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БОХУМИЛ ХРАБАЛ (1917–1997) – един
от най-колоритните и световноизвестни
чешки писатели на ХХ в., черпи вдъхновение
от автентичните житейски случки, които
пресъздава в изключително богата палитра,
включващаилекиязабавенхрумор,итрагич-
ния интелектуален скепсис. За разлика от
редица свои съвременници, които публично
декларират несъгласие с комунистическия
режим и с процеса на неговата „нормализа-
ция“ след трагичните събития от 1968 г.,
Храбал не поема съдбата на писател еми-
грант,нитовлизавчернитесписъциназабра-
нените автори. И все пак отделни негови
творбисаспираниотцензуратаиизлизатв
„самиздат“. В своя продуктивен полувековен
творчески път Храбал се утвърждава като
писателсбезспоренуспехнесамосредтога-
вашната чехословашка читателска аудито-

рия, но и в Европа. Затова свидетелства международното признание, което
получава:зароманаПрекаленошумнасамота(Přílišhlučnásamota,1980)еотли-
ченслитературнанаградавИталия,УнгарияиВеликобритания,заСлужихна
английскиякрал(Obsluhovaljsemanglickéhokrále,1971)–освенснационалната
награданаЧешкатарепубликаощеисфренскотоотличие„Рицарнаизкуство-
то и писмеността“.Сред романитему с изключителен успех се ползват още
Строгоохраняванивлакове(Ostřesledovanévlaky,1964),чиятоекранизацияполу-
чава„Оскар“,Подстригване(Postřižiny,1976)–същофилмиранотИржиМен-
цел,койтоережисьоринаостаналитефилмипопроизведениянаХрабал,Vita
nuova(1986)идр.

Дебютирапрез40-тегодиникатопоет,ностихотворениятамуизлизатв
книжно издание едва през 90-те години, например стихосбиркатаИзгубената
улица(Ztracenáulička,1948).Творческотомуизрастванеетясносвързаностра-
дициитенамеждувоенниялитературенавангард,особенонапоетизмаисюрре-
ализма, кактои с хумористично-пародийнататрактовканаабсурда, позната
ощеотХашек.Преобладаващиятжанр,вкойтотвори,екраткиятпрозаически
жанр:десеткисанеговитесборницисразкази,първиятоткоитоеХорскираз-
думки(Hovorylidí,1956).Тазикнигабешепревежданаотпловдивскистуденти
бохемисти от V курс в часовете по „Преводаческо ателие“. Първият разказ,
койтопредлагамена вниманиетонанашитечитатели, е«Угощение» («Hosti-
na»). (ЗаБохумилХрабал,кактоиоткъсотнеговияроманСлужихнаанглийския
крал, вж. сп.„Славянскидиалози“, бр. 8, 2007, а същои статиятанаПетра
Джеймсвнастоящияброй.)

Ж.Ч.
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ÓÃÎÙÅÍÈÅ

Подесеннотослънцежънемфуражнацаревица,вечетретиденсевър-
тимвкръгиотцаревичнатаниваоставаедносъвсеммалкоостровче,така
чеощеутрещеизлеземзапоследенпътнаполетоицаревицатавечеще
бъдевсилажнатаяма,итогаватрактористътЯнечеквика,Ей,момчета,в
царевицатаимадивопрасе,бързобягайтевкъщидамидонесетедвуцевка-
та!Ихукнахпрезполетокъмселото,икогатодонесохланкастерката,цели-
ятплувналвпот,викам,Ощелиетам?Таме,речеЯнечек,авие,момчета,
заобиколетецаревицатаиподгонететоваписанчеправокъммен!Изашу-
моляхмеизцаревицата,нотованебешенякаквосикотенце,астоипетде-
сеткилограмовглиган,койтопобягнакъмслънцето,ивидяхкакЯнечек
вдигнапушката,коятозамигпроследитазиподвижнамишена,апослесе
чуизстрели глиганътсе строполи.Втурнахмесекъмнего,но глиганът
тозчассеизправииотнегобликахабагри,алатойбягашеинакуцваше,и
хукнапрезцвеклотокъмшосето.Янечекизкрещя,Следнего!Издравата
