






Когато Бог желае да спаси някого, 

праща някого да го обича.

I. Йерихонска роза

В малкия си кабинет на  последния етаж в сградата  на
полицейско управление на Щумперграсе '42, инспектор
Леополд  Грим  се  бе  унесъл  пред  едно  от  последните
справочни оксфордски издания по ботаника със заглавие
„Таксономия  и  свойства  на  африканските  пустинни
растения“.  Върху  старото  му  бюро  стоеше  странно
растение, подобно на сух сноп слама и клони, извити и
оформени  в  почти  идеална  сфера.  Растение  без  видим
корен, без ясен център и периферия, като затворен в себе
си  храст,  изсушаван  с  десетилетия  от  слънцето.  То  се
помръдваше  при  всеки  лек  полъх  на  вятъра  откъм
полуоткрехнатия прозорец, сякаш, ето сега, щеше да се
завърти и да се затъркаля по папките, по разтворената
таксономия  на  пустинята.  Да  се  покатери  по  мръсния
перваз  и  падайки  надолу,  към  Щумперграсе,  през
парковете с паметници на немски композитори, носено
по въздушните струи над Дунава, да се завърне в своята
африканска родина.

Инспектор  Грим  спеше  със  спокойна  усмивка.  Имаше
нещо  древно  в  неговото  изражение,  напрегнато  като
фосилите  в  музей,  застинало  преди  хилядолетия,  но
вечно  живо,  бдящо,  втренчено  да  се  събуди  в  ето
следващия момент с някаква чудовищна сила,  нарочно
вкаменена от природата.

Старата врата проскърца с  остър,  стържещ език и през
нея надникна Лили Бойл.

Безупречно  подредена  до  последния  скрит  детайл  и
както  винаги  усмихната  на  нещо  в  себе  си  тя  се
приближи към инспектора, остави на бюрото пред него
табличка  с  ароматно  горещо  кафе,  след  това  бавно
премина  през  стаята  и  затвори  прозореца.  Високите  й



тежки токове изкънтяваха равномерно по дървения под.
Лили щракна прекъсвача на потъналия в прах „Грундиг“,
модел '57-ма година и от радиоприемника се разнесоха
гръмките звуци на филхармонията.  Инспектор Грим се
сепна и отвори очи.

-  Отново  спите  на  отворен  прозорец  инспекторе.  -
прошепна укорително Лили. - И то в понеделник сутрин.
Всяка  понеделник  сутрин,  при  това  отвратително
мъглива сутрин. И студена. - Тя го погледна изпитателно.
- Не се ли наспивате през почивните дни? Впрочем кога
ще позволите да изчистим от тук всички тези, боклуци, и
да ги занесем на естественото им място в музея?

- Вие сте моите очила към технологичния свят, г-це Бойл,
- усмихна й се инспекторът, - и моят естетически ръжен.
Аз  Ви  имам  пълно  доверие  и  разчитам  на  Вас  що  се
отнася  до  технологиите  и  до  онези  там  неща.  Но  за
вещите  в  тази  стая,  моля  Ви,  те  ми  позволяват  да
подреждам мислите си.

-  Всички факти,  които ни засягат,  лежат открити пред
нас,  –  каза  Лили,  -  а  Вие  подреждате  мислите  си  с
избелели репродукции на стари обувки?!

- Ван Гог не е само в цветовете. - отвърна инспекторът. -
Важен е смисълът на произведението.

Лили  Бойл  се  приближи  близо,  усмихна  изящно
начервените  си  устни,  погледна  го  с  топли,  светещи,
мили очи и изрече:

-  Нали  знаете,  изкуството  отразява  ония,  които  го
възприемат.

-  Изкуството  е  напълно  безполезно  –  отговори
инспекторът  и  като  взе  в  ръката  си  странното  сухо
растение,  започна  да  го  разглежда  на  светлината  пред
прозореца, а после каза на Лили:

- Елате, искам да Ви покажа нещо. И подайте ми, моля,
онази чаша с вода.

Спомняте  ли  си?  Трябва  да  сте  ги  виждала  по
телевизионните  филми  за  дивата  природа,  онези



призрачни  храсти  в  пустинята,  които  като  бедуини
препускат  по  дюните  с  вятъра,  предхождащ  пясъчните
бури.  Търкалят  се  стотици  километри,  за  да  не  бъдат
затрупани  и  погълнати  в  пясъците.  Изминават
пространство от сухо към по-сухо, навътре в пустинята,
защото семената им не оцеляват в по-плодородна почва.
Ето  този  сух  храст  е  Анастатика  иеронавтика или
Иерихонската  роза.  Знаете  ли  защо  я  наричат  роза?
Вижте:

Леополд  Грим  постави  растението  в  чашата.  Почти
мигновено то започна да се разтваря както се разтварят
розите, но бързо и видимо, сякаш беше животно, което се
буди от сън.

-  Всеки  грам  сух  материал  от  този  храст,  -  продължи
инспекторът, - просмуква еквивалентно на себе си тегло
вода  и  в  рамките  на  няколко  минути  той  се  отваря.
Растението може да е спяло столетия, но когато попадне
във вода, клоните му се разгръщат подобно на пръстите
на  ръка,  семената  падат,  покълват  и  се  разлистват  за
няколко  часа,  затова  го  наричат  Ръката  на  Мария.
Символ  на  възкресението  за  християните  в  ранно-
средновековните времена, а за юдеите образ на дъжда в
пустинята, на раждането и на надеждата.

- Има и нещо още по-интересно. - инспекторът погледна
клончето  пред  светлината  на  прозореца.  -  Растението
притежава  специален  дъждомер,  с  който  отмерва  дали
има достатъчно влага, за да израснат семената, но също и
дали  то  се  намира  в  присъщия  си  ареал,  навътре  в
пустинята,  където  няма  естествени  врагове,  гризачи  и
птици,  които  да  изядат  незащитените  паднали семена.
Вижте Лили, семената са обградени от малки лъжички и
те се отделят само когато вали дъжд. Дъжд, който капе и
удря в лъжичките под определен ъгъл, и то достатъчно
силен дъжд. Не е ли великолепно?! Това сухо с години
растение,  бродещо  като  призрак  в  пустинните  пясъци,
като черна сянка, изгорена пепел, по удивителен начин,
търси и чака специално приготвените за него си условия
и ако те се случат – ако или когато - то ще се разлисти



пред очите Ви с невероятна скорост и за секунди.

Тази пустинна роза е  първото,  с  което ни срещна този
случай.  Не  е  ли  удивително,  че  изобщо  съществува
такова растение?!

Впрочем  от  лабораторията  ми  се  обадиха  още  вчера
сутринта. Бях ги помолил, въпреки че са почивни дни, да
разберат  какви  са  семената  от  кутията  и  да  ме
информират. Стори ми се озадачаващо, когато открихме
момичето – тя беше полугола, само по една прогизнала
нощница, без джобове, без нищо в себе си освен кутия с
малките  семена  на  това  забележително  растение.
Държеше я сякаш я криеше от някого или от нещо като
вещ, която представлява голяма ценност.

Разкажете  ми,  моля,  как  е  момичето  и  какво  успяха
колегите да разберат за него?

-  Казва  се  Анна  Блуме,  на  двадесет  и  две  години,  от
селището Видерщедт в Саксония-Анхалт, Германия, или
поне  така  се  е  регистрирала  преди  три  години  във
Виенския  университет.  Опитали  са  да  се  свържат  със
семейството й, но се оказало, че няма такъв човек нито на
посочения  адрес,  нито  някога  е  имало  в  това  съвсем
малко  селище.  От  немското  посолство  също  не
потвърдиха  самоличността  на  момичето.  Изучава
История  на  литературата във  „Факултета  по
филологически  и  културологични  науки“  на  Виенския
университет, но още не сме разговаряли с колегите й, тъй
като  университетът  е  затворен  по  празниците.  Работи
като реставратор към санаториума „Хофман“ в Кирлинг и
живее  в  пристройката  до  санаториума.  Обади  ни  се
икономът,  който  я  е  разпознал  по  снимката,  която
публикувахме в медиите. Именно той е дал на колегите
тези сведения.

- Какво казват лекарите за състоянието й?

- Анна е физически здрава, но е в кома. Предполагат, че е
в следствие на удар с електрошокова палка, тъй като са
намерени леки следи от изгаряне в задната част на тила.
Няма други признаци на насилие, които биха причинили



това. Тялото й е видимо изтощено, но синините и следите
от  въжета  са  повърхностни.  Вероятно  е  била  държана
затворена и завързана няколко дни и дори седмица и е
получила нараняванията при опита си за бягство. Няма
данни за сексуално насилие.

- Тя идвала ли е в съзнание и някой разговарял ли е с
нея? - попита инспекторът.

-  Не.  -  отговори  Лили.  -  Но  човекът,  който  е  открил
момичето в парка, един възрастен господин, каза нещо
интересно и важно. Едва днес успяхме да го разпитаме
по-подробно,  защото  не  се  чувстваше  добре,  когато
отидохме  първия  ден  и  тогава  преценихме,  че  не
разполага  с  толкова  съществена  информация,  че  да  го
безпокоим. Но ето какво разказа той днес:

Било студена  сутрин и зимното  слънце току  изгрявало
над улиците на спящата още Виена, осветявайки мокрите
алеи  около  канала,  ситния  бляскав  чакъл  по  алеите,
свитите  във  водата,  в  перата  си,  чапли  и  жерави.  По
водата  се  спуснала  ниско  мъгла,  разпиляла  се  по
дърветата,  по  храстите,  по  алеята.  Докато  слизал  по
стълбите,  за  да  разходи  своето  куче,  възрастният  мъж
забелязал откъм дъното на парка в мъглата под сенките
на крайбрежните сгради да се появява силует на момиче.
Тя  тичала  без  посока,  но  сякаш  търсела  някого  с  очи.
После прекосила алеята и там паднала на мокрия чакъл,
протегнала ръцете си и заровила ги в листата пред себе
си, за да потърси опора да се изправи. В този момент, в
страни  от  алеята  недалеч,  се  появил  мъж  в  червено
спортно яке. Като забелязал момичето, той изтичал към
нея, прескочил огражденията и минал направо, без да се
съобразява, през тревата. Момичето извикало силно като
го видяло, но сякаш не от страх, а по-скоро онзи, за да я
забележи. После изглежда тя изгубила съзнание, защото
легнала  на  земята,  а  било  мокро  и  студено.  Мъжът  с
червеното яке стигнал бързо, навел се над нея, проверил
нещо над лицето й,  но без  нещо повече да  направи се
изправил и побегнал в  друга посока.  Възрастният мъж
постоял  известно  време,  погледал  и  като  онзи  не  се



появил повече,  той повел кучето си и тръгнали заедно
към  момичето  колкото  можели  по-бързо.  Тогава  се
обадил на „Бърза помощ“ както и на полицията.

-  Той  успя  ли  да  даде  някакво  описание  на  мъжа  с
червеното яке?  -  попита инспекторът.

- Не. - отвърна Лили. - Господинът има слабо зрение, а
ситуацията се е разигравала сравнително надалеч, но все
пак ми се стори важно да Ви я разкажа.

-  Да.  Изглежда  е  така.  А  кажете  ми,  някой друг  освен
иконома  не  се  е  ли  е  обаждал  с  информация  по
бюлетина, който пуснахме в медиите?

- За сега никой.

- Добре. Бих желал лично да се срещна и да разговарям с
иконома  на  санаториума.  Заминавам  още  сега  за
Кирлинг.  Докато ме няма потърсете дали ще намерите
нещо повече за тази непозната Анна Блуме.

II. Цветовете на Кирлинг

Ситен сняг  ръмеше по стъклото  на  стария Фолксваген,
струпваше  се,  скърцаше,  стичаше  се  под  чистачките.
Инспектор Грим караше бавно по околовръстния път от
Виена  до  Кирлинг.  Пътят  се  извиваше  паралелно  до
самия бряг на Дунава. Бавно старата река влачеше своите
студени води, а в нейните разливи се бяха събрали, свити
и прегърнати в себе си, стотици птици, неподвижни под
мълчанието,  като  посадени  храсти,  под  вятъра,  под
ситния сняг.

Кирлинг  бе  едно  от  трите  селища  обединени  на
територията на град Клостернойбург, в покрайнините на
Виена. Възникнал още през XII век около замъка на граф
Леополд  III,  градът  бил  столетия  наред  главната
резиденция  на  австрийските  крале,  а  манастирът,
създаден  към  него,  се  бе  превърнал  в  един  от  най-
значимите центрове на средновековната картография. В



манастира  се  намираше  и  най-старата  и  красива
готическа катедрала в Австрия, която притежаваше най-
изящното  произведение  на  средновековното  златарско
изкуство - олтарът Вердун, изработен с вяра и слава от
чисто злато и изпъстрен с цветни библейски миниатюри. 

За  Клостернойбург  се  разказваха  мрачни  легенди,  тъй
като през 1500 година папа Александър IV бе разпоредил
на  кмета  на  града  да  започне,  заедно  с  най-зловещия
инквизитор, живял и  разпръсквал злините си някога -
Хайнрих  Инститорис,  първите  масови  гонения  на
вещици.  Предполагаше  се,  че  тъкмо  в  манастира  бяха
издавани  хилядите  копия  на  печално  известния
наръчник за инквизитори „Чукът на вещиците“, донесъл
толкова много злини.

Самото  селище Кирлинг  нямаше такова  историческо  и
туристическо  значение  и  представляваше  спокойна
вилна  зона  с  гъсти  горски  масиви  от  ароматни
вечнозелени борове.  Единственият обект,  посещаван от
туристите,  бе  тъкмо  санаториумът  „Хофман“,  където
беше прекарал последните  си години писателят  Франц
Кафка.  Санаториумът  отдавна  бе  превърнат  в  градски
архив,  съхраняващ  част  от  регистрите  за  чумната
епидемия,  покосила  през  1679  г.  една  трета  от
населението  на  Виена,  а  етаж  от  сградата  и  стаята  на
Кафка бяха превърнати в малък музей с експозиция от
вещи и снимки на писателя.

Леополд  Грим  паркира  пред  санаториума  и  тръгна  по
алеята.  Стъклените  врати  на  сградата  се  отвориха  и
срещу  му  се  появи  високата  прегърбена  фигура  на
иконома.

-  Добър  ден,  -  каза  инспекторът.  -  Леполд  Грим  от
Инспектората във Виена.  Вие трябва да сте г-н Мориц,
икономът?

- Добър ден, г-н Инспектор. С каквото мога, ще Ви бъда
полезен. Предполагам искате да огледате жилището на
Анна. Елате, нека ви покажа пристройката. 

- Разкажете ми за нея, г-н Мориц. - каза инспекторът.



- Не я познавам добре, но смея да твърдя, че е порядъчно
момиче.  През  деня посещава университета,  а  привечер
работи  по  реставрацията  на  олтара  в  параклиса  на
санаториума.  После  се  прибира  в  стаята  си.  Свети  до
късно  през  нощта  и  мисля,  че  пише  някакво  научно
изследване, тъй като постоянно виждам силуета й пред
бюрото. Никога не е канила някого на гости или поне аз
не съм виждал някой да я посещава. Прибира се всяка
вечер,  освен  веднъж  месечно.  В  края  на  всеки  месец
отсъства за няколко дни и предположих, че пътува при
семейството си в Германия, но не съм я разпитвал. Тя е
изключително мило и скромно момиче,  мълчалива,  но
много  любезна  и  на  няколко  пъти  сама  ми  предложи
помощта си за чистенето на стаите на музея.

-  Казахте,  че  работи  при  вас  като  реставратор.  Какво
собствено представлява работата й? - попита замислено
инспекторът.  -  Разбрахме,  че  момичето  следва
филология.

-  Тя  започна  работа  преди  около  шест  месеца,  най-
напред  при  г-н  Франсоа  Ноф,  който  отговаряше  за
поддържането  на  архива  и  изобщо  за  цялата
администрация на санаториума. Той я доведе и настани.
Анна  му  помагаше  в  реставрирането  на  латинските
надписи под миниатюрите както и за систематизацията
на архива. Мисля, че бяха близки, защото се разбираха
отлично  и  прекарваха  много  време  заедно.  После  г-н
Ноф замина неочаквано, без да се обади, дори не потърси
последната  си  заплата,  само  остави  предупредително
писмо,  че  спешно  трябва  да  се  върне  в  родината  си
Белгия.

- Кога се случи това? - попита инспекторът.

- Преди около две седмици или малко повече. - отговори
Мориц.  -  Опитах се след това да се свържа с него,  тъй
като не открих част от документацията,  но не намерих
негови координати.

- Знаете ли дали г-н Ноф и г-ца Блуме са имали някакви
интимни отношения? - попита инспектор Грим.



-  Убеден  съм  че  не.  -  рече  Мориц.  -  Как  да  Ви  кажа,
мисля, че г-н Ноф не харесваше жените по този начин, а
и беше изцяло погълнат от своето хоби.

- Хоби? - попита инспекторът.

- Да. Г-н Ноф отглеждаше цветя. Отзад в градината има
огромна оранжерия, която много западна след неговото
заминаване, въпреки усилията на градинаря.

-  Много  интересно  –  промърмори  инспектор  Грим.  А
знаете ли дали г-н Ноф е отглеждал  иерихонски рози?

-  Нямам  представа  за  какво  говорите.  Трябва  да
разпитате градинаря.  Елате оттук.  Ето това е стаята на
Анна.

Стаята  бе  малка.  В  нея  не  се  забелязваха  никакви
предмети, които да създават домашен уют и да показват
лични  предпочитания  и  стил,  но  имаше  големи
прозорци към градината. Усещането и изобщо изгледът
бяха  на  необживяно  пространство.  В  гардероба  стояха
няколко  прилежно  подредени  блузи  и  рокли,  а
останалите  дрехи  бяха  просто  сгънати  в  два  куфара,
използвани  вместо  шкафове.  Никъде  не  се  виждаха
снимки, вещи-спомени за щастливи места, събития и за
скъпи хора, никаква козметика, в помещението нямаше
дори огледало. Малка саксия със скоро повехнали цветя
пред прозореца,  няколко книги с  поезия,  поставени на
масата пред нощната лампа, голяма папка със записки от
лекции и красива чаша за чай бяха единствените вещи на
Анна. Под бюрото й бе прекаран кабел за интернет и за
това инспектор Грим попита иконома:

- А знаете ли дали Анна има компютър?

- Да. Виждал съм я да работи на един малък лаптоп. -
отвърна Мориц.

- Дали сте го прибирал или изобщо някакви други вещи
от стаята?

-  Не.  След  като  разбрах  за  инцидента,  заключих
помещението.  Ключ  имам  само  аз.  Но  така  или  иначе
никой не я е  търсил,  нито някой е  минавал.  Всъщност



тук, на територията на санаториума, живеем само аз, г-ца
Блуме,  градинаря  Хръдличка  и  г-н  Ноф,  преди  да  си
замине.

-  Дали  е  възможно  да  разговарям  с  г-н  Хръдличка?  -
попита инспекторът.

- Да, разбира се. - отвърна Мориц  и му направи знак да
го последва. - Елате, той е отзад в оранжерията.

III. Нордкап

Франсоа  Ноф  съблече  палтото  си  и  отвори  широко
прозорците  на  магазина,  за  да  влиза  повече  слънчева
светлина и за да топли меките листа на растенията. След
това  предложи  стол  на  Анна  и  й  поднесе  чаша  вода  с
няколко  капки  арония,  които  действат  благотворно  на
кръвообращението.

- Ще ми позволите ли? - попита я той и извади от чантата
си малкия жълт бележник, който тя му беше дала.

Анна сведе очите си и кимна в знак на съгласие. Франсоа
Ноф разгърна страниците и зачете:

„Казвате ми, че искате да сте ми приятел. Тогава аз Ви
блъскам  в  мен  и  заключвам  вратите  си.  После  гледам
дълго  през  прозореца.  Как  заминавате.  По стъклото  се
стичат  дъждове  ми  и  под  покривите  им  едва  тихо
заживяват  птици,  които  понякога  тихо  пищят.  На
праговете ми спи котка, свито-мокра от дъжда, прозява
се  куче,  а  небето  се  спуска  близо  до  земята,  мокро  и
гъсто.  Потъвате  Вие.  Потъвам  и  аз.  И  точно  там  не
всичко, което се вижда, съдържа земя. Земята, напротив,
изтича в едно сиво пространство с изтрито небе, измити
води и сива мъгла. Там няма нищо. Задушно е. Гледам
Вас.  Разглеждам  лицето  Ви.  Извивките  на  устните.  В
пустите  ваши  студени  очи  има  малки  топли  петънца,
следи, сякаш там е имало надежда, все едно някой Ви е
бил близък, някога, заради самият Вас. 



Трябваше да е имало някой. Нали? Защо иначе щяхте да
сте ми казвал, че искате аз? Да съм Ви приятел?

И е имало някой, който е бил много открит към Вас, и
който Ви обичаше и щеше да бъде там винаги, готов, да
се  наслади на  бурята,  с  която -  знаете  ли – ми носите
понякога толкова много дъжд. Да Ви обича само Вас. В
целия себе си. Вас единствено. Като да сте завладяващата
стихия за целия му свят,  без той да съумява някога да
стане, колкото и силно да го желае, дори прашинка част
от вашия? Забравен човек като изоставен двор. Като сол,
като цвете, като прах в обувките на пътя, който стига до
родната  къща.  В  която  стихията  Ви,  понякога  само,  се
връща единствено, за да руши, да вали и да си почине.
След като не e успявала да сгрее с най-нежното си слънце
в своето друго лято далечните плажове на дълги часове
мечти с нечии чужди ръце.

Някъде  там.  Нали?  Вие  не  сте  бил  забравен.  Вие  сте
забравял някого, там някъде, мили мой.

Себе си ли? Че нея още и винаги ще я имате, със сърцето
и вниманието,  и  в  топлите й ръце цялата  нейна душа,
въпреки всички онези, премълчавани в името на това да
сте съвършено красив, несъгласия и унижения. И ето, да
излеете  там  най-сетне  и  гнева  си  и  тъгата.  Да  имате
материя.  Да  се  съхрани  формата  на  душата  Ви.  Да  се
пречисти.  Да  бъдете  пак...  Величествен?  Да
съществувате?  Да  намерите  покой?  Нали  за  това
поискахте,  някога,  аз  да  съм  Ви  прият...  Нали  за  това
някога ме откраднахте мен?!

Потъвате  Вие.  Потъвам  и  аз.  Някъде  там  съществува,
зашито с гордост между нас, непреодолимо разстояние.
А някъде там другаде ние сме вечно прегърнати.

Аз  имам  в  косите  си  есен.  А  в  ръцете  си  пролет  съм
имала. Лятото щеше да е нашето бъдеще. А зимата топла
постеля.  И  ако  ти,  ще  ли  ме  намериш?  Мене  ме  води
сърцето  ми  с  миризмата  на  тревите  и  вятъра  по  онзи
дълъг  прашен  път  със  завои,  реки  и  дървета,  както
винаги,  където  бяхме  стигали  назад,  към  старата  ни



къща,  на  завоя  на  реката,  по  ручея,  по  повърхността,
всред  поляните  обрасли  с  див  чесън,  нейде  към
градините  с  плодни  дръвчета  и  полето  със  сладките
дини. Към усмивките на родителите и към радостта на
възрастни  хора.  Към  съня  по  обед  и  следобедния  чай.
Спомням  си.  Спомням  си  аз  всякога.  Спомняш  ли  си?
Спомняш ли си ме мен някога? 

И как успя да забравиш това, толкова, с такава лекота и
изведнъж?“

Франсоа затвори бележника. Анна мълчеше.

- След това заминахте за Дубай. А оттам към Нордкап,
Норвегия. От най-топлото към най-студеното? Как Ви се
отрази тази промяна?  - попита той. -  Пясъците, после
сухото  море,  градовете  от  петрол,  стъкло  и  неони,
гордостта  на  архитектурата,  а  след  това  пустотата  от
човешката  индустрия,  северните  ветрове  и  фиордите.
Сиянията на студените морета.

- Там има повече лосове, отколкото хора. - засмя се Анна.
- Мразя лосовете. Може с часове да ги чакаш в колата си,
докато  се  преместят  от  пътя.  Но  сиянието  е  красиво.
Трябва да Ви го покажа някога. Боляха ме очите. Така и
не свикнах с онази светлина.

Анна стана  от  стола  си и  започна да  се  разхожда сред
редове,   разцъфнали  на  светлината  и  преизпълнени  с
вода, слънце и живот, цветове на цветята.

-  Защо са толкова крехки? - възкликна  тя и докосна с
ръка  орхидеите.   Как  би  могло  това  нежно  синьо
същество да оцелее в природата, ако Ви нямаше Вас?

-  Нищо не може да съществува само. - каза Франсоа. - Но
за да сме и да сме заедно, трябва да я има хармонията. А
тя  съществува.  Винаги.  Но  не  винаги  е  налична,
поставена  пред  лицето.  Нито  в  постъпките.  Нито  в
намеренията. Най-рядко в разделените мисли. Най-често
в  умното  сърце.  Но  Вие,  радвайте  се,  че  я  има.  Тя  е
съвършенство, чудо, божествен дар.

Анна погледна през прозореца в следобедната светлина



на тихата улица.

- Не намирах разликата между севера и пустинята. - каза
тя. – Между природата и културата. Там го имаше него,
но той беше чужд и студен.  А тук.  Тук просто нямаше
нищо.  Незалязващо  слънце,  неизгряващо  слънце.  Бях
много изморена. Искала съм да бъда.

- А защо се прибрахте във Виена след това?

-  Харесвам  този  град.  Той  ме  успокоява.  В  него  има
тайни, които никога няма да разбера. Има нещо в повече.

Анна погледна орхидеите.  После се  завъртя около себе
си, а очите й спираха и срещаха цялата цъфтяща красота
издигащ  се  живот,  изпълнила  докрай  помещението,
което  можеше  да  се  нарече  и  Sacrum  Floribus
(Светилището на цветята). 

-  Колко  е  прекрасно!  -  каза  тихо  тя.  -  И  като  отвори
широко гърдите си, остави себе си да се слее и да диша
този  най-фин  аромат  на  съществуващото,  лек  и
прозрачен,  изграден  от  най-чистият  въздух,  от  самото
начало на въздуха и наситен с божествено съдържание,
което обещаваше на сътвореното само сладост, добрина,
спокойствие и радост под слънцето.

- Ще се нарека Анна. - каза си тя на глас. - Анна Блуме.
Звучи точно като сини орхидеи.

Франсоа се усмихна.

- Всяко нещо, всеки, -  каза той, - има свой звук и свое
име.

IV.  Старецът и пеперудите

Телефонът  иззвъня.  Лили  Бойл  стана  от  бюрото  си,
оправи  ръкавите  на  ризата  си  и  без  да  бърза  направи
няколко крачки, а след това вдигна слушалката на стария
шайбов апарат.

-  Здравейте,  Инспекторе!  -  каза  Лили.  -  Продължавате



все  така  упорито  да  се  обаждате  на  този,  а  не  на
мобилния ми телефон. А ако бях излязла? А ако изобщо
не бях идвала в стаята? Кога най-сетне ще проявите поне
малко любопитство към ползите на съвременната наука.
Границите на вашия език ясно обозначават границите на
вашия свят и все по-рядко някой ще вдига този телефон.

-  Има неща,  които не могат  да се  описват  с  думи и се
разкриват мистично от само себе си,  Лили.  Такова е  и
Вашето незаменимо присъствие.

- Прекалено сте мистичен, инспекторе. – каза Лили без
да крие, че й стана приятно.

- Докладвайте какво успяхте да съберете по случая.

-  Колегите от  отдела за  изчезнали лица,  а  и Интерпол
нямат  данни  да  се  издирва  момиче,  отговарящо  на
описанието  на  Анна.  Отпечатъците  й  не  фигурират  в
никоя  компютърна  база.  Не  е  задържана,  нито
регистрирана  другаде,  освен  в  университета,  явно  с
фалшиви лични документи. Проверихме летищата, както
и  автобусните  и  железопътните  линии,  където
евентуално би могла да бъде отбелязана, ако е пътувала.
Поне в последните три месеца Анна Блуме не е напускала
страната,  а  вероятно  изобщо  не  е  от  Германия.
Разговарях  с  библиотекаря  на  университетската
библиотека.  Той веднага  се  сети за  момичето.  Каза,  че
всеки  ден  тя  прекарва  по  няколко  часа  в  читалнята  и
дори предпочита едно и също място за сядане. Спомена
също, че е много затворена и не разговаря с никого, но че
говори на „виенере“ (местния виенски диалект), което го
кара да мисли, че е местна.

Открих  и  още  нещо  много  интересно.  С  помощта  на
компютрите,  в  които  не  вярвате.  -  Лили  се  усмихна
доволно.  -  “Анна  Блуме”  е  име,  което  не  може  да  се
проследи  в  интернет  и  което  е  твърде  удобно  за
създаване  на  фалшива  самоличност.  Има  хиляди
регистрации в най-различни сайтове и социални мрежи с
това име. Само във Виена те са над хиляда, макар че няма
нито една в Кирлинг или Клостернойбург. Причината - и



аз си мисля, че Вие отдавна сте се досетил за това, но не
ми  казахте  -  е,  че  „Анна  Блуме“  е  заглавие  на  стих  от
немския писател Курт Швитерс, харесван и заимстван от
много потребители. 

Но  открих  и  друго  нещо,  което  има,  струва  ми  се,
съществена връзка. Видерщедт - селището в Германия, от
където е родом според документите си Анна - се намира
само на няколко километра от имението Обервидерщедт,
където е роден известният писател и философ Новалис,
автор на популярната през Романтизма идея за „синьото
цвете“, съкровеното пътуване в себе си между безкрайно
и  крайно,  между  сън  и  действителност.  И  в  Кирлинг
действително има автор, който се подписва с псевдонима
„Blaue Blume“ (Синьо цвете). Впрочем под електронния й
подпис на няколко места открих мото, тъкмо от Новалис,
което гласи:

„Има  цветя  в  този  свят,  които  водят  своето
начало от свръхземни сфери, които не виреят при
този климат и са пророци и вестители на един
по-добър живот“.1

Леополд,  този  случай  изглежда  като  болнава
литературна фикция и донякъде прилича на игра.  Или
пък дали не се касае за някакъв артистичен проект, както
онези на Ото Мюл и Херман Нич през шейсетте. Проект,
в който обаче нещата са излезли от контрол. Знаете ги
какви  сноби  и  ексцентрици  могат  да  са  артистите  във
Виена и колко извратено и даже жестоко може да бъде
разбирането им за изкуство.

Инспекторът се засмя.

-  Отлична  работа  сте  свършила,  Лили!  -  каза  той.  -  А
иначе сте права. Донякъде. Тази измислена самоличност
съдържа  твърде  явни  характеристики  и  наистина
напoдобява игра. Но все пак човек трябва да има много
сериозна причина, за да фалшифицира документи и да
вложи  толкова  лични  усилия  в  подобна  роля.  За  сега
Анна Блуме успешно скрива истинската си самоличност.

1  Novalis: Aphorismen - Kapitel 6. „Es gibt manche Blumen…”



В  момента  знаем  за  нея  по-малко  коя  е,  отколкото  в
началото,  когато я намерихме.  И все пак започваме да
разбираме  много  повече.  Наистина  свършила  сте
отлична работа.

- Успешно се е скрила от нас, но не и от нападателя. - каза
Лили.

-  Впрочем  смятам,  че  тя  самата  е  търсила  някого  или
искала  да  бъде  намерена.  -  продължи  инспекторът.  -
Точно за това е, струва ми се, тази художествена игра. Но
трябва  да  намерим  човек,  който  действително  я  е
познавал, за да разберем повече, а за момента изглежда,
че  това  е  само  Франсоа  Ноф  -  реставраторът,  който  е
заминал за Белгия.

Опитайте се да намерите адреса му и да говорите с него.
И  още  нещо.  Проучете  по-значимите  литературни
сбирки и четения свързани с дадаизма и романтизма в
последните месеци. Разпитайте в клубовете и покажете
снимката.  Нека  Били  и  Бенц  се  заемат  с  това.  Аз  ще
разпитам  градинаря  Хръдличка  и  след  това  ще посетя
университета.  Ще  поискам  адресите  и  телефоните  за
кореспонденция.  Би  трябвало  някой  от  колегите  или
преподавателите на Анна да знае нещо повече за нея.

***

Инспектор Грим затвори телефона и огледа за последно
стаята на Анна. Прибра записките й и книгите в чантата
си. Едната от тях носеше заглавието "Цветен прашец" - от
Новалис.

-  Бих  желал  да  разговарям  с  градинаря.  Дали  ще  е
възможно сега, г-н Мориц?

- Да разбира се, - каза икономът. Оттук, последвайте ме.

В  задната  част  на  санаториума,  там,  където  бяха  най-
старите крила, необитаеми и изоставени от десетилетия,
алеята  преминаваше  в  малка  тясна  пътека.  Тя  се
движеше  между  два  високи  зида,  целите  покрити  с
бръшляни и пълзящи лози. Мека под краката, наслоена
от пластове мъх и борови иглички, пътеката водеше до



малка  стъклена  постройка,  скрита  между  два  столетни
кипариса.  Когато  влязоха  вътре,  Леополд  Грим  и
икономът Мориц бяха засрещнати от миризма на топла
влага,  цвят  и  зеленина.  Всяко  пространство  в
постройката  бе  максимално  подредено  и  използвано.
Грижливо разделени на отдели, разграфени на етажерки
с малки табелки, описващи вида им, зеленееха и цъфтяха
стотици цветя. Помещението жужеше като кошер. Беше
пълно  с  насекоми,  дори  сега  през  зимата.  Докато
преминаваше  покрай  отдела  с  градински  цветя,
инспектор  Грим  се  спря  пред  един  сектор,  в  който
растяха само сини цветя.

- Трябва да е бил любимият отдел на Анна, – помисли си
той.

Инспекторът се приближи до цветята и облак пеперуди
се издигна и разлетя из въздуха. Странно и неестествено
беше да се види толкова цвят и толкова живот на едно
място  през  зимата.  Сякаш  тази  постройка  имаше  свой
собствен климат, който събираше от всички географски
ширини най-подходящото и безкрайно лято. Спонтанно
в съзнанието на инспектора прозвучаха думите на онзи
стих, който Анна, толкова много е харесвала:

„О, ти, любима на моите 27 сетива, обичам ти!

Ти твоят тебе ти, аз ти, ти ми...“2

- Красиво е нали? - чу се тих, писклив гласец и зад гърба
на инспектора се появи дребно, сухо, прегърбено старче с
големи  сини  очи,  станали  още  по  големи  от  дебелите
кръгли очила, които носеше.

- Трябва човек да има стотици очи, за да обхване всичко.
Всичко това, тези. Чуйте! Размахани крилца. Цъфтенето
на  видовете.  Какво  е  това?!  Какво  е  това?!  Вратата  е
затворена. Не виждаш старче, не виждаш нищо старче с

2  Курт Швитерс, „На Анна Блуме”, прев. от немски Венцеслав 
Константинов.



тези очи.

С леко накуцваща и поклащаща се, но сръчна походка,
старчето подскочи и се  покатери на една стълба,  за  да
отвори вратичката на малък сандък. Ето тук. - каза то. -
Eто тук. Ето тук те пият нектар. Ето тук. С това се хранят
пеперудите.

Инспектор Грим погледна към иконома Мориц, който му
направи жест с ръце. Явно старият човек не бе напълно
със всичкия си.

-  Вие  трябва  да  сте  г-н  Хръдличка,  градинаря?  -  каза
инспекторът. - Бих искал да Ви попитам за г-н Ноф.

-  С  това  се  хранят  пеперудите  -  продължи  старчето.  -
Съвсем малко. Възрастната пеперуда живее, като се роди.
Няколко дни, седмица. След като е прекарала целия си
живот в земята. Целия си живот. Разпуква се променя се,
завършва  се.  Всичко  това,  тези.  Чуйте.  Размахани
крилца.  Съвършенството  на  видовете.  Хармония,  която
се докосва до Бог. До Бог. Всеки има, свой Божий миг.

Градинарят се завъртя изненадващо ловко и улови един
скакалец,  който  лазеше  по  листата  на  агератума,  и  го
прибра внимателно в джоба си.

– Г-н Ноф. Той скоро не е идвал, Г-н Ноф. Тази седмица
не е идвал. Той се сърди, г-н Ноф, че не успях да запазя
орхидеите. До онзи миг. Всички за една вечер. Орхидеите
увехнаха всички за една вечер.

-  Искате  да  кажете,  че  сте  виждал  г-н  Ноф  преди
седмица.

Инспектор  Грим  и  икономът  Мориц  погледнаха
изненадано старчето.

- Той идва през нощта. Но скоро не е идвал. Идва през
нощта, когато цветята и насекомите спят. Да се погрижи
за тях, да ги погледне. Докато спят. Преди сутринта.

- Хръдличка, кога точно видяхте г-н Ноф? Много е важно
да  се  сетите!  –  каза  инспекторът.  -  Разговаряхте  ли  с
него? Какво Ви каза той.



-  Дойде по пътеката оттам. И влезе в оранжерията.  По
пътеката. С черен дъждобран, валеше. Дъжд, ситен дъжд.
Но  не  ме  видя  и  не  посмях  да  му  се  обадя.  Заради
орхидеите. След това не е идвал. Не е. Но г-н Ноф няма
да си отиде. Няма как. Да остави. Светлината на света.
Той идва. Той е тук. Тук някъде.

Старчето се загледа през прозореца, поседна в дървено
кресло  до  него,  облегна  се  в  лъча  светлина  и  тутакси
заспа.  Бързо се  сепна,  изправи се и започна да пръска
листата  на  някакво  малко  тревоподобно  растение  и
сякаш забрави за посетителите.

Инспектор Грим се разходи из помещението. В дъното на
стара  дървена  витрина  за  медикаменти  с  опушени
стъкла,  той съзря няколко черни изсъхнали скелета  на
йерихонски рози. 

-  Anastatica  Hierochuntica  Compositae.  -  промърмори
Леполд  Грим.  -  Най-рядко срещания  вид  от  Калахари.
Точно същата, чиито семена открихме в кутията на Анна
Блуме.

- г-н Хръдличка, - обърна се инспекторът към градинаря,
- случвало ли се е някога така изведнъж да изсъхне цял
отдел с растения?

-  Не.  -  каза  старчето.  -  Никога  преди.  Никога.  Никога
след.

Особено чувство обхвана инспектора. Той огледа отново
оранжерията. Все така жива и очакваща своя стопанин тя
гъмжеше  от  движение,  но  някак  в  нея  присъстваше
сянката на едно отсъствие.

- Елате! Покажете ми мястото, където са били орхидеите.
- каза инспекторът и поведе старчето за ръката.

Зад  най-големите  рафтове  на  отделенията  с  отровни
хищни растения стоеше голям плитък сандък с рохкава
пръст.  Старчето,  икономът  Мориц  и  Леополд  Грим
застанаха над него.

-  Вие  ли  оправихте  сандъка  след  като  изсъхнаха
орхидеите? - попита инспекторът старчето.



- Аз? Не аз. Г-н Ноф се е погрижил. Те бяха любимите му
цветя.

Инспекторът  се  наведе  и  разрови  пръстта  с  ръката  си.
Под пръстта се показа лице.

-  Г-н  Ноф!  -  извика  стреснато  икономът  Мориц  и  се
прекръсти.

V.  Кифлички с мармалад

В  офиса  на  полицейското  управление  на  Щумперграсе
'42 двамата млади лейтенанти Аугуст Били и Ломентранд
Бенц,  които  поради  изключителните  си  качества  бяха
получили от скоро възможността да работят съвместно с
инспектор Грим, ядяха кифлички и пиеха сутрешното си
кафе.  Ломентранд  разлистваше  новия  брой  на
Виенерцайтунг, докато Аугуст се опитваше да отстрани
някакво петно от ризата си,  което изглеждаше, че е от
сладкото с боровинки. Двамата разговаряха.

-  Знаеш ли Били,  че  практически не  е  известно колко
бункери има в Австрия?

- Сигурно са много, Бенц. Тези кифлички са много по-
вкусни от вчерашните. От това сладко обаче сигурно ще
ми остане петно.

- През войната във Виена и в цяла Австрия не са строени
много общи бункери, а всеки си е правил сам под къщата
или в мазетата и подземията на старите сгради.

- Няма ли все пак някакви регистри на сградите, Бенц?
Струва ми се, че карамеленият им вкус е от изпичането. -
Той вдигна кифличката към светлината.

- Това обяснява многото отвличания. - продължи Бенц. -
Знаеш ли Били, според този доклад броят на случаите,
при които жени са затваряни и държани от мъжете си в
бункери и мазета, е почти равен на отвличанията с цел
сексуално насилие и тройно по-голям от отвличанията за
откуп.



-  Трябва  да  се  направят  регистри  на  тези  помещения.
Бенц, в шоколада на тези новите има парченца лешник.

Вратата се отвори и в офиса влязоха инспектор Грим и
Лили Бойл. Били и Бенц изтръскаха трохите и прибраха
кафетата.

- Добро утро, шефе. - поздравиха те.

