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Калибърът .45 ACP (Automatic
Colt Pistol) вече 117 години се
радва на безрезервната обич
на феновете в САЩ. Независимо
от факта, че той е приет
от Щатската армия чак
през 1911 година, концепцията
за патрона е още от 1904
година. Изобретателят е
невероятният американски
оръжейник Джон Моузес Браунинг.

пълнителят да е за поне 6 патрона с куршум от 230
грейна, а всяко оръжие ще се тества с 6000 изстрела“.

Всичко започва, когато кавалерията на
САЩ иска да се раздели с тежките револвери. Недоволството от тях е, че те нямат достатъчен огневи запас и бавно се
презареждат. Оттук идва и идеята за
мощен пистолет, който да хваща повече
от 5 патрона и пълнителят му да се сменя
мигновено насред боя.

Преди това, през 1904 г., калибърът доказва своята
ефективност и в един доста варварски от съвременна гледна точка експеримент, известен като
теста „Томпсън-Лагард“. Капитанът от пехотата
Джон Томпсън и армейският доктор Луис Анатол Лагард отиват в една от прочутите кланици в Чикаго,
описани и от нашия Алеко Константинов в „До Чикаго и назад“. Целта е да проверят новите калибри
в действие върху обречени да станат на пържоли и
бургери добичета. Животните са подбрани с близко
тегло – 400-450 кг, за да са сравними резултатите.
Стреляло се е от 3, 37 и 75 ярда странично в областта на белите дробове. Замисълът е бил да се види с
колко патрона животното ще падне.

Поне 20 щатски компании с яки калибри
се впускат в състезанието. Постепенно
и условията по договора се избистрят и
през 1906 г. военните вече „знаят“, че калибърът трябва да е „не по-малък от .45,

На 28 март 1911 г. US Army одобрява конструирания от
Джон Браунинг пистолет „Colt Model 1911“, cal .45. Следва една достойна служба във всички войни на САЩ от
1912 до днес, като тук влизат и Първата световна,
Втората световна, Корея, Виетнам, чак до десанта в Гренада през 1993 г. Калибърът обаче остава на
служба и след това като оръжие на US Army Special
Operation Comand, тюлените от флота и агентите
от ФБР.
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Томсън и Лагард обаче не били доволни от тестовете през първия ден
и затова решили втория ден да се
стреля и максимално бързо, за да се отчете
поразяващият ефект и според скорострелността на оръжията. Днес резултатите не
са представяни със същинските им подробности, но все пак след 6 изстрела с .45 Colt животно
с тегло 950 либри е падало мъртво. За сравнение
животно с тегло 1100 либри, стреляно с 9 мм Luger,
e отнесло 2 куршума, следвала засечка за 1 секунда,
след нея още 6 изстрела в дробовете, още 2 и пак
2 във врата, като накрая добичето е било довършено с касапски чук, за да не се мъчи.
Тук няма балистичен желатин, „умозрителни“
заключения, а живи едри животни, чрез които
Томпсън и Лагард проследяват преминаването
на проектилите през истински тъкани, кости и
вътрешни органи...
Разбира се, от 1904 година много неща са се променили – например барутите вече са много
по-добри, капсулите - също, което прави поразяващата сила на калибър 9х19 мм достатъчна за

военните. Това е причината
повечето от новите им пистолети да са 9-милиметрови,
като основното им предимство е
в капацитета на пълнителя – 16-18
патрона, докато в калибър .45 ACP хващат по 10-12 патрона. Независимо от
това обаче те доказано имат могъщ поразяващ ефект, който в критични мигове
е решаващ.
Патронът в калибър .45 ACP има размери 11,
43х23 мм. Стандартно масата на куршума е
230 грейна или 15 грама. В действителност
има и проектили от 68 до 300 грейна. Важно
е да се подчертае, че патронът е подзвуков.
При него липсва т. нар. Sonic Boom – допълнителният силен трясък при преминаване на
звуковата бариера от куршума. По-малък е и
дулният пламък. Друго предимство е, че налягането в цевта е с 30% по-ниско в сравнение
с 9х19 мм, което означава и по-дълъг ресурс на
цевта.
Най-важна обаче си остава огромната поразяваща мощ - при .45 ACP каналът на раната
е много по-широк в сравнение с 9х19 мм, като
тежкият проектил има и по-мощен стопефект. При стрелба с куршуми с отвор на
върха пред проектила в тъканите се създава
високо налягане и следва летален хидрошок.
Това е причината пистолети в калибър .45 се
ползват за довършване на ранен едър дивеч в
лова. Дори и голям глиган ще падне, ако получи
8-9 от тези яки куршуми.
Новата линия пистолети „HK45“ наследява
вече познатия и служил при американските
военни „HK USP .45“ (Universal Service Pistol) от
1995 г. Много от доказалите се конструктивни решения от него виждаме и при новия мощен пистолет на „Heckler&Koch“ – „HK45“. Например това е полимерният пръстен O-Ring,
уплътняващ цевта към блока отпред – решение, което повишава точността на оръжието.
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При „HK45“ присъства патентованата система за намаляване на отката
до 30%, с полимерен буфер върху възвратната пружина, двустранното
извеждане на лостовете за блока и за
освобождаване на пълнителя, както и
предпазителя с функция на декокър - за
върховна безопасност на оръжието.
Първоначално германците замислят
наследника на „HK USP .45“ като съвременно оръжие, което да участва
в щатската военна програма Joint
Combat Pistol Program (JCPP). Независимо от факта, че армията вече е минала
на 9х19 мм, в нея има и специални части, които настояват за пистолети в
калибър .45 с Picatinny релса, светещи
точки на мерниците и резба за супресор. Конкурсът е за 600 000 оръжия. Към
2005 г. обаче програмата е спряна поради икономии. Ето защо тактическият
прототип за JCPP, който е разработен със съдействието на американските ветерани Лари Викърс от Delta
Force и Кен Хакатрон от Special Forces,
се появява на цивилния пазар през 2006
г. Цялата нова линия на „HK45“ излиза
през 2018 г. и вече включва тактически
и граждански модели.

А сега представяме сериозната немска
„машина“ „HK45“ по-подробно.
Пистолетът има полимерна база с
вложки от стомана за твърдост по
критичните точки. Тук трябва да се
напомни, че именно „Heckler&Koch“ е
направил първия в света пистолет с
полимерна база „VP70Z“ още преди 40
години.
Блокът е от стомана с релефни бразди отзад и отпред, които позволяват
сигурно хващане и от двете страни.
Базата има отдолу Пикатини релса
за лазерен прицел или фенер. Цевта е
студенокована, с полигонално нарязване. „Heckler&Koch“ е световен лидер и в
тази област от 1981 година. При обичайното нарязване с високи водещи ръбове и бразди част от барутните газове
преминава пред куршума, докато е още
в цевта, и така се губи част от наляга-

нето. При
полиго налното
нарязване с водещи
„ленти“ газовете не
преминават пред проектила. Тези цеви са по-сложни за произвеждане, но дават по-висока начална скорост на куршума, а и се
износват по-бавно. Гарантираният ресурс на цевта на „HK45“ е
20 000 изстрела.
Ръкохватката е ергономична със сменяеми задтилъци
в три размера според ръката, които са налични в комплекта.
Лостовете за контрол на блока и освобождаване на
пълнителя са двустранни. Това не се отнася за предпазителя с декокър, който е отдясно, но може да се
премести и отляво, защото вътрешната механика на
оръжието е модулно изградена.
Мерните прибори са стоманени с три светещи точки от субстанцията LumiNova. Те се „зареждат“ от
дневната светлина или от фенерчето на смартфон за
5 секунди и след това светят 4 пъти по-ярко от познатия Tritium, който е радиоактивен. След 2-3 часа точките трябва пак да се „заредят“ на светлина.
Полимерният буфер за погасяване с 30% на отката
е върху възвратната пружина, която е на стоманен
щифт под блока. Германците твърдят, че системата
им подобрява точността, защото намалява и вибрациите в цевта, тъй като контактът метал в метал
е ограничен.

Полимерният
уплътнител O-Ring
на цевта отпред погасява вибрациите при стрелба, защото фиксира плътно цевта към блока. Това
също допринася за по-висока точност.
Резервни уплътнения са налични в комплекта.
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Спусковите системи са 9 варианта и затова
ще ги представим заедно с конкретните модели на новата серия „HK45“.
Флагманът е „HK45 Tactical“. Калибър - .45 ACP,
маса - 880 г, пълнител за 10 патрона – 110 г. Обща
дължина - 221 мм, височина - 144, дебелина - 39, цев
- 132 мм. Гнезда за пръстите на грифа отпред,
сменяеми задтилъци. Резба на дулото за супресор, мерни прибори - по-високи, с регулация и
светещи точки. Височината им позволява прицелване и със супресор. Спусъци V1 – DA/SA с външен лост за предпазител и декокър на чукчето
или V7 LEM (Low Enforcement Modification), който
е DAO (дабъл екшън онли), без декокър лост, защото няма външно чукче. При него силата на
натиска е намалена и има бърз ресет на езика на
спусъка. Поради тези характеристики е много
харесван от военните, но и спортистите. Цветове - черен, RAL8000 зелено-кафяв и маслинен.
Следва „HK45 Tactical NATO Green“. Калибър - .45
ACP, маса - 880 г, пълнител за 10 патрона – 110 г.
Обща дължина - 221 мм, височина - 144, дебелина
- 39, цев - 132 мм. Гнезда за пръстите на грифа от16

пред, сменяеми задтилъци. Резба на дулото за
супресор, мерни прибори - по-високи, с регулация
и светещи точки. Спусъци V1 – DA/SA с външен
лост за предпазител и декокър или V7 LEM (Low
Enforcement Modification), който е DAO, без декокър лост. Цвят – маслина.
Сега е ред за „HK45 Compact Tactical“. Калибър .45 ACP, маса - 820 г, пълнител за 8 патрона – 90
г. Обща дължина - 201 мм, височина - 129, дебелина
- 39, цев - 116 мм. Сменяеми задтилъци. Резба на
дулото за супресор, мерни прибори - по-високи
с регулация и светещи точки. Спусъци – DA/SA
с външен лост за предпазител и декокър с различни варианти на силата на натиск или V7 LEM
(Low Enforcement Modification), който е DAO, без
декокър лост. Цветове - черен, RAL8000 зелено-кафяв и маслинен.
Гражданската версия е „HK45“. Калибър - .45 ACP,
маса - 880 г, пълнител за 10 патрона – 110 г. Обща
дължина - 204 мм, височина - 144, дебелина - 39, цев
- 113 мм. Сменяеми задтилъци. Резба на дулото за
супресор, мерни прибори - по-високи с регулация
и светещи точки. Спусъци – DA/SA с външен

лост за предпазител и декокър с различни варианти на силата на натиск или V7 LEM (Low
Enforcement Modification), който е DAO, без
декокър лост. Цветове - черен, RAL8000 зелено-кафяв и маслинен.
Накрая и вариантът за скрито носене – „HK45
Compact“. Калибър - .45 ACP, маса - 810 г, пълнител за 8 патрона – 90 г. Обща дължина - 184 мм,
височина - 129, дебелина - 39, цев - 99 мм. Гриф
без гнезда за пръстите отпред, сменяеми
задтилъци. Без резба на дулото за супресор,
мерни прибори - нормални с регулация и светещи точки. Спусъци - V1 – DA/SA с външен
лост за предпазител и декокър или V7 LEM
(Low Enforcement Modification), който е DAO,
без декокър лост. Цветове – черен, RAL8000
зелено-кафяв и маслинен. Може да се ползва и с
10-заряден пълнител. По заявка се доставя и с
резба за супресор.
Сега трябва да се отбележи и фактът, че в новата линия „HK45“ присъстват доста „гени“
на знаменития тактически пистолет „HK
Mark 23 .45 ACP“. Той е разработен за специалните армейски и флотски части като Navy
SEAL и Delta Force и служи при тях от 1996 година. При него пак имаме полимерна база, резба
за супресор, високи мерни прибори, уплътняващ дулото O-Ring и намаляване на отката с
полимерен пръстен. Особеното е, че има отделени лостове декокър и предпазител. Армейският „батко“ е дълъг 245 мм, висок е 150 и е
широк 39 мм. Цевта е цели 149 мм. Маса - 1120 г,
пълнител за 12 патрона - 110 г.
А сега някои данни и за издръжливостта на
новия „HK45“. Според публикация на базирания в Сан Франциско експерт Кайл Мизоками
от Nationalinterest в САЩ вече има пистолети
„HK45“ с навъртени по 50 000 патрона. Самият той е присъствал на тестове, при които
първият отказ на „HK45 Compact“ идва чак
след 32 000 изстрел.
Германската компания „Heckler&Koch“ днес
има отличната репутация на безкомпромисен конструктор на бойни пистолети и субкомпактни автоматични автомати като
MP5, UMP и MP7. Всяко едно оръжие преминава строги тестове във Федералния изпитателен център в град Улм. Затова изделията
са супернадеждни, като в Щатите първият
собственик получава доживотна гаранция, а
това говори много. .
17

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ

ВЪПРОС:
„Роби, здравей и за много години!
Решил съм да си купя късно нарезно оръжие за ловни цели! Какъв калибър би ми препоръчал и
модел пистолет?
Димитър“

18

19

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ

20

Здравей, Димитър!
Конфигурацията и калибърът до голяма степен зависят
от метода на лов, вида на дивеча и терена, на който
ще се използва.
Предварително бих желал да обърна
внимание, че късото оръжие тип пистолет или револвер, както и еднозарядното тип „чупещо се“, са предвидени за по-къси дистанции. Това е
така не заради убойността на калибъра, а заради затруднената стабилизация.
При дългото нарезно оръжие има две
опорни точки - рамото и
полуложата, като допълнителна стабилизация се получава и при
пистолетната ръкохватка. При късото
оръжие сме ограничени само със двоен захват, но в една опорна точка.
Ако целта на късото оръжие е бекъп средство, което не е основно за лов, а
по-скоро за доубиване или при засечка или друга малфункция на основното оръжие, можеш да си позволиш по-компактно такова. Като минимален калибър бих
препоръчал пистолет 9х19, .357 „Зиг“, 40 „Смит и Уесън“ с дължина на цевта над 10
сантиметра или револвер в .357 магнум с дължина 10-15 сантиметра.
Ако смяташ да използваш късото оръжие като основно, препоръчвам да заложиш на
по-дълга цев - над 15 см. Допълнително поставен бързомер или оптически прицел ще
ти позволи да увеличиш прицелната далекобойност и да подобриш групираността на
стрелбата.
Към подобно оръжие е добре да се прикрепи компактен прожектор, който ще те улесни
при проследяването на ранено животно в тъмната част на деня.
Относно калибрите е добре да се заложи на по-големите и такива с по-висока начална
скорост, каквито са: .357 „Зиг“, 10 „Ауто“, 45 „Ауто“ и 50 „Екшън експрес“ за пистолет, а
за револвер .357 „Магнум“, .41 „Магнум“, .44 „Магнум“, .454 „Казул“, .460 „Смит и Уесън“, .500
„Смит и Уесън“.
Като най-приложим за средни дистанции считам .460 „Смит и Уесън“.
Най-практичен за носене и добър стопер е .44 „Магнум“ с поне 7-инчова цев.
Нелош избор е поставянето на пистолет в адапторна рама и превръщането му в
компактна полуавтоматичена карабина. Подобна рама дава възможност
за по-добро прицелване, както и за поставянето на оптически
мерник, бързомер, лазер и прожектор.
Успех!
Р. Атанасов
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БЪЛГАРСКА
ФЕДЕРАЦИЯ ПО СТРЕЛБА С
ПРЕДНОПЪЛНЕЩО ОРЪЖИЕ
От Христофор ЙОНОВ

22

Скъпи приятели, в декемврийския
брой на списанието ви разказахме
накратко за пътя, който изминахме
до официалното учредяване на
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СТРЕЛБА
С ПРЕДНОПЪЛНЕЩО ОРЪЖИЕ. От
01.01.2021 г. България вече официално
е и пълноправен член в голямото
семейство на M.L.A.I.C. (Muzzle
Loaders Associations International
Confederation) - Международната
конфедерация по стрелба с
преднопълнещо оръжие.
За сведение ще споделя, че тази организация
съществува от 1971 г. и точно 50 г. след нейното основаване България успява да стане неин
член. Това е показателно и колко години сме назад от европейците в тази област - точно 50!

