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Мислех да те търся в ада. Знаеш, и ти, и аз си имаме земни
греховце: къси истории с дългокосите, дребни закачки с едрите бъчви,
взимахме назаем, без да мислим даже да ги връщаме и пр., и пр. Обаче
аз си спомних, че ти си женен човек, т. е. прекарал си чистилището,
спомних, че не си бил през войната кмет, пристав или околийски
началник из Моравско и Македония; сетих се, че не си заемал
интендантска длъжност, нито пък си бил домакин на болница, и реших
и постанових: Жорж е в рая. Така, покойний мой другарю! В рая
навярно си добре и сигурно вече си се запознал с небесните
примадони, които според мене не се различават твърде много от
земните си сестри. Евините дъщери там, както разправят някои
скромни служители на Венера, били в костюми за баня, без да държат
сметка, че Пастухов ще им състави акт за явна съблазън. Впрочем, ти
не познаваш последните деяния на Кръстьо, който успя да запази
равновесието на България, но разклати същото на партийката си. Знам,
че и ти като мене си неутрален, та съвсем не можеш да си представиш
какъв беше Пастухов. Ако се взреш в него през очилата на тесняците,
той е нещо като допотопен крилат хищник или цербер пред вратата на
буржоазията, ако ли пък го разгледаш като широк, ще намериш, че той
е нещо като Рамзес II с добродетелите на св. Спиридон чудотворец
плюс благочестието на Дева Мария.

В няколкомесечната си служба на народняците Пастухов се
показа добър аргатин, икономиса 39 народни представители, с която
зестра се опита да се ожени за кака Санда Дружбашка. Стана какво
стана, но Кръстьо се плъзна на динена кора, а кака Санда се ожени за
чорбаджията му — благочестивия Маджаров. Тесняците възликуваха,
а демократите се събудиха за момент и прозявайки се, иронично се
усмихнаха. Пастухов показа ред фокуси — последната дума на
изкуството, — обаче рекорд държи, без съмнение, заповедта му за
явната съблазън. Ти знаеш, че сме възприемчив народ. През войната
ние твърде много се одялахме, особено представителките на нежния
пол. Българката стана едновременно германка, парижанка, гъркиня,
сенегалка и пр., и пр. Трудолюбива като немкиня, тя се отдаде на
интензивен труд из булевардите и тъмните кьошета; елегантна като
парижанка, тя смъкна деколтето си до кръста, откривайки безплатно
прелестите на недомитата си шия; хитра като гъркиня, тя почна да
служи на отечеството, пропагандирайки националните идеали между
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всички иностранци; изтънчена в своя вкус, тя накичи ръцете, ушите и
краката си с метални дрънкала, за да даде пълна илюзия на
сенегалците за техните дулцинеи около екватора.

Разбира се, трябваше да се предприеме нещо. Почна се боязливо
интерниране на пеперудките. Последните отиваха на дача и се връщаха
напълно поправени… телесно. Подплаши ги Пастухов с „явната
съблазън“, а те се снабдиха с по няколко екземпляра от тази заповед и
ги налепиха на вратите си наместо червени фенери за реклама.
Практични сме ний, българите, и туйто!… Едно време Исус I изгони с
бич търговците от храма. Де да видим дали Исус II с цепеница ще
вразуми нашето племе… на първо място търговците на души и
продавачките на плът. Хайде, довиждане… т. е. до писване. (Аз
забравих, че си на оня свят, а пък съвсем не мисля да те посещавам в
близко бъдеще!) В третото писмо ще ти пиша нещо за Исуса II, който
сказува своите притчи и мисли в зоологическата градина, наречена
„Народно събрание“, на чиято фасада някой написал „Съединението
прави силата“, навярно за да се пошегува със сговора на обитателите
му.
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Първа публикация: „Сатър“, г. I, бр. 3 от [22 окт.] 1919 г. с
подпис Кямил ефенди. В същия вестник, бр. 4 [от 29 окт.] и бр. 5 [от 5
ноември] са поместени други два фейлетона под наслов „Писма до оня
свят“ с означение съответно III и IV. Под последния фейлетон е
означена датата „София, 6. X. 1919 г.“
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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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http://chitanka.info/workroom

	Заглавна страница
	Основен текст
	Допълнителна информация
	Заслуги