-  Добро утро,  момчета.  Да идем всички в кабинета ми.
Трябва да направим разбор на събитията.

Инспектор  Грим  извади  от  старото  си  куфарче  голяма
жълта папка

- Това е докладът от аутопсията Франсоа Ноф. - каза той.
- Според него, реставраторът е мъртъв от около седмица.
По  същото  време  горе-долу  когато  намерихме  г-ца
Блуме. На тила е открита прободна рана от тънък остър
предмет, подобен на шило. Много е възможно г-н Ноф да
е бил отвлечен, държан някъде и измъчван, тъй като по
ръцете  и  тялото  му  са  открити  протривания  от
завързване,  а  по  пръстите  и  по  лицето  има  следи  от
изгаряне, според експертите с киселина. Това впрочем е
попречило да се свалят отпечатъци, но устните протези
несъмнено  отговарят  на  описанието  от  картона,  който
получихме  от  зъболекаря.  При  разпознаването
градинарят  Хръдличка  и  икономът  Мориц  потвърдиха
самоличността,  макар  последния  да  изрази  отчасти
несигурност  поради  действието  на  киселината.  И  още
нещо.  Нараняването  от  електрошокова  палка,  което  е
причинило  кома  на  г-ца  Блуме  е  на  същото  място  на
тила,  където  е  раната  на  г-н  Ноф.  Двата  случая
определено  са  свързани  и  вероятно  този,  който  е
отвлякъл Анна  Блуме  е  същият,  който  е  убил Франсоа
Ноф.

-  Аз направих подробна справка за г-н Франсоа Ноф. -
продължи след инспектора Лили Бойл. - Биографията му
е  повече  от  любопитна.  Той  е  на  четиридесет  и  пет
години,  родом  от  град  Лиеж  в  Белгия.  Завършил
„Живопис“ и „История на изкуството“ в Университета на
Льовен,  а  след  това  започнал  да  се  занимава  с



реставрация на антики. Замесва се във фалшифициране
и контрабанда на антики и е осъден на пет години затвор,
които  излежава  в  родината  си.  След  като  излиза  от
затвора, той се мести тук във Виена. Защитава докторат
по средновековна картография и известно време работи
като  изследовател  в  архивите  на  манастира  в
Клостернойбург.  После изведнъж,  по някаква причина,
напуска университета, работата си в Клостера, премества
се в Кирлинг и започва да се занимава с отглеждане на
цветя.  Притежава  и  малък  цветарски  магазин  тук  на
Шубертринг и Хегелгасе.

Точно пред магазинчето има площадка с пейки, където
се събират живущите наоколо старци. От тях разбрах, че
г-н  Ноф  е  бил  един  от  най-уважаваните  фитолози във
Виена.  Познавали  го  страшно  много  хора,  които  го
търсели за съвети по отглеждането най-вече на редки и
екзотични цветя. Бил мил, приятен и отзивчив, обичал
да  сяда  и  да  приказва  с  тях  на  площадката,  страшно
начетен,  духовит  и  много  сладкодумен,  защото  им
разказвал любопитни истории за растенията, а понякога
рецитирал  даже  поетически  фрагменти,  но  все  пак  с
никой от събеседниците си не си ставал твърде близък.
Казаха, че за последно са го виждали преди месец, но че
изчезването му не ги изненадало,  понеже и преди се е
случвало да затвори магазина и да отсъства с месеци. 

- Той често пътува по изложби. Както и по експедиции, от
където носи причудливи растения. - казаха старците. 

Когато  им  показах  снимката  на  Анна  Блуме  всички
потвърдиха, че тя често се е отбивала при него. Оставяла
му някакви писма и документи и после си заминавала.
Но не я нарекоха Анна, а Лорелай. Попитах ги дали са
сигурни, а те казаха, че колкото и да е чудно, защото кой
ли кръщава децата си с имената на мрачни легенди, но
това е името на момичето и тя е асистентката на г-н Ноф,
но  не  знаеха  повече.  Помолих  колегите  от  отдела  за
изчезнали да проверят за момиче на име Лорелай и да се
насочат към Виена и региона,  дори да става въпрос за
повече години.



Съседите  казаха  и  още  нещо  интересно.  От  седмица
насам, около магазина се навъртал някакъв тип с червено
спортно яке.  Няколко пъти питал за  г-н Ноф къде е  и
кога ще се върне. Представил за търговец на растения и
обяснил,  че  има  спешна  пратка  за  него  и  помолил  за
координати. „- Но не можехме да му кажем нищо повече,
а и не бихме“ - рече един от старците, - „Понеже имаше
нещо странно и прикрито в сухото му лице. Като на един
от онези, дето членуват в сектите.“ 

Веднага щом излезе фоторобота с описанието на Били и
Бенц, отидох да питам старците и те потвърдиха, че това
е същият човек, но за това нека разкажат те.

-  Ние  не  бяхме  започнали  още  проверката,  нали  така
Били?

- Така е Бенц. 

-  Когато  влязохме  в  млекарницата  на  г-жа  Ерде  на
Льовенгасе  дето  е  срещу  Дом  Хундертвасер,  за  да
вземем кифлички.

- Най-вкусните кифлички с парчета лешник в шоколада.

- Били разговаряше с продавачката за кифличките, а аз
погледнах  през  прозореца,  за  да  видя  дали  е  отворил
музеят  Хундертвасер, където преди няколко седмици е
имало голямо литературно четене и в момента все още
стоеше експозиция,  посветена на немския романтизъм.
Смятахме  да  поразпитаме  и  да  покажем  снимката  на
Анна. Тогава, докато гледах програмата пред витрината,
някой ме блъсна и аз паднах върху рафтовете с ... Но нека
Били да разкаже:

-  Аз тъкмо разпитвах продавачката за кленовия сироп,
когато усетих, че мъжът, който стоеше зад мен, изведнъж
застина на  мястото си и  загледа  втренчено към Бенц.
Той беше извадил по това време снимката на г-ца Блуме
и програмата  на  музея,  които  се  канеше да  покаже на
администраторката. Мъжът леко се приближи към него,
сякаш да се увери в нещо и след това бързо побегна, като
събори Бенц върху сандъка с щрудели. Аз също хукнах



след него  и  след  малко,  зад мен,  усетих,  че  тичаше и
Бенц.  Гонихме  онзи  наистина  дълго,  но  той  се  оказа
физически  много  издръжлив,  вероятно  спортист.  На
Вайсгерберланда  той  прескочи  през  високата  стена,
която се наложи ние да заобиколим и после го видяхме
да тича по алеята на Дунавканал, но взе голяма преднина
и някъде малко преди моста го изгубихме. Но не беше
напразно, нали Били?

- Така е Бенц.

- Докато го преследвахме той съблече якето си, за да се
движи по-бързо. - Бенц извади плик с червено спортно
яке.

-  Вътре  нямаше  нищо  друго  освен  тези.  Мисля,  че  са
румънски. - И Бенц показа в шепата си няколко дребни
монети.  -  Сигурно  беше  румънец,  иначе  нямаше  да
побегне  към  табуна  с  румънски  цигани,  които  се  бяха
настанили в една градина на Трепълвег нали така Били?

- Така е Бенц.

Вероятно те са го скрили, но като ги попитахме, не казаха
нищо.  Не били виждали да минава такъв човек оттам.
После  Били  показа  снимката,  която  явно  им  направи
впечатление и дори ги стресна, въпреки, че отрекоха да
знаят нещо, понеже изведнъж започнаха да се разотиват,
което не е характерно за циганите, а докато преминаваше
една стара циганка подвикна 'вражикер' или 'врожитер',
което не знам какво означава.

- Вражитор (vrăjitor). Таласъм означава. На румънски. -
каза Лили Бойл.

- С Били направихме описание и макар че не успяхме да
го  огледаме  добре  и  двамата  сме  съгласни,  че
фотороботът много прилича, нали така Били?

- Така е Бенц.

Инспектор Грим погледна портрета. Лицето беше бледо,
изпито  и  прорязано  от  множество  резки  и  бръчки,  с
големи  скули,  хлътнали  очи  с  остър  поглед  и  набола
прошарена  брада  върху  ясно  изразената  волева



брадичка.  Разпиляната  неоформена  коса  беше  леко
оплешивяла на темето като тонзура.

- Прилича на лице на монах. - промърмори инспекторът.

- После с Били проверихме в музея. Оттам потвърдиха, че
Анна го  е  посещавала в  началото на  месеца.  Отначало
ежедневно и сама, а след това в компанията на един млад
мъж. Тогава е дошла и за последно. Продавачката описа
мъжа като висок строен атлет, нахакан, с широки скули,
елегантно  облечен,  подреден  и  с  добри  маниери.  „-
Същински спортист“  -  каза  тя  и  също,  че  е  запомнила
това,  понеже  самата  Анна  й  е  направила  силно
впечатление.  „-  Бледо  и  чисто  като  на  ангел,  тъжно  и
замечтано лице. А да видите после колко беше румена и
как се усмихваше на този господин.“

Попитахме  я  и  за  мъжа,  когото  преследвахме  и  й
показахме якето. Тя каза, че го е виждала и че е идвал
често през последната седмица. Влизал в галерията, но
не  гледал  експозицията,  а  се  оглеждал  сякаш  очаквал
или  търсел  някого.  При  едно  от  посещенията  тя  го
попитала дали наистина търси някого, при което онзи се
притеснил и тръгнал към вратата, но на изхода се спрял,
върнал се и я попитал дали не е виждала белокос мъж с
бастун със златна ръкохватка, на който му липсват два от
пръстите на ръката. Това се набивало на очи, а онзи му
бил стар познат, когото не е виждал от години и очаквал,
че  може  би,  ако  е  в  града,  ще  посети  изложбата.  Тя
спомена също така, че мъжът говорил отличен немски и
все пак с някакъв лек акцент, подобен на този, с който
говорят руснаците.

- Добре. - каза инспекторът. - Лили, бихте ли обобщила
какво имаме досега по случая?

Лили  застана  до  флипчарта,  отвори  папката  и  като
зачете, записа няколко опорни точки:

-  Ето  какво  имаме:  Отвлечено  момиче  с  фалшива
самоличност,  любителка  на  поезията  и  романтизма;
скромна и затворена, но излиза и се среща със спортист.
Убит  бивш  фалшификатор,  експерт  по  средновековни



карти  и  цветя.  Мъж  с  червено  яке,  вероятно  румънец,
който  знае  нещо  за  момичето  и  нещо  се  опитва  да
разбере. Той обаче не е наясно с убийството на Франсоа
Ноф, тъй като го издирва седмица след това в магазина
му. И накрая: Белокос мъж със скъп златен бастун, който
няма два пръста на ръката и който може би е свързан по
някакъв начин с всичко това.

Освен  това  две  други  неща  изглежда  имат  голямо
значение  за  случая:  „Романтизмът“  -  тъй  като  всички
изброени хора са посетили експозицията в музея, освен
Франсоа Ноф, който е бил отвлечен и после убит. Другото
са „Цветята“. Някак този случай се върти около цветя -
цветната  оранжерия  на  Ноф;  също  семената  на
йерихонската  роза;  името  и  самоличността,  които  си  е
избрала Анна Блуме, а и „синьото цвете“ на Новалис от
никнейма й.

-  Много  добре.  -  каза  инспекторът.  -  Абстрактно,
фрагментарно и объркано и все пак много добре.  Този
случай започва да има характерно лице,  което тепърва
ще трябва да разчитаме. Господа Били и Бенц, искам вие
да проверите с какво точно се е занимавал Франсоа Ноф
в своя магазин. Разпитайте клиентите, с които е общувал
и  проверете  доставчиците,  които  е  посещавал,  както  и
изложбите.  Пуснете  фоторобота  на  румънеца  за
издирване и говорете с посолството. Ние с г-ца Бойл ще
отидем  до  университета,  за  да  научим  нещо  повече  за
Романтизма.  Ако  колегите  от  службата  за  издирване
открият  някаква  информация  за  Анна  или  Лорелай
искам незабавно да бъда уведомен.

VI.  Прекрасен Божий свят!

По прашните, пустите улици на Виена бяха топли, късно-
есенни  дни.  Неестествено  топли.  Задушени  в
изпаренията на канала. Задушаващо безпътни. Лорелай
стисна очи.



Тя дълго се разхожда в онзи ден. На една малка пресечка,
която  някак  грабна  вниманието  й  с  тишината  и
спокойствието  и  светлината  си,  тя  влезе,  случайно
привлечена  от  аромата  на  цветя,  в  малък  магазин.
Човекът  в  магазина  я  посрещна  с  топъл  приятелски
поглед, кимна, сякаш се познаваха от години. Погледна я
с  големите  си  сини  очи,  уголемени  още  повече  от
дебелите кръгли очила, които носеше, и й каза:

-  Чуйте!  Всичко  това,  тези,  разпукани  цветове,
разтворени листи, цъфтенето на видовете. Трябва човек
да  има  стотици  сетива,  за  да  обхване.  Всичко.  Всяко.
Раздвижване на времето. На всичките ми сетива. О, ти.
Толкова  много.  Чуйте,  хармонии.  Хармония,  която  се
докосва… до Бог. До Бог. Всеки има, своя Божия искра.

С леко накуцваща и поклащаща се походка човечето се
изправи от стола си и взе в ръката си някакъв странен
уред с махало.

- Метроном. - каза той. - Отмерва музиката. Темпото, не
часовете, ритъмът живот. Трябва да слушате, чуйте, ето
това  всичко,  тези,  божествени ориентири.  Музиката  на
света.

Човекът застана до уреда. Приближи ухото си. Заслуша
се. Положи главата си на дървената маса пред метронома
в слънчевия лъч, който се процеждаше през прозореца.
Тутакси се унесе, но веднага се сепна. Изправи се бавно и
със  сръчен  подскок  се  покатери  на  един  стол,  отвори
малък  шкаф  и  извади  от  там  изсъхнало  растение,
подобно на суха топка сплетени клони.

- Когато тялото се свива и се скрива в себе си, - рече то -
душата  живее.  Душата  живее  и  чака  подходящите
условия.   Защита  на  семената  й  пречи  тя  да  покълне
преждевременно. Семената са много издръжливи и могат
да останат пасивни в продължение на години, но когато
завали дъжд и дойде времето - и той погледна метронома
- тя цялата ще разцъфне пред очите Ви за минути.

-  А  сега  си  вървете.  Вървете.  Елате  след  няколко  дни.
Франсоа Ноф каза да се върнете след няколко дни. Той



ще Ви очаква.

- А кой е г-н Ноф, - попита Лорелай?

- Франсоа е... Той, знае за Вас. Каза да Ви дам това. - И
старчето подаде на Лорелай малка книга.  Анна отвори
книжката и прочете:

"Има  цветя  в  този  свят,  които  водят  своето
начало от свръхземни сфери, които не виреят при
този климат и са пророци и вестители на един
по-добър  живот.  Между  тези  вестители  са
предимно религията и любовта...“

През нощта Лорелай не успя да заспи. Задушният мокър
въздух  на  топлата  есенна  буря  караше  тялото  й  да
трепери. Тя дълго се разхождаше и в ума й размахваше
махалото си метрономът, заплашително, все едно всеки
момент ще сложи край или обратно, с надежда темпото
му  да  разтвори  и  събере  всичко  с  хармонията  на
цъфтящите  сини  пролетни  цветя,  с  жуженето  на
насекомите. 

В гърдите й за миг се разля топлина. За миг в гърдите й
всичко бе прекрасно и спокойно.  Истинско и радостно.
Такова, каквото душата й помнеше, че е било винаги. 

- Прекрасен, съвършен Божий свят! - извика му тя. 

Лорелай  разтвори  прозорците  на  библиотеката  и
погледна  през  тъмнината  навън.  Бурята  беше  скоро
утихнала.  Никакъв  звук  не  се  чуваше  откъм
прогизналото от дъждовете мочурище. Нито гласовете на
насекомите,  които  се  бяха  скрили  и  заровили,  нито
писъците  на  преследващите  ги  нощни  хищници.
Миришеше  на  прясно  електричество.  Измежду
разпилените облаци изгря луна.

Не след дълго в черните треви на ветровитите хълмове се
появиха  тъмните  силуети  на  мастилено-сините  зайци,
които  тя  беше  забелязала  преди  няколко  вечери.
Изскачаха,  сякаш  от  нищото  в  очертаните  на  лунната
светлина  просеки  на  зеления  път  и,  прескачайки  се,
тичаха  с  меките  си  крака  към  хоризонта,  който  ги



стопяваше.  Тичаха в тишината с  неудържим бяг сякаш
забелязали присъствието на дебнеща ги в тревите сянка.
Събираха се и се разпиляваха като рояци сенчести лунни
силуети,  високо  вдигнали  ушите  си,  за  да  следят  за
движение от посоката на страха, който долавяха.

-  Страх  ме  е  от  тишината  на  тихата  нощ.  -  промълви
Лорелай. - Имам ужасяваща нужда да обичам. Моля Те,
не ми го отнемай!

-  Вярвате  ли  в  хармонията?  -  й  беше  казал  много  по-
късно Франсоа Ноф. Това е, заради което е всичко. По-
ден, по-сън, по-свят, повече реалност. Ден в деня, свят в
света. А любовта? Макар светът да е изграден от любовта
и враждата, само любовта е първоизточникът на живота
и това, което го държи.

Бяха топли късно-есенни дни. Винаги са били. Толкова
топли, че да те заболи главата, да те боли и да не спира от
чувството, че онова вечно лято, заминало си, никога не
заминавало,  прегърнало щастието в  мирската  светлина
на един вечен летен ден, в слънчевия лъч от детството
върху  леглото  ти  следобед,  се  връща,  стои и  остава.  И
сърцето, като цвете се разтваря, откопчва се от ноктите,
топи се,  тупти леко.  Топла  прегръдка  мамина,  бащино
рамо, сърце със сърце,  усмивка в устните ти потича.  И
тогава  дишай,  дишай  с  лекота,  по  безкрайното  дълго
зелено поле. Бели цветове наронват пролетните вишни,
малки сини огънчета лумнали поляните, а в душата ти, в
душата, леко се ромоли и потича бистър пролетен поток,
мирис на треви, цял красив живот, единственото всичко.

VII. Франсоа Ноф

Металната врата стържеше и скърцаше под натиска на
прииждащите струи. Тонове зелено-кафява вода понесла
пясъци, дървета и наноси, помитаща всичко по пътя си,
изпъваше  и  огъваше  старата  желязна  врата  на
подземието в манастира Клостернойбург.



- Фишер, подай още греди! - крещеше млад мъж, целият
прогизнал.  Трябва  да  укрепим  тази  врата  иначе  сме
изгубени!

Изпаднал във вцепенение, с разпилян и объркан поглед
Фишер  гледаше  тавана  на  помещението  от  където
капеше вода.

-  Вече  сме  изгубени,  Франсоа!  -  извика  той.  -
Наводнението е достигнало първия етаж на манастира.
Водата е над нас, чуваш ли, над нас е!

- Подай още греди, Фишер! Докато не е нахлула тук все
още  имаме  шанс.  Може  да  е  приливна  вълна  и
наводнението да отмине.

Двамата мъже в подземната библиотека на Клостера бяха
хванати в капан. Придошлите води на Дунава течаха и
прииждаха  бавно  и  равномерно  и  вече  заливаха
половината  от  първия етаж на  сградата.  Единственото,
което  ги  спасяваше  да  не  се  удавят,  беше  здравата
конструкция на вратата от дебели дъски и кован железен
обков,  изработена вероятно още през XVI-ти век преди
бароковото обновяване на манастира. Вратата пращеше и
се  огъваше  под  напора  на  водата.  Една  след  друга
металните  пранги  се  разхлабваха  и  през  дъските  се
процеждаха все повече струи вода.

- Трябва да се махаме оттук Фишер! - викаше Франсоа и
дърпаше  колегата  си,  който,  потънал  в  унес,  стоеше
неподвижно и безпомощно.

- Но къде. Къде можем да избягаме?

- Ела, може да има друго помещение, което да ни даде
още време.

Двамата мъже се затичаха надолу по стълбите към още
сухите стаи на подземието.  Спускаха се  все  по-дълбоко
навътре,  към  най-ниските  нива,  но  всички  коридори,
всички ниши, бяха затворени и не водеха никъде. Когато
достигнаха дъното на подземието Фишер видя, че водата
бързо  започна  да  се  стича  по  стълбите  и  да  изпълва
помещението.



-  Франсоа!  -   извика  той  и  му  посочи водата.  Двамата
мъже се погледнаха мълчешком. Миг след това Франсоа
започна да оглежда, опипвайки стените и забеляза в една
от нишите малка дървена врата, качена високо на стената
към която не водеха стълби.

- Фишер помогни ми! -  извика му той. Това може би е
единственият  ни  шанс.  Виж,  вратата  е  напълно  суха.
През тази врата нищо не тече.

Фишер подложи ръце и Франсоа се покачи на тях,  той
дръпна дръжката и зад вратата се разкри тъмен коридор.
Франсоа подаде ръката си и издърпа Фишер. Без да знаят
дали  коридорът  имаше  някакъв  изход  двамата  мъже
тръгнаха,  пълзейки  в  тъмното,  като  първо  залостиха
вратата.  Движеха  се  приведени,  пипнешком  и
постепенно  започнаха  да  усещат,  че  коридорът  се
изкачва все по-високо и по-нависоко, разширява се, така
че накрая можеха да вървят прави. Бяха лутали повече от
час, когато внезапно тунелът свърши.

-  И  сега  какво?!  -  извика  разочаровано  Фишер.  -  Не
можеш да свършиш просто така изведнъж!

Двамата  мъже  седнаха  на  земята  изтощени.  Опипаха
около себе си стените, тавана, зазидания изход.

-  Не  може  толкова  дълъг  тунел  да  води  в  нищото!  -
изкрещя отчаяно Фишер и ритна с пета зида. Внезапно
стената и подът на тунела поддадоха и двамата се срутиха
в някаква дълбока стара галерия.

Когато се свестиха, Франсоа и Фишер установиха, че се
намират  в  нещо  като  бункер  или  скривалище.  През
малки капандури или по-скоро през дълги тесни отвори
в  тавана  се  процеждаше  слаба  светлина.  По  вида  на
вещите  можеше да  се  познае,  че  това  помещение  не  е
било използвано повече от сто години. Потънали в прах,
върху  масивната  маса  в  средата  на  стаята  бяха
нахвърляни  карти  и  свитъци,  а  около  тях  стояха
разпилени  уреди  за  чертане.  Клещоподобни  шублери,
линии  и  транспортири  от  слонова  кост,  пантограф,
счупен  монокъл,  перодръжки  с  пера  за  писане,



метроном.  Нито  една  вещ  в  помещението  не
принадлежеше на века след индустриалната революция,
сякаш  двамата  мъже  бяха  попаднали  в  музей  или  в
някаква лакуна на историческото.

Успокоени от проникващата светлина, от свежия въздух в
помещението и от това, че никъде наоколо не се виждаше
да е текла вода или да е имало наводнение, те възвърнаха
самообладание,  освободиха се от страха и започнаха да
разглеждат намереното около себе си. 

Томас  Фишер  и  Франсоа  Ноф  бяха  двамата  млади
новоназначени реставратори-картографи към архива на
манастира  Клостернойбург.  Те  все  още  дори  не  бяха
завършили  докторантурите  си  и  това  помещение  беше
същинско съкровище за тях. Откриването на непознати
документи  можеше  да  се  окаже  огромен  скок  в
кариерата,  а  страстта  им  пред  изследването  на
непознатото  и  на  изгубеното  беше  започнала  да  ги
завладява  още  преди  да  ги  беше  напуснал  страхът.
Трескаво,  но внимателно,  те започнаха да отварят лист
след лист и не след дълго те спряха и се погледнаха един
друг с втренчени и въодушевени лица.

Пред тях лежеше подробен и систематичен картографски
план на цялата система от тунели, лежаща под Виена и
околностите,  изработен  за  император  Франц  Йосиф  I.
Нещо повече,  в  отделна  папка,  отбелязана с  печата  на
императора  и  надписанa с  име  'Terra  prohibita'
(Забранена  земя),  бяха  обособени  специална  група
документи  и  карти,  описващи  мрежа  от  тайни  тунели,
съществувала изглежда от столетия. Според написаното в
документите,  част  от  тунелите,  които  турците
прокопавали, за да взривят крепостните стени на града
при обсадата на Виена от 1689 г.,  били превърнати по-
късно  в  тайни  проходи  и  складове.  Картите  указваха
местоположението  на  входовете  за  тях,  които  се
намираха някъде около Рингщрасе -  широката кръгова
улица, построена през 1857 г. от император Франц Йосиф
I  на  мястото  на  крепостните  стени  и  крепостния  ров,
която сега описваше централната част на града.



Не  беше  написано  какво  точно  се  е  складирало  или
вършело  в  тези  подземия,  но  от  картите  бе  видно,  че
входовете  към  тях  се  намираха  около  най-важните
административни  и  културни  сгради,  построени  по
Рингщрасе:  Съдебната  палата,  Градския  съвет,
Университета, Виенската опера, Академията по изкуства.

Без  много  думи  двамата  мъже  се  разбраха  да  оставят
всичко както си е на мястото му и да се върнат по-късно с
допълнително  осветление,  фотоапарат  и  инструменти.
Не  беше  трудно  да  намерят  и  изхода  на  тайната  стая,
защото  в  дъното  й,  право  нагоре,  имаше  широки
каменни стъпала. След като ги изкачиха те стигнаха до
малка желязна врата, чието корозирало от времето резе
лесно поддаде. Когато излязоха навън Томас и Франсоа
се  оказаха  сред  гъста  зеленина,  а  сред  нея  те  видяха
малка  стъклена  постройка,  вероятно  служила  за
оранжерия. Помежду два високи зида, целите покрити с
бръшляни и пълзящи лози, се виждаше задната стена на
позната  сграда.  Намираха  се  точно  зад  санаториума
„Хофман“ в Кирлинг.

Месеци  наред  Франсоа  Ноф  и  Томас  Фишер  работиха
върху  систематизацията  и  разчитането  на  картите.  И
когато  през  пролетта  се  отвори  място  за  архивист  и
реставратор в Кирлинг, Франсоа зае тази позиция, за да е
по-близо и да прекарва повече време в тайната стая. По
същото време двамата с Фишер наеха един стар магазин
на  Шубертринг  и  Хегелгасе  в   сграда,  строена  около
средата  на  XVIII-ти  век,  където,  според  изчисленията,
трябваше  да  се  намира  единственият  вход  към
подземията,  останал  незатрупан  през  годините  след
строежа на новите улици и сгради.

Имаше нещо странно и неразбираемо в картите от Terra
prohibita, което накара двамата картографи да не бързат
с  оповестяването  на  своето  откритие.  Всички  карти,
които  бяха  поместени  там,  съдържаха  на  гърбовете  си
странни послания, написани на латински език и сякаш
кодирани и звучащи подобно на някогашните трактати
по  алхимия.  Фишер  преписа  текстовете  в  малък



бележник  и  се  зае  с  разчитането  им,  но  те  звучаха
объркано, мистично и неразбираемо.

На една от картите пишеше: 

„За да откриеш тайната на мъдрите, вземи сине
мой  философски  живак  и  го  нагрявай  докато  се
превърне в зелен лъв. Сложи го в намазана с глина
реторта и бавно дестилирай. Събери течностите
с  различна  природа  и  ще  получиш  истински
дракон.  Стрий  дракона  върху  камък,  поръси  го  с
червен въглен и той ще изяде опашката си.“ 

А на друго място: 

„Ще  ти  кажа  сине  мой  какво  е  философският
камък.  Слънцето,  луната,  ахатът  и  другите
минерали  са  камъни  под  земята  и  не  действат
сами по себе си. Истинското злато и сребро може
да се получи само с участието на човека.“ 3

На някои от картите просто имаше записани рецепти за
отвари  и  чай,  на  други  -  стихове,  на  трети  –  фрази  и
имена, а на някои имаше дори стари нотни таблици.

Томас и Франсоа старателно изследваха всички чертежи,
по  няколко  пъти,  по  отделно,  както  и  всички  заедно,
наложени един върху друг. Сравняваха и търсеха някаква
последователност  и  код  в  посланията,  но  така  и  не
успяваха да разберат къде е входът за стария лабиринт.

Така  отминаваха  часовете,  дните,  седмиците,  месеците,
измина  и  превали  годината.  От  взирането  в  думите,  в
стоенето пред чертежите,  Томас  и  Франсоа  сякаш бяха
придобили някакъв  специфичен вкус  за  техния език и
образ.  Неразгадаемият  им  хаос  бе  започнал  да  се
превръща в нещо единно и всички фрагменти образуваха
в усещането им някаква завършена хармония, едно лице,
чиито черти можеше да се познаят.  Много пъти сякаш
думите започваха да отговарят и да шепнат имената си и
да насочват към специфична природа, която се криеше

3  Cf.В. Рабинович, Алхимията като феномен на Средновековната
култура, Наука и изкуство, 1984.



зад тях. Нотите да звучат, а чертежите да разкриват път,
но не надолу към подземната сърцевина на Виена, към
подземните тайни, а нагоре към небето и към стремежите
на човека и на хората, които преди век бяха разчертавали
тези  траектории  на  идеята  и  на  възкачващата  се  към
небесата мисъл.

Докато разглеждаше една от картите, чиято топография
беше събрана и поместена в очертанията на рисунка на
метроном, махалото на който разпределяше мрежата от
тунели като символ „Т“ и определяше центъра, подобно
Т-образните  средновековни  карти  на  света,  Франсоа
забеляза в начина на гравиране и изрисуване, усърдието,
с което неизвестният автор се беше опитал да пресъздаде
уловеното  от  метронома  време.  То  бе  показано  сякаш
като чувство чрез линиите, сгъстяващи и разширяващи
се, дълбоки, тесни, дълги, широки, скрити или явни, или
пък  завъртени  в  кръг  като  вихър,  вдълбани  като
водовъртеж, или спокойни течащи в прав коловоз. Той си
припомни спонтанно думите на онзи ренесансов гений,
прозрял отвъд отделните неща навътре в самата природа
на конкретното и общото:

„Добрият рисувач трябва да може да изобрази две
неща – както физическата външност и форма на
обекта си, така също и неговите мисли и духовни
състояния.“4

- Странна работа. - бе казал тогава Томас Фишер. - Без
мащабите, градусните мрежи и легендите, това нямаше
да  са  карти,  а  изображения.  И  когато  погледна
математическата основа, ми се струва, че тя самата е вид
изображение.  Но  и  обратно,  сякаш  изображенията  са
някакъв  математически  код,  който  разкрива  точни
координати и местоположения, ясни, за който може да
прочете картината.

Един ден Франсоа излезе рано и скита дълго из града.
Вечерта  той  се  прибра  с  голям  тежък  пакет.  Томас  го

4  Cf. Леонардо да Винчи, Трактат за живописта, прев. от 
италиански: Владимир Свинтила, Изток-Запад, 2014.



погледна въпросително:

- Къде беше? Нямаше те и не се обади. -  попита той. -
Какво е това? И защо си взел всичките ни спестявания,
които пазехме за разкопките на тунелите?

- Дадох всичко, всичките ни пари, за ето това. - Франсоа
извади от пакета сандък с някакъв апарат. - Това е най-
мощният скенер, до който успях да се добера с парите и
контактите, които имаме. Наел съм го за седмица.

- Похарчил си всичките пари за това? - попита Томас.

- Трябва да разберем къде е. И дали изобщо го има. Не
издържам  повече.  Какво  ли  не  опитахме,  но  нито
чертежите,  нито даже търсенето на кухини в стените и
пода  не  даде  резултат,  ако  и  сканирането  не  покаже
нищо, се отказвам.

Томас  сви  рамене.  Той  самият  твърде  отдавна  се  беше
изтощил от безплодните усилия. 

-  Това  е  последният  опит.  -  каза  си  той.  -  Наистина
последен.

Двамата  мъже  отвориха  кутията  и  почувстваха  как
адреналинът  потича  и  завладява  цялото  им  същество.
Щяха  да  поставят  апарата  последователно  до  всички
стени  и  да  видят,  да  проверят,  дали  съществуваше
някакъв зазидан вход към тунелите. Мисълта, че можеше
да  открият  входа  към  мястото,  изобразено  на  картите,
изостряше сетивата им до краен предел. Какво ли криеха
тези умишлено запечатани от императора тунели, пазени
в тайна столетия наред?

Франсоа и Томас настроиха машината и я включиха. На
трептящият монитор започваха да се виждат,  обляни в
мъглива зелена светлина, структурите на старите зидове.
На екрана се мяркаха ръждиви железа, споени от хоросан
плътно прилепнали тухли. По в ниското се забелязваше
архитектурата  на  равномерно  подредените  каменни
блокове.  Никъде  обаче  не  се  виждаше  празно
пространство,  пукнатина  или  следа  към  някаква  ниша
или  тунел.  Когато  подът  и  двете  стени  бяха  вече



проверени,  разочарованието  бавно  започна  да  се
промъква в сърцата на Франсоа и Томас. Те се спогледаха
и  размениха  в  погледите  си  горчивина.  После
продължиха с усилието си, за да бъде завършена до край
работата.  Но  ето.  Ето  че  съвсем  в  средата  на
срещустоящата стена апаратът изписука и отчете отвъд
дебела  каменна  преграда,  голямо  празно  помещение  с
широчината и височината на стая. Двамата картографи
бързо скочиха на крака, застанаха до стената и без да се
замислят  започнаха  да  копаят  и  да  удрят  с  кирката.
Нужни бяха много усилия,  за  да се  изкопае отвор,  тъй
като на това място стената бе иззидана изцяло от плътно
прилепнали камъни, които, за разлика от другите стени,
не бяха слепени с хоросан, а с цимент.

Когато  премахнаха  камъните  и  се  отвори  достатъчно
широка просека за да влязат, Франсоа светна с фенерчето
и видя пред себе си празна стая.  Единственото нещо в
нея беше малка дървена масичка, върху която стоеше...

- Саксия със свежи цъфнали сини орхидеи! - възкликна
удивен Франсоа. - Ела Томас! Виж! Виж!

В помещението нямаше прозорец,  нито някакъв изход.
То беше напълно празно и потънало в прах, без никакви
следи да е посещавано скоро, въпреки че въздухът вътре
беше  чист  и  свеж.  Точно  до  цветето  беше  оставена
бележка,  на  която,  с  равен  почерк,  бе  изписано  на
латински: Ego amo te! Почеркът беше несъмнено същият
както този на неизвестния картограф, изписал гърбовете
на  картите  с  алхимични  послания  в  подземието  на
Кирлинг.

Ноф и Фишер нямаха обяснение от къде и като как са се
взели  бележката  и  саксията.  Те  пренесоха  цветето  в
магазина и започнаха  да  проучват стаята за  тунел или
някакъв  друг  изход.  И въпреки че  провериха  четирите
стени на стаята, а също така тавана и пода с машината,
друг вход нямаше и никъде в зидовете не се виждаше да
има зазидан тунел.  Не беше ясно нито кой,  нито кога,
нито как така е оставил това цвете и тази бележка. 



Впрочем  веднага  след  пренасянето  им,  орхидеите
започнаха бързо да вехнат.

VIII. Eто го морето

Анна  стоеше  на  верандата  в  малката  къща,  скрита  и
обгърната между двата огромни кипариса, в задния двор
на пансиона 'Хофман' в Кирлинг. Пръстите й докосваха
меката  хартия,  сякаш  галеха  някого,  някого  отдалеч,
почти вече без да посмеят. Гладко, бавно и равномерно
писалката  изписваше  дългите  опашки  на  буквите.
Буквите  се  навеждаха  на  страните  си  и  се  свиваха  от
вятъра. На листа капнаха капки дъжд. Анна пишеше:

„Мили мой друг, дали може да бъдеш? Такъв, какъвто
те бях срещнала някога. Дори същият да не си. Дори
същите да не сме. Макар толкова да искам ти да си.

Ето,  всеки  ден  аз  откъсвам  от  дворовете  си  сухи
листа, духвам с душата си и те политат от ръцете
ми  и  се  превръщат  в  пеперуди  за  теб.  Все  още  те
пролитат с крилцата си най-финия сутришен въздух.
Летят  дълго  и  мигрират  в  унес  от  самотата  на
влажните си домове в  камъка и дървото и кацат на
сините цветя, които съм ти нарисувала. Пият нектар
и крачетата им се покриват с прашец така, че когато
после те стъпят на крайбрежната повърхност, близо
до теб, за да пият вода, онези малки пеперудени бързеи
на  големият  бърз  поток,  почват  да  отмиват  и  да
носят  по  течението  си  оранжевите  им  парченца
прашец. Надолу по голямата ни река, където зреят и
капят във водата черниците, по оранжевите течения
радост, ти ще разбереш, че идва лятото и че можем
да хванем ръцете си и да завървим по пътя ни да го
посрещнем. Аз и ти.

Там горе в началото на извора, където реката е малка
и  тясна,  а  водата  е  студена  и  бистра,  пеперудите
танцуват  в  кръговрата  си  на  унес,  на  най-лекото.



Казвала ли съм ти, че когато те погледна чувствам
лекотата  и  пъстротата  на  този  неземен  танц  в
очите и сърцето си? Дори когато в мислите си вече те
погледна.

Цъфтят  и  пробиват  меката  земя  в  отблясъците
светлина  между  дървета  виолетови  минзухари.  Но
най-нагоре  и  най-тук,  отвъд  началото  на  реката,
зимата  втвърдява  снеговете  си  върху  сухите  ми
листа,  топи  и  замразява,  втвърдява,  както  се
формират гледчерите.  Така  е  сега  върху  мен.  Сега  и
отдавна.

Знам  че  не  съм  божество,  и  нито  чувствам  вече  на
сърцето си божествения поглед и когато, всеки ден, аз
се будя и късам от дворовете си пеперудите,  сухите
листи  и  им  духвам  с  душата  си,  те  не  излитат,  а
заспиват  под  ледовете  ми.  Тихо  и  каменно  като
фосили.  Заспиват, когато аз се будя. Заспиват като
сън.   Но  знаеш  ли.  Cънят  не  е  самотно  занимание.
Самотно занимание е буденето. 

Всеки  ден,  аз  късам  от  дворовете  си  пеперудите.
Рисувам им  измислени цветя, и вдъхвам душата им си
за теб. Усмихвам се, сънено в съня си и поглеждам със
сърцето си към теб. 

Там е сребърно.

Далечни мечти-птици, губят погледа ми по хоризонта
на  блещукащата  със  ситни  сребърни  искри  синя
повърхност  на  морето.  Лек  плясък,  нежни  солени
вълни,  които  отмиват,  напрежението,  тихата
забрава. И ние хващаме ръцете си без да знаем.

Без  да  знаем  извървяваме  стъпалата  си  под
дърветата на плажа. Без да знаем, че имаме плажен
чадър и шарена топка. Без да знаем вървим, вървим с
меките си крака по топлия пясък.

Ядем сладолед без да знаем защо. Миришем на плажно
масло. Без да знаем защо. Притежаваме студена диня
в хладилника. Пием мастика на дървена барака. Без да



знаем. И не знаем, че даже тук, на плажа ни, могат да
порастат бурени, че този плаж напълно ще опустее, и
че на този наш плаж нито една птица няма да остане
и  нито  един  комар  няма  да  избръмчи.  Или  обратно.
Когато аз се върна тук отново и ти се върнеш, всичко
ще си е все същото, само че нас няма да ни има.“ 

Анна остави листа на масата, стана от стола си и застана
до  прозореца.  Тя  нарисува  с  пръст  върху  прозореца
слънце,  докосна  слънцето  с  ръка,  но  после  бързо  го
размаза,  седна  отново,  взе  листа  и  дописа  с  рязко
движение: 

Ето го ...

Eто го морето, колко дълго е то.

там далече, сред вълните и пясъка

аз и ти си отиваме.

IX. Хартиени птици

След като се повъртяха известно време около магазина и
не  научиха  нищо  по-различно  за  дейността  му,  освен
това,  че  г-н  Ноф,  собственикът,  свирел  понякога  на
цигулка и обичал кифлички с кленов сироп, Били и Бенц
счупиха  катинара,  разтвориха  кепенците  и  отвориха
магазина. Бенц застана на входа с надежда някой да се
появи,  а  Били  започна  да  преглежда  чекмеджетата  и
рафтовете за някаква информация.

-  Знаеш  ли  Били?  -  рече  Бенц.  От  колко  време  този
магазин  не  е  отворен?  Седмица  със  сигурност.  Две?
Месец?  Два?  И  въпреки  това  нито  едно  растение  не  е
увяхнало. Виж! Всички цветя са свежи. Не е ли странно
това?!

- Явно г-н Ноф е бил наистина добър ботаник. Изградил
е съвършено балансирана среда. Трябва наистина много
да е обичал цветята.Отварял рано широко вратите - както
казаха - винаги в ранни зори с появата на слънцето и по



улицата  започвал  да  се  разнася  аромата  на  стотици
растения, които привличали насекомите, с тях идвали и
птиците и дори през зимата тук цъфтяла вечна пролет.

- Но все пак, Били. Ако той е изчезнал преди повече от
две седмици, трябва някой да се е грижил за тези цветя,
за  цялата  тази  многообразна  флора.  Може  да  е  била
Анна, но почвата е влажна и си мисля, че някой по-скоро
е  идвал,  въпреки,  че  съседите  отрекоха  да  са  виждали
някого.

