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После моето обрезание, после моето провъзглашение за „цар и
самодержец всех болгаром и греком“ и после химните на болградските
конокрадци (гл. в. „Независимост“, бр. 19), с които калоферските
калугерки (кака Дайсия и леля Тиудушия) возпяха моето
самопожертвувание за щастието на Османската империя, аз се обърнах
към своят кръстник и захванах с него следующият историко-
дипломатически разговор.

— Да ти изсъхнат ръчиците, байо Наполеоне, и да ти се не види
царството, което ще аз да управлявам без най-нужният орган на
калугерското мишление. Я кажи ми ти, има ли в историята на
умственото развитие у скопците такава аритметическа задача, която да
гарантира, че возточните народи, т.е. Мемиш паша, Милош Милоевич,
Дели Яне, Цезар Болияк, Максим Изповедник и нашият безочкурен
приятел на манафите, г-н Сапунов I, че ще да се съгласят да
припознаят моята власт, че ще да ми носят чубукът, че ще да ми чешат
краката и че ще да мигат, когато ги заплюя? Аз, който съм потомец на
Войниковите драматически херои и който би можел да послужа за
идеал, даже и на г-на Омира (който се превежда от слепца Пърличева),
никога не би се съгласил да играя такава роля, каквато играе Дон
Карлос в педагогията, Антон Парушов в литературата, Мемиш паша в
минералогията, патриархът в ембриологията, Мурджо в астрономията,
Савич в журналистиката, Паничков в музиката, Дели Ушакът в
законодателството, Найденов в дипломацията и попът из българската
черкова в Букурещ в пивницата на дяда владика. Как ща аз, кажете ми
сега, да завладея Цариград, когато гъркините подпират с краката си
неговите стени, а аз се лиших вече от необходимото против подобна
защита оружие? Как ще аз да се удържа на Османовият престол, когато
11-годишното зрънце на жаба Крекетуша е вкусило вече от дървото
„познания добра и зла“ и когато „Добродетелната дружина“ се е
приготовила вече да възприеме новорожденото копеле, да го кръсти в
сапунджийският казан на г-на Сярова и да го назначи за цари-башия[1]

на дунавската конфедерация? Най-после, как ще аз да вляза в
дипломатически сношения с европейските кабинети, когато Русия се
отказва да припознае властта на моят чирак Серана, когато, по причина
на бездъждието, болградските професори са се зарекли вече да пият
вода и когато княжеските синове на г-на Стоянова имат твърде лошаво
мнение за хъшовете във Влашко?
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Както щеш, байо Наполеоне, а аз се боя твърде много от чалмата
на Мохамеда, от ръкавът на хаджи Бекташа и от юриспруденцията на
Настрадин ходжа. Освен това, кой дипломатин, кой политик и кой
журналист ще може да ме увери, че потомците на Херкулеса няма да
си отнемат Тракия и Македония, че синовете на Михай Витязу няма да
прецапкат Дунавът и да се качат на Балканът и че китайският сърбин
Милош Милоевич няма да отвори с мене спиртуозна война и да ме
разбие при Арбанасите? Ти знаеш вече какво действие имат новите
пушки, старото вино и стоведрените бъчви на хера Крупа. Затова не ще
ли да бъде по-добре — за да не разваля Бранислав Велешки
европейският мир по кръчмите и за да се не цепят вече главите на
моите литературни братя — да се избере за цар на Дунавската
конфедерация такова едно лице, на което в жилите да тече кръвта на
сичките восточни народи? Аз мисля, че манъстото на жаба Крекетуша
би било в състояние да произведе такава една археологическа
метаморфоза, която да погаси народните страсти на пасажерите из
Хану Манук. Ти знаеш твърде добре, че тоя хан до вчера е бил
етнографическо изложение за цял восток и че в наследственият
фибрин на жабчето има не само славянска (българо-сръбска) кръв,
унгаро-влашки катран и гръко-турска боза, но и немско-еврейски жили
и маджарски мустаки. И така, аз по-скоро би желал да бъда регент на
това „невинно“ дете и да се ползувам и от майката, и от дъщерята,
нежели да стана сам цар и в късо време да достигна до такова
положение, до каквото достигна и ти после боят при Седан. Но ти ме
осакати и аз съм принуден да зема назаем производителната сила на
отца Герасима.

