
ГОРАН И ВЪЛЧАН 

 

“Вълкът, където се окучи, там не пипа стадата. Ходи надалече за плячка, 

да не намерят малките му. Но ако някой ги  убие или ги отнеме, настава голямо 

отмъщение… “ 

 Бай Яни от Жеравна 

Прекрасен летен ден. Вървя през гората, покрай върха на високо 

било. Очите ми се нагледаха на дивна планинска хубост. Пътят минава 

през поляни, изпъстрени с цветя, през тучни ливади, пресечени от малки, 

бистри поточета. Наслаждавам се на красотите на природата. Минавам 

завой. След него се открива широка поляна, по която се беше пръснало 

стадо овце. Търся да видя овчар. Не намирам такъв, затова се насочвам 

нагоре, към малка къщичка до къшлата.1 Виждам го там, следи ме с очи. 

Приближавам. Човекът стои пред гроб с табелка – На моите братя Горан 

и Вълчан. Поздравявам смутено. Той кимва с глава, обръща се и ме 

поглежда – очите му са влажни. 

– Какво е станало с тях?  

– Да ти кажа с две думи, няма да ме разбереш. Ела да седнем на 

сянка – посочи с жест сенчесто дърво. – Отдавна не съм говорил с 

някой... Бъди ми гост!  

Тръгна към къщата. Излезе с две канчета и бутилка студен айран. 

Покани ме да се почерпя. Седна, подпря ръка на дясното си коляно и 

каза:  

– Тя тази история е за някой, който умее да пише, че да се знае от 

хората –помълча малко и започна да разказва. – Беше преди три години, 

когато идвах от село към къшлата. Чувам откъм гората скимтене. 

Тръгнах по него, навлязох в гъсталак. Намерих дупка, а в нея две малки, 

пухкави вълчета – скимтят от глад и от страх. Помислих, колкото да 

реша, че мога да ги отгледам – млякото от овцете ще свърши работа. 

Така двете вълчета още от малки заживяха при мене. И овцете свикнаха 

с тях. Пораснаха големи сиво-кафяви кучета – Горан и Вълчан им виках. 

                                                

1къшла - място за зимуване на овцете 



Станаха добри пазачи. Стадото ги слушаше. – човекът спря за малко, 

сякаш да вземе сила, с която да може да  разкаже случилото се.  

– Тая зима, една вечер ни нападна глутница вълци... Голяма борба 

имаше вън. Усетих, че са много. Не можех да изляза – ще ме разкъсат. 

Имам пушка, но ме достраша, че не зная какво ще острелям в тъмното – 

вълк или овца. Цяла нощ слушах ръмжене, вой, блеене. Ужасени, овцете 

топуркаха от единия до другия край на къшлата. Чувах задавения им, 

предсмъртен рев. Слушах и ридаех, безсилен да направя нещо за тях. 

Разтърсен бях от болка, от мъка и гняв... Моите кучета ме бяха предали... 

Как можах на вълци да се доверя! Защо повярвах, че от вълк овчарско 

куче ще стане! Много мъка мина през сърцето ми. Яд събра душата ми 

срещу моите вълчета.  

По някое време всичко затихна. Изчаках малко. Тръгнала си беше 

глутницата. Излязох със страх от това, което ще видя, но истината беше 

още по-страшна... 

По средата на къшлата беше издигната купчина от издавени овце, 

като паметник...  Прилоша ми. Не бяха ги яли, а бяха ги душили една по 

една. И то, заедно с моите осиновени вълчета... 

Чувам зад мене скимтене, обръщам се – Горан и Вълчан, 

наранени, но живи – въртят опашки, чакат своята сутрешна дажба. А 

муцуните им – целите в кръв...  Значи и те са участвали в среднощния 

пир! Причерня ми пред очите. Не можах да се сдържа. Вдигнах пушката 

 и с вик и болка застрелях двете кучета… 

Още топли ги завлякох до мъртвите овчи тела. Ядът ми даде 

последни сили да ги метна върху купчината. Не виждах нищо пред себе 

си, заслепиха ми се  очите. Ходех напред-назад като луд. Студът върна 

ума ми. Имах затворени майки с агънца. Трябваше да ги нахраня, да им 

почистя. Те ми останаха само. Когато свърших това, си наумих да махна 

оня паметник от овчи тела. Живите овце усещат смъртта и се плашат.  

Започнах да ги изнасям. Първо махнах кучетата, после затътрих 

овцете. Когато взе да намаля купчината, гледам отдолу – вълчи тела... 

Изумен бях, когато ги преброих. Седем вълка с прегризани гърла! 

Мисълта, която ме връхлетя, ме накара да седна. Вълците бяха издавили 



овцете, но моите кучета, моите осиновени вълчета се бяха били цяла 

нощ с тях и ги бяха победили…  

Гръм да беше паднал върху ми, нямаше да ме порази така, както 

истината, която ми се откри! Моите другари, като хора, като войници са 

убивали вълците един по един. Имали са силата да избият цялата 

глутница и да ги затрупат с телата на овцете, та да не стане някой от тях. 

Цялата нощ са пазили своя дом, стадото и стопанина си. Когато ме 

видяха, се зарадваха на жива душа. Чакаха да ги похваля, да ги 

подкрепя. А аз, хайванинът ги застрелях за благодарност...  

Погледнах овчаря – по лицето му, набръчкано от мъка, се стичаха 

две мокри пътечки. Те сякаш го красяха… Той въздъхна дълбоко и 

продължи.  

– Отделих телата им. Гроб изкопах и ги погребах тук, до къшлата, 

по-близо до мене. Всеки път, когато минавам, каскета си свалям пред 

тях. Дано моята душа мир срещне на оня свят, защото на тоя не може… 

Голям грях извърших ! – овчарят се извъртя настрани и скрито избърса 

сълзите си. 

Погледнах към гроба на Горан и Вълчан.Помислих си :“Ако това 

бяха хора, сега щеше да има почести, награди, медали...”. 

Едно малко агънце ме разсея. 

Беше се качило върху купчината пръст и закачливо побутваше с 

рогца табелката с имената на кучетата. Овчарят стана, да го прогони от 

там. Заприказва му катона палаво внуче. То подскочи със задните си 

крачета и препусна весело към стадото. 
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