От трибуната на списание „Български ЛОВЕЦЪ“ постепенно ще ви запознавам с основните
принципи, идеологията и мерки за безопасност
при стрелбата с преднопълнещи оръжия, както
и с мероприятия и турнири, организирани под
шапката на нашата федерация. Надявам се да
запалим искрата от тръпката в стрелбата с
копия на преднопълнещи оръжия у много от нашите читатели!

Какво представлява стрелбата с
преднопълнещи оръжия?
Ренесансът на стрелбата с черен барут се
заражда в средата на миналия век. Съчетавайки историята със спортните стрелби, тя се
превръща в уникална комбинация от културни
и спортни дейности разпространени по целия
свят. Стрелбата с черен барут е целеви спорт
с преднопълнещи исторически оръжия, които
се зареждат през дулото и с традиционния за
епохата черен барут. Дисциплините са за пре-
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цизна стрелба по хартиени мишени
и стрелба по панички с фитилни, кремъчни и капсулни пистолети, мускети, пушки, ловни пушки със заряд от
сачми и револвери. Пистолетните и
револверни състезания са на дистанции 25 и 50 м стрелба с една ръка, а
тези с пушки - на разстояния от 50 м
до 1200 ярда (1097 м).
Оръжията са разделени по класове,
епоха и технически характеристики.
В момента по правилата на Международната конфедерация по стрелба
с преднопълнещо оръжие съществуват 40 индивидуални и над 20 отборни дисциплини в категории с автентични оръжия и съвременните им
копия. Всяка дисциплина се нарича с
определено наименование в чест на
някого, събитие или модел оръжие.
До този момент в Международната
конфедерация членуват 29 пълноправни държави членки, в това число
и България и 5 изчакващи държави.
Световни първенства по стрелба
с преднопълнещо оръжие се организират на всеки две години в четни
години и зонални първенства (Европейска зона и Тихоокеанска зона) в нечетни години.

Първи стъпки в стрелбата с
чернобарутни оръжия
На първо място, за да стреляте с
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преднопълнещи оръжия и черен барут, трябва да имате силен интерес към историята и стрелбата по мишени. Второто и немаловажно е да притежавате подходящо и безопасно оръжие за
тази цел.
Най-добрият начин да започнете е да намерите най-близкия клуб по стрелба с преднопълнещо
оръжие или да се свържете директно с БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СТРЕЛБА С ПРЕДНОПЪЛНЕЩО
ОРЪЖИЕ.
Нашите членове и председателите на клубовете са изключително приятелски настроени ,услужливи и готови да споделят придобитите знания. На този етап разполагаме с осем клуба в страната:
- клуб по стрелба с преднопълнещо оръжие „Черен барут“ - гр. Велико Търново;
- спортен клуб „Блек паудър шутинг тийм“ - гр. Стара Загора;
- клуб по стрелба с преднопълнещо оръжие „Черна десетка“ - гр. Шумен;
- клуб по стрелба с преднопълнещо оръжие „Димящи дула“ - гр. Провадия;
- спортен клуб „Дръзки 2020“ - гр. Варна;
- клуб по стрелба с преднопълнещо оръжие - гр. Пловдив;
- клуб по стрелба с преднопълнещо оръжие „Черен барут“ - гр. София;
- клуб за стрелба с преднопълнещо оръжие - гр. Казанлък
Нашият спорт е уникален, тъй като никога не може да сте твърде млад или твърде стар, за да се
състезавате дори на международно ниво.
Всеки, който се почувства достатъчно силен, за да държи здраво оръжие в ръка, може да заповяда
в нашите редици. А историята няма край. Няма значение възрастта Ви, дори да сте на 99 години,
ако можете да боравите безопасно с оръжията си, ще имате винаги място на огневата линия.
26

Друго, което прави този спорт уникален и
впечатляващ, е, че на състезания сме приели
съществуването на дрескод. Всеки участник
може да се облече с дрехи от епохата на оръжието, с което стреля. На нашите турнири
можете да видите шерифи, войводи, хайдути,
каубои, трапери, моряци, капитани, Наполеонови войници, пирати... и всякакви персонажи от
човешката история от споменатите епохи.

Избор на оръжие
Преди да изберете първото си чернобарутно
оръжие, посетете състезание или говорете с
опитен стрелец. Можете да избегнете харченето на излишни пари за неща, които никога
няма да използвате, или оръжия, които никога
няма да спечелят за вас турнир. Много начинаещи стрелци започват с разделно-зарядни револвери, а както казват: „Веднъж каубой - оставаш
завинаги каубой“, това наистина е така!
На всички нас ни харесват „шестзарядните“, но
ако искаме добре да изучим основата на този

спорт, е добре да започнем с копие на еднозаряден пистолет или пушка.

Кои са най-популярните дисциплини?
За начинаещи може би е най-подходящо да започнат със стрелба с капсулен пистолет 25 м
(дисциплина Кюхенройтер), с капсулна пушка от
стоеж на 50 м (дисциплина Ветерли) и с капсулна пушка от легнало положение на 100 м (дисциплина Уидуорт).
Внимавайте за какво харчите парите си! Изборът на евтино, употребявано оръжие от несигурен източник може да ви струва по- скъпо
като време и пари, отколкото ако сте закупили
дори най-скъпото налично оръжие от квалифициран и оторизиран продавач. Вашият пистолет, револвер или пушка трябва да имат потенциала за най-високи постижения, дори да не
планирате да достигате високи международни резултати. Ако сте решили да посветите
свободното си време на това красиво и уникално хоби, потърсете най-доброто, което може
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да си позволите.
Всички дисциплини по правилата на Международната конфедерация са разделени в два класа - оригинал и копие. Оригиналните оръжия са
тези, произведени преди 1899 г. Стрелбата с
тях е изключителна наслада, но за начинаещи
препоръчвам да се започне с копия.
Копията са много близко до оригинала, но не винаги. Произвеждат се по моделите от епохата,
но се използват нови производствени методи
и материали за проектиране и изработване
на детайлите. Много е по-лесно да се намерят
куршуми с точния размер и форма, калъпи за направата им, аксесоари и резервни части за копие, отколкото за автентичен оригинал. Едно
добро копие на оръжие понякога може да струва
колкото оригинал, но със сигурност ще бъде по–
лесно за обслужване и финансиране.
Ако не сте сигурни кой производител и модел да
изберете, потърсете помощ. Попитайте нашите най-добри стрелци за мнения и препоръки.
Също така е добра идея да се проверят списъците с резултати от предишни първенства.
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Международната конфедерация винаги ще предостави информация за оръжията и заряда на
шестте най-добри стрелци във всички дисциплини.
Като начинаещ стрелец с преднопълнещи оръжия ще научите две основни неща - ще се запознаете с оръжия от различни епохи и основните
принципи при стрелбата с тях, както и с изкуството на стрелбата. Първото може да се
научи само с преднозарядните оръжия, но второто може да се изучава и практикува с всеки
пистолет или пушка, предназначени за точна
стрелба.
Веднъж като се изучат основите при стрелбата с перкусионно оръжие, може да си изберете
подходяща дисциплина, да увеличите дистанцията, да опитате стрелба с армейски мускети, револвери, ловни пушки или „висшия пилотаж“ при стрелбата с преднопълнещи оръжия
- кремъчните и фитилните системи. За всички
тях има определени дисциплини по правилата
на Международната конфедерация.
Аз съм сигурен, че в крайна сметка ще откриете

оръжието, което търсите и най-много ви подхожда. И когато го намерите, не спирайте да се
упражнявате, докато не достигните най-високите нива от нашите световни шампионати.

В България единственият специализиран магазин за продажба на копия на преднопълнещи
оръжия - модели преди 1900 г., е оръжеен и ловен магазин „BLACK POWDER“, който се намира
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в гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина“ 11А, www.
blackpowder-bg.com, тел.: 0888177707. Там ще намерите отговори на всички въпроси, които ви
вълнуват във връзка с избора на точното оръжие.
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Изчерпателна информация за членство в БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СТРЕЛБА С ПРЕДНОПЪЛНЕЩО ОРЪЖИЕ може да получите от мен в
качеството си на неин председател на имейл
office@blackpowder-bg.com.

31

Уважаеми читатели,
Приключи конкурсът за разказ „Ловец на годината“ в рамките на ловен сезон 2020/2021 година,
чиято тема беше „Моят учител в лова“.
Благодарим на всички участници, изпратили до нас искрени и вълнуващи творби-признания
към техните ловни учители, имената на които ще останат запечатани на страниците на
„Български ЛОВЕЦЪ“!
Специално жури, съставено от членове на редакцията на списанието и утвърдени у нас автори
на ловна тема, определи като победители в конкурса следните разкази:
първа награда - супресор HQS и годишен абонамент за списание „БГ ЛОВЕЦЪ“ – печели разказът
„Урок по живот на цена триста и десет лева“ от Цветан Досев (бр. 4/2020);
втора награда - оптически прицел „Сайтмарк“ и годишен абонамент за списание „БГ ЛОВЕЦЪ“
- печели разказът „Ловът и животът… животът и ловът“ от Радостин Пехливанов (бр. 5/2020);
трета награда - бързомер „Сайтмарк“ и годишен абонамент за
списание „БГ ЛОВЕЦЪ“ - печели разказът „Гето Пакин“ от Матей
Баремов (бр. 12/2020);
поощрителна награда – рекламни сувенири от „Сайтмарк“ и годишен абонамент за списание „БГ ЛОВЕЦЪ“ - печели разказът „История за малкия ловец“ от Гено Генов (брой юли/2020).
Приканваме авторите на наградените разкази да се свържат с
редакцията, за да получат наградите си.
Отправяме нашите най-добри пожелания за слука и творчески
успехи през 2021 година към всички читатели и колеги ловци!
В следващия брой на списание „Български ЛОВЕЦЪ“ ще обявим
темата на новия конкурс за разказ „Ловец на годината“ и наградите.
Бъдете здрави!
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РАЗКАЗ

ШИЛООПАШАТАТА
ПАТИЦА
От ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ
34

Като млад офицер бях запленен от магията на
театъра и лова. В барчето на Театъра на въоръжените сили се запознах с големия артист
Петър Золотович, създал неповторими сцени
образи в Софийската народна опера и Държавния музикален театър. На една разпивка той
ми рече:
- Капитане, ловувал ли си патици на
гюме?
Отговорих, че съм мечтал за това.
- Е, утре е последният ден на февруари, в
който е позволен ловът на патици. Поканен съм на гости в гюлемето на Георги Богомилов край село Бусманци. Ще ме
вземеш през нощта с твоя „Москвич“ и
сме там за сутрешния прелет.
Речено-сторено.
Вмъкнахме се в гюмето, пред което имаше
блатик, обрасъл по бреговете с тъмнозелена
тръстика. Отвътре цялото бе обковано с дъбови дъски за предпазване от влагата и студа.
Отвън светлината влизаше през малки отвори (мазгали). Тези прозорчета служат едновременно и за бойници.
Бай Георги вече разставяше петте си мамци
(мюрета) в полумрака на мъгливото утро. Кюмбето люто съскаше с веселите си пламъци. Заехме позиция в пълно мълчание.
Слънцето още не бе се показало, когато мюретата закрякаха. Застинахме зад пушките си.
Цяло ято от „зеленоглавки“ профуча над блатото, но не кацна.
- Бре, мамка му! - разгневи се бай Георги. Тези прелетни птици са много предпазливи. Много щях да зарадвам изстрадалата си ловджийска жена преди 8-март
и да я даря с отстрела на някой мъжкар.
- Пс-ъ-т… - изсъска актьорът.
Мюретата пак подемат своята коварна песен. Пред нас кацнаха с плясък ято шилоопашати патици. Докато се усетя, двамата бяха изпразнили и двете цеви и презареждаха. Успях да
зърна вдигащото се като вихър ято и стрелях
напосоки. Една от птиците се превъртя във
въздуха и пльосна в заснежената кал на брега.
Не спазих дисциплината и изхвърчах през страничния люк. Нагонът на пещерняка бе по-силен
от разума.
Вдигнах от земята още топлата патица.

Вгледах се в първия ми улов от гюме. Отгоре
тялото бе белезникаво с тънки, черни ивици с
бял перваз. Средните опашни пера бяха силно
удължени. „Ето откъде носи името си шилоопашата“, досетих се аз.
Когато се завърнах в топлото гюме и заех отново позиция, никой не ми каза нищо. В очите на
двамата печени ловци проблясваха насмешливи искрици, демек „младо е офицерчето, неопитно е“. Повече нямах слука.
С това приключи ловният ни излет. Другите
имаха на висулките си по седем патици, а аз само
една, но бях задоволен от здравия хазарт на
лова. Прищя ми се да имам пернатата си красавица за вечен спомен. Петър Золотович сам препарираше трофеи. Помолих го и за моята шилоопашатка. Той извади от раницата си хартия,
скорбяла за подсушаване, памук за почистване
на кръвта. Взе патицата и я обработи първично, след което я сложи в картонена кутия.
По време на разпивката бате Петър отиде до
ловната си чанта и извади връзка с бяло-червени мартеници Пижо и Пенда.
- На теб - рече той на Георги Богомилов
– две, една за „изстрадалата“ ти ловджийска жена, дето все те чака в неделите. И на теб, офицерчето ми, също две
- ще дариш едната на изгората, за да не
останеш вечен ерген. Мартеницата е
голямо нещо.
Надигна павурчето с троянска скоросмъртница и продължи:
- За мартениците и обичая е писано малко. Инцидентно. Дори професор Михаил
Арнаудов и Христо Вакарелски са много
пестеливи. Липсва даже елементарно
проучване в академичните среди, а времето неумолимо заличава старите обичаи и нрави.
- Сега, младо, - обърна се той към мен - е
февруари, Малък Сечко, Малкошан, вторият месец на годината. Най-малкият,
най-студеният, най-лютият.
При тези думи бате Петър се наведе и сложи
една цепеница в кюмбето, след което продължи:
- Но това е краят на зимата и настъпва
пролетта. Усещаш ли, капитанчето ми,
как от Бяло море, отсам Егея, по долините на Марица, Места, Струма и Вардар
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приижда топлият, южният вятър, Южняка, белият вятър, Беломореца. Носи
се на талази, милва челцата на подрасналите кокиченца и минзухарчетата,
топи снега по ниви, ливади, градини,
слогове и изпълва българите с радостни
предчувствия.
Мартеницата е магия. За нея съм чувал
различни легенди, но най ми е на сърце
тази за Крум Страшни - голям държавник и страстен ловец. Както го описват летописците, от галопиращ кон
улучвал с копието си и най-бързоногия
елен. Трудно било на владетеля в онези
далечни времена, когато предците ни се
били вече установили при славяните на
Балканския полуостров. Много врагове
имала младата държава и затова той
често с меч в ръка бранел границите ѝ.
Сестра му живеела в Бесарабия. Една
нощ тя сънувала лош сън за брат си. Решила да му прати вест и да го предупреди, че го грози опасност. Написала писмо, казва легендата, превързала го с бял
конец за крачето на лястовица и го изпратила. По пътя птичето се наранило
и кръв потекла по белия конец. Част от
него се обагрил в червено. Лястовицата
пристигнала с предупреждението. Крум
изпреварил и разгромил враговете си.
Той взел конеца и го носил като талисман
със себе си. Това се случило в началото на
март, когато идват лястовиците заедно с тракийското божество Ерос, носейки на крилете си съзиданието.
А преди да дойде истинската пролет,
трябва да си спомним и паднем на ко36

лене пред величието на Жената, на нашите съпруги, майки и баби…
Бате Петър се разчувства и продължи:
- Сега е мигът на тяхната живителна
сила. Българката, що е опазила вярата,
още от люлка ни е кърмила с предания и
песни. Що е челяд гледала, що със сръчните си напукани ръце е орала, жнала, вършела и месила хляб - на свои, на хайдути,
войводи и мъченици. Мартениците усуква, с които на първия мартенски ден
да окичи децата и възрастните, агънцата, прасенцата, теленцата, кокичетата, плодовите дръвчета, полога… За
здраве и берекет, щастие и радост!
Актьорът се прекръсти и изрече възторжено:
- За величието на жената, що самата тя
е ПРОЛЕТ!
После отпи голям гълток и с ангелския си мек
и чувствен глас запя: „Що ми е мило и драго, че
се е пролет пукнала! Се е излязло на трева, и
стока, море, и мака, сиви говеда в гората, врани коньове в полето, на илядници овчици и на
стотни козици…“
На изпроводяк Петър Золотович ме прегърна,
откачи три патици от висулката си, подаде
ми ги и рече:
- С мартеницата подари трите висулки.
Това число е магическо в първите дни на
баба Марта. За нас, ловците, по древен
обичай то приканва за тежка обредна
сватба. Нищо скрито няма, момчето
ми! Оная моя колежка със сините очи и
знойни бедра от Театъра на въоръжените сили щом те види, разцъфтява като
пролетта. Любовта е като кокичето.

