Пак нощ и прохлада, спи Ран, лешояда,
Манг, прилепът, вече се скри.
Човека затвори стадата в обори,
че ний сме на лов до зори.
За ноктите смели, за зъбите бели
настъпи решителен час.
„Добър лов!“ на всеки по тия пътеки,
Закона сега е със нас!

Б

еше седем часът през една гореща вечер над Сио
нийските хълмове, когато Бащата-вълк се събуди
от своя дневен сън, почеса се, прозина се и про
тегна една след друга лапите си, за да се освободи от
сънното усещане. Отпуснала голямата си сива муцу
на, Майката-вълчица лежеше сред четирите си вълче
та, коит о се въртяха и скимтяха, а луната светеше през
отвора на пещерата, където те всички живеех а.
– Ух! – каза Бащата-вълк. – Време е пак да вървя
на лов! – И понечи да се спусне надолу по хълма, но
една малка сянка с рунтава опашка прекрачи прага и
изви:
– Желая ти щастие, о, Вожд на вълците! Желая
щастие и здрави бели зъби на твоите благородни де
ца, та никога да не забравят гладните на тоя свят!
Беше чакалът – Табаки, Блюдолизецa. Всички въл
ци в Индия презират Табаки, защото той все гледа да
направи пакост и разнася клюки, и яде парчета кожа
и парцали от селските бунища. В същото време те се
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боят от него, тъй като Табаки често го хваща лудостта,
тогава той забравя, че се е страхувал от другите, хуква
през гората и хапе всичко по пътя си. Дори тигърът се
крие, когато малкият Табаки го хване лудостта, поне
же лудостта е най-позорното нещо, което може да спо
лети едно диво животно. У нас я наричат хидрофобия,
но животните я наричат „девани“ – бяс, и бягат от нея.
– Добре де, влез и виж! – каза сухо Бащата-вълк. –
Тук няма никаква храна!
– О, може да няма храна за вълк – каза Табаки, –
но за такова недостойно създание като мен и един из
съхнал кокал е цяло пиршеств
 о! Какви сме ние, „ги
дур-лог“ (чакалският народ), та да придиряме? – И
той се вмъкна навътре в пещерата, намери една еле
нова кост с малко месо по нея и весело я загриза.
– Благодаря за добрата вечеря – каза и облиза уст
ни. – О, колко хубави са вашите благородни рожби!
Какви големи очи имат! А са още толкова млади!...
Наистина, би трябвало да се сетя, че царските деца се
раждат царст вени!
Табаки, разбира се, знаеше много добре, че когато
ласкаеш децата пред самите тях, това води до нещас
тие, и му направи удоволствие да види смущениет о на
Бащата-вълк и Майката-вълчица.
После седна, помълча малко, за да се наслади на
злобната си постъпка, и добави с язвителен глас:
– Шир Хан, Великия, промени своите ловни
места. Както сам ми каза, през цялата следваща
луна той ще ловува из тия хълмове.
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Шир Хан беше тигърът, който живееш
 е край реката
Вайнгунга, на двайсетина мили оттук.
– Той няма право! – сърдито поде Бащата-вълк. –
Според Закона на джунгл
 ата той няма право да про
меня ловните си места, без да предупреди от по-ра
но. Ще изпл
 аши всичкия дивеч наоколо, а аз... аз сега
храня двама!
– Майка му ненапразно го е нарекла Лунгри (Ку
ция) – тихо каза Майката-вълчица. – Той по рождение
е куц с единия крак, затова може да убива само до
битък. Сега е ядосал селяните край Вайнгунга и ид
ва тук, за да ядоса и нашите селяни. Заради него ще
кръстосат джунглата надлъж и нашир, той ще се из
мъкне, а ние с нашите деца ще трябва да бягаме, кога
то подпалят тревата. Наис тина ние сме много благо
дарни на Шир Хан!
– Да му предам ли вашата благодарност? – попита
Табаки.
– Вън! – изкрещя Бащата-вълк. – Вън и върви да
ядеш край твоя господар! Доста зло ни причини за ед
на вечер.
– Отивам си – спокойно каза Табаки. – Можете са
ми да чуете Шир Хан долу в храсталака. Бих могъл и
да си спестя съобщаването на новината.
Бащата-вълк се заслуша и от тъмната долина, която
се спускаше към малката река, дочу сухия сърдит, ръм
жащ, проточен хленч на тигър, който не е хванал нищо
и пет пари не дава, че цялата джунгла ще го разбере.
– Глупак! – каза Бащата-вълк. – Да вдига такава
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врява, когато почва нощна работа! Какво мисли той – 
че нашите елени са като неговите тлъсти волове край
Вайнгунга?