отъпкахмецвеклото, аЯнечек, койтокуцукашеощеот лани, откакто го
бяхапрострелялиповременалов,сеподпирашенапушкатаисопулени
очисетътрузешеследнас,апъкниеподирглигана,щотовнашиякрай
нямапо-голямарадостзаловецаоттова,даотстреляидасесдобиестако-
ваогромнодивопрасе.Аипомнехмеощеотланикаквозначиистински
пир–няманищопо-доброотмесотонаглиганилинамуфлон.Итичахме,
връщахмесезаЯнечек,койтоедвасевлачеше,алавсичкибяхмеопиянени
от мисълта за славата и завистта и особено за пиршеството, защото от
такъвглиганставаткактофантастичнидреболийки,чеибутсшипковсос,
чеиплешкасъсзелеикнедли,кактообикновеносеготвисвинското.Вече
забавяход!ликувахмение,нобешеранозатова,тъйкатоглиганътскочив
канавката,отдъхнаситаммалкоищомгостигнахме,сбяснаскоростсе
втурнапошосето,таЯнечектрябвашедасвалиловнатапушкаотрамо,за
данезастреляеднабаба,яхналаколело,коятосемотаешетам,ощеповече
чеглиганътналетянаидващанасрещамукола,коятобавничкосесвлечев
канавката,ноглиганът,макаризашеметен,сенадигна,стоварисевърху
капаканастараташкодарапид,ниевидяхмекакпътницитевътревдигаха
ръцеипосленаправо се трупясаха,щото, нали се сещате, глиганът със
своите стоипетдесет килограмапроби тавана, който от годините беше
ръждясал,новсепакдивотопрасеизмъкнакопитотоси,скочиихукнапрез
разоранатанивакрайшосетовпосокакъмсъседнатамера.ИЯнечекне
издържашеповече,апъктаябабатакасебешеошашавилазарадиглигана,
чесебешевкопчилавкормилотоиотужасдоринеможешедакрещи,а
самодрънкашесъсзвънеца,аазизревах,Стрино,виметоналовнатани
дружинка дайте ни това колело! Смъкнахжената и тикнах къмЯнечек
колелото,нонезнаех,чеЯнечекнеможедакараколело,тагокачихмена
велосипедаигобутахмеотдветемустранипошосетовсеподирдивото
прасе,подиртоваотдалечаващосеугощение.Имахмекъсмет,чеглиганът
поепокрайстопанството,такачесЯнечекнякакуспяхмедаскъсимраз-
стояниетодостотинаметра,обачесетнеглиганътсвиихукнаправокъм
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селото, защотосеплашешеотколитеикамионите.Иотновоизвадихме
късмет,защотомеждуселскиятпътправешезавой,аниевсетакабутахме
Янечек,койтонидавашекураж,катониописвашезанезнамкойпътщоза
вкуснотииможедасеприготвятоттаковапрасе,дориниказанещо,което
незнаехме,ченай-хубавотое,детоотизрезкитеможедасенаправишпек,
койтоепо-добъротунгарскиясалам.Игледаме,иневярвахменаочитеси,
глиганъттакаподивяотужас,чехукнапошосетоправокъмселото,иние
паксевтурнахме,потселеешеотнасподтоваесеннослънцеисвсесили
препускахмеследдивотопрасе,коетосъвсемпощръкляоттуй,чехората
изскачахаотпортите,навсякъдеоградадоограда,ищодавидим,напрасе-
тонемухрумнанищопо-доброоттуй,дапрефучипрезучилищнатапорта
идаизчезнезаднея.Туквечеявтасахме,защотобешепредиобедидецата
бяхапървасмяна…Татака,Янечекскочиотвелосипеда,зарязахметова
пусто колело и до краен предел разгорещени, даже повече и от дивото
прасе,нахлухмевучилищетоитичахмеподиркърваватадиряпокоридора,
атамвратитевечебяхаотворенииЯнечексевтурнасъсзареденапушка,а
ниестояхмезаднегоигледаме,иневярвахменаочитеси,защототова,
коетовидяхме,никойдругнеможадавиди,освеннасидецата,коитооста-
наханачиноветесизопнатиназадглавиизастиналидосущкатовСпяща-
такрасавица,когатосвълшебнапръчкавсичкосевкаменява.Анаподи-
умавечележешеглиганътцелиятвкръвиквичеше,ихъркаше,аучителка-
табешезастиналаспоказалкакъмдъската,накоятовисешеучебнакарта