Пробива снега и със своята хубост открито
радва света. Любов решетки няма. И ти не можеш я скри…
Бате Петър се изкиска закачливо.
- А твоята шилоопашатка ще я имаш препарирана, да я показваш на деца и внуци за спомен. Ако
ме поканиш за кум, както е авджийският адет…
И ми махна за сбогом.
…
И сега е първи март. Стоя сам и побелял в ловната стая
на вилата си в село Реброво. Тъжно се взирам в препарираната „шилоопашатка“ и сякаш оттам чувам гъстоструйният глас на Петър Золотович:
- Всичко иде, за да си отиде, офицерчето ми. Само
легендата за мартеницата остава вечна, непреходна…
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Равносметка

НА ЛОВЕН СЕЗОН 2020/2021
Ловците не разгадават защо дивечът
си е сменил вървушките
От Мариана Мандичева
38

Някои ловци не видяха ни едно диво прасе този сезон, а Христо Христов прави
четири слуки: „Изминалия ловен сезон ще
го помня с това, че излязоха четири диви
свине и четирите ми станаха слука. За
разлика от други места при нас прасета
имаше.“

През сезон 2020/2021 ловците от
група Осиковска Лакавица на
дружинка Осиковска и Правешка
Лакавица отстрелват 25 диви
прасета при 40, отстреляни
предишния. Така че АЧС, мисля, не
ни се е отразила много. Факт е,
че нямаме случай кучетата да
не вдигнат животни.
Но какво установихме?
Дивечът беше си сменил доста
от обичайните вървушки
с нови. Ние с голям интерес
разплитахме новите му места
на преминаване. Честно
казано, успяхме да разберем
накъде вървят животните
благодарение на кучетата и
на джипиесите, но защо си бяха
променили пътеките, така и не
разбрахме. Със сигурност това
е свързано с някакви сериозни
причини и ще ни е много
интересно да разберем какви са
те…

Третото
То паднало точно за Нова година, на 30 декември –
глиган, който тежал около 130-140 кг. Интересното тук е, че Христо го следи няколко седмици, тъй
като пътищата им се срещат, но глиганът успявал да се измъкне. Сега кучетата го преследвали 15
км, обиколили доста от ловното поле, но накрая
успели да го върнат пак в гонката. Изглежда глиганът имал достатъчно сетива да се пази, защото
и този път опитал да заобиколи ловеца и да мине
на около 50-60 метра от него. Само че Христо вече
бил предупреден от гонача, че животното се връща на мястото, където е било.
- Ако не беше джипиесът, глиганът пак щеше
да мине по същия път и да ме заобиколи. Оттам се измъква няколко пъти - разнищва слуката си Христо.
Четвъртото си диво прасе ловецът отстрелва накрая на сезона, на 10 януари. То се появило, след
като преди това друг ловец стрелял по друго прасе.

Първото си прасе Христо отстрелва
още в началото на сезона, на 14 ноември
2020. Приплодът се появил куриозно. Първо минало кучето и след около пет минути излязло и прасето. „Гони кучето“. Христо е на място, на пусията си. Гърми и то
пада.
Второто си прасе отстрелва, след като
кучетата залайват. Тогава пред Христо
излизат три прасета. Гръмнал по едното
– втора слука. Другите се върнали обратно.
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Затова, когато навърших 18 години, веднага се записах в курса
за млади ловци. Учители в лова
ми бяха и всички по-възрастни
ловци. Слушах разказите им с
огромен интерес, като се мъчех
да запомня всичко.
Незабравим ще остане първият му
ловен излет. На инструктажа някой
от старите ловци казал: „Имаме млади попълнения и те ще отидат на
последните пусии, за да научат местата, където се разставяме, пък и
старите ловци ги болят краката, да
не ходят много.“
Оставили го на пусията сам, с оръжие в ръка. Било в началото на сезона
за групов лов на дива свиня. Ловували

- Ловът е интересно хоби. Когато съм в гората, забравям за всички проблеми и не мисля
за нищо, което ме натоварва. Почивам си.
Забавлявам се. Разходката сред природата
и чистият въздух са невероятен начин за
почивка въпреки дългите преходи. Обичам
природата и постоянно съм сред нея заедно
с кучетата. Прекрасен шанс е и това, че в
група Осиковска Лакавица сме задружни, веселяци сме и отдадени на лова. Сговорчиви
сме за работа и за разпускане.
Приятелите, емоциите и разговорите край камината в ловната база след излетите са неописуеми.
Сближават ни. Всяка слука и неслука анализираме и
превръщаме в уроци.
Христо събира ловен опит вече 22 години. Няма
пропуски от ловните излети, освен по основателни причини. При това през свободното си време
винаги „зарежда“ сред природата. Когато става
ловец през 1998 година, ловците от дружинката му
казват дружелюбно „чичовото“, защото техният
запален по лова, обичан и впечатляващ колега Васил
е чичо на Христо, от когото той получава първите
уроци по лов.
- Чичо ми Васил-Дуки, лека му пръст, ме водеше на лов със събе си още от много малък.
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в местността „Муртовец“. Тръгнали по
стръмния склон нагоре и ръководителят на лова започнал да оставя по пусиите по-старите ловци. До билото стигнали Христо, Петьо Иванов и Ицо Кмета,
който трябвало да пусне кучетата, за
да започнат да гонят от другата страна на билото. Оставили Христо в един
дол, в рядка букова гора. Дали му напътствия и няколко пъти повторили къде е
пусията на Петьо, та младият ловец да
знае, че да не обърне пушката и да стреля натам. Само че Петьо не бил съгласен
някой друг, макар и той да е млад ловец,
да остава на тази пусия. Тя била негова,
тъй като всеки път той вардел на нея.
„Е, хайде! Нали си млад ловец, ти отстъпвам. Дано имаш късмет”, отстъпил мястото си Петьо.
- Беше хубав октомврийски ден. Листата от дърветата още не бяха
започнали да падат. Намерих си
място и тръпнех от очакване да
чуя кучетата да гонят.
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Минаха два часа, когато отсреща дочух шум.
Притаих дъх и вдигнах пушката в посока натам. Стори ми се, че мина цяла вечност. В
един момент гледам - ах, сърна! Свалих пушката. Наблюдавах я, докато се отдалечи.
Нов шум прихванаха ушите ми. Обърнах се и
какво да видя – диво прасе! Идваше право в
мене. Приближи на около 30 метра. Стрелях.
Всичко стана за секунди. Мобилните телефони още нямаха покритие в този район и аз
не можех на никого да се похваля. След малко
пред мен изскочи Сара, едно от кучетата на
Ицо Кмета, нахвърли се на прасето и скоро
залая.
Задаваше се Петьо.
„- Къде са? – попита ме той.
- Кои?
- Къде са прасетата?
- Ето го!

- А останалите накъде тръгнаха?
- Беше само едно.
- Е, като е само едно, ти защо стреля цели
четири пъти?
- Ами докато не спря да хърка, стрелях.“
Тогава Петьо започна да се смее от сърце и
след като ми се нарадва, каза: “Не е честно. Аз
от две години вардя само на тази пусия и нищо
не ми е излизало, а ти застана за първи път и
отстреля прасе. Това прасе си е мое!“
Тогава аз започнах да се смея.
Този сезон в група Осиковска Лакавица със слуки се записаха и Данаил Донов на 21 ноември
2020 г., на 19 и 20 декември Траян Павлов и Джими Цолов, който има слука и на 21 ноември, на
9 януари 2021 година Траян Павлов, който пак
се проявява като „бияч“ благодарение на гонача Ивелин Николов, а на 10 януари 2021 година Христо Христов и Пламен Петров.
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ЗА БЕЗГЛАВИЯ ЗВЯР,

ГАДАТЕЛЯ С
ПОРЦЕЛАНОВА ЧАШКА,
КОСМИЧНИТЕ ОРБИТИ

и червените
несръчни щрихи…

От Пламен Христов
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СЪНЯТ…
Събудих ли се...?!
Суетя се около някакво дърво, а наоколо
всичко е оцветено в червено.
Не съм буден! Най-странното е, че
знам много добре това. Знам, че спя… И
всичко е червено.

Суетя се около някакво дърво. Въртя се
около него и освен че червеното е неестествено за декора на съня ми, нищо останало не си е на мястото. Цветът е нанесен като че от ръката на второкласник
без особени художествени заложби. Малко
нескопосаните щрихи са във всички посоки, неравни са и между тях надничат всевъзможни други цветове, като арестанти от килия с рехави решетки, от която
въпреки всичко няма как да излязат. Съдба!
Така им било писано.
Аз спя, знам го и съм в несръчна картина с
влудяващи червени щрихи. Не е гора…Не е
затворено помещение… Нищо точно не е.
Няма горе, долу, ляво, дясно, нито напред
и назад. Странен звяр се движи около дървото, сякаш следва моите стъпки, а от
устата му капят червени капки, които се
разстилат и допълват червеното наоколо. Събудих ли се вече?... „Странен звяр” е
точното описание, защото друго не мога
да дам. Никой, никога, никъде не е виждал
такова същество. Има тяло на глиган и
глава на… не, точно там е номерът, че няма
глава. Безглаво е!
Продължаваме да вървим около дървото, всеки сам за себе си, като планети по
собствени орбити. Орбитите ни приближават бавно, но категорично – разстоянието помежду ни е все по-малко и аз все
по-ясно виждам неестествените форми
на съществото. Обзема ме едва осезаем
страх. Планети от една и съща система
– някаква космична обвързаност ни приближава един към друг като стрелки на
странен, неотмерващ нищо часовник.
Създанието е безглаво, а гротескното му,
недовършено тяло е разкрасено с израснал
от неестествено място рог с множество
разклонения, страховито стърчащи в разни посоки.
Бавно и безотказно орбитите ни се приближават. Гледам случващото се като
страничен наблюдател и сякаш го преразказвам на самия себе си. Знам, че сблъсъкът
е близо, не мога да противостоя на това,
а страхът ме обхваща изцяло. Не искам да
съм там и се опитвам да извикам и да изплаша това страховито създание, вслед-
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ствие на което от устата ми излиза пяна и
измъчено свистене, а от носа ми хвърчат капки
кръв, която прави пейзажа още по-червен и затормозяващ.
6:00 часа – алармата взриви мозъка ми и сърцето
ми задумка още по-силно, ако това беше възможно въобще. ”Истински вампир”, си помислих миг
само след събуждането. Треперех като лист, а
краката ми бяха по-мъртви от забравено преди три седмици в хладилника прошуто. Боже, не
съм сънувал кошмари от трети клас, когато…
Не мога да спра тялото си да трепери, а трябва да ставам, защото съм на лов, никой няма да
ме пита кошмар ли съм сънувал и въобще спал
ли съм – ловците ще направят план и иди ги
търси след това в гората. Двеста килограмов
роб маор блъска с дебели дървета по тъпана за
даване такт на палубата на робска галера. Думдум-дум! - бие и не спира... Само че тъпанът е
главата ми, която само след миг ще се пръсне на
няколко хиляди парчета... Дум-дум-дум - пулсът
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ми е колкото килата на маора, а гръдният ми
кош категорично е тесен за сърцето ми. Думдум-дум…
Ставам и сръчно, като с две изкълчени китки, се
опитвам едновременно да облека дрехите си,
да си направя кафе и да се измия. Изоставям едновременното изпълнение за друг път и правя
нещата едно по едно. Цялото ми тяло е сковано, движа се неестествено и изпитвам умора…
и отчаяние, сякаш съм прокопал сам Панамския
канал и току-що са ми съобщили, че въобще не
съм в Панама. Ужасно същество! Виждам го в огледалото, докато се мия, и тялото ми потръпва за пореден път.
След двадесет и пет минути вече крача бодро
по улицата. Уф, ама че сън – не съм се освободил
от неприятното усещане от случката около
дървото, вампира и несръчно нанесените от
второкласника червени щрихи. Добре, че се събудих и не участвах в сблъсъка на планетите!
Бодро ли крача…? Аха.

ПРИДВИЖВАНЕТО…
Пътят е ужасно стръмен. Изровен е от камионите на дървосекачи и на всеки завой тръпна
от ужас, защото джипът, в който се возя, се
накланя толкова силно, че на няколко пъти е на
косъм да легне на едната си страна - от другата има дере дълбоко, колкото да се претъркули
пет пъти. Не искам да се накланяме натам, наникъде не искам да се накланяме! Заради стръмнината предницата на автомобила така се е
вирнала, че виждам само небето пред себе си.
Гумите хвърлят камъни назад и големи топки
кал върху самата кола, защото собственикът
е сложил по-широки от оригиналните. Небе и
топки кал в него – като малки планети, летящи
по своите си орбити, трагично къси и завършващи с меко, залепващо кацане върху нашата
машина, от което тя все повече заприличва на
кална топка с форма на джип.
Спираме заради няколко коня, неучтиво застанали по средата на пътя. Шарени като мустанги
и непукисти, те не мърдат, не поглеждат, не ги
интересува нищо отстрани - планети по техните си орбити. Тръгваме отново, конете си
стоят и гледат без особено разбиране, а натовареният автомобил едва успява да зацепи грайферите на гумите си в калта. Движете се бе,
калпазани! Животът е движение, какво сте застанали като паметници по средата на пътя?...
Следвайте си орбитите и се размърдайте, че
още коли идват по пътя и някой ловец може да
се окаже по-сприхав от моите спътници...
Не познавам района, не познавам хората, колите
им, конете, нищо наоколо не познавам – просто
други планети, кръжащи по своите си орбити.
Поканен съм от един приятел. Приеха ме с усмивки и уважени. Обмених по няколко думи с някои от ловците, разказахме си по някоя полуистинска история за добър старт на ловния ден.
Естествено, заразпитваха ме един през друг за
какво ли не и в следващите минути бях прострелян от толкова въпроси, че за да отговоря
на всички, трябваше да се заселя в селото им и
да разказвам, разказвам... Всичко е в реда на нещата – не отивам за първи път на лов на непознато място – все очаквани неща и реакции. Всичко
освен едно. Всички освен онзи - Гадателя…
Гадател! Местен някакъв странник. Седеше
малко встрани, не беше шумен като останалите и пиеше кафе от порцеланова чашка. Донесе

я със себе си – с кафе, от което помещението
се изпълни с приятен аромат, поне за мен. Влезе, поздрави тихо, но ясно и седна встрани от
шумната група, скупчена около госта. Чашката,
от която се носеше приятният аромат, беше
от бял порцелан с елегантната форма на малко
лале. Имаше един златен кант малко под горния
ръб и два ниско при основата и най-фино изваяната дръжка, която съм виждал. Не може да не
забележиш такава чашка. Стори ми се някак неестествено да е на това място. Произведение
на изкуството – скъпо. Отворът на дръжката ѝ
по никой начин не можеше да побере грубите му
пръсти и човекът я държеше внимателно между тях, от което тя изглеждаше още по-крехка
- и категорично не в ръцете на точния човек.
Чудак, помислих си, навсякъде има по някой различен от масата екземпляр с някоя своя история, някоя различна истина или събитие, дало
повод за поведение, излизащо от рамката на логичното за района…
Моят чудак седи кротко и продължава да пие
кафе от абсурдно красивата си чаша - канче от
алпака би стояло съвсем достойно в ръцете му,
хващали твърде много дръжки на инструменти
за неквалифицирана работа. Такъв може с голи
ръце да огъне подкова на едър впрегатен кон,
докато укротява самото животно с шамари.
Въпреки това той - спретнат, чист, на неопределена възраст, с вид на хамалин специалист
- държеше внимателно с пръсти малкото си
бижу от скъп порцелан, от което продължаваше да се носи вдъхновяващият аромат.

