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Да кръщаваш дете не било тъй лесно. Особено подофицерско
дете. Не си гледа селското произхождение и големите крачуни
младшият подофицер Стамат Рунтов, а налетял на гражданка, знаете.
Пролетес ходил на някакви стрелкови курсове в Пловдив, залюбил се
там с някаква си шивачка и нали е силен по фортификацията, обходил
й фланговете, значи, атакувал я на бърза ръка и я взел в плен. Пристига
една вечер след проверка у дома, тропва с крак, козирува, а зад гърба
му, слабичка, свитичка, стои шивачката.

— Аз, вика, кръстник, имам чест да доложа, че завърших
успешно курсовете в Пловдив. Освен това, вика, и друга една работа
свърших. — И поглежда ухилено към нея.

— Разбрах, разбрах, думам му, всичко ми е ясно, само това, дето
ми казваш кръстник, не мога да разбера добре.

— И за това ще ти доложа, вика. Едно време баба ви Христина е
венчавала моята баба и кръстила всичките й деца. Оттогава сме
свикнали у дома и на целия ви род все кръстници думаме.

— Щом сте свикнали, казвам, добре. А после?
— После ще ни венчаете, казва. Набързо ще ни венчаете, защото

ротният се сърди, пък и самата работа не търпи отлагане, казва и ми
смига многозначително.

Нямаше как, венчахме ги още същата неделя. Присъствува и
ротният му с госпожата, от село имаше доста хора и от града също.
Попримърка попът молитвите, друснахме му едно попско хоро, и
толкоз. Едно кротко хорце, знаете, едно крепко — пет стъпки вдясно,
спреш се, поклониш се, пак пет стъпки вдясно и така нататък. „Лесна
работа, мисля си. Дано все тъй върви и да не рече попът да го обърне я
на пайдушко я, или пък на някое, в което има клякане, че както съм
слаб в игрите и каквито ми са тесни панталоните, може да се изложи
човек.“

Както и да е, свърши се. Венчахме ги, значи, платих си на попа,
на църковното настоятелство, на клисаря, на певците, на тоя, дето би
камбаната, на децата, дето държаха светилниците, и на още много
други. Купих им един голям медник, те ми донесоха мисирка и си
завързахме роднинство един вид.

Не се минаха и пет месеца, роди им се момиче по съкратения
метод. Едно червено маймунче, знаете, с косици и големи крачуни —
същински бащичко!
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— Ще кръщавате пък сега, дума ми Стамат. Аз, казва, исках
войник да бъде и да служи на отечеството, а то излезе фуста, но за
втория път ще видим! — И сучи мустак.

— Добре, казвам, добре. То си е ваша домашна работа и каквото
сте решили, това да е.

Не се мина много, и получихме покана. Едно стъкло ракия,
панделка на шията и ментени бонбони.

Разтичахме се, знаете, приготвихме разни там гащички, ризички,
шапчици, чорапки, повойчета и рано сутринта в неделя в тържествена
процесия се проточихме за към тях. Най-напред кучето, значи, след
него слугинята с даровете и най-после щабът — аз, жената и децата.
Като доближихме къщата им, от вратата още ме посрещна един врясък,
един вик, сякаш колят някого. Влязохме в стаята, гледаме, уважаемата
кръщелница посиняла от писък, а над нея майката на Стамата, стрина
Кера, я бута с пръст по пъпчето, смърка й с уста и се мъчи да я укроти:

— О, о, о! Няма, баби, няма… А, а, а, моето Керче, моето
пиленце!… Хайде, хайде, баби, че ще идем на дяаа, на дяаа…

Сватята й госпожа Гена, дошла също по случая от Пловдив,
свила се, със зачервени очи, до краката на детето, мълчи и сумти.

— Е, готови ли сте? — питам ги аз.
— Ооох, всичко е готово, кръстник, всичко е наредено, само

името, пустото му име не можем да изберем — отговаря кумичката. —
От една неделя се караме и очите ще си издерем за него.