– Шт! Тази вечер той не е тръгнал нито за елен, ни
то за вол – каза Майката-вълчица. – Той е тръгнал за
Човек!
Хленчът премина в глухо ръмжене, което сякаш
идваше от всички посоки. Тъкмо този звук подлудя
ва дърварите и циганите, коит о спят на открито, и ги
кара понякога да се втурват право в устата на тигъра.
– Човек! – повтори Бащата-вълк и показа всичките
си бели зъби. – Пфу! Нима се свършиха бръмбарите и
жабите в блатата, та да яде човеци, и то на наша земя!
Закона на джунглата, който винаги има сериозни
причини за всяко свое повеление, забранява на живот
ните да убиват човеци, освен когато показват на мал
ките си как се убива Човек, но дори и тогава те могат
да убиват само извън ловните места на глутниците и
племената си. Истинската причина за това е, че когато
убиеш Човек, рано или късно пристигат с пушки бели
човеци на слонове и стотици кафяви човеци с гонго
ве, ракети и факли. Тогава всички в джунглата страдат.
Помежду си обаче животните изтъкват друга причина:
Човека бил най-слабото и беззащитно съществ
 о, зато
ва било недостойно да го убиваш. Освен това добавят
и още нещо, което е вярно: че който яде човешко месо,
хваща краста и зъбите му изпадват.
Ръмженето се засили и завърши с гръмовното
„Ааарх“ – вика на скачащия тигър.
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После се чу вой – съвсем не тигърск
 и вой, но и той
идеше от Шир Хан!
– Не е успял – каза Майката-вълчица. – Какво става?
Бащата-вълк изтича няколко крачки навън и чу
как Шир Хан тъпче из храсталака, ръмжи яростно и
фучи.
– Толкова му е умът на този глупак, че е скочил
право в огъня на дърварите и си е изгорил лапите! –
изсумтя Бащата-вълк. – И Табаки е с него.
– Някой се качва нагоре – каза Майката-вълчица и
помръдна едното си ухо. – Бъди готов!
Храстите леко зашумяха и Бащата-вълк приклек
на на задните си лапи, за да скочи. И ако можехте да
го видите в този миг, щяхте да присъствате на найнеобикновеното нещо в света – вълк, който прекъсва
собст вения си скок. Той бе излетял напред, преди да
разбере какво иде насреща, и сега се помъчи да спре.
Поради това подхвръкна четири-пет фута1 нагоре и
падна почти на същото място, откъдето бе скочил.
– Човек! – извика той. – Човешко дете! Гледай!
Точно пред него, хванало се за един нисък клон, сто
еше голо кафяво дете, толкова малко, че едва пристъп
ваше. Едва ли някога такова нежно създание, с такива
трапчинки на бузите, е влизало нощем във вълча пеще
ра. То гледаше Бащата-вълк в лицето и се смееше.
– Човешко дете ли? – каза Майката-вълчица. – Ни
кога не съм виждала човешки деца. Донеси го тук.
1

Един фут = 30 сантиметра. Б. пр.
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Един вълк така е свикнал да носи своите вълче
та, че ако трябва, би могъл да вдигне яйце със зъбите
си, без да го счупи. Макар челюстите на Бащата-вълк
да се вкопчиха във врата на детето, нито един зъб не
одраска кожата му, когато го остави между вълчетата.
– Колко е малко! Колко е голо и колко е храбро! –
каза меко Майката-вълчица. Детето сега се блъскаше
между вълчетата, за да се настани на топло. – Охо! И
то иска да бозае с другите! Значи такова е човешкото
дете! Ха! Коя друга вълчица може да се похвали, че е
хранила човешко дете заедно със своите рожби?
– Чувал съм, че е имало такива неща – каза Баща
та-вълк, – но никога по мое време, нито пък в нашата
глутница. Виж го, цялото е без косми и мога да го убия
с един удар на лапата, а то ме гледа и съвсем не се бои.
Луната, която светеше през отвора на пещерата,
потъмня – затулиха я огромната четвъртита глава и
раменете на Шир Хан. Зад него Табаки скимтеше:
– Тук, господарю, тук влезе!
– Шир Хан ни прави голяма чест – каза Бащатавълк, но очите му гневно заблестяха. – От какво има
нужда Шир Хан?
– От моят а плячка! Човешкото дете е дошло тук.
Родителите му офейкаха. Дайте ми го!
Шир Хан наистина бе скочил право в огъня на дър
варите, както каза и Бащата-вълк, затова беснееш
 е се
га от болката в обгорените си лапи. Но Бащата-вълк
знаеше, че отворът на пещерата е твърде тесен, за да
влезе вътре тигър. Дори и там, където беше, предни
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те лапи и раменете на Шир Хан бяха притиснати по
ради липса на място и той приличаше на Човек, който
напразно иска да се бие в бъчва.