надомашнасвиня,иучителкатапродължавашедасочиточнотам,къдетоя
бе сварил дивашкият щурм на глигана, с показалка върху сърцето на
домашнотопрасе,аЯнечексеприцели,защотоглиганът,катовидяЯнечек
ипушката,запоследенпътсенадигнаготовзаатака,нощомзина,Янечек
стреляиотскочи,иглиганътпрофучакрайнего,бивнитемублеснахаи
минахатокупокрайпрасецаибедротонаЯнечек,амавсепакоцапаскръв
доченитемугащииочерникрачолитесчетинаикал…ипослесестропо-
ли,ихриптеше,изпънатресящитесикракаитъйкактосвършванякоясим-
фонияпорадиото,бавноизхърка…Целитебяхмеплувналивпот,когато
поздравявахмещастливиястрелец,откоготосъщоселеешепот,изглежда-
хметъй,сякашизлизахмеизподпоройилиизподдýша,имагиятападнаот
ученицитеиучителката,теотновоседвижеха,новпосокакъмвратата,
когатоучителкатасеопомниикатоблагодаринастрелецаЯнечек,гопомо-
ли,Моляви,итъйитъйстетук,вземетепоказалкатаипокажетеиобясне-
теоткаквичастисесъстоиеднотаковадивопрасе,сиречглиган,ивъобще
разкажетенинещозаживотанаеднотаковапрасе…ИЯнечеквзепоказал-
ката,чувствашесевсвоиводи,тъйкатонаизпитаполовджийствозаново-
бранциименноЯнечекбешетози,койтоизпитвашеизадавашевъпроси,и
тойстреперещотвълнениетихгласецразказвашеипоказвашекъдена
товапредалобогудухчетинестоживотномуезурлата,къдемуерамото,
къде сабивнитему…ипослеразказваше за семейнияживотнадивите
прасета,каксеобичат,анакраядобави,чеживотътнадивитепрасетасе
вижда дори в народните пословици, Тука даже и дивата свиня няма да
намерималките си…а товаозначава,ченякойепревърналкъщатаили
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двора,илиработилницатасивтакавакочина,чеидиватасвиня,коятокато
всякамайкабинамериласвоитедецакъдетоидаса,притакъвединбезпо-
рядъкдориитянебимоглада гиоткрие…Итойвърнапоказалката,и
учителкатамублагодари,аниегледамепрезпрозореца,предучилищетона
слънцеспрянашияттрактор,вселотовечезнаехакаквомусебешеслучи-
лонадивотопрасе,ивкласнатастаявлязоханашитекомшиисверигии
въжета,най-напредпоздравихастрелецаисложихаподглиганадветалпи,
две греди и промушиха въжетата, и вдигнаха погребалната носилка, и
изнесохаглигана,аподтоваесеннослънцепопламналитесиръцеустано-
вихме,чеглиганъттежинаистинапонестоиосемдесеткилограмаиима
толковакрасива глава,че тая главаможенаизложениетовБудапещада
донесенанашителовциаконепърва,топонесъссигурноствторанаграда.
ИизведнъждотърчахадваминагорскиотНародниясъвет,разпознахмев
тях председателя и секретаря, и те ни издърпаха гредите и въжетата, и
шопарътсеизтърсиназемята.Хей!Каквоправите!,извикапредседателят,
Койзастрелятуйдивопрасе?ИЯнечекпристъпиигордоотговори:Аз!А
председателятналесничействотоказасъссамодоволнаусмивка,Според
лесничейското право на тебе ти принадлежат вътрешностите и ловните
трофеи,аманакогосепададругото,останалотоотглигана?Аниезнаехме
накого,иколкотоиданисъкрушитова,радосттанипримисълтазалов-
джийскиягуляйрастеше,нопъкмногодобрезнаехме,чекогатоедноране-
нодивоживотнопреминевдругучастъкиумретам,тоставапритежание
наловджиитеоттовасело,вчиетоучилищеЯнечектакахрабронесамо
бешеповалилдивотопрасе,нобешепредпазилдецатаиучителкатаотвъз-
можнинаранявания…,казахметова,нопредседателятнагорскотостопан-
ствосесмееше,щотовсичкотоваевярно,ноправотоиправилникътказ-
ват,чеглиганътетехеничетещесинаправятугощениеснего,ананас,
коитоизстрадахмевсичкотова,сепадатсамовътрешноститеитрофеите.
