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 Мъглата беше отрязала върха на Балкана и той сякаш „плуваше” на 

едно място като шамандура. Бурята през нощта бе повалила много дървета 

в гората. 

 Заедно с лесничея ловците от селото бяха първите, които навлязоха в 

нея след природното бедствие. Знаеха, че сега, след като дъждът е спрял и 

бурята утихнала, зайците ще излязат от хралупите си, лисиците също. 

Яребиците ще изведат малките си на разходка. Гората ще заехти от птича 

песен. 

 Григоре, дай насам въжето да отместим това дърво, с голи ръце не 

става! Поне трима трябва да го влачим – посочи Къци. 

       Мокрите трупи тегнеха двойно и складирането на определените от 

горския места вървеше бавно.  От листата на дърветата още се стичаха 

дъждовни капки. 

 - Мите,  не подминавай клоните край теб! След две недели,  като 

разрешат лова и дойдем тук, ти ще се спънеш в тях. 

 - Оставям ги за капан за зайци – оправда се Мито. 

 - Значи заек ти се яде на теб. Не е ли по-добре диво прасе да хванем, 

че да има за всички ни? 

 - Съгласен съм- отговори ловецът. 

 От юг повя вятър и с него дойде и вярата на мъжете, че ще могат да 

се справят с трудностите. 

 Скоро се чуха още мъжки гласове: 

 - Хей, има ли хора в тая гора, бе? 

 - Има, има-а-а – отговориха в хор ловците и продължиха работата си. 

 - Гледайте само какво чудо е станало! – чуха се гласове - Какви 

дървета е помело! 

 - С природата не можем да се борим – размениха си приказки 

пристигащите. 

 Те преминаха към разчистване и на следващия пояс. 

 - Внимавайте да не излезе някой вълк или мечка – помайтапи се 

някой. 

 - И да ме изненада, нека ме гълта цял – отговори Мито. – Иначе не 

искам да ме дъвче! 

 Докато си разменяха тези шеги, като че от най-дълбокото на гората 

до тях долетя гласът на мечка, търсеща помощ 

- Ето, вие я предизвикахте – намеси се Тихомир. 

Мечката отново изрева тревожно,този път по-силно.  

 Мъжете се изплашиха. Спряха и затаиха дъх.Молбата за помощ 

продължаваше. Тревога обзе ловците и те предпазливо навлязоха в гората 

заедно. 



 Пред тях едно повалено дърво бе затиснало предните лапи на една 

мечка. Щом съзря хората, молбата й за помощ като че ли стана още по-

гореща . Сякаш им говореше: „ Помогнете ми! Спасете ме!” 

 - Бързо дайте да й помогнем! – излезе напред Мито. 

 - Ами ако ни се нахвърли? – възрази Къци. 

 - Те тук да ми е бренекето, хич няма да му мисля! – изсили се 

Григор. – Ама само джиесема си взех, а пък той  не стреля. 

 - А глобата всички ли ще плащаме? – намеси се Тихомир. 

 - Няма ли да са ти са вкусни мечите лапи? – подвикна някой. 

 А мечката продължаваше да реве жалостиво и ревът и се издигаше 

като плач над върхарите. 

 - Мечка страх, мен не страх! – изпъчи се Къци. 

 И двамата с Тихомир поместиха дървото. Мечката се пораздвижи, 

понамести се, огледа мъжете, сякаш искаше да им благодари и с бавни 

стъпки, леко по накуцвайки тръгна напред. След няколко крачки се върна и 

прегърна спасителите си. 

           Щом се върнаха в града,   всички начаса узнаха за спасяването на 

мечката. 

 - Ето вижте снимката, тя е доказателство! – показваше видеоклипа 

Григор на тълпата зяпачи.. – Вижте всичко -  от капана на животното до 

спасяването... 

 - Трябваше и ръка да ви целуне – подхвърли някой насмешливо. - Не 

е достатъчно, че само ви огледа и прегърна. 

 - Май, че никой не й хареса за мезе, за това си отиде разочарована – 

подкачи го друг и дружен смях  огласи групата. 

 До вечерта приказките бяха свързани със спасяване на мечката. 

Мълвата веднага се разнесе из целия град. 

 На другия ден вестниците осъмнаха със странната новина. Снимките 

от джиесема на Григор бяха свършили работа. 

 На следващата сутрин южнякът продължи да помага на 

доброволците. 

 Ловците, останалото население и горският трябваше да продължат 

разчистването на гората. Когато навлязоха по-навътре, там ги чакаше 

изненада. Мечката стоеше там, някака достолепна  и щастлива, а  нейните 

малки се боричкаха край нея. Бяха дошли да  благодарят на спасителите си 

за майка си. Щом видяха хората, те се изправиха на задните си лапи, 

изръмжаха и  си тръгнаха. Мечката още накуцваше. 
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