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Трагическият актьор Кутьо Панчев Голтупански беше
първостепенна сила в пътующата кооперативно и пешком театрална
трупа „Мила родино“. Висок, широкоплещест, с любопитен да
надникне в устата му нос и с рунтави, сякаш неразгримирани вежди,
той имаше походка на запасен фелдфебел и глас, който в патетическите
моменти гасеше лампите по селските сцени. Освен първокласен
изпълнител на трагически роли той в случай на нужда може да лае
като овчарско куче, да фучи и бумти и да наподобява същинска
гръмотевица. Като се прибави към това и обстоятелството, че поради
безследното изчезване на касиера (заедно с касата) той временно
изпълняваше и неговата длъжност и имаше право да раздава по 60 лева
аванс месечно, ще ви стане ясно какъв продукт от първа необходимост
представляваше Кутьо Голтупански за театралната трупа „Мила
родино“. Вследствие на всички гореизброени качества, особено
последното, и поради наследени от леля си качества трагикът на
сцената Кутьо се оформи като първи любовник в живота и завладя
сърцата на трите четвърти от женския персонал на трупата и всички
девици от стопанските школи из провинцията изрязваха грижливо
портрета му от афишите.

— Кутее! Кутенцее… — ще се провикне от женското отделение
преди представлението примадоната. — Ела, моля ти се, да ми стегнеш
корсета, че си по-силен в ръцете!

И той, понеже познаваше всички тънкости на гореспоменатия
корсет, се отзоваваше моментално и изпълняваше задачата си със
завидна сръчност и акуратност.

— Кукуу! — показваше се други път на вратата на стаята му в
хотела пъргавата изпълнителка на типични роли. — Тази вечер и ти не
играеш, и аз. Дай ми една стотарка да наредя една царска вечеря за
двама ни в моята стая. И винце ще купя.

Бидейки трагик, Кутьо първом се намръщваше, но понеже беше
и касиер, и първи любовник в живота, той я млясваше с велика грация,
подаваше й банкнотата и започваше грижливо да се бръсне и
подготовлява за пиршество. Като се бръснеше, той освежаваше с руж
татарските скули, подчертаваше бадемовидността на очите си и
тихичко се намъкваше в стаята й.

Като обикаляха крайдунавските градове, един ден трупата им се
увеличи с още една персона. Мъничко, нежно, дяволито, изключено от
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гимназията същество от женски пол, въпреки волята на родители и
близки избягало от къщи и с всичкия огън на своите седемнадесет
години се отдало в служба на Мелпомена. Постъпи в трупата, значи, и
накара мъжкият персонал до един да притиска всяка вечер
панталоните си под дюшека, за да се получат съответните ръбове.
Кутьо Голтупански по този повод още първия ден се обръсна два пъти.
Веднъж сам и един път при бръснаря, който подстрига занемарения му
и настръхнал като подплашен котарак врат. На третия ден,
чувствувайки силни поражения в сърдечната област, той се опита да
спечели малко терен, а на четвъртия смути окончателно душевното
спокойствие на нежното същество, като му намигна зад кулисите явно
и многозначително.

Както е редно в такива случаи, младото създание оказа нужната
съпротива първоначално, но в черните й палещи очи той прочете и
молба, и надежда.

На седмия ден, точно както е според писанието, трагическият
актьор Голтупански, отбил попълзновенията на всички съперници и
обнадежден доволно, получи първата чувствителна победа. Когато
цялата трупа бе заета в дневно представление, той я покани в стаята си
в хотела под предлог да й даде изкусителния и незаконен аванс от
шейсет лева. Щом влезе в стаята му, той завъртя ключа, падна
внезапно на колене и със страдалческа маска на лицето издекламира на
един дъх седем подходящи монолога от класически пиеси и стопи
сърцето й окончателно. След това стана, прегърна я по последните
изисквания на модерната режисура и устните им се сляха в дълга
колкото антракт със смяна на декори целувка.

Но, о, коварство и подлост!
Комикът от трупата, Маслинков, който в тази пиеса имаше да

каже само няколко думи в първото действие и който за икономия при
дневните представления не употребяваше грим, си свършил работата,
преоблякъл се и със същите намерения се запътил бързо към хотела.
Щом се качил в коридора, ослушал се, чул шум, надникнал през
ключалката, изпсувал нашия трагик и хукнал обратно към театралния
салон да съобщи за произшествието. Най-напред пришепнал на
изпълнителката на типични роли. Тя обадила тутакси на примадоната,
която получила истински припадък зад кулисите и след това отърчала
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да каже и на директора. Излязъл той из задния изход, дотичал до
хотела, застанал свиреп пред вратата на стаята му и нервно затропал.

Не се обадил никой.
— Кутьо, Кутьо бре! Голтупански! Отваряй!
— Кой е? — обадил се плахо глас отвътре.
— Директорът! Отвори!
Дочуло се шушукане, скърцане, ахкане и след малко, съблечен по

риза, разчорлен и зачервен, се показал Кутьо на вратата.
— Какво правите тук? — изревал директорът. — Какви са тези

безобразия! А?
— Че… че… че нищо, г-н директоре. Нищичко

ррреррепетираме.
— Какви дяволи репетирате, като още не съм дал никаква роля

на госпожицата!
— Че… че… че… подготовка, такованка… предварителни

упражнения…
— А защо си заключил вратата?
— А, че… че… да не ни смущават.
— Добре, а защо си се разсъблякъл така посред зима тогава?
Съвършено изненадан от този неочакван въпрос, трагическият

актьор Кутьо Голтупански преглътнал суха слюнка, краката му се
подкосили, приклекнал до кревата, върху който хълцало нежното
създание, и като се ударил с юмрук в рошавата глава, не знаейки какво
да каже, едва простенал съкрушено:

— Че… че… че… защо? Питай ме де!… Питай ме!…
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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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