Били разглеждаше растенията, поставени на рафтовете.

- Хм, колко странно. - рече той. - Виж Бенц! Под всяко
растение има залепен лист с дума или израз и това не са
имената на растенията. Просто думи са, словосъчетания:
'върба-бързей',  'ирис-вяра',  'бръшлян-сърце', 'здравец-
надежда', 'божур-устни', 'лале-Обичам те!'.

- Харесва ми това място! - рече Бенц.

Докато  двамата  полицаи  разглеждаха  рафтовете  и  се
радваха на имената на растенията, някои от които бяха
много  подходящо  дадени,  вратата  на  магазина  бавно
изскърца, отвори се и вътре влезе малък човек с големи
учудени жабешки очи. Първоначално той се стресна, но
остана  на  мястото  си,  погледна  ги  изпитателно,
жабешките  му  очи  станаха  още  по-жабешки  и  той
премигна веднъж към Били и Бенц и ги попита:

-  Скоро ли ще се  върне  г-н Франсоа?  Тази хризантема
твърде дълго не иска да поникне.

Полицаите  мълчаха  и  го  гледаха  изненадано.  Човекът
със жабешките очи направи няколко крачки и постави
растението на масата.

- Не чува правилно музиката, звуците. Твърде шумно е.
От метрото.

Бенц направи знак с ръка на Били да не задава въпроси и
продължи думите на онзи:

-  Сигурно  е  от  метрото.  А  защо  не  потърсите  по-тихо
място?



- Не може. - каза непознатият. - г-н Франсоа каза, че ако
искам  цветето  да  помогне  трябва  да  израсне  в  стаята
където спя. А там е шумно. От метрото.

- Да помогне? Да помогне за какво?

- Да спя по-спокойно. Да се будя по-спокойно. Да живея
по-спокойно.  Да  живея  без  страх.  Да  ме  излекува.  Г-н
Франсоа е  излекувал много хора.  Надежда за  по-добри
дни. Всичко е в цветето, в душата.

Човекът прибра саксията.

-  Вие  не  сте  приятели на  г-н Франсоа  – каза  той и  ги
погледна  изпитателно  и  лошо  с  жабешките  си  очи.  -
Нали? А какви сте?

-  Господине,  -  каза  Бенц.  Ние  сме  от  полицията.
Опитваме се да разберем.

- Нищо. Той ще помогне и на вас.

Били направи няколко крачки и застана пред човека от
което онзи се стресна и се приготви да си тръгва.

- Знаете ли дали някой е искал да навреди на г-н Ноф? -
попита Били.

- Да навреди? Но защо да го прави? Не.

- Някой от доставчиците, хората с които се е срещал при
пътуванията?

- Не, не. Не мисля.

-  Кажете ми ,  знаете  ли някой,  който да е  бил близък
приятел с г-н Ноф?

- Не знам. Не мога да ви кажа.

Човекът  отвори  вратата.  Спря  се  на  прага.  Погледна
саксията си и каза:

-  Потърсете  г-н  Густав  Бони.  Той  притежава  малка
антикварна книжарница на Васергасе. Г-н Франсоа често
играеше  шах  с  него.  И  изобщо  г-н  Густав  Бони  е
изключително  сърдечен  и  отзивчив  човек.  И  лаком.
Впрочем накарайте го да ви разкаже историята за лудия



кон. Лудият кон, лудият кон тича през тревата. Лудият
кон изкачва билото.

Човекът с  жабешките очи затананика весело,  взе да  се
смее, после изведнъж млъкна и стана сериозен, прибра
хризантемата  към  гърдите  си  и  сгушен  в  палтото  си
излезе през вратата. Били и Бенц се спогледаха, тогава
Били каза:

- Да минем първо през млекарната на г-жа Мейпълторф
на  Антон  фон  Веберн  Плац,  която  ни  е  на  път  към
Васергасе и да опитаме какви вкусотии е  изпекла днес
старата лисица.

-  Прекрасна  идея,  Били.  -  каза  Бенц.  -  Тъкмо така  ще
можем  да  похапнем  в  парка  пред  Университета  за
музикални и сценични изкуства. Обожавам да закусвам и
да  слушам  прекрасната  музика,  която  студентите
изпълняват и се чува високо от репетиционните, сякаш
иде от небето.

Така  и  направиха.  И  все  пак,  както  уточни  Били,
музиката  идела  сякаш  от  поднебесната,  а  не  сякаш  от
небето,  защото  често  прекъсвала  и  спирала  и  била
изпълнена с много грешки и несъвършенства и въпреки
това било така сладко за ухото, така живо и естествено,
пълно  с  младост  и  старание,  страст  и  веселие  и  даже
някак,  сладостта на музиката била направила и самите
кифлички още по-сладки, че даже, може да се каже, че
били станали несравними.

***

Когато Били и Бенц пристигнаха на Васергасе, пожарът
беше  вече  изгасен  и  пожарникарите  разчистваха
отломъците.  От  малката  постройка  не  беше  останало
почти  нищо.  Каменните  основи  на  приземен  етаж,
догарящите дървени колони, очертаваха мястото, където
се беше намирала книжарницата.

-  Трябва  да  е  тръгнало  от  старата  електрическа
инсталация.  -  обясни  лейтенантът  от  пожарната.  -  Не
бива  старите  книжарници  и  антиквариати,  които



съхраняват толкова много леснозапалими материали, да
продължават да се използват. Случва се често на такива
места да избухне пожар. Това е третият случай за този
месец.  И човекът не  е  имал никаква възможност да  се
изкачи от приземния етаж. Всичко е лумнало изведнъж.

Били и Бенц повдигнаха рамене.  После се повъртяха и
поогледаха. Били побутна догарящите дъски на мястото,
където ще да е бил входът на антиквариата и видя съвсем
в  началото  частично  запазения  корпус  на  бюро,
оглозгано от огъня, но все пак цяло. Той отвори шкафа
на бюрото и измъкна от там тлееща папка, която бързо
изгаси. На най-горния овъглен лист, все още се четеше:

„По пътя ни Франсоа, по пътя ни

Ние сме знак, щрих, изречение

звук в устните на любимата

нотен лист на сезоните

и хартиена птица по вятъра... „

Те  прибраха  папката  в  найлонов  плик,  за  да  не  се
разпаднат листите и побързаха към инспектората.

IX.  Дневникът на Анна Блуме

Телефонът  иззвъня.  В  офиса  на  полицейското
управление  на  Щумперграсе  '42  Лили  Бойл  тъкмо
нанасяше  третия  фиксиращ  слой  на  съвършено
оформения  си  маникюр.  Тя  погледна  спонтанно
мобилния си телефон, за да види изписано кой звъни и
след  това  с  презрение  отмести  погледа  си  в  страни.
Звънеше  стационарният,  както  винаги,  а  Леополд  не
беше дошъл още на работа.

- Оставете бъдещето да ни научи! - изсъска тихо Лили и
преглъщайки съвършенството,  огледалната  повърхност,
дълбочината и яркостта на цвета, тя вдигна с гордост, с



раздразнение и с два пръста телефонната слушалка.

- Сержант Бойл. - представи се тя. - С какво мога да съм
полезна?

Това което съобщиха от другата страна изглежда зарадва
Лили изключително много, понеже по лицето й се появи
усмивка,  тонът й изведнъж стана мек,  а  гласът -  лек и
любопитен. Тя съвсем забрави за лака, а даже и за модата
и като извади от чантата си малко тефтерче, започна да
си записва, и да се почесва ентусиазирана от вълнение.

-  Изпратете ми цялата информация по пощата веднага
след като бъде свалена.  -  рече трескаво тя.  -  Още,  още
сега ще започна проверката.

Усмивката  й  изгря  като  слънце.  Всъщност  Лили  беше
изключително красива жена.

Вратата  се  отвори  и  в  кабинета  влезе  Леополд  Грим.
Шлиферът и  шапката  му лъщяха,  мокри от  сутрешния
дъжд, а по лицето му се стичаха капки.

Винаги в друг случай Лили Бойл щеше да го погледне
притеснено, да преправи притеснението си на укор и да
го попита критично, защо отново е забравил чадъра си,
да  му  припомни  за  здравето  и  да  посочи  осъдително
локвата  на  пода,  но  този  път  тя  трескаво  подскочи,
целуна го по бузата и го прегърна през мокрия шлифер,
повдигайки крак.

- Какво се е случило? – попита учудено и с недоумение
инспектор Грим.

- Намерили са компютъра на Анна.

Няколко часа по-късно Лили вече беше открила всички
съкровени кътчета и фрагменти от компютъра и четеше
жадно, впито, развълнувано и страстно така, както чете
една жена.

Анна пишеше с леки думи, бързи и пробягващи, които
сякаш няма за какво да се хванат, от които думи бързо
нищо не остава. Анна пишеше на никого за себе си.



„И как да избягам докато живея сред тях? От тази
матрица за смисли, за предзададени думи и движения.
Механика,  аз  заспивам.  И  така  цял  живот.  Толкова
съм безсилна.  Става утро, съмва се.  Тичам нанагоре,
бързам  да  не  закъснея.  Дъждът  вали  зад  прозореца,
сивите  магистрали,  толкова  бързо  лети  всеки  ден.
Спри и подишай, казвам си всеки ден. Какво като повече
не се качиш. Казвам си всеки ден. Тичам да не закъснея.
Качвам се. Пътувам.

Зад  прозореца  преминавам  река.  Чуйте  я  колко
прекрасно шепти. Пее. Бълбука. Мие се. На камъка й ще
кацне  птица,  за  да  огледа  за  някое  свежо  водно
насекомо, ще потрепти с опашката си и преди реката
да я е намокрила, ще подхвръкне към поляните с бели
глухарчета,  великденче  и  цъфнали  вишни,  за  да  яде
цвят. Защото е сладък.

Казвам  си  всеки  ден.  Зад  прозореца  отминаваме.  И
така годините, думите. Другите ме говорят мен. Но
поне  да  ми  говорят  любов.  А  аз  мълча.  И  ти  вече
мълчиш  мили  мой.  И  те  мълчат.  Всеки  за  себе  си.
Никой за другите. Колко малко близост и колко много
бързи  магистрали.  Дъждът  зад  прозореца  ни
сближава. Тихо. Чуй го с мен как капе. Чуй го. Чувай го.
Спомняш  ли  си  как  го  слушахме?!  Толкова  е  голяма
историята. Като черна дупка зад нас и пред нас, а ние
летим през историята с този мръсен бял миниван. А
как да избягам. И накъде? Кажи ми. Нали си мъдър... “

-  Кой е той? -  каза Лили. - Кой ли е? Странно е,  че тя
никъде не споменава името му. Никъде. А пише за него
навсякъде. И ние можеше да го открием и да се срещнем
с него. Да го разпитаме. Нали Леополд?

- Не се вживявай толкова. - отговори Леополд, но Лили
сякаш не го слушаше, а продължи.

-  Образ  от  миналото.  Спомен  който  стои  по-реален  от
реалността. Но, от Който, както се казва, нежно както и
да го е наричала, бавно и постепенно той се е превърнал
в Той, който мълчи и присъства. Този, който е говорил с



най-красивия  звук,  подходящ  на  сърцето  й  и  с  най-
меките устни. Един ден е спрял. Лицето му се е стопило в
образ, образът в спомен, гласът е замлъкнал, името се е
превърнало  в  мълчание,  от  мълчанието  се  е  родило
местоимението. Един ден той е спрял, но тя не е могла да
спре.

Лили зачете отново писмото:

„Мълчанието проговаря -  миналото. Той говори. Себе
си в мен. Както някога. А сега? Думи като паметници.
Неизпратени  писма.  Неполучени  писма.  И  все  пак
всичко е загубено. Не всичко. Тя не е. Може ли човек да
живее само с миналото си? А с настоящето може ли?“

Лили затвори лаптопа, после отново го отвори и започна
да чете.

-  Знаете ли,  Леополд? -  каза тя.  -  Цялата тази красива
тъга толкова й отива. Самото име Лорелай, както казаха
старците: „Кой ли кръщава децата си с имена на мрачни
легенди?“  И  все  пак  красотата,  която  вдълбочава.
Толкова  е  крехка.  Думите  й  като  чувството  за  света,
преизобилието на сърцето, че от тях сякаш блика болка.
От самата любов. А и изцяло. Лорелай, нежна като луна и
красива като цвете.

-  И  както  цветята,  един  ден  момичето  е  почувствало
нужда да усети слънцето и радостта от света. Да потърси
другата радост някъде другаде.

- Когато се е появил някой друг?

- Мислите ли?

- Не мисля. Не може да е същият.

- Няма как.

- Всяко нещо... - каза Лили и се замисли. - Всеки има свой
звук и свое име. На скалата пред бездната - Лорелай, Ана
Блуме в търсене на синьото цвете.



XI.  Пещерата на Артемида

Няколко седмици след откриването на  стаята,  Франсоа
беше извикан в Клостернойбург, където с него желаеше
да  се  срещне  един  от  най-важните  дарители  за
реставрацията  на  замъка  и  катедралата,  немският
милионер Ото Малер.

Никой  не  беше  виждал  от  години  Малер.  Той  се  бе
оттеглил от обществения живот и от преподавателската
си катедра в Сорбоната преди повече от десетилетие. 

Неуморен  авантюрист  и  пътешественик  на  младини,
страстен  археолог  и  голям  познавач  на  египетската
култура,  както  и  на  коптската  писменост,  за  него  се
говореше,  че  през  70-те  е  участвал  в  разкопките  на
подземните  храмове  на  гностиците  в  хълмовете  в
пустинята  около  Ел  Миня.  Изглежда  нещо  се  беше
случило там и при някакъв инцидент той беше загубил
два от пръстите на лявата си ръка. Така или иначе, след
това,  Малер  преустановил  пътуванията  си  до  Близкия
Изток  и  забогатял  бързо,  а  компанията  му  „Малер
хербис“  се  беше  превърнала  през  годините  в  най-
значимият доставчик на зехтин и подправки от Ориента.

По  това  време  Малер  започнал  да  се  занимава  с
колекциониране на антични предмети и ръкописи, както
и  с  благотворителност,  като  особено  щедър  той  бил
тъкмо към манастира Клостернойбург, давайки началото
на  реконструкцията  на   занемарените  от  столетия
подземия  и  тунели.  Никой  обаче  не  го  беше  виждал
оттогава.  Той  работеше  винаги  само  чрез  посредници.
Ето  защо  Франсоа  беше  много  изненадан,  че  този
причудлив колекционер и учен, оттеглил се от светското,
искаше да се срещне точно с него, но и предчувстваше, че
по  някакъв  начин  Малер  беше  научил  за  стаята  и  за
подземието и те бяха поводът за предстоящата им среща.

Ото  Малер  очакваше  Франсоа  в  приемната  на
библиотеката,  облечен  в  елегантен  бял  костюм  и
разлистваше  някаква  стара  книга  с  железен  обков,



поставена върху лавиците.

Франсоа  забеляза  ръката  му,  подпряна  върху  златната
дръжка  на  остър  дървен  бастун.  Двата  му  пръста  бяха
отрязани  под  лек  диагонал,  точно  през  средата  от
някакъв изключително остър предмет и бяха заздравели
почти без никаква деформация. 

-  Какво  ли  острие  би  причинило  това?  -  мислеше
Франсоа,  когато  го  сепна  бавният,  но  плътен  и
пронизващ глас на колекционера.

-  г-н Ноф, - каза Малер - седнете и се настанете удобно.
Както и предполагате, дошъл съм при Вас заради тайната
стая  и  заради  галерията  на  Гебер,  на  която  сте  се
натъкнали по случайност с г-н Фишер и която от много
години аз и организацията, която ръководя, издирваме.
Не  мога  да  Ви обещая,  че  вашата  находка  е  щастлива
случайност, защото това, което ще Ви разкажа сега и на
където ще Ви упътя, ще промени живота Ви, но така или
иначе Вие не можете да върнете събитията назад, и ако
не се погрижим ние за Вас, ще се погрижат те.

Франсоа беше респектиран от достолепната фигура и от
силата на духа и присъствието на авантюриста, но думите
му той възприе някак спокойно и естествено.  Той вече
знаеше,  че намереното в  подземието ще го  промени,  а
може би и това искаше.

-  Видях,  че  разглеждате  ръката  ми.  -  каза  Малер.  -
Любопитен ли сте как стана това? Нека ви разкажа.

През 1976 година в пустинята около Ел Миня близо до
Бени Мазар ние също бяхме разбрали за онези пещери,
където  по-късно  беше  намерено  и  евангелието.  И
впрочем,  ако бяхме се  натъкнали ние на него,  едва ли
щеше да се случи то така да бъде унищожено и толкова
години да не бъде разчетено, но не е важно това. Както
онзи мъж с евангелието, така и ние бяхме чували и бяхме
там  за  друго,  а  именно,  знаеше  се,  че  някъде  в  тези
пещери  е  скрито  безценно  съкровище.  Диамант.
Говореше  се,  че  е  голям  колкото  човешка  длан,
първообразът  на  амулетите  Хамза,  който  имал,  от



естеството си, формата на ръка и бил наричан „Ръката на
Мария“.  Този  камък,  скъпоценен-амулет,  наричали  го
също 'Ръката на Бога', бил през древността един от най-
важните  свещени  предмети.  Закрилник  на  дома  и
семейството,  лек  за  болките  и  болестите  на  душата  и
тялото,  смятало  се  е,  че  е  дарен  от  Бога  на  Моисей  и
семейството му. 

Дълго се предполагаше, че това е  митологичен предмет,
докато не бяха открити няколко илюстрации в един от
ръкописите,  намерени  в  Кумран  през  1947г.,  които
изобразяваха  сцени  и  съдържаха  указания  за  това,  че
този  камък  със  сигурност  ще  да  е  съществувал  някъде
между 250 г. пр. Хр. и 68 г. сл. Хр. и е бил притежание на
най-висшите  еврейските  свещеници,  които  го
използвали за  церемониите си. 

Това, което успяхме да разчетем, преди те да успеят да
откраднат свитъка, беше, че камъкът се намира, заедно с
'божествените слова' - както пишеше - скрити в делви в
пещерата на Артемида някъде около Бени Мансан в Ел
Миня, Египет.

Учуден  сте,  че  казвам  илюстрирани  манускрипти?
Повечето  свитъци  от  Кумран  бяха  прибрани  и  скрити
през  1947  година  от  страх,  че  написаното  в  тях  ще
предизвика вълнения и религиозни войни. И да ви кажа,
с  право.  Защото тези  документи засягат  основите и  на
християнството  и  на  юдаизма,  и  на  исляма,  а  това  е,
което се вижда на пръв поглед. Но ние отидохме заради
друго там - за диаманта, а не заради ръкописите.

Така  или  иначе  намерихме  пещерата.  Никак  не  беше
трудно,  въпреки  че  тя  беше  навътре  в  пустинята,
отдалечена  от  пътищата  и  умело  прикрита  с  големи
посипани с  пясъци камъни.  Тогава  го  срещнахме него.
Беше много стар човек. Цялото му лице, тъмно медено от
египетското  слънце,  бе  покрито  с  дълбоки  бръчки,
подобно  делтите  на  пресъхналите  африкански  реки.
Очите му,  спокойни и усмихнати,  пълни с вечност,  без
страх  или  напрежение,  чужди  на  гнева,  свободни  от
страстта,  и  даже от  болката  и  от  тъгата,  ни  се  сториха



така  топли,  живи,  познати,  близо  до  ума  и  сърцето,
изпълнени с разбиране, даряващи доверие, както когато
чувството за  самото добро като природа те  докосва,  че
някак,  неусетно  като  в  сън,  ние  поздравихме  човека,
поседнахме  до  него,  оставихме  багажа  си  и  даже
оръжията и се приготвихме да го слушаме.

Той не каза нищо. После дълго мълча. След това попита
дали сме жадни, защото чиста питейна вода тук трудно се
намирало.  А  после  бавно  стана  и  ни  подкани  да  го
последваме навътре в пещерата.

-  Вие сте тук, нали - каза старецът -  заради „Ръката на
Мария“? Да я вземете, „Ръката на Мария“? Но тя не може
да бъде вземана.  Не  може да  се  вземе,  а  само да  бъде
подарена. От Бог. И тя е. Всичко това, чуйте, цъфтенето
на  видовете,  божествена  искра,  самото  съвършенство,
сърцето на природата, което всички ние имаме. Любовта
и  милостта,  раждането.  И  нищо?  Нищо  не  става  без
човешката  душа.  Слънцето,  луната,  диамантите  и
останалите  минерали  са  просто  елементи,  които
използваме. Както и този диамант.

- Значи диамантът е наистина тук? - попита спътникът
ми  и  очите  му  светнаха,  а  аз  усетих  как  кръвта  ми  се
завихря, пулсът ми изригва и бълва по вените и видях,
като на живо в ума си, лицата на старите равини, брадите
им  и  смеещите  се  лица,  ръцете  им,  които  държаха
приказния диамант, а той, той пречупваше светлината на
света и хвърляше в очите им огнени отблясъци. Усетих
стъпките  на  слугите  и  усмивките  на  едрогърдите  им
жени,  музиките  на  арфи  и  шофари,  тропотът  на
спускащите  се  по  каменното  нанадолнище  стада  кози,
чието мляко е най-близо до човешкото, а нравът - див,
яростен и необуздан.  Див! - казах си - но тогава. Като
топъл летен ветрец гласът му ме събуди с бавен звън на
железен  хлопатар,  както  лете  под  сенките  на  орехите,
който води стадата на хладина.

- Няма такъв диамант. - каза старецът. - Никога не го е
имало. Но съществува - и той погледна нагоре през една
пукнатина  разломила  скалите  и  лицето  му  засия  -



съществува ръката на Мария, светлината на света.

Вървете след мен. Те скоро ще дойдат.

Докато навлизахме навътре в подземието светлината все
повече намаляваше. Старецът вървеше все така уверено,
сякаш знаеше всяка  стъпка  наизуст,  всеки сантиметър.
Потъвахме като в мъглива сутрин и постепенно пътеката
се  стесняваше.  Скоро  до  краката  ни  зейна  дълбока
пропаст. Нейде в тъмнината чувахме грохота на огромно
количество  вода,  масивните  подпочвени  води  на  Нил,
които  бързаха  да  се  влеят  в  прастарата  митологична
река.

След това се озовахме в нещо като коридор. Трябва да Ви
кажа,  че  това  е  най-изумителното  място,  което  бях
виждал  до  тогава.  Когато  старецът  запали  факлите,
цялото помещение грейна в светлина. 

- Не като на земята, а като на небето! - помислих си. - И в
този  миг,  стъпил  на  крехкото  равновесие  на
съществуването, почувствах как светът се завъртя, опита
се да се блъсне, да се пропука под краката си и да падне.

Коленичил  върху  земята  виждах,  през  тънкото  стъкло,
бушуващите мътни води в пропастта. И в този същия миг
старецът  дръпна  лоста  на  някакъв  механизъм.  Чу  се
грохот,  после свистене,  а  земята  се  разтресе  и  помести
тънката  плоскост,  върху  която  бяхме  стъпили.  Аз  и
спътникът ми отскочихме назад, но старецът ни направи
знак да стоим. Стояхме в  непрогледния мрак, докато той
каза „- Сега!“ - и отново издърпа механизма.

В нищото пред нас се появи ослепително бляскава линия,
светеща пътека, тънка като лист, която влизаше право в
скалите.

- Диаманти! - изкрещя спътникът ми и се хвърли върху
пътеката. Наведох се и аз. Висяхме. В нищото. Не можех
и да си помисля как можеше да съществува такова нещо
или как или кой го беше направил, понеже пътека беше
очевидно плод на нечия човешка ръка.

- Вървете! - подкани ни старецът. -  Входът скоро ще се



затвори.

Тогава ние преминахме, влязохме между скалите и ето,
че се отзовахме в малка пещера. Тя беше празна и в нея
нямаше нищо. Нищо освен малък извор, точно в средата,
който пълнеше с водите си овално каменно корито.  До
извора,  всред  пещерата,  растеше  маслиново  дърво.
Старецът поседна под дървото. Седнах до него и аз. 

- Някога в една друга история точно тук,  - каза старецът -
това  е  бил  изворът  на  живота.  Тук  е  идвала  богинята
Артемида.

„Вечно младата,  прекрасно младата богиня Артемида е
родена на остров Делос едновременно с брат си Аполон.
Те били близнаци. Най-искрена обич и интимна дружба
свързвала брата и сестрата. Дълбока обич хранят те и към
майка си Латона. Артемида давала живот на всичко и се
грижила  за  всичко,  което  расте  в  гората  и  полето.  За
дивите  животни,  за  стадата  добитък  и  за  хората.  Тя
карала  да  растат  тревите,  цветята  и  дървета  и  пак  тя
благославяла  раждането  и  женитбата.  Вечно  младата,
прекрасно  младата,  хубава  като  ясен  ден  богиня
Артемида, с лък и стрелник през рамо, с копие на ловец в
ръката си, весело ловува в сенчестите гори и залетите със
слънце поля. 

А понякога, когато решава да остане сама, Артемида си
почивала в хладни пещери, обвити със зеленина, далеч
от  погледа  на  смъртните.  Тежко  и  горко  на  оногова,
който нарушава нейния покой.“5

Старецът изми ръцете си във водата, наплиска лицето си
изпотено от жегата. По коритата и делтите на лицето му
потекоха  пресъхналите  африкански  реки,  следвани  от
стадата  мигриращ  живот,  който  се  събуди  и  събра  от
нищото на пясъчната пустощ.

 -  Изворът  на  живата  вода,  диамантеният  извор  от
пещерата на Артемида, 'Ръката на Мария' е пред вас, а аз
съм неговия пазител. - каза той, - Пийте! Това е един от
най-древните  извори  на  света  и  водата  му  е

5 Cf., Николай Кун, Старогръцки легенди и митове, Пан, С., 1996.



изключително вкусна. А вие. Вие ще сте последните хора,
които ще го видят с очите си и ще вкусят водите му. 

Стояхме и не знаехме какво да кажем.

- Това не е наистина жива вода. - рече ни той. Всъщност
е,  но не  сега,  не  и  в  това  време.  Сега  сме друг  миг на
историчното.  Друга  история.  Други  извори  има  в  тази
друга история. А историята? Я правят лицата, местата и
времената.  Нищо  не  се  случва  случайно.  Нито  хората,
свързани помежду си, нито местата, които обитават, нито
самото тяло на времето, което е съставено от любовта и
враждата, но се създава и удържа само от любовта. Лично
преживяване. 

И не бива, но и не можете да искате да притежавате това,
което  е  било  лично  и  свещено  за  другите.  Дори  и  да
разбираме  думите  им,  мислите  им,  ние  не  можем  да
прозрем  сърцата  на  древните,  нито  да  ядем  техните
храни,  нито  да  ги  проумеем  като  хора,  нито  да
съществуваме  в  техния  свят,  нито  да  живеем  техния
живот, нито да пием тяхната жива вода. Ако бяхме богове
-  каза  старецът  -  щяхме  да  можем  да  видим  и  да  я
разберем,  щяхме  да  видим  едновременното
съществуване  на  всички  тези  свещени  места,  цялото
едновременно време, сплавено от връзките на всичката
любов,  цялото  едновременно  съществуване  на
съществуващото. Ако бяхме богове. Но като хора, ние не
сме способни да разберем това и да го проумеем с разума
си,  чиято  природа  е  да  съчетава  и  да  разделя  и  е  по-
подходяща  да  мисли  това,  което  е  разделено  и
отминаващо  в  природата,  а  не  това  което  е  единно  и
вечно.  Разбираме  времето  като  минало.  Но  сърцето  се
досеща за неразделното, единното и знае вечността.

Старецът се изправи. Направи няколко крачки и огледа
залата. 

- А сега, - каза той - всичко това ще изчезне. Само за миг.
Ще го  няма така,  както се  е  появило някога  и  вие ще
видите  пред  очите  си  неговия  край,  както  съзряхте
отблясъкът на неговото великолепие. Запомнете едно. То



е това, което само е можело да се помни. Бистрата вода.
Вкусът й. Бистрата вода.

-  Ние  слушахме  думите.  Не  казвам,  че  всичко
разбирахме. Но слушахме стария човек като в полусън. И
сякаш  в  очите  му  и  в  набраздилите  челото  му  делти
виждахме светлина.

После той замълча. Мълчахме и ние и не след дълго в
това,  което  около  нас  беше  тъмно,  дочухме
приближаващите се стъпки. После дойде той.

Никога  не  съм  срещал  по-неприятен  човек.  Студен  и
отблъскващ, не по силата на тялото си,  а  с  това,  което
излъчваше.  Ако  премахнете  от  съществуващото дори и
последната  частица  очарование,  и  оставите  да  се  утаи
остатъка, като оловен клей, като  неорганична утайка, ще
се  получи  може  би  такова  чувство,  близо  до  което
неговото  присъствие  предизвикваше.  Такова  беше  и
поведението  на  хората,  които  го  следваха.  Лишени  от
емоцията  на  някаква  страст,  на  чувство  за  определен
гняв и ярост или дори на страх или подчинение, лицата
им изглеждаха твърде практични без да може човек да
проумее  за  какво  точно  служат.  Те  бяха  подобни  на
сенки,  инертен  инструмент  на  отрицанието  и  някак
знаци на самото нищо. 

-  Фрей. -  каза старият човек и посочи онзи. -  Не се ли
умори!?  Не се  ли насити най-сетне?  И нима успя тази
власт на страданието да ти донесе утеха?

- Дай ми амулета Хамза, ключът за диамантения извор! -
рече му онзи. - И ще запазя това място и ще спася хората
ти. Дай ми „Ръката на Мария“.

- Ти не можеш да спасиш никого и нищо. - рече старецът,
а после поседна под маслиненото дърво, погледна кротко
около себе си и добави:

-  Но  и  не  можеш  нищо  да  разрушиш.  A   амулета  не
можеш даже да  го  докоснеш.  „Ръката  на  Мария“  не  се
взема, а се дава.

Като видяха, че няма да убедят стареца, Фрей и слугите



му се върнаха назад към входа,  от  където бяха дошли.
Двама от тях се заеха да поставят експлозива в пещерата,
а другите държаха оръжието си насочено срещу нас, за да
ни  принудят  да  стоим.  Когато  излязоха  те  взривиха
единствения  вход  на  пещерата.  Останахме  затворени
вътре.

Обхванати от паника поглеждахме към стареца, но той се
усмихваше все така спокойно и ведро.

- Не се безпокойте! Има и друг изход. - каза ни той - През
извора.  Спуснете  се  долу под водата,  а  когато стигнете
дъното,  ще  видите  тунела.   Той  ще  ви  изведе  при
галерията.  Не  пипайте  нищо и също така,  не  казвайте
нито дума!

- А вие няма ли да дойдете? – попитахме ние.

Той замълча. После добави:

-  Във  времето  също  има  входове.  Други  извори.  Друга
жива вода.  На  африканския  език  „Тсуана“,  „Калахари“
означава  „голямата  жажда“ или  „безводна  земя“.
Пустинята  е  обсипана  с  реки,  които  са  отдавна
пресъхнали.  Жадната  земя  е  погълнала  водата  им,  но
водата не е стигнала далеч. В дълбините на Калахари се
крие  тайна  пещера.  Под  една  от  най-сухите  в  света
пустини,  лежи  най-голямото  подводно  езеро.
Единственото живо същество в тази пещера е златният
сом...

После  спря  и  повече  нищо  не  каза.  Ние  скочихме  в
извора и заплувахме. Когато стигнахме тунела и завихме
по  него  забелязахме,  че  над  главите  ни  се  процежда
светлина.  Изплувахме  и  се  отзовахме  в  галерията,  за
която ни беше казал старецът. 

Знаете  историята  за  пещерата  на  Али  Баба,  нали  г-н
Ноф?  Тази  галерия  беше  същата  като  нея.  Даже  бих
казал,  именно  същата.  В  нея  имаше  неизразими
съкровища в злато и диаманти, рубини и нефрити, които
украсяваха  невиждани  предмети,  събирани  от  целия
древен свят. 



Тътенът  на  експлозиите  се  чуваше  все  още  някъде
дълбоко  и  надалеч,  а  тук  ние  със  спътника  ми  бяхме
затаили  дъх  пред  богатствата.  Толкова  е  лековата
човешката природа и така бързо се подвежда. А имаше
какво да се види, повярвайте ми. 

Жадно пръстите ни разтваряха страниците на изгубени
отдавна  свещени  книги.  Отворени  и  обърнати  към нас
египетските  папируси,  клинописи  на  древна
Месопотамия,  неясните резки,  издълбани върху коруби
на костенурки все едно все още управляваха и чертаеха
посоките на този свят.  Разглеждахме удивено златните
брони  и  шлемове  на  древните  войни,  върху  чиито
гербове беше изрисувана личната им съдба и съдбата на
световете им и се наслаждавахме на техните съкровища,
на тяхното могъщество, с което бяха строили и владеели
древността.  

Потънали  в  ума  си  пред  цялото  това  великолепие,
вървяхме настрани и напосоки ненасебе си.  Спътникът
ми,  който  държеше  в  ръка  един  огромен  рубин  и  го
разглеждаше  на  лъча  светлина,  изведнъж  се  обърна  и
изкрещя силно, усещайки опрян до гърба си палеца на
огромен бронзов крак.

-  Небеса,  какво  е  това!  -  извика  той.  -  Малер,  това  е
Колосът, Родоският колос!!!

Чу се  гръм от  вътрешността,  земята  под краката  ни се
разтресе.  Появиха се пукнатини,  земята пропадаше и с
нея  пропадаше  цялото  богатство  на  древния  свят.
Започнахме да пълним в джобовете си с каквото можем
без  даже  да  помислим  къде  ще  отидем  самите  ние,  а
единственото място откъдето се виждаше някакъв излаз,
беше разломената  пукнатина,  която обаче беше твърде
тясна, за да мине човек.

Земята под краката ни започваше да се срива и да потъва
в дълбоката пропаст на подземния Нил. Със спътника ми
едва  успявахме  да  се  задържим  хванати  към  стената.
Тогава забелязах, че пукнатината в купола започва да се
разширява. От нуждата и от страха напрегнахме цялото



си  свърхусилие и  започнахме бавно да  пълзим нагоре.
Пълзяхме  дълго.  Пълзяхме  до  безкрай.  Заспивахме.
Събуждахме се. Накрая стигнахме почти до самия изход
и дневната светлина заблестя в очите ни и даже чувствах
в гърдите си горещият въздух на пустинята когато. Нещо
изсвистя.  Не  знам  какво,  приличаше  на  механизъм.  В
просеката,  в  скалата  просветна  острие  и  се  заби  в
спътника ми. Опитах се да му помогна, но се появи второ
острие и... - Малер показа ръката си, където равномерно
отрязани  липсваха  двата  му  пръста.  -  Напрегнах
всичките си останали сили и изкачих скалата. Успях да се
спася.  Не  само,  ами  да  забогатея.  После  създадох
компанията  „Малер  Хюбрис“.  Другото  го  знаете  от
медиите.  Но  оттогава,  както  и  нея.  Всичко  беше
създадено само с една цел.

Не ми излизаше от ума това, което старецът каза: „Във
времето, както и в историята има различни входове.“ И
ние  бяхме  попаднали  в  един  такъв  вход.  А  някъде
съществуваше  и  друг,  и  други,  и  шифърът  за  тях.
Калахари,  мислех  си  тогава.  Там  някъде  е  „Ръката  на
Мария“, ключът за диамантения извор. 

-  Какво  се  случи  след  това?  -  попита  Франсоа  Ноф  -
Намерихте ли нещо в пустинята?

- Нищо няма там. - отговори Малер. - В пустинята има
просто  един  огромен  разлом  с  подземно  езеро.  Нищо
загадъчно  няма  в  него.  Но  ние  не  се  отказахме.  Аз  и
организацията,  която   оглавих  по-късно  и  която
ръководя  и  до  сега.  Посветихме  години  на  търсене.
Имало  е  много  входове,  но  повечето  от  тях  са  били
изгубени, или разрушени от онези, но има и неизвестни.
Най-накрая го намерихме и то тук, близо до  Виена.

XII. Зеегроте

Най-голямото  подземно  езеро  в  Европа,  дори  не  е
съществувало допреди 100 години. Нямало е даже знак,



че само на 17 км от Виена, в пещерата Хинтербрюл, ще се
появи езеро. До 1912 година там е съществувала мина за
добив на гипс, но мощен взрив в тунелите предизвикал
внезапното нахлуване на двадесет милиона литра вода,
които  лежали  стаени  в  недрата  на  земята.  Така  се  е
образувало Зеегроте  -  най-голямото подземно езеро  на
Стария континент. Случайно разбрахме за лабиринтите
под  Зеегроте,  когато  наши  източници  проверявали
архивите на  нацистите,  които разработвали планове за
производство  на  самолети  в  тази  пещера  през  Втората
световна война. Оказа се нещо съвсем различно. 

Изглежда че нацистите са попаднали на тайна мрежа от
тунели, прокопавана под и около Виена. Тунелите водели
към няколко подземни галерии, които били нещо като
лаборатории. Това, което се разбирало от записките и от
документацията,  намерени  в  тези  галерии,  ясно
посочвало,  че  някъде,  в  недрата  на  пещерата,  се  е
съхранявал  черен  камък,  паднал  от  въздуха.  Катранен
огнесгур  с  други  думи  метеорит.  Силата  му  била  така
невероятна,  че  каквато  и  машина  или  човек  да  бъдел
поставен  до  него,  той  тутакси  оживявал  и  получавал
сила, като не се нуждаел нито от храна нито от гориво,
нито  изразходвал  някаква  външна  на  себе  си  енергия.
Същинско перпетум мобиле.  Сигурно се чудите кой още
вярва  в  тази  машина  след  като  науката  отрече  чрез
законите на термодинамиката нейната възможност? Но
изследванията  на  космоса,  вярата  в  безкрая  и
невъобразимото  тепърва  започвали.  А  и  хитлеристите
отчаяно  се  нуждаели  от  средство,  което  да  обърне
войната в тяхна полза и Вие добре познавате увлечението
на  лидерите  на  Третия  райх  към  окултизма  и  към
символите на религиите. 

Ще Ви кажа само, че това, което прочетохме, напълно ни
убеди,  че  точно  тук,  под  Виена,  е  съществувало
изключително  мощно  древно  светилище,  подобно,  но
много  по-голямо  от  това,  което  на  младини  имах
щастието да зърна в Пещерата на Артемида. Силата му се
основавала  на  три  небесни  камъка,  един  по-голям  и



централен  и  два  по  малки,  които  явно  били  отчупени
парчета  от  първия.  Те  генерирали  специфично
електромагнитно  поле  и  били  нещо  като  безкраен
източник на енергия. Тъкмо тях нацистите се опитвали
да  намерят.  Но  неуспешно. Защото  липсвало
местоположението.  А  взривът,  който  през  1912  година
довел  до  образуването  на  Зеегроте,  изглежда  бе
унищожил  единствения  вход  към светилището.  Дори с
най-съвременната  техника  не  успяхме  да  уловим
импулсите им.  Пътищата към тях останаха неизвестни.
Или поне бяха неизвестни. До скоро. Докато вие с Томас
Фишер не попаднахте на следите на картографа Гебер,
който  е  отговарял за  описанието  на  подземията  преди
1912 година по времето на император Франц Йозиф I. За
това съм при Вас. И трябва да действаме бързо. Защото
онези сигурно също вече са разбрали.

- Казахте няколко пъти „онези“. Какво имате предвид? И
каква е тази ваша „Организация“, която представлявате?

- Има хора, които мразят хората. Които от всичко най-
много мразят хората. Само това ще Ви кажа. - рече Малер
и  се  приготви  да  тръгва.  Франсоа  тръгна  с  него  да  го
изпрати – Това са хора страшни. Внимавайте с тях. За тях
животът  не  представлява  никаква  ценност.  Те  не  се
свенят  да  убиват.  И  нещо  повече.  Понякога  го  правят
дори  само  с  думи.  Нали  си  представяте  какво  би  се
случило, ако тези хора успеят да се доберат до силата на
тези камъни?! А ние, ние искаме да използваме тази сила
за добро.

В двора на манастира Клостернойбург Малер се спря и
огледа  около  себе  си.  По  върховете  на  дърветата  бяха
накацали  гарвани  и  разрязваха  с  писъците  си  меката,
покрита с топла и влажна мъгла, тишина на църквата. А
срещу тях, по капителите, по обраслите с мъх ламарини
на  покривите,  се  разхождаха  бели  пощенски  гълъби  и
тихо озвучаваха със своята кротка доброта острите пики,
които,  забити  през  облаците  мъгла  в  небето,  издигаха
над  купола  от  молитви  славата  на  смирението  и  на
радостта пред съзиданието на света.



-  Как  заедно  опрени  едно  в  друго  вървят  през  живота
доброто и злото - каза с ръка на сърцето си Малер - но
там, там горе те ще бъдат разделени по природите си. 