Икръвтаникипна,ипредочитенипритъмняоттаязлобаинесправедли-
вост,таналивсепактрябвадасепризнае,чеотчовешкагледнаточка,не
поправилник,аспоредздравияразумглиганътнеможедапринадлежина
никогодругиго,освеннанас.Исенаведохмеивдигнахмеглигана,исъс
замахгометнахмевремаркето, а тракторътвечероптаеше,чещестане
тъй, както римляните, кога отвлекли хубавите сабинянки1, че трябва да
отнесемглигана,докатонеестаналокъсноидокатоловджиитеотселото
сасамодвама,защото,аконадойдатидруги,щениотмъкнатпрасето,идо
бойщестигнем,щотонашитесела,къдетоидасесрещнат,момчетатавсе
сенабойгиизбива,анавсекифутболенмачставатаковамеле,чеседои-
грававсъдаивчернатахроника,апъкжените,когатоокопаватнаполето
цвеклото и застават една срещу друга краймеждата на кооперативните
ниви,токусекопватсмотиките…такачеискахмедатръгвамебързо,трак-

1 Сабините били многобройно и войнствено племе, населявало околностите на Рим по
временацаруванетонаРомул.Наединтехенпразникримлянитеотвлеклимладитесаби-
нянки, което станалоповод за война.Сабинянките обаче сепоявилина бойнотополе с
новороденитесидецаитованесамопредотвратилобитката,ноипоставилоначалотона
траенсъюз.–Б.ред.
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торътвечепотегляше, ахада залостимканатитенаремаркето, когатоот
бакалиятапритичадругловджияизаедноспредседателядръпнахаканата-
таипрасетоотновопаднавърхуземятанатовасело,иниецелитепламнах-
меоттояпозоринай-вечеоттова,чепредседателятнисесмеешевлицето,
защотоправотобилонанеговастрана,авсепактрябвашедасепризнае,че
вдействителностправотобешенанашастрана,ниесмепобедителите,ние
пробягахметиячетирикилометра,ниезаложихмеживотасинаподиумав
началнотоучилище,итъйсесчепкахме,чевечеинапредседателянему
бешедосмях,хванахмесегушазагуша,всекиискашедаповалидругияна
земята,разлетяхасепрозорцитевучилището,постепенновсичкипрозор-
цисеотворихаиоттамсенадвесвахадецаиучителкатаникрещеше…Как
невиесрам!Дасебиететаказаеднодивопрасе!Какискатедавъзпитава-
тедецатасивкъщи!Каказследтаяолелиядаобяснянадецатакаквоетова
мир!Ясеопомнете!Откарайтеглиганананеутралнатериторияв„Хайен-
ка“вКерскоитамвкръчматадавигосготвятидасинаправитеединобщ
банкет!…Изамигсевъзцаритишина,бяхмесевкопчилиединвдругисе
гледахмесочи,пълнисъсзлобаинатрупанаомраза,пъхтяхме,адецатапо
прозорците, прозорци, сякаш накачулени с пухeни завивки на червени
райета,аленеехатамкатомушкатоподесеннотослънце,тиядобреохране-
нирумениличица,тъйчевсичкивперихмеукорителенпогледвпредседа-
телянаместнотолесничейство,койтобешехваналЯнечекзаколана,тия
погледиостанахатъйощеняколкоминути,аучителкатазабелязатоваини
насърчаваше…Точнотака!Разберетесе!Малколибедиимапосвета?…И
председателятпротегнаръка,иЯнечексъщоподадеръка,такасияехатези
дверъцеподесеннотослънце…итезиръцесеплеснаха,разтърсихасе,
ниесъщосиразтърсихмеръцете,азспродавачаотбакалията,комшиис
комшиииследтовавсичкизаеднохвърлихмеглиганавремаркето,затво-
рихмеканатите,метнахмесеотгоре…Закогасеразбираме?викашепред-
седателятнаместнотолесничейство…Янечекказа,ченетазисъбота, а
