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Аркадий Аверченко е руски прозаик, драматург, 
театрален критик и сатирик. 

Редак тор на сп. „Сатирикон“. След 1918 г. е обявен 
за враг на съветската власт. На 15 ноември 1920 г. 
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жове в гърба на революцията“. Установява се трай-

но в Прага и там става много популярен. През 1923 г. 
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НА ШИРОКА НОГА

Кулаков бе застанал пред собственика на гас-
тронома и му говореше:

— Шест и петдесет? Да се побърка човек! Ето 
какво ще направим тогава, Михайло Поликарпич... 
Дайте ми кутия хайвер от ония по половин кило, а 
утре ще ви върна, което остане... Колкото изядем — 
толкова ще ви платя. Те моите не го поглеждат, ама 
един важен гостенин ще ни дойде по случай Сирни 
заговезни, та за госта, а?

„Да пукнеш дано, стипца такава“ — помисли си 
собственикът, а гласно изрече:

— То не е много редно... Но нали сте ми постоя-
нен клиент, само затова. Гришка, дай една!

Кулаков поведе госта към масата, потри ръце и 
каза:

— Преди блините една водчица, а? В този чуде-
сен случай добре пречистена, а? Хе-хе-хе!...

Гостът огледа масата с опитно око.
— Не-е, ако обичате, коняче! Ей в онази чашка, 

по-големичката.
Домакинът въздъхна и пошепна:
— Както желаете. Щом сте ми гост.
Взе чашата и се опита да налее половин пръст 

по-малко.
— Пълничка, пълничка! — весело завика гос-
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тът, боцна закачливо Кулаков с пръст по рамото и 
добави — Аз съм по пълничките!

— Хайде, за ваше здраве!... А аз ще пийна от 
нашенската. Вземете си мезе: ето гъбки, сельодка, 
цаца… Цацата, да ви кажа, е направо потресаваща!

— Бре-бре-бре! — възторжено завика гостът. — 
Какво виждам? Хайвер и както ми се струва, си го 
бива! А вие си мълчите, разбойнико такъв!

— Да, хайвер... — с пребледнели устни пошепна 
Кулаков. — Разбира се, може и хайвер... Ето ви лъ-
жичка.

— Какво? Чаена? Хе-хе! Я моля ви се! Черният 
хайвер е хубав именно когато се яде със супена лъ-
жица. Ох, че сладост! Ако може още едно коняче. Но 
защо сте толкова мрачен? Какво има?

Домакинът помести към госта чинията със се-
льодката и страдалчески отвърна:

— Нищо весело не предлага животът! Всеобщ 
упадък в сделките... Скъпотия на стоките от първа 
необходимост, да не говорим за луксозните... Е, по-
неже стана дума, знаете ли колко струва сега този 
чер хайвер? Шест рубли и петдесет!

Гостът замижа.
— Какво говорите! Сега ще види той! Хайде, за 

шейсет копейки… на филийка… и хоп в устата… Ам! 
Ето че го наказахме. 

Домакинът стисна юмруци под масата и, като се 
силеше да се усмихне жизнерадостно, възкликна:

— Най-настоятелно ви препоръчвам сельодка-
та! Топи се в устата.

— Топи ли се! Виж ти. Топи се, мръсницата, 
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топи, но сетне си показва рогата — примираш от 
киселини. Бла-а-a-городна дама.

— А какво ще кажете за тези дребосъчета! Гер-
манците имат цацата за най-хубавото мезе!

— Да, ама германците — благоразумно отбеля-
за гостът. — А ние, драги, сме руси. Широки натури! 
Я хайде още… „Греби, греби от извора! Да не пре-
съхва той“ — както е казал поетът.

— Никакъв поет не е казвал такова нещо — 
злобно възрази домакинът.

— Не е ли казвал? Бил е, значи, неразговорчив. 
А коняка си го бива! С хайвер.

Домакинът надникна в кутията, сподави без-
звучния стон в гърдите си и помести към госта 
шунката.
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— Нещо не си вземате от шунката... Да не се при-
теснявате?

— Никак дори! Чувствам се като у дома си!
„Май у дома си нямаше да лапаш хайвер със су-

пена лъжица“ — понечи да каже Кулаков, но само си 
го помисли, а гласно произнесе:

— Ето ги и блините. С масло и сметана.
— И с хайвер, добавете — поучително заяви гос-

тът. — Хайверът е Марфата и Онегата на всякакви 
блини, както казваше един псалт. Разбирате ли? Тъй 
го казваше, вместо Алфа и Омега... Марфа и Онега! 
Как ти се струва? Хе-хе!

