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ДЕЙСТВИЕ ПЪРВО

Кабинетът на Балтова. Писалищен стол с 
книжа отгоре и цветарник. Канапе отляво; кре-
сла, огледало; отляво и дясно врати; прозорец 
в дъното. Телефонен апарат до него. Баба Дона 
седи на канапето и плете, Стоянка права.

Явление 1 
Баба Дона и Стоянка.

Баба Дона. Забравяш мари, Стоянке, забра-
вяш много: къде ти е умът? Казвам ти: заключ-
вай портите – ти ги оставяш като хан да зеят; 
пратим те на пазар да купиш овнешко месо, а ти 
купиш шаран и казваш, че и то било месо. Какво, 
гемии ли имаш на морето, та умът ти не стои в 
главата? 

Стоянка. Ами прости сме, госпожо. Аз да 
имах повече ум, щях да стана майорка.

Баба Дона. Имаш ти, ама за дяволии. Кой е 
тоя вестовой, дето ти иде често на гости?

Стоянка. Вестовоят на капитан Шийкова. 
Днес го уволниха.

Баба Дона. Защо иде?
Стоянка (срамежливо). Тъй…
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Баба Дона (усмихнато). Да не би да се взе-
мете?

Стоянка. Не, иска ми служба.
Баба Дона. Дай му. Каква служба?
Стоянка. Разсилен. Госпожо, помоли и ти 

господаря.
Баба Дона. Та аз само това правя я! Господа-

рят ти няма мира от просители ни в министер-
ството, ни у дома. Всичко гракнало за служба. А 
сърцето му милостиво. Кой се кашли там? Пак си 
оставила отворено. (Влиза Какавидов отдясно.)

Явление 2 
Горните и Какавидов.

Какавидов (кланя се). Добрутро, почитаема 
госпожо! (Подава си ръката.)

Баба Дона. Дал бог добро, господине. (Ръку-
ва се.) Кой сте, ваша милост?

Какавидов. Кой? Аз ли?
Баба Дона. Да.
Какавидов (ухилено). Вий ме познавате, 

госпожо.
Баба Дона. Отде ви познавам?
Какавидов. Тая пролет се видяхме в Кня-

жево.
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Баба Дона. Тъй ли?
Какавидов. Вий вървяхте в кола из шосето 

край вадата, а пък аз минувах мостчето и се под-
хлъзнах и паднах във водата. А вие се изсмяхте 
и рекохте: „Тоя пък направи баня!“. Тогава аз ви 
са поклоних. Помните ли?

Баба Дона (усмихнато). Не помня. Вий кой 
бяхте?

Какавидов. Кой, аз ли?
Баба Дона. Да, вий.
Какавидов. Какавидов. Извинете… Пет де-

чица, госпожо, а жена ми е вече в трудно поло-
жение и едно скоро ще се осъществи.

Баба Дона. Как?
Какавидов. На път е тоест. Прощавайте. 

(Стоянка се смее.) С него ставаме осем гърла. А 
аз – тъй ме видиш: празен. При нашето учение 
няма да идем да копаем я… Госпожо, помолете 
господин министъра! Вий баща, вий майка. (Ис-
кай целуне ръка.)

Баба Дона (отдръпва си ръката). Недей, не-
дей, добре. Ти познаваш ли се със сина ми?

Какавидов. Кой, аз ли? Как не? Познаваме 
се от Калково още. Когато минаха министрите 
оттам, аз ги посрещнах в селото и им държах 
слово.
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Баба Дона. Ваша милост е оратор?
Какавидов. Дал ми господ дарец. Тогава ме 

уволниха. (Стоянка излиза.)
Баба Дона. Ха, вий там служехте?
Какавидов. Учител и псалт. Сега, видите? Гла-

дувам. Тъй е писано: достойните хора да теглят.
Баба Дона. Каква служба искате?
Какавидов. Митничарят в Харманлий бере 

душа.
Баба Дона. Господ да си има милост за него. 