следващатасъбота!Такачемесотодаестегнатоидобреначукано.Ираз-
носкитепокрайугощениетощесиподелимпоравно,такаде,акоегуляй,да
е както си му е редът…! и госпожа учителката викаше от прозореца…
Деца,бяхмесвидетелинаизключителносъбитие,тозиловецегеройивие
бяхтесвидетелинатова,кактрябвадасерешаватвсичкиконфликти…,и
децатанимахаха,иниесъщоиммахахмеипотеглихме,аЯнечекстоешес
пушка,опрянавглаватанаглигана,бешестъпилсединиякраквърхутър-
буханаглигана,пъчешегърдиисекланяшеиблагодарешенадецатаина
учителката,задетоеказала,чеегерой…

Вкерскатагоранарязахмесмърчовиклони,откъснахмечервениизла-
тистидъбовиклони,красивицветниклончета,ремаркетовцелиямубля-
съкдокарахмезапоследнотоловноугощениедоресторанта„Хайенка“и
украсихмезаведениетосклонки,надветезастланидългимасипоставихме
дочиниитесмърчовитеклонки,задогледалотонапъхахмеобагренитеот
есентадъбовилистаивсичкибоязливоочаквахмекакщесвършитовадиво
свинскоугощение.Таканакраясестигнадопримирие,тадасеугодиина
дветестрани.Единиятбутиполовинатаотгърбабяхаприготвениполов-



241НОВИПРеВОДИ

джийскившипковсостака,кактоискахмение,другиятбутиостаналата
половинаот гърбасенаправиханадомашносвинскосъс зелеикнедли,
кактоискахаловцитеотсъседнотосело.Азаостатъкаотглигананакраясе
споразумяхме,чещесекупятшесткилограмасвинскигърдииоттяхщесе
направизавсекиучастниквугощениетопревъзходенпушеншпековсалам.
Итака,втазиславнавечервсичкиотидохмевресторанта„Хайенка“,обле-
ченивпарадниуниформи,запредпочитанебезогнестрелнооръжиеибез
ловджийскиножове.Ищомвлязохме,господинКучераотВикантържест-
веноизсвиринахармоникатаситушвсъпроводнатъпанибарабанче,и
чинели.ГосподинКучерапеешехубаво, на хармоника свирешеотлично
самосдяснаръка,авбаситегодопълвашебарабанчето.Иощенавратата
всекиполучипоеднаголямапръчкашпековсаламотглигана,ипонеже
саламитеимахахубавивръвчици,всекисиокачисаламаназакачалкатаи
седнахменатрапезата.Нобяхменасядалитъй,чевсякоселоседешена
своятасимасаивсекисиприказвашезасвоитесинещасъссвоитесихора,
всяка една маса си придаваше страдалчески вид, ама и за какво да се
смееш, когато изобщо няма нищо смешно? И после председателите на
дветегорскистопанстванаправихазнакигоспожаНоваковаигосподин
Новаковзапочнахаданиносятглиганаспалфиевскикнедлиишипковсос,
ананашитесъседи–класическотосвинскосъсзеле,апъкдокатоядяхме,
си мляскахме и чревоугоднически се наслаждавахме на яденето си и с
вилицитесипредлагахменасъседнатамасаотсвояспециалитет,новинаги
отсрещнатамасаправешегримасиисеподхилкваше,дориединнадругси
показвахме,чещеповърнемоттова,коетоядешедругатамаса,новсички
гледахмесвоетояденесвлюбенпоглединебяхменасебесиотблаженство
зарадиначина,покойтобешеприготвено.ИгосподинКучерасвирешена
хармоника,ибарабанчетодопълвашебасите,ипиехмебира,червеновино,
иединственотониединомислиеснашитесъседибеше,честорихмедобре,
детонесготвихмедивотопрасесъссметана,защотоследсметановиясос
веченесеотварятакаваглътка.Ибяхмевзелисъссебесиисамодейния
артистгосподинЯрушка,койтодойдеседнаголямаженскакукла,икакво-
товземешевръце,мигомотръкатамуизлизахатолковасмешнифигурки,
