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БРАТСКА ДЕЛБА 

 

 Слънцето беше завладяло цялото село, кърища и ливади, падини и 

гори. Възрастните се радваха, че все още времето е хубаво и децата ще 

могат да им помагат в прибирането на реколтата. 

 В най-добро настроение се чувстваха и ловджиите от 

селото.Уверяваха всеки срещнат, че, каквото и  да уловят, ще угощават 

цялото село. 

 - Ако се върнете само с един пъдпъдък, само за едно от кучетата ви 

няма да стигне! – помайтапи се с тях Бойчо бръснарят. 

 - Ако не по едно прасе, поне по една лисица донесете, та да 

направите по една яка на жените си. Гражданки да ги направите! – подкачи 

ги и  кръчмарят Велико. 

 - Я по-добре поразтреби пред кръчмата, че къде ще се хване цялото 

село на почерпката – каза най-новият ловджия в групата . 

 - Само така, Гате, няма да се даваме – похвали го тарторът на 

дружинката Спиро. 

 Както винаги бяха взети всички обезопасителни мерки. Още при 

първия изстрел куршумът уцели  глиган. 

 Когато всички авджии се прибраха в селото с вестта за глигана, 

радостта бе огромна. Трябваше,обаче, да се изчака разрешението за 

консумация на  държавния ветеринарно-санитарен контрол, чиито 

служители веднага се заеха с изследването на месото, за да определят дали 

може да се допусне консумацията му. Ловджиите помръкнаха. 

        - Да не ни е за първи път, та печат да чакаме с разрешение !– дразнеха 

се някои от ловджиите, а част от населението ги подкрепи. 

 - Още никой не е умрял в село от дивеч – протестираше една агитка в 

кръчмата. 

 - Което си се изисква, трябва да го спазим – настоя ветеринарят и взе 

месото за изследване. 

 Изследванията бяха забавени повече от три дни. Ловджиите вече 

изгаряха от нетърпение да опитат от вкусотията. Да напълнят някоя 

луканка. Съвсем тайно от лекаря си направиха по някоя пържолка. 

Скришом в избата на ръководителя на дружинката си направиха хубаво и 

сладко угощение. 

 Още на другия ден храбрите консуматори като един се заоплакваха 

от висока температура. Подуха се, остри болки пронизаха мускулите им, 

главите им горяха от болка. И никакъв антибиотик не помагаше! 

         Истинска епидемия покоси селото. Ветеринарните специалисти  

откриха болестта, покосила глигана, а от там и хората, но битката с нея 



вече нямаше да бъде така лесна. Ама кой да ти слуша ветеринарите! Нали 

всеки се пишеше за многознайко... 

    Така безславно завърши първият улов на дивеч за сезона. Добре, че 

децата и жените не смогнаха да опитат от вкусотията, та имаше кой все пак 

да прибере селскостопанската реколта.  
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