- Не е звяр като звяр това, да знаеш, търси те - ще те срещне!
Има ти зъб! Извъртях главата си, като че от
това зависеше животът ми, а може и точно
така да беше, а тялото ми се вдърви точно
както при събуждането. Дум-дум-дум! Точно бях
разказал моя сън на новите си приятели. Разговорът се завъртя около шеговития въпрос на
един от тях дали някой не е сънувал къде са животните днес, че да не се мотаем като ударени
самолети в гората, а направо да ги спипаме и да
се приключва без излишни напрежения тоя лов.
Реших, че е съвсем на място да разкажа кошмара си от тази нощ, нали животно все пак имаше
някакво в него! Смеехме се на моята история,
когато онзи се намеси в разговора и без да помръдне, изстреля репликата, от която ръцете
ми се разиграха отново, а сърцето ми заблъска
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ребрата отвътре. Говореше като на себе си, но
ме погледна малко втренчено и каза:

- Пази се, не е обикновено животно! Старо, хитро и силно. Адово изчадие!
Така каза.
Не мисля, че завъртях главата си обратно, просто очите ми срещнаха погледа на човека срещу
мен, а той ми кимна успокояващо, наведе се малко към мен през масата и изрече тихо, кимайки
към собственика на порцелановата чашка:
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- Особняк е, но е много читав, много наш
човек. Понякога ги разправя едни… Все истории, каквито не сме и чували, но да ти
кажа, май историите му излизат истински, нищо че никой не му вярва, като ги
разказва. Забавляваме се, като понякога
ни гледа на кафе. Гледа, гледа в чашата,
а ние се смеем и закачаме – забавляваме се много преди лов. Каже ли обаче, че
няма нужда да излизаме в гората - „Днес
момчета, по къщите, че животните са

почивка!” - просто си прибираме нещата и вкъщи. В такива дни няма и следи в
гората. Проверявано е сто пъти!
Слушах обясненията, а мислите скачаха като
макаци в главата ми, от което ми се зави свят.
Чувствах се като настанен на място до прозореца в чисто нов влак индианец - ръцете ми
потръпваха, очите ми търсеха опора в насядалите наоколо мъже, а сърцето ми биеше като
на спринтьор по време на бягане за световен

рекорд. Дум-дум-дум! Човекът отсреща ме погледа няколко секунди и реши да ме остави сам
с неподредените ми мисли и моя сън. Кимна ми
дружелюбно и даже леко се усмихна или така ми
се стори – чудак, ама нали е много наш човек, и
аз му кимнах и отклоних поглед, май се опитах
да избягам от всичко това. Къде, бе, този… как
ти беше името, ще избягаш – от орбитата си
ли се опитваш да се отклониш? „Има ти зъб,
а…?!“ Абе какво се занимавам толкова с тоя сън?!
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Гадател! Кошмар сънувах и толкова – нито е за
първи, нито за последен път. Колко свински роднини ми имат зъб – малко ли прасета са стъпили
на вечния път след мои изстрели?... Гадател. Гадателска му работа. Следвай своята си орбита,
гадателю, и не я преплитай с моята!
Но ръцете ми треперят. Скрих ги под масата,
преплетох пръсти и ги стиснах, така че кокалчетата ми побеляха. Опитах все пак. Не успях да
ги счупя, не съвсем. Дум-дум-дум - някой иска да
ми счупи ребрата…

ЛОВЪТ…
Намирам паднало дебело дърво. Оставиха ме на
петдесетина метра от мястото, на което
съм в момента, и ми казаха да си избера добра
позиция. Търся я. Дървото е паднало напряко
на склона, подпряло се е на малка неравност и
стърчи като мостик, но във въздуха. Предният
му край е на цели два метра от земята. Много
ми хареса – проточило се е над склона и дава възможност за страхотно добра панорамна гледка
и стрелба. Да, ама не, защото опитите ми да се
закрепя отгоре му се оказаха пълен провал.
В първия момент се изправих гордо - като часови пред полковото знаме, но секунда по-късно се
борех с гравитацията и размахвах ръце в опит
да се задържа върху хлъзгавата кора. Ако успеех
да се наместя на дървото, щях да имам поглед
върху всичко случващо се на много метри наоколо, да съм защитен и още повече, но… Принудих се да сляза от мостика и да застана до него.
Осакатената ми позиция ме дразнеше, но поради липса на по-добра се опитах да се примиря с
обстоятелствата.
Наострих уши и се заоглеждах наоколо. Погледът ми шари през стръмната падина като перископа на подводница клас „Делта“ през вражеско море. Дишам хладния въздух и гледам надолу
по склона - мъгла... Отсреща на километри са
скатовете на планината, някъде там се е водило голямо сражение в руско-турската война.
Сега полесражението е скрито в бяла плътна
пелена. Прилича на бяло море. Мъглата е толкова гъста, че можеш да пуснеш лодка и да се разхождаш напред-назад по заливите, образувани
от хребетите и падините на планината. Не
мога да пусна никаква лодка на вода, мостикът
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ми е неизползваем - много ме е яд за позицията.
Чувам камбаната на църквата в селото. Толкова
е домашен този звук, така успокояващ, призовава енориашите за молитва. Мен също. Моля
горещо бога на лова да ми прати слука днес. Ентусиазиран съм! Наместих се и зачаках развитието на тази гонка в непознатия за мен край
с непознатите ми хора и онзи, Гадателя, дето
ме върна в съня ми сутринта. Дум-дум-дум! Ентусиазмът ми се стопи като кубче лед в чаша
с коктейл на плажа на Каваците през август.
Осем секунди само бяха достатъчни - в първата
ме духна леденият вятър, а в останалите седем
направих ревизия на раницата си и установих
липсата на ръкавиците. Как… хм…?! Ръцете ми
вече са студени като супа в приют. Куче се разлая през два баира и това леко ме разсея от битовите проблеми с топлофицирането на крайниците ми. Започнах да стискам и разпускам
пръсти, за да ги затопля. В резултат на това
се измориха предмишниците ми и пушката ми
натежа, а пръстите ми изтръпнаха. Сипвам си
нова доза чай и се облягам на дървото. Усетих
умора в тялото си и се опитах да се наместя
още по-удобно на неравната си облегалка.
Чувам толкова много шумове - камиони долу по
шосето, гоначите, дъждовник в листата, отцеждащите се от дърветата капки, сърцето
си, мислите си…, кучетата в дворовете на крайните къщи в селото. Самото село е на около два
километра от мястото ми, но чувам толкова
много звуци от къщите му, че се чувствам като
на гости в някоя от тях, където любезната домакиня ей сега ще приготви неделната закуска
от мекици със сладко от къпини. В къпините са
оплетени краката ми – ако опитам да тръгна,
ще падна по очи. Ставам, режа с ножа наляво-надясно и разчиствам позицията. Мекиците ще
ядем с друго сладко…
Църквата разпусна енориашите. Те навярно се
прибират по къщите си, успокоени и щастливи, а аз съм на поста си в очакване моят бог да
е чул молитвите ми и да прати лова при мен.
Чувам гоначи да подканят кучетата си... Столът ми е на наклон. Винаги така пресира задните ми части, че краката ми изтръпват.
Слънце проби сивите облаци над главата ми и
начерта светли райета между дърветата. Сгуших се в яката на якето си, затоплих се и ентусиазмът ми взе да се възвръща, макар че райе-

тата правеха наблюдението на околността
трудна задача и аз се преместих за пореден
път, така че да не губя и сантиметър от полосата си.
Кучета... Едното лае ожесточено, другото
пищи все едно го колят. Чувам ги като шум от
детски автомобил с дистанционно управление през стената на съседите. Стори ми се,
че чух и звънче, вероятно окачено на врата на
друго куче – чукаше сковано и глухо като прибори за хранене по чиния от алпака по време на
обяда на детски лагер. Май си бил на лагер много отдавна, юнак, какви чинии от алпака сега?!
Отнесох се в спомените си за детството
и… За миг или за минута, или… или ми се стори
само, но умората от неспокойната нощ натисна с коляно гърдите ми и аз затворих очи и изпаднах в ефирен като паяжина унес. Отплувах
в бяла пелена също като онази върху далечните склонове на планината, там, където се е
водило кърваво сражение в една толкова стара, толкова важна война. Съдбите на различни
народи се преплели тогава, орбитите им се
преплели и… Чашата с чая падна от ръцете ми,
но това не произведе промяна в хода на военните действия.
Дремех като праведник.

АТАКАТА…
Извъртях рязко глава, сякаш от това зависеше животът ми, а може и точно така да беше,
и стрелях от бедрото си, където бях подпрял
пушката. Изпънах се като ударен от електрически ток и се опитах да се изправя. Гледката
можеше да уплаши и Джак Изкормвача, но аз ѝ
се насладих само за части от секундата, защото в същото време вдигнах пушката пред
гърдите си, чух как нещо изчатка върху нея и
после всичко се завъртя като центрофуга на
пералня с хиляда оборота и пак отплувах в
пелената… Ролята на седмичното пране не
ми допадна много-много. Светът трябва да
е по-кротко място, ако искаш поне понякога
да намираш онова, което търсиш. Събудих ли
се…?! Не съм сигурен. Нищо не ме боли, а това
означава, че може да съм във вечните ловни полета… или просто нищо да не ме боли. Чувам
как някой разказва какво се е случило. Аз съм
участникът, но някой разказва - точно както
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в съня!

- Абе виждах го през цялото време… Бяхме
на не повече от сто метрa
един от друг. Дойде му отзад, явно го чу късно,
но се обърна и стреля, после се опита да стане,
залитна, вдигна пушката и в тоя момент глиганът го връхлетя!
Връхлетя ме тъкмо когато се изправях на изтръпналите си крака и разбрах, че ще ме предадат. „По дяволите!”, изръмжах на глас и отлетях
на няколко метра. Животното се стовари точно до мен.

- Простреля го още веднъж, така, както
лежеше на земята…
Стрелях машинално, пушката беше в ръката
ми, лежеше на земята и сочеше към животното, и аз стиснах спусъка. Видях как върху главата на глигана избухна червено облаче. Нищо
от последните няколко секунди не беше плод
на трезва мисъл и целенасочени действия, то
просто се случи!
Седях на земята с опънати напред и встрани
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крака. Ловците до мен обсъждаха на глас случката, разказана от колегата им. Пушката ми
беше на земята, близо до единия ми крак, а върху
нея лежеше огромен глиган, много тъмнокафяв,
настръхнал и с липсваща изцяло челюст, по-мъртъв от дузина трупове в моргата. Опитах се
де изправя. Много бавно и доста несигурно,
като боксьор, на когото рингът му играе номера след третия нокдаун…

„Вампир!”
От моето място животното изглеждаше без
глава. Също както в съня ми – безглавото животно с орбита, приближаваща се към моята,
лежеше в краката ми. ”Адовото изчадие”, както го нарече Гадателя сутринта, с всичките
си над двеста килограма, простреляно по една
случайност в сърцето и муцуната, се беше излегнало върху пушката, която абсолютно сама
го простреля два пъти само преди минути. На
метър от него в червени локви се търкаляха
откъснати от челюстта му отломки и… един
огромен зъб върху ненормално изкривено парче
от долната ѝ част. Картината беше достойна
за филм на душевно болен режисьор на трилъри.

„Ще те срещне, търси те, не е нормално животно…” - думите на онзи изтрещяха в ушите
ми като изстрел и ме сритаха в гърдите – думдум-дум! Сърцето за пореден път днес се опитва да ме убие с ударите си. „Има ти зъб.…” „Не е
рог, зъб е…”, казах на глас и спомените нахлуха с
взлом в главата ми.
Беше преди седем-осем години. На един лов
прострелях млад глиган през челюстта в гърдите, но по неразбираем начин падналото животно след секунди скочи на крака и с несигурни
в началото крачки се изнесе от полесражението, а аз невярващо гледах, като че не то, а аз
бях прострелян. Търсих го заедно с един от водачите на кучетата, но безрезултатно – след
известно време следите от кръв изчезнаха и с
огромно нежелание са отказахме от по-нататъчно преследване. „Не е било твоето прасе”,
философски ме успокои ловецът, но това никак
не ме направи равнодушен към случилото се. До
днес си спомням историята. Сигурен бях, че животното ще загине без долна челюст, от която ми остана един малък зъб. Части от нея бяха
разпилени наоколо - видях зъба и го прибрах. Той
остана единствения ми трофей от тази схватка. Пазя го досега.
„Има ти зъб!”
„Аз имам негов зъб…” Май и този, гадателят с
историите си, взе да ми идва в повече. Дум-думдум!
„Историите му се оказват верни, въпреки че…”,
чух отново думите на седящия срещу мен. „Не е
било твоето прасе…”. Онзи лов беше на повече
от осем години и сто километра оттук - възможно ли е да е същото? Тогава беше младо животно, на година и половина-две.
„Без долната си челюст няма да оцелее… - връщахме се след неуспялото преследване. - Много
битки трябва да води един млад мъжкар, а на
този ще му е трудно дори да се храни нормално.” Колегата не спираше да ме успокоява, вероятно съм изглеждал достатъчно разстроен.
Дум-дум- дум! Сърцето ми ще изкочи.
„Търси те, ще те срещне в гората…” Пералня
с центрофуга с хиляда оборота е чудесно постижение на техниката, само главата ми да не
беше вътре. Само това искам - главата ми да е
на мястото си и да пътувам по своята си орбита.

Обектите във вселената си влияят един на
друг, орбитите им се променят, приближават
се критично, пресичат се и тогава се случват
събития, които оплитат съдбите им по изумителен начин. Понякога това прилича на истинска лудост, понякога прилича на кошмар, понякога е просто някоя история с неприемлива
развръзка или такава, на която никой не вярва, …
докато не излезе истинска.
Парче от приклада на пушката ми липсва. Дървото се откърти, когато срещна зъба на гиганта. Опитах да се предпазя неволно, вероятно не
съвсем сръчно, но всъщност достатъчно добре,
за да усещам препълнената си с хаотични мисли
глава на мястото ѝ – жив съм… и не спя. Вдигнах
пушката пред гърдите си и се спасих от израсналия в неестествена посока единствен зъб на
чудовището. Огромен, остър, като ятаган и
точно толкова опасен – оръжието, с което животното бе оцеляло толкова години, а сега се
опита да се разплати с мен за онази стара история. Вторият ми изстрел почти беше повторил онзи отпреди осем години и окончателно лиши глигана от нормална физиономия, но
това едва ли вече го вълнуваше…
Краката ми все още са изтръпнали, ръцете ми
треперят, торнадото в главата ми съвсем не
се е укротило, а пулсът ми е над нормата. Прикладът на пушката е червен. Кръвта на животното се е стекла и върху него и вече засъхва. От
едната ми вежда също се е стекла малка червена вадичка. Червеното се е разляло отстрани
по слепоочието ми, но мястото не ме боли. Робът маор забави темпото на ударите по тъпаните, вероятно на галерата се приготвиха да
акостират. Сигурно са открили някой тих, удобен и защитен залив, където да починат. И аз
имам нужда от почивка. Чувствам се като че не
съм почивал осем години.
Мястото на откъртеното от приклада парче
дърво зее грозно. „Ще трябва да се поправи”, си
казах наум и опитах да го избърша с ръкава си,
но само размазах засъхналата кръв в различни
посоки. Заприлича ми на несръчните щрихи на
второкласник без особени художествени заложби. Червени щрихи, изпод които надничаха жилките на дървения приклад – като арестанти
зад рехави решетки, от които въпреки всичко
нямаше да избягат.
Съдба, така им било писано…
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Лудите живееха навътре в
планината. Около тях нямаше
нито село, нито останки от
махала. Стигаше се дотам по
стари изровени пътища и обрасли
горски пътеки. Бяха в едно дере.
От двете му страни имаше дебели
буки и церове, някои от тях вековни
и пречупени, други изкорубени и
зловещи. Долу се извиваше запустял
калдъръмен път, който начесто се
пресичаше от широка, но плитка
река. Откъде идваше реката,
нямаше яснота. Ако трябва да
бъдем точни: те официално не бяха
регистрирани като луди, но всички
така им викаха, и имаше защо.

