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На юг от планината се простира голото и 
равно Тракийско поле. Разхвърляни из поле-
то, тук-таме се зеленеят като китки, оцелели 
от времето, малки гори. Напролет те се губят в 
общата зеленина на нивите, а лете примамват и 
галят окото като същински оазиси посред жъл-
тото като пясъчна пустиня море на зрели ниви. 

Там, в тези зелени оазиси, лете търсят отмо-
ра от жегата и хора, и животни, и птици. Там все 
още цъфтят китни ярки цветя, прелитат пъстри 
пеперуди и птиците отхранват рожбите си.

Долу, на два часа път, успоредно с планина-
та, е обтегната дълга, зелена лента, която изви-
ва на югоизток и чезне в знойната мараня. Там 
е пътят на река Съзлийка. Вода и зеленина са 
сключили съюз на живот и смърт: зеленината 
брани водата от знойното слънце, а водата пои 
жадните корени на дърветата.

Това е днес, а някога вместо тази оскъдна зе-
ленина там шумяха буйни гори. Около могъщи-
те стъбла на дъба като змии се виеха диви лози, 
достигаха клоните и оглеждаха зелени вейки в 
тихите води на реката. От турското име на ло-
зата идеше и името на горите: асма – асмалък. 
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По широките поляни растяха високи треви, из 
които се криеха зверовете, а напролет водни ко-
кошки и диви патици мътеха пилците си.

На юг се простираше полето, също кръстоса-
но от по-ниски и по-редки гори. Там бяха бейски-
те чифлици и малки християнски села с ниски 
къщи от кал и слама и обградени с плет дворове 
и кошари. Малко бяха още нивите, но затова пък 
стадата – многобройни. Нощем полето огласяше 
ек от звънци и лай на рунтави овчарски кучета.

Други бяха и хората – едри, снажни, тромави. 
Зиме и лете на главите си носеха черни кожени 
калпаци. В яките си ръце държаха дебели дря-
нови криваци, със самородни дървени топки на 
дебелия край и желязна гега на горния, по-тън-
кия. През лявото им рамо всякога висеше пре-
метната широка връхна дреха. Напролет и лете 
тя ги бранеше от дъждовете, а есен и зиме – от 
вихрите и снежните бури. Обличаха се в груби 
шаячни дрехи от черна вълна; на краката – цър-
вули, бели навои и черни върви от козина. Ала 
най-странното, онова, което днес се вижда само 
във вехтошарските магазини и музеите за стари 
вещи – беше широкият кожен силях, препасан 
с ремък върху кръста и червения пояс. В петте 
прегради на силяха, украсени с жълти медни 
копчета и разположени един върху други като 
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етажи, лежеше набучено всичко, потребно им за 
деня и за нощите. В двете най-долни – стояха ов-
чарски уреди и огниво за прахан; в по-горното 
лъщяха петте колена на затъкнат с орлово перо 
кавал; в четвъртото стърчеше широк стоманен 
нож и в най-горното – посребрената дръжка на 
двуцевен кремъклия пищов. От лявото рамо 
към бедрото се спущаше продълговата чанта от 
цяла щавена ярешка кожа, украсена с кокалени 
шарки и дълги ресни, нанизани със сини, жълти 
и червени синци.

Такива бяха тези хора. Отдалече те прилича-
ха на бронирани войници. Навярно затова бяха 
и така тежки и тромави на вървеж. Но тежък и 
тромав беше и говорът им, неподвижни и суро-
ви – лицата. И дваж по-тежък погледът, искрящ 
със студен недружелюбен блясък под свъсени-
те вежди. Дълбока, тиха и нежна беше само пе-
сента на кавала, упоен звънът на пиринчените 
звънци на стадата, а лют и страшен – гърмежът 
от двете цеви на кремъклията пищови.

Отсам беше селото, бейските чифлици, ниви-
те, полето и – господарят, човекът. А отвъд ле-
жеше зелената гора – с пеперудите, с птиците и 
цветята и с горския властелин – вълка. Там беше 
и неизменната му другарка вълчицата – поняко-
га много по-дръзка и опасна от самия него, за-
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щото имаше на света тежкия дял: да създаде и 
опази род и поколение.

Една хладна утрин, в първите дни на март, 
вълчицата пристигна отнякъде до реката, умо-
рена и потна. Краката ѝ бяха кални над китките, 
а острата ѝ муцуна зацапана със съсирена кръв 
чак до очите. Тя нагази в хладната вода, лока 
жадно, излезе и легна по корем върху меката 
трева.

Хълбоците ѝ все още потръпваха от умора. 
Тя сложи глава върху предните си крака, изпъш-
ка, примижа. После отвори очи, лизна калните 
си колена, облиза кървавата си муцуна и стана. 
Тя скочи леко върху пъргавите си като стомане-
ни пружини крака, наостри уши, озърна се. Не я 
ли гледаше отнякъде скрито око, не дебнеха ли 
зад нея коварни вражи стъпки? Тя беше готова 
да се брани до смърт, да напада и убива. Но го-
рата беше глуха и спокойна. Над нея посвистя-
ваха излеко само черните още вейки на дъба. По 
върховете изцвърча подранило птиче, пръпна 
с криле и се изгуби. И сякаш наоколо тишината 
стана още по-глуха и безмълвна.