— Ще ги издерем я, като сте такива неразбрани! Че лошичко ли е
мари, сватя, лошичко ли е да го кръстим Керка? Кера, Керка, Керче-
шекерче, от това по-хубаво, на баба си името да носи, има ли?

— Недей така ма, сватя, недей настоява толкова. Четири унуки
имаш, да ти са живички, на твое име кръстени, а на мене това ми е
само и я роди Спаска пак момиче, я не. Съгласи се Генка да го
кръстим.

— Как ще се съглася мари, сватя? Ти луда ли си! От един месец
съм кюхнала тука, работата си в село съм зарязала и само за това стоя.
Как ще се съглася? Ти кога отхраниш и отгледаш левент като мой
Стамата, кога стане подофицерин и кога ти роди момиче, кръщавай го,
както щеш, но сега не отстъпвам!

— Ама чакай ма, сватя, не се ядосвай ма. Най-напред ми кажи,
той ли го роди, или моята дъщеря, а?
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— Не ви питам аз и никого не слушам! И не ме карайте да си
развързвам устата. Не ви ли стига мари, дето ми подмамихте момчето,
дето го омагьосахте, та му навряхте в ръцете мършавата си дъщеря,
дето ни хляб знае да меси, ни камина да измаже, нито пък лятно време
нещо в полето да ни помогне? Не си ли я виждаш, че по цял ден седи
при печката и плете фигаро, а ний от село пренасяме дърва, мъкнем
лук, картофи и фасул. Какъв чеиз й направихте мари? Гола като
циганка ни я натрапихте. Не давам да се кръсти детето на друго име,
не давам, па ако щете, и на парчета да ме направите.

— Лоши уста имаш, сватяаа! Господ да ти плаща. Ама аз пак ще
те моля Генка да го кръстим, че тъй му прилича, пък и майка му тъй
иска. Не се пита никой тука, а майката само. Каквото тя рече.

Извръщам въпросителен поглед към кумичката, а тя мига през
сълзи и нарежда:

— Оох, че зная ли, кръстник, зная ли? Аз, правичката да си кажа,
не харесвам ни едното име, ни другото, но повечето съм съгласна с
мама, и то да го кръстим не Генка, а Евгения, а ний ще си му казваме
Женичка. По-красиво е, вика, и по-модерно някак.

— Вятър работа! Нищо подобно — изревава зад гърба ми току-
що пристигналият Стамат. — Не слушай женорята, кръстник. Нека си
лаят те. Ако беше момче, щях да го кръстя Вълчо, на баща си на името,
но понеже е женско, Слава ще го кръстим и вярселям! За слава и чест
на България. Толкоз! И повече да се не приказва в строя! Хайде!
Ходом, че попът ни чака!

Жените ахнаха изненадани.
— Не давам Керка, брей! Тъй да знаете! — крещи стрина Кера,

грабва детето и хуква към вратата.
— Божичко, удуши Генчето тая проклетница — разпери ръце

госпожа Гена, втурна се след нея и я хвана за полата.
— Майчице, детето ми! Евгения, Женичката ми! Душичката ми!

— пищи като луда майката и се хвърля върху двете вкопчани жени.
Грамадният младши подофицер Стамат Рунтов блъсва жените,

застава разкрачен на вратата и изревава страшно:
— Сволочи със сволочи! Ще ви дам да разберете! Мирно!
И като разкопча поясока си, започна да пердаши когото свари.
Едва успях да се измъкна през кухнята. След мене и другите

домашни в разсипан строй и в обратна, тъй да се каже, процесия се
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проточихме за дома. Най-напред аз, след мене жената, а най-отзад
слугинята с децата.

Кучето, подушило с време опасността, си беше офейкало
отдавна.
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Издание: Чудомир. „Съчинения в три тома“, Подбор и редакция:
Петър Пондев и Серафим Северняк. 2 том. Разкази и фейлетони.
„Български писател“, С. 1969.
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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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