Къщата им стоеше самотна сред гората и
отдалеч предупреждаваше за картини от
приказките на ужасите. Гледана отблизо, също
не беше по-малко ужасна. Останала от баща
им, издигната от пръти и кал, тя имаше два
етажа. Сложена беше на скат, за да не я заливат пролетните води и гледаше надолу към
реката.
В първия етаж се влизаше направо от поляната. Там се бяха настанили кравите, а през зимата при тях отиваха и прасетата. Кравите
бяха не повече от дузина, но изцяло подивели и
опасни. Не зная какво имаха в главата и дали изобщо имаха нещо в нея, но гледаха винаги озверено и все с рогата напред. Не беше за предпочитане среща с такива животни в планината,
даже да носиш оръжие със себе си.
Прасетата им бяха значително по-много. Колко по-много, никой не можеше да каже. Лудите
не ги хранеха и те ходеха из балкана да търсят
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корени и буков жълъд, и се прасяха там. Бяха от
породата полудиви, защото в дълбокия сняг и в
студа се навъртаха около къщата и получаваха
там по малко храна. Тези прасета лудите май ги
продаваха на някого по Коледа и май всеки път
ги измамваха - единият път даже със стари
пари, излезли от обръщение.
Врата за този етаж нямаше и кравите влизаха
през зейналите стари пръти на стените и излизаха пак оттам. Свинете ползваха широките
дупки под дуварите, които сами си бяха изровили. Макар че тези прасета живееха целогодишно в балкана, лудите винаги ги знаеха къде се
намират. И още - дали се движат на една група,
или на две, дали има с тях майка с малки, накъде
отиват и т. н.
Ловците никога не бяхме забелязвали при тези
прасета човек. Но по пътищата и по горските
пътеки наоколо постоянно виждахме начертани, сякаш току-що изписани на пръстта много
стрелки, кръгове, а понякога и различни по голе-
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мина триъгълници с квадрати, които на техен
зашифрован език значеха: къде са били на паша
прасетата, колко са и накъде са тръгнали. Ние,
разбира се, от тези знаци нищо не хващахме и
начесто ги изтривахме с крак. Но на следващия
ден те пак се появяваха и вече с друг порядък.
Някои от групата дотолкова виждаха в знаците съзаклятничество и заплаха към нас, че даже
не искаха повече да ходим там на лов.
Вторият етаж на къщата изглеждаше поздрав. Към него имаше изправена голяма дървена стълба. В основата ѝ лежеше дялан камък
за първо стъпало, а от двете страни имаше
нещо като парапет – дълги и зачистени от кората пръти. Вратата, скована от големи груби дъски, се отваряше и затваряше с помощта
на резе, приличащо много на здрав и заострен
кол. Между дъските на вратата имаше натикани стари парцали, виждаха се и парчета от
животинска кожа с козината. Влизаше се първо
в една голяма стая, от която имаше врати за
останалите две. Светлина трябваше да идва

от двата прозореца на отсрещната стена. Единият - с мръсно стъкло, замазано с
кал направо в стената, без рамка. Другият
беше по-голям и по-оформен. Имаше рамка,
направена от дърво, и с две крила, замислени
да се отварят, но отдавна стояха заковани
с пирон. На едното от крилата се виждаше
пукнато старо стъкло, а на другото имаше
сложен двоен синкав найлон.
Маса със столове вътре нямаше. Ходеше се
направо по пръстения под. Близо до огнището, почти насред стаята, се виждаше
нещо като плот, иззидан от черни речни
камъни. Отгоре му стоеше голяма опушена
тенджера с няколко паници край нея и завит
в пешкир хляб. На земята имаше стомна
с вода. В отсрещния ъгъл на огнището земята беше застлана с папрат и суха трева.
Отгоре се виждаха няколко нахвърляни овчи
кожи с вълната по тях. Това им беше леглото. Завиваха се с неизпрана бозава вълна,
стригана на руна. В другите две стаи нямаше нищо и от таваните висяха дълги до земята черни паяжини.
Лудите бяха трима. Двама братя и една сестра. Първата, че и втората им младост
отдавна бяха преминали. Братята изобщо
не се бяха женили. Сестрата беше свършила
тази работа – за един мъж от града, но след
време избягала и се върнала пак в пущинака
при братята си. Беше грозна, с поникнали
черни мустаци и приличаше много на вещица. Ходеше с дебела вълнена фуста, на която
имаше една голяма дупка отпред и една отзад. Защо не знам. В по-ранно време при тях
живеел и баща им. Доста изнемощял, той
нямал особено влияние върху тях, но все пак
минавал за глава на семейството.
Колко са луди тримата луди също не знам.
Но знам, че когато баща им умрял, било през
зимата. Изкарали трупа му навън, на снега,
затрупали го с клони, да не мине някой и да
го види, и така изчакали почти две седмици
– да дойде началото на следващия месец, и
тогава чак обявили смъртта му. Направили
го, за да вземат една пенсия повече за мъртвеца...
Ловците никога не бяхме срещали някой от
лудите в балкана. Може да са били на метри
от нас в гъсталака и оттам да са ни следи-

ли, но никого не сме виждали. Убеден съм, че винаги
са ни наблюдавали от засада, без ние изобщо да подозираме. Само когато убиехме някое от техните
прасета, те начаса изскачаха с тояга от храстите. И ставаше проблем...
Понякога, когато ловувахме наблизо до тяхната
къща, ги забелязвахме, по-скоро ги чувахме как се
разтичваха по всички страни, съобщаваха си нещо
с викове, хлопаха силно с тенекиени туби и крещяха ужасени, точно като луди. И не можеше ясно да
се разбере дали прасетата викат да се приберат,
дали сигнали някакви си предаваха за нас, или пък
искаха просто да ни прогонят от планината.
Дали двамата братя са ходили в казармата, не се
знаеше с положителност. От този пущинак не е
чудно да са я спестили. Но първата им по-осезаема
среща с цивилизацията станала в ранните години на социализма, когато през балкана, по дерето,
пред къщата им, войниците-трудоваци с кирки,
лопати и взривове прокарали големия водопровод
към града. Тогава за първи път те видели толкова
много хора край тях и чули толкова много гърмежи
не от небето, а от бомби. Видели още: мъжете се
мият и бръснат всеки ден. Но само за едно лято
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водопроводът бил завършен и при тях отново
се настанила тишината, и връх наново вземала
дивотията.
На училище и тримата бяха ходили. По-големият, незнайно кой клас бе завършил, но бе най-грамотен и отиваше по няколко пъти в годината
до града, и винаги ходеше там, облечен с костюм
и с обути на краката обувки. Заядлив по природа, той най-често отиваше до полицията, за да
пише доноси. Жалваше се от горския, че им написал акт за дървата, дето докарали за зимата,
после че дошли някакви цигани и им откраднали
прасетата и други от този род. Накрая написал
донос и срещу този, който му ги приемал.
Този същият си беше купил и мобилен телефон.
И нещо повече, говореше по него. Ненавсякъде
имаше обхват, но се беше научил, че като се изкачи нависоко, има. Разбира се, че и по телефона
пак се жалваше от някого. Откакто се помнят,
в тяхната къща никога не бе идвало електричество, но той винаги беше със заредена батерия на телефона. Изобретателността му
заслужаваше внимание. На десетина километра
от тях имаше една махала с магазин в нея. Зареждаха го един път в седмицата с хляб и друго
необходимо. Този човек изминаваше тези километри, влизаше в магазина да вземе това-онова
и докато пазаруваше, включваше зарядното на
телефона в електрическия контакт. А да гледат телевизия ходеха един път в месеца при
дежурния на помпената станция, която се намираше в другото дере на балкана и пращаше
оттам водата към града. Седнали на земята,
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оставаха там до полунощ и после в тъмното
тръгваха и изминаваха километри по чукари
и горски пътеки, за да се приберат в тяхната
къща.
По-малкият брат беше пълна противоположност по грамотност на големия, но също толкова заядлив и неприятен. Ходил бе и той на
училище, но си останал неграмотен. До града не
отиваше като брат си, но изминаваше повече
километри, за да мине билото на балкана и отиде в най-близкото село на сбор. Отиваше там, за
да се напие. Никой от селото не го приемаше в
къщата си. Седеше сам в кръчмата и се наливаше с ракия. Беше досаден пияница и наоколо му
не сядаше никой. На главата си имаше за шапка
половината от срязана на две кожена футболна топка, на която още се забелязваха черните
петоъгълници. По всичко личеше, че тази шапка
я носи постоянно, щото беше легнала добре на
главата му. След всяка ракия я нахлупваше все
повече над очите си, докато набереше достатъчно кураж, за да излезе и се хване на хорото
отвън. И щото не стоеше мирен, не след много
селските бабаити го набиваха и го изтътряха в
канавката на площада. Там изкарваше нощта, а
на зазоряване вече го нямаше. Отиваше си пак в
пущинака.
Един ден отново се появи в кръчмата и пак със
същата шапка от разрязана на две кожена футболна топка. Но забележителното сега не беше
шапката, а това, че едната му ръка беше счупена под лакътя и висеше надолу. И понеже не
беше полагал никакви грижи за нея, от възпале-

нието се беше отворила голяма гноясала рана.
Оттам се показваше счупеният кокал. По-долу
като закачена се люлееше подутата му китка
на две белезникави сухожилия. Пак пиеше ракия
и пак се заяждаше. И никакъв знак не даваше, че
има някаква болка на ръката.
Този път не го биха. Нещо повече. Някой от селото го взел и го закарал в болницата на града.
Там докторите му направили операция, сложили
му метален имплант и ръката му се оправи. Така
кара с нея до края на дните си. А то не му оставало много живот, защото наскоро след това
се появиха концесионери на гората и превърнаха част от планината в частно ловно стопанство. Къщата на лудите се оказа в чертите на
това ловно стопаство. Не ги изселиха оттам,
но им платиха някакви пари и им вземаха прасетата. Разбира се, че за лов...
Не мина много време и в околността се заговори, че единият от лудите, този с шапката от
футболна топка, го няма вече – изчезнал. Различно се говореше: че се е напил, замръзнал в студа
и са го изяли зверовете, че се е загубил в плани-

ната и там е умрял, но някак си никой не вярваше на това. По-вероятно им се виждаше на хората, че с този си характер ще да се е сдърпал
с концесионерите и ония са го убили и заровили
в земята. Полицията организира дни наред издирването му наоколо, но никъде нищо не се
намери. Но и тази версия, че е убит и заровен
отпадна, когато на следващата пролет един
от дървосекачите намери череп и следи от човешки скелет край дерето. Бяха неговите – по
импланта на ръката го познаха.
Сега от лудите в планината останаха само двама - по-големият брат и сестрата. Живеят пак
както преди. В същата къща. С тази разлика, че
тя е вече съвсем порутена и още по-страшна.
Около мястото пак се завъртват подивелите
крави. Понякога с тях идва и някое малко теле...
Лудите вече са доста остарели. Сестрата е
станала още по-грозна и още по-страшна. А големият брат - още по-зъл и още по-заядлив. И
всеки от двамата чака другия да умре и, разбира
се, с надеждата това да се случи през зимата, за
да може да му вземе пенсията... с една отгоре.
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СТАРИЯТ

глиган

От Михаил МИХАЙЛОВ
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Тази година снегът падна рано. По следите, които животните отпечатаха
върху него, разбрахме, че старият глиган се е завърнал. Лани един от
викачите му стреля и го рани, но и глиганът рани ловеца. Разпра крака му. По
кървавата диря гонихме животното чак до деретата на съседната ловна
дружина. И в тях влязохме, но ни се изплъзна.
Въпреки операцията човекът окуця и сложи
патерици. Беше пазач и загуби работата си.
Жена му го напусна. Нямаше деца. Остана
сам и помръкна. Спря да идва на лов. Как ли
не го увещавахме да се върне в дружината?!
Отказа и сега, когато му съобщихме, че глиганът отново е тук. Само помоли да го убием, защото съсипал живота му.
Всички мразехме този глиган - едни заради
куция приятел, други, задето им уби кучетата, трети, защото вече пета година го
гонехме безуспешно. Оказа се много хитър.
Винаги се изплъзваше. Изкорми всички кучета, които се осмелиха да го преследват.
Останалите живи го отбягваха от страх.
Не смееха дори да го лаят и той не се вдигаше. Търпеливо изчакваше в най-гъстите
храсти да отминат кучетата и викачите.
Само един човек го бе виждал – окуцелият викач. Каза, че е голям като крава, а глигите му
стърчат половин педя.
Беше шести януари - последният ловен излет и последната възможност да отмъстим за своя куц колега. Следите на глигана
водеха към най-гъстото и стръмно дере.
Нямаше как да объркаме дирята му. Бренекето на викача беше разполовило копитото
на предния му ляв крак. Събрахме всички ловци - и болните, и старите. Решихме да наредим гъста пусия, а зад нея да сложим тапи.
Най-опитният ловец разпредели хората.
Мен постави на тапа зад викачите и когато
всички заехме местата си, ловът започна.

