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ДИМИТЪР БЕЖАНСКИ
НЕМА ДА ПРАВИМЕ
ЦИГАНСКИ РАБОТИ!

Част 1 от „Циганско лято“
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Вчера бай Витлеем преби кака Гюла. Удари я с тъпото на теслата
между веждите, после със същата тесла й изкърти два златни зъба и
сега пропива зъбите в кръчмата на Ахмедчо.

Някой ще каже: циганска работа — гюрултии, бой, пиянства!…
Не е то така! При бай Витлеем и кака Гюла гюрултии нямаше.

Кака Гюла най-мирно и най-кротко му рече:
— Господ да те убие дано и чумата да те тръшне! Дано червата

ти се провлачат ей тука през прага, а яз да стоим и да викам: „Те, това
са на Витлеем червата!“

Така му рече.
А бай Витлеем учудено я погледна, запали намерен на двора фас

и попита:
— Оти ма?
— Оти се кикоти под гъзо ти! — отвърна кака Гюла. Другите

цигани — като цигани! Пият що пият, па като профукат парите — секи
се фаща на работа! Гого кабели крадне, Серафим казани прави. Албен
калайдисва! А ти?!

— А яз що? — поинтересува се бай Витлеем. Кака Гюла му
отговори, че той нищо! Когато свършили парите от социалната помощ
— той продал каруцата. Когато изпил парите от каруцата — продал
телевизора. Като изльокал и телевизора, отковал ламарината от
покрива и нея също я продал!

— Лъжеш като дърта циганка! — репликира я бай Витлеем.
Ламарината от покриво не я продадох! Загубих я на карти!

При тези негови думи кака Гюла му пожела да пукне, да отиде в
пъклото и там да играе карти в най-катранения казан. И пак повтори,
че другите цигани са цигани и мъже на място — щом изплюскат
парите, веднага се хващат на работа и единствено той (конска фъшкия
кисела!) не се хваща на работа, ами се чуди какво още да продаде!

— Чекай малко! — прекъсна я бай Витлеем и очите му светнаха
като запаления преди малко фас. — Яз от циганите ли да гледам, ма
кучко шугава, или от държавата да гледам! А?!

И най-аргументирано й обясни, че държавата не постъпва като
Гого, Серафим и Албен, ами постъпва по съвсем друг начин! Закъса ли
държавата за пари — веднага продава нещо! Завод продава, нефтохим
продава, ЦУМ продава! Ако се наложи и Странджа-баир ще продаде,
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ама нема да се захване като Албен да калайдисва или като Юсуф
кошове да плете!

— Пу, мамка ти мръсна! — миролюбиво завърши обясненията си
бай Витлеем и почна да рови из джобовете си за нов фас.

Кака Гюла понечи да каже още нещо. Но когато тя отвори уста,
бай Витлеем изведнъж забелязва двата й златни зъба отпред.

И сега весело черпи наред в кръчмата на Ахмедчо.
— Пийте и споменавайте с добро държавата! — приканва бай

Витлеем при всяка нова поръчка. — Нема да правиме цигански
работи!
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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/
http://chitanka.info/
http://chitanka.info/workroom
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