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Пак нощ и прох ла да, спи Ран, ле шо я да,
Манг, при ле път, ве че се скри.
Човека зат во ри ста да та в обо ри,
че ний сме на лов до зо ри.
За нок ти те сме ли, за зъ би те бе ли
нас тъ пи ре ши те лен час.
„До бър лов!“ на все ки по тия пъ те ки,
Закона се га е със нас!

Б
е ше се дем ча сът през ед на го ре ща ве чер над Си о
нийс ки те хъл мо ве, ко га то Ба ща тавълк се съ бу ди 
от своя дне вен сън, по че са се, про зи на се и про

тег на ед на след дру га ла пи те си, за да се ос во бо ди от 
сън но то усе ща не. От пус на ла го ля ма та си си ва му цу
на, Май ка тавъл чи ца ле же ше сред че ти ри те си въл че
та, ко и то се вър тя ха и ским тя ха, а лу на та све те ше през 
от во ра на пе ще ра та, къ де то те всич ки жи ве е ха.

– Ух! – ка за Ба ща тавълк. – Вре ме е пак да вър вя 
на лов! – И по не чи да се спус не на до лу по хъл ма, но 
ед на мал ка сян ка с рун та ва опаш ка прек ра чи пра га и 
из ви:

– Же лая ти щас тие, о, Вожд на въл ци те! Же лая 
щас тие и здра ви бе ли зъ би на тво и те бла го род ни де
ца, та ни ко га да не заб ра вят глад ни те на тоя свят!

Бе ше ча ка лът – Та ба ки, Блюдолизецa. Всич ки въл
ци в Ин дия пре зи рат Та ба ки, за що то той все гле да да 
нап ра ви па кост и раз на ся клю ки, и яде пар че та ко жа 
и пар ца ли от сел с ки те бу ни ща. В съ що то вре ме те се 
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бо ят от не го, тъй ка то Та ба ки чес то го хва ща лу дост та, 
то га ва той заб ра вя, че се е стра ху вал от дру ги те, хук ва 
през го ра та и ха пе всич ко по пъ тя си. До ри ти гъ рът се 
крие, ко га то мал ки ят Та ба ки го хва не лу дост та, по не
же лу дост та е найпо зор но то не що, ко е то мо же да спо
ле ти ед но ди во жи вот но. У нас я на ри чат хид ро фо бия, 
но жи вот ни те я на ри чат „де ва ни“ – бяс, и бя гат от нея.

– Доб ре де, влез и виж! – ка за су хо Ба ща тавълк. – 
Тук ня ма ни как ва хра на!

– О, мо же да ня ма хра на за вълк – ка за Та ба ки, – 
но за та ко ва не дос той но съз да ние ка то мен и един из
съх нал ко кал е ця ло пир шес т во! Как ви сме ние, „ги
дурлог“ (ча кал с ки ят на род), та да при ди ря ме? – И 
той се вмък на на вът ре в пе ще ра та, на ме ри ед на еле
но ва кост с мал ко ме со по нея и ве се ло я заг ри за.

– Бла го да ря за доб ра та ве че ря – ка за и об ли за уст
ни. – О, кол ко ху ба ви са ва ши те бла го род ни рож би! 
Как ви го ле ми очи имат! А са още тол ко ва мла ди!... 
На и с ти на, би тряб ва ло да се се тя, че цар с ки те де ца се 
раж дат цар с т ве ни!

Та ба ки, раз би ра се, зна е ше мно го доб ре, че ко га то 
лас ка еш де ца та пред са ми те тях, то ва во ди до не щас
тие, и му нап ра ви удо вол с т вие да ви ди сму ще ни е то на 
Ба ща тавълк и Май ка тавъл чи ца.

Пос ле сед на, по мъл ча мал ко, за да се нас ла ди на 
злоб на та си пос тъп ка, и до ба ви с яз ви те лен глас:

– Шир Хан, Великия, про ме ни сво и те лов ни 
мес та. Как то сам ми ка за, през ця ла та след ва ща 
лу на той ще ло ву ва из тия хъл мо ве.
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Шир Хан бе ше ти гъ рът, кой то жи ве е ше край ре ка та 
Вайн гун га, на двай се ти на ми ли от  тук.

– Той ня ма пра во! – сър ди то по де Ба ща тавълк. – 
Спо ред За ко на на джун г ла та той ня ма пра во да про
ме ня лов ни те си мес та, без да пре дуп ре ди от пора
но. Ще из п ла ши всич кия ди веч на о ко ло, а аз... аз се га 
хра ня два ма!