че да си паднеш от смях, голям майстор беше тоя самодеец, господин
Ярушка.Акуклатаябешенаправилспециалнозанашитеселскикарнава-
ли,ищомпървотоястиесвърши,вантрактагосподинЯрушкатанцуваше,
правешескуклататакивафигури,чещяхмедасепукнемотсмях,дори
Новаковидойдохаоткухнятаисесмяхасъссълзи,неможехадасипоемат
въздух,давехасеотсмях,толковаефектнитанцовифигуриправешегоспо-
динЯрушка.Самочетоясамодеенартистгобяхмедовелиние,тазатуй
ловцитеотсъседниягорскиучастъкгогледахавсетака,нонесесмееха,
нищооттезикомичниномеранадобритестариЧаплиниФриго2,нищоне
бешевсъстояниедагинакарадорилекодасеусмихнат.По-скородемон-
стрираха,чеевъзмутителнодориималкодасепозасмееш.Сиреч,показва-

2Фриго(отангл.frig–„хладилник“)–прозвище,коеточешкатапубликадаванахоливуд-
скиякомикБъстърКийтън,койтоеизвестенскаменнатасифизиономия.–Б.ред.
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ха,четуйсиееднаоткаченаработа,чевтоятанцсизкуственатаженане
самоняманищосмешно,амиеисрамно,ичевсъщностсмевзелисъссебе
сигосподинЯрушкаединственозадаимсеприсмиваме,четоятанцнее
нищодругоосвенпародиянапредседателяина останалите членовена
тяхнотогорскостопанство,чевсекиединоттяхетаякукла,скоятогоспо-
динЯрушкаситанцува,кактосииска…Акогатонастъпипауза,артистич-
нотоизпълнениенагосподинЯрушкадостигнасвоятакулминация,наши-
ятпредседателсеправеше,ченямавиновчашатасиипротегнаеднапраз-
начаша,ивтоямоментгосподинЯрушканезабелязаносеприближи,вдиг-
наръкатанатазикрасиваженскакукла…иотразголенитеѝ гърдиедна
прекраснатънкаструйкавинoтакамайсторскипотеченаправовчашата,че
дорикапчицанестаназян.Итонебешеврява,тонебешерадост,подлага-
хмепразничашиигосподинЯрушканаливашедогоренавсекинаправоот
гърдитенатаякрасавица…исезавъртякъмнашитекомшии,единоттях
същоподадепразнатасичаша,нокатопотечевинотовнея,тойсотвраще-
ниесидръпначашата…ивинотолиснанаправовърхузеленитепанталони
напредседателянагорскотостопанство,итойскокна,заизтръскваяростно
червенитекапкиотпанталонитесииприятелитемуитескочихаисъбори-
хагосподинЯрушкаимаестротопадназаедноскуклата…итозипътние
взехметовазаобида,икрещяхме,почервенелиотядзарадитовауниже-
ние,иазнеиздържахиграбнахотзакачалкаталовджийскиясисаламот
дивопрасеиговдигнах,иостаналитечленовенанашаталовнадружинка
същограбнахасаламитеси,носъседителесничеинесепредадохаисъщо
взеха своитещафети, големиколкотополицейскипалки,и така стояхме
еднисрещудругиимаестроЯрушкасеизправяшеипакпадашескуклата
си, защотобеше завързалнейнитеобувки за своите…,и се разхвърчаха
мънистаиоткухнятасепоявихаНовакови,носехаблюдатасгулашполов-
джийски,сгулашотглиганскидреболии,игосподинКучерасеосвестии
засвиритушиведнагаследтовазапя,запямилоимногопрочувствено…
Вечереват,вечеревателенитевпланината…авсекигорски,чуелитова,
тозчасмутекватсълзите,иазмигомзапяхсъщотакапрочувственоивидях,
чесеприсъединихаинашитесъседисъссаламитевръка,изапървипът
всичкибяхмепостигналиразбирателство,ипеехмеотвсесърцекаксамо
елените реват ли, реват…, а когато престанахме да пеем, всички бяхме