Сетне гостът погледна тъпо масата и слисан 
възкликна:

— Дявол го взел! Хайверът е като жив. Аз го те-
гля насам, а той се мести натам… Как ли е станало!

— Нима? — учуди се опечаленият домакин и до-
бави: — Ами отново ще го дръпнем.

И дръпна гъбите.
— Но това са гъби — добродушно продума гос-

тът.
— А вие... какво искахте?
— Хайвера... Има още малко, колкото за блините.
— Господи! — процеди Кулаков, злобно вперил 

очи в госта.
— Какво?
— Хапвайте си, моля, хапвайте си!
— Нали си хапвам.
Домакинът тракаше зъби като трескав.
— Яжте, яжте! Малко хайвер ядохте, още си взе-

мете... Повечко си вземете! 
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— Благодаря ви. Ей сега с коняка. Чудно коняче!
— Чудно коняче! Ха пийнете си и още коняче… 

Да ви отворя ли и шампанско, и ананаси да ви под-
неса, а? Хапвайте си!

— Чудесно! Само че всичко с реда си, друже… 
Ще оставим място и за шампанското, и за ананаси-
те… А засега — добре ми иде този черничкият. Май 
има още малко, а?

— Яж... Яжте! — с безумно блеснали очи изпи-
щя домакинът. — Не е ли малка супената лъжица? 
Да дам черпака. Защо се притеснявате — яжте! 
Шампанско ли? И шампанско ще дам! Може би ви 
харесва новата ми шуба? Вземайте и шубата! Жи-
летката ли ви харесва? Събличам и жилетката! 
Отнесете столовете, скрина, огледалото... Пари ли 
ви трябват? Грабвайте ми кесията, изяжте и мен 
дори... Не се стеснявайте, чувствайте се като у дома 
си! Ха-ха-ха!

И в истеричен кикот и плач Кулаков се сгромо-
ляса на дивана.

Облещил очи от недоумение и ужас, гостът го 
гледаше и ръката му с последната лъжица хайвер 
беше застинала неподвижно във въздуха.
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ВЕЧЕР
Посвещавам на Лида Терентиева

Подпрял глава, бях потънал в „История на 
френската революция“ и съвсем се бях отнесъл.

Отзад някой ме дръпна за сакото. Сетне ме по-
драска с нокът по гърба. После под ръката ми се 
промуши глупавата муцуна на дървена крава. Прес-
трувах се, че не забелязвам тези номера. Онзи отзад 
безуспешно се опитваше да ми помести стола. След 
това каза.

— Чичо!
— Какво има, Лидочка?
— Ти какво правиш?
Винаги подхващам много глупав тон с малките 

деца.
— Чета, дете мое, за тактиката на жирондистите1.
Тя дълго ме гледа.
— Ама защо?
— За да осветля с яркия лъч на аналитичния ме-

тод неяснотите на тогавашната конюнктура.
— Ама защо?
— За разширяване на кръгозора и за попълване 

на сивото мозъчно вещество.
— Сивото ли?
— Да. Това е термин от патологията.

1 Жирондисти (на френски: Girondins) — политическа партия по 
времето на Френската революция от 1789 г. — Бел. ред.
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— Ама защо?
Тя има дяволско търпение. В състояние е хиляди 

пъти да задава своето „ама защо…“
— Лида! Кажи си направо, какво искаш? Всякакво 

отричане само ще усили вината ти.
Женска непоследователност. Тя отвърна с въз-

дишка:
— Нищо не ми трябва. Само искам да погледна 

картинките.
— Ти, Лида, си вятърничава, лекомислена жена. 

Вземай списанието и се спасявай панически в плани-
ната.

— Освен това искам приказка.
Пред нейните сини очи и светли коси „Историята 

на революцията“ бледнее.
— При теб, мила, търсенето надминава предлага-

нето. Така не бива. По-добре ти ми разкажи.
Тя се изкатери на коленете ми и ме целуна по 

врата.
— Омръзнал си ми с тия приказки, чичо. Все раз-

кажи, та разкажи! Хайде, слушай... Знаеш ли за Черве-
ната шапчица?

Направих изумено лице.
— За пръв път чувам.
— Слушай тогава... Живяла едно време Червена 

шапчица...
— Пардон... Не можеш ли да посочиш точното ѝ 

местожителство? За по-голяма яснота при развитие-
то на фабулата.

— Ама защо?
— Къде е живяла?