– Май ка му не нап раз но го е на рек ла Лун г ри (Ку
ция) – ти хо ка за Май ка тавъл чи ца. – Той по рож де ние 
е куц с еди ния крак, за то ва мо же да уби ва са мо до
би тък. Се га е ядо сал се ля ни те край Вайн гун га и ид
ва тук, за да ядо са и на ши те се ля ни. За ра ди не го ще 
кръс то сат джун г ла та над лъж и на шир, той ще се из
мък не, а ние с на ши те де ца ще тряб ва да бя га ме, ко га
то под па лят тре ва та. На и с ти на ние сме мно го бла го
дар ни на Шир Хан!

– Да му пре дам ли ва ша та бла го дар ност? – по пи та 
Та ба ки.

– Вън! – из к ре щя Ба ща тавълк. – Вън и вър ви да 
ядеш край твоя гос по дар! Дос та зло ни при чи ни за ед
на ве чер.

– Оти вам си – спо кой но ка за Та ба ки. – Мо же те са
ми да чу е те Шир Хан до лу в храс та ла ка. Бих мо гъл и 
да си спес тя съ о б ща ва не то на но ви на та.

Ба ща тавълк се зас лу ша и от тъм на та до ли на, ко я то 
се спус ка ше към мал ка та ре ка, до чу су хия сър дит, ръм
жащ, про то чен хленч на ти гър, кой то не е хва нал ни що 
и пет па ри не да ва, че ця ла та джун г ла ще го раз бе ре.

– Глу пак! – ка за Ба ща тавълк. – Да вди га та ка ва 
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вря ва, ко га то поч ва нощ на ра бо та! Как во мис ли той –   
че на ши те еле ни са ка то не го ви те тлъс ти во ло ве край 
Вайн гун га?

– Шт! Та зи ве чер той не е тръг нал ни то за елен, ни
то за вол  – ка за Май ка тавъл чи ца. – Той е тръг нал за 
Човек!

Хлен чът пре ми на в глу хо ръм же не, ко е то ся каш 
ид ва ше от всич ки по со ки. Тък мо то зи звук под лу дя
ва дър ва ри те и ци га ни те, ко и то спят на от к ри то, и ги 
ка ра по ня ко га да се втур ват пра во в ус та та на ти гъ ра.

– Чо век! – пов то ри Ба ща тавълк и по ка за всич ки те 
си бе ли зъ би. – Пфу! Ни ма се свър ши ха бръм ба ри те и 
жа би те в бла та та, та да яде чо ве ци, и то на на ша зе мя!

За ко на на джун г ла та, кой то ви на ги има се ри о з ни 
при чи ни за вся ко свое по ве ле ние, заб ра ня ва на жи вот
ни те да уби ват чо ве ци, ос вен ко га то по каз ват на мал
ки те си как се уби ва Човек, но до ри и то га ва те мо гат 
да уби ват са мо из вън лов ни те мес та на глут ни ци те и 
пле ме на та си. Ис тин с ка та при чи на за то ва е, че ко га то 
уби еш Човек, ра но или къс но прис ти гат с пуш ки бе ли 
чо ве ци на сло но ве и сто ти ци ка фя ви чо ве ци с гон го
ве, ра ке ти и фак ли. То га ва всич ки в джун г ла та стра дат. 
По меж ду си оба че жи вот ни те из тък ват дру га при чи на: 
Човека бил найсла бо то и без за щит но съ щес т во, за то
ва би ло не дос той но да го уби ваш. Ос вен то ва до ба вят 
и още не що, ко е то е вяр но: че кой то яде чо веш ко ме со, 
хва ща крас та и зъ би те му из пад ват.

Ръм жене то се за си ли и за вър ши с гръ мов но то 
„Аа арх“ – ви ка на ска ча щия ти гър.
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Пос ле се чу вой  – съв сем не ти гър с ки вой, но и той 
иде ше от Шир Хан!

– Не е ус пял – ка за Май ка тавъл чи ца. – Как во ста ва?
Ба ща тавълк из ти ча ня кол ко крач ки на вън и чу 

как Шир Хан тъп че из храс та ла ка, ръм жи ярос т но и 
фу чи.

– Тол ко ва му е умът на то зи глу пак, че е ско чил 
пра во в огъ ня на дър ва ри те и си е из го рил ла пи те! – 
из сум тя Ба ща тавълк. – И Та ба ки е с не го.

– Ня кой се кач ва на го ре – ка за Май ка тавъл чи ца и 
пом ръд на ед но то си ухо. – Бъ ди го тов!

Храс ти те ле ко за шу мя ха и Ба ща тавълк прик лек
на на зад ни те си ла пи, за да ско чи. И ако мо жех те да 
го ви ди те в то зи миг, щях те да при със т ва те на най
необик но ве но то не що в све та – вълк, кой то пре къс ва 
соб с т ве ния си скок. Той бе из ле тял нап ред, пре ди да 
раз бе ре как во иде нас ре ща, и се га се по мъ чи да спре. 
По ра ди то ва под х в рък на че ти рипет фу та1 на го ре и 
пад на поч ти на съ що то мяс то, от къ де то бе ско чил.

