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Старият елен поведе стадото си към високата планинска поляна,
където растеше мека зелена трева. Той вървеше с уверени стъпки през
старата букова гора, защото познаваше всичките долчинки и скатове,
знаеше къде извеждат козите пътеки и по кои места ловците поставят
засади и копаят дълбоки ями, за да падат в тях елените и сърните.
Старият елен познаваше и всяка бука в гората, и гнездата на птичките
беше запомнил, но той не знаеше, че на двайсет разкрача от бистрото
кладенче вчера ловците бяха изкопали дълбока яма, покрили я бяха с
клонки, треволяк и шума, така че, щом отгоре й стъпи някое по-тежко
животно, да се строполи в ямата. Той не знаеше още, че сред клонките
на старата бука до кладенчето ловците бяха поставили засада и само
цевите на пушките им се виждаха, насочени към ямата. Безгрижно и
спокойно старият елен вървеше по пътеката, която водеше тъкмо към
покритата яма, а подире му се беше навървило цяло стадо от елени,
сърни и малки еленчета.

Когато стадото наближи кладенчето, най-малкото еленче, което
ситнеше пъргаво най-отзад, превари другите, отиде при водача и
викна:

— Стой, дядо, стой! Не води стадото по тая пътека.
— Защо? — изви глава към него старият елен.
— Защото тук някъде има прикрита яма и ловна засада.
— Откъде знаеш, мъниче недорасло? — с досада рече старият

елен.
— Вчера, когато дойдох да си сръбна водичка от кладенчето,

видях под разклонената бука захвърлени четири остри лопати, с които
скоро беше копано.

— По какво разбра, че с тях е било копано?
— По влажната пръст, полепнала върху лопатите. Видях и

четири пушки, изправени до дънера. Пушките бяха с по две цеви. А
всички знаете, че пушките на ловците имат по две цеви. Ах, дядо, да
знаеш как се изплаших! Търтих да бягам към стадото. Сърцето ми
щеше да се пукне от страх.

Старият елен поклати глава и рече:
— Дядо ти познава в тая гора всяка пътечка и всяка буболечка.

Твоята уста още мирише на мляко, а искаш да учиш дяда си. Друг път
да не си посмяло да ми даваш съвети, накъде да водя стадото, защото
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ще те бодна с рогата си. Ти навярно си сънувало нощес някакви пушки
и влажни лопати. Върви на опашката — там ти е мястото!

И като вирна глава, старецът потегли важно напред, поклати рога
и дори се затича право към скритата яма. Цялото стадо се втурна
подире му.

Но щом наближи ручея, който изтичаше от кладенчето, се случи
нещо страшно. Леката маскировка на ямата не издържа и старият елен
се сгромоляса заедно с три тежки сърни в дълбокия трап. Цялото стадо
се стъписа. И тъкмо в тоя миг запукаха пушки и още две сърни
паднаха простреляни.

— Бягайте назад! — извика малкото еленче и се втурна между
буките. Оцелелите сърни се обърнаха и полетяха подире му като
хвърковати.

А в дълбокия трап старият елен си блъскаше главата и думаше:
— Главо моя горделива, от тебе тегля. Ако бях послушал умното

еленче, сега нямаше да бъда в ямата.
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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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