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Да е петел като петел, иди-дойди, а той — плимотрок, пущината!
Едър, тлъст, да го сложиш в голямата тенджера на огъня, че да го
зачулиш отгоре с една ситно нарязана зелка, та като му седнеш после,
да ти подмаже корема, гдето има една дума! Пък — кротък, кротък и
спи на ниско, до плета. С ръка да посегнеш, ще го хванеш и няма да
рече „гък“.

Пък едно гърло има дяволският: сякаш че е кавалерийска тръба!
Тъкмо в най-сладкия сън ще се надуе и ще прогърми:
„Кукуригигооуууу!“ — И на края, като провлече онова ми ти

оууу… като кога се провикнеш над Сипеите в голямата гора, та ти се
залюлее, залюлее гласът из долищата и после почне да спада, да спада
на категории, един вид, догде замлъкне.

— Ще ми издуе корема някой ден тоя петел — дума Лъжлив
Съби на жена си, — ама де да видим!

— Аха! — тросва му се тя. — Ти се магарии мисли. Убий го, че
ще видиш тогава как ще се разправиш с Черна Гана.

— Ти се не бой! Аз тъй ще я наглася, че няма и да се усети. Сами
си мълчи и гледай!

Като си дялкал един ден с теслата нещо на дръвника, а Черна
Гана опалила пещта да опече квасника, Съби се покашлял най-напред
и извикал:

— Ганоо! Гано мари! Какво ми се види омърлушен петелът ви от
някое време насам? Гледам го и не ми хваща очи! Едното му крило все
увисва надолу и по гребена му бели петна се явили. Да не би някоя
болест да го е пипнала!

Ами! Нищо му няма, бате, Събчо. Яде като разпран и по цял ден
гони кокошките из двора. Вратовете им оскубал, поразникът, и
напълнил е двора с перушина. Няма да му е нищо. Тъй ти се види тебе.

— Не познаваш, комшийке, не познаваш. Мене питай ти за това!
Нали ги въдих едно време? С агронома съм се съветвал, книжки съм
чел по кокошите работи и ти казвам пак — болен ти е петелът; ама
вземи, че го отдели от кокошките и тях да не зарази.

— Ами! Това ми е работата сега, за него да мисля! Ако пукне, да
пукне. Какво да му правя! Ами мене ако питаш, нищо му не е.

— Аз ти казвам като комшия, пък ти прави, каквото щеш. Ще
видиш, че няма да се мине много, ще се умърлуши още повече, ще
почнат да му падат перата и ще умре. Тя е една невярна болест. Патил
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съм от нея, че знам. Седем ярки и две петлета ми изтръшка една
година.

— Опустял пуст! Ако умре — да умре! Няма да му вържа душата
в кърпа я! Аз, сама жена, съм се залисала какво да правя от пуста
работа, че и за него да мисля сега!

През нощта след този разговор, когато и господ спи, Лъжлив
Съби се изнизал из чергите, бос отишъл до плета, гдето нощуват
Ганините кокошки, стъпил на коша, сграбчил петела за главата, да не
вряка, завил зад къщата след това, оскубал му перата на опашката и
пак го оставил на мястото му.

Га станала заранта Черна Гана и погледнала от пруста — то що
щеш: петелът — цял оскубан — бяга из двора, а кокошките го погнали
и го кълват, кълват, коя където свари!…

— Е, боже! Ами сега! — изтичала до кладенеца и се провикнала:
— Бате, бате бре! Бате Събчо! Ела, ела да видиш тоя пусти петел на
какво е замязал и да ми кажеш какво да го правя! Да му се не види и
петелът му, и перушината!

Изскочил Съби из къщи с провлечен пояс, спрял се до стълбата,
погледал, погледал върха на левия си цървул, па рекъл:

— Улови го — рекъл — и ми го дай, да видя какво ще го правя.
Аз имам — рекъл — малко от онова лекарство, ама страх ме е, че е
късно вече. Ще го затворя в кочината у дома и ще му сипя в устата от
праха, па ако помогне, ще помогне, ако ли не — каквото бог е наредил!
Пък ако щеш, заколи го, ама зараза е то, не е за ядене, че и човека
прихваща. Аз ти думах от вчера, ама като не слушаш!…

Сприщила го Гана в листницата, уловила го и му го подала през
плета…

— Виж — рекла, — бате, прави го, струвай го, па каквото излезе!
Аз — рекла — бързам, че дете в люлка пищи и гладни хора ме чакат на
нивата.

Поел го Лъжлив Съби, затворил го в кочината, сипал му малко
царевица, гребнал мотиката и си отишъл по работа. Вечерта, като се
върнал по тъмно, взел шилото, настъпил петела с крак и му продупчил
главата. Той ритнал два-три пъти, потреперил, потреперил и душата му
полетяла нагоре към небето.

— Гано! Ганке! Комшийке! — провикнал се отсред двора.
Излязла Гана с качамачената лъжица в ръка.
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— Не би нищо! Потрудих се, колкото можах, сипах му от
лекарството, ама закъснели сме, види се. Уж бая се ококори по едно
време. Ще му мине, си рекох и отидох на лозето, синор да окопавам.
Жената го наглеждала. Добре бил докъм голям обед и зърна кълвал, и
водица пил; ама като почнало да се мръква, гребенът му увиснал,
отпуснал се и кога си дойдох, заварих го умрял. Хубава животинка
беше, тюууу! И как пееше! Как ни будеше. Язък за хайванчето! Чудя се
сега: в реката ли да взема да го хвърля или да изкопая дупка в
купището и да го заровя?

— Ами! В реката го хвърли, бате Събчо! Защо ще се мъчиш и
гроб да му копаеш пък? Чунким малко се грижи за него, ами! Какво да
му правя? Тъй му било писано.

— Тъй, тъй, и човек да е, дето има една дума, щом е писано да
мре, па ако щеш, и триста лекарства да му сипеш в устата! На отрязана
глава цяр няма. Божа наредба: не може никой да я измени.

И като смигнал с едно око, хванал кондя за краката и го занесъл
на жена си, да го приготви за в голямата тенджера.
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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.

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