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* * * 

  

"О, добре дошел! Какво има в Америка?" 

- Благодаря! Все хубаво. Ваша милост, как сте? 

Ама знаете ли какво, читателю? Човек бил много ненаситен. Ето сега ний с 

Филарета обиколихме, то се казва, половината земно кълбо и какво ще речете - 

кандисахме ли ? Чакайте де! Сега пък ни е заблазнила мисълта да обиколим наведнъж 

(кое мислите?) цялото земно кълбо! Услади ни се! Че оставете нас, ами и докторът 

току се обажда сегиз-тогиз и ни дразни. Ама на доктора му е широко около врата... 

Чувам по някой път, че в софийската академия този спечелил двайсет хиляди лева, 

онзи загубил трийсет хиляди. Господи! Трийсет хиляди лева! Да зема аз да ги 

прахосам в карти!!... Где са тези трийсет хиляди лева, че да дам на Филарета 

половината и за мене половината, па една телеграма на доктора, па по един паспорт и 

хайде... Цариград, Суец, Бабелмандеб (тъй ли беше?), Индустан, Цейлон, Китай, 

Япония, Сандвичевите острови (ах, тези Сандвичеви острови всред Великия океан, 

израсли са ми на сърцето!...), Сан Франциско... Че тогава да ви дръпна едни пътни 

бележки... Ама где този господ?... 

Може би да дойде време и аз сам да се чудя на този си ум, може би и аз да 

стана положителен, практичен... Ама нá, младини!... 

Сбогом, снизходителний читателю! Па прощавай, ако нещо не ти е харесало. Аз 

нямах намерение да пиша, ама дяволски хора - намериха ми слабото място, 

погъделичкаха ме - няма какво да се прави! И виж сега, то като не ми е занаят, и 

стилът ми излезе бамбашка, и аз го виждам, че все не е тъй, както пишат нашите 

писатели - дълбоко, дълбоко... Ама то не е от зла воля - от не-опитност! Па и не е 

всекиму подаденè да пише надълбоко. Хайде, рекох, пък и аз да напиша една книжка 

така, по-плитко, та да видим какво ще излезе... Па има си хас да ви хареса! 

 