Викачите пуснаха кучетата в дерето и загърмяха. Викаха с пълни гърла. Най-силно викаше Петър.
Даваше кураж на кучетата. Аз слушах отзад, притаил дъх зад дънера на стар дъб. Не след дълго
кучетата залаяха злобно. Вдигна се голяма олелия.
Проехтяха изстрели, а след тях отново лай и пак
изстрели. Не можех да преценя дали стрелят викачите, или ловците от пусиите. За известно време
настана тишина и реших, че глиганът е паднал, но
викачите пак се обадиха. Ловът продължаваше...
Мястото не ми харесваше. Беше открито и удобно за стрелба, ала глиганът едва ли щеше да излезе
на чистото. Тръгнах след викачите. Мушнах се в
гъстите шубраци, въпреки че там нямаше почти
никаква видимост. Нещо ми подсказваше, че глиганът ще държи гъстото. Лаят на кучетата и крясъците на викачите се отдалечаваха.
Мислех си за глигана. Къде е? Колко е голям? Какво
ще правя, ако не успея да го убия и ме нападне? Питах се защо толкова много го мразим? Вярно, беше
ранил викача, ама при самозащита. Беше изкормил
кучетата, но пак при самозащита. Бог щеше да го
оправдае. Дирите му винаги бяха самотни. Явно бе
стар. Изоставен не само от женските, но и от децата си, отхвърлен от всички, безмилостно преследван, като несправедливо набеден герой в криминален роман. Животът му със сигурност беше
горчив…
Дали защото и аз ставах все по-самотен и разочарован от действителността, или просто от
съжаление, но глиганът ми ставаше все по-симпатичен. Отдавна бях разбрал, че никога между хората няма да има равенство, братство и справед-
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ливост. Че адът и раят са тук, на Земята. Че се
мразим повече, отколкото се обичаме, и в крайна
сметка от всички живи същества сме най-гадните. Държеше ме единствено вярата в приятелите. За разлика от мен старият глиган нямаше нито един приятел. Имаше само врагове.
Суха съчка изпука и прогони от главата ми мислите. Сърцето ми заби лудо. Глиганът ли идваше, или някое заблудено куче се връщаше? Стиснах пушката. В цевите ѝ лежаха две бренекета.
Не ползвах тринадесет нули. С бренекето или
удряш животното, или не, а с нулите често се
случва да го раниш и изпуснеш. Ще падне нейде в
гората и ще си отиде нахалост.
Не мърдах. Дишах бавно, с отворена уста, за да
не ме чуе животното, което се приближаваше.
Ако беше глиганът, вероятно и той сега се ослушваше и душеше. За мое щастие вятърът
беше насрещен. Стоях вкаменен четвърт час
- цяла вечност. Чувах в далечината гласовете
на викачите, но наоколо беше спокойно. По едно
време долових шумолене, след което отново настана тягостна тишина. Явно не беше заблу-
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дено куче. То обикновено се движи, спре за малко,
ослуша се и продължава.
Пулсът ми се ускори. Усещах ударите на сърцето си и се притесних, че ще ме издадат. Дивите прасета не виждат добре, но имат страхотен слух и невероятно обоняние.
Дишайки дълбоко, се опитах да успокоя пулса си.
Гората беше покрита с дебело снежно наметало. Цареше бяла тишина. Беше спокойно като в
Божи храм, а в мен нещо бавно и много болезнено
се късаше. Късаше се любовта ми към живота.
Озлобявах и се превръщах в убиец.
И ето, храстите се раздвижиха. Снегът взе да
се свлича от тях. Изведнъж голяма снежна лавина се понесе с шум и трясък към мен. Вдигнах
пушката и я насочих към лавината. От нея изплува огромен глиган. Надушил ме, той внезапно
спря на десетина крачки и впери сърдито злобни очи в мен, настръхнал, сякаш цял живот е бил
гонен, недоспал и недоял. Беше превъзходен, вълшебен, величествен! Не излизаше от гората, а
от някаква древна, отдавна забравена приказка
от времето на Крум, Калоян или Кракра. Идваше

от съседното средновековно кале. Могъща извънземна сила вкамени пръстите ми и от вълнение ръцете ми се разтрепериха…
Стояхме един срещу друг. Двама самотници,
излезли на безсмислен дуел в гората. Никой не
беше обидил никого. Ние дори не се познавахме.
Виждахме се за пръв и последен път. Виновен
беше този, който ни срещна - ловът. Всеки имаше свое оръжие. Той - два огромни, остри като
бръснач зъба. Аз - две бренекета. Въпросът
беше кой ще нападне пръв.
Ръцете ми трепереха, а пръстите ми бяха сковани. Знаех, че трябва да стрелям, ала не можех.
Вероятно и той го знаеше и затова не нападаше. Надяваше се да не улуча, а после да връхлети
върху мен и да ме разпори. Това вече се бе случило
с викача.
Беше само един миг, но безкрайно дълъг. Нервите ми не издържаха. С все сила дръпнах спусъка и
не улучих. Глиганът се втурна като разярен бик
срещу мен. Стрелях повторно и пак не улучих.

Стоях вцепенен и недоумявах как го изпуснах от
толкова близо. Нямаше къде да се скрия. Понечих да обърна пушката и да се браня с приклада, ала нямах време дори да я вдигна. Глиганът
връхлетя смъртоносно връз мен, но в последния
миг кривна и не ме удари. Блъсна ме само с отвратителната си миризма. Подмина ме. Спря
и се обърна, готов отново за бой. Презаредих,
вдигнах пушката и го взех на мушка. Натиснах
спусъка, но не проехтя изстрел. Бях включил неволно предпазителя.
Вторачих се тревожно в глигана. Той стоеше
срещу мен, но вече не гледаше злобно, а с безразличие. Стори ми се, че ме гледа с насмешка. Ликуваше. Празнуваше двойна победа – физическа
и морална. Първо ме надигра, а после благородно
ми подари живота. Беше се издигнал над мен,
беше ме съжалил, простил и загубил интерес
към дуела. Обърна се и си тръгна бавно, с горда
походка. Но аз, победеният злорад човек, не можах да преглътна с достойнство загубата и да
простя - свалих предпазителя...
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НАЙ-СТРАХОТНАТА
атака на

хипопотам

Марк СЪЛИВАН - професионален ловец

„Смърт и двуцевки“ – откъс от книгата
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Не знам колко тежи един хипопотам и не ме е интересува. Знам, обаче, че
хипопотамът е огромен и невероятно силен. Знам, че може да размаже човек
до смърт по-бързо и по-сигурно от което и да е друго животно на земята,
наравно с всеки слон. Знам, че устата на хипопотама е пълна с бивни остри
като бръсначи, които могат да надупчат човешки гръден кош с лекотата
на дузина добре хвърлени масайски копия. Знам също, че при определени
обстоятелства определено може да бъде най-достойният съперник на
лицето на Земята. Никога не ме е нападал неранен кафърски бивол, но
много пъти съм бил нападан от неранен хипопотам. С всеки свой килограм
един голям мъжки хипопотам единак, ловуван както трябва извън водата,
осигурява най-вълнуващия лов в Африка.
Такова твърдение може
да ви изненада. Сигурно си
мислите, че съм полудял,
че не съм на себе си или
че може да съм застигнат от рядка африканска
болест.
Действително,
макар че може да има и
изключения, това не променя истината за лова
на големи мъжки хипопотами. Фактите са, че
Hippopotamusamphibious
е невероятно лесно раздразним, бяга по-бързо от
О. Джей (О’Джей Симпсън –
един от най-добрите състезатели по американски
футбол – бел. прев.) при
напускане на местопрестъплението (без да си изпусне ръкавицата) и щом
веднъж е започнал атаката си, не може да бъде
спрян по никакъв начин,
освен с добре пласиран
куршум в мозъка.
Не приемайте несериозно
която и да е част от думите ми. Видът на разярен
мъжки хипопотам, носещ
се към вас с пълна скорост,
не е за хора със слаби сърца. Атакува абсолютно
фокусиран върху това да
извърши едно-единствено нещо - да ви остави съвършено мъртъв.

Повечето ловували на сафари са се срещали с хипопотам по съвсем различен начин. Традиционният начин за лов е да се стреля
от речния бряг. Хипопотамът се застрелва между очите или
зад ухото, щом се покаже над водата. Щом умре, тялото му потъва на дъното за приблизително 30-45 минути, преди газове-

Това е моментът на истината. Ако се справя, ще живея и ловувам
още. Ако не успея, от мен няма да остане достатъчно за погребване.
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те в червата му да го издуят
и издигнат на повърхността.
Стрелянето по животното по
този начин, от безопасността
на брега, не е лов на хипопотам.
Това е убиване на хипопотам и
не е по-различно от стреляне по
лъв или леопард с помощта на
изкуствена светлина. Във всеки
от тези случаи убиването няма
нищо общо с лова.
Ловът на едър мъжки хипопотам единак е голям спорт. Тайната за успеха му се състои в
две неща. Първо, да намерите
мъжкар, лежащ в малък воден
басейн. Второ, да знаете как
да го приближите така, че да
го накарате да атакува. Нито
едно от двете не е възможно,
ако не сте готови да подходите към проклетия хипопотам
и да го предизвикате. Има уж
професионалисти, които са ловували в едни от най-добрите
ловни райони за хипопотами в
Африка, които никога не са били
атакувани от него. Само по себе
си това не е необичайно. Винаги съм твърдял, че избягването
изобщо на атаки е сравнително просто, ако това е целта ви.
Опитът ми показва, че за да накарате един мъжкар да атакува,
трябва да го предизвикате. Не
вярвам в идеята, че съдбата
е предопределена. Не вярвам,
че някой нарочно предизвиква
мъжки хипопотам да го атакува,
като в същото време вярва, че
съдбата го е отвела там. Съдбата – в частност онази, при
която оставяш разярен звяр да
те атакува – е нещо, което човек изцяло управлява.
Опитът ми сочи, че ако подходя
правилно към мъжкия хипопотам, той ще нападне в повече
от 60% от случаите. Говоря за
такава атака, в която картите
са свалени и е атака-до-смърт,
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Не съм си и помислял да стрелям по този мъжкар, докато е
във водата. Това не само би нарушило личната ми ловна етика, но и би лишило клиента ми от велико ловно преживяване.

Моят скъп приятел Рон Питърс и чудесният му бивол, показан във филма “Прострелян до смърт”. В този случай се връщахме в базовия лагер след четири дни във временен лагер,
когато попаднахме на голямо стадо биволи. Не обичам неудобства по време на сафари, ето защо във временния лагер
вземам с мен толкова много хора. Отляво-надясно изправени: Том, Амос, Джордж, Абдалла, Али и Бакари. Коленичили: Асумани, Шабани, аз, Рон и Дани Миранда. 25 август 1998 г.

при която той трябва да
бъде убит. Никога не ми се
е случвало хипопотам да е
атакувал привидно, щом
веднъж е започнал атаката
и се е понесъл към целта си.
Както и биволите, веднъж
започнали атаката, хипопотамите не се отказват.
Имайте предвид, че говоря
за неранени мъжки екземпляри. Аз лично нямам опит
с ранени хипопотами, защото никога не ми се е налагало да преследвам някой, след
като ме е атакувал.
Хипопотамът
атакува,
защото личното му пространство е било нарушено и се чувства заплашен.
Следователно, логично е да
се заключи, че колкото повече нарушавам личното
му пространство, толкова
по-голям е шансът да предизвикам атака. За да го направя добре, аз първо преценявам мястото, на което се
намира. Наред с други неща
преценявам размера и дълбочината на водния басейн,
както и главния му път за
бягство, ако има такъв. Заемам възможно най-добра
позиция между хипопотама
и пътя му за бягство. Промъквам се тихо към мъжкаря
и не го оставям да ме види,
докато не заема позиция. Когато съм готов, се изправям
и го предизвиквам. Използвам максимално елемента
на изненадата. Тогава тръгвам право към него и го заставям да вземе решение.
При всеки случай оставям
мъжкия да реши дали и как
да умре. Ако избяга, го оставям. Ако атакува, го убивам.
Както повечето опасен дивеч, раздразненият мъжки

Обърнете внимание на големината на главата и врата на този
леопард. Те поемат тежестта, която големият мъжки носи.
Изненадвам се колко много клиенти получават указания от професионалните си ловци да стрелят по женски леопарди. Клиентите ми казват, че техните РН (Professional Hunter – професионален ловец, бел. прев.) не могат да ги различават или са им
казали, че е мъжки, а като са стигнали до котката, са разбрали, че
не е. Никога не съм могъл да разбера никое от тези оправдания.
хипопотам заявява намеренията си предварително. В очите му
виждам драматична промяна в интензитета, който скоро се превръща в ярост. Изражението му се променя от изненада и учудване
в страх. Бързо се премества в най-далечната част на водния басейн и се обръща с лице към мен. Повдига огромното си тяло от водата и събира рамене, като имитира гърбица, сякаш за да изглежда
по-голям, което слонът прави, когато размахва ушите си. Ако това
не успее да уплаши и прогони натрапника, той навежда глава и атакува.
Атаката е сигурна и бърза. Няма излишни движения. Идва със скорост
и цел. Моментът на истината е само на милисекунди. Ако ти не го
убиеш, ще те убие той, както и всеки достатъчно глупав да е с теб.
Никога не ми се е случвало хипопотам да атакува от голям воден
басейн като река или езеро. Даже мъжкари в стадо с женски и малки очевидно не се чувстват достатъчно застрашени, за да напад-
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Наслаждаваме се на обяд в африканската савана със скъпите ми приятели Дъг и Козет Харт.
Не минаваше ден, без да видим стада от дивеч, докато се наслаждавахме на обедите си. 25
август 1993 г.

нат, стига да има достатъчно вода, в която
могат да се потопят. Често съм газил във вода
до кръста след тях, без да успея да провокирам
атака. Чувал съм истории за хипопотами, които
са нападали при подобни обстоятелства, но на
мен никога не ми се е случвало.

През 1993 г ловувах в Блок К-5 на ловен резерват
„Селус“. Операторът, с когото работех тази година, засне изключителна атака на хипопотам,
която съвършено илюстрира изкуството на лов
на хипопотами, както аз го познавам и практикувам. Пазих тези кадри четири години, преди да
ги използвам във филма „Препускаща смърт“. Все-

Въздействието на моята .450 Nо 2 с нейния 500-грейнов солид в мозъка на мъжкаря е мигновено. Мъртъв е още докато е на краката си.
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ки, който ги е виждал, ги смята за най-добрата
атака на хипопотам заснемана някога.
Това, което съм записал в дневника си на 8 септември 1993 г. гласи: „Големият мъжки изчака да
стигнем до равната земя и незабавно атакува.
Дъг изстреля един .400-грейнов солид от своята .416 в лицето на мъжкаря, но това не го спря.
Като приближи на 8 фута, го убих с изстрел в
мозъка от моята двуцевна карабина .450 Nо 2.
Беше ситуация на живот и смърт в най-първичен вид.”
Това беше първото ми сафари със семейство
Харт. Познавах Дъг и Козет от по-малко от година преди това и за времето до сафарито бяхме станали много добри приятели. До края на

сафарито вече бяхме приятели за цял живот.
Към сутринта на 8 септември от сафарито
оставаха само два дни. Бяхме ловували продължително и усилено и имахме прекрасна слука
за всичко освен за лъв. Бяхме намерили четири
или пет мъжки лъва, но никой от тях не беше с
гъста черна грива, какъвто Дъг искаше да отстреля. За негова чест той не искаше среден по
големина лъв. Ако не можеше да отстреля голям
екземпляр, беше готов да си отиде без никакъв.
Уважавах го много за това.
Две седмици по-рано, докато ловувах с Ръс Брайс
в същия участък, се натъкнахме на един водоем,
отдалечен на мили от пътя. Под дърво, близо

Дългогодишният ми приятел и придружител в четири сафарита Ръс Брайс и аз с много хубавия бивол на Ръс, убит с Касъл .454. Този стар мъжкар си почиваше под сянката на малко дърво
близо до един воден басейн. Ръс и аз пропълзяхме на 20 ярда и точно тогава биволът забеляза
движението ни. Ръс стреля по него пет пъти в бърза последователност, преди той да успее
да избяга. 11 август 1993 г.
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Дъг Харт и аз с хипопотама с отворена уста, който атакува. Бивните му бяха толкова дълги,
че повдигаха кожата над устата му. Едно захапване от този гладиатор и си мъртъв. Няма
шанс, за да оцелееш. Всичко, за което си се трудил, ще бъде загубено. За да ловуваш хипопотам,
както го правя аз, означава да си готов да платиш най-високата цена. 8 септември 1993 г.
до водата, стоеше голям бивол. Двамата с Ръс
пропълзяхме до 20 ярда от почиващия си бивол
и Ръс го уби чисто със своя револвер Касъл в кал.
.454. Взехме черепа и кожата, необходима за гръден монтаж като трофей за Ръс, а трупа оставихме за някой лъв, който може да се намираше
наоколо, знаейки, че след Ръс пристигаха Дъг и
Козет. Не бях се връщал там оттогава.