XIII.  Ресторант „La Тriste Тruite“

В  офиса  на  полицейския  инспекторат  на  Щумперграсе
'42  около  старата  дървена  маса,   която  Леополд  Грим
беше  наредил  да  пренесат  „Веднага  от  мазето  в
кабинета!“  и за  която  носачите  бяха  казали,  че  е  „По-
тежка  и  по-безсмислена  от  деакордирания  роял  модел
„Чекеринг“ от 1829 г. на г-жа Брунер-Нусдорф“ и която
по-рано  сутринта  Лили  Бойл  беше  наредила  да
изхвърлят  в  мазето  с  думите:  „Изхвърлете  този  стар
боклук!“ – стояха смълчани Леополд Грим, Лили Бойл,
Аугуст  Били  и  Ломентранд  Бенц.  Били  си  играеше
нервно като превърташе през ръцете си малка книга със
заглавие  „Езикът  на  растенията“ и  за  това  Бенц  го
ритна по глезена и му каза тихо през зъби:

- Престани!

- Колко часа след вашето посещение е станала кражбата
от магазина? - попита инспектор Грим.

- Не повече от час. Тъкмо напуснахме млекарницата на г-
жа Мейпълторф след като разговаряхме с лейтенанта от
пожарната  и  тогава  Бенц  се  сети,  че  е  забравил  в
магазина за цветя папката с фоторобота и ...

-  А  сигурни  ли  сте,  че  не  сте  забравили  отключено?  -
прекъсна го инспекторът.

- Струва ми се, че заключихме. - каза уверено Били. - Но
когато се върнахме там, вратата беше широко отворена.
Който е влязъл трябва да е имал ключ, понеже бравата е
модел „Брамах“, произведена в края на XVIII век и едва
ли в днешно време някой крадец разполага с подходящи
подръчни инструменти и шперцове за отключване.

- Освен ако внимателно не е огледал мястото преди това



и  не  е  изработил  специално  ключ.  -  коригира  го
инспекторът.  -  Или  ако  не  ви  е  следил,  очаквайки  да
допуснете грешка. Липсва ли нещо друго?

-  Не.  Единственото,  което  е  взето  са  картончетата  с
надписи под растенията, но изглежда крадецът е търсил
и  друго,  понеже  всички  чекмеджета  и  рафтове  бяха
обърнати  на  земята  и  беше  разбита  вратата  на
помещението в подземието

- Припомнете ми отново какво пишеше на картончетата.

-  Просто  думи  бяха  -  каза  Били  -  Някак  навързани  с
тирета:  'върба  -бързей',  'ирис-вяра',  'бръшлян-сърце',
'здравец-надежда',  'божур-устни',  'лале-Обичам  те“,
'сини  орхидеи-спокойствие!'.   И  много  други,  имаше
думи  и  изречения  навсякъде  под  всичките  саксии  с
цветя.

Инспектор Грим се замисли. 

А  дневника  на  Густав  Бони  от  антикварната
книжарница?  Имаме  ли  нова  информация  по  този
случай? 

-  Нищо  не  е  останало  от  вещите  и  документацията  в
книжарницата.  -  рече  Бенц  -  Никаква  информация.
Опитахме се  да  разберем повече за  Бони,  но изглежда
той е бил странен и затворен самотник. Бил близък явно
единствено с Франсоа Ноф, с когото играели шах, както и
с  личния  си  лекар  д-р  Лебенсфелд,  който  често  го  е
посещавал и  с  когото изглежда са  обичали планините,
понеже,  по  думите  на  съседите,  тези  двамата  често
излизали през уикенда, облечени целите в туристическа
екипировка.  Ние  веднага  след  това  потърсихме
Лебенсфелд, нали Били?

- Така е Бенц.

- Но кабинетът му беше заключен и имаше бележка, че
ще  отсъства  няколко  дни,  а  в  апартамента  му  нямаше
никой.  Явно беше заминал някъде.  Но разбрахме,  че е
психиатър.  Което  е  странно  за  личен  лекар.  Макар  и
известен психиатър. Нали така Били?



- Така е Бенц. Има и още нещо. - добави Били - Изглежда
Густав Бони е бил страстен любител на френската кухня,
понеже всяка вечер вечерял в любимия си ресторант  „La
Тriste  Тruite“  („Тъжната  пъстърва“),  което  е  струвало
почти цялата  му печалба  от  магазина.  Вечерял винаги
сам,  но  бил  изключително  любезен  и  мил  със
сервитьорите и винаги -  след като най-напред дълбоко
вдъхвал от аромата и опитвал леко  вкуса - наричал след
това  с  име не  само цялото  блюдо,  а  даже и  отделните
елементи,  макар  че  храната,  която  му  донасяли,  често
пъти била една и съща. И дори подредбата била по един
и същи начин.

Когато  веднъж  един  от  сервитьорите,  който  често  го
обслужвал,  решил  да  попита,  наистина,  за  да  изрази
любезно отношение от страна на ресторанта към редовен
клиент, а не от лично любопитство: защо той прави това?
Бони му отговорил:

„-  Всяко ястие,  всеки път има свой специфичен вкус  и
мирис.  Свое  си  лично  съществуване  -  физическа
външност и форма, но така също свои вътрешни духовни
състояния. И във вкуса и в аромата може да се почувства
най-същностното. Да се забележи не това, което там си е
все същото като случайност, а това, което е било скрито
винаги и се открива, удивително на мен ето тук в този
мой малък момент. 

Сетивата ни – казвал – са така груби, огрубени, защото
през живота ни заедно съ-вървят красивото и грозното и
те се движат сякаш опрени едно в друго, макар по самите
си  природи  да  са  различими  и  разделени.  И  аз  се
опитвам да откривам, което природата ми подарява, да
разбирам във  всяко,  всеки  полъх  и  миг,  красивото.  Да
разбирам  същностното,  а  всяко  същностно,  когато  се
открива,  има  свой  глас  и  свое  име,  своя  жизнена
мелодия, иначе светът би останал без звук. Така е и за
простите  неща  и  за  сложните.  И  това,  което  е
същностното в храната е същностно и в поезията.“ 

Такива били думите на Густав Бони, рекъл сервитьорът
на полицаите и добавил, че изобщо този самотен човек



разбирал изключително много от френска кухня.

- А бележникът на Густав Бони, който Аугуст намери сред
отломките. Имаме ли нещо от неговия анализ? - попита
инспекторът.

-  А,  да  -  каза  Бенц  -  щяхме  да  забравим  да  кажем  за
бележника. Всъщност в него няма нищо друго. Имало е
някакви записки, но те вече не са там. И не са изгорели, а
са  откъснати.  Но  докато  с  Били  го  разглеждахме  и  се
чудихме какво ли означават онзи думи, аз видях, че на
самата корица на бележника с малки печатни букви беше
щамповано името „Компониум“.

-  И?  -  казаха  едновременно  и  с  неразбиране  Лили  и
инспекторът.

- Ами не знам. - рече Бенц. - Когато бях малък имах една
играчка,  която  баща  ми  беше  направил  специално  за
мен.  Тя  трябваше  да  представлява  автомобил,  но
приличаше  по-скоро  на  валяк  с  две  големи  метални
колелета,  които  скърцаха  и  стържеха  по  пода,  заради
което  той  я  наричаше  „Компониум“.  Баща  ми  е
часовникар  по  професия  и  много  се  интересува  от
всякакви механизми и механични играчки. Когато след
години в гимназията, в часовете по физика, изучавахме
за махалото и за метронома, научих, че изобретателят на
първия действащ метроном Дитрих Винкел бил създал
музикална  машина  от  два  големи  въртящи  се  валяка,
която кръстил „компониум“ и тя била предшественик на
по-късните механични музикални кутии.

Така  разправяше  баща  ми  и  ми  е  говорил  много  и  за
метрономите - как Винкел го бил направил, а един друг
го бил взел, но пък му добавил скала. И разказваше още,
че по време на войната, при обсадата на Ленинград по
улиците  били  поставени  близо  хиляда  и  петстотин
говорители,  за  да  може  да  се  информира  населението
при въздушни нападения и тревога.  Когато радиото не
предавало емисии, в говорителите звучало почукването
на  метронома.  Бързият  ритъм  означавал  въздушно
нападение,  а  бавният  ритъм  -  отстъпление.  Вечер



радиопредаванията, които се опитвали чрез излъчването
на популярни песни да повдигнат духа на населението,
замлъквали  и  тогава  се  чувал  само  метрономът,  а
почукването му изразявало сякаш сърдечния ритъм на
живия Ленинград.

-  Баща Ви не е ли участвал на страната на Аншлуса? -
попита инспектор Грим.

-  Разбира  се.  Но  той  бил  впечатлен  от  тази  история,
заради  самия  механизъм.  -  отговори  Бенц  и  с  леко
неудобство  добави.  -  Аз  всъщност  използвах  моя
автомобил „Компониум“ за една детска игра, която си бях
измислил сам и бях нарекъл „Ленинград в пламъци“ и
целта беше да се превземе Ленинград.

- Добре. Всичко това какво отношение има? - не издържа
Лили.

- Ами не знам. Метрономите. - отговори Ломентранд. - В
оранжерията  беше  пълно  с  метрономи.  И  в
книжарницата на  Франсоа Ноф също.  А бележникът,  в
който пишеше: „по пътя ни Франсоа, по пътя ни...“  той
пък се казва „Компониум“.  Стори ми се, че има някаква
връзка. После ние с Били отидохме пак до книжарницата
и метрономите си бяха там и даже тиктакаха заедно. Аз
взех в ръце един да го разгледам и видях, че на задната
страна  имаше  щамповано  името  „Винкел“.  След  това  с
Били  отидохме  до  санаториума  „Хофман“  в  Кирлинг,
влязохме  в  оранжерията  и  отново  погледнахме
метрономите. И на тях пак пишеше „Винкел“, те обаче не
тиктакаха заедно.

- Наистина не разбирам. - каза Лили.

-  Тогава  се  появи  онова  откачено  старче  градинарят
Хръдличка - продължи Бенц - и ние го попитахме откъде
са  се  взели  всички  тези  стари  метрономи  и  за  какво
служат, че така са поставени навсякъде в оранжерията. А
той  каза  нещо  за  цветята  и  за  някакви  видове  и  за
музиката  на  света.  Но  всичко  вътре  бръмчеше  и  беше
така гадно и пълно с всякакви инсекти. Били даже уби
няколко инсекта,  но  накрая не  издържа и излезе,  а  аз



останах, защото ми беше интересно да разбера за какво
служат тези метрономи и защо на тях пише „Винкел“, а
на  един  от  тях  пишеше  „Мелцел“.  А  онзи,  Хръдличка,
седна на масата и докато очаквах да ми каже нещо, той
задряма  на  слънцето  пред  прозореца,  а  инсектите  го
налазиха целия. Той обаче никак не се смущаваше от тях,
а спеше в слънчевото петно, докато аз стоях прав до него
и го чаках и даже се усмихваше. Накрая не издържах и го
събудих, а този все едно ме виждаше за първи път. Аз пак
го попитах за метрономите и той взе един, приближи го
до ухото си, заслуша се и рече нещо такова:

„Душата  на.  Душата  на  цветята.  Живее  вечно  и  чака
подходящите условия.  Живее скрита,  за  да  не  покълне
преждевременно. Да не увехне. Дори когато е суха. Дори
когато. Защитата на семената й. Дори когато е суха. Но
като  дойде,  времето.  Изворът.  Тя  цялата  ще  разцъфне
пред очите ви за минути. Като „Ръката на Мария“. 

Защото. Когато Бог. Когато Бог иска да спаси някого. Той
праща някого да го обича.“

После Хръдличка замълча и се загледа през прозореца. А
аз се ядосах и тръгнах да си ходя,  понеже реших,  че е
смахнат  и  няма  да  науча  нищо  съществено,  но  докато
излизах, той ми каза: 

„Всички  метрономи  с  Франсоа  Ноф  изнесохме  от
подземната стая преди години, когато тя беше изгорена,
а входът към тунелите с небесните камъни разрушен. Но
нито Малер, нито Фрей знаят, че това няма съвършено
никакво значение.“

Изведнъж  тонът  му  беше  станал  съвсем  различен,
разумен. Гласът ясен и твърд и даже... звучеше като глас
на млад човек. Аз се сепнах и бързо се върнах. Погледнах
стареца в очите, но той сякаш вече не беше тук, не беше
той,  не  беше  себе  си.  Хванах  го  за  раменете  и  ги
разтърсих.

- Хръдличка! - извиках му. - Каква стая? Кои са Фрей и
Малер? Какво ми говорите? Но той само се усмихваше, и
ме гледаше неразбиращо като малко дете. После отново



отиде  на  масата,  поседна  на  стола  и  бързо  заспа  на
слънчевото петно и то очевидно с удоволствие.

Това  е,  което  се  случи.  А  за  бележника  нищо  повече
нямаме, нали така Били?

-  Така  е  Бенц.  Освен  това  дето  се  сетих,  като  каза,  че
пишело „Мелцел“, че в един от любимите ми филми за
вампири от трийсетте имаше дървена пирамида, която се
наричаше „Метрономът на Мелцел“, която съживяваше и
даваше сила на мъртвия вампир.

- Добре, момчета добре. Достатъчно. Вземете си почивен
ден и се разходете. Ние с Лили ще отидем до Кирлинг и
ще се опитаме да научим още нещо от Хръдличка.

Ломентранд и Аугуст се зарадваха, че вместо да получат
порицание,  задето  допуснаха  кражбата  в  магазина  и
закъсняха  да  предотвратят  пожара,  инспекторът  им
даваше почивка.

- Да отидем за риба, – каза Бенц. - искаш ли Били?

- Разбира се! - отговори му Аугуст. - Не съм пробвал още
въдицата, която си купих миналата пролет.

И  те  махнаха  развеселени  към  Леополд  и  Лили  и
излязоха  през  вратата.  Докато  слизаха  надолу  по
стълбите на Инспектората двамата мъже ентусиазирано
си  разказваха  за  реката.  За  начина,  по  който  мирише
чистата речна вода пълна с водни треви, понесла почва
от  планината.  За  звука  на  звънливото  й  бълбукане,  с
което  тя  отмива  мислите  и  пълни  душата  с  лекота  и
радост, а също за гладките сомове с кожи като цинкова
ламарина  и  за  маслиненозелените  щуки,  които  дебнат
зад камъните с чудовищните си, остри като стъкла усти и
когато видят риба се хвърлят, разплисквайки водата току
пред краката ти. 

На следния ден, рано още в сумрака, Били и Бенц вече
пътуваха  през  ситната  мъгла  на  околовръстното.  В
гърдите  им  се  надигаше  сладкото  напрежение  на
спокойствието, което предстоеше, кипежът на тишината,
празнотата на птичия звук в хилядолетната гора. Радост



и  въодушевление  от  великото  бягство  от  разума  и
разсъждението  или  оставянето  им  такива  да  си  бъдат,
каквито са си в безкрая на една свежа пролетна сутрин,
когато  ходиш  по  мекия  бряг  с  мокри  листа.  Така  те
минаха покрай „Тъжната пъстърва“ без да забележат. Две
жълти  листа,  запазени  от  есента  по  върховете  на
тополата,  се  откъснаха  от  дървото  и  бавно  полетяха  в
своя закъснял жълт танц надолу, към земята, от където
скоро щеше да се  роди и да  се  издигне  зеленината  на
живото.

Светлината  тихо  настъпи.  В  предверието  й  се  чуха
първите будни птици, през бялата утринна мъгла проби
нежен  син  лазур,  а  след  него  се  появиха  лъчите  на
жълтото  слънце.   Един позастаряващ мъж с   побеляла
коса и брада, но с весело като на дете лице, вървеше по
брега  на  реката.  Той се  спря  до  водата,  обърна  камък,
после  надигна  друг  и  в  ръката  му  останаха  няколко
малки  зелени  червейчета.  Малко  по-надолу,  където
водата беше тънка и имаше открити камъни, той прекоси
реката  и  продължи  по  брега  срещу  течението.  Когато
стигна до въжения мост малко след водопада, той видя
двама млади мъже.

- Добър ден! - извикаха весело Били и Бенц. 

- Добър ден, момчета! - каза доктор Лебенсфелд.

XVI.  Турчинът

Старият  фолксваген  на  инспектора  караше  меко  по
мекия път към Кирлинг, стъпваше и разпиляваше след
себе си облаци жълти и червени листа. Като вихър, като
есенен вятър, внезапно появил се преди пролетта, за да
се  представи пред пробуждащите се  очи на  природата,
пред новото, което тъкмо се беше родило. Да се поклони
със златото на предишното поколение, което вече се бе
научило да стъпва, да ходи и сега тичаше през живота,
извъртайки на фуния своите жълти листа. И най-сетне да



посрещне новото и да го приветства, че се е родило пред
прагoвете на един изграден с любов и топлина дом.  Като
вихър, като есенен вятър...

-  Хайде, хайде де и Вие можете инспекторе, опитайте с
мен! Много е забавно. - Лили дърпаше леко с две ръце
ръката  на  инспектора  и  общо  взето  му  пречеше  да
шофира.

-  Лили,  недей  така.  Ще  се  блъснем.  -  измърмори
Леополд.

Но Лили се смееше почти опряла бузата си в рамото на
инспектора и размахваше някакъв тефтер с издраскани в
колонки думи.

- Ето така, така. Чуйте:

Алено  Танцуват,  Бели  Пеперуди -  Дългокраки  Чапли.
Едните Шеговити - Другите Омайни.

Тя се засмя.

- Не е ли прекрасно?! Така звънко! Кон на  А3, B5, D4,
E6,  D8. Толкова  очарователен  начин  да  се  криптират
ходове. 

А,  сега  сте  Вие:  Кон  на  F7,  D6,  E4,  F2,  D1. Давайте!
Първите  букви  на  думите  в  стиха  трябва  да  показват
означението на самия ход.

Инспекторът  почеса  замислено  гладко  обръснатото  си
лице и  взирайки се  в  далечината  на  пътя  пред колата
рече:

Фрегата  Свободна,  Душата  Шепти  -  Есен
Чуднокрила.  Фучи  Далечното,  Докосваме
Единността.

- Ама Леополд, това няма смисъл. - рече му мило Лили.

- Няма. И единственото извинение за оня, който е създал
нещо  безполезно,  е  безграничното  възхищение  от
собствената  му  творба.   -  отговори  с  достойнство
инспекторът.

- Трябвало е да станете поет, инспекторе. Обещайте ми да



спрете да сте инспектор и да станете поет! - подхвърли
Лили.

- Обещавам! - каза Леополд.

Двамата се засмяха.

- И все пак за стиховете и позициите, Лили, да уточня.
Това не е криптиране, а мнемотехника за запаметяване.
Не е важен смисълът на думите, нито препратките, нито
символизмите.  Просто трябва стиховете да са звучни и
ярки,  да  се  запомнят,  за  да  може  да  се  пресъздаде  на
шахматната  дъска  „Турът  на  Рицаря“  или  „Ходът  на
коня“ както още е известен.

- Който бил решен за пръв път от „Турчинът“? - попита
Лили.

-  Всъщност  от  великият  математик,  логик  и  астроном
Леонард  Ойлер,  а  после  Кемпелен,  го  е  внедрил  в
„Турчина“. - поясни инспекторът.

Знаете ли Лили, докато пътуваме към Кирлинг, защо не
прочетете отново и на глас, за да слушам, историята за
Мелцел и Винкел, както и за „Турчина“? Дори и да няма
връзка със случая, би било, мисля, интересно, а може да
се окаже и насочващо.

Лили се усмихна развълнувано, отвори компютъра си и
зачете това, което сама беше намерила и даже започна да
го  преразказва  с  удоволствие,  казвайки  на  Леополд  и
неща от себе си:

- Дълго време за създател на метронома се е считал един
наш  съгражданин,  гениален  изобретател  и  търговец  с
невероятен  усет,  който  при  всичко  това  бил  шоумен,
шарлатанин и крадец, някой си Йохан Непомук Мелцел.

Впрочем  Мелцел  бил  роден  във  Регенсбург,  но  се
установил във Виена през 1792 г., същата година, в която
и Бетовен се преместил в града. Син на органист, самият
той  станал  музикант,  изобретател  и  майстор  и  дори
получил  длъжността  „придворен  механик“  за
разработването  на  „панхармоникон“  -  нещо  като
механичен  орган,  който  успявал  да  имитира  звука  на



всички инструменти на военния оркестър. Тъкмо за този
инструмент  Бетовен  написал  прочутата  си  симфония
„Битката при Витория“.

Мелцел  се  прославил  като  създател  и  притежател  на
много механизми, които сам изобретил, патентовал или
закупил от другаде, между които: метрономът, слуховият
апарат,  говорящата  кутия,  шахматната  машина
„Турчинът“, движещата се панорама „Москва в пламъци”
(която  е  била  истинска  сензация  в  Америка  и
многократно  била  повтаряна  и  имитирана  дълго  след
това)  и  много  други  кукли  и  кутии  с  причудливи
функции,  които  въодушевявали  зрителите  на
представленията, организирани от него. По какъв начин
обаче, как, дали е било така и какво е било не е съвсем
изяснено. Ясно е, че Мелцел забогатял твърде много за
кратко  време,  и  въпреки  възхитата  и  респекта,  който
хората имали от него, те го гледали с подозрение.

Освен гениален създател Мелцел, изглежда е бил и ловък
мошеник, който правил всичко най-добре и най-вече за
финансова  изгода.  Известен  бил  случаят  за  неговото
познанство  и  приятелство  с  Лудвиг  ван  Бетовен.
Великият  композитор си  поръчал при  Мелцел  слухови
тръби,  заради  бързо  намаляващия  си  слух,  а  онзи
подобрил няколко стари модела за подобно устройство,
които  продал  на  композитора  и  започнал  даже  да  ги
произвежда  масово,  (както  правил  с  повечето  свои
открития, а и не само със своите). От своя страна Мелцел
помолил  Бетовен  да  напише  няколко  мелодии  за
машината  „панхармоникон“.  Бетовен  ги  написал,  а
механикът ги обявил за собствени и си присвоил правата
над  композициите,  включително  и  за  симфонията
„Битката  при  Витория“,  поради  което  композиторът
подал иск в съда срещу него.

Изглежда същото се е случило и с метронома. За такъв
уред, който да отмерва ритъма и да показва правилно и
стабилно  темпото,  има  множество  по-ранни  сведения.
Още  Томас  Мейс  през  1676  година  загатнал,  че  е
възможно подобен инструмент наистина да се изобрети



чрез махало. Самият Бетовен говорил за необходимостта
от  уред,  който  да  измерва  ададжо,  алегро  и  престо  -
бързото  и  бавното  в  музикалното  време  -  и  изглежда
Мелцел  от  него  ще  да  се  е  сетил  за  ползата  от  такъв
инструмент.  Той посетил холандския  механик и  физик
Дитрих Винкел, който бил известен с експериментите си
с махало, за да обсъди с него тази идея. През 1814 година
Винкел представил пред „Холандското кралско общество
по  природни  и  хуманитарни  науки“  своя  музикален
хронометър. През 1815 година обаче Мелцел добавил към
този  хронометър  скала  и  го  патентовал  като  свое
изобретение - „метрономът на Мелцел“, както е известен
и до днес.  Винкел разбрал за това едва когато Мелцел
започнал  да  произвежда  масово  метрономи  в  своите
фабрики в Лондон и Париж и протестирал, но напълно
безрезултатно.

През 1804 година Мелцел закупил от сина на Волфганг
фон Кемпелен тайнствената машина за шах „Турчинът“,
която вече била отчасти позабравена и успял бързо да я
превърне  в  едно  от  най-вълнуващите  изобретения,
занимавало с  тайната си най-великите умове на своето
време,  та  даже  и  Имануел  Кант.  Мелцел  спечелил  с
„Турчина“ партии шах срещу много известни хора. Сред
„жертвите“ на машината били личности като Фридрих II,
Наполеон  Бонапарт  и  Бенджамин  Франклин,  а
изобретението  не  спирало  да  бъде  постоянна  тема  на
обсъждане в салоните на целия свят чак до 1834 година,
когато мистерията била разкрита напълно и разобличена
от писателя Едгар Алън По.

Така този просвещенски гений и шарлатанин обикалял
цяла  Европа,  Северна  и  Южна  Америка  със  своите
машини,  които  учудвали  и  привличали  огромно
множество и били без съмнение удивителни. Особено за
„Турчина“  се  говорило  като  за  важно  откритие,
изключително  при  всички  положения,  което  щяло  да
бъде от полза или вреда, но със сигурност да промени по-
голямата  част  от  човечеството,  макар  че,  освен
възхищението  от  механиката  на  машината,  се



прокрадвало  неприятното  чувство  за  някакво  скрито
фокусничество. А ето какво представлявал „Турчинът“.

Машината била нещо като сандък дълъг четири стъпки,
широк две и висок около три. С колелца, за да се движи
лесно.  На  прикрепен  към  него  чин  седяла  фигура  в
естествен ръст, представляваща турчин. Дясната му ръка
неподвижно лежала, държейки цигаре, а лявата, с която
той местил фигурите, била поставена на подложка. Вътре
машината съдържала три отделения с много и различни
механизми,  винтове  и  колелца,  цилиндър  с  железни
точки,  както  при устройствата  за  звън на  камбаните  и
при музикалните органи, а също и едно малко сандъче.
Преди да се пристъпи към играта, барон фон Кемпелен и
помощниците  му,  а  после  Мелцел  и  неговите
съдружници, показвали на зрителите цялото съдържание
на сандъка както и вътрешността на турчина. Турчинът
играел винаги с белите фигури и винаги правил първия
ход. Преди да играе хода си турчинът поклащал глава в
страни, а после премествал с ръката си фигурата като се
чувало  стърженето  на  вътрешния  механизъм  на
машината  при  преместването.   Той  не  винаги  местил
фигурите си с едно и също темпо, а понякога „мислил“
повече, друг път играел по-бързо даден ход. Когато някой
от  играчите  направел  умишлено  грешен  ход,  турчинът
веднага  поправял  хода  му  и  играел  на  свой  ред,  като
противника му губел реда си. Когато давал шах, кимал с
глава два пъти, а когато заплашвал царицата – три...6

Аз впрочем не разбирам - завърши Лили - как може една
машина за игра на шах да породи чак такъв интерес и
възхита?  Какво  толкова?  Някаква  кутия,  парче  дърво,
което  се  задвижва  с  познатите  ни  от  часовниковия
механизъм  колета  и  зъбци.  А  че  напълно  своеволно  е
можела да прави разсъдлив ход? Едва ли разумни хора
могат  да  си  помислят  това,  освен  ако  не  са  някакви
фантазьори!

6 Cf. Д. Денков. „Писмо за Кемпеленовата машина за игра на 
шах и говорещата машина“, В: Що е просвещение. УИ "Св. 
Климент Охридски", 2011.



Леополд се усмихна и й рече:

-  Но  Лили,  самата  Вие  сте  така  въодушевена  и  дори
напълно неспособна да се разделите с вашия компютър.
Та  това  е  почти  същото  както  възхищението  на
европейците  пред  вида  на  „Турчина“  и  на  говорящите
кутии.

- Да, но за разлика от тях - каза тя - аз не вярвам, че в
машините  има  тайна  природна  сила  или  неодушевен
разум  и  не  се  влияя  от  компютрите  по  този  детински
начин. За мен компютърът е полезен инструмент, който
ми дава свобода и скорост, спестява ми време, ускорява
осъществяването на желанието ми и просто дава повече
възможности.  Повече  широчина  и  бързина  на
познанието. Преодолява граници. Разкрива света. Дори в
малкото  село  човекът  вече  е  изправен  пред  глобалния
свят. Живеем в бързи времена, инспекторе. Времена на
скорост, в които компютърът е средство за придвижване
и даже език за разбиране. Поне аз живея, за Вас не съм
никак сигурна.

- Казвате, че машината прави вместо Вас по-бързо и по-
съвършено всичко, което Вие правите. Но така тя ще Ви
задава  готови  схеми  и  типове.  Нетипична  бързина,
кратки ходове вместо поведение, които Вие ще следвате
без  да  се  замисляте.  Не  става  ли  точно  така  с
компютрите?!  Машината  мисли  вместо  Вас,  просто
защото е по-подредена. Вие я следвате, наричате я „по-
съвършена“ и й се доверявате, за това какво е правилно,
добро и даже кое е  красивото.  Тя Ви прави абсолютно
предсказуема и неавтентична. Тя мисли вместо Вас.

- В машините няма смисъл, но има ред. Никога не съм
вярвала в обратното. Но не е възможно мисленето да е
само ред. Машините не мислят, те просто изпълняват по-
бързо,  по-точно и по-съвършено от нас това, което ние
сме  им  вложили.  Движат  се  по  предзададен  път:
„Природата ще ни каже всичко, стига да знаем как да я
попитаме“.

Леополд направи лек поклон над волана, а после изрече



възторжено:

- Макар ние да не живеем в просветена епоха, времената
на  небето  се  разведряват  и  проясняват.  Времената,  в
които вече имаме отчетливи понятия за повечето неща и
които времена също се наричат просветени.

-  Ха!  Sapere  aude!  (Осмели се да  знаеш!)  Знам къде се
опитвате да ме препратите, инспекторе. - Лили се засмя и
доволно  прибра  дланите  си,  почти  готова  да
изръкопляска. -  Просвещението е изходът на човека от
невъзможността  да  се  ползва  от  разсъдъка  си  без
ръководството на някой друг. Или на нещо друго. Не, не,
аз не мисля, че съвременниците му са разбирали добре
любимия Ви Кант. Нито пък вярвам, че компютрите ме
управляват. Те просто ми помагат. И това, ако искате да
знаете инспекторе, е добро.

Леполд Грим погледна ласкаво Лили и рече:

-  В  ушите  им  попада  само  шумът  на  машинариите.
Бъркат го те с гласа Божи. Така се пилее човекът и става
безпътен...

- О, не ставайте селянин! - прекъсна го Лили.

Двамата се засмяха. 

После  се  спогледаха.  Очите  им  се  спряха  и  уловиха  в
чистачките на фолксвагена, в просеката слънце, пробила
и разпиляла мъглата в предстоящето.

Все  с  ритъма  на  пътя  те  пътуваха,  стъпвайки  меко  по
меките  листа,  като  вихър  като  есенен  вятър.  Лили
щракна копчето на радиото и в колата се разнесе музика.
Наближаваха Клостернойбург. В подножието на хълма се
откриха силуетите на кулите на замъка, а в мрачината се
дочу звънят на старата камбана на манастира.

- Фрегата Свободна, Душата Шепти - Есен Чуднокрила.
Фучи Далечното,  Докосваме Единността. - Инспекторът
повтори отново на глас мнемоничната строфа и погледна
Лили: - Кон на F7, D6, E4, F2, D1. Как мислите?

- Мисля, че няма нищо учудващо. А още по-малко в една



машина за игра на шах, което да предизвика чак такъв
интерес, какъвто е описан. А знаете ли колко е спечелил
Мелцел? Наследството му възлизало на 500 000 талера,
спечелени за около 5-6 години.  Отделно фон Кемпелен
се  обогатил   с  поне  40  000  талера.  Това  е  огромно
състояние.  Само  за  пример,  като  придворен  капелан,
Йохан Себастиан Бах е получавал 400 талера годишно,
Бетовен  750  талера  годишно  (страшно  висока  заплата,
осигурена от меценати, за да може да бъде задържан във
Виена),  един  наемен  войник  при  войната  в  Етиопия  е
получавал  2  талера  годишно,  един  френски  войник  е
получавал 40 талера годишно и 20 талера за униформа.
Кант не е имал заплата, но пък е работил по 40 часа на
седмица  и  студентите  му  плащали  малки  суми  за
лекциите,  с  които  всеки  четвъртък  (а  когато  имал
възможност  и  по-често  -  след  разходката  в  четири  и
преди  вечерния  семинар)  той  им  осигурявал  вечеря  в
дома  си.  Впрочем  онази  известна  негова  метафора  за
разликата между сто истински и сто въображаеми талера
в  джоба...  Според  мен,  инспекторе,  Кант  никога  не  е
виждал сто талера на едно място.

- И все пак светът е бил шокиран. - каза инспекторът. -
Машина, която мисли като човек. 

- О, светът никога за нищо не е бил шокиран. - прекъсна
го Лили - Той обича сензациите. И също като него онези
са харесвали зрелището, забавлението и най-вече самата
дворцова  мода  да  се  преструват  на  изненадани  и
въодушевени,  което  е  осигурявала  машината.  И  да
изживяват  преструването  като  самата  истина,  за  да
повярват,  че  са  свидетели и  участници в  най-новото  и
просветено  време  и  че  самите  те  са  най-прекрасни  и
просветени.  Ако  публиката  не  е  била  предизвикана  да
плаща твърде висока цена, цялата работа е щяла да мине
и да замине както много неща от този вид. А хора като
Мелцел,  фон  Кемпелен  и  другите  като  тях,  както  и
техните най-близки приятели са се стремили - би било
безразсъдно, ако се усъмним в това - да приберат богата
жетва. Те едва ли са били толкова нерешителни, че да не



натрупат  огромни  печалби,  да  направят  покупки  на
къщи, земя и друга собственост.

-  Все  пак  хората  са  били  истински  учудени,  Лили.
Шахматната машина, макар че се е движила по прости
правила,  все  пак  е  демонстрирала  многовариантност  и
интерсубективност. Показвала е, че помни миналото, че
може  да  го  повтори,  давала  е  на  противника  дори  да
връща хода си. И заедно с това е намирала най-верния и
най-краткия път.

Точно  за  това  е  било  толкова  вълнуващо  да  се  гледа
задачата за придвижването на шахматния кон - „Турът на
Рицаря“,  т.  е.  да  се  обиколи шахматната дъска,  всички
полета, като на всяко поле конят стъпва само по веднъж,
започвайки от произволно място.  И това, което повечето
хора не успявали, машината го е вършила сякаш с памет,
мисъл и разсъждение. От тази именно задача произлизат
наистина  уникални  открития.  Произлязла  теорията  на
графите,  Хамилтъновия цикъл, чиято цел е да се създаде
не просто статична теорема, а систематично поведение, в
което  с  най-малка  загуба  на  време  и  ресурс  при
движението  да  се  получат  най-много  дивиденти.
Впрочем така са изградени и електрическите системи, на
които се придава ред, посока и степени на движението, а
и компютрите, които Вие смятате за толкова полезни. 

Наистина,  онези  хора  през  това  така  въодушевено
Просвещение,  които  обичали  разумно  съчетаване  на
интелектуално любопитство с личен интерес и полза, на
приятна отмора с придобиване на разнообразни знания
и вещи, на едновременната значимост на възпитанието и
изгодата, са  се  почувствали  пред  „Турчина“  като  пред
кутията  на  Пандора.  И  даже,  в  някакъв  смисъл  са  я
открехнали за днешните.

- Механичните изкуства имат обща полезност, но нямат
възвишеността  на  мислите.  За  това  е  невъзможно
машината да превъзхожда човека. Да. -  каза Лили и се
усмихна. - Докато мислите са били възвишени и моралът
е бил от значение, човекът е превъзхождал машината.



Двамата замълчаха.

- И в машината всъщност е имало човек? 

- Да имало е човек. Умело скрит чрез механиката. 

- Някои изключителен шахматист?

- Даже гений. Най-добрите и легендарни шахматисти на
времето си.

- Парите са били много.

-Парите не са били от значение. По-скоро авантюризмът.
Духът на времето.

- Никой не им е вярвал.

- Никой не им е вярвал.

- Всички са им вярвали.

- Всички са се надявали.

-  Времената  на  небето  се  разведряват  и  проясняват  с
отчетливи понятия за повечето неща.

Двамата замълчаха. 

Обаче знаете ли инспекторе. – подхвърли Лили - Самият
онзи стил на  писане и изразяване. Харесва ми. И не само
стила на писане, ами и съществуването на самата вяра и
недоверие.  Има  нещо  от  някога,  което  ние  днес  сме
загубили.  Не  ми  харесва,  че  сме  го  загубили  и  че
постоянно усещаме, че ни се изплъзва, сякаш каквото и
да  правим,  не  бихме  могли  да  достигнем,  докоснем,
доближим – с хода си, с дланите си, със съзнанието си. 

Тя се отпусна на седалката и зачете:

„Ние  трудно  можем  да  приемем  чудото  на  мислещо
дърво  или  на   една  разсъдливо  действаща  машина.
Какво означава за един учен мъж, който обича науките
да  пази  в  тайна  откритието  си?  Ако  машината
работеше чрез  фин,  изкусен и  сложен механизъм,  то
всеки механик би тичал към господин фон Кемпелен, за
да  усвои  важни  и  непознати  досега  умения  и  едва
тогава той би придобил неоспорима слава. Ако обаче



само  търсенето  на  печалба  е  в  основата  на
намерението  да  не  се  разкрива  загадката,  то  съм
принуден да кажа, че г-н ** твърде точно употребява
думата "фокусничество".“7

***

Автомобилът  на  инспектор  Грим  бавно  навлизаше  в
подножието на Клостера. Старите борови гори, издигаха
високо заснежените си върхове в небесната мъгла. Под
тях  в  полето,  разгърнал  сивия  безкрай,  слънчев  лъч
откриваше и осветяваше историята и стъпваше ту тук на
този  зид,  ту  там  върху  листата  на  бръшляните,
изкачваше  над  каменните   стъпала,  пролазваше  по
покривите на тихите домове и спираше по пътя си нагоре
върху метала на камбанарията, за да остане блясъкът му
уловен и огласен от медния й глас. Пробили бялото си
покривало в капчуците на бисерна вода, зелени борови
игли посочваха окъпаното от лъчи небе, а цветовете им
докосваха сърцето със спокоен приют. В погледа накъм
способността за въображение душата сякаш се лишаваше
сама от свободата си, оставяйки се на простата преценка
пред  недостижимото,  пред  възхитителното  необятно
възвишено на природата.

Автомобилът бавно навлезе в  предверието и спря пред
санаториума. Леополд и Лили слязоха от колата и без да
вземат нищо със себе си, облечени само по блуза, поеха
по  мекия  път  сред  бръшляните  към  ботаническата
градина на Франсоа Ноф. На малката пейка пред вратата
на  градината,  в  топлото  петно  на  слънцето,  разкъсало
като просека мъглите, спеше усмихнато малко старче.

-  Хръдличка,  Хръдличка!  -  извика  с  весел  глас
инспекторът. Старчето се размърда и събуди, примигна
весело с очите си и  усмивка на приветствие озари още
повече светлото му лице. Той стана, помаха с ръка като
показваше  в  нея  някакъв  смачкан  лист.  После  се

7  Cf. Д. Денков. „Писмо за Кемпеленовата машина за игра на 
шах и говорещата машина“, В: Що е просвещение. УИ "Св. 
Климент Охридски", 2011.



приближи към тях накуцвайки леко, подаде листа и каза:

- Инспекторе, Инспектор Грим. Ето това. Ето за това сте
дошли,  нали?  Аз  ви  го  приготвих.  Аз  вече  ви  го  бях
приготвил. - и той показа на инспектора смачкана хартия
с нещо написано в нея.

-  Аз всъщност исках да Ви попитам Хръдличка за тази
история с метрономите.

Старецът  се  усмихна,  погледна  около  себе  си  и  после
някак наоколо всичко и каза:

- Ето това. Ето за това сте дошли. - той натика бележката
в ръката на инспектора. - А метрономите, механичните
изкуства.  Този  ритъм.  Тази  удивителна  музика.
Божествена искра. Това мерят метрономите.

***

Инспектор Грим остави стареца на неговата следобедна
радост  и  се  върна  обратно  към  входа  на  градината,
където,  под арката обгърната  в  бръшляни го  очакваше
Лили. Той с любопитство разгърна листа, който старчето
му  подаде.  Беше нещо средно между детска  рисунка и
илюстрация, на която се виждаха нарисувани: машината
на фон Кемпелен „Турчинът“, гравюрата на Фламарион,
изобразяваща вярванетo, че ако достигнеш края на света
и протегнеш ръка, ще създадеш нов свят;  както и един
златен сом.





XVII. Светът река е. С теб двама - Аз и Ти.

Котката надуши агнето и като изплъзна мекото си тяло
от ръцете на Густав Бони притича към бабата и започна
да се отърква в краката й. Тримата мъже се засмяха на
изненаданото и сякаш оскърбено лице на французина.

- Ти не успя да се възползваш, но това меко животно, за
разлика  от  теб,  несъмнено  ще  хапне.  -  подхвърли
Франсоа.

-  Не бих и помислил за такава варварска храна и тези
ужасяващи човешки навици! - отговори троснато Бони.

-  За  теб  Густав,  храната  очевидно  е  естетика  и  аз
наистина  никога  не  съм  виждал  друг  човек,  който  да
изяжда толкова много същества по така красив начин. -
пошегува се Лебенсфелд.

Подминавайки  ядката  на  закачката,  Густав  Бони  се
замисли за  нещо  друго  същностно.  То  съществуваше  в
сърцето му отдавна, сякаш отначало, където, в началата
на  живота,  бъдещето  преобладава  над  миналото,
слънцето грее над всичко и даже,  може да се  каже,  че
снегът, който вали и щипе лицето, гали и радва и топли
като слънце.

