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Оплаква ми се Юсни:
— Аз — казва, — бай даскале, съм сиромах човек, както знаеш

— фукара. Само един дръглив и сляп кон имам, та не стига хлябът ни
за мене, ни за него. Преди години, както знаеш, работих у бай
Тодораки. Три години и половина му слугувах. Той имаше и файтон, и
каруца, и три коня, ама умря човекът. Мина се колкото се мина, жена
му продаде файтона и конете, остана само каруцата. Стара е,
разглобена е, ама като за мене я бива. Научих се, че и нея продавала и
искала триста лева. Триста — триста, не са много пари, ами като имам
само половината, какво да правя?

Отидох при нея и й казвам:
— Како Стефано — казвам, — чорбаджийке, дай на мене

каруцата.
— Да ти я дам — казва — бе, Юсни, защо да ти я не дам, ама

имаш ли толкова пари?
— Там е работата — казвам, — че ги нямам всичките. Сто и

петдесет съм събрал само, ама както знаеш, аз имам кон, ще го впрегна
в нея, ще превозвам тор до лозята, вода ще карам за пръскане, дръвца,
туйцък-онуйцък — ще ти се наплатя. За три месеца — казвам — ще си
изплатя борча до стотинка.

— Че зная ли, Юсни — казва, — да си помисля малко и ще ти
кажа. Намини утре към пладня — казва — и ще видим.

Отидох, бай даскале, преди пладня, отидох, а тя още на вратата
започна:

— Че зная ли, Юсни, зная ли какво да ти кажа? Чудя се и не мога
да реша.

— Защо да не знаеш — казвам, — нали ти е за продан? Нали ми
рече да дойда?

— Тъй, ама да ти кажа право, снощи ходих при баба Пелагия да
ми гледа на боб и щом го метна, започна:

— Чер човек, чорбаджийке, чер човек душманлък ти мисли. С
чер човек вземане и даване да нямаш… Та прощавай, ама не ми се дава
на вересия каруцата.

— Е, щом не може, не може — рекох — то си е твоя работа. А
пък че съм чер, чер съм и няма сапун за моята кожа, ама само аз ли в
тоя град съм чер. Толкова години съм ви слугувал, нещо лошо от мене
видяла ли си? Измамил ли съм ви някога?
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— Вярно е — казва, — така е, ама като ми го рече баба
Пелагия…

Тръгнах да си ходя, бай даскале, ама толкова мъчно ми стана, че
чак ми се доплака. Тъкмо отварях пътната врата, и тя се провикна:

— Ела, казва, Юсни, ела! Аз — казва — те познавам. Добър
човек си, честен си и няма да ме излъжеш. Хайде — казва, — дай ми
половината пари и вземи каруцата. За другите ще те почакам — казва.

А аз, бай даскале, тогава й рекох:
— Няма да я взема, како Стефанке, не ти ща каруцата вече. Щом

си се съмнявала в мене, щом си тръгнала да питаш врачки и билярки,
аз такава стока в двора си не ща, не ми трябва. Ще си намериш друг
мющерия, рекох, ама гледай да му е по-бяла кожата.
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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.

http://chitanka.info/
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http://chitanka.info/workroom
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