
СКОРУША 

Да ви разкажа ли за едно дърво? То носи хубавото име скоруша? Така се нарича 
и неговият вкусен плод. Обича това дърво хълмистите гънки на балкана. Обича 
свежия въздух на горските дъбрави, чистите планински дъждове и изкъпания 
лазур на небето. Скорушата, тази красива самотница, като че ли е влюбена в 
своята неповторимост. Другите дървета ще направят китка, ще направят горичка, 
а Тя, кацнала сама, единствена може би в цял район. Рядкост, като музеен 
експонат, тя е взета под човешката закрила, за да обогатява горския ни албум. 
Расте такава скоруша във Веслешкия балкан. Расте в ливадата на нашия съсед. 
Расте изправена и висока, със ситно нарязаните си резедави листа. Есен тя 
обкичва с жълто червеникавите си малки плодове. Пъстрее като гиздава калина. 
Зрелите скоруши падат една по една, а задуха ли вятър, ще поръсят зеления 
губер на меката трева. Децата тичат да ги събират. Защото няма по-вкусен плод 
от меката скоруша. Ако някой сгреши и си отхапе от не изгнилите плодове, ще се 
зашие от тяхната стипчивост устата му. Такова дърво е скорушата, такъв е 
нейният вкусен плод! 
А да ви разкажа ли нещо за нашия съсед бай Стефан, стопанина на скорушата? И 
той е един такъв, особен човек, като това рядко дърво. Катери се по могилите, 
свира се по долчинките и все оглежда дивите храсти. Всеки, който му харесва, 
облагородява. Какво ли не е присадил досега – и креши, и ябълки, дюли, 
мушмули! В лозето си какви ли експерименти не прави! Присади на едно дръвче 
по няколко сорта. Едната клонка – червени ябълки, втората – жълти, третата – 
други. Къде му дошло на ум и с лозите да прави такива магьосничества. Иска 
една лоза по няколко сорта грозде де ражда. Омагьосал така и нашата асма на 
междата. Чудак такъв! 
– Бай Стефане, знаеш ли какво? Искам да ни присадиш на една дива круша 
скоруша. Да си имаме и ние, стига да тимат децата есени да берат от твоите 
скоруши. 
– Ще ви присадя, но немога. И никой не може. Правил съм много опити, не бива. 
Агрономите също са установили това. Е, хубаво щеше да можем да си развъдим 
тук в гората много от тези дървета, както развъждаме другите. Правил съм опит 
и от семки да си посадя. Не поникват. Нашето дърво е много старо. Дядо ми е 
разказвал, че скорушата трябва да стане на двадесет и пет години и тогава 
започва да ражда плодове. И още нещо съм запомнил от дядо си. Скорушата 
птичка трябва да я посадиш. Право е думал дядо ми! 

	