- Това агне е подарък за сина й, който днес има имен ден.
-  отговори Густав Бони. -  Така каза бабата,  а  думите,  с
които разказваше, бяха така приятни, уютни като дом и
по-омайни  от  вкуса  на  печеното,  който  идеше  изпод
загърнатите кърпи на кошницата. А аз си мисля обаче, че
всички  ние  пътниците  бяхме  отворили  и  напрегнали
сетивата си, не толкова към аромата, а към представата
ни за трапеза, която всеки има в корена си като спомен и
като начало. И се чувствахме в себе си сякаш като малки
деца пред ръцете на мама, които ръце приготвят и слагат
на  масата  не  храна,  ами  самата  любов  и  нежност,  и
грижа. И ние очакваме тази любов с радост, и без думи
знаехме, че няма нищо по-хубаво от това всички да са си
в къщи.



Лебенсфелд духна топъл въздух на мокрите си пръсти.

- Някой ден ще се върна на село. - каза на себе си той. -
Обратно,  при мерките на онова време.  И ще стана пак
мъничък. Ще стана дете. Ще тръгна от никъде.

Франсоа  Ноф,  Густав  Бони,  Томас  Фишер  и  Мартин
Лебенсфелд  нарамиха  своите  туристически  раници  и
поеха по влажната пътека край реката. 

-  Нали  казахте,  че  картите  показват  мрежа  от  тайни
тунели под града. Защо отиваме в планината? - попита
Густав.

- В тунелите няма нищо, - отвърна Франсоа. - Никога не е
имало. Наистина, с Фишер трябваше дълго да търсим, да
се губим, да откриваме и най-вече да вярваме, за да го
разберем.

- А пещерата на Артемида, сините орхидеи, метеоритът
двигател, езерото Зеегроте? - зачуди се Густав. - Мислех,
че това е целта на разходката ни?

-  Не,  не.  -  каза  Франсоа  и  се  усмихна.  -  Целта  на
разходката ни е самата разходка. Всъщност с Томас ще ви
кажем една тайна.

- Ще можем ли да им я кажем? - попита Фишер.

- Те ще разберат. - отговори Франсоа.

- Но ще можем ли да я кажем наистина? - попита отново
Фишер.

- Ще можем ли? - отвърна Франсоа.

Мартин  Лебенсфелд,  който  се  беше  отклонил  малко  в
страни,  беше  клекнал  до  един  бодлив  храст  и
разглеждаше  нещо  пораснало  в  земята  изпод  шумата,
извика:

- Ей , вижте!

Франсоа,  Густав  и  Томас  го  погледнаха  с  недоумение.
Мартин се изправи и като държеше и показваше в ръката
си малка гъба каза:

-  Наричат  я  „ухо“,  „горско  ухо“  заради  формата  или



„ветрогон“,  защото  най-често  расте  на  открито  край
гората, скрита в ниските бодливи тръни. По принцип е
късна гъба, есенна, „есенен пачи крак“. 

Гората  беше  мълчалива.  В  короната  на  напъпилия  със
зеленина горски храст подскочи птица,  събори капките
натрупани по клоните, изпя кристален звук, който огласи
тишината и подхвръкна другаде.

- А тайната? - попита Густав.

- Каква тайна? - каза Томас.

- Онази тайна. - уточни Густав.

- Ще разкажеш ли Франсоа? Или поне за нещата, които
онзи изследовател и авантюрист така разпалено търсеше.

-  Авантюристи.  Те  все  търсят  нещо  труднодостъпно  и
заровено.  Всъщност  онова  за  което  ставаше  въпрос:
метеоритът, скритите извори, диамантите и съкровищата
на древността,  както и картите с  алхимични ключове -
всичко  това  съществува,  но  не  е  обаче  това,  което  ние
търсим.  Има  наистина  много  скрити  тайни.  Има  даже
много  скрити  изобретения.  Както  и  онова,  което
намерихме.  Древните  алхимици  са  смятали,  че  ако
направят  огледало и  отражение  на  пространството,  ще
вземат  част  от  неговите  свойства.  Ако  създадат
необходимата  материя,  ще  могат  да  уловят  формата,
самата душа. Но редът е обратен. Самата душа е формата.
Тя  е  тази,  която  създава,  която  мечтае,  която  нарича,
когато обича, която живее.

-  Фрегата  свободна,  душата  шепти,  есен  чуднокрила.  -
рече усмихнато Том Фишер.

- Бъдете търпеливи и нека повървим по пътя си. - каза
Франсоа  Ноф.  -  Трябва  да  чуете  историята  за  златния
сом. Тогава всичко ще се изясни.

- Прилича на шифър. - подхвърли Густав.

- Прилича, но не е.

Ситен  дъжд  ръмеше  буйната  зеленина  на  малката
планинска гора и свеж въздух с аромат на диви коприви



изпълни гърдите на младите мъже. По пътя надолу към
реката,  те  срещнаха  таралеж,  който  беше  понесъл  на
гърба  си  едно  или  две  есенни  листа,  останали   от
предната година. Густав Бони махна с ръката си листата,
а  Фишер  се  пошегува,  че  на  връщане,  ако  отново  го
срещнат,  биха  могли  да  сложат  върху  бодлите  на
таралежа няколко от  гъбите 'булки',  които  непременно
щяха  да  намерят.  Лебенсфелд,  който  трескаво  се
озърташе около коренищата и заничаше под листата на
младия дъбак сякаш това бе полето на живота, отвърна
на закачката:

- Ние никога няма да си намерим булки, Том, ами цял
живот сигурно ще се търкаляме по горите, за да изгоним
злото като таралежите. Защото нали знаеш. Таралежите
ядат змиите.

Таралежът,  усетил  че  групата  се  отдалечава,  отпусна
острото  си  кълбо  и  запрекрачи  с  човешки  стъпки  към
гората, отправил дългата си розова муцуна към аромата
на  влага,  на  мокри  листа,  към  скритите  под  листата,
загърнати в белите си шапки оранжеви булки, но и към
опасността, за да може, ако злото се появи, да го изяде!

Младите  мъже  вървяха  през  гората,  росата  мокреше
обувките им сред тревите,  слънцето радостно спускаше
своите  розови  лъчи  между  разпуканите  пъпки  на
раззеленяващата се гора, а в душите им кротко и просто
блестеше  и  изпълваше  сърцевината  им  с  безкраен
простор утринната ведрина.

- А ти Том, - пошегува се Лебенсфелд, - Kато се върнеш на
село, за да станеш пак дете какво ще правиш? Риба ли ще
ловиш?

-  Защо  не?!  -  отговори  Фишер,  а  после  добави  с
достойнство:

„Спокойствието на вода в гърдите имай,

челото ти ще се изглади.



Затуй на онзи бряг да седна искам,

свободен от умората на тогата и меча.”8

- Брей, че разбираш от поезия. - засмя се Лебенсфелд. 

- Не се прави. Ти също харесваш премного великолепния
Уолтън. - каза Томас.

- Така е. - потвърди Лебенсфелд.

- Абе, на вас не ви ли е жал за рибите? - попита ги Густав
Бони. 

- Риболовът е преди всичко изкуство за съзерцанието. -
отговори  Фишер.  -  Както  и  за  разбирането  на  самия
човек.

-  Това  е  всичко  за  въдичаря:  Прекрасната  отмора  на
човека. - добави Лебенсфелд. 

-  Разкажи  още  за  риболова.  Отива  ти  на  името.  -
Подхвърли Лебенсфелд към Фишер.

- А не мислиш ли, че е по-добре да отворим книгата на
незабравимия  Уолтън  и  просто  да  почетем?  -  отвърна
Фишер.

Той  отвори  чантата  си  и  извади  от  там  малка  книга,
грижливо подвързана, за да не се мокри, и зачете:

Покрай потоците кристални можеш,  

да пазиш съвест като извор бистра. 

И щом от мрачни мисли ти откриеш, 

че е обзет умът ти неспокоен, 

8 Айзък Уолтън, Всичко за въдичаря или Съзерцателната отмора
на  човека,  1653г.  Izaak  Walton,  The  Compleat  Angler  or  the
Contemplative man’s Recreation. London, Printed by T. Maxey for
RICH. MARRIOT, in S. Dunstans Church-yard, Fleetstreet, 1653. 



оставен без приют, обгърнат целият

във меланхолия солена,

разстроен, натъжен, сериозен, хванат.

Тогава своя лек вземи – метни стръвта, 

и всички грижи, неспокойни мисли 

ще отлетят с такава скорост надалече,  

че сякаш хидрофобия ги е обзела.9

Впрочем Леополд, - рече Фишер - „Фишер“ е фамилното
име на семейството ми, с което ни наричаха в родното ми
село. Родовото име, което имам по паспорт е Хръдличка.

Интермедия.

Уважаеми читателю, 

Докато пишех ден след ден в тази история аз наистина
често тъгувах с тъгата, която е твърде много в този свят и
се радвах с радостта, която колкото и да нараства, никога
не става прекомерна, а прави по-лек и прекрасен света
ни. Страхувах се, когато нямаше какво да се изправи като
противоположно на страха и се надявах на надеждата и
на  любовта,  защото  те  са  един  по-висш  принцип,
разбиран не с ума, а само с умното сърце. Струваше ми се
също, че всички съществуваме така, сякаш мисълта ни е
способна  да  улавя  единствено  фрагменти,  да  събира

9  През декемви 1626 г. двадесет и шест годишния Айзък Уолтън
се  жени  за  деветнадесет  годишната  Рейчъл  Флойд.  За  десет
години им се  раждат шест сина и  една дъщеря и всички те
умират  .  През  1640  г.  Умира  и  жената  на  Уолтън,  Рейчъл.
Тогава  той  започва  да  посещава  по-често  реката  ,  където
прекарва дълго  време в съзерцание и риболов. По-късно той
се жени за Ани Кен, на която е посветена поемата "Копнежа на
риболовеца".



догадки  за  общото  и  единното,  но  да  схваща  в
действителност  само  това,  което  е  разделено  по
природата си, както е разделена в природата си самата
ни мисъл.

Animula, vagula, blandula; Hospes comesque corporis...10

Понякога обичам да отварям сандъка на паметта (който
при човека често е нахвърлян в различни чекмеджета на
неговия дом) и да вадя от там пластове фрагменти.  Да
подредя пред себе си стари снимки, картички, да извървя
отново няколко стари пътеки като босоного дете и тогава
виждам, в образите им, как лъчи светлина се мятат в мен
като  блестящи  риби  по  бързеите  на  живота.  В  тези
бързеи и дете може да гази и великан да плува, защото те
съдържат само най-чисто щастие. И ми се струва, че ако
сме способни да видим и разберем човека, то трябва да
гледаме,  през  фрагментите,  в  онази  мирска  светлина,
където бъдеще и минало са като един вечен летен ден и
там, по сините езера и бързеите на потока, най-вече се
намира и стъпва душата. 

-  „Това,  което  разумът  вижда  пречупено  като  през
огледало, сърцето го усеща както си е.“

Така беше казал Франсоа Ноф на Томас Фишер, когато
единият попита: „ще можем ли да им я кажем?“, а другия
отговори „те ще разберат“. А същото беше и значението,
което  се  опитваше  езиково  да  изрази  Мартин
Лебенсфелд,  държейки  ухото  на  света,  като  каза  на
Фишер,  че  изглежда  това  е:  „Всичко  за  въдичаря  -
изкуството  на  съзерцанието  и  прекрасната  отмора  на
човека“. То първо очарова, а след това превръща цялото
очарование  в  изкуство  на  отмора.  То  едновременно
услажда  и  лекува.  И  също:  „В  това  изкуство  рибите
наистина спасяват хора“.

Густав Бони, който обичаше планината със всичките си
сетива рече, че „някак тук човек може да се почувства и

10 Император Адриан (76-138г. сл. н.е.)

„Душице, скитаща, нежна; гост и спътник на тялото ми...”



чуе звука на най-същностното, което обаче не всеки може
да се нарече и изрази с точния му език“ за това всички се
съгласиха, че е най-добре да отидат до планинския поток
- на онова място, което бяха нарекли „Piscatoribys sacrum“
- и да се насладят на езика на книгата, който беше пре-
подходящ на това, че са тук и са заедно. И те поседнаха
до  въжения  мост  на  реката  където  несъмнено  в  някой
пъргав брод муха подмамва шарена пъстърва.

***

На моя мил брат Айзък Уолтън 

за неговата „Всичко за въдичаря“

ROB. FLOUD, C .  1653г.

Тази книга е като теб, и като нея ти си

ще ти хареса с безобидния си смях, дух, остроумие,
изкуство.

а аз ще отстоявам винаги за безрезервно вярно:

Обичам този смях, изкуство, остроумието, книгата 

и теб!



 .11

11 Land the Trout, Engraving from The Compleat Angler by Izaak 
Walton and Charles Cotton (4th Edition, 1844) 



На читателя на тоя трактат 

и най-вече на почтения въдичар

АЙЗЪК УОЛТЪН, 

„ВСИЧКО ЗА ВЪДИЧАРЯ – ИЛИ ЗА ИЗКУСТВОТО НА
СЪЗЕРЦАНИЕТО И ПРЕКРАСНАТА ОТМОРА НА

ЧОВЕКА“ , ПРЕДГОВОР. 1653Г.

Бих  желал  читателя  да  забележи,  че  докато пишех,
отмарях от отмората, а за да може да бъде същото и
за  него  и  за  да  не  усети  скука  и  еднообразие  от
четенето,  на  няколко  места  съм  добавил,  ако  не
ирония, то няколко безобидни, невинни шеги; Но ако ти
си  човек  коравосърдечен  и  кисел,  аз  забранявам  да
бъдеш тук ти компетентен съдия.

Аз  съм  този,  който  най-вече  би  желал  да  защити
приятната  страна  на  книгата,  макар  че,  както  е
известно, да съм сериозен, когато се налага. Но целият
този  диалогичен  трактат  е  -  или  по-скоро  беше  –
картина  на  моя  собствен  характер,  особено  в  онези
дни  и  времена,  когато  оставях  на  страни  своята
работа и отивах за риба с добрите Нат и Р. Рой; Тях
вече ги няма, а с тях и повечето от моите най-любими
часове, подобно сянка, която отминава и никога повече
не се завръща...

Няма да оставам повече с читателя, освен колкото да
му пожелая дъждовна вечер докато чете тази книга и
ако  е  почтен  въдичар  –  нека  източният  вятър  не
излиза  насреща  му  никога. –  нека  източният
вятър не излиза насреща му никога. 
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Към читателя на „Всичко за въдичаря“

CH. HARVIE, M. A. 

Най-първо запомни това заглавие, добре 

го съчини другарят мой, а книгата 

го заслужава.

И този, който гледа 

с очи на съдник в нея, 

ще я намери пълна цялата

със занаят, стръв, линии и куки.

Светът река е. С теб двама - Аз и Ти.

12 Това е малката вила, която Чарлс Котън построил за своя приятел и
учител Айзък Уолтън, за да може, по думите му: „В нея те двама да
се стоплят, да изпушат по лула тютюн и да изпият по чаша ейл, за да
имат  дълго  сила  ръцете  им  да  държат  въдиците.“  На  вратата  на
вилата е изписано „Piscatoribys Sacrum“ (Светилището на рибаря) -
1674г.



XVIII. Златният сом

В  кабинета  си  на  Щумперграсе  '42,  Леополд  Грим
разгръщаше  страниците  на  голяма  енциклопедия  със
заглавие  „Калахари“.  Тих  сутришен  вятър  издуваше
завесите и внасяше прохлада в  помещението,  наситено
със застоял въздух и мирис на машинно масло от парното
отопление.  Слънчеви  проблясъци  току  надничаха  през
прозореца, спускаха се, галеха със своята хапеща топлина
лицето  на  инспектора,  а  след  това  преливаха  и
оцветяваха  аромата  на  чая  от  дива  мента,  червени
боровинки  и  риган,  събирани  в  началото  на  лятото.
Звучеше тиха музика, а и самата сутрин бе тиха и уютна.
Пред малко кръгло огледало на бюрото Лили оправяше
червилото си и внимателно очертаваше устните. 

Леополд вдигна глава и отвори жълтата папка пред себе
си.  После   разгледа  с  любопитство,  но  и  с  известно
неразбиране и учудване рисунката,  която стоеше там и
промърмори несвързано:

-  „Турчинът“  предвиждал  всеки  ход,  създавал
систематично поведение и превъзхождал човека, но само
привидно... Докато мислите били възвишени и моралът
от значение, човекът е превъзхождал машината... Може
да се забележи също, че като в гравюра на Фламарион,
когато човекът стигнел края на света и протегнел ръка,
той  създавал  един  нов  свят.  А  така  също...  Taка  също
може да се види и един златен сом.

- Какво разсъждавате под носа си? - закачи го Лили.

-  Нищо.  Нищо  свързано.  Харесва  ли  Ви  рисунката?  -
попита Леополд.

-  Ами как да ви кажа,  прилича на детска рисунка.  Все
едно Вие сте я рисувал. - Лили се засмя. - Шегувам се.
Всъщност  Леополд,  по-скоро  аз  малко  се  стреснах  и
изпитах неприятно чувство. Заради шахматната машина.
Сякаш  старият  Хръдличка  ни  беше  слушал  какво  си



говорихме в колата на идване и беше рисувал в същото
това  време  тази  рисунка.  Но  да  не  ставам  суеверна.
Случайно  съвпадение.  Освен  това  златната  рибка  е
прекрасна.

- Не я е рисувал той. Рисунката е стара. Подписана е под
1974 година с  инициали.  -  каза Леополд.  –  Ето,  вижте
тук:  „На моят мил приятел Т.  Ф.,  за  спомен.  Sacrum
Piscatoribys  semper  nos  coniungat.  (Светилището  на
въдичаря вечно ще ни сбира) М. Л.“  Както Ви е известно
аз също обичам риболовните излети и когато бях  дете
много  харесвах  да  чета,  или  по-скоро  да  разглеждам
линогравираните  илюстрации,  на  книгата  „Всичко  за
въдичаря“ от  Айзък  Уолтън  и  Чарлс  Котън.  Надписът,
който виждате тук със сигурност има връзка с тази книга
и най-вече с малката вила, която Котън построил за своя
приятел и учител Айзък Уолтън, за да може, по думите
му,  в  нея  те  двама  да  се  стоплят,  да  изпушат  по  лула
тютюн и да изпият по чаша ейл, за да имат дълго сила
ръцете им да държат въдиците. На вратата на вилата е
изписано именно „Piscatoribys Sacrum - 1674“ .

- Триста години по-късно. Пак същото. Пак там. – каза
Лили.

- Какво? – не разбра инспекторът.

-  Казах  триста  години.  Изминали  са  триста  години  от
1674 до 1974 година. – поясни Лили.

-  А,  да.  –  рече  инспекторът.  –  Но  ми стана  интересно
друго. Нарисуваната риба.

- Златната рибка? – попита весело Лили.

-  Да.  Златната  рибка.  Знаете  ли,  -  каза  замислено
Леополд. – Без съмнение тази рибка е сом. Но този сом
има  много  специфична  структура  на  тялото  и  на
мустаците. За това реших да погледна в справочниците
какъв е.  И знаете ли? Това е най-удивителната риба, за
която съм чувал. Която живее впрочем в пустинята, както
и нашата „Йерихонска роза“. В Калахари.

Той остави рисунката обратно в папката, отвори отново



енциклопедията и зачете на глас така, че да може да го
чува и Лили. 

-  Извлечено  от  думата  „кгала“ на  африканския  език
„Тсуана“,  „Калахари“ означава „голямата жажда“ или
„безводна  земя“.  Това  е  най-дългата  и  непрекъсната
пясъчна  равнина  в  света  и  най-старата  пустиня  на
Земята. Покрита с жълто-червен пясък, безводна заради
студените  океански  течения,  в  нея  няма  нито  един
постоянен източник на вода. Калахари е обсипана с реки,
които са отдавна пресъхнали. Жадната земя е погълнала
водата им, но водата не е стигнала надалеч. В дълбините
на пустинята се крие тайна пещера, открита преди едва
двадесет  и  пет  години.  Влажният  въздух,  излизащ  на
повърхността, е дал името на тази пещера -  „Драконово
гърло“.   Шейсет  метров  разлом  се  спуска,  преди  да  се
стигне до... Прясна, студена вода!

Под  една  от  най-сухите  в  пустини  в  света,  лежи  най-
голямото подземно езеро. Неговите води са подпочвени,
заключени тук хиляди години. Нямаме представа колко е
дълбоко езерото.  Водолази са стигали до 100 метра, но
още няма следа от дъното. Единственото живо същество
в тази самотна пещера е златният сом. Той живее само в
това  езеро  на  това  място  и  е  една  от  най-редките  и
изолирани риби на земята. Там няма друга храна, освен
остатъците, които падат отгоре. За това напълно слепият
златен  сом  живее  само  на  ръба  на  пукнатината  и  се
ориентира единствено по мириса и допира. 

Когато  годината  е  добра,  в  определени участъци падат
значителни валежи, което води до израстването на буйна
растителност.  В  такива  периоди Калахари  се  населва  с
мигриращи животни и изведнъж се разлиства и оживява,
цялата  покривайки  се  със  зеленина,  с  малки  красиви
цветя и с живот.

Териториите  на  Калахари  още  от  каменната  ера  са
обитавани от бушмените. Бушмените изкопават дупки в
пресъхналите  речни  корита  и  ако  открият  вода,  я
съхраняват в щраусови яйца.  Ако не успеят да открият
водни  запаси,  разчитат  на  водата,  която  могат  да



извлекат от стомасите на антилопите, които са уловили.
Прехранват  се  със  събиране  на  плодове,  корени  и
насекоми и с ловуване с лък и стрели. Други оръжия не
са им познати. 

Децата на бушмените от най-ранна възраст се научват да
разпознават над двеста вида различни растения,  някои
от които се използват за лечение на различни болести...“ 

Инспекторът спря да чете. 

- Какво мислите? - попита той Лили.

- Мисля, че природата или си прави ужасни шеги, или ни
показва  нещо,  върху  което  си  струва  да  се  помислим.
Това, което казвате ми е познато. Бях гледала филм за
това, за Африка, на BBC. На онзи, как беше?

- Атънбро. - рече инспекторът.

- Да. Точно той. - каза Лили. -  Знаете ли? Като гледах
тези прекрасни златни риби, които плуваха като сънища
в подземните бистри води на Калахари. Там вътре, под
сухата  пустинна  земя,  върху  която  антилопите  и
следващите  ги  хищници,  прелитащите  птици,
насекомите, и даже растенията  (които тичаха на кълбото
си по вятъра) - всички те - преминаваха десетки и дори
стотици  километри  в  търсене  на  вода.  На  това,  което
лежеше долу под тях.  И си мислех тогава, дали не сме и
ние така по този начин? Защото много често тичаме по
собствената си повърхност,  по един прашен корозиращ
свят  и  се  борим  за  неговите  кални  извори,  като
прекарваме  живота  си  в  търсене,  в  преходи  и  в
предпазване  от  опасности.  Докато  там,  вътре  в  нас,  в
основата  ни,  лежи  едно  голямо  бистро  езеро,  в  което
плува  златният  сом  на  душата,  доверен  единствено  на
допира  и  на  усещането.  И  там,  вътре,  храната  е
изключително оскъдна и много рядко отгоре пада нещо,
когато доближи до просеката.

- За това душите ни са гладни. Защото рядко достигаме
до входа им. - рече инспекторът.

- Те са едни най-редките и изолирани риби на земята. -



каза Лили.

- Странно нещо е душата,  можеш ли да я разбереш?! -
рече Леополд.

- Странно нещо е душата, можеш ли да й се насладиш и
наситиш?! - отвърна Лили.

- Когато бях малко момиче – продължи тя - с дядо ми
често  стояхме  на  стъпалата  пред  къщата  и  гледахме
звездите.  Погледът  ни  отиваше  далече  в  топлото
мастилено синьо небе, потъваше дълбоко към звездите.
Дълбоко, но на мен ми се струваше сякаш те са съвсем
близо, закачени едва ли не на оградата на нашия двор,
като на обърната купа, където призори кацаше петелът
на  съседите,  съвсем  на  ръба  на  купата.  Дядо  ми
посочваше  с  пръст  и  ми  разказваше  коя  звезда  как  се
нарича,  кое  е  големият  и  малкият  „Черпак“,  кое  е
„Воловарят“,  кое  е  „Вечерницата“  и  „Зорницата“   а  аз
имах  чувството,  гледайки  блясъка  им  в  топлото  лятно
небе,  че те  са  нарисувани и че ние сме ги нарисували.
Никога  не  съм  разбирала,  че  звездите  са  далечни  и
особено, че са безкрайно далечни. Често и сега си мисля
така. Че всичко идва от вътре навън. Навътре душата е
безкрайна като небето и в нея се срещат хората и живеят
близо,  заедно,  безкрайно,  разговарят  и  разглеждат
звездите, а най-отвън е нарисуваният свят. И той е така
красив. Много красив и малък. Колкото да го споделиш с
хората, които обичаш.

Леополд гледаше Лили, усмихваше й се,  а погледът му
срещаше в отнесеното й по спомени лице едно приятно и
близко спокойствие. Той отвори папката и извади отново
рисунката.  Луната,  слънцето  и  звездите  в  нея  имаха
човешки лица и те топлеха и бдяха над човека, закачени
на  небесната  купа,  отвъд  която  или  навътре,
космическите сфери свиреха при въртенето си музиката
на света. И там, когато човекът подадеше ръката си през
купола, той щеше да създаде или открие един друг свят.

-  Душата  е  всичко.  -  каза  си  на  ум  инспекторът.  -
Слънцето,  луната,  и  останалите  минерали  биха  били



просто елементи, ако я нямаше душата.

- Къде пак се отнесохте? - закачи го Лили.

-  Мисля  си  за  тези  инициали.  -  отговори  Леополд  и
повдигна рисунката. - Кои ли са М. Л. и Т. Ф. ?

Думите сякаш заседнаха в гърлото му за миг.

- Впрочем ние наясно ли сме, изяснихме ли? - каза той. -
Какво се  е  случило с  Томас Фишер? Този,  който е  бил
колега и приятел на Франсоа Ноф.

XIX. Анна и птиците.

Инспектор Грим не можеше да повярва, как така чак сега
се бе сетил за Томас Фишер. Човекът, който дълги години
бе работил с Франсоа Ноф в Клостернойбург и в Кирлинг.
Колегата на Франсоа, с когото заедно бяха разработвали
докторантурите  си,  бяха  живели  заедно  и  даже
първоначално бяха направили заедно магазина за цветя
и... 

- Който може би го познава най-добре. Какво ми става? -
каза  си  изнервено  Леополд.  После  погледна
въпросително към Лили. Тя се бе върнала към малкото
кръгло огледало и оправяше очертанията на устните си.
Беше красива. А роклята й стоеше удивително добре.

-  Поне  да  се  бях  сетил  да  попитам  иконома  Мориц  и
градинаря Хръдличка дали знаят нещо за него и дали го
познават. - каза  той.

-  Може  да  отидем  и  сега  до  там.  Желаете  ли  да  Ви
придружа? - попита Лили.

Инспектор  Грим  се  изправи,  свали  от  закачалката
палтото  си  и  вероятно  щеше  веднага  да  се  качи  на
автомобила си, за да се върне отново в Кирлинг,  ако в
същия  момент  в  кабинета  не  бяха  влетели  задъхано
лейтенантите  Били  и  Бенц,  които  размахваха



емоционално  някаква  хартия.  Леополд  и  Лили  ги
изгледаха учудено.

-  Инспекторе,  инспекторе!  Трябва  веднага  да  видите
това! - извикаха Били и Бенц.

- Какво е това, момчета? - попита инспектор Грим.

-  Това  е  бележка.  Писмо  по-скоро,  писано  от  Анна
седмица  преди  да  я  открием.  Донесла  го  е  една  от
чистачките в Университетската библиотека. Жената била
в отпуск и чак сега, като се върнала на работа, разбрала
за случая с Анна. Веднага се сетила, че докато почиствала
читалнята  на  библиотеката  преди  около  две  седмици
намерила  на  пода  до  кофата  за  боклук  този  лист.
Прочела думите, те й харесали, защото напомняли нещо
за самата нея и тя решила да го прибере и запази. Каза
също,  че  не  познавала  момичето,  но  решила  да  не  я
търси,  защото  листът  бил  смачкан  и  явно  изхвърлен.
Смятаме,  че  в  послеписа  може  би  се  съдържа  важна
информация за лицето, което е отвлякло Анна.

-  Добре.  Браво  на  вас!  Отлична  работа.  -  рече
инспекторът, а после подаде листа на Лили. - Бихте ли
прочела на глас цялото писмо? - каза й той - Искам да
чуя и  да  помисля върху  съдържанието,  а  след  това  ще
видим и послеслова.

Лили взе листа, разгъна го внимателно и зачете:

„Колко странно нещо е  любовта.  Подобна на птица,
която  каца  ненадейно  -  вълшебна  и  не  винаги
съобразителна. Доверчива и безстрашна. Като шум на
море.  Сезон  на  сърцето.  Като  всички  сезони.  И  е
толкова ясно, когато обичаш някого. И е толкова ясно,
когато само ти се иска да го обичаш.

Здравей утро - нощта все ни разделя. Твоята и моята
зора - някъде между нас. 

Бих искала да съм сън, който се вмъква под завивките
ти нежно като слънчев лъч да те гали.  Да докосвам
сетивата ти. Бистра като утро. Тихо спяща. Mалка
сгушена птица в голите клони на вятъра.



Петелът кукурига.  Чуваш ли ни?  Посрещам изгреви.
Изгрявам с морето. В тях те обичам безтелесно. 

Надниквам през прозореца ти. Красив си когато спиш -
спокоен  и  изписан  като  античен  бог  и  като  син  на
богиня.  Едновременно  държат  ръцете  ти  гняв,  жар,
любов гореща, копнеж, страст, сила, които мирно се
усмихват в съня си. 

Когато сутришното ми слънце се повдига окъпано от
морето  и  преминава  покрай  прозореца  ти,  то  ти
изпраща  солените  си  слънчеви  целувки.  Ти  не  знаеш
нищо за тях и никога няма да узнаеш. Те кацат като
птици от въздишки, стоят за кратко като руменини
по устните ти и после топлината им се разтваря по
теб, разлива се и изчезва като мъгла. Така се топя и
изчезвам аз, твоята Анна.

P. S.  Не знам какво да направя.  В чертите ти има
нещо така ясно. Нещо особено. 

Всеки  ден  стоиш  пред  мен.  Гледаш  ме  всеки  ден,  на
няколко крачки пред очите ми. Разлистваш книгите,
които ме говорят, но мен не ме виждаш. Разказваш ми
за  връзката  на  душата  с  тялото,  а  не  забелязваш
връзката.  Единственото,  което  искам...  да  бъда
забелязана. Да мога да забележа.

А знаеш ли - аз толкова ясно го знам. Серотонинът и
допаминът не са радост и тъга. „

Анна Блуме

Веднага  щом  Лили  приключи  с  четенето,  инспекторът
взе листа, сгъна го и го сложи в сакото си. 

- Имам предчувствие. - каза със сериозно изражение той.
- Не мога още да го формулирам, но съм убеден. Лили,
елате с мен. Трябва веднага да отидем до библиотеката в
Университета.  Това  определено  е  най-добрата  следа
дотук. А вие двамата. – обърна се той към Били и Бенц. –
Вие  заминавате  за  Кирлинг.  Изчакайте  ни  там  докато
дойдем  и  разпитайте  иконома  Мориц  и  градинаря



Хръдличка  дали  знаят  нещо  за  Томас  Фишер,  а
специално от градинаря искам да разберете от къде и по
какъв начин се е сдобил с тази илюстрация. Инспекторът
подаде папката с рисунката на Били и Бенц.

XX.  Тук живите мълчат...

Лили  Бoйл  и  Леополд  Грим  тичешком  изкачиха
широкото стълбище пред Университета. Ситен дъжд като
мъгла отмиваше, смесваше се с небето, валеше куполите
на  вековната  сграда,  белите  мраморни  стъпала.
Откъснати звуци на зимуваща птица оживяваха голите
дървета,  ниските зелени росни треви на парка в  тихия
вътрешен двор зад библиотеката.

- „Всеки ден стоиш пред мен. Гледаш ме всеки ден, на
няколко крачки пред очите ми. Разлистваш книгите,
които ме говорят...“ - прочете отново инспекторът. 

- Тя  е  ходила  там  и  е  стояла  на  едно  и  също  място.
Вървяла е даже по един и същи път.  Някой е общувал с
нея,  наблюдавал  е  навиците  й,  знаел  е  нещо  повече.
Някой, който е усещал сходството и близостта, чувствал
се е въвлечен и очарован от присъствието й.

- Или някой, към когото тя е чувствала сходство. - каза
Лили - Със себе си или към някого, когото е искала да
забрави или пък да възстанови.

-  Някой я  е  наблюдавал тайно и  отблизо.  – продължи
инспекторът.  -  Искал  е  да  я  заговори,  да  излязат  на
среща,  да  се  разхождат дълго в  един от онези красиви
есенни университетски следобеди. Да разговарят. Но не
се е осмелявал.

-  Тя  не  се  е  осмелявала.  -  обърна  Лили.  -  За  да  не  се
разочарова отново. Отново и отново. Наистина я е било
страх. Написала му е писмо.

-  Или  първи  той  й  е  написал.  -  рече  инспекторът.  -
Библиотеките често са места за самотници. Тези, които



прекарват дни и месеците си с миналото,  с  изречените
думи, с изписаните страници.

- „Тук живите мълчат, тук мъртвите говорят“ – каза
Лили,  перифразирайки  надписа  над  входа  на
библиотеката, който току бяха подминали.

- Лично преживяване, породено-скрито в себе си, което
иска да бъде забелязано и да бъде споделено. Трябва да
разберем  от  какво  се  е  интересувала  Анна  Блуме  или
Лорелай. Защо с такова постоянство е идвала всеки ден в
библиотеката,  след  като  толкова  рядко  е  посещавала
лекциите си.

Леополд  и  Лили  влязоха  в  голямата  читалнята  и
тръгнаха  помежду  редовете  с  дълги  и  тесни  маси.  От
двете им страни, срещуположно бяха подредени местата
за четене така, че читателите заставаха един срещу друг,
споделяйки  по  двойки  при  вечерното  четене
осветлението  на  красивите  масивни  зелени  настолни
лампи.

- Винаги ми е харесвало, - отбеляза Лили - че в читалните
на старите библиотеки местата са разпределени по този
начин. И не само защото (както някога е било нужно от
икономия)  двамина  да  използват  общата  светлина  на
кандилото или газената лампа - една традиция, която е
била  запазена  и  след  въвеждането  на  електричеството
през XIX век - а най-вече по причина, че да можеш да
четеш и докато четеш да споделиш с човека срещу теб
мълчанието,  действието  и  пространството.  Хармонията
на споделеното присъствие, на непоглежданата близост,
музиката на книгите под вечерната тишина, в спокойната
светлина на жълто-зеленото.

-  Лили,  бяхте  ми  споменала,  че  при  първото  Ви
посещение библиотекарят Ви е показал мястото, където
винаги е сядала Анна Блуме. Елате, нека да отидем там!

И  те  пристъпиха  между  редовете,  а  там  най-отзад
мястото  се  намираше  в  дъното  на  голямата  читалня,
точно срещу бюрото на библиотекаря.  Когато стигнаха,
инспектор  Грим  се  наведе,  за  да  разгледа  масата.  Той



погледна  самата  повърхност,  както  и  рафта  отдолу,
околните  книги и  етажерки,  предметите,  които  стояха.
После огледа местата за четене наоколо, както и мястото
срещуположно на Анна,  а  след това отиде и попита на
регистратурата. Мястото срещу Анна беше използвано от
различни читатели и нямаше никаква повтаряемост на
имената,  затова  инспекторът  накара  библиотекаря  да
извади списъка с книги, които тя беше поръчвала. Той
показа нейна снимка и го попита дали му е направило
впечатление  това  момиче  да  общува  с  някого.
Библиотекарят отговори отрицателно.

- Едва от няколко седмици съм назначен в този отдел –
каза той. - И в момента съм единствения служител, който
обслужва читалнята.

-  А  къде  е  колегата  Ви,  с  когото  преди  разговарях?  -
попита Лили.

Човекът сви рамена. Не познавал лично г-н Немерлин -
предишния библиотекар, той бил напуснал поради лична
или  друга  причина  преди  две  седмици.  Но  цялата
картотека била много старателно водена и даже книгите
в  цялото  помещение  били  почистени  от  прах.  Явно
човекът е бил много педантичен. Библиотекарят извади
картона  с  поръчаните  книги  на  Анна  и  двамата  с
инспектора зачетоха заглавията.

- Странно, - каза библиотекарят - няма никаква логика в
избора на тези заглавия,  нито в последователността на
поръчване  нито  в  категориите.  Това  е  изключително
нетипично  за  студенти.  Какво  казахте,  че  е  изучавало
момичето, Романска филология?! Вижте, тук е поръчана
„Енциклопедия  по  ботаника“,  следва  „Справочник  по
средновековна  картография“,  „Електромагнитни
свойства   на  метеоритите“,  „Всичко  за  въдичаря“,
„Критика  на  способността  за  съждение“,  „Въведение  в
термодинамиката“,  „История  на  обсадата  на  Виена“,
сборник  детски  приказки  „Живата  вода“,  „Готварски
вегетариански  рецепти“.  Има  и  някои  много  странни
заглавия,  ето  това  например  „Geberis  philosophi
perspicacissimi  Summa  perfectionis“  издание  от  1542



(„Сума  за  съвършенствата“  от  философа  Гебер).  От
архивния номер мога да ви кажа, че това издание не е
било  поръчвано  с  десетилетия.  А  това  -  и  той  показа
„Средновековна  книга  за  цветята“,  албум  със  сто
репродукции  на  цветя,  които  най-често  се  появяват  в
средновековните манускрипти. - Тази книга е поръчвана
само веднъж от читател откакто я имаме.

При споменаването на естетиката на Кант и  риболова на
Уолтън, Леополд и Лили се спогледаха. Инспектор Грим
отваряше една след друга книгите, които междувременно
библиотекарят  беше  донесъл  и  разглеждаше,  сякаш
търсеше  нещо  между  страниците  им.  Когато  стигна  до
старопечатното  издание,  погледът  му  спря  на  един  от
абзаците,  който  беше  отбелязан  с  малка  синя  точка.
Пасажът гласеше: 

„Чисто  изкуство  е  това,  в  което  се  променя
външният вид и формата, съвършено изкуство е
това,  което  променя  вътрешната  форма  и
самата природа. Тъй като интелектът властва
над  природата,  той  може  да  променя  самата
природа.“13

- Това е трактат по алхимия. - каза той. - А между книгите
със сигурност има някаква връзка. Нали така Лили?

–  Живата  вода,  която  всичко  съживява,  езикът  на
растенията,  билките  които  ликуват,  промяната  на
формата  и  влиянието  върху  елементите  чрез  мисълта,
синьото цвете и пътуването между сън и действителност.
Това са мотиви от алхимичните трактати, но не мисля, че
става  дума  за  увлечение  по  алхимия  или  за  някаква
секта,  в  която Лорелай е  членувала.  Това са също така
теми и в поезията на Романтизма.  -  каза Лили. -  Явно
Анна  твърде  много  се  е  вживяла  в  своите  книги  и  в
нещата,  които  е  изучавала  и  те  са  станали  част  от
действителността в която живее.

13   Gabir ibn Hayyan ibn Abd Allah al-Kufi al-Sufi, Geberis philosophi
perspicacissimi Summa perfectionis magisterij in sua natura ex 
bibliothecae Vaticanae exemplari, edit. Schoeffer, 1542.



- Не е точно така. - каза инспекторът. Тя не е посещавала
лекции,  нито  се  е  занимавала  с  научни  изследвания.
Струва  ми  се,  че  самото  записване  на  Романска
филология в университета, посещението в библиотеките,
също както и създаването на измислена самоличност е
трябвало да запълнят друга някаква празнота. За Анна не
е  било  важно  какво  ще  научи  от  книгите.  Те  са  й
помагали по-скоро да се ориентира, да подрежда живота
си. Да подреди самата себе си и да даде идентичност на
емоционалността си. Това я е накарало да се запознае с
Франсоа Ноф и така трябва да е срещнала и човека, който
я е отвлякъл и който вероятно е убил Франсоа Ноф.

Докато  разтваряше  трактата  на  Гебер,  Леополд  Грим
забеляза между страниците на книгата къс бяла ксеро-
хартия, на която пишеше „Хундертвасер. Неделя.“ . Той
го взе в ръката си, огледа го, после извади от чантата си
няколко листа, които беше взел от дневниците на Анна и
ги сравни.

-  Почеркът е  очевидно различен,  -  каза  инспекторът.  -
Някой друг освен Анна е чел наскоро тази книга. Бихте
ли проверили? - обърна се той към библиотекаря.

След няколко минути библиотекарят се върна, носейки
голяма подвързана тетрадка.

-  Както и очаквах,  -  каза той.  -  Преди г-ца Блуме да я
поиска,  тази  старопечатна  книга  е  била  поръчвана  за
последно  през...  1939  година,  т.  е.  преди  шестдесет
години.  Трактатът  има  по-ново  издание,  който  е
използван от читателите. Донесох ви и това. - Той показа
масивната тетрадка. - Това е списъкът със запазените от
читателите книги през последния месец.