После тая моя знаменита тирада, в която се заключава сичката
съвременна история на българският народ, императорът на французите
дръпна едно емфие из кратунката на своят велики чичо, кихна няколко
пъти за бъдещето щастие на българският народ и захвана с
красноречието на парижките рибарки:

— Ваше величество! Видите ли тая кратунка? (Аз смръкнах из
нея едно емфие и кихнах в знак на потвърждение.) Ако тя да не би
познавала православното търпение на вашият народ, шарената съвест
на скопените цариградски мозъци и великите пожертвувания на още
по-великите ваши повлашени патриоти, то аз никога не би повярвал, че
вие сте такъв велик човек в зоологията, каквито са били например
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Мехмед Али Египетски, Али паша Янински и чича ми Наполеон I. Аз
съм чел вашите политико-економически стихотворения във в.
„Читалище“, чудил съм се на вашето политическо красноречие в
„Хитър Петър“ и зная, че вие сте първият талант в манджурската
литература. Защо се отказвате от това щастие, което ви е дала
орисницата на самото „Книжевно дружество“? Не видите ли, че
златното теле из Одеса (французкият император лъже, че г. Миронович
е златно теле. В. „Век“, органът на патриотическите михлюзи, ни
доказва, че българският меценат е направен цял от бумажки, р.) е
приело християнска вяра и че не желае вече да му се покланят
евреите? Кой ще, кажете ми, да завземе неговото място, когато новата
редакция на „Хитър Петър“ се е твърдо решила pour passer le temps[2]

(което на български ще да каже: „Олеле, мамко, умрях си!“) да тури
сичките си старания и да представи на читателите си колкото се може
по-релефно вървежът на умственото развитие в Европа (неговият
политико-економически отдел е ваша специалност) и когато тя има
голяма нужда от процентите на вашият интелектуален капитал? Аз
мисля, че ако Муций Сцевола е изгорил дясната си ръка, за да избави
Рим от арнаутите, ако аз съм написал историята на Юлия Цезаря, за да
докажа на своят син, че Гарибалди е чапкънин, че папата е
непогрешим и че Прудон тряба да седи в Бастилия, и ако най-после
питомците из белградската академия (не из Парушовата, а из
Хорозовата) са се решили да насадят себе си, за да покажат своето
безкористие и своят патриотизъм на румънският министър на
просвещението, то и ваше величество сте длъжни да пожертвувате
една част от своята националност, т.е. от своята плот, и да станете син
на слънцето, брат на месечината, зет на папата и баджанак на
вселенският патриарх. Слушайте, ваше величество! Това не е Катилина
пред вратата на Рим. Това не е Парижката комуна, това не е Орсини
със своят револвер! Тука се разпространява лавата на онзи
панславизъм, който е пуснал вече червоточина в мозъкът на отца
Марка Балабанова, който е изпил умът на г-на Найденова, който е
затворил училището в Галац, който е накарал Пенка Карнабатът да
направи съзаклятие против новият учител и който скоро ще да
изпроводи великото браилско кръчетало да зоби дренки в Баламук.
Решавайте се, ваше величество! Земете в ръцете си юздите на
белградските волчета, заповядайте на Антона Парушова да състави
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министерски кабинет и да изпроводи представители пред великите
сили (във Франция изпроводете г-на Паничкова) и обявете себе си за
император на румъно-българо-сърбо-турската република. Видите ли
тая кратунка? Земете си едно емфие и прибързайте да възседнете
„известната, изпитаната, просвещената и честната способност“ (охо,
посмали, Манго! р.) в лицето на Кръстовича. Прибързайте, ваше
величество, дорде поп Герасим е още в сила да се бори с вдовиците и
дорде още му държи вратът да превземе цариградската Къзъ-кулеси.
Напред, ваше величество, напред! Аз чакам вашата последна дума. Аз
погледах на великият французки полицеин, дръпнах още едно емфие
из кратунката на Наполеона I и извиках с думите на Филипа II:

— Да будет благословенно имя господне! Быть по сему. Аллахът
е един, Мохамед е негов пророк, а аз съм наместник на хаджи Бекташа.
Дайте ми още едно емфие!

— Браво! Браво, ваше величество! До неделя вие трябва да
раздадете височайши милости на своите привърженици, да се явите на
съд, за да ви венчее отец Пахомий с жаба Крекетуша и да решите
съдбата на Европа. Да живее султан Абдул Пандурллах-хан.

[1] Цигански главатар. ↑
[2] Да минава времето. ↑
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Издание:
Вестник „Независимост“, бр. 50, г. IV, 28. 09. 1874.
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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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