

и думам на себе си:
— Пфу! И ти стопанство имаш, Станчо, и чифлик ще ми правиш!

Недоразумение! Декаданс! Питомна гарга, тъй да се каже, пършивец!
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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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