Инспектор  Грим  разтвори  тетрадката,  за  да  потърси
името на Анна, но мигновено бръкна в чантата си извади
бележката, която бяха открили в книгата и я приближи
към страниците. Погледът му беше силно развълнуван.
Той отиде  и  седна  на  стола,  където  беше стояла  Анна.
Мястото бе фронтално срещу мястото на библиотекаря.

-  Да  вървим,  Лили!  –  извика  инспекторът.  Бил  е



библиотекарят.  Обадете  се  на  Били  и  Бенц.  Нека
незабавно тръгнат насам.

Почеркът от тетрадката е същия като този в бележката. –
каза той на Лили, докато излизаха. – Нейното място е
точно срещу неговото. Тя е прекарвала дълги часове тук.
Погледите  им  са  се  срещали.  Вероятно  това  ги  е
сближило.  Разговаряли са  за  книги.  После може би  са
излизали на среща. Не е бил някой от читателите. Бил е
тъкмо  библиотекарят.  Трябва  да  проверим  дали
галеристката ще разпознае в снимката на библиотекаря
лицето,  което  е  придружавало  Анна  по  време  на
експозицията,  посветена на немския романтизъм в „Дом
Хундертвасер“.  Убеден  съм  също,  че  почеркът  от
бележките,  които намерихме в  квартирата й,  е  този на
библиотекаря.  Може  би  е  бил  някакъв  особен  техен
начин  за  комуникация.  Той  е  напуснал  преди  две
седмици.  Точно когато открихме момичето,  а  вероятно
тъкмо Вие сте говорила за последно с него. Уплашил се е
от посещението Ви и се е покрил. Или пък е дошъл за да
прикрие нещо, някаква информация.

-  Видя ми се напълно спокоен.  -  каза Лили.  -  Спокоен
като в елинска градина.

XIX.  Кристоф Немерлин

Леополд Грим и Лили Бойл тъкмо напускаха сградата на
университета,  когато  телефонът  на  Лили  иззвъня.
Обаждаха  се  от  Инспектората,  за  да  предупредят,  че
изпращат важно съобщение по мобилния със справка за
Немерлин.  Макар  да  бе  истински  заинтригувана  и
въодушевена от  развитието на случая,  Лили опита,  все
пак,  поради  сгодния  случай,  да  отбележи  пред
инспектора  важността  на  мобилните  технологии  и
незаменимостта им при спешни случаи,  разкривайки и
изобличавайки отново неговата  ретроградност,   но  той
махна с ръка и каза:



- Не ме занимавайте сега, не му е времето. Четете! Трябва
бързо да разберем с кого си имаме работа.

Лили отвори съобщението и зачете:

-  Кристоф  Немерлин,  35  годишен,  поляк.  Според
регистрацията живее под наем, сам, в малка къща, в края
на Химелщрасе точно до Виенска гора.

- Това не е ли съвсем до мемориалната плоча на Фройд,
на хълма Белвю? - попита инспекторът.

-  Да  мисля,  че  е  точно  така.  -  отвърна  Лили.  -  С  Вас
няколко пъти сме минавали оттам на път към Кирлинг.
Много отдалечено и безлюдно място.

-  Впрочем Химелщрасе не  е  далеч от  Валдбайхщайг  -
мястото,  където  беше  намерена  Анна,  нали  така?   -
попита инспекторът. - В края на Виенска гора до Дунава.

- Не е толкова близо. - уточни Лили. - Ако Анна е била
затворена и държана на Химелщрасе и е избягала оттам,
би било странно никой да не я срещне чак до брега на
Дунава.

-  Не мисля,  че е  странно.  -  рече инспекторът.  -  Това е
почти  незастроена  зона.  Само  полета,  лозови
насаждения, гора и отделни отдалечени къщи. А може да
се  е  движила  на  ръба  на  гората  и  умишлено  да  е
избягвала  откритите  места  и  пътищата,  за  да  не  бъде
забелязана.  Четете  още.  Мисля,  че  намерихме  нашия
човек.

Лили продължи да чете:

Немерлин  не  бил  криминално  проявен.  Плащал  си
редовно  всички  данъци  и  сметки,  бил  съвестен  и
отговорен  в  работата  си,  но  в  биографията  му  имало
мрачни  страни.  Като  специализант  в  университета  в
Лодз,  където  изучавал  Неврология  в  Медицинската
академия, той бил заловен да извършва тайно нехуманни
експерименти с животни, на които пускал електрически
ток, за да проследява ефекта върху психичните реакции.
Незабавно  бил  изключен  от  академията,  заклеймен  от
научните среди и публично порицан в медиите. По-късно



започнал  работа  в  дом  за  психично  болни  в  Краков,
където отново възникнал проблем. Било установено, че
Немерлин  принуждавал  някои  от  пациентите  с
шизофрения да пият специално приготвен от него чай,
впрочем  безвреден,  както  било  установено  при
проверката,  но  все  пак  останала  въпросителна  за
мотивите, поради което бил освободен. 

Преди пет години Кристоф Немерлин се прехвърлил от
Полша  в  Австрия  и  започнал  работа  тук  във  Виена,  в
архива на университетската библиотека. Като старателен
и съвестен работник скоро бил повишен.

- Бил е тъкмо библиотекарят. - каза инспектор Грим на
Лили.  -  Профилът  напълно  отговаря.  Той  е  отвлякъл
Анна  Блуме,  поради  някаква  причина.  А  най-вероятно
той  е  убил  и  реставратора.  Може  би  Франсоа  Ноф  е
разбрал за срещите им и по някакъв начин се е опитал да
попречи.

- А може да е обратното - каза Лили. - Анна да е разбрала
случайно истинската самоличност на Немерлин или пък
да  е  видяла  нещо  в  дома  му,  което  не  е  трябвало  да
вижда. Някаква вещ на убития Франсоа или нещо друго,
което Немерлин е искал да скрие. 

- Напълно е възможно. Не е изключено и това тъкмо той
да е следил и подслушвал Били и Бенц и да е влязал след
тях  в  магазина,  за  да  скрие  следите  си.  -  каза
инспекторът.

-  Също  и  пожарът  в  антиквариата  на  Густав  Бони.  -
добави Лили.

-  Да,  права  сте.  -  рече  инспекторът.  -  Немерлин е  бил
библиотекар,  интересувал  се  е  от  книги.  Сигурно  е
познавал Густав Бони. Там има някаква връзка, за която
още не знаем. Лили, обадете се на Били и Бенц. Те са на
път  към  Кирлинг.  Нека  веднага  проверят  адреса  на
Немерлин  на  Химелщрасе.  Да  бъдат  внимателни  и  да
поискат подкрепление, вероятно е да си имаме работа с
крайно  опасен  престъпник,  който  за  един  месец  е
извършил две убийства и един опит за убийство.



XX. Допаминово сладко

Били и Бенц паркираха в подножието и бавно изкачиха
поляната  на  хълма  Белвю.  Бяха  решили  да  изчакат
подкреплението на това място, защото от там можеха да
наблюдават  с  далекоглед  къщата  на  Немерлин  и  да
следят за движение.

- Не е ли иронично, Били? - каза Бенц. - За пръв път се
качваме дотук, и вместо да се наслаждаваме на красивата
гледка,  която  се  открива,  ние  ще  наблюдаваме
скривалището на престъпник.

Ломентранд имаше предвид името на хълма, „Belle Vue“,
което в превод от френски означаваше тъкмо „Красива
гледка“.  И гледката  наистина  беше красива,  защото от
тук се виждаше цяла Виена.

- Не е иронично. - отговори Били. - Струва ми се, че на
най-красивите  места  живеят  основно  престъпници.  И
това е не само тук и не само в нашия век.

След  като  постояха  известно  време  и  не  видяха  нищо
през  далекогледа,  но  се  понамокриха  от  ситния  дъжд,
който  все  още  ръмеше  тихо,  Били  сръчка  свития  в
полицейската си шуба Бенц.

- Ломентранд, знаеш ли какво? - каза му той. - Искаш ли
докато чакаме да се изкачим още малко по-нагоре и да ти
покажа  нещо  много  интересно?  Мисля,  че  от  там  ще
имаме същата видимост каквато и оттук, а и забелязвам,
че там има дървета, където можем да се подслоним.

- Добре. Разбира се. - отговори Бенц.

Двамата  лейтенанти  се  изкачиха  и  когато  стигнаха  до
върха на хълма видяха малка алея, която завършваше до
каменен мемориал с мраморна плоча.

-  Ха! Какво е това тук на толкова скрито място? -  каза



Бенц.

- Точно тук те водя. - каза му зарадвано Били. - Сега ще
ти разкажа:

Някога  на  този  хълм  е  съществувал  замък  -  замъкът
„Белвю“. През XIX век той бил преустроен на хотел и в
него, точно тук, е обичал да идва и да остава понякога
Зигмунд  Фройд.  Това  място  в  покрайнините  на
Виенската  гора е  било  любимо  и  на  много  от
композиторите на Просвещението. Бетовен написал тук
част от симфониите си, Шуберт черпил вдъхновение от
старите  сплетени дървета  на  гората,  а  кралят  на  валса
Йохан Щраус–син имал имение наблизо и даже написал
за  това  място  тук 'Приказките  от  Виенската  гора'.
Както великите композитори, така и Фройд изглежда да
е обожавал разходките на хълма. Често през почивните
дни той свалял официалния костюм, обличал дрехите си
за туризъм, напускал претрупания си с книги и книжен
прах кабинет в центъра и идвал на това място. И може би
именно  докато  е  размишлявал  и  е  наблюдавал
спортуващите  наоколо  момичета  -  туристките  и
спринтьорките - той се сетил и създал своята теория за
сексуалността, подсъзнанието и истериите. 

Със сигурност едно е ясно. През лятото на 1895 година
Фройд прекарал няколко седмици в хотел „Белвю“ и една
нощ му се присънил сън, който той за пръв път успял да
разтълкува. По повод на това, в писмо до своя приятел
Вилхелм Флис, Фройд написал: „Смяташ ли, че един ден
мраморна табела ще стои окачена на тази къща с надпис:
В този дом, на 24 юли 1895 г.  'Разтълкува тайната на
сънищата  д-р  Зигмунд  Фройд'?  В  момента  виждам
малко перспективи за това.“

Но ето, че сто години по-късно точно това пише тук на
тази плоча пред нас и макар хотелът да е бил разрушен
през Втората световна война, мраморът стои като знак,
че  тук  е  родено  "Тълкуването  на  сънищата",  пътят  за
разбирането на несъзнателните душевни процеси. 

- Сънищата са сбъдване на желанията и мечтите - каза



Ломентранд Бенц.

-  Ако  са  останали  мечти.  -  отговори  Били.  -  Впрочем
малко след поставянето на мемориала през 1977 година
под него се появил тъкмо такъв графит.

- Мечтатели. - каза си Бенц

- Разочаровани мечтатели. - повтори Били.

- То не се губи. - обобщи Бенц.

Двамата се засмяха. 

- За миг това ми прозвуча драматично, Били. А ти от къде
знаеш толкова много за това място? Нали каза, че не си
идвал. - попита Бенц.

-  Ами,  ако  трябва  да  съм честен,  -  изчерви си  Били.  -
Наблизо  има   ресторант,  в  който  предлагат  отлични
гофрети  с  много  вкусно  сладко.  Мисля,  че  никъде
другаде  не  съм  срещал  подобен  вкус.  Малки  зелени
доматчета, потопени изкусно и умерено в изключителен
аромат на билки и диви треви. Съвсем леко горчиви, но
неустоимо  вкусни.  Сладко-горчиво  сладко  от  зелени
домати. Когато си поръчаш, с порцията донасят и много
красиви брошури с историята на местността. Та оттам.

- Аха. - каза Бенц. - И ние ще отидем там по-късно? След
като свършим работа?

- Със сигурност ще отидем. - рече Били.

Двамата доволно се спогледаха.

-  И какво,  сладко-горчиво  сладко  казваш.  -  подхвърли
Бенц.  -  Като  в  онези  истории  за  любовта.  Нощният
славей, който  пее горчиво-сладко, защото когато дойде
утрото  и  петелът  пропее,  устните  на  любовниците
трябвало да се разделят. Което ми напомня Били. Това
момиче, Анна, е много красива. Ти видя ли я? Идеална е
за строен и елегантен ерген като теб. Когато се оправи,
може да я поканиш на сладко. - Ломентранд се изхили.

- Стига бе! Стига се шегува с онези неща. - рече Били и
сигурно щеше да се разсърди на приятеля си, но в този



момент се появи подкреплението от патрулни коли.

***

Докато  полицаите  обграждаха  къщата,  Били и Бенц се
приближиха  до  входната  врата  и  натиснаха  звънеца.
Никой  не  отговори  и  не  се  забелязваше  движение,  за
това Били каза на Бенц:

-  Ще  отключа  ключалката  и  ще  вляза  тихо.  Ти  ме
прикривай.  Нека  огледаме.  Не  се  знае  дали  не  държи
още някой.

Когато Били отвори вратата и внимателно влезе, откъм
вътрешността  на  помещението  се  чу  силен  трясък  от
счупени на пода стъкла и паднали прибори. Той извика:

- Г-н Немерлин, полиция! Не правете нищо неразумно!
Искаме само да разговаряме с Вас.

Никой  не  отговори.  Вместо  това  откъм  вътрешното
помещение  се  появи  голям  котарак,  измяука  няколко
пъти и започна да се отърква в краката на Били. Бенц
светна  лампата.  Нямаше  никой  на  приземния  етаж,  а
вероятно и в цялата къща. Котаракът изтича към кухнята
и приканващо спря пред хладилника. Били го последва и
отвори вратичката.

В хладилника нямаше никаква храна, вместо това в него
бяха  подредени,  в  по-големи  и  по-малки  буркани  и
стъкленици,  разтвори,  наподобяващи  чай,  в  които
плуваха  различни  растения.  Били  отвори  една  от
стъклениците и помириса течността.

-  Хм,  чай  от  дива  мента.  -  промърмори  той.  -  После
отвори и други съдове. Повечето аромати му бяха много
познати.  Напомниха  му  миризмите  от  детството.
Цъфтежът  на  липите,  блатните  растения  и  ручея,
съхнещите  треви  в  сеновала,  шумът  под  сенките  на
ореховите  гори,  звуците  на  малкото  село,  където  беше
отраснал,  селската  бълбукаща  чешма,  звънците  на
вечерните  животни,  кучешкият  лай,  гласът  на  гугутка,
виковете на препускащи деца и спокойните като стара,
мъдра река приказки на стоящите на пейката възрастни



хора.

-  Откри ли нещо? – чу се висок глас.  – Били се сепна
така, че за малко да изтърве стъкленицата. Беше Бенц,
който слизаше от втория етаж.

- Какво правиш? - попита го Бенц.

Били се беше унесъл. Той остави стъклениците обратно в
хладилника.

Нищо. - каза той. - Изглежда няма никой. Няма и следа
от Немерлин.

-  Горе  също  е  така.  Къщата  е  подредена.  Личните  му
вещи са на мястото си. Не личи да е заминал някъде, но
въздухът  в  стаите  е  задушен  и  изглежда  не  е
проветрявано скоро. На масата във всекидневната имаше
оставен разтворен брой на ежедневника Виенерцайтунг
от 15-ти януари, т. е. от преди три дни.

Двамата полицаи огледаха къщата, но не намериха нищо
друго  необичайно.  Когато  излизаха  Били  се  сети  за
котарака.  Животното  явно  не  беше  хранено  скоро,  а
имаше  още  няколко  от  соленките,  които  бяха  купили
сутринта от млекарната на г-жа Мейпълторф на Антон
фон Веберн Плац, за това той отиде до колата, взе ги и се
върна обратно в къщата. 

Котаракът бе изчезнал. Били го повика отново и някъде
отдалеч, сякаш отдолу, се чу тихо мяучене. Лейтенантът
огледа  пода,  но  нямаше  следи  от  врата  към  някакво
подземно помещение. Той се приближи по посоката на
мяученето  и  когато  стигна  съвсем  в  ъгъла  на  сградата
усети,  че подът под краката му кънти сякаш беше кух.
Котаракът  се  чуваше  там  някъде.  Били  повика  Бенц.
Двамата заобиколиха къщата. Когато стигнаха до задната
страна при лехите с  цветя,  двамата  полицаи откриха в
дъното  на  алеята,  скрит  между  насипи,  обрасли  с
бръшляни, железен капак, който беше леко открехнати и
зад  който  се  виждаха  тесни  циментови  стъпала.  Те
извадиха пистолетите си и внимателно влязоха вътре. 

Стъпалата  водеха  към  широко  помещение,  което  беше



слабо  осветено  от  малки  прозорци  в  тавана.
Помещението  приличаше  на  стара  химическа
лаборатория,  преградена  от  рафтове  с  множество
стъкленици, странни уреди за дестилация, измервателни
тръби  и  епруветки,  някои  от  които  ръчно  изработени.
Виждаше се и нещо като пещ в дъното на стаята. Когато
Били и Бенц приближиха, те откриха нещо ужасяващо. В
пещта  изпод  пепелта  личаха  недогорели  тазобедрени
кости,  а  зад рафтовете на земята имаше ниско легло с
продънен  дюшек,  върху  което  падаха  вериги  с
ръкохватки,  захванати за стената.  Мястото очевидно бе
подготвено  и  използвано,  за  да  бъдат  заключвани  и
държани  хора.  От  дюшека  се  разнасяше  задушлива
миризма,  а  точно  до  него  двамата  полицаи  видяха,
подобно на електрически стол с каишки за ръцете и за
краката,  някакво  странно  устройство  като  скафандър,
което явно беше предназначено да се поставя на главата.
На дървена маса в средата на бункера, бяха разхвърляни
чертежи  и  анатомични  рисунки,  а  в  голяма  папка,
лежаща  на  масата,  бяха  подредени  записки,  които
Немерлин  явно  беше  водил  по  време  на  своите
експерименти. 

Докато  Бенц  звънеше  в  лабораторията  да  изпратят
специалисти, които да изследват химикалите и останките
в камината, пристигнаха инспектор Грим и Лили. Били
бе излязъл, за да огледа околността и да разпита хората
от съседните сгради.

Инспектор  Грим  отвори  папката  със  записките  и  ги
разгледа. Прочете първият лист, после втория, след това
придърпа стола, взе папката и стоя така докато не изчете
всички листи. После остави папката на масата и се огледа
наоколо.

-  Това обяснява всичко – каза той.  -  Немерлин е  убил
Франсоа  Ноф  и  е  отвлякъл  Анна  Блуме.  Ето  тук  са
мотивите.

Папката  съдържаше  теоретическа  трактовка  и  дневник
на  експериментите,  които  Кристоф  Немерлин  беше
провеждал, за да докаже теорията си. Според записаното



той вярваше,  че може да селектира вещество,  което да
контролира емоциите в човешкото тяло. 

„В центъра на човешкия мозък - пишеше в дневника. -
съществува особена зона, която на цвят е не светло сива,
както основния субстрат, а тъмна. Нарича се  substantia
nigra или  'черно  вещество'.  Тази  зона  излъчва  два
хормона  -  серотонин  и  допамин,  от  чиято  циркулация
зависят:  радостта,  тъгата,  страхът,  паметта,  сънят  и
моторните  функции  на  тялото.  При  завишени  и
занижени  нива,  обектът  изпада  или  в  хипер-еуфория,
или  в  дълбока  депресия,  които  се  следват  от  ступор  и
парализа  на  тялото.  Основните  болести,  които  се
причиняват  от  дисбаланса  на  тези  хормони  са
шизофренията, тежките депресии и „Паркинсон“. 

Тези хормоните насочват пряко самото емоционално и
волево  поведение  на  индивида.  Почти  е  невъзможно
двата  хормона  да  се  контролират  с  поемането  на
вещества, тъй като плътната обвивка на  substantia nigra
пропуска  само  вода  и  някои  от  производните  на
морфина.  Тези  вещества  не  могат  да  повлияят
дългосрочно  на  настроенията,  контролирани  от
серотонина, а на допамина изобщо не влияят. 

Нужно е да се извлече допаминов субстрат директно от
мозъка, който да бъде пречистен в естествената си среда,
като  се  вливат  еуфорични  и  пречистващи  течности.
Психичното  състояние  на  индивида  трябва  да  бъде
изострено,  чрез засилването на определено чувство:  на
страха, на радостта или на тъгата до нивото на шоково
състояние. Важно е да се реагира бързо в този момент,
преди  тялото  да  е  изпаднало  в  ступор  като  се  пробие
тилната  област  с  медицинска  игла  и  се  извлече
внимателно  пречистения  субстрат.  Обработката  следва
да се извърши по нататък с aqua vitae според рецептата
на  Зосим.  Ако  се  следват  всички  предписания,  чрез
извлечения  елексир  могат  да  бъдат  премахвани  или
създавани  описаните  състояния,  а  така  също  да  се
управляват волята и емоциите на обекта.

Забележка: Важно е да се обърне внимание - преди и по



време  на  подготовката  на  обекта  -  на  правилното
изричане  на  фразите,  за  да  бъде  обектът  подчинен  с
оглед на волята и на емоциите си, а паметта му най-бързо
да  премине  под  управлението  на  ръководителя.
Проведените експерименти показаха, че...“ 

Следваха  подробни  описания  на  проведените
експерименти. Над двадесет само за изминалата година,
повечето във Виена и областта, а други в Грац и даже в
Линц. Не се споменаваха имената на отвлечените хора,
но  ставаше  ясно,  че  те  не  са  оцелявали  след
експериментите. Бяха намерили скривалището на опасен
и добре прикрит масов убиец.

- Да извлича допаминов екстракт от мозъка на жертвите
за  отвара  по  алхимични  рецепти  като  преди това  ги  е
дрогирал,  за  да  ги  доведе  до  шок!   Лили,  незабавно
съобщете  да  започне  национално  издирване  на
Немерлин, уведомете и Интерпол!

- Не е нужно да търсим Немерлин. - чу се гласът на Били,
който току влизаше през вратата. - Намерих го малко по-
надолу в гората на пътя за Дунава. Мъртъв е.

Били заведе полицаите до мястото и пред очите им се
разкри страховита гледка. На едно дърво в малък разлив,
заливан  само  през  зимата  от  приливите  на  мътната
студена  вода,  бе  обесен  с  главата  надолу  Кристоф
Немерлин.  Тялото  му  беше  разпънато  на  дървото
подобно  на  обърната  звезда,  лицето  му  изгорено,  а  в
главата  му,  точно  на  тила,  стърчеше  ръждив  пергел.
Острието  на  пергела  изглеждаше  старинно,  но  добре
запазено,  с  лека  корозия,  сякаш  експонат  на  някакъв
музей. 

Докато  разглеждаше  тялото,  инспектор  Грим забеляза,
че  джобовете  на  панталона  на  Немерлин бяха  странно
издути. Той ги погледна от близо и видя, че са зашити.
Извади ключодържател с малък сувенирен нож и разряза
конците.   От  джобовете  изтече  ситен  жълто-червен
пясък.



XXI. Герхард от Виена

След като в стаята влезе достатъчно осезаемо количество
свеж,  студен  въздух  Лили  Бойл  затвори  прозореца,
приближи се бавно до стария радиоприемник „Грундиг“
'57  г.  и  щракна  прекъсвача.  Приемникът  просветна  с
топлата  оранжева  светлина  на  своите  радиолампи  и
изпълни  кабинета  с  музиката  на  филхармонията.  Тя
погледна инспектора и остави на масата пред него две
дебели  книги.  Бяха  справочни  издания:  „Видове
чертожни  инструменти  и  история  на  тяхната
еволюция“ и  „Символни  употреби  на  чертожни
инструменти в тайни религии и култове – гностици,
масони, спиритуалисти“.

- Виждам, че сте прочел доклада от лабораторията – каза
Лили. - Нося Ви книгите, които поръчахте. Не знам защо
точно тях поискахте. По повод пясъка: според химичния
анализ  несъмнено  пясъкът  в  джобовете  на  Кристоф
Немерлин  е  от  Калахари.  Първоначално  решихме,  че
това е свързано с някакъв ритуал при убийството му, но
изглежда не е така. В гардероба с дрехи са намерени още
няколко якета, панталони и ризи, които също така са със
зашит в джобовете им пясък и по всичко личи, че някои
от тях не са вадени от там с месеци. Вероятно той сам е
поради  някаква  причина  е  направил  това,  което  не  е
учудващо за такъв психопат. По повод стария пергел: за
всеки  случай  поръчах  справка  от  музеите  и  частните
галерии  на  територията  на  Виена  за  липсващи  или
откраднати  експонати  през  последните  години.  Ще  се
опитаме да разберем какъв е произходът на този пергел и
от къде се е появил.

- И аз имам да ви кажа нещо. Новина, която не знаете. -
каза инспектор Грим, а по интонацията на гласа му си
личеше, че е ядосан.

- Каква е? - попита Лили.

- Ще Ви кажа. - рече той. - Но първо прочетете, моля Ви,
отново и накратко най-важните точки от доклада. Искам



да го чуя обобщено.

Лили  отвори  голямата  жълта  папка  на  бюрото  пред
инспектора и зачете:

- Немерлин е бил мъртъв от не повече от 12 часа. Бил е
убит според експертизата в тила с острие от стар пергел,
част от колекцията антикварни инструменти от XVIII-ти
век  с  неизвестен  произход,  която  беше  намерена  на
масата  в  бункера  му.  Мястото  на  раната  и  видът  на
изгарянето е същото като при Франсоа Ноф. Изглежда,
че оръжието при двете убийства е или напълно едно и
също или съвсем подобно. Отбелязано е в забележка, че
мускулите  на  Немерлин  са  неестествено  схванати  като
при действието на  някои отрови,  макар при химичния
анализ на острието да не са открити следи от такива.

Също така, убийството е извършено на друго място, а не
край реката, тъй като почти никаква кръв не е открита на
местопрестъплението. Вероятно убийците са или двама,
или  убиецът  е  имал  помощник,  тъй  както  тялото  е
влачено  по  земята,  но  после  е  издигнато  на  голяма
височина. Немерлин тежи 96 кг. Сам човек не би бил в
състояние да закачи така тялото му на дървото.  

Никакви отпечатъци или следи от убиеца или убийците
не  са  открити.  Не  е  ясно  дали  Немерлин  е  убил
картографа Ноф с пергел, послужил след това случайно
на неговия убиец,  който е  проникнал в  бункера и го е
взел. Или пък убиецът на Ноф и Немерлин е един и същ
– друго лице, което е имало достъп до бункера. Не е ясно
също така дали не става дума за някакво отмъщение, тъй
като  разпъването  определено свидетелства  за  ритуално
престъпление. Но ако е било отмъщение, то някой трябва
да  е  знаел  от  преди  за  неговите  деяния  и  да  е  имал
причина да не потърси съдействието на полицията.

-  Относно  оръжието  на  убийството.  -  прекъсна  я
инспекторът. - Това е новината.

- Да? - попита любопитно Лили.

- Още щом разбрах, че има вероятност двете убийства да



са извършени с един и същ инструмент,  наредих да се
направи експертиза.

- И? - попита Лили.

- Тялото на Франсоа Ноф вече не е в съдебна медицина.

- Как така?! - изненада се Лили.

-  Никой  не  знае  как.  -  рече  инспекторът.  -  Според
документите  тялото  е  било  пренесено  и  дадено  за
трансплантации,  но  никой  не  си  спомня  това  да  се  е
случвало.  Нито  някой  го  е  искал,  нито  някой  го  е
изпращал, нито някой го е разпореждал, нито някой го е
доставял. Тялото го няма, а вместо него има документи
без  попълнени  дата  и  име  на  служител.  От  клиниката
„Мортимър“,  където  пишеше,  че  е  транспортирано
тялото, не бяха и чували за това. Транспортната фирма,
записана да отговаря за  този случай също.  Разпоредих
вътрешна  проверка.  За  сега  можем  само  да  приемем
факта, че убитият Франсоа е изчезнал.

-  А  записи от  камерите  за  видеонаблюдение?  -  попита
Лили.

- Също нищо. - каза инспекторът. - Вижте, за да не губим
време, ще се наложи да разглеждаме ситуацията с това, с
което разполагаме. Бях се зарадвал, че открихме убиеца,
но ето че сега имаме двама нови убийци. Междувременно
разпоредих денонощна охрана за Анна за всеки случай.

Вратата се отвори и в кабинета влязоха Били и Бенц.

- Седнете. - покани ги инспекторът. - Господа, изглежда
случаят претърпява обрат и тръгва в нова посока. Лили,
пуснете моля мултимедията, за да разгледаме на екрана
всички  снимки  и  данни.  Нека  обобщим  с  какво
разполагаме.

Лили  Бойл  още  не  беше  стартирала  проектора,  когато
вратата  се  отвори  и  в  стаята  влезе  Берта  Хубер,
секретарката на директора.

-  Инспектор Грим,  -  рече  Берта.  -  Директор Вимер  Ви
вика.  Оставете  всичко  и  елате  незабавно.  Той  иска  да



присъства целия екип.

Инспекторът  опита  да  възрази,  но  Берта  му  направи
жест, че възражението е излишно.

***

В конферентната зала на дирекцията, освен директорът
на Инспектората Ханс Вимер, се бяха събрали кметът на
Виена  Феликс  Грац,  кардинал  Франц  Инитцер  -
архиепископ  на  града  и  един  сух  човек  с  бледо
безизразно  лице,  представен  на  полицаите  като
кардинал Фридрих Фрайхер фон Валдендорф - генерален
секретар на Австрийската католическа конгрегация.

След  като  представи  полицаите  на  високопоставените
гости директор Вимер каза:

-  Седнете,  господа.  Както  виждате  става  дума  за
изключително  важен  случай,  по  който  трябва  да  се
работи бързо и деликатно. Искам от вас да оставите всяко
друго  разследване  и  да  се  съсредоточите  върху  това,
което сега ще ви кажем. Ще премина направо, за да не
губя времето на нашите гости.

Тази сутрин на поляната пред манастира е бил намерен
мъртъв  ректорът  на  Колстернойбург.  Според
първоначалната  експертиза  става  въпрос  за
самоубийство.  Герхард  Едуард  от  Виена,  ректор  на
Клостернойбург  от  1985  година  е  погълнал  голямо
количество  таблетки  морфин.  Личният  му  секретар
твърди, че от няколко седмици насам ректорът изпитвал
силно  безпокойство  и  неколкократно  изпадал  в
състояние на параноя.

-  Г-н  Грим,  -  каза  архиепископът  Инитцер  -   Герхард
Едуард  от  Виена  не  може  да  се  е  самоубил.  За  един
ревностен католик, какъвто без съмнение беше Герхард,
това е огромен грях. Или е било убийство или е нещастен
случай. Но каквото и да е било, ние трябва незабавно да
разберем. Можем да запазим вестта за смъртта му само
няколко дни преди да направим официално изявление.
Имате време до неделя.



-  Работете  най-вече  по  версията  за  нещастен  случай.  -
добави кметът  Феликс Грац. - Не ми се иска да мисля
какви  политически  сътресения  ще  последват,  ако  се
окаже,  че  е  убийство.  Г-н  Ректорът  беше  добър  и
уважаван човек и изпълняваше с  достойнство високата
длъжност,  която  му  беше  поверена.  За  десетилетието,
през което той ръководеше, в Клостернойбург не е имало
никакви проблеми.

Нещо  непредвидено  ще  да  се  е  случило,  някакъв
неочакван, нелеп, жесток нещастен случай. Може нещо
да  е  сгрешил  при  лечението.  В  последните  седмици
ректорът е бил уморен и разстроен, което го е накарало
да потърси консултации с лекар.

-  Трябва  да  докажете,  че  това  е  нещастен  случай,
инспекторе. - произнесе с бавен стържещ глас кардинал
Фрайхер  фон  Валдендорф.  Ако  Герхард  от  Виена  се  е
самоубил,  ние  нямаме  право  да  го  погребем  според
християнските  обичаи.  Но  преди  всичко  разберете
истината. Ние желаем  да знаем истината.

-  Уважаеми  господа,  -  обърна  се  Леополод  Грим  към
присъстващите - В момента екипът ми и аз разследваме
много  заплетен  случай  с  извършени  чудовищни
престъпления. Убийците са на свобода. Защо настоявате
точно нашия екип да се заеме със случая?

Гостите се спогледаха. 

-  Ние сме в течение на вашето разследване. - каза фон
Валдендорф  -  Това,  което  ще  Ви кажа  е  със  сигурност
само случайно съвпадение, но искаме да сме сигурни, че
ще  бъдат  взети  предвид  всички  обстоятелства  по  този
случай.

Лекарят  д-р  Мартин  Лебенсфелд,  който  е  лекувал
ректора, е изчезнал. В дома му са намерени няколко от
онези  растения,  които  сте  посочил  като  свързани  с
разследването  ви  -  няколко  йерихонски  рози,  както  и
адресът  на  магазина  на  Франсоа  Ноф.  Възлагаме  този
случай на Вас, за да сме сигурни, че няма да има нищо
подминато. Но работете по версията за нещастен случай



и... разберете какво се е случило. 

-  Мартин Лебенсфелд, това не беше ли личният лекар и
на Густав Бони? - попита Лили.

- Същият е, да.  - каза замислено Леополд Грим. 

Гостите  се  изправиха  и  директор  Вимер  съпроводи
полицаите до вратата.

- Заминавате още сега за Клостернойбург. - каза той на
Леополд и Лили. - А вие - обърна се той към Били и Бенц
-  опитайте  да  откриете  лекаря.  Искам  от  всички  вас
доклади  на всеки пет часа. Ще докладвате лично на мен.
Имате три дни. Каквото ви е необходимо като средства и
техника, ще ви бъде осигурено.

XXII.  Apis mellifera

Кристоф  Немерлин  отвори  прозореца  и  пое  дълбоко  в
гърдите си последните аромати на нощта. Анна лежеше
там, гола и притихнала, спяща някъде отзад на пода зад
гърба му, уморена да се бори и оставила свободата си на
съня и на нощта да скрият жестокостта,  тъгата,  страха,
болката и цялата нереалност на реалността. И ето. Ето че
тя  се  усмихваше,  като  знак  и  пътеводител,  че  по
природата си душата е усмихната. 

Немерлин също се усмихна. Щеше да я събуди точно на
границата. На среза между сън и реалност, между щастие
и  и  тъга.  Да  го  направи  точно  тогава  в  правилния
момент,  за  да  извлече  най-чистата  доза  -  екстрактът,
връзката  между  съня  и  будността,  между  душата  и
тялото.  Немерлин  сияеше.  Топлата  нощ,  обгърнала
Химелщрасе,  изпълваше  душата  му  с  радост.  Той
погледна  през  прозореца  и  погледът  му  се  спря  в
далечината,  където  върху  мемориална  плоча  бе
изписано:  „Тук  разтълкува  сънищата  д-р  Зигмунд
Фройд“.

-  Тук  разтълкува  връзката  между  душата  и  тялото  д-р



Кристоф  Немерлин.  -  каза  той  и  се  погледна  в
огледалото.

Нещо живо се чу в същия момент, живо като от метал.
Сянка, трепет на прелитане, раздвижване на въздуха, тих
писък  и  той  усети  остра  болка  от  ужилване.  Светът  се
завъртя и стана черен. Кристоф Немерлин се строполи на
земята  и  изгуби  съзнание.  До  главата  му,  току  пред
отворените  му  очи  кацна  малка  метална  пчела.  Беше
един  великолепен  екземпляр  от  вида  Apis  mellifera
scutellata  (Африканска  медоносна  пчела),  изработен
целия  от  блестящ  метал.  Тя  погледна  Немерлин  с
електронните  си  очи,  изписука  нещо,  сякаш  в  знак  на
доволство, после бавно разтвори крилата си и избръмча
няколко пъти с почти невидим ритъм към вратата, за да
повика и покаже пред своя създател, че е истинско чудо
на микроелектрониката и за да му благодари. 

В същия момент вратата на подземния бункер се отвори
и  вътре  влязоха  двама  души.  Едно  дребно  плешиво
човече  с  малки,  хитри,  злобни,  подли  очи,  които  се
смееха, и един огромен като исполин мълчалив мъж.

-  Прекрасна Апис мелифера! -  каза човечето като видя
пчелата,  а  насекомото изписука и изстена в отговор на
ласката и кацна на рамото му.

Човечето се наведе, огледа Немерлин, провери пулса му
и като установи, че пулс няма, обърна се към исполина и
каза:

- Страдивариус, носи навън!

- Към реката ли, д-р Лелé? - попита исполинът.

- Да. Там. Някъде там. -  отговори д-р Лелé.

XXIII. Клостернойбург

Величествените куполи на катедралата в Клостернойбург
блестяха  мокри  от  сутрешния  дъжд.  Ято  гълъби  и
гарвани излетяха от алеята,  когато старият Фолксваген



на инспектора спря пред зданието.  Гарваните накацаха
по  околните  дървета  и  наситиха  тишината  със  своите
крясъци, а гълъбите  подхвръкнаха ниско над покривите
и след като направиха завой над Клостера накацаха по
капителите  и  олуците  и  започнаха  да  се  разхождат.
Леополд Грим загледа ятото и каза на Лили:

- Колко странно е, че се разделят. Като доброто и злото,
които  са  смесени  в  живота,  а  там  горе  ще  бъдат
разделени по природите си.

Докато двамата преминаваха дългия коридор от масивен
бял  мрамор,  който  водеше  до  кабинета  на  ректора,  те
бяха пресрещнати от секретарят Мюлер.

- Г-н Грим, - обърна се той към инспектора - Трябва да
говоря с Вас.

-  Нямам тайни от  полицай Бойл.  Говорете  спокойно.  -
каза инспекторът.

- Трябва да Ви кажа нещо за ректор Герхард.

Преди всичко трябва да знаете,  че ние,  живеещите тук
монаси  августинци,  ревностно  спазваме  нашите  строги
канони и сме отдадени денонощно на научната работа,
според  уставите  на  нашия  орден.  Да  бъдеш  избран  за
ректор на Клостернойбург е огромна чест. От 1114 година,
когато е бил назначен първият ректор, до сега, този пост
са  заемали  шейсет  и  четирима  човека,  изключително
достойни  мъже.  Вижте,  за  ректор  не  се  избира  слаб
човек, а само доказан и изпитан управник. Той трябва,
според  устава  на  манастира,  да  носи  отговорност  за
другите. Негов обет е да наблюдава и коригира грешките
и недостатъците на братята. Да ги наказва не при всеки
установен  грях,  а  само  тогава,  когато  се  налага
непременно.  Ректорът  е  длъжен  да  бъде  строг  и
бдителен, а когато се наложи да бъде достатъчно суров -
както  гласи  уставът,  че  те  да  имат  страх  от  Бога  и  да
действат в Негово име за спасението на душите си. Такъв
точно  беше  ректор  Герхард.  Той  бе  човек  овладян  и
хармоничен във всяко едно отношение.  За това,  когато
преди  няколко  седмици  той  изведнъж  стана  мрачен  и



затворен  в  себе  си  и  дори  някак  леко  разсеян,  си
помислих, че нещо се случва. Беше изненадващо.

Тогава ректор Герхард отиде при докторът, който е негов
лекуващ лекар от години. Не знам какво са говорили, но
д-р  Лебенсфелд  предложи  на  ректора  да  си  вземе
почивка  и  да  посети  минералните  извори  в  Каринтия.
Доколкото знам не му е предписвал лекарства, а само да
пие  чай  от  билкова  метличина  и  активен  въглен  за
детоксикация, явно е допускал някакво натравяне. След
това  обаче  се  случи  нещо  необичайно.  При  ректор
Герхард  започна  да  идва  някакъв  мъж  със  странен
акцент, подобен на акцента, с който източноевропейците
говорят  немски.  Идваше  винаги  облечен  в  червено
спортно яке, което ми се стори необичайно, тъй като при
ректора е прието да се ходи в официално облекло и дори
близките  му  приятели,  когато  го  посещаваха  тук  в
Клостера, винаги идваха официално облечени.

Говореха  дълго  и  пиеха  чай,  и  което  беше  много  по-
изненадващо, той приемаше непознатия с червеното яке
не в кабинета си, както правеше обикновено, а в залата. 

Пред  олтара  Вердун!  -  каза  секретарят,  почти
шепнешком.  -  Най-великото  произведение  на
средновековното  златарско  изкуство,  с  което  нашият
орден  се  гордее  и  манастирът  ни  има  щастието  да
притежава.  Четиридесет  и  три  панела,  разделени  на
триади,  всяка  от  тях  гравирана  и  оцветена  със
старозаветни библейски сцени. Отлят и текстуриран по
Божията  благодат  със  свръхчовешка  дарба  и  когато  го
гледате,  сякаш,  в  светлината  на  този  най-чуден  по
свойствата си метал, фигурите оживяват. Като блясъци в
ума,  небесен  огън,  несхватим  за  мрака,  те  пречистват
сенчестите  мисли,  прогонват  умората  и  непосилието,
просветляват душата за вярата и разказват, че каквото е
било, е и ще бъде, и което има да стане, е ставало и се
вижда  в  най-висшите  черти  на  човешката  история,
където  префигурирано  може  да  се  разбере  всичко  -
лицата, местата и времената.  