Разказах на Дъг за този отдалечен водоем и му
обясних, че според мен това беше последният
ни реален шанс да намерим лъв. Предложих да
проверим и да се надяваме на най-доброто. Той
се съгласи.
Спряхме колата на около четвърт миля от водата и излязохме. Отне ни около 15 минути да
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Глен Кат (вляво) и Роджър Грийв с великолепното куду на Роджър. Поради причини, които не
разбирам напълно, един предишен клиент отказа това куду, защото според него било твърде
малко. Ние, от друга страна, бяхме много доволни от това. Този мъжки екземпляр беше с размах на рогата 53 ½ инча. 14 септември 1999 г.
стигнем. Водата се намираше в отдалечената страна на дълбоко korongo (дере – на суахили, бел. прев.) и зад горичка от нагъсто израсли
дървета. Щом стигнахме korongo, казах на следотърсачите си да се разделят и да търсят
лъвски следи. Не очаквах да видя лъв до водата
посред ден, но се надявах да открия следите на
някой. В тази част на деня един голям лъв би си
почивал в сянката на някой гъсталак, изчаквайки
да отмине жегата.
Меджа, един от следотърсачите ми, дотича обратно при Дъг и мен. Каза, че във водата лежи
огромен хипопотам и да отидем бързо натам.
Погледнах Дъг и видях, че реакцията му беше
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като моята. Моментът на посещението ни не
можеше да бъде по-сгоден. Ясно си спомням, че
когато Дъг и аз бяхме там, нямаше и следа от
хипопотам.
Обърнах се към Дъг и казах: „Да убием този хопопотам и да използваме месото за примамка. От
думите на Меджа излиза, че е голям мъжкар - Дъг
ми показа широката си усмивка и кимна в знак на
съгласие. - След това, рано утре сутринта ще
се върнем и ще я проверим за лъв.”
В индианска нишка последвахме Меджа до мястото, където беше открил хипопотама. Погледнах през бинокъла си и видях, че хипопотамът
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все още си лежеше във водата. Лек бриз духаше
към нас. Не можех и да се надявам на по-добра
ситуация. Обърнах се и погледнах към Дъг и моя
оператор и им напомних да стоят ниско и да ходят тихо. Тогава дадох знак на Меджа да ни води
към хипопотама. Предпазливо се приближихме
на 20 ярда от него и спряхме. Мъжкарят беше
нащрек.
Дъг и аз се изправихме и тръгнахме право към
него. Самецът бързо се изправи в дълбоката до
кръста вода и застана напречно, за да ни гледа,
но не атакува. Хвърлих бърз поглед, за да определя големината на водоема, и видях, че е твърде
малък, за да задържи хипопотама за дълго. Знаех,
че много скоро нещо ще се случи. Онова, което не
очаквах беше, че мъжкарят имаше свои планове.
Дъг и аз стояхме рамо до рамо и наблюдавахме
самеца. Беше едва на 12 ярда от нас. Внезапно хипопотамът се обърна и припряно стигна през
дълбоката кал до твърда земя. Като видяхме, че
масивният, белязан в битки стар самец се придвижи вдясно, Дъг и аз се придвижвахме странич-

но спрямо него, докато и ние стигнахме твърда
земя. Бяхме като стрелци, които се опитват се
възползват от предимството на най-добрата
позиция. Старият боец инстинктивно знаеше,
че атаката му ще бъде най-добра на твърда земя.
Позициите бяха заети. Живот и смърт щяха да
се проявят само след момент. Щом краката на
стария самец стъпиха на твърда земя, той моментално се обърна и атакува от разстояние
30 ярда. Интересно ми бе да стана свидетел на
такава себеотдаденост, с която се пожертва в
името на самия себе си – и за какво? Този голям
мъжкар не беше принуден да атакува. Не го бяхме притиснали в ъгъла, нито го бяхме уловили в
капан. Езерцето беше открито за бягство във
всяка посока, но това беше без значение за този
непреклонен стар воин. Бяхме нарушили личното му пространство и щеше да ни накара да си
платим за това.
Мъжкарят се понесе напред с голяма скорост,
оставяйки след себе си прашна следа. От някакви си 20 фута Дъг стреля със своята .416, удряй-

Дъг Харт се радва на великолепен изгрев с големия си мъжки леопард. Два месеца преди ловецът да дойде в лагера, открих местонахождението на този екземпляр. От време на време
поставях захранки, за да го задържа в района. Докато пристигне Дъг, леопардът вече беше
добре трениран. 19 септември 1997 г.
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Дъг Харт и аз с големия стар мъжки хипопотам, който атакува. Когато този самец излезе от водата, можеше да се спаси, като избяга в която и да е посока. Вместо това атакува и загина. Човек
трябва да е нащрек и да познава ограниченията си, когато е дълбоко в буша. 8 септември 1993 г.
ки самеца право в лицето, но това не го спря.
400-грейновият куршум премина под мозъка на
хипопотама без сериозен ефект. Беше мой ред.
Големият мъжкар приближаваше подобно на
дерайлирал тежкотоварен влак. Стрелях с моята .450 №2 от едва няколко фута. Куршумът
ми премина директно през мозъка му с размер
на грейпфрут. Смелият боец не разбра какво се
случи. Беше мъртъв на крака, сякаш замръзнал
във въздуха. На забавен каданс изстрелът ми се
вижда ясно. Входната рана между очите се появява като от нищото - поръбена с бяло дупка в
средата на чудовищния му череп.
Някои неща не се забравят никога. За Дъг и мен
това е едно от тях. Имах привилегията този
ден да съм там, да споделя това преживяване
със своя близък приятел и да участвам в още
една ситуация на живот и смърт между човек и
звяр. Дъг и аз го сторихме заедно.
Призори на следващата сутрин се върнахме да
проверим трупа на хипопотама като последен
шанс за лъв. Бяхме станали в 3:00 ч., за да сме сигурни, че ще стигнем навреме. Пристъпвайки
бавно в тъмнината, ние си проправихме път до
двутонното пиршество. Първоначално не можех да чуя нищо по-особено. След това, щом се
приближихме, долових онова, което несъмнено
бяха звуци на хранещ се лъв…
Спрях, за да проверя вятъра. Подухваше леко в
лицата ни. Сутрешното небе едва беше започ-
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нало да просветлява. Изчакахме няколко дълги
минути, преди да продължим. Трупът лежеше
на едва 50 ярда от нас. Можехме да видим тъмните очертания на хранещ се лъв до мъртвото тяло на хипопотама. Във въздуха се носеше
острата миризма на загниваща плът. Навсякъде имаше хиени, очакващи своя ред.
Дъг и аз приближихме. Спряхме на едва 20 ярда
и зачакахме. Виждахме само задницата на лъва.
Беше пъхнал глава в тялото на хипопотама,
докато лакомо се хранеше. Най-сетне се освободи от трупа и се изправи за почивка ребром
към нас. Това беше шансът, който чакахме. Търсехме лъв от 16 дни и това беше моментът на
истината. Бързо го огледахме и също толкова бързо разбрахме, че това не беше лъвът, за
който Дъг бе дошъл в Танзания. Беше вероятно
четири- или петгодишен – твърде млад за отстрел.
През годините съм бил в ситуации с атакуващи големи мъжки хипопотами. Чувствайте се
предупредени, това е изключително опасно. За
да преследвате хипопотам както го правя аз,
трябва да сте готови да платите най-високата цена, както съм готов да я платя аз. Това
не е за всеки. Знайте ограниченията си и слушайте сърцето си. И преди всичко не се страхувайте да обърнете гръб и да се откажете.
Екстремният лов на хипопотам все пак е нещо,
към което или развиваш склонност, или не.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА
БЪЛГАРСКИТЕ ЛОВЦИ (ИКЗПБЛ)
Интервю с Евгени Абаджиев,
председател на ИКЗПБЛ
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БЛ: Господин Абаджиев, Вие сте
председател на едно от големите
ловно-рибарски дружества в
България – СЛРД „Сокол 1893 гр.
Пазарджик, и председател на
Инициативен комитет за защита
правата на българските ловци.
С какво Вашата дейност е в
полза на ловците в България и как
конкретно работите в тая насока?
ЕА: За дейността ми като председател на
СЛРД „Сокол 1893“ гр. Пазарджик тук няма да
говоря. Оценката ми е дадена от нашите
дружествени членове, когато на изборното
събрание през август миналата година бях
избран със 100% от гласовете на делегатите.
По-важна е дейността на Инициативния комитет за защита правата на българските
ловци. Комитетът възникна спонтанно в
края на 2017 година в отговор на действията
на председателя на НЛРС-СЛРБ г-н Васил Василев, който при поредното разглеждане на
промени в ЗЛОД предложи на ловен съвет към
ИАГ да бъдат намалени сроковете за ловуване на дива свиня до 31 декември, а срокът на

ловуване на водоплаващ дивеч да остане непроменен – 31 януари.
С това си действие той открито застана
срещу правата и интересите на българските
ловци, които от години бленуват за удължаване на срока за ловуване на водоплаващ дивеч, и
саботира мерките срещу зараждащата се тогава опасност от АЧС, която вече унищожи популацията на дива свиня в България.
За кратко време нашият инициативен комитет събра подписите на сдружения с над 47 000
члена за удължаване на сроковете за ловуване на
водоплаващ дивеч до края на февруари и на дива
свиня до 31 януари. Тези предложения бяха внесени
в ИАГ, Министерство на земеделието и Народното събрание. Отделно бяха проведени срещи
с народни представители от всички парламентарни групи, които поеха ангажимент да съдействат за приемане на тези предложения.
За съжаление тогава Народното събрание въобще не стигна до разглеждане на промените
в Закона за лова и опазване на дивеча, но Инициативния комитет придоби голяма популярност
и вече три години много ловци и сдружения от
страната ни търсят за помощ, съдействие,
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правни съвети. Опитваме се да помогнем
доколкото можем, макар и невинаги това е
възможно.

БЛ: Можете ли да разкажете
конкретен случай, в който ИКЗПБЛ е
защитил правата на ловците?
ЕА: Има доста такива случаи. Едно от нещата, което касае по-голямата част от
ловците у нас, е промяната в Закона за ветеринарномедицинската дейност, с която
се освободиха от данък ловните кучета.
Всъщност до 2017 година ловните кучета се
водят в категорията на специалните кучета и са освободени от местен данък, но на
24 октомври 2017 при поредните промени в
закона тази привилегия отпада и ловните
кучета са приравнени към всички останали
домашни любимци. Разбира се, НЛРС-СЛРБ
„проспива“ тази поправка и в резултат на
това около 100 000 ловци в България вече са
задължени да плащат данък за своите ловни
помощници, които безспорно притежават
специални умения и са резултат на трудно
и скъпо обучение. Защо националната ловна
организация не реагира на такова грубо погазване на правата на българските ловци?
Дали служейки на нечии чужди интереси или
от откровена некомпетентност, на тоя
етап това не ни интересува.
Веднага след като поправката стана факт,
започнахме да алармираме за проблема активно по медии, свързани с лова, но никой от
ръководството на Националния ловен съюз
не ни обърна внимание. От следващата данъчна година повечето общини започнаха
активно да си търсят данъците за ловните
кучета.
За щастие активен член на Инициативния
комитет е народният представител Цветан Топчиев. При едно последващо изменение на Закона на 14.02.2020, той, подкрепен
от народните представители Александър
Сабанов и Кольо Милев, успя да прокара предложение в комисиите да се добави нова алинея в чл. 175 от закона, в който се изреждат
кучетата със специално предназначение,
които са освободени от местен данък, а
именно ал. 7 - ловни кучета, собственост на

лица, придобили право на лов по реда на Закона за
лова и опазване на дивеча.
От Инициативния комитет за защита правата
на българските ловци проведохме разяснителна
кампания с народни представители от всички
парламентарни групи и поправката беше приета
почти единодушно. От тази година българските
ловци, собственици на ловни кучета, вече не са
задължени да плащат местен за своите ловни помощници. Това е едно от нещата, които успяхме
да свършим в полза на голяма част от ловното съсловие. Благодарение на Цветан Топчиев, Александър Сабанов, Кольо Милев и лобито, което имаме,
успяхме да поправим тази несправедливост.
БЛ: Благодарим Ви, г-н Абаджиев, ще очакваме в
някой от следващите броеве на списание „Български ЛОВЕЦЪ“ да разкажете на нашите читатели
и за други случаи, в които Инициативният комитет за защита правата на ловците у нас е подпомогнал за разрешаването на проблеми в ловните
сдружения.
ЕА: Благодаря! Пожелавам здрава и успешна година
на всички български ловци и наслука!
„Български ЛОВЕЦЪ“
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Окъпи глигана,

Руменe!
От Янаки Димитров

20.12.2020 г.
Редовен ловен излет за лов на диво
прасе в ловната дружина на село
Овчарово, Шуменско. Хубав ден за
лов, но много кален след дългото
засушаване в Североизтока.
Ловците са се разставили по
пусиите и очакват да чуят лая на
кучетата. Информацията е, че са се
появили две сюрии прасета, които
тази година в района са малко.
Не след дълго кучетата се чуват и започва голяма стрелба. Румен е застанал в края на голяма нива, обградена от гора. Пред него е черен,
кален път с много локви. Канонадата приключва и всичко утихва.
Стоейки на поста си, Румен чува приближаването на джип - това е кучкарят Гошо. Последният спира до него, сваля кучетата и му казва,
че цялата стрелба е ялова и няма нищо, и че е
решил да провери терасите над язовира, които са много гъсти и граничат с нивата. Оставя джипа и отива натам.
Не след дълго отново се чуват кучетата и започва стрелба като на Нова година – Гошо е
вдигнал сюрията.
Румен се озърта на всички страни, стиснал
здраво карабината, но към него не идва нищо.
Той вече се е изнервил до крайност и започва
да се ядосва на себе си, че е избрал тази пусия.
Вече всичко е утихнало, когато изведнъж му се
сторило, че в долния край на нивата нещо бяга
през калната угар, но е много далече от него.
Поглежда през оптиката и вижда, че е прасе,
което се опитва да се измъкне към голямата
гора. Румен знае, че Гошо оставя ключовете в
джипа. Скача бързо в него и с възможно най-висока скорост, която позволява калния път, се
мъчи да пресече пътя на прасето и да се доближи най-близо, за да може да му стреля. Карайки
така, той доближава животното на изстрелно разстояние, като докато е карал, е успял да
отвори прозореца. Спира и в момента, когато
на прасето му остава да направи няколко скока,
за да влезе в гората, Румен стреля и успява да
го уцели. Целият трепери от възбуда.
Дотук добре, но той е сам и трябва да се оп-

равя сам. Влиза в калната угар, завързва глигана
и започва да го влачи към колегите си. Докато
наближава към тях, още отдалеч разбира, че и
този път изстрелите са били сватбарски. Когато спира до останалите, всички остават
изумени, като видели завързания за джипа кален
глиган. Поздравяват го, че въпреки всичко е успял да го отстреля дивеч.
Иван Стоев, който единствен го е видял как
потегля и хвърчи през калта, му казва, че не е
разбрал откъде се е появил и защо карал така,
но сега вече му е станало ясно.
- Е, и сега какво ще правим? Ти, Румене, го
отстреля, и ще трябва да го окъпеш
този шопар, иначе ще трябва ние да се
къпем!
Няма що, Румен отива на близката чешма и там
с помощта на колегите си изкъпват калния глиган, за да могат да се снимат с него чист.
Та това е историята за калния глиган, отстрелян от Румен Терзиев от с. Мадара, член на ловната дружинка на село Овчарово, Шуменско.
Неговите ловни истории са много, защото е
истински български ловец. Ще си позволя да ви
разкажа за една негова небивала случка, на която много колеги няма да повярват, но е истина, има свидетели.
Румен е на лов за патици на река Камчия. Ловът
върви добре, има прелет. Има и много стрелба
по цялата река.
Наближава обяд и ловците решават да си
тръгват, но един от тях закъснява. Докато го
чакат, Румен решава да пообиколи още малко
с надеждата да може да отстреля още някоя
патица. Тръгва бавно покрай реката и оглежда внимателно. Вървейки така, той изведнъж
вижда, че по реката плува патица, която явно е
отстреляна, но не е намерена и водата я влачи
по течението. Взема някаква тояга с надеждата да я достигне. Както се носи по средата
на реката, патицата изведнъж се насочва към
брега – право към него. Невероятно! Вместо да
плува по течението, тя се носи към брега. Румен решава да стреля по нея и остава изумен,
когато разбира истината - всъщност е отстрелял е видра, която е носела патицата! Той
успява да извади видрата и се замислил защо
тя е плувала към брега. Предприема оглед и от-
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крива под купчина клони още седем
патици - видрата ги била прибрала
от отстреляните от ловците, които те не успели да приберат! Патиците са пресни, на някои са изгризани
вратовете, но са цели. Румен взема
още две от тях и отива при колегите си, които се изненадали, че е стрелял само веднъж, а носи три патици.
Той им разказал какво се е случило, а
един от колегите му отива и прибира останалите птици.
Него ден в този участък от реката
„мрежарите” остават с празни ръце.
Да ви обясня, че по време на ловни дни
има хора от близката махала, които
слагат импровизирани мрежи в реката, а на сутринта отиват и прибират каквото е спряло там. Този номер
го правят винаги, особено след нощен
прелет, когато не всичко може да се
прибере.
Да си жив и здрав, Румене, и все така
успешно да провеждаш ловните си
излети!
15.01.2021 г.
село Калугерица
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Тя и Той