– Чо век! – из ви ка той. – Чо веш ко де те! Гле дай!
Точ но пред не го, хва на ло се за един ни сък клон, сто

е ше го ло ка фя во де те, тол ко ва мал ко, че ед ва при  с тъ п
ва ше. Ед ва ли ня ко га та ко ва неж но съз да ние, с та ки ва 
трап чин ки на бу зи те, е вли за ло но щем във въл ча пе ще
ра. То гле да ше Ба ща тавълк в ли це то и се сме е ше.

– Чо веш ко де те ли? – ка за Май ка тавъл чи ца. – Ни
ко га не съм виж да ла чо веш ки де ца. До не си го тук.

1 Един фут = 30 сан ти мет ра.  Б. пр.
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Един вълк та ка е свик нал да но си сво и те въл че
та, че ако тряб ва, би мо гъл да вдиг не яй це със зъ би те 
си, без да го счу пи. Ма кар че люс ти те на Ба ща тавълк 
да се вкоп чи ха във вра та на де те то, ни то един зъб не  
од рас ка ко жа та му, ко га то го ос та ви меж ду въл че та та.

– Кол ко е мал ко! Кол ко е го ло и кол ко е храб ро! – 
ка за ме ко Май ка тавъл чи ца. Де те то се га се блъс ка ше 
меж ду въл че та та, за да се нас та ни на топ ло. – Охо! И 
то ис ка да бо зае с дру ги те! Зна чи та ко ва е чо веш ко то 
де те! Ха! Коя дру га въл чи ца мо же да се пох ва ли, че е 
хра ни ла чо веш ко де те за е д но със сво и те рож би?

– Чу вал съм, че е има ло та ки ва не ща –  ка за Ба ща
тавълк, – но ни ко га по мое вре ме, ни то пък в на ша та 
глут ни ца. Виж го, ця ло то е без кос ми и мо га да го убия 
с един удар на ла па та, а то ме гле да и съв сем не се бои.

Лу на та, ко я то све те ше през от во ра на пе ще ра та, 
по тъм ня – за ту ли ха я ог ром на та чет вър ти та гла ва и 
ра ме не те на Шир Хан. Зад не го Та ба ки ским те ше:

– Тук, гос по да рю, тук вле зе!
– Шир Хан ни пра ви го ля ма чест – ка за Ба ща та

вълк, но очи те му гнев но заб лес тя ха. – От как во има 
нуж да Шир Хан?

– От мо я та пляч ка! Чо веш ко то де те е дош ло тук. 
Ро ди те ли те му офей ка ха. Дай те ми го!

Шир Хан на и с ти на бе ско чил пра во в огъ ня на дър
ва ри те, как то ка за и Ба ща тавълк, за то ва бес не е ше се
га от бол ка та в об го ре ни те си ла пи. Но Ба ща тавълк 
зна е ше, че от во рът на пе ще ра та е твър де те сен, за да 
вле зе вът ре ти гър. До ри и там, къ де то бе ше, пред ни
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те ла пи и ра ме не те на Шир Хан бя ха при тис на ти по
ра ди лип са на мяс то и той при ли ча ше на Човек, кой то 
напраз но ис ка да се бие в бъч ва.

– Ние, Въл ци те, сме сво бо ден на род – ка за Ба ща
тавълк. – Ние при е ма ме за по ве ди са мо от во да ча на 
Глут ни ца та, а не от все ки срещ нат ша рен уби ец на до
би тък. Чо веш ко то де те е на ше и ние ще ре шим да ли 
да го уби ем.

– Вие ли ще ре ши те? Как во ми при каз ваш? В име
то на би во ла, кой то убих, ни ма тряб ва да си пъ хам му
цу на та във ва ша та ку чеш ка дуп ка, за да взе ма то ва, 
ко е то по пра во ми при над ле жи? Чу ваш ли, аз, Шир 
Хан, ти го во ря!

Ця ла та пе ще ра за кън тя от ре ва на ти гъ ра. Май ка
тавъл чи ца из бу та въл че та та и ско чи нап ред – две те ѝ 
очи ка то две зе ле ни лу ни в мра ка заг ле да ха го ря щи те 
очи на Шир Хан.