А  историята  е  пример,  -  каза  секретарят  вдъхновено  -



докато  не  се  появи  събитието-чудо.  Божественият  дар.
Спасението. Което е едно за всички винаги вече случило
се, но за всекиго по отделно предстои в индивидуалния
му живот. Но за да разбираме, трябва да повярваме и да
се научим да виждаме, макар че сега го виждаме смътно
и като през огледало, но тогава ще го видим както си е.

Секретарят  замълча  и  се  замисли.  Замисли  се  дълго.
После каза: Амин!

От разказа му по-нататък ставаше ясно, че олтарът се е
спасил по време на големия пожар от 1330 година, когато
виното,  съхранявано в  избите,  се  превърнало във вода,
която съхранила единствено олтара. До 1833 година той
стоял в църквата на манастира, но след това бил прибран
на  съхранение  в  специално  изолирано  в  подземията
помещение. Точно там ректорът се срещал с непознатия
и  прекарвали  часове  пред  оригинала,  което  той  не
разрешавал  дори  на  най-високопоставени  държавни
служители  и  дипломати.  Стояли  на  пода  и  сякаш
разглеждали  нещо,  но  не  от  предната  страна  –  която
била по-ценната – ами от задната.

- Сигурно имате строга охрана за златния олтар, модерна
техника  за  наблюдение.  Пазите  записи  от  тези
разговори?  Дали  бихте  могъл  да  ми  ги  покажете?  -
попита инспектор Грим.

- Там е работата, каза секретарят, че истинският олтар, от
съображения  за  сигурност,  се  съхранява  в  тайно
помещение, а експонатът в залата с видеонаблюдение е
също копие. Много малко хора знаем за това, както и за
тунела,  по  който  се  стига  до  подземната  стая.  Всички
бяхме  изумени,  че  ректорът  пожела  срещите  с
непознатия да се  провеждат тъкмо в  тайната стая.  А и
изобщо какъв беше този мъж с червено яке?

- Инспектор Грим, не Ви ли се струва по описанието, че
този мъж твърде прилича на онзи, когото Били и Бенц
бяха преследвали от млекарната към Дунавканал и даже
му  бяха  взели  якето?  -  попита  Лили  –  Онзи  същият,
когото циганите бяха нарекли „таласъм“, който изглежда



е знаел нещо за Анна Блуме и се бе интересувал за нея, и
също,  както  Анна,  е  бил  сред  посетителите  на
експозицията в Дом Хундертвасер, където разпитвал за
мъж с два липсващи пръста и златен бастун?

- И който говорил немски език с румънски акцент. Нали
имахме фоторобот, възможно ли е да Ви го изпратят по
мобилния телефон, за да го покажем сега на г-н Мюлер?
- попита инспекторът.

- Разбира се. Веднага ще го изискам. - отвърна Лили и
почти  засия  от  удоволствие,  че  беше  достигнала  с
Леополд до такъв етап, той сам да обърне внимание на
съвременните технологии.

- А можем ли да разпечатаме фоторобота на хартия, за да
ми е удобно да го гледам? - попита инспектор Грим.

XIV. Исмаил

Когато  Били  посегна  да  натисне  звънеца  той  видя,  че
вратата  на  апартамента  на  д-р  Мартин  Лебенсфелд  е
леко  отворена.  Били  направи  знак  на  Бенц.  Двамата
полицаи извадиха пистолетите си и внимателно влязоха
вътре.  Чу  се  тихо  пропукване  като  от  стъпки  във
вътрешността, за това Били извика:

- Полиция! Остани на мястото си!

Стъпките  спряха  и  заглъхнаха.  Били  и  Бенц  почакаха
няколко минути на входа, но след като не се дочу повече
никакъв  звук,  те  нахлуха  във  вътрешността  на
апартамента. Там нямаше никого, за това лейтенантите
застанаха  в  средата  на  жилището  и  започнаха  да  го
оглеждат.

Точно  до  голямото  бюро  пред  прозореца,  където
вероятно  Лебенсфелд  приемаше  пациенти,  беше
подпрян  калъф  с  въдици  за  риболов  „Шимано“,  който
привлече  вниманието  на  Били.  Той  отиде  до  калъфа,
разгледа го и докато му се  наслаждаваше  забеляза на



бюрото,  поставена  в  рамка,  снимката  на  мъж  с  бяла
брада, който държеше в ръката си уловена от него голяма
пъстърва.  Усмихнатото  лице  на  белобрадия  мъж  му  се
стори някак познато и даже приятелско. Познато беше и
мястото, на което беше правена снимката. Зад мъжа се
виждаше  малка  дървена  къщичка  на  която  висеше
табела  „Piscatoribys  sacrum”  и  Били  се  сети,  че  тази
барака  се  намира  близо  до  старата  каменоломна  в
дефилето  на  реката,  където  много  обичаше  да  ходи  и
където съвсем наскоро беше завел Бенц.

- Виж Ломентранд! - рече той и подаде снимката. Бенц я
пое и още като я погледна, каза:

-  А,  но  това  е  мъжът,  когото  срещнахме  миналата
седмица на реката.

Двамата  се  огледаха  наоколо  изненадани  и  вероятно
щяха да потърсят сред личните вещи и снимки повече
информация за д-р Лебенсфелд, но някаква сянка, едно
дребно мургаво същество, подобно на пигмей, изтича из
зад една от  нишите на апартамента.  Пигмеят събори с
неочаквана  сила  два  пъти  по-големия  от  него  Били,
после излезе през вратата, отвори един от прозорците в
предверието  и  скочи.  Бенц  инстинктивно  изтича  след
него  и  погледна  през  прозореца  надолу.  Там  нямаше
никой, а височината от шест етажа без тераси и траверси
показваше, че съществото едва ли е скочило оттам. Бенц
погледна към покрива нагоре. От прозореца се издигаше
нещо  подобно  на  крива  желязна  тръба,  останала
вероятно след ремонтните дейности по покрива, тънка и
извита, невъзможна сякаш не само за човек, а за животно
да се изкатери по нея. И все пак нямаше друг възможен
изход, за това Бенц извика:

-  Били,  бързо  към  покрива!  Който  и  да  е  това,  е
изключително ловък.

С  мъка  двамата  полицаи  се  изкачиха  по  разбитата
противопожарна стълба, но когато излязоха на покрива
от  пигмея  нямаше  и  следа.  Те  огледаха  перилата  и
видяха далеч на съседната сграда как мургавият тичаше



по покривите с ловките движения на акробат и след това
как изчезна в един от изходите. Беше безсмислено да го
преследват.

На една отчупена от перваза на покрива ламарина Били
видя  да  виси  червено  парче,  изпъстрено  с  малки
цветчета,  подобно  на  онези  платове,  от  които  в
ориенталските  държави  хората  имат  навика  да  шият
панталоните  и  дрехите  си.  Той погледна  въпросително
Бенц. Двамата едновременно се бяха сетили за циганския
катун, където бяха изгубили следите на мъжа с червеното
яке  и  си  спомниха,  че  досаме  катуна  беше  разпъната
невзрачната шатра на пътуващ цирк.

- Трябва да си акробат, за да успееш по този начин да се
изкатериш и после да прескочиш на отсрещния покрив, -
каза  Бенц,  като  замерваше  разстоянието,  сякаш  се
готвеше да скочи.  –  И ти ли мислиш като мен,  Били?
Може  да  е  просто  случайност,  но  аз  предлагам  да
проверим цирка.

Били кимна одобрително. Беше следобед, а двамата още
не бяха закусвали, за това пътьом към цирка те се отбиха
в закусвалнята на ъгъла на Шумперграсе,  за  да хапнат
топла супа. Когато, малко по-късно, полицаите стигнаха
до  циганския  катун,  видяха  там  хората,  скупчени  по
средата  на  бивака  им.  Те  бяха  наобиколили  тялото  на
дребния пигмей, от чиято уста излизаше пяна. Жените
пищяха  и  издаваха  неописуем  вой,  а  мъжете  трескаво
събираха  платнищата  на  цирка  си  и  товареха
покъщнината  в  своите  каруци.  Когато  забелязаха
полицаите, циганките се събраха около тях, задърпаха ги
с мръсните си пръсти като сочеха пигмея, а лицата им и
звуците които издаваха,  изразяваха не тъга,  а  ужас.  Те
крещяха  сякаш  бяха  изпаднали  в  колективна  лудост:
дяволът! дяволът!

За  по-малко  от  половин  час  бивакът  беше  разглобен.
Били и Бенц се опитаха да разберат какво се е случило,
но никой повече не им обърна никакво внимание. Хората
панически бягаха  и  не  след дълго на  поляната,  където
беше разпънат катуна, останаха само безжизненото тяло



на пигмея, няколко кокаляви кучета, които побързаха да
догонят  циганите  и  купчина  отпадъци,  които  вятърът
завъргаля по прашния път към Дунавканал.

Някъде  в  страни  откъм  дърветата  се  появи  стар  куц
циганин. С бавна крачка, докато се подпираше на едно
окършено дърво, той стигна до тялото на пигмея и седна
пред него. Били и Бенц се приближиха. Старият циганин
ги изчака, а след това заговори сам.

- Исмаил, - рече той – беше болнав от малък. Не можеше
както другите момчета да тича след парцалената топка и
да върти дървения пумпал.  Не можеше и на кон да се
качи, поне до едно време.

Той извади от  джоба си смачкан вестник и сви в  него
малко тютюн, после поиска огънче от Били и продължи
да разказва. Майката на Исмаил била невръстна циганка.
Оставила  го  малко  след  раждането  му  и  заминала  за
Прага да работи по панаирите, защото никой не вярвал,
че  детето  ще  оживее.  Никой  не  искал  да  се  грижи  за
недоносеното  цигане,  за  това  старият  циганин  го
прибрал при себе си.

- Защото и аз все настрани оставам и все съм сам. - каза
циганинът. - Нали съм куц и болен и все не мога да съм
наравно с другите. Взех го при мен. Пък и децата носят
щастие и радост ей така дори само докато ги гледаш.

Аз  имам  седем  синове  и  пет  дъщери.  -  продължи  да
разказва циганинът. - Но всичките заминаха за Америка.
Никой  не  остана.  И  сега  от  сутрин  до  вечер  сам  стоя.
Няма с кого една приказка да си кажеш. Другите минават
и заминават. Ето днес вие сте първите, с които говоря. А е
вече следобед. Самотата е страшна работа.

-  А  дяволът?  –  попита  Били.  -  Какъв  е  този  дявол?
Жените  крещяха,  че  дяволът  дошъл  и  с  дъха  си  убил
Исмаил и заплашил всички да убие.

- А, дяволът? Да, дяволът. – рече старият циганин и се
замисли. - Наистина вярно, че не беше като другите деца,
но  Исмаил  имаше  дарба.  Една  от  прабабите  му  в



Румъния,  Кармелия,  беше  знахарка.  И  макар,  че  беше
сляпа, наистина виждаше бъдещето и лекуваше с билки и
с  баене  и  с  калаен  куршум.  И  Исмаил  от  малък
познаваше билките. Знаеше кое каква болка лекува без
някой да му е казвал. И като кажеше нещо, познаваше
какво ще стане,  но не съвсем точно.  Почти познаваше.
Може би от онзи да го е научил това с познаването. Не
знам. Но един път се върна тук с него. Какъвто и да беше
този мъж, в него имаше зло. От тялото му, само докато
седите до него, идваше студ. Както зиме от Дунавканал.
Той караше Исмаил да казва някакви думи от една книга,
които го беше научил да чете и да пие някакви отвари от
трева и след няколко месеца момчето стана по-силно от
скала.  Нямаше  мъж,  който  да  има  по  здрави  ръце  и
повече  сила  от  него.  Започна  да  играе  в  цирка,  но  се
промени много. Не казвам това, защото спря да идва при
мен, макар че го отгледах като баща. Аз се зарадвах, че
момчето се оправи. Но онзи сякаш му сложи студ вътре.
Повече никога не го видях да се усмихва.  Изчезваше с
месеци, а после се връщаше без да казва нищо. Намирал
съм в стаята му кървави дрехи. Но не посмях да попитам.
А  онзи.  Онзи  идваше  рядко,  но  винаги  по  особени
поводи. Когато колеха агне, или когато обрязваха някое
дете или когато някоя от жените се канеше да ражда, той
винаги се появяваше. Сякаш предварително знаеше кое
кога ще се случи. Искаше да гледа, което много плашеше
жените, но никой от мъжете не посмя да му каже нещо,
защото всички се страхуваха. Смятаха, че е самият дявол
и се бояха от него. Не само защото излекува Исмаил, а и
защото  един  път,  още  в  началото,  Ремо,  който  беше
силен и голям като къща, му каза нещо.  Скараха се.  А
този му рече, както и сега каза, че ще прекъсне целия му
род. После Ремо през нощта полудял, избил всичките си
роднини  и  ги  хвърлил  в  Дунава,  а  сутринта  се  беше
обесил.

- А, как изглежда този човек? Рус, висок, добре сложен,
около 40-45  годишен?  -  попита  Бенц като  започна да
описва Немерлин.



- Не. - каза циганинът. - Напротив. Среден на ръст, слаб,
с  изпито  сухо  лице,  голям  като  клюн  нос  и  леко
прегърбен.  Но много страшен.  Само да видите погледа
му. Тръпки ще ви побият. Не знам дали той е дяволът, но
в него има зло и магия.

- Какво се случи днес. Как умря Исмаил? - попита Били.
Старият  циганин  наведе  глава  и  повдигна  рамене
неразбиращо.

-  Той  се  върна  от  някъде  целият  разкървавен  и  със
скъсани  дрехи.  Онзи  го  чакаше  тук.  Беше  спокоен,  но
когато Исмаил дойде, те говориха и онзи много се ядоса.
Явно Исмаил не беше донесъл нещо много важно, което
онзи искаше. После Исмаил падна в краката му и взе да
го моли, взеха да идват и да се събират мъжете и жените,
а онзи каза нещо до ухото на Исмаил и той се свлече на
земята, започна да бълнува, все едно насън, за някакъв
златен  олтар,  върху  който  лъвове  и  морски  чудовища
изяждали  хора,  а  тялото  му  започна  да  се  гърчи  и  от
устата му да излиза пяна.

Старият циганин се просълзи. Явно той много обичаше
момчето.

- Какво мислиш, Бeнтц? - попита Били, докато двамата
полицаи се отдалечаваха.

- Несъмнено е някаква отрова. - това обяснява пяната в
устата и халюцинациите. Но златен олтар, дявол, лъвове
и морски чудовища. Не знам.

XXV. За хармонията

Докато  вървяха  по  коридорите  и  разговаряха  със
секретаря,  Лили  и  Леополд  дочуха  музика  някъде  от
далеч.  Звукът  пълзеше  по  стените  на  манастира,
спускаше  се  сякаш  мъгла  по  хилядолетните  камъни,
стъпваше  като  танц,  застинал  в  съвършенството  на
формата,  като  звук  на  хармония,  която  задаваше  пред
бъдещите поколения задачата да я докоснат, да изпълнят



нормата й дори само веднъж, защото тя беше постигната
и съобщена само от боговдъхновения гений.

- Тогава е имало гении. Онова време е бдяло със всичките
си  сетива,  за  да  ги  открие  и  изслуша.  -  каза  Лили.  -
Чуйте!  И  то  как  звучи  тук  в  манастира,  в  съпровод  с
орган! 

- Прекрасно е! - отвърна Леополд. - Все едно всеки жанр
и даже всеки звук на музиката отговаря на определено
настроение или на определен сезон. И според сезоните и
настроението,  музиката  поражда  свойствен  на  себе  си
танц. Сякаш хармонията намира и се свързва с определен
ритъм  на  човешкото.  На  човека  с  природата,  на  едно
конкретно  човешко  същество  с  друго  или  на  едно
същностно  чувство  с  друго.  И  както  като  част  от
човешката  природа  вечно  са  вложени  любовта  и
надеждата, пролетта и есента, човешките сезони и даже
зимата, страхът и тъгата, които не пораждат танц, така и
самата музика се радва, тъгува и мълчи, звучи празнично
и огласява.

-  Ние тук изпълняваме различни мелодии. -  намеси се
секретарят   Мюлер.  -  Музиката  е  важна  за  човешката
душа. Светът е изграден от музика. Тя звучи и след света,
в космичните сфери и също така съхранява и подрежда
всяко действие на историята.

Така вярваме ние.  -  продължи Мюлер.  -  Някога  много
преди да се появят гениите, изкуствата и науките били
наричани  достойнства  на  човека.  Но  не  както  сега  ги
именуват  понякога,  че  са  някакви  дарби  в  повече.  Те
били разбирани не така външно, а като инструменти на
душата,  средства,  които  премахват  вътрешните
недостатъци,  за  да  се  открие  самото  съвършенство  на
тялото  и  на  душата.  Ето  така  древните  са  вярвали,  че
изкуствата  са  божествен  дар.  Не  защото,  който  ги
владеел, имал на себе си нещо в повече, а защото като ги
е  имал,  е  владеел  и  познавал  самия  себе  си.  Науката
възниквала  от  недостатъците  на  ръката,  на  окото,  на
слуха, а свободните изкуства и музиката служели, за да
просветлят  това,  което  е  било  затъмнено  в  човешката



душа. Така вярваме ние, монасите августинци. 

Музиката  и  словото  посредством  вярата  осветляват
умовете  ни  и  едва  тогава  ние  успяваме  да  мислим,  да
разбираме и да виждаме истински света около нас.

- Какво има Лили? - попита Леополд, като докосна леко
ръката  на  асистентката  си,  която,  докато  Мюлер
говореше, сякаш се бе отнесла от разговора им.

- Замислих се за това, което казвате, че страхът и тъгата
не  пораждали  танц  и  музика.  И  за  онова  което  съм
чувала  за  войната,  че  преди  бомбардировките,  сякаш
цялата  земя  стихвала  в  мълчание,  а  след  последния
писък на самолетите,  по пустите улици на разрушения
град, бродила единствено ужасяващата тишина. Щях да
Ви  възразя,  защото  в  музиката  са  по  равно  вложени
минорните  и  мажорните  тонове  и  когато  е  тъжен,
човекът  най-често  пее,  a тъгата  прави  всекиго  поет.  А
когато  се  страхува,  човекът  говори,  за  да  почувства
смелост,  да  преодолее  страха.  И  се  сетих  тогава  за
почукването  на  метрономите,  което  сякаш  отразявало
сърдечния  ритъм  на  живия  в  бомбардировките
Ленинград. И за онези песни, които наричаме жални, но
те са песни на любов и от любов, а не от страх и не от
пустотата,  вложена  в  тъгата.  И  все  пак,  съгласете  се,
човек пее по-често когато е тъжен.

- Но когато е тъжен не танцува. - каза Леополд. - Тъгата
прави всекиго поет и певец, но не и танцьор.

- Не съм съгласна. - възкликна Лили - Леополд, спомнете
си „Умиращият лебед“ ?!

-  Има  нещо  в  сцената,  в  театъра,  балета,  в
развлекателните изкуства, което винаги ме е смущавало.
Онази показност. Като живот на абстракции, чиито думи,
образи  и  движения  не  успяват  да  изрекат  докрая
собствения  си  смисъл.  И  сякаш  истината  в  тях  се
изобретява с насилие. А в самия живот - в обикновеното,
което е необикновено - когато дойде радостта, човекът и
мелодията се сливат, словото замлъква, защото намира
своята мяра, число и тегло. 



- Съществува обективно зло. - рече секретарят Мюлер. -
Което се проявява даже в езика и музиката. И това не е
просто гротеска. Има език, който никога не дарява, той
винаги отнема...

Лили и Леополд обаче не слушаха монаха Мюлер, а се
бяха  унесли  в  собствения  си  разговор,  който
преодоляваше  тихия  полумрак  в  каменните  стени  на
манастира. Тогава Лили каза: 

- Леополд, кой ти е любимият цвят?

-  Не  съм  се  замислял  никога.  –  отговори  Леополд.  –
Всички. През зимата обичам белия цвят, през пролетта,
разбира се, цялата пъстрота, през лятото обичам жълтия
или бакърения цвят, тъй като те създават една особена
мекота. 

- А коя музика обичаш най-много? - попита го тя.

-  Най-много  обичам  песента  на  птиците.  -  отговори
Леполд. - Знаеш ли Лили, всичко. Всеки сезон. После се
замисли, усмихна се и каза:

Есента  е  в  сърцата  ни  шарено,  във  ръце  монохромни,
цветен  сън  за  отминали  пролети,  сред  прегръдки  на
идващи  зими.  Но  когато  закапе  капчука,  искам  (пак)
нейде отвънка, на двора, да ни носи със радост шената.

Лили застана до Леополд.  Погледът й разгледа лицето
му, а след това застина в очите. За пръв път той се беше
обърнал към нея на ‚ти‘.

XXVI. Чукът на вещиците

Лили  сигурно  щеше  да  направи  или  каже  нещо,  най-
малкото да обърне внимание на инспектора върху това,
защото  'ти'  звучеше  така  лично.  Притеснена  или  по-
скоро очарована тя остави чувството да премине през нея
като тръпка и да изтече. Мисълта й отново се улови за
музиката.  През  капандурата  напред  в  далечината
пролетта  идваше  и  откъм  тишината  й  се  дочу  глас  на



птица. Лили хвана за ръка Леополд. Той се обърна към
нея и сигурно щеше да каже нещо, но зад гърба им се
чуха  стъпки.  Те  се  обърнаха  и  те  видяха  секретарят
Мюлер, който носеше в ръката си някаква стара книга.
Мюлер им махна подканящо с ръка и рече:

- Елате! Нека отидем в кабинета на ректора. Трябва да ви
покажа нещо, а и да ви разкажа за вещиците, които се
домогват до манастира.

***

- Вещици ли?! Какви вещици? - изненада се инспектор
Грим и погледна с недоумение секретаря. - Та ние сме в
XXI-ви век, а и като вярващ човек Вие едва ли приемате
на сериозно съществуването им.

- Така е г-н Грим. - кимна секретарят. - Но много хора не
само някога, но и сега, съвсем убедено вярват. Създават
тайни култове и общества, извършват ритуали. Нашият
манастир  е  бил  винаги  притегателен  център  за  тези
организации. Там е работата, че според мнозина от тези,
а  и  от  онези  дето  се  увличат  по  градски  легенди  и
конспирации,  тъкмо  тук  е  била  написана,  а  след
отпечатването й и съхранявана и разпространявана, най-
зловещата книга на миналите столетия - наръчникът за
инквизитори от Хайнрих Крамер (Инститорис)  „Чукът
на вещиците“.

През  1484  година  папа  Инокентий  VIII  издал  булата
„Summis  Desiderantes”,  станала известна  като  „Була на
вещиците“,  с  която  дал  тогава  духовната  власт  на
Инститорис,  за  да  започнат  гонения  на  вещици  на
територията на Австрия, Моравия и Бохемия. Светската
власт  за  прилагането  на  присъдите  както  и  самото
финансиране на преследванията обаче била връчена на
тогавашния ректор на нашия манастир Йоханес Хехтел.
Две  години  по-късно  през  1486  година  Инститорис
написал  „Чукът“,  а  следващият  ректор  на
Клостернойбург  Яков  от  Хайлигенщад  също  ще  да  е
поддържал тези походи, защото през 1500 година папа
Александър VI се обърнал в официално писмо към него и



към Инститорис, за да се осведоми дали успешно вървят
техните работи.

Разбира  се  детайлите  от  кореспонденцията  не  са
запазени или пък разгласени. Така или иначе търсачите
на мистерии вярват, че голяма част от тайните книги на
вещиците, а именно: сборниците със заклинания, с които
се  предизвиквали  дъждове  и  градушки,  бури  и
земетресения,  както  и  формулите,  които  вещиците
изричали -  за  да  могат  да  полетят,  да  се  превръщат  в
различни  животни,  във  вълк,  гарван  или  лисица,  да
преминават  през  стени  и  зидове  като  лукава  старица,
която  краде  деца,  да  стават  безплътни  или  пък  да  се
пренасят през времето и пространството по въздуха и по
водата  -  били  иззети  при  разпитите  и  мъченията  от
инквизитора.  Повечето  от  тях  Инститорис  изгорил,  но
една  малка  част  запазил  и  скрил  в  подземията  на
Клостернойбург,  защото  самият  той  не  бил  чужд  на
злото. Напротив. Желанието и страстта му да преследва,
да изгаря и убива показвали, че той бил син на сатаната,
изпратен  от  нечестивия  да  разчисти  слабостите,  да
подсили,  укрепи и скрие сърцето на злото.  Тъй като и
злото, когато попадне в простолюдието и започне да бъде
широко и открито обсъждано, тълкувано и изпробвано,
без знание и без вещина, започва да губи мощ. И за злото
трябва учение и вяра, инспекторе. - рече секретарят.

После  Инститорис  скрил  тези  книги  в  подземията  на
Клостернойбург, а в най-тайното и най-тъмно подземие
скрил  'Гримориум на тъмнината' -  книга,  за която се
твърди, макар че никой не я е виждал от столетия, че е
написана от самия сатана, за да може чрез нея, неговите
служители  да  бъдат  инструктирани  и  да  им  се  даде
средство,  с  което  да  управляват  човешките  чувства  и
емоции, така че в крайна сметка да успеят да повлияят на
волята  и  да  объркат  човешките  души  и  те  сами  да
пожелаят да сключат договор с нечестивия. 

Впрочем твърди се,  че Инститорис не написал никакво
ръководство или упътване за мястото, където скрил тези
ръкописи, но оставил след себе си наследник, един вид



пазител, който да охранява скривалището и този чин се
предавал от поколение на поколение, от един избраник
на друг, който действал от негово име и дори започвал да
придобива  чертите  на  неговото  лице.  Според  тях  този
пазител  съществува  и  до  сега  и  той  ръководи  най-
мрачната  от  сатанинските  секти,  а  негова  единствена
задача  е  да  си  върне  притежанието  на  скривалището,
което  било  загубено,  както  и  да  попречи  с  всички
средства  на  всеки,  който  се  е  доближи  до  него  или
разбере нещо от тайните, които скривалището пази.

Тайното  подземие,  вярват  търсачите  на  вещерския
гримориум,   се  намира  някъде  по  средата  на  тунел,
свързвал Клостернойбург с Виена. Входът за него бил под
олтара „Вердун“ в манастира, а изходът на „Блутгассе“ до
Ринга,  където  били  избити  последните  тамплиери  и
чиято кръв, според легендите, текла като река по улицата
и е  дала нейното името (Blutgasse  – Кървавата улица).
Този  тунел,  смятат  те,  бил  разрушен  при  обсадата  на
Виена  от  1689  година,  когато  защитниците  на  града
прокопавали съоръжения срещу турците. От тогава те го
издирват. Имало е толкова набези към залата с олтара, че
бяхме  принудени  не  само  да  вземем  специални
охранителни мерки,  за  които ви казах,  но и публично,
под предтекст,  че правим ремонт,  да разкопаем цялата
основа на катедралата, за да не остане съмнение, че вход
няма. Впрочем след като направихме това, търсачите на
вещици  започнаха  да  вярват,  че  не  ставало  дума  за
Клостернойбург, а за Щефансдом и оттогава охраната на
катедралата не спира да има проблеми.

Последователите на тези вещерски култове вярват също,
че онези книги за известно време са се намирали скрити
при печатаря Антон Кобергер, издателят на  „Чукът на
вещиците“ и там са били достъпни за младия Албрехт
Дюрер,  тъй като Кобергер бил колега на баща му и на
дядо му и работодател на Михаел Волгемут,  при който
Дюрер се учил да рисува. Те смятат, че някои от тайните
инструменти  за  заклинания,  описани  в  тези  книги,  са
били  видени  от  Дюрер  и  по-късно  той  ги  запечатал  в



своите  картини.  Например  пергелът,  който  държи
Меланхолия, а така също везната, камбаната, часовникът
и сферата. И още, че в илюстрациите на  Нюрмбергските
хроники е закодиран ключ за разчитането на правилната
употреба  на  тези  инструменти.  Някаква  особена
конфигурация,  перспектива  или  име,  която  разкрива
принципа на хармонията  или равновесието.  Наричат я
нулева точка или 'връзката'. 

Разбира  се  всичко  това  са  празни  измислици  и
бълнувания  на  лунатици,  но  те  увличат  много  хора,
които  многократно,  както  казах,  са  се  опитвали  да
проникнат  тук  в  подземията,  в  търсенето  на  това
скривалище.

Разказвам  ви  това,  освен  за  да  знаете  за  проблемите
свързани  със  сигурността,  така  също  и  по  още  една
причина.  От  няколко  седмици  насам,  в  кабинета  на
ректора,  забелязах  наличието  на  няколко  от  тези
предмети.  На  един  твърде  автентично  изглеждащ
средновековен  пергел,  някакви  карти,  надраскани  с
безсмислени фрази, за които по шрифта мога да съдя, че
са от времето на император Франц Йозиф I, както и един
оригинален  том  на  „Нюрмбергските  хроники“  от  1493
година.  Хрониките  открихме  в  тайната  зала  на  oлтара
Вердун. Явно ректорът ги беше занесъл там по някакво
съображение.

Секретарят  отвори  тежката  врата  и  Леополд  и  Лили
влязоха  в  кабинета.  Помещението  беше  тясно  и
полуосветено.  Високите  стени  надвиснали  като
изкривени кули,  покачени с  масивни рафтове от  грубо
дялано дърво с пукнатини, скърцали и разширявали се
невидимо столетия под тежестта  бяха  понесли стотици
томове старопечатни книги.

Докато  секретарят  внимателно  подреждаше  папките  с
регистри на посетителите, за да ги покаже на полицаите,
инспекторът  се  присегна  и  отвори  срещустоящата
случайно малка и почерняла от времето книга с дървена
подвързия.  Сякаш  беше  някакъв  инвентарен  списък,  в
който с рязък зацапан почерк се описваше доставката на



жито за миналата година и се даваше отчет на разхода.
Неизвестния автор беше надраскал,  не в маргиналиите
допълнително,  а  върху  самите  изчисления,  опасенията
си, че това количество ще стигне за изхранването само на
2/3 от числото на братята в общежитието и предлагаше
ректорът  на  Клостернойбург  да  осигури  допълнителни
дажби като към тях бъдат добавени и няколко десетки
либри сапун, необходими за конгрегацията.

- Февруари, 1715 година Точно след чумната епидемия -
каза  Леополд  на  Лили.  После  остави  регистърът  на
мястото му.

-  Историята  е  събрана  в  това  помещение.  Сякаш няма
настояще или всичко е настояще. Някой е поставил тук
този регистър преди три столетия и повече никой не се е
присегнал да го извади докато сега Вие. - каза Лили. - А
след  него  е  сложен  друг  и  после  друг.  Историята  се  е
напластила  като  пластове  дърво,  като  слоеве  почва.
Ужасно ме подтиска това.

-  В библиотеките човек среща съвсем близо душите на
старите  писатели  като  познати  събеседници,  но  за
вещите в бита им, списъците за житейски необходимото,
както и всекидневните им притеснения, за тях не може,
няма  как.  Те  са  недостъпни.  Те  са  като  дневници  на
изгубеното време. - отговори Леополд.

Той се разходи из кабинета и огледа вещите в него. После
седна на стола на ректора и взе в ръката си сребърния
самовар  с  изящни  гравюри  на  билки,  между  които
личаха  изписани  и  две  изображения  на  мандрагори,
познати  му  от  средновековните  илюминирани
манускрипти.  Грудките  на  мандрагорите  бяха
изобразени като мъж и жена, а косите им преминаваха в
стъблото  и  листата  на  растението.  Инспекторът  се
замисли.  После  отвори  самовара  и  го  помириса.
Изглежда  скоро  в  него  беше  правен  чай,  защото
ароматът на благоуханни билки все още се усещаше.

-  Вие  ли  приготвяхте  чая  за  ректора?  –  попита
инспекторът.



-  Аз?  Не  аз.  -  отговори  секретарят  Мюлер.  -  За  това
отговаря  г-жа  Бренер.  Тя  е  най-добрата  и  почитана
билкарка в целия регион. Малко е странна, но хората я
уважават,  понеже  никой  не  разбира  по-добре  от  нея
лековитите свойства на чая.

- Къде можем да я намерим? – попита инспекторът.

-  Живее  тук,  близо  до  Клостера,  в  Кирлинг,  срещу
санаториума Хофман.

- А каква е тази книга, която носехте да ни показвате? -
попита Леополд.

- А да, книгата. – отвърна секретарят. - Ето я.

И  той  показа  старопечатно  издание  от  1542  година  на
трактата „Сума за съвършенствата“ от философа Гебер,
същото, което и Анна беше чела в библиотеката и която
никой не беше поръчвал повече от петдесет години.

Лили и Леополд се спогледаха.

-  Защо  искахте  да  ни  покажете  книгата?  -  попита
инспекторът.

- Ами, книгата. - изсумтя секретарят и после продължи. -
Една вечер, няколко дни след като онзи с якето престана
да  идва,  спря  електричеството  в  целия  комплекс  на
Клостера.  Аварията  бързо  бе  възстановена  и  когато
светлината  се  появи  аз  видях  ректора,  който  беше
напуснал  стаята  си  и  се  беше  свил до  една  стена.  Той
изглеждаше изключително уплашен и дори се държеше
като не на себе си. Тогава се обадих на д-р Лебенсфелд.
Той дойде, погледна ректора, не каза нищо и помоли за
телефон.  Малко  по-късно  тук  пристигна  един  човек  с
бледо  и  гладко  лице  и  с  много  добро  и  усмихнато
излъчване,  който  донесе  книгата.  Те  тримата,
непознатият, Лебенсфелд и ректорът влязоха в кабинета
и стояха дълго там и доколкото успях да разбера четяха и
обсъждаха нещо. Знам, че не е редно, но от притеснение
долепих ухо и подслушах зад вратата разговора. Не чувах
отчетливо, но този разговор помогна много на ректора,
защото  когато  излязоха,  той  беше  спокоен  и  даже



развеселен,  а  непознатият,  който  явно  се  казваше
Франсоа,  понеже  Лебенсфелд  така  го  наричаше,  му
благодари на излизане.

- Франсоа ли? - каза изненадано инспектор Грим. - Как
изглеждаше този Франсоа? - и той отвори куфарчето си,
извади  от  там  снимка  на  Франсоа  Ноф  и  я  показа  на
секретаря.

-  Да.  Точно  това  е  този  непознатият.  -  потвърди
секретарят.

- Сигурен ли сте? - рече развълнувано инспекторът. - И
кога се случи това?                    

Секретарят кимна утвърдително и отговори:

-  Три  дни  преди  да  открием  ректора.  Значи  миналия
четвъртък.

-  Лили,  незабавно  се  обадете  на  Били  и  Болтц.  Нека
проследят  телефонното  обаждане  и  да  тръгнат  по
следите на този, който се представя за Франсоа Ноф, а не
е изключено да се окаже и той самият.

XXVII. Хайнрих Шлиман

Когато  зимата  си  отива,  а  пролетта  разпуква  нейните
преспи, за да се покаже под тях зеленината, нежна като
сънено момиче.  Когато навред по селските дворове,  по
ръбовете на пътеката те посрещат кокичета. Бели цветове
с венчелистчета,  зелени като живота.  Когато нагоре по
хълма „Света Троица“, в меките, разтопени от слънцето
участъци или направо през снега, пламтят като огньове
оранжеви  минзухари.  Кой  пътешественик  може  да  ги
опише, освен този, който се прибира у дома си?! 

И когато се прибира, колко голяма е неговата мечта да се
върне при най-познатото и да го намери, че си е отново
там?!

-  Шлиман, Шлимааан! - чу се глас. - Какво мислиш? От



тук напред по хорските следи.  Няма спиране,  връщане
няма? Виж ги как са се докарали. Хорските пътеки. Хей,
Шлиман! Май не ти хареса тук. Какво мислиш? Добре, да
отидем по-нагоре. Нагоре има стара козя стена. От там се
виждат и реката и изгревът. Шлимааан, тук ли си? Ще ти
хареса  стената.  Ти  обичаш  стени.  Ей,  там  по  кривата
пътека.  Кривата  е  най-права,  но  трябва  да  се  стъпва
внимателно. Само тези, дето са родени тук знаят кривата
пътека. И ние с теб го обичаме, нали Шлиман?

Шлимаааан?  Фиу-фиууу.  Фиу,  фуий-фуийййт.  Ела  тук.
Къде пак се дена това куче?

Щастливец си ти,  приятелю, макар да не си млад и ти
като мене. Кучешките години не са като човешките, нали
наборе. Но ей те, махаш радостно с опашка на едно пусто
голо поле. Радваш се на мокротията на снега. На какво
му се радваш? 

Странна птица си ти,  Шлиман, нищо че си куче. Не се
обиждай. Те и хората са птици. И то всякакви.

Доктор  Лебенсфелд  вървеше  по  козята  пътека  и  като
прегази  мократа  поляна  наближи  подножието  на
параклиса.  До него  бодро тичаше Шлиман,  слушаше с
наострени уши звуците на природата и ту вървеше със
стъпките на стопанина си почти допрян в краката му, ту
изчезваше зад някой храст или бягаше игриво, каляйки
лапите  си  по  меката  зелена  трева  на  мочурището,  от
която се издигаше топлата пара на току разтапяния от
слънцето сняг.

- А колко са различни помежду си птиците, Шлиман. И
хората  помежду  си  и  кучетата.  Повече  отколкото  сме
различни  аз  и  ти.  Ето  вземи  например  ястребите  и
враните и гълъбите или пък морските птици.  Едното е
хищник и се храни само от най-свежо месо, а другото има
по-голям  апетит,  неговият  глад  е  по-ненаситен.  А  при
морските птици. И те ядат разнообразна храна, но никога
не  стават  единаци.  Гнездят,  мигрират,  но  всичко  е
подчинено  на  семейната  трапеза,  на  семейството.  Или
пък пощенските гълъби. Може да го заведеш през девет



гори  надалеч,  в  чужда  държава,  дори  по  време  на
бомбардировки и да му сложиш хартийка на пръстенчето
на крака. То ще се върне там, където се е родило. Дори
никога да не е било по онези места, няма да се загуби. Ще
лети,  ще се лута и ще се върне.  Защото има вътрешен
ориентир,  инстинкт в сърцето. Има навигация.

И ти си странна птица, Шлиман, нищо че си куче. Не се
обиждай. Те и хората са птици. С различна навигация. 

Пътища.  Пътеки.  Колко  е  голям  големият  свят?!  -
мислеше си Лебенсфелд. - Какво огромно разнообразие
на видове. Колко е малък малкият свят?! С теб двама, аз и
ти!  И  какво  да  правиш  с  тази  педя  замръзнала  земя,
разтопявана от слънцето, какво да успееш да свършиш?
Фиу-фиууу. Фиу, Хайде Шлиман.

По-нагоре  от  полето  стоеше  кротко  старата  гора  и  се
припичаше  на  зимното  слънце.  Вековни  дъбове  с
разстлани кичести корони, разделени един от друг като
селски къщи с големи плодородни дворове, посрещаха в
подножието  пътника.  Лете  там  пладнуваха  стада,
пастири свиреха със своите дървени свирки от върбово
дърво, по-трайни и вековни от модернизацията. А зиме,
когато  привърши  зимнината,  катерица  ще  слезе  от
хралупата си, ще потърси в корена, в плодородния двор
на дървото, жълъд тупнал и покрит от есента. Птица ще
прехвръкне. Ще се завърти мишка. 

Още  по-нагоре  от  подножието  гората  се  сгъстяваше.
Високи букови дървета прегръщаха в себе си и скриваха
от очите на пътника планината, а този, който се канеше
да я пристъпи, докато навлизаше по началата на нейните
пътеки, започваше да усеща, в тишината, под купола на
високите й клони, колко стара е гората. 

В  гората,  горските  обитатели  са  тихи.  Те  разбират  и
владеят  тишината  и  покоя  много  повече  отколкото
човека. Толкова много, колкото по-бързо и съвършено е
движението, колкото по-силни и пъргави са телата им и
колкото са по-грациозни и нежни. 

Той  почувства  радост  от  присъствието  на  горските



обитатели.  На  далечната  откъслечна  песен на  горската
птица, на незримия бяг от препускащи диви животни и
на невидимото движение на рибите в прозрачната река.
Те просто вървяха. Вървяха. Вървяха.

Скоро пред  очите  на  Лебенсфелд  и  Шлиман се  появи,
отначало  отдалече,  сгушена  между  къпиновите  храсти,
после  по-близо,  показвайки  своите  зелени  мъхове,
оградата  на  параклиса  и  нейната  порта  с  две  лъвски
глави. Пред портата ги чакаше мъж с червено яке.

- Здравейте момчета! - каза мъжът с якето.

- Здравей Верни! - помаха приветливо д-р Лебенсфелд.

Докато влизаха в двора на параклиса мъжът с червеното
яке беше навел замислено главата си и гледаше топящия
се  под  подметките  им  сняг.  Явно  някаква  мисъл  го
измъчваше,  за  която  той  не  искаше  да  говори  или  не
искаше да говори направо. Все пак след като постоя и се
повъртя  известно  време,  той  започна  да  разказва  на
Лебенсфелд,  който  явно  очакваше  това  и  показа
готовност да го изслуша.