ЗАЕДНО В СОКОЛАРСТВОТО
И ЖИВОТА

От Анани Любенов – председател на
Български соколарски съюз
88

Христина Тодорова и Симеон
Станкович са млада двойка соколари.
И двамата са членове на Български
соколарски съюз (БСС), като Симеон е
член на управителния съвет на съюза и
един от учредителите му. Той порасна
сред соколарите.
Хриси и Симеон са заедно повече от шест години. И двамата са спортисти, а дисциплината от
спорта е голям плюс за тях в соколарството. Той
е борец в класически стил от отбора на Кюстендил, участва в националния отбор, а също така
се бори и в Първа бундеслига за отбора на Витен,
Германия. Тя е дългогодишен състезател по таекуондо в клуб „Барин“. И двамата са се класирали и
печелили много наши и чужди състезания.
Освен успехите в спорта Христина и Симеон
много успешно изработват ръчно соколарска,
екипировка, която им поръчват от цял свят. Те
съжителстват с двойка мишелови на Харис - Ха-

дес и Хариет, и се грижат за тях. Харисите
в природата ловуват в ято, подобно на
глутница вълци, затова могат и да се пускат и тренират заедно. Страхотни птици, подходящи за работа във всякакви терени!
Познавам Мони от малък и съм негов ментор в соколарството, а от своя страна
той самият вече е ментор на няколко млади соколари. Соколарството е традиция на
хиляди години, приета от ЮНЕСКО като
нематериално наследство, достойно да
се запази за бъдещи поколения и стигнало
до нас чрез приемствеността и менторството. През вековете соколарите чрез
приемственост са учили и наследявали
знанията и опита на менторите си и са
ги развивали. И до момента съм убеден, че
няма по-добър начин да се учиш на соколарство и не само от това да си намериш
ментор. Ментор означава да бъдеш нечий
доверен съветник, да го подкрепяш и съ-
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ветваш, да искаш да предадеш знанията си,
без да оставяш най-силните си козове скрити,
а напротив, да споделяш знанията си искрено
с цел ученика да те надмине. Това трудно може
да се постигне само с четене, гледане на видеа
и филми, които въпреки напредналата технология не могат да заменят живия контакт.
Като делегат в Международната соколарска асоциация (МСА), в която членуват над 87
страни, над 110 организации и над 75 000 членове, знам колко е ценен всеки разговор и съвет,
който можеш да получиш и да дадеш. Безценно е да се срещнеш със соколари от различни
краища на света, трениращи различни видове птици на различни терени, климат, дивеч,
с различни методи и техники, обединени от
една страст, и всеки охотно да споделя опита
си - като в голямо семейство. Защото соколарството не може да се нарече само хоби, спорт
или лов, то е начин на живот.

Международната соколарска асоциация, заедно с Емирския соколарски клуб, организират
международни соколарски фестивали за млади
соколари под 25 години от цял свят, на които
се провеждат обучителни семинари във всички
сфери, свързани със соколарството. Тези семинари се водят от най-известните и доказали
се в своята област ветеринари, развъдчици,
соколари, качулкари, художници и други с цел да
придобият знания, които след това да споделят.
Симеон е присъствал на такъв лагер и сега той
споделя наученото.
Български соколарски съюз организира лекции за
соколарството в различни училища с цел да запознае младото поколение с това древно ловно
изкуство, за да го запази и развива и в нашата
страна.
АЛ: Мони, как се запали ти по соколарството?
СС: При мен всичко започна още в много ранна
детска възраст. Когато бях около 10-годишен,
вуйчо ми беше намерил малко, изнемощяло соколче и ми го даде. Отгледах го, като тогава
важно беше да му намирам храна и да го храня редовно, а след като укрепна, го освободих.
Оттогава у мен се запали искрата към соко-
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ларството. След известно време
се запознах с теб и ти ме впечатли
с птици и многото опит и знания,
натрупани с годините. Стана мой
ментор и приятел и с времето смея
да твърдя, че успя да ми предадеш
много от знанията си.
Запознах се с Хриси и тя много се
впечатли от Хариет, моя женски
мишелов на Харис. Двете много бързо свикнаха една с друга. Видях каква
връзка успяха да изградят помеж-
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ни се коренно и вече сме неразделни. Сега аз, Хадес, Хриси и
Хариет живеем заедно и всеки
ден се радваме на полетите на
тези красиви същества.
Постоянно приемаме нови
членове в съюза и аз и Хриси се
стараем да предаваме наученото и опита си на тях.

АЛ: Хриси, как започна всичко
за теб?
ХТ: Соколарството е древно
ловно изкуство, за което само
бях слушала и с което дори не
бях подозирала, че ще се срещна отблизо, преди да се запозная с приятеля ми. Винаги съм
имала интерес към грабливите птици, но никога не се бях
срещала лице в лице с тях до
този момент. Може би това
бе един от най-вълнуващите
моменти в моя живот!

ду си за краткото време, през което бяха заедно. По време на
тренировките на поле и сега са вече неразделни.
Наложи се да пътувам до Германия, за да взема проблемна възрастна птица - мъжки мишелов на Харис на 10 години, за който
всички казваха, че няма да успее да се обучи. Имал паник атаки
и страх от всички хора, никой не могъл да го докосне, понеже
един от предишните му собственици не се е грижел подобаващо за него. Като по-млад бил много контактен, но поради недобре информирания му собственик и липсата му на опит губи
вяра в хората, става много плашлив и агресивен и не успяват
да се сработят със собственика си.
Когато я взех при мен, не се бях срещал с подобна птица - страхлива и наплашена, но с течение на времето и много грижа и
тренировки успях да ѝ спечеля доверието. Това е една от
най-добрите птици, с които съм се занимавал някога - проме92

Преди шест години в приятен
слънчев следобед приятелят
ми Симеон беше решил да ме
заведе на разходка, а вместо
това се качихме в колата и
отидохме на гости на негов
приятел. Там се запознах за
първи път с Анани Любенов,
председател на БСС (с теб ),
но това определено не беше
най-впечатляващото
нещо.
Слизайки от колата, на поляната на двора пред къщата ти
стояха няколко грабливи птици. Просто останах безмълвна
и наистина много впечатлена
от красотата на всяка една
от тях. След като ми разказахте по малко за всяка птица,
мисля, че вече знаех кое ще е
следващото ми хоби.
След тази наша обща среща аз
започнах да излизам все по-често с вас и птиците на разходка на полето и гледах, слушах,
допитвах се и попивах всич-

ко, за да мога да натрупам нужните знания и
умения, така че да имам птица и аз някой ден.
Много си бях харесала Хариет и когато вече
имах нужните умения, Мони ми я предостави.
Сега вече съм с нея от две години и така освен
хоби и забавление соколарството се превърна
в ежедневие и развлечение за мен.
Преди две години с Мони претърпяхме тежка
катастрофа и заради травмите все още не
мога да спортувам толкова активно както
преди, което много ми липсва. Соколарството
е моя отдушник и голям помощник във възстановяването. С птиците, приятелите и сред

природата се чувствам наистина добре. Хариет и Хадес са винаги около нас, те допълват
деня ни и го правят по-весел и усмихнат.
…
Радвам се и съм благодарен за възможността
да контактувам и споделям моите сполуки и
неволи с членовете на БСС, както и със соколари
от цял свят, за които това е начин на живот.
Надявам се да запазим соколарството - това
древно ловно изкуство, в което човек и птица
стават тандем. Ще съм щастлив да го предам
и на моя син, стига да има желание, защото насила можеш да вземеш, но не и да дадеш.

ОБЩО СЪБРАНИЕ на
НАЦИОНАЛЕН КЛУБ
КУРЦХААР - БЪЛГАРИЯ
Управителният съвет на НККБ свиква
годишно общо събрание на 27 февруари
2021 год. от 15.00 часа в залата на читалище „Светлина‘‘, с. Труд, обл. Пловдив.
Общото събрание ще се проведе съобразно всички препоръки на здравните
власти във връзка с и при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет за
дейността на изминалия период
2. Отчет спортна дейност
3. Отчет на ОРД
4. Финансов отчет за 2020 год.
5. Прием на нови членове
6. Разни.

При липса на кворум общото събрание ще се
проведе от 16:00 ч. на същата дата, място и
при същия дневен ред, независимо от броя на
присъстващите.

ВАЙМАРАНЕРЪТ-

невероятно умно,
всеотдайно и лоялно
куче!

От Станимир СТОЙЧЕВ
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Снимка: Виктор Василев

Женски ваймаранер КИРА ОТ ЯНИНА ВИЛА на ловеца Захари Запрянов

Казвам се Станимир Георгиев
Стойчев. От Стара Загора
съм и ловувам в землището
на село Яворово. Ловец съм от
дълги години, общо взето май
откакто се помня.
Първия си пъдпъдък убих на 10
години, но това е тайна.🙂
В породата ваймаранер се влюбих преди
три-четири години и оттогава изчетох
доста литература за нея. До този момент ходех основно на лов за дива свиня.
Разбира се, с други кучета, подходящи за
този вид лов. Тази година (бел.ред.-миналата) след доста мислене, четене на литература за породата и колебания дали
ще мога да осигуря на ваймаранера благоприятни условия на живот, си взех малко
кученце от развъдник Ynina Villa на Николай Тодоров, който е невероятен човек и
ловец.
И така, на 11-ти юли 2020 г. се сдобих с въпросното кученце - ODISEY ot Yanina Villa
– MARS. Вълненията и чувствата бяха
невероятни! Взехме го заедно с децата,
защото те също нямаха търпение да
видят новия член на семейството ни.
Оттогава с него сме неразделни. Заедно живеем, заедно се храним, заедно спим,
почти винаги и навсякъде е с мен. И, както се шегува жена ми, сме се превърнали
в сиамски близнаци. Малко трудно влизаме
в банята, но пък апортиращи предмети,
гълъби и водоплаващи ги вади без проблем
от водата и с удоволствие влизаме в реки
и езера. Явно банята е страшно нещо.
Като ловни качества кучето е фантастично! Тръгнах с него на лов, макар още
да беше бебе (3,5 месеца). Бяхме заедно
на откриването на ловния сезон на 8 август. Поведението, което показа още при
първото му излизане на ловното поле, ме
изненада приятно. Изстрелите и хората
около себе си просто не ги отразяваше.
Сякаш бяхме само аз и той... и пъдпъдъците, разбира се. Кучето учуди и всички колеги ловци, с които бяхме на лов през този,
а и всеки следващ ловен излет.
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Изключително се зарадвах и бях горд с моя
любимец, когато още на четиримесечна възраст той започна да прави стойки на пъдпъдъците, да ги открива след отстрела им
и макар трудно и рядко, да ги апортира (все
пак ставаше въпрос за куче на четири месеца и половина). Колегите даже му измислиха
прякор – Прахосмукачката, защото почти
не оставяше неоткрит отстрелян пъдпъдък. И то в конкуренция на доста по-големи
и опитни кучета от него, разбира се, от други породи.
И така, ODISEY ot YV (MARS) постепенно се
превърна в любимец на дружината и въпреки крехката си възраст аз и колегите ми се
чувствахме с една идея по-сигурни в успеха,
когато той беше около нас. Поради тази
причина аз така се запалих по пъдпъдъчия лов
тази година, че с MARS не пропуснахме нито
един излет. Отстреляхме много пъдпъдъци.
Може би два пъти повече не улучихме и изтървахме, но емоциите и приключенията,
които преживяхме заедно, бяха незабравими.
Породата е великолепна, кучето ми е изключително, гените му са невероятни! Това
става възможно благодарение на Николай
Тодоров и на всички развъдчици преди него,
които са селектирали положителните качества на всяко едно куче, преди да се появи
моя MARS.
Между другото искам да споделя още нещо.
Тъй, като тръпката от свинския лов няма
как да се изпари, както и ловната ми страст
към него, по време на излетите ми за дива
свиня моят MARS отново е до мен. Стоим заедно на пусията и въпреки крехката му възраст от 8 месеца той се държи като много дисциплиниран ловец! Изпълнява чинно
командата ”Down”, когато около нас се чува
лаят на гончетата и бараците, и БЕЗШУМНО предупреждава, ако към нас се отправи
обектът ни на отстрел.
Вече имаме и първото намерено ранено прасе по кървава диря в реална ситуация. Случката беше следната. Един колега стреля по
група прасета от доста голямо разстояние.
На място не падна нито едно животно и
колегата беше доста разочарован, защото
между другото е много добър стрелец, но
поради една или друга причина точно тогава всички животни си заминаха по живо, по

здраво.
След около 50-60 минути, когато
приключи гонката, отидохме с
MARS до мястото, където бяха
обстрелвани прасетата. Забравих да добавя, че седмици и месеци преди това тренирах кучето
с изкуствено положена от мен
кървава диря, която престояваше през последните седмици до
около 14-16 часа, преди да пусна
кучето по нея. И то се справяше
великолепно! Откриваше обекта, оставен от мен, след дирята без почти никакви колебания.
Но да се върнем на случката.
Както казах, след гонката отидохме с кучето до мястото, където бяха стреляни прасетата.
Засякохме дирите им и видяхме,
че след мястото на изстрелите
дирята на едно от животните
продължава с капки кръв.
Тогава видях първата усмивка на
колегата, че все пак не е пропуснал целта. Казах му, че щом има
кръв, MARS ще намери раненото
животно. Сложих на кучето кръвоследния повод, показах му капките кръв и то уверено тръгна
по дирята. След няколко минути
вече беше при прасето, което
в интерес на истината беше
паднало сравнително близо, но в
доста гъсти храсти и чалии. Без
MARS нямаше как да го намерим
и то щеше да остане за храна на
чакалите.
Тогава чух въздишката на облекчение на колегата, че не се е
изложил и си е спестил майтапите на останалите колеги по отношение на стрелбата му...
ODISEY ot YV (MARS) е просто е
велик! Невероятно умно, лоялно
и всеотдайно куче! Не бих го заменил за нищо! А е само на осем
месеца. Не ми се мисли за след
шест години. Сигурно ще може
да говори.🙂
Снимки в материала: личен архив на автора
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ВЪЛЧИ ВРЕМЕНА
КУЛИНАРНА
СТРАНИЦА - РЕЦЕПТИТЕ НА БАРАБАТА

Печен
свински
бут
Продукти:
Два телешки бульона
1/2 краве масло
Червено вино (20-30 мл)
100 мл олио
200 мл доматено пюре
Дафинов лист
Черен пипер на зърна 3лъжици
Мед
Чесън на прах - 2 супени
лъжици
Балсамов оцет
Риган
Пушен червен пипер

Начин на приготвяне:
- За приготвянето на свинския бут ще са ви нужни дълбока
тенджера, тава и купа.
- Сложете в приготвената дълбока тенджера олиото, загрейте и добавете бута, като го запържите от всички страни,
докато придобие златист цвят. Извадете бута от тенджерата и налейте 1 л вода, в която да разтворите телешкия
бульон, прибавете червен пипер, дафинов лист, масло и вино.
След като всички продукти са сложени, върнете бута обратно в получения бульон и оставете на бавен огън за 2 часа.
- По време на готвенето извадете купа, в която слагате доматеното пюре, медът, чесън на прах, пушен червен пипер,
риган и балсамов оцет и всичко се разбърква добре.
- След сваряването на бута оставете месото да почине за
30 минути, след което го намажете с получената хомогенна
смес от доматено пюре и подправки, сложете в тава и завийте с пергаментна хартия. Печете свинското на предварително загрята фурна на 180°C за 30-40 минути.
- Сервирайте охладено, нарязано на тънки слайсове , полято с
получения бульон по време на варене.
Наслука и добър апетит!

От Венцислав Чешмеджиев
Chef Baraba
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