
БОРИС АПРИЛОВ 
ПАЗАЧЪТ НА ПЪСТЪРВИТЕ 

 
    Част от водата на потока се отклоняваше към няколко малки водоема, в които 

стопанството, в които стопанството развъждаше пъстърви. Водите лежаха до спрялата 
завинаги воденица като големи огледала в слънчевата котловина. Наоколо се белееха 
заоблените камъни на широкото речно корито. Съвсем сухи, камъните блестяха на 
слънцето с мъртвешко сияние, сякаш тук не беше корито на река, а тяхна гробница. 
Над близките хребети се появяваха и чезнеха тъжни есенни облаци – времето горе 
течеше бавно и неотменимо. Вировете бяха покрити с жълти листа. Гората прозираше 
и през нея се виждаше омършавялата плът на скатовете. Завързано куче дремеше 
отпуснато на земята, може би усещаше, че вече няма какво да варди, щом 
заобикалящият го свят се предава без борба на зимата. 

    Само водите на рибарника гъмжеха от живот. Пъстървите. Хиляди пъстърви, 
разпределени по възрасти в няколко водоема. На рибите им беше тясно. Те чувствуваха 
това и може би от страх да не се сковат мускулите им, непрекъснато кръстосваха на 
шир и длъж. Слънцето ги осветяваше. Те носеха блясъка му върху гърбовете си и той 
изчезваше само ако пасажите потъваха в дълбочините, но това ставаше за кратко, тъй 
като поривът им към движение отново ги изтласкваше на повърхността, където се 
намираше храната – насекомите и мъртвите какавиди на бубите. 

    Понесъл кофите с храната, пазачът на пъстървите излезе от воденицата. 
Какавидите воняха остро и неприятно, ала старият човек бе привикнал с тази миризма, 
пък и сам бе изцяло пропит от нея. Щом го усети, кучето се изправи, погледа го 
известно време и легна отново. Не поклати опашка, не издаде звук – просто се изправи 
и легна, сякаш чувствуваше някаква безпомощност. А старецът обичаше тези мигове, 
когато се отправя с храната към рибарниците. Топлата есен галеше водите. Бистрата 
светлина на слънцето пълнеше цялата висока котловина като язовир и на човек му се 
струваше, че око някой отвори въображаемите шлюзи, благодатната бистрота ще 
потече към долината. 

    Отначало той нахвърли храна в трите водоема с по-дребните пъстърви, а 
после се изправи до четвъртия басейн – любимото му място. Загреба храната и хвърли 
първата шепа в спокойната вода. Секунда след това водата закипя. Рибите бяха винаги 
гладни и това удивляваше стареца. Удивляваше го и фактът – според думите на хората, 
– че месото на пъстървите било винаги вкусно и че няма помен от гадната миризма на 
разлагащите се какавиди. Къде изчезна тази миризма? Старецът не се напрягаше да си 
отговори на този въпрос. Знаеше, че природата си има тайни, в които е безсмислено да 
се рови. Природата е уредила нещата си идеално. И това се дължеше на красотата ѝ, 
съвършенството ѝ, хармонията ѝ. 

    Големите риби се виждаха най-добре. За него беше щастие да следи 
движенията им. Те като че ли демонстрираха на какво са способни. Линиите на телата 
им се чупеха меко под кристала на водата и в такива моменти той притаяваше дъх, да 
се нарадва на грацията им, понеже едрите екземпляри се появяваха и изчезваха с 
голяма бързина, като отнасяха храната си в дълбочините, после се появяваха пак и пак 
– чудна беше лакомията на красивите животни, смущаваща. Старецът напразно се 
стараеше да запомни отделни риби. Дори се мъчеше да им прилепва имена. Имената 
бяха все хубави и звучни: Пъстурка, Кристалка, Игривка... Но винаги ли ги назоваваше 
точно? Това той не знаеше. Рибите си приличаха по всичко. Не можеше да запомни и 
някои характерни движения – начини на хранене или привички за изчезване към 
дъното. Беше сигурен, че ако днес назове една риба Пъструшка, утре ще я назове 
Слънценоска. Да не говорим за усилията му да спечели тяхното доверие. Какво ли не 
правеше да внуши на рибите, че е техен приятел и че няма нищо по-добро, ако приемат 
дружбата му. Да се приближат поне на метър разстояние. Отдавна бе изоставил тази 
надежда. А как да си обясни страха им. Хората обичаха тяхното месо. Ловяха ги по 
различни начини: с мрежи, чрез източване на водата и особено се забавляваха да ги 
измъкват с въдици. Според хората, това удоволствие не можело да се замени с нищо – 
да изтеглиш студените им пъстри тела от вира, да ги гледаш как се мятат във въздуха, а 
след туй да ги освобождаваш от куките. Старецът никога не можеше да си отговори на 
въпроса, защо хората ядат пъстървите? Правеше си и някакви изчисления: На земята 



