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КОМЕДИЯ В ДВЕ ДЕЙСТВИЯ

Първодействащи лица:

Крум – бивш кмет на село Кратунково
Трена – негова жена
Витка – дъщеря на Крум и Трена, жена на Груйо
Груйо – зет, пощаджия
Петър – син на Крум и Трена, студент
Пейо – син на Крум и Трена, пъдар
Магдалена – снаха, жена на Пейо
Свако Дико
Харчо – малцинство
Хамчо – малцинство

ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ 
НА

РЕПУБЛИКА КРАТУНИЯ
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ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ

Пред сцената застава скромно облечено девойче 
и запява в съпровод на гайда:

„Хората питат, разпитват:
Какво е чудо станало?
Какво е чудо станало
в нашето село тъй свестно.
В нашето село най-свестно,
с кратуни в цел свет известно. Ииих!”
(Излиза.)

Сцената представлява голяма стая в селска 
къща. В средата седи Трена и рони царевица.

(Влиза Пейо.)
Пейо: Мамо, защо ни събира тате?
Трена: Ох, не знам, сине. Знам само, че напосле-

дък не е на себе си.
Пейо: Какво му е, ма мамо?
Трена: По цели нощи се върти като шугав, не 

спи, към козите и прасетата с „дами“ и „господа” се 
обръща...

Пейо: Да не е решил да става депутат?
Трена: Не знам какво е решил, но не ще да е на хуба-

во. Онзи ден влезе в кочината и като видя колко ярма 
са изяли свинете, застана по средата, разпери ръце, 
па като им изрева: „За Бога, братя, не яжте толкова!”

Пейо: Само това ще да е, решил е отново да влезе 
в политиката.

Трена: Ба, не му ли стигат двата мандата кмету-
ване, дето хората с парцалите щяха да ни изядат... 
Разгеле, че си ми дошъл. Абе, ти ще оставиш ли на 
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мира оная булка, разбойнико! Или искаш мъжът ѝ 
да ти нашари задника с чифтето?

Пейо: Мамо, ама аз...
Трена: Какво аз, бе, вагабонтино? Опичай си акъ-

ла, гледай си жената и семейството, че ще отвориш 
работа на поп Трифон.

(Влизат Витка, Груйо, Петър, Магдалена и свако 
Дико.)

Всички, един през друг: Мамо, какво става, защо 
ни вика тате?

Трена: Да знаех, щях да ви кажа... Петре, Груйо, я 
ми елате насам... Онази вечер сте се наляли заедно 
с ония пияници от ловната дружинка и сте играли 
хоро голи на улицата. Верно ли е бе, хаймани?!

(Двамата мълчат.)
Трена: И като сте се напили и сте се съблекли, 

поне играйте на двора, а не на улицата.
Петър: Да, ама на двора кой ще ни види?
Трена: Бре, хаймани, па вземете пример от Пейо, 

дето не близва човекът.
Груйо: Той, че не близва, не близва... ракия, ама 

е по тънката част и онази вечер беше по задачи и 
затова отсъстваше от мероприятието.

Трена: Пейо, вярно ли е бре, аз нали ти казах...
(Тръгва към него с бастуна. Влиза Крум.)
Трена: Леле, какъв се е напушил...
Крум: Всички ли сте тука? Всеки да взима стол и 

да сяда.
(Сядат. Свако Дико седи в края, с гръб към всички).
Крум: Събрах ви, за да ви кажа нещо важно, нещо, 

което ще промени коренно живота ни и то завинаги.
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(Останалите се споглеждат.)
Крум: Много мислих и разсъждавах и искам да ви 

питам... Кажете ми сега, ние примерни поданици ли 
сме на тази държава? Плащаме ли си редовно данъ-
ците? Плащаме ги и то навреме!... Зачитаме ли зако-
ните? Спазваме ли обществения ред?

Дико: Е, някои го спазват...
(Трена размахва бастуна по посока на Петър и 

Груйо.)
Крум: Питам ви, правим ли всичко това?
Някои неуверено: Ами, да, тате.
Крум: И какво получаваме в замяна? Едно голя-

яяямо НИЩО! Токът ни спира през ден. Аз тук съм 
си записал. За миналия месец нямахме ток 24 пъти, 
най-малко по час. Водата също спира. Цените на 
тока и водата небето удрят... Чешмата едвам църцо-
ри. Няма с какво да поливаме. Кратуните изсъхнаха. 
Оня ден отивам за една проста справка в община-
та. Пред мен една опашка, не ти е работа. Добрах 
се най-после до гишето, а там един чироз с очила 
ме гледа и вика: „Не можем да ви дадем справка-
та, господине, защото за име на майка си сте писа-
ли „Мария”, а по документи тя се води „Марийка”. В 
случая трябва да намерите двама свидетели, които 
да потвърдят, че въпросните „Мария” и „Марийка” 
са едно и също лице и заедно с нея, кръщелното ѝ 
свидетелство и акта за раждане, да дойдете пак. 
Брех, в чудо се видях! „Извинявайте”, казвам, „дай-
те да поправя формуляра, а ето и личната ми карта, 
запишете я, ако има проблем, а майка ми не може да 
дойде по технически причини, тъй като е почина-
ла преди десет години”. Онази гледа личната карта, 
на нея съм с очила, гледа мен, гледа я пак... По едно 