изпадналивумиление,гледахменапредивтозимоментнебяхмевресто-
ранта„Хайенка“,авъввисокитепланиниинасечищеторевяхаеленитеи
отустатанавсекиеленизлизашепàра,защотоеленитереватизпланините
втезикъсниоктомврийскидни,когатовечеепрохладноилекозастудява…
Таканитрогнатазипесен,чезамигонемяхме,окачихмесаламитеназака-
чалкатаотзадивсекитежкосестоваринастоласи,отпихмеитокупоглеж-
дахмекъмтиявисокипланини,къмтезиревящиелени.Ипредидаседне,
новечебезкуклатаси,коятобешеокачилназакачалката,там,къдетовисе-
шеловджийскиятмусалам,маестроЯрушкасложиеднамногокрасиво
резбованаишаренасвирканамасатапредпредседателянагорскотосто-
панствоотсъседнияучастък,никойнищонезабеляза,толковабяхметрог-
натиотпрочувственотоизпълнениенагосподинКучераотВикан…иаз
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разбрах,четазипесеннибешесближила,изведнъжсепогледнахме,сякаш
несмесамосъседи,ноиистинскиприятели,коитогисвързвавсенародно-
тогорскодело,чевсъщностникоганищонеможеданираздели,защото
лесничеитепоцялсвятсабратя,лесничеитепоцялсвятгисвързвадиве-
чът,закойтосегрижаткатоистинскилесничеиспоредлесничейскатаси
честипоустав,задабъдедивечътвтехнияучастъкхраненизакриляни
навремеотстрелван,изадаиматхоратанатрапезатасидостатъчнозайци
ифазани,исърни,имуфлони,иглигани…и…Ивдигнахчашатасивпосо-
какъмсъседнатамасаисевдигнаотсрещанай-напредедначаша,после
халбабира,послесеприсъединихаинашите,инакраявсичкивдигнахме
халбиичашиисеизправихмеисепоздравихмесвъздушнаназдравица,
катопредитоваизвикахмевединглас…Наслука!Иследтоваседнахмеи
подхванахме ловджийския гулаш с дреболии, и си кимахме, сетне се
поглеждахмеединдругивидяхме,ченисеуслажданавсичкинас,чевсич-
кипоклащахмеглававзнакнатова,чесменаправилидобъризборина
всичкиниемноговкусно…Иизведнъжпредседателятнасъседнотогор-
скостопанствохвърлипогледкъммасата,къмкрасиворезбованатасвирка,
тя наистина беше толкова красива, чеми се искашепоне замалко да я
взема,аколипъкне,понеспръстдаяпипна,свирчицемоядрянова,като
тезисвирчици,коитосиправехме,когатобяхмемалчугани…ипредседате-
лятявзевръце,итъйкатонесамоувсекигорски,ноувсекичовекима
нещодетско,несесдържа,сложисвиркатавустаикатомитизасвири,
свирили, свири…Овчари,измекяри…и аз се смръзнахотужас, преди
малкобихсесмялнатова,носегаследсближаванетосеубедихсъссобст-
венитесиочи,четуй,коетовиждам,евсичкодруго,нонеисближаване,
председателятнагорскотостопанство,кактогибешеподхваналтияовча-
ри,такаотсвиркатамуизскачахасаждиисепръскахаполицетоиръцете
му,вечецелиятбешечереноттиясажди,новъпрекитовасвирешепрочув-
ствено,председателятбешезатворилочи…инеговитехорапребледняхаот
ярост, дъвчехалеко твърдитепарчетабялдробнадивотопрасе, каточе
бяхадъвки, заизвръщахасеивсекивземашесвоясалам, анашите, като
видяхакаквостава,същосенадигнахаиоткачихаоткукичкатаназакачал-
катасаламитесиисилногистиснаха,игираздрусаха,сякашзадапрове-
рятдалигидържатздравовръце…,единственопредседателятсисвиреше
всетакасладко…игосподинКучераотВикан,катовидятова,веднагапод-
хвананашаталюбимапесен…Osolemio…чакпредседателятнасъседния
