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Той е от село Каменяк и си има кон. Конят му е осиновен от
нашата община, защото сѐ у общинския обор се храни и яде дажбата
на селския бик. И секретар-бирникът е като бика и у яденето, и у
другите издевателства. Има си и овощна градина в наше землище, но
обаче не ражда седем години и една нощ си я изсече, па набеди селото
и общината му я плати на общо основание по закона. Има си и
комперация. Тя е селска, ама той им прави сметките и с разни
заблуждения печалбите ги абстрахира за себе си и я оставя в
дефицитно положение. Много му е хубав почеркът. Като те подпише
под някой документ или запис, не можеш да познаеш ти ли си се
подписал, или е фалшификация.

Малко е черен и тунтурест като свинче, ама е дявол голям и има
две къщи у Каменяк и трета у Голо бърдо. И две лозя има, три малачки,
два шопара и е ортак с каракачаните в кашкавала, за да плащат за паша
по-малко. Петъчен ден се качва на коня за града, ама минава през
тяхното село и стои там до неделя, а в понеделник иде в града и като се
върне в село вечерта, писува си за три дни пътни и дневни. Мастило и
книга купува от Теня книжаря и си делят печалбата на далаверни
начала. Като му рекох лятос, че за пет месеца е изписал шест кила
мастило, той ми рече, че лятно време го пиели мухите. Той има и
пенсия анонимно. Ходи да взема пенсиите на вдовиците и невалидите
и при изплащането си я докарва пенсията с окус-фокус. Той е на власт
шестнадесет години и партиите падат, а той не пада и ще стои на
служба до второ пришествие! Есенес дойдоха либералите от по-
слабото крило да правят събрания и държа сказка един и рече на
широките народни маси:

— Селяни, половината ви село е потънало в мочури и тресища!
Като дойдем на власт, ще го преместим лаконически по-горе, на
сухото, на държавни разноски!

А той стана, па му рече:
— Може — кай, — може! Вярваме, че ще го преместите. Нали в

деветнайсета година преместихте цяла Добруджа във влашката земя,
Тракия в гърцката и Босилеград в сръбска! Вярваме — кай, — ще го
направите! Майстори сте!

А вечерта синковецът прави-струва и ги прибра либералите у тях
на спане и се напиха на Йовин Гергя с виното, защото е от тяхното
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крило. Кога си отиваха на утрето, прегърнаха се със секретар-бирника
и после той ги псува съфакупно всичките.
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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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