Вълчицата се успокои. Тя отпусна опаш-
ка, наведе глава и като душеше влажната още 
земя, заобиколи огромното дъбово стъбло и 
спря между две жили, откъм слънчевата стра-
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на. Те бяха издадени високо над земята, дебели 
и черни; основите им се събираха в една точка, 
разклоняваха се оттам и образуваха нещо като 
стряха с дълбока междина под нея. Вълчицата 
застана между двете жили, порови земята, поду-
ши я, огледа се и чевръсто зари с двата си яки 
предни крака. Тя ровеше, поспираше да се ослу-
ша и продължаваше с удвоено усърдие.

Скоро между двете жили, дълбоко под стъб-
лото, се образува широка яма, която прибираше 
вълчицата наполовина. Изровената пръст беше 
разхвърляна наоколо, окръжаваше леговището 
и му служеше като нисък защитен ров – срещу 
вражи погледи, срещу дъжд и вятър. До обед 
леговището беше съвсем готово, постлано със 
сухи дъбови листа и мека трева, наскубана от 
поляната. Тогава вълчицата се вмъкна вътре, 
дълго тъпка и обикаля в кръг, докато се наста-
ни, накрай се сви и легна, като прикрепи глава-
та си към входа. Личеше, че се приготовлява за 
продължително лежане. От време на време тя 
изпъшкваше, душеше се по хълбоците и под ко-
рема; очите ѝ бяха ту притворени като от тежка 
умора, ту разширени и горящи с тайнствен пла-
мък на страх и страдание. Към залез пъшкания-
та се превърнаха в сподавено скимтене и глухи 
стенания.
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Така премина тя цялата нощ. А на утрото в 
прегръдките ѝ се движеха шест малки живи ро-
шави топки. Тя лежеше все така свита на кълбо, 
поръмжаваше нежно, лижеше малките си слепи 
рожби, оправяше ги и ги нагаждаше към набъб-
налото си от мляко виме.

През тази нощ вълчицата бе станала майка. 
От този ден тя пое тежката грижа и безпокой-
ство за шестте крехки същества, които бяха по-
вече от живота ѝ, повече от цял свят. За да ги за-
пази и нахрани, нямаше опасност, срещу която 
не би се хвърлила, нито жалост – към когото и 
да било.

През нощите бдеше като орлица над малки-
те, а паднеше ли мрак – хвърляше се като сляпа 
на лов, безмилостен и кървав. Загиваха под яки-
те ѝ челюсти по-дребните и слепи рожби на го-
рата, а когато не уловеше тях – нападаше едрия 
добитък, грабеше от стадата.

Така измина лятото. Малките бяха се удъл-
жили и заякнали. Зверовитостта им се показва-
ше с всеки ден. Не стигаше вече майчиното мля-
ко – трябваше и месо, кръв. Те ги познаваха вече, 
миризмата им ги упояваше. Старата измършавя, 
само очите ѝ горяха със страшен блясък. За една 
нощ преброждаше широки кърища, нападаше, 
убиваше, но утрин малките приемаха от окър-
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вавените ѝ уста топли късове живо месо. Легна-
ла по корем, тя стискаше между крака плячката, 
разкъсваше я, дъвчеше месото, замижаваше от 
наслада и хранеше подред шестте ненаситни 
гърла.

Една късна лятна вечер в гората се срещна-
ха двамина овчари. По-право, при овчаря Диню 
дойде овчарят Калю.

– Диньо, какво ще правим с тази пущина, не 
виждаш ли, все по-зле става – рече дошлият; той 
беше спрял, подпираше се на дългата си дряно-
вица, приковал о земята неподвижен поглед.

– Коя? – вдигна очи Диню; той също гледаше 
земята.

– Вълчицата – коя! Забрави ли ланските ѝ па-
кости? Три овце ти отмъкна. А вчера посред бял 
ден нападна най-добрата ми дзвизка. Гръмнах я, 
не улучих. Каракачанинът спаси овцата.

– Трябва да се е окучила пак тъдява из гора-
та. Затова налита като сляпа. Малки трябва да 
храни…

– Чудиш ли се още? И лани беше същото. До-
като ги отгледа, куп зулуми стори. Ти какво ще 
кажеш.

– Какво?
– Ще чакаме ли още?
Диню премести дряновицата пред другото 
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си рамо и промълви, като продължаваше да гле-
да о земята:

– Че знам ли… трябва да видим.
– Няма какво да гледаме! – прекъсна го Калю, 

като впи яростен поглед у другия. – Какво ще 
знаеш и какво ще гледаш! Намини още утре в 
село. Обади се на вашите и нашите. Кажи и на 
вуйчов Маринов Димитра. Нека повикат и още 
някои по-сърцати хора от село. Хайка трябва 
да направим. Тъкмо утре е събота и в неделя – 
празник: свободни са всички.

– Че къде ще я дириш из толкова гора – умъл-
ви се Диню. – Вълк е то, крие се из най-гъстите и 
сенчести места.

– Ох! Знам я аз къде е, по-хитър съм от нея: в 
асмалъка се крие тя. Ще я сбарам. Те само нека 
да дойдат да помагат. Кажи да вземат тенекии 
за думкане.

– Ами кучета?
– Стигат нашите. Само Каракачан стига. Дру-

гите няма и да посмеят. Тяхна работа ли е вълк 
да гонят!…

Диню се изправи, почеса се под кожения кал-
пак и проговори, все така замислен и като че ли 
безчувствен:

– Харно де, ще мина, ще им обадя, ама ти ще от-
говаряш подире, ако напразно се блъскат хората…