горскиучастъкпрестанадасвириивсеощесъссвиркавустапогледна
пръстите си, после захвърли свирката, тяпрелетячакнанашатамаса…
бавнопристъпикъмогледалото,украсеносклонкиотиглолистнидръвче-
та,опрясенарамкатаисезагледавсебеси,икогатопрокарапръстипо
челотосииразмазасаждите,серазкрещя…Инегооставятнамира,ине
гооставятнамира!итойсевтурназасаламаси,инаобиколихмемасите,и
бавно,вбоенредпристъпвахмееднисрещудруги…иНоваковинадзърта-
хаоткухнятапрезмънистатаиотсърцесесмееха,ноизведнъжнякакви
ръцегиотместихаивзалатавлезенашиятполицейскиначалник,отрупан
смедали, засмян,напомаден,размахаръцеиизвика…Итъй,приятели,
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поканихтемеиетометук!Къдеепечениятглигансшипковсос,къдее
печениятглигансъсзелеипалфиевскикнедли?Иниесеумърлушихме,
гледахмесаламитевръцетеси,сякашгивиждахмезапървипът,иполека-
лека от очитениизчезваха враждебносттаи злобата, гледахме сияещия
началник,койтокактовинагиидванавреме,появисе,сякашнякойгобеше
повикал.Наобиколихмегоирадушногоприветствахме,защотоначални-
кът същобешеловец,новХрадищек, вдругучастък,новсепакловец
досущкатонас…итойседнанамасата,иизведнъжвперипогледвпокрив-
ката, като малко момченце гледаше свирката, която беше измайсторил
самодейниятартистгосподинЯрушка,исъвсемнеочакваноясложивуста,
затвориочиипрочувствено засвиринанея…така, кактопредседателят
преди малко… и ето, през дупчиците заизскачаха саждите, един такъв
неженоблакотсаждипокрилицетоиръцетему…игосподинКучераот
Виканзакърширъцеитропнаскрак,изапя,иизвивашегластака,както
най-добреможеше,никоганебяхчувалгосподинКучерадапеестакова
чувство…Реват,вечеревателените…вгората…иначалникътпрестанада
свири,исъщокатопредседателянай-напредпогледнапръститеси, след
товакактопредседателяитойсеизправи,настъпитакаватишина,чеможе-
шеда се чуят влаковете оттатък гората вОстра…тудуф-тудуф, тудуф-
тудуф…иначалникътсегледашевогледалото,тойсъщопрокарапръсти
почелотосииразмазасаждите…,нопослесеобърнаивеселоизвика…
Браво!…Идобави,Отличноначало,аззапочнахдасисвирянанеясам,аз
самзапочнахдасисвирянанея,добремиетака,маестроЯрушка,ето!И
мидонесетеяденето,гладенсъм,хора!Изащостеседналитака?Амавие
ловцилисте?Ясъберетемасите!Разменетесиместата,съберетесе!Ието,
съединихме масите, до ловец от Валенка седеше друг от Пршеров… и
началникътподавашечашатасидамуянапълнят,исечукахме,игосподин
КучераотВикансвиреше,ипонежесбаситегосподинКучерабешепо-
добър с дясната, отколкото с лявата ръка, затова барабанчето изцяло
замествашебасите,ипеехме,икогатовеселбатабешевразгарасииначал-
никътсияешеповече,отколкотоорденитеиотличиятаму,тогавасъседите
нипоискахадаимпритоплятотглиганасшипковсосиниеимотвърнахме
подобаващо,катопохапнахмеоткласическотосвинскосъсзеле…Когато
наследващияденучителкатаотПршеровнаучизастаналото,същатаонази
учителка, пред която героят господин Янечек застреля ранения глиган,
каза…Жалко,ченямашекакдадоведаученицитесинабанкета,тадаим
разяснянагледнокактрябвадасерешаватвсичкисветовниконфликти.
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