– А аз, Рак ша (Де мо на), ти от го ва рям! Чо веш ко то 
де те е мое, Лун г ри, мое и са мо мое! То ня ма да бъ де 
уби то. То ще жи вее и ще ти ча с Глут ни ца та, и ще хо ди 
на лов с Глут ни ца та, а нак рая, нак рая – чуй се га как во 
ще ти ка жа аз, о, уби е цо на мал ки го ли де ца, жа ба рьо 
и ри бо я де цо – нак рая то ще под го ни и теб! Хай де, ма
хай се от  тук, опър ле но жи вот но, или в име то на еле
на, кой то убих (аз не ям дръг лив до би тък), ще те пра тя 
об рат но при май ка ти покуц, от кол ко то си се ро дил! 
Ма хай се!

Ба ща тавълк се опу ли от учуд ва не. Бе ше поч ти заб
ра вил дни те, ко га то спе че ли Май ка тавъл чи ца след 
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чес тен бой с пет дру ги въл ка и ко га то тя 
ти ча ше за е д но с Глут ни ца та, и я на ри ча ха Де

мо на не за да я по лас ка ят. Шир Хан би из ля зъл 
сре щу Ба ща тавълк, но не и сре щу Май ка тавъл
чи ца, за що то зна е ше, че на то ва мяс то тя има ше 

всич ки пре и му щес т ва пред не го и ще ше да се бие 
до смърт. Със злоб но ръм же не той се дръп на зад
неш ком от пе ще ра та и из ви ка от вън:

– Вся ко ку че мо же да лае в своя двор! Ще ви дим 
как во ще ка же Глут ни ца та за то ва оси но вя ва не на 
чо веш ко де те! Де те то е мое и ра но или къс но ще 
дой де в мо и те ус та, о, дъл го о па ша ти крад ци!

Май ка тавъл чи ца, за дъ ха на, се хвър ли об рат
но при въл че та та, а Ба ща тавълк ка за заг ри же но:

– В ду ми те на Шир Хан има го лям дял ис ти
на. Де те то тряб ва да бъ де по ка за но на Глут ни ца
та. На и с ти на ли ис каш да го за дър жиш, май ко?

– Да ли ис кам да го за дър жа? – про шеп на 
тя. – То дой де го ло, пос ред нощ, са мич ко и мно
го глад но, но въп ре ки то ва не се бо е ше! Виж го, 
ве че из мес ти ед но от мо и те въл че та! А тоя куц 
ка са пин ис ка да го убие и пос ле ще из бя га към 
Вайн гун га, ко га то се ля ни те, жад ни за от мъ ще
ние, ще взе мат да пре ра вят всич ки те ни ле го ви
ща! Да ли ис кам да го за дър жа? Раз би ра се, че ще 
го за дър жа! Ле жи си спо кой но, жаб че! О, ти, Ма
угли – Ма у г ли, ко е то зна чи жа ба, ще те на ри чам 
аз – ще дой де вре ме ти да го ниш Шир Хан, как
то се га той го ни теб!
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– Но как во ще ка же Глут ни ца та? – по
пи та Ба ща тавълк.

За ко на на джун г ла та пос та но вя ва мно го 
яс но, че все ки вълк мо же да се из тег ли от сво
я та Глут ни ца, ко га то се оже ни, но щом не го ви те 
въл че та по рас нат тол ко ва, че да сто ят на кра ка та 
си, той е длъ жен да ги до ве де пред Съ ве та на Глут
ни ца та. Съ ве тът обик но ве но се свик ва вед нъж на ме
се ца при пъл но лу ние и там ос та на ли те въл ци ги прие
мат. След то зи прег лед въл че та та са сво бод ни да ти
чат, къ де то по и с кат, и пре ди да уби ят своя пръв елен, 
ни кой въз рас тен вълк от Глут ни ца та не мо же да убие 
ни кое от тях под ка къв то и да би ло пред лог. Щом хва
нат уби е ца, на ка за ни е то е смърт и ако по мис ли те за 
миг, ще се съг ла си те, че то ва е спра вед ли во.

Ба ща тавълк по ча ка, до ка то не го ви те въл че та 
мо же ха да под тич ват, и щом нас та на вре ме да се съ
би ра Глут ни ца та, за ве де ги за е д но с Ма у г ли и Май
ка тавъл чи ца пред Ска ла та на съ ве та – един стръ
мен, пок рит с ка мъ на ци хълм, къ де то мо же ха да се 
скри ят и сто въл ка. Аке ла, го ле ми ят сив еди нак, 
кой то бе во дач на Глут ни ца та бла го да ре ние на 
сво я та си ла и храб рост, се бе ше из тег нал го ре на 
Скалата, а под не го се дя ха че ти ри де се ти на, ако не 
и по ве че, въл ка, раз лич ни по ръст и цвят – от си
ви те ка то язо вец ве те ра ни, ко и то са ми мо
же ха да уби ят елен, до три го диш ни те 
мла до ци, ко и то си въ о б ра
зя ва ха, че мо гат. Ця ла го ди


