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Старият воденичарски котак, който се беше наврял в ръкава на
една скъсана антерия, стана, протегна се и тръгна между пълните
чували към вратата. Спря на прага. Насреща му изведнъж блесна
утринното слънце и го ослепи. Котакът притвори зелените си очи и
почна лениво да мърка. Налегна го утринна дрямка, ала усети, че
коремът му е празен, и се упъти към стаичката на дяда Падежка
воденичарина. Влезе през прозореца. Пристъпи право към бялото
менче, пълно с прясно мляко, което дядо Падежко току-що беше
издоил. Наведе се и почна да лочи. В туй време пристигна дядо
Падежко.

— Пак ли набута млякото ми, готованино! — викна той и грабна
от огнището ръжена. — Плъховете цяла нощ гризят чувалите и пилеят
житото, а ти лежиш и се преструваш на заспал. На ти сега едно мляко!

Дядо Падежко дигна ръжена и почна да налага ленивия котак.
Котакът изхвръкна през прозореца, побягна в гората и навлезе по
бялата пътека навътре. Далеко някъде в сенчестия гъстак гукаше
гургулица. Котакът вървеше и се облизваше. Много му се ядяха крехки
гургуличета. На една полянка, обсипана с богородички, той се спря и
почна да дебне като ловджийско куче. Долови шум от криле. Дигна
глава и съзря на съседното тънко яворово дръвче гняздо, голямо
колкото куклена шапчица. А над гняздото трепти едно пиле —
славейче. То беше хванало една мушица, голяма като прахолинка, и я
подаваше на най-голямото голишарче. Котакът безшумно запълзя
нагоре по дънера на дървото. Славейчето го съзря едвам когато той се
беше вече надвесил над малките му пиленца.

Писна, завъртя се тревожно над дървото, но като видя, че
отникъде няма помощ, слабото крилато птиче само връхлетя върху
хищника, който гълташе една след друга рожбите му. Почна да го бие с
немощните си крилца, опита се да му клъвне очите с мъничките си
нокътчета. Навря се в празното гняздо и котакът го сграби с лапите си.

Като слезе от яворовото дърво, старият разбойник не се върна
към воденицата, а потегли за нови жертви. Повървя малко по белите
габъри и стигна в една долчинка. Над долчината беше разперила клони
стара трънлива круша, а сред клоните се чернееше голямо гняздо,
направено от клечки. „Дали е пълно?“ — помисли котакът и почна да
се катери крадешком по крушата. Щом наближи гняздото — отвътре
изхвръкна една черна гарга с остра човка. Тя полетя над гората и
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нададе тревожен писък. Котакът се надвеси над голите гарджета и
продължи утринната си закуска. Но не щеш ли — тъкмо когато
дояждаше последното гардже, върху му връхлетя с ярост майката и го
клъвна по гърба. Котакът изръмжа и се хвърли да я сграби, като
протегна предните си лапи, ала задните се откъснаха от клона и той се
строполи долу на тревата. Тъкмо в туй време от всички посоки на
сенчестата гора започнаха да прииждат гарги. Те бяха чули писъка на
злочестата майка и бързаха да й помогнат. Цяло ято с грозно грачене се
надвеси над котарака.

Той затрепера и търти да бяга. Гаргите го превариха и му
преградиха пътя. Налетяха връз него, почнаха да го кълват и бият с
криле. Котакът се бранеше яростно. Той дори свари да удуши една
гарга, която се опита да му клъвне окото. Тогава другите настръхнаха.
Спуснаха се от всички страни като черна градушка и забиха кривите си
нокти в тялото му. Разпериха криле и задружно понесоха нагоре
изтребителя на немощните пиленца. Дълго летяха накуп черните
птици и когато стигнаха над воденицата, подеха се още по-нависоко и
го пуснаха.

Котакът падна като камък върху плочния покрив на дядовата
Падежкова воденица и не можа да гъкне, защото беше пребит на място.
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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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