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Старият орел стои на скалата, загледан към долината.
Колко много години той е извивал плавни кръгове над бистрата

река, която шуми между меча стъпка, мъх и планинско пламъче! Той
познава всеки камък и всяка извивка на тая красива долина. Слънце ли
блесне над белите бързеи, буря ли екне над хребети черни —
планината, долината, гората и всичко надолу потъва в омайна красота.

Спомня си старият орел, че тук са идвали някога ловците на
султана да бият кози и сърни. С козиняви торби през рамо поробените
българи събирали росни манатарки и следвали шествието на ловците.
Те пренасяли лова на рамо и на върлини. Изплашеният дивеч потъвал в
гъстите гори и гладни вълци провивали по голини и чуки.

Орелът много пъти е чакал да слязат ловците на дивеча долу, да
накладат големи огньове и да започнат своя пир с печени сърни,
манатарки и тракийско вино. Тогава той излитал от своето високо
обиталище и в горите е дирил някоя ранена сърна, потопила устни в
студената вода.

Като са пирували долу ловците, орелът е пирувал горе под
скалите. След него идвали другите орли от околните върхове и
дояждали разкъсаното животно.

Орелът помни как по тая долина минаха русите — славен и
храбър народ. Те прогониха султанските ловци и освободиха
българите. Загинаха много войници. Човешко месо е отнасял орелът в
своето леговище. Изгряло ясно слънце — по поля и долини българите
запели своите волни народни и хайдушки песни.

Столетия стои орелът на скалата. Остаря и побеля.
Една сутрин той се спусна надолу и кацна на високия бор, там,

дето гората ограждаше росна поляна. Лаеше куче. То гонеше заек.
Заекът бягаше между смрики и храсти и навлезе в поляната. Орелът
излетя и го покри със своята сянка. Заекът бяга, а сянката го следва.
Внезапно се върна назад — и сянката се върна. А кучето идва, навлиза
в поляната. Дали от сянката да бяга, дали от кучето да се скрие!

Стопи се сърцето на клетия заек! Поспря, ослуша се, но сянката
падна тежко върху главата му: орелът го грабна и полетя нагоре.
Ловецът гръмна. Кърви опръскаха росните млади треви… Преди да
пристигне ловецът, един млад орел проряза въздуха и отнесе убития
заек в небесата. Старият орел беше ранен и умираше.

Той гледаше тъжно към синьото планинско небе.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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