живеят два милиарда души. Да речем, че всяка година се раждат сто милиона 
пъстърви. Какво се пада на човек за една година? По двайсет грама пъстърва. Ще се 
наяде ли той с тези двайсет грама? Не. Тогава – защо? 

    Обичаше и обичаше да наблюдава пъстървите!... Струваха му се мъдри, 
страшно подвижни и изискани. Те блестяха като лъчи в живота му, осмисляха 
съществуването на водата, на котловината и дори на небето. Старецът ги наблюдаваше 
до омаломощаване, докато го обхване дрямката, и събудеше ли се, отново ги 
наблюдаваше – безкрайно дълго, винаги. Наблюдаваше ги през всички сезони, дори 
когато валеше. Считаше ги за свои приятели. Затова понасяше трагично 
обстоятелството, че пъстървите не искат да знаят за него, че го третират като 
останалите хора, нещо, което го караше понякога да ненавижда природата. Защо да не 
могат да се разберат – той и рибите? Както се разбират хората и кучетата, хората и 
конете, хората и гълъбите. 

    Изпълнен с ненавист в това отношение към природата, той пак признаваше 
нейното величие и проумяваше нейната благородна хитрост. Виждал е лъвове да 
вървят по тел, но никога не е виждал пъстърва да се приближава до човека. Така го 
иска природата, така го прави. Човекът може да прекоси вселената, а не може да 
погали гърба на една пъстърва... 

    Кучето се изправи и старецът разбра, че някой се приближава. Кучето само се 
изправи и той разбра, че този, който иде насам, е добър, иначе щеше да падне лай. 

    – Тук имало рибарник! – извика човекът отдалеч. 
    Когато непознатият застана до него, старецът отвърна тихо: 
    – Има... Туй, дето го виждаш, е все рибарници. 
    – Много, бе!... Ей, че много рибарници!... Дядка, ти ли ги пазиш? 
    – Аз – рече старецът и сега за първи път го удостои с поглед. 
    Гостът беше твърде смешен, с опулено лице и, изглежда, доста наивен. 

Мръсните му ръце миришеха на нафта. 
    – На какво смърди? – запита непознатият. 
    – Какавидите. С тях храним рибата. 
    – Много вони, ей! 
    – И ти вониш. 
    – Мириша на нафта – усмихна се младият човек. – По-рано шофьорите 

вонели на вино, а сега на нафта. – Той се засмя волно. Старецът също. – Де ги рибите? 
Нищо не виждам. 

    Пазачът сякаш очакваше да му зададат този въпрос. Вместо да отговори, той 
бръкна в кофата и запрати няколко какавиди във водата. Пъстървите се появиха 
мигновено и водоемът наново закипя. 

    – Лелее! – провикна се шофьорът. – Това все риба ли е? 
    – Все. 
    – И кой я яде?... Сигурно на банкетите. 
    – Не знам. 
    – Хвърли още малко! 
    Пазачът на пъстървите запрати още малко храна във водата. Рибите 

прииждаха на големи ята и се събираха на куп, тяло до тяло, плътно една до друга – 
хиляди риби, които се докосваха и всяка от тях носеше слънцето на гърба си. 

    – Лелее! – продължаваше непознатият. – Колко много риба!... Сега да имам 
една бомба!... Ще напълня каросерията. 

    Старият човек погледна шофьора с изненада. Кучето залая. Реката течеше и 
опресняваше водоемите с кислород. Пъстървите лакомо гълтаха какавидите – 
подскачаха отривисто и шумно, единственото, което можеха да правят в тая заградена 
от всички страни вода.   

 
 


