
7. ТЪРГОВЕЦ 

 

 Ооо... добре дошъл, добре ми дошъл! Много се радвам, знаеш. Откога не сме се 

виждали! Ами как така се намъкна, без да те усетя? Да не би да си с гумени токове! Я 

да видя!... Ааа, "Палма", значи? От кого ги купи? От Добрева ли? Сгрешил си. Стара 

стока. От по-миналата година са му останали, а моите са пресни. Да знаеш за други път, 

каучук ли е – пресен трябва да бъде! Седни де! Седни, да се видим! Ами защо сам? 

Къде е госпожата? Шие ли, казваш? Какво шие? Ааа... рокля, значи, за празниците! И 

все с онази старата "Афрана" ли се мъчи клетата? Ей че си жесток човек! Защо не й 

купиш една крачна машина от новите модели "Сингер" бе, човек? Ситен бод, знаеш, 

гладко върви и никакъв шум! Току-що ми пристигна една партида – чудо стока! Само 

за приятели! Твоята таратайка мога да я взема на вехто, за да ти падне по-евтино 

новата. Много стока ми дойде. Пък едни грамофонни плочи – сладост просто! А бе ти 

що се бавиш още и не си вземеш един грамофон? Такъв избор имам, дето нийде го 

няма! Ето "Клингзор", "Медея", "Колумбия", "Дека", "Парлофон", а ако искаш, и "Куче" 

марка мога да ти доставя за два дена. Слушай, шегата настрани, но ти падаш малко 

песимист и както сте бездетни, едно грамофонче ще бъде просто радост в къщи. Един 

"Клингзор" ще ти дам със седем грамофонни плочи. И знаеш ли какво струва? Четири 

хиляди само. Просто да не повярваш! Седем плочи, ама плочи, не лигави работи! И 

"Соло гайда" има, и "Свищовско хоро", и "Под липите"; а ако искаш, мога да ти 

прибавя и "Аз си имам две съседки". Евтиния, брат, евтиния! Решил съм да губя, ама 

оборот да става. Същото нещо Добрев ще ти го даде с 30 на сто по-скъпо. И най-

важното е, че е долно качество, слаби пружини, знаеш, врякат като жаби!... 

 Какво поглеждаш нагоре? Полилеите ли? Отлични са! Този е никел, чист никел, 

с матирано стъкло, а другият, над главата ти, е опал с месингова ламарина. Петстотин 

лева с инсталацията! Само за празниците! И настолни лампи имам. Ето тези със 

зелените абажури ти препоръчвам. Омекчават светлината, знаеш, и действат добре на 

очите. Триста лева парче и веднага пращам момчето да ги постави гратис!... Вчера ми 

пристигнаха. Аз стара стока не държа! Демодирано нещо не мога да търпя в дюкяна 

си... Запали де, запали една цигарка, че да те заведа горе в склада!... Това са крушки 

"Осрам". Съвсем пресни. Доказана трайност. Комисия от професори ги е пробвала и е 

намерила, че в сравнение с други марки 25 на сто икономисват тока. Земи си пет-шест! 

Нямаш нужда ли? Не са ли изгорели още? Ще изгорят бе! Наближава да изгорят твоите. 

И после – да ти кажа ли? Митото ще им увеличат наскоро. От достоверно място научих. 

Вземи си, запаси се с време, за да не съжаляваш! Като на приятел ти казвам... Това пък 

са електрически ютии – файн! Необходимост в къщи, знаеш, и нищожни цени. Най-

добър подарък за една домакиня като твоята. Не изстиват като онези с въглищата, петна 

не правят и почти не консумират ток... Защо бързаш? Постой де! Едно кафенце няма ли 

да вземеш? В село ли ще ходиш? Нима пеш? Хубава работа. Да се трепеш и да си 

късаш обувките, когато с колело е тъй леко, бързо и практично. 

 Удоволствие е просто да пътуваш с моите бегачи "Свифт" и "Лабор"! Шест 

хиляди и петстотин на деветмесечно изплащане... Ами ти пак се разбърза. Чакай де, 

чакай, че кафетата идат! Имам и гуми първокачествени, спици, конуси, гайки, оси, 

кормила, агранажи, курбели, тромбички за сигнали – всичко имам! Разправяй на 

приятели, на роднини да идват!... Цени – под всякаква конкуренция... И изолатори 

имам, цукпендюли, розетки, предпазители, отвертки, помпи... Оказион бе! Оказион... 

Келепир! 

 Много си нервен станал! Почакай поне кафенцето да си изпиеш! Мъничко 

почакай още! Не щеш ли? Е, хубава работа! Лесен гост!... Довиждане тогава! Поздрави 

госпожата и пак заповядайте с нея други път!... Полекичка, полекичка, да не се 



плъзнеш по стълбата, че тази сутрин я мазах с подово масло! Отлично качество имам! 

И бензин. И минерални масла имам всякакви... Полекичка, да не се плъзнеш! 

Внимателно, че всичко става, знаеш! Човек може и от стълба да падне и да се утрепе... 

Апропо: а бе ти не си ли се осигурил против злополука? Представи си! Че може ли 

такова нещо! Толкова годишен деятел съм на Чиновническото дружество, и да те 

пропусна! Чуден човек си! Всичко се случва, знаеш! На колко години си? Четиридесет 

ли? Хуу, дребна работа! На всяка хиляда ще плащаш годишно по 47,45 лв. Значи, ако се 

осигуриш за 10 000 лева например, ще ти се паднат по 475 лв. Дреболия! Я си помисли 

малко! Помисли си и не се бави много! Аз ще дойда у вас, та и госпожата да осигурим. 

В двоен размер бе, драги, ако преживееш осигуровката, вземаш си вложения капитал в 

двоен размер! Какво повече искаш? От туй по-износно – здраве! Зле ли ще е да опънеш 

двадесет хилядарки? А? Кой ти ги дава на това време! Пак се разбърза! Хайде, хайде, 

сбогом! Довиждане! Извинявай и пак заповядай... Пак заповядай!... 

 

 

 

 

 

 



 