– Ние, Вълците, сме свободен народ – каза Баща
та-вълк. – Ние приемаме заповеди само от водача на
Глутницата, а не от всеки срещнат шарен убиец на до
битък. Човешкото дете е наше и ние ще решим дали
да го убием.
– Вие ли ще решите? Какво ми приказваш? В име
то на бивола, който убих, нима трябва да си пъхам му
цуната във вашата кучешка дупка, за да взема това,
което по право ми принадлежи? Чуваш ли, аз, Шир
Хан, ти говоря!
Цялата пещера закънтя от рева на тигъра. Майка
та-вълчица избута вълчетата и скочи напред – двете ѝ
очи като две зелени луни в мрака загледаха горящите
очи на Шир Хан.
– А аз, Ракша (Демона), ти отговарям! Човешкото
дете е мое, Лунгри, мое и само мое! То няма да бъде
убито. То ще живее и ще тича с Глутницата, и ще ходи
на лов с Глутницата, а накрая, накрая – чуй сега какво
ще ти кажа аз, о, убиецо на малки голи деца, жабарьо
и рибоядецо – накрая то ще подгони и теб! Хайде, ма
хай се от тук, опърлено животно, или в името на еле
на, който убих (аз не ям дръглив добитък), ще те пратя
обратно при майка ти по-куц, отколкото си се родил!
Махай се!
Бащата-вълк се опули от учудване. Беше почти заб
равил дните, когато спечели Майката-вълчица след
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честен бой с пет други вълка и когато тя
тичаше заедн
 о с Глутницата, и я наричаха Де
мона не за да я поласкаят. Шир Хан би излязъл
срещу Бащата-вълк, но не и срещу Майката-въл
чица, защото знаеше, че на това място тя имаше
всички преим
 ущества пред него и щеше да се бие
до смърт. Със злобно ръмжене той се дръпна зад
нешком от пещерата и извика отвън:
– Всяко куче може да лае в своя двор! Ще видим
какво ще каже Глутницата за това осиновяване на
човешко дете! Детето е мое и рано или късно ще
дойде в моите уста, о, дългоопашати крадци!
Майката-вълчица, задъхана, се хвърли обрат
но при вълчетата, а Бащата-вълк каза загрижено:
– В думите на Шир Хан има голям дял исти
на. Детето трябва да бъде показано на Глутница
та. Наистина ли искаш да го задържиш, майко?
– Дали искам да го задържа? – прошепна
тя. – То дойде голо, посред нощ, самичко и мно
го гладно, но въпреки това не се боеш
 е! Виж го,
вече измести едно от моит е вълчета! А тоя куц
касапин иска да го убие и после ще избяга към
Вайнгунга, когато селяните, жадни за отмъще
ние, ще вземат да преравят всичките ни легови
ща! Дали искам да го задържа? Разбира се, че ще
го задържа! Лежи си спокойно, жабче! О, ти, Ма
угли – Маугли, което значи жаба, ще те наричам
аз – ще дойде време ти да гониш Шир Хан, как
то сега той гони теб!
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– Но какво ще каже Глутницата? – по
пита Бащата-вълк.
Закона на джунгл
 ата постановява много
ясно, че всеки вълк може да се изтегли от сво
ята Глутница, когато се ожени, но щом неговите
вълчета пораснат толкова, че да стоят на краката
си, той е длъжен да ги доведе пред Съвета на Глут
ницата. Съветът обикновено се свиква веднъж на ме
сеца при пълнолуние и там останалите вълци ги прие
мат. След този преглед вълчетата са свободни да ти
чат, където поис кат, и преди да убият своя пръв елен,
никой възрастен вълк от Глутницата не може да убие
никое от тях под какъвто и да било предлог. Щом хва
нат убиеца, наказанието е смърт и ако помислите за
миг, ще се съгласите, че това е справедливо.
Бащата-вълк почака, докато неговите вълчета
можеха да подтичват, и щом настана време да се съ
бира Глутницата, заведе ги заедно с Маугли и Май
ката-вълчица пред Скалата на съвета – един стръ
мен, покрит с камънаци хълм, където можеха да се
скрият и сто вълка. Акела, големият сив единак,
който бе водач на Глутницата благодарение на
своята сила и храброст, се беше изтегнал горе на
Скалата, а под него седяха четиридесетина, ако не
и повече, вълка, различни по ръст и цвят – от си
вите като язовец ветерани, които сами мо
жеха да убият елен, до тригодишните
младоци, коит о си въоб
 ра
зяваха, че могат. Цяла годи
15