Роднина ли ви е?
Какавидов. Не е роднина.
Баба Дона. А вие каква служба искате?
Какавидов. Неговото място.
Баба Дона. Тъй ли? Че отбирате ли от тая ра-

бота?
Какавидов. Човек се учи, госпожо. Мечката 

е мечка, па и тя… Работата е да не стоим празни.
Баба Дона (става). Добре. Ще поговоря на 

сина си.
Какавидов. Славна госпожо, станете ми спа-

сител! Станете ми баща! (Иска да ѝ целуне ръ-
ката.)

Баба Дона. Добре, добре.
Какавидов. Благодарим. (Покланя се и из-

лиза.)
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Баба Дона (сама). Това нещо няма край. Ни-
кола се е уплашил от просители. Па все при мене 
идат най-напред. Завчера думаше: „Искам да бя-
гам някъде! Искам да зарежа!“.

Явление 3 
Баба Дона, Аничка, после Стоянка.

Аничка. Бабо, отивам у госпожа Шийкова, 
има журфикс днес. (Взима си цвете из цветарни-
ка.) Мама се отказа да дойде, че е неразположе-
на. Няма ли да дойдеш?

Баба Дона (усмихната). Сега пък на мода 
журфиски.

Аничка (усмихната). Журфикс, а не журфиск.
Баба Дона. На старо време и аз се поевро-

пейчих. Снощи ме пък водихте на танцувална-
та вечеринка. Кой беше оня младеж, с когото се 
въртяхте толкова?

Аничка. На валса ли?
Баба Дона. На валса и на всичките игри.
Аничка. Господин Хоров.
Баба Дона. Много се сприятелихте?
Аничка. Да, симпатичен момък. (Влиза Сто-

янка отдясно.)
Стоянка (на баба Дона). Госпожо, дойде гост 

и влезе в стаята ти.
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Баба Дона. Право в моята стая? Кой е той?
Стоянка. Не знам. Изглежда вънкашен.
Баба Дона. Кой ще бъде? (Излиза отдясно.)
Аничка (на себе си, като си бодва цвете на гър-

дите). И на баба е обърнал вниманието. Мустаче-
та… хубав… маниери светски, симпатичен… Но аз 
да вървя. (На Стоянка.) Каква картичка държиш?

Стоянка. Един млад господар я даде. (Пода-
ва я.)

Аничка (гледа картичката.) Ах, господин Хо-
ров! Покани го. (Стоянка излиза.) Сякаш вече не 
съм равнодушна… И защо го поканих, като тате 
е занят? (Поправя се. Хоров влиза.)

Явление 4 
Аничка и Хоров.

Хоров (кланя се приветливо.) Аз може би ви 
обезпокоих?

Аничка (подава му ръка). Никак, никак. Сед-
нете, моля. (Показва му стол.)

Хоров. Благодаря. (Сядат.)
Аничка. Вие за тате?
Хоров. По-напред за вас. Аз се счетох длъжен 

да ви поднеса почитанията си и съм признате-
лен на щастливия случай… Как сте? Трябва да 
сте уморени от снощи?
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Аничка. Никак, господин Хоров. Танците, на-
против, ме освежават. Само мама се чувства по-
уморена днес.

Хоров. Да, вечеринката излезе прекрасна. 
Общество, тоалети блестящи… А вие, позволете, 
бяхте… charmante!

Аничка (усмихнато). Вие всякога имате бо-
гат запас от комплименти. Вий познавате душа-
та на нашия беден и слаб пол.

Хоров. Нито беден, нито слаб. Жената днес 
– това е вселената. Тя дава украшение и сила 
на живота. Какво е человечеството без жената? 
Труп без душа. Разбира се, аз разбирам хубави-
те: грозните за мен не съществуват.

Аничка (усмихната). Вий сте жестоки… Каз-
вахте, швейцарките не са красиви?

Хоров. Аз и не гледах на тях. В замяна на това аз 
се възхищавах на други хубавици, в тях бях влюбен.

Аничка. Чужденки?
Хоров. Тамошни. Горди, непристъпни. (Ус-

михва се знаменателно.  Но за мене бяха прис-
тъпни всичките. )

Аничка (учудена). Да?
Хоров. Алпите! В тях бях влюбен.
Аничка (смее се). Ах! Алпите? А аз поми-

слих… Каква прелест!… Вие сте поет тогава?