-  Бих  желал  да  се  извиня,  че  помолих  да  направим
срещата си чак тук. - каза Верни - Исках да съм сигурен,
че нито Фрей, нито някой от неговите ще ни проследи
или подслуша. Зная също, че много пъти си казвал - и ти
и Франсоа - че не желаете да се намесвате. Но разбери.
Трябва  да  помогнеш.  Нашата  организация  е
изключително уязвима в момента. И след като пазителят
ни, ректор Герхард, беше отстранен, а великият майстор
Ото Малер твърде остаря и се оттегли още преди години
от фактичекото ръководство на ложата, аз не съм сигурен
дали ще успеем да издържим. Фрей става все по-силен,
събира  все  повече  последователи,  а  онези,  които  са  го
виждали или го познават, твърдят, че не само е по-силен,
но даже не се е състарил, а напротив, изглежда като млад
човек, а би трябвало да минава осемдесетте.

Има при нас в ложата един възрастен мъж, дядо Фриц
Мюлер, който е участвал във Втората световна война. Той
ни  разказа,  че  още  на  младини,  като  стажант  в



„Института за наследствена биология и расова хигиена“
се запознал с Фрей. 

- Тогава той беше на около 30-35 години, а аз много по-
млад от него. - разказваше ни Мюлер. - Беше среден на
ръст, слаб, с изпито сухо лице, леко прегърбен, но много
зловещ и страховит. Никой не го харесваше и всички се
бояха  от  него,  но  той  се  ползваше  от  протекцията  на
проф. Отмар Фершуер. Да, като студент аз бях на стаж в
мрачния  „Кайзер  Вилхелм  институт  по  антропология“.
Виждал  съм  и  Фершуер  и  Менгеле,  но  никога  не  съм
знаел за зверствата,  които са били извършвани. Това е
било  за  по-таен  кръг.  Нас  другите  ни  занимаваха
единствено с критика на експериментите на Морган за
наследствеността при плодовата мушица. Знаете ли ги?
От мушици с червени очи, могат да се родят мушици с
бели очи. Това всъщност атакува евгениката, базирана на
генетична наследственост. Аз самият по-късно се отказах
от медицинската антропология и станах ветеринар. Но и
до ден днешен, след като разбрах какво се е вършело там,
не мога да се отърся от ужаса, че съм бил на онова място с
онези  и започнах да виждам в очите на мухите очите на
хората. А знаете ли всъщност какво означава ‚евгеника‘?
Добър произход ли? Не! Означава ‚благо-роден‘, ‚добро-
роден‘. Човек роден от доброто. Такива са душите ни във
вътрешната ни архитектоника - божествени, благородни
по произход. А някои хора са такива и в живота си, но
някои. Много малко.

Та те, онези всичките, се страхуваха от Фрей. И знаете ли
защо? Каквито и изроди да бяха - не си мислете, че ги
оправдавам,  ни  най-малко  не  ги  тези  чудовища  -  те
проявяваха интерес към човека. Към доброто и злото в
него или към това,  което техният жесток ум, лишен от
най-човешкото, от сърдечността, ги караше да мислят, че
е  добро  и  зло.  Бяха  изроди  убийци,  които  искаха  да
разберат  тайните  на  човешката  природа  и  произход,
възхищаваха  от  безкрайността  на  историята  и  на
еволюцията без да могат да почувстват, че тя е заключена
в живия човек, а не в абстрактната нация. Но може да се



каже, все пак, че искаха да направят добро, независимо
от извратения и пагубен начин,  по който го  разбираха
като  учени.  А  Фрей  беше  друг.  Той  съвсем  ясно
осъзнаваше личността и индивида.  Личното страдание,
радост  и  неповторимост,  в  които  се  намира  самото
човешко  на  човека  и  където  единствено  се  случва
еволюцията. И се радваше на това. Но не на пълнотата, а
на нищото. Радваше се на страданието и на края на тази
еволюция. Отново и отново. 

Знайте от мен. Има хора, които мразят хората. Които от
всичко най-много мразят хората. Такъв беше Фрей. 

Когато се появеше някъде или минеше близо до някого,
казваха,  че  все  едно  студ  преминава.  За  това  всички
онези се страхуваха от него, но и точно за това той им бе
нужен.  Защото  негово  присъствие  и  самата  енергия,
която излъчваше - не енергия, а наобратно: безсилие и
като черна дупка, вакуум - показваха сякаш, че човекът е
нищо и нищо не означава. Точно това - досетих се след
години  -  успокояваше  онези  изроди  да  вършат
чудовищните си експерименти. 

Каква  обрат  и  противоположност  на  природата.  Там
където  е  най-пълното,  зее  най-празното.  До
благородството - зла жилка. До ядливото - отрова. А ние
рядко  гледаме  в  отделния  човек,  рядко  виждаме
началото, а само там е истинската евгеника. Божествена
искра.

Това ни разказа дядо Фриц и още преди време,  когато
разбрахме,  че  Фрей  се  е  появил  и  действа  във  Виена,
намерихме начин те да се срещнат. И дядо Фриц изцяло
потвърди, но онзи изобщо не го позна.

- Същият е! - Каза, напълно изумен като го забеляза да
върви по улицата. - Съвсем същият. Може би само с пет
или десет  години по-стар  отколкото  беше някога,  през
37-ма. Как е възможно?! Нямахме идея как е възможно
или се досещахме, но мисълта за това беше страховита.
Тогава  се  заехме  да  проучим  по-подробно  назад  в
годините. 



За Фрей намерихме сведения и изглеждаше да е участвал
в ужасни престъпления още през XIX-ти век. В старите
регистри  на  полицията  във  Виена  съществува  даже
документ,  описващ  процеса  и  обесването  на  някакъв
Макс Фрей през 1869 година от император Франц Йозиф
I.  Няколко  десетилетия  по-късно  същият  човек  със
същото име и описание всявал страх с престъпленията си
в Линц, а малко след избухването на Първата световна
война  някакъв  си  лейтенант  Максимилиян  Фрей  бил
разстрелян за жестокостите и убийствата извършени по
негово  разпореждане  на  жителите  на  няколко  села  в
областта Мелк. Двадесет и три години по-късно същият
станал  асистент  на  Фершуер  и  Менгеле  в  Берлин.  От
тогава и до ден днешен има купища сведения и разкази
за престъпления извършени от него, а те, за разлика от
зверствата  на  онези,  никога  не  са  били  подчинени  на
някаква определена логика или причина.

- Защо смяташ, че става въпрос за един и същи човек? -
попита  Лебенсфелд.  -  Ти  сам  каза,  че  първият  е  бил
обесен,  вторият  разстрелян,  а  онзи  евгеник  от  1937
година едва ли може да е същият като този, който е сега
във Виена.

- Точно за това искам да говоря с теб. И знам, че ти си се
досетил за това. Става дума за тайната. За амулета Хамза,
„Ръката  на  Мария“,  който  вярваме,  че  притежава
свръхестествени сили, за диамантеният извор, който има
аналог  тук  някъде  зад  Зеегроте  под  Виена.  Знам,  че
знаете за него. Още когато Франсоа Ноф и Томас Фишер
са  попаднали  на  онази  тайна  стая  в  подземията  на
Кирлинг,  където  са  се  намирали  картите  с  алхимични
ключове,  нашият ръководител Ото Малер е  отишъл да
говори с тях с надеждата да ги привлече и им е разказал
за  извора,  за  амулета  Хамза  и  за  черния  метеоритен
камък.  Ние вярваме,  че Фрей притежава парче от този
камък,  завещано  някога  от  родоначалника  на  сектата
Инститорис на пазителите на скритата пещера и именно
благодарение на него той е толкова силен и остарява така
бавно.



- Не знам нищо за никакъв амулет Хамза, нито за черни
метеорити. - каза Лебенсфелд.  -  А може такива никога
да не са съществували?

-  Разбира се, че съществуват и че знаеш! - ядоса се мъжът
с червеното яке. - Нали разбираш колко нещастия може
да  донесе  това?  Колко  непоправими  вреди,  ако  те
открият преди нас входа и си върнат силата на камъните?
Защо не желаеш да ни помогнеш? Защо и ти и Франсоа
Ноф се правите, че нищо не знаете? А ти самият не искаш
ли  да  отмъстиш  на  убиеца  на  Франсоа?  А  за  ректор
Герхард? Та вие бяхте приятели от години.

-   Ти си прекрасен човек Верни, - каза Лебенсфелд - Но
мисля, че вашата организация, а също Фрей и неговите,
вие  се  стремите  да  владеете  нещо,  което  не  е  по
човешките сили, което, ако го намерите, по-скоро ще ви
убие,  отколкото  да  ви  помогне.  Да,  чувал  съм  за
пещерата,  за  черния  камък,  за  амулета  „Хамза“  и  за
Йерихонската  роза,  която  също  наричат  „Ръката  на
Мария“.  Но нямам отговора,  който търсите.  А и между
тези  неща  няма  връзка.  Не  разбираш  ли?  „Ръката  на
Мария“  не  е  камък,  не  е  минерал  или  метеорит,  а  е
самото милосърдие и любов. Не милосърдието е символ
на  камъка,  а  камъкът  е  знак  на  милосърдието  и  на
любовта. Те са силата. Не там долу под Виена, а тук вътре
в нас самите е тази сила. И йерихонската роза е символ -
добави  Лебенсфелд.  -  Това  и  другото,  отсам  и  отвъд,
откритост  и  тайна,  както  обичате  да  казвате  вие  без
особено  да  го  разбирате.  Важни  са  функцията  и
свойството,  качеството.  Тя  винаги  може  да  разцъфти,
дори когато е най-суха. Всичко е в душата. Останалото са
елементи, които използваме.

-  Но  защо  тогава  този  е  толкова  силен  и  защо  не
остарява? Той сякаш се преражда с годините.

- Ще ти кажа нещо за Фрей, което не знаеш и за което
явно  не  сте  се  досетили,  макар  че  е  очевидно.  -  рече
Лебенсфелд.  -  Чувал  ли  си  за  „Турчинът“?  Онази
шахматна  машина,  която  е  изглеждала  като  чудо  на
съвременниците й, освен на тези, които са виждали зад



потайността на изобретателите й прикрита не магия,  а
фокусничество и шарлатания?

- Да. Знам за нея. И какво? - попита Верни.

- Същото е. Фрей не е един и същи човек. Различни хора
са. Не случайно дядо Фриц го е срещнал в лабораториите
по генетика. Това са пазителите или по-скоро търсачите
(защото  те  все  още  нищо  не  са  намерили)  на  тайния
архив на Инститорис. Задачата на всеки един от тях е от
рано  да  открие  и  обучи  свой  заместник.  Визуалната
прилика  е  изключително  важна,  за  да  може  да  се
поддържа  мита  за  безсмъртния  Фрей.  Това  привлича
ревностни и докрай посветени последователи,  които го
следват  наистина  безпрекословно  и  тази  прилика  се
добива със всевъзможни средства. 

- Но ако, както казваш, няма тайна зала, камъни, даващи
сила,  книги  със  заклинания,  които  наистина  могат  да
съживяват и убиват, то защо те също ги търсят? - попита
Верни.

- Не съм казал, че няма такива, а че те нямат връзка с
нещата, от които ние се интересуваме.

-  Казват  за  Фрей,  че убивал с  думи и отвари,  както за
Франсоа казват, че лекувал с думи и цветя. Не знам на
какво да  вярвам,  но  в  едно съм сигурен.  Каквото  и  да
използва Фрей, за да вреди, Франсоа го използваше, за да
помага. И това трябва много да е ядосвало Фрей, защото
той  никога  не  е  успявал  да  извърши  някакво
съзидателното  действие.  И  същевременно  за  толкова
години той не посмя да приближи Франсоа Ноф. Не знам
защо сега го е направил и дали наистина той го е убил
или онзи Немерлин. А ти знаеш много повече, но не ми
казваш нищо.

-  Немерлин  е  инструмент  на  Фрей.  Фрей му  внуши да
прави тези опити, за да може да наблюдава поведението
и реакциите на хората, защото точно от това идва силата
на въздействието му.

- От опитите да извлича допамин и серотонин? - учуди се



Верни.

- Не. - рече Лебенсфелд. - Фрей знае, че когато човек е
подвластен на силно чувство, на еуфорията или най-вече
на тъгата, той лесно може да бъде манипулиран, особено
ако  са  му  давани  опиати.  Тогава  самата  воля  може  да
бъде подчинена и човек да направи неща, които никога
не си е мислил, че ще извърши. И тогава е много трудно
да  му  се  помогне.  Защото  е  въвлечен  неговият  най-
вътрешен свят. Това, което е най-близо до душата му.

- Това ли се случи с ректор Герхард? - попита натъжен
Верни.

- Да. Точно това. - потвърди Лебенсфелд. - Опитах се да
му помогна, но беше твърде късно. Те са го проучвали и
обработвали много внимателно и много отдавна.

-  Но  той  беше  изключително  подготвен  и  стабилен
пазител. - каза огорчен Верни. - Не мога да повярвам, че
Фрей е успял да го манипулира и да увреди съзнанието
му. От столетие не е имало по-успешен и благонадежден
канцелариус на организацията. 

- Имал е тайни. Всеки има тайни и никой не е неуязвим
към подтиснатите си и скрити чувства и емоции. - каза
доктор Лебенсфелд. - А най-силните хора, скриват най-
вътре тайните си.

-  А,  вярваш  ли,  че  Фрей  наистина  е  успял  да  намери
границата?  -  попита  Верни.  -  Възелът  между душата  и
тялото?

-  Не  вярвам  на  онези  думи  за  владеенето  на  първата
материя.  -  отговори  Лебенсфелд.  -  Това  е  божие
изобретение. Но смятам, че е възможно безтелесното да
трансформира  телесното,  както  звукът  е  способен  да
разрушава, но и да създава материя. Имената наистина
придават  съществуване  на  нещата.  Откриват,  оголват,
извикват.

-  И  същото  се  е  случило  с  Анна  Блуме,  с  Лорелай?  -
попита мъжът с червеното яке.

-  Да.  Същото.  -  потвърди  Лебенсфелд.  -  Макар  че  за



нейната крехкост и Немерлин би бил достатъчен, докато
с ректора, мисля че се е заел самият Фрей както и онази
неговата телохранителка, страховитата Карнивора. Късно
се сетих, макар че беше близо до ума, че тя стои зад г-жа
Бренер.

-  Г-жа Бренер,  билкарката от Кирлинг,  която приготвя
лековит чай за целия Клостернойбург? - учуди се Верни. -
Та тя е толкова добра жена.

- Да. Но и тя има тайни. - каза лакоонично Лебнсфелд. -
Всеки има тайни.

-  А  Франсоа?  Защо  Фрей  е  накарал Немерлин  да  убие
Франсоа?  Така  той  никога  няма  да  може  да  разбере
тайната  на  неговото  умение?  И защо  след  това  е  убил
Немерлин, та нали той му е бил напълно подвластен?

- Фрей не е убивал Немерлин. - каза Лебенсфелд.

- А кой? - попита изненадано Верни.

-  Не  знам.  Има  намесен  друг  човек  и  той  нито  е  от
вашите, нито е от хората на Фрей, нито ние знаем нещо
за него.

- Но тогава още някой се стреми да открие тайния извор
и черния камък. - каза замислено мъжът с червеното яке.

-  Ти  пак  за  това  мислиш.  -  погледна  го  укорително
Лебенсфелд. - Виж, какъв прекрасен ранно-пролетен ден,
Верни. Искаш ли да дойдеш с нас. С мен и Шлиман. Ние
отиваме за риба. И ще се опитам да ти обясня нещо по
пътя. Нещо, което добре знаеш, но не разбираш изобщо.

Впрочем ето, вземи това, за което си дошъл. - Лебнсфелд
подаде на мъжа с червеното яке малък жълт лист стара
хартия с някакви надраскани на него изречения.

- Какво е това? - попита мъжът с червеното яке.

- Лист от „Tera prohibita”, част от карта, която Франсоа и
Томас бяха намерили в подземието в Кирлинг. Това е, за
което  си  дошъл  при  мен.  Ето  вземи.  На  нас  не  ни  е
нужно. Не е това, което ние търсим. Ние търсихме друго.
- и той погледна гората до себе си, пътеката надолу към



реката  и  калният  Шлиман,  който  тъкмо се  връщаше в
двора  на  параклиса,  за  да  потвърди,  че  е  обиколил
землището, запознал се е и е видял това онова.

- Виж наоколо Верни. - каза Лебенсфелд и пое бавно и
дълбоко въздух - Зимата си отива около нас, а пролетта
разпуква нейните преспи, подобно семена. Те са спели на
топло под снега,  а сега се озъртат на света,  любопитни
като малко дете.

Когато  идва  на  света,  детето  има  нужда  от  близост,
грижа, топлина и любов.  Това са соковете на живота и
почвата, в която душата започва да формира тялото и да
го изгражда като човек.  То плаче,  когато ги няма и се
радва когато ги има,  а  когато ги получи, в  грижата на
родителите си - единствената любов, която всичко дава
без да дири своето - неговата душа пее и играе от радост.
Най-истински играят и се радват малките деца, в които е
най-вече животът, а така е и при животните. Това, което
тогава душата чува, е музиката на света. Тя не съдържа
непременно доловими тонове, а е ритъмът и хармонията
на самата любов. Това е най-близкото на живота и оттам
произлиза  животът.  Отпусни  се,  наслади  се,  помечтай.
Пролет иде, Верни! 

Ето  го  и  тоз  приятел.  -  Лебенсфелд  погали по  главата
Шлиман. Кучето разтърси уши, обърна главата си нагоре,
погледна сякаш усмихнато стопанина си с отворена уста,
близна ръката му и му кимна, а после продължи да го
гледа и да очаква да продължат надолу, както той беше
казал, и да отидат за риба.

-  Знаеш  ли  защо  съм  го  кръстил  Шлиман?  -  попита
Лебенсфелд.

- Предполагам на Хайнрих Шлиман. Великият археолог
и авантюрист. - отвърна Верни.

- Да, но защо? - рече докторът. - Сега ще ти кажа. Винаги
съм  си  мислил,  че  има  нещо  изследователско,
авантюристично и мечтателно в природата на кучетата,
защото  те  постоянно  душат,  търсят,  откриват  следи,
радват  се  на  нещо  невидимо  и  неуморно  покоряват



посоките  на  някаква  скрита  география,  които  посоки
сякаш биха изчезнали, ако кучето не излизаше ден след
ден да ги открива и покорява.

Има  нещо  мечтателно  в  кучето.  То  все  отива  някъде,
търси нещо, отдалечава се, губи се в страни, но се връща
винаги, идва си у дома си, при своите хора, на своето си
място, за да може отново на следващия ден да започне
нова  експедиция  подир  друга  някоя  кучешка  мечта.
Неуморимостта да излиза всеки ден отново и отново го
прави авантюрист, а да се връща винаги обратно в дома -
това  го  прави  мечтател.  За  това  на  шега  кръстих  този
остроух приятел 'Шлиман'. 

Бях  чел  някога  и  запомнил  отнякъде,  една  история  за
Хайнрих  Шлиман:  един  ден  в  някаква  кръчма  пиян
човек  започнал  да  рецитира  стихове  от  „Илиада“  на
старогръцки.  Шлиман  слушал   дълго  и  прехласнато,  а
накрая платил питиетата на този оратор само и само да
не  спира  с  рецитирането.  И  в  този  момент  бъдещият
велик  археолог  си  припомнил  своята  детска  мечта  да
открие Троя. А това, колкото го е тласнало към непознати
земи,  толкова го е  върнало към самия му корен и към
началото на детството,  където,  сред любов и радост,  са
посяти най-важните семена на човешкия живот.

Лебенсфелд,  Шлиман  и  Верни  се  спуснаха  надолу  по
пътеката.  Преминавайки  през  няколко  изоставени
дворове, където едва личаха, покрити с мъх, камъните на
старите  постройки  и  ограждения,  те  стигнаха  до
дървения  мост  и  до  реката.  Тих,  топъл  южен  вятър
полюшваше  клоните  и  смесваше  шума  им  със  звуците
бълбукаща  вода. Лебенсфелд  и  заметна  към  отвъдния
бряг  на  реката.  Мухата  леко  падна  върху  понесените
бързи  води,  те  я  завъртяха  в  своите  блясъци,  водни
мехурчета кислород, студени, чисти, прозрачни с око да
ги  видиш.  Те  подхвърлиха  мухата  в  бързеите  си  под
разпуканите  с  бял  искрящ  пух  плачещи  върби,  чиито
клони галеха и браздяха с нежните си пръсти водата и
пускаха  по  повърхността  й  своите  искрящи
пътешественици, които рибите бъркаха с мухи. Далеч в



средата  на  реката  над  гладките  обли  речни  камъни,
проблясна  и  подскочи  риба,  като  остави  след  себе  си
кръгчета. По стеблото на върбите почука кълвач.

- Иде пролет Верни - каза Лебенсфелд - и макар още да
не сме видели щъркели, аз чувствам това. А с пролетта
идва  и  надеждата.  Думите  замлъкват,  а  гласовете
заговарят  -  това  което  паметта  е  припомняла.  Глас  на
ручей, плясък, ето онзи там щурец, песните на птицата,
разцъфналите  цветове.  И душата  се  изпълва  догоре  си
като  пролетното  езеро  в  зелените  поляни,  с  най-
красивото, с формите на живота. И тъкмо тази хармония
връща  живота,  лекува  тялото  и  болната  душа.  Така
слепият  започва  да  вижда  отново  и  болният  да
оздравява.  И  Човекът.  Трябва  да  открие  в  душата  си
пролетта.  Да я  извика най-напред по име и да  намери
нейните  образи  и  думи  в  най-хубавите  си  спомени.  А
после с думите на пролетта в сърцето и ума си, да започне
наистина да вижда и да чува гласовете на пролетта.

XXVIII. Моцарт мемориал

Мъжът  с  червеното  яке  прекоси  Рингщрасе  и  по
Гьотеграсе,  тичешком,  се  запъти  към  Музея  на
пеперудите.  Някъде,  малко преди  Градската градина,
той спря в светлината на един от уличните фенери и след
като  се  огледа  дали  не  е  следен,  извади  от  джоба  си
тефтер, в който беше прибран лист пожълтяла хартия.

Мъжът погледна хартията. По лицето му беше изписано
напрежение.

- Най-сетне, Малер, най-сетне имаме следа! - извика той.
- Имаме картата на входа, ключът към светилището! Това
ще  ни  даде  предимство  пред  Фрей.  Не  само.  Не  само.
Това ще ни даде всичко. И той зачете на глас, сякаш за да
разбира по-ясно думите:

„Слънцето и светлината. Светлина из от мрака.
Тук,  пред  Моцартмемориал.  Стрелките на часа.



Душата  на  вселената.  Това  е,  което  сме.  Това,
което сме, е това което вършим. “

Верни  гледаше,  вперил  поглед  в  листа  няколко  мига,
после се хвана за челото, разсмя се гръмко и възкликна: 

-  Разбира  се,  ама  че  съм  глупав!  „Това,  което  сме,  е
това, което вършим.“ Казвайки това, той пъхна дясната
си ръката в пазвата и гордо огледа наоколо, търсейки с
очи  паметника  на  Моцарт.  Съзря  го  съвсем  наблизо,
прегърнат в топлата нощна светлина на прожекторите с
голям нотен ключ от червени цветя пред краката.

Докато  правеше  това  той  си  рецитираше  нещо  като
ритмични  думи  от  мелодия,  за  които  си  каза,  че  са
точните и които гласяха: 

Тебе,  Душо на вселената, О, слънце!

на  теб  ще  посветим  днес  първата  от
празничните си песни,

О Всемогъщи, без тебе ние не можем да живеем,

от  тебе  идва  раждането,  топлината  и
светлината! 

Мъжът с червеното яке обиколи няколко пъти паметника
като се  опитваше  някак,  все  така  с  ръката  сложена  в
ревера  си  върху  сърцето,  да  наподоби  фигурата  на
Моцарт.  Накрая  изглежда  успя  да  застане  в  точната
позиция,  която  искаше  и  застана  чинно  все  едно
извършваше част от ритуал.

Сам  той  подобно  паметник,  рамо  до  рамо  с  великия
композитор, мъжът с червеното яке сияеше, а очите му
спираха  ту  на  Моцарт  мемориал,  ту  пред  мъждивите
светлини  на  северния  корпус  на  Австрийската
Национална библиотека.

-  Малер!  Малер!  -  викаше  мъжът  с  червеното  яке  -
Намерих, намерих входа към пещерата на Артемида!

Изведнъж той изгуби съзнание и тялото му се свлече.

О храстите се показа дребната фигура на плешиво човече



с  малки,  хитри,  подли  очи,  които  се  смееха  -  иззад
инкрустираните с диаманти рогови рамки на кръглите му
очилца - над света, над себе си, над всичко.

Той приближи бавно, съвсем спокойно, като накуцваше
леко,  провлачвайки  единия  си  крак.  После  повдигна
ръката  на  мъжа  с  червеното  яке  и  я  пусна  да  падне,
провери пулса му, за да се увери, че не е в съзнание, но е
жив.  След  това  човечето  хвана  мъжа  за  яката  и  с
учудваща  за  големината  си  сила  го  затътри  по  алеята
между дърветата. В края на алеята беше спрян олющен
от времето и корозията фолксваген .

Вечерта бе топла. По пътя си плешивото човече спря и си
подсвирна.  Извади  пликче  ментови  бонбони  и  сложи
един под езика си. После продължи да влачи тялото на
мъжа с червеното яке, но когато мина досаме прозорците
на библиотеката, той се спря, пусна тялото, погледна го с
презрение и каза:

-  Ключът  е  точно  там,  на  това  място,  от  където  е
възможно да се види фигурата на Моцарт и то така, че
ръката да изглежда поставена на гърдите. - Той погледна
към втория етаж на библиотеката.

-  Мразя  масони!  -  каза  човечето  и  повдигайки  ноздри
изсумтя като заек, после отново повлече тялото на мъжа
с червеното яке към колата си.

На  една  от  първите  преки  след  Музеумсплац  на
Мариахилферщрасе колата сви в малък безистен и спря.
На входа стоеше огромната фигура на висок сух човек,
облечен в спретнато и подредено облекло като иконом с
лъщяща  пригладена  коса.  Той  се  приближи  към
фолксвагена, отвори вратата и се поклони дълбоко пред
човечето.

-  Доктор Лелé. - каза исполинът. - Чаят Ви е сервиран в
кабинета.  Ще достигне подходящата температура от  47
градуса в 19 и 35 часа.

-  Днес  нямам  време  за  това.  -  изсумтя  човечето  и
премигна  няколко  пъти.  -  Подгответе  нужните



инструменти и  средства  за  задачата.  После  той  отвори
стария  дървен  шкаф  и  измъкна  от  там  няколко
стъкленици, а също и голям пергел.

- Какво да правя с онзи с якето? - попита исполинът.

-  Заключете  го  при другата  долу.  В  мазето.  -  отговори
човечето.  -  Впрочем  заключете  го  на  достатъчно
отстояние, за да не се избият един друг като се събудят.
Не съм решил какво ще правя с тях. Но за сега нека стоят
живи. Може да ни потрябват.

Доктор Лелé погледна часовника си. Беше точно 19 и 35.
Той премигна одобрително и с бавни ситни крачки, леко
тътрейки левия си крак, влезе в кабинета си и седна зад
бюрото. Върху малките му, свити, впити в себе си устни
се разля меката усмивка на дълбоко сладострастие. Той
повдигна димящата чаша чай и отпи бавно. Чертите му
се изгладиха и омекнаха, а в очите му се избистри и изгря
яснотата на световната решителност – кристален блясък,
жаждата  на  разума,  проникнала  отвъд  разумното  сред
научните тайни на природата, където има само тъмнина,
където отсъстват и разбирането и сърцето и където само
волята на мисълта свети като светлина и създава свят.

-  Вселената  е  безкрайната  способност  за  създаване  на
нещо в нищото. - каза на себе си доктор Лелé. - Ако се
застане  в  края  на  света  и  човек  протегне  ръката  си  в
нищото,  дори да посегне с  пръст само,  ще създаде нов
свят и нов живот. Така, както го е описал Леонардо.

Той се отпусна назад в креслото си с доволна усмивка.

Нещо изсвистя и изстена. Голямо насекомо прелетя през
стаята,  завъртя  се  с  ужасяващ  писък  над  главата  на
доктор Лелé и кацна на ръката му като заби острите си
крачета. По ръката на доктора се появиха капчици кръв.
Насекомото дишаше с металните си дробове и цялото му
тяло се издуваше и свиваше от поетия въздух. Докторът
постави  насекомото  робот  в  ръката  си,  после  извади
малка  колбичка  и  отвори  капачето.  Насекомото  се
приближи и започна да пие.



-  Прекрасна  Апис  мелифера!  -  каза  докторът,  а
насекомото  изписука  и  изстена  в  отговор  на  ласката.
Когато изпи цялата течност, докторът отвори прозорецът
и му извика:

- А сега върви!

Насекомото се изсмя и със съскащ звук изчезна в топлата
нощ.

XXIX.  Отец Тък

Уж  всичко  беше  наред  и  този  топъл  следобед  на  14
януари  1621  година  позволяваше  на  хората  да  си
припомнят  позабравения  празник  и  да  гледат
представлението  на  открито,  но  някъде  след  второто
действие  отец  Tък  изчезна.  Бастиен  и  Хорвиц
почувстваха  как  пулсът  прелива  в  пръстите  и
слепоочията им, а краката им отмаляват и омекват пред
тази  дива  природа.  Макар  и  карнавал  на  магарето  да
беше,  не  биваше  да  се  проваля  така  и  то  отново,  не
отново, а за трета поредна година, заради този...

-  Този е  като козлите.  -  простена  Бастиен.  -  Все  ще се
качи на някоя пуста скала, ще се покатери щръкливата
му природа някъде да бръчи шума. Ще...

-  Не  е  шума,  а  бира.  -  засмя  се  Хорвиц.  -  Престани!
Просто е пристрастен към алкохола.

-  А  ти  какво  се  смееш.  После  отново  ние  ще  изядем
тоягите. И защо? Защото той е свещенник, а ние прости
клисари. И защото няма напълване пустият му стомах и
това  бездънно  гърло.  Не  разбирам  защо  винаги  той
трябва  да  играе  главните  роли  във  всички  театрални
постановки.  И какво общо изобщо има дебелият Тък с
Хамлет.

-  Все  пак  е  фестивал  на  магарето.  Престани  да  сипеш
хули Бастиен и ми помогни да го намерим.

- И защо трябва при всеки антракт да бяга и да пие и ние



да го търсим.  И да го довличаме обратно и така всяка
година и винаги?!

- Архиепископът изрично ни нареди да не го изпускаме
от очи. Наш дълг е да го следим и ние сме виновни за
това, че отново го изтървахме.

-  Но  защо  го  търпят  изобщо  за  свещеник  след  като  е
постоянно пиян?! - ядоса се Бастиен

- Тък има добра душа и ти го знаеш. Той никога никому
не  е  направил  зло.  Даже  не  може  да  го  помисли.  А
усмивката му и шегите му, за това хората го обичат и за
това  той  играе  всички  роли.  И  ще  ги  играе,  защото  е
боговдъхновен за това. Спомняш ли си миналата година,
когато отново изчезна и то още след първо действие и го
намерихме след колко, не бяха минали и десет минути,
пиян,  в  един  мръсен  сандък  в  склада.  А  после  го
изхвърлихме  със  все  сандъка  на  сцената.  И  той  какво
направи?  Застана,  все  едно  не  беше  близвал  капчица
алкохол, все едно не беше даже помирисвал през живота
си. Погледна ги. Прозря ги в цялостта им в усмивката си.
Видя ги в очите и сърцето и те го видяха.  Разсмя ги в
страховете  им,  очисти  ги  с  веселие,  а  после,  после  ги
разплака  от  радост.  Хората  обичат  радостта.
Неприкритата,  незлоблива,  искрена  радост  и  щастието
на един щастлив човек. Такъв е той. Отец Тък е докоснат
от Бога.

- Така е. - съгласи се Бастиен. - Но чак пък Хамлет?

-  Винаги  съм  си  представял  Хамлет  щастлив.  -  рече
Хорвиц.

Чу се шум от падане, после звучна оригня и провлачена
пиянска песен.

- В мазето е! - извика Бастиен. - Бързо натам!

В  същия  момент  от  мазето  се  разнесе  плясък  на  вода,
бълбукане и неразбираеми викове.

-  А  не,  не  там,  защо  там!  -  извика  Бастиен.  -  Бързо
Хорвиц,  този  стар  козел  е  паднал  в  голямата  бъчва  с
вино, гордостта на карнавала, гвоздеят на програмата.



- Двамата млади монаси слязоха тичешком по стълбите в
подземието и видяха с очите си, че отец Тък, наистина
беше паднал в пет хиляди литровата каца (най голямата
в  Австроунгария  и  емблема  на  манастира
Клостернойбург) и не само,  че беше паднал вътре,  ами
даже и плуваше.

- Гледай го ти, дъртият му козел - каза Бастиен - и даже
си е съблякъл, че и сгънал и подредил дрехите преди да
влезе.

И като взе внимателно средновековния костюм на принц
Хамлет,  който  беше  струвал  на  манастира  петдесет
фунта,  за  да  бъде  разкроен  в  подходящите  габарити,
както  и  една  възгруба  кърпа  от  нещавен  коноп  той  се
приближи внимателно към бъчвата и извика:

- Отец Тък, отец Тък!

-  Ааааааааграаааааа!  -  отговори отецът и се гмурна във
виното. - Елате момчетии. Това винце е благословен дар
за душите и телата на човечеството.

Отец Тък се плуваше по гръб във виното и блещеше в
козя  усмивка  мъгливите  си  в  унес  очи  и  подвикваше
приятелски към Бастиан и Хорвиц:

- Радвайте сеееее!

-  Трябва да вървим,  Отче.  Без вас  не  може да започне
трето действие. - задърпа го за ръката Хорвиц.

- Да бъдеш или да не... блограглоло. - избълбука отецът и
отново се гмурна без да дава признаци на намерение да
последва монасите. Бастиен и Хорвиц се спогледаха.

-  Да  вървим  Хорвиц.  -  рече  Бастиен.  -  твой  ред  е  в
представлението,  ще  мислим  какво  ще  го  правим  тоя
после.

-  Мразя  да  играя  дявола.  -  рече  Хорвиц  по-скоро
притеснен,  отколкото  раздразнен.  -  И  няма  такъв
персонаж в „Хамлет“...

- Знам Хорвиц, знам. - отвърна Бастиен със съчувствие и
потупа приятеля си по рамото. - Да вървим!



Пред  сцената,  бяха  застанали  херцог  Ото  фон  Наймер
маркграф Ерих фон Тили, архиепископ Херберт Вермер,
намесникът  на  маркграфа  Ото  Хицке  както  и
благородници  от  цялата  околия.  Зад  тях,  седнали  на
земята  или  върху  купи  сено,  стояха  монасите  от
манастира  и  селяните  от  селището  до  стените  на
Клостера. Тълпата беше видимо опиенена от виното и от
изкуството  на  недотам  сръчния  Хорвиц,  който
пресъздаваше  сцена  от  местна  легенда.  Изкукурига
петел, което сякаш даде знак на публиката.

- Ето дявола! Дръжте дявола! - крещяха те и като хванаха
намазания  със  сажди  като  дявол  Хорвиц,  започнаха
здраво  да  го  налагат.  После  уловиха  момичето  на
мелничаря,  за  което  имаше  сигурни  сведения,  че  е
вещица,  понеже  твърде  често  се  къпеше  в  реката  до
воденицата,  а  и  беше  отказала  ласките  на  намесника
Хицке, и освен това, когато той беше направил опит да
вземе на сила онова, което му се полагаше по правото на
кръвта,  дяволът  го  беше  беше  спънал  и  той  си  беше
счупил крака.

Дяволът,  преоблечен  като  актьор,  потърпя  известно
време  грубостите,  с  които  обичайно  публиката  се
отнасяше  към  актьорите,  които  играеха  отрицателни
персонажи  в  късно-средновековния  театър  (което
отношение  важеше  и  за  този  раннопросвещенски
следобед и беше допълнително разпалено от страстите на
карнавала)  и  като се  огледа  наоколо,  сред  цялата  тази
бушуваща  тълпа  от  гордост,  сладострастие  и
сребролюбие, която наказваше злото на сцената, остави
свитото  тяло  на  Хорвиц,  изхили  се  и  тръгна  към
подземието.

- Аграааааа! - чу се силен вик и плясък от подземието от
плискащо се във вода дебело тяло.

Докато слизаше по стълбите надолу дяволът даде знак на
намесника си. Фрей кимна и като отвори голямата порта
зад  сцената,  махна  с  ръце  на  своите  помощници.  В
тъмнината  откъм  оборите  се  появиха  няколко  силуета,
проблеснаха  огнени  езици  на  факли,  а  миг  по-късно



лумнаха сламените покриви и бараките за инструменти.
Огънят  бързо  обхвана  малките  сгради  и  образува
полукръг.  Запалените  в  съня  си  животни  нададоха
ужасяващи  писъци  и  се  втурнаха  в  бесен  бяг  към
единственото  място,  което  не  гореше,  към  сцената.  В
публиката  се  врязоха  пощурелите  крави  и  бикове,
угоените манастирски свине, които пометоха по пътя си
първите няколко реда, където стояха благородниците и
знатните  дами.  След  тях  като  запалени  рогати  бесове
връхлетя стадото козли, които бодяха с рогата си земята
и хората в опита си да изгасят гривите. Хората пищяха и
тичаха  в  невъобразим  безпорядък  и  мнозина  бяха
стъпкани  не  само  от  подивелите  животни,  а  и  от
полудялата тълпа.

Дяволът  слезе  по  стъпалата  и  тръгна  към  подземието,
после се приближи и седна до бъчвата с вино.

- Ти ли си дяволе, душо изгубена? – извика отец Тък. –
Какво искаш от мене?

- Помисли трезво. Какво според теб искам.

-  Аз  съм  привърженик  на  нетрезвото  мислене.  –  рече
отецът и понече отново да се гмурне.

Дяволът с ехидно изражение хвърли до свещеника чифт
изгорели  цървули,  които  изсъскаха  и  запушиха  във
виното и рече:

- Отвън паството ти изгаря, а ти тук се къпеш в алкохол.
Такъв пастир ли си, свиньо пияна?

Отец Тък бързо изтрезня. Лицето му придоби сериозен
вид.

- Какво си направил нечестивецо! - извика той и се опита
да се изправи от кацата, но усети,  че цялото му тяло е
парализирано.

Дяволът се изхили.

- Дай ми ключа от златния олтар и ще спася от огъня,
теб, хората ти и манастира. - рече дяволът.

-  Ти никого не можеш да спасиш! – отговори му отецът и



като излезе от бъчвата седна на каменните стъпала.

Отвън  огънят  беше  изпепелил  страничните  сгради  и
пламъците настъпваха и лазеха по дървените колони на
манастира.  Хората,  които  бяха  потърсили  убежище
вътре, гледаха от стените и надаваха ужасяващи писъци.

- Ти знаеш, че скоро ще дойде подкрепление и ще избият
хората ти. - каза отец Тък.

-  Да.  Доброто  ще  възтържествува.  –  изсмя  се  ехидно
дявола.

- И защо е всичко това?! Толкова много страх и нещастие.
Нима успя тя,  тази власт на страданието,  да ти донесе
утеха?

Дяволът  се  приближи  към  отеца,  хвана  броеницата,
която висеше от врата му и я скъса.

- Така или иначе ще взема това, за което съм дошъл. -
каза той. - Никой повече не трябва да чете онези думи. А
ти гледай как хората ти изгарят и се радвай. Радвай се!

Дяволът  остави  отеца  и  се  насочи  по  стълбите  към
църквата,  където  стоеше,  излъчващ  неземен  блясък  и
великолепие, олтарът Вердун. Той застана от задната му
страна,  където  върху  една  плоча  личаха  следите  от
ключалка  и  пъхна  кръста,  който  беше  скъсал  от
броеницата на отец Тък. Мигом ключалката прещрака и
се  отвори.  Зад  плъзгащата  врата  стояха  нарисувани
сцените  на  началото,  изписани  със  златно  гравиран
текст.  Дяволът  извади  голям  прът  с  желязна  топка  на
края  му  и  започна  да  руши,  да  удря  и  руши  мекото
изписано  злато,  украсено  с  цветни  тънки  стъкла,  но
колкото и да рушеше, по люспите на златото не се появи
нито  една  следа  от  желязната  топка,  нито  стъкълцата
искаха  да  се  счупят,  а  вместо  това  механизмът  на
ключалката  изщрака  отново  и  вратата  с  трясък  се
затвори. Колкото и пъти да се опитваше дяволът, повече
не можа да отключи вратата. Накрая в яда си той постави
ключа  върху  олтара  и  го  строши  на  десетки парчета  с
чукалото си. Чу се гръм от небето и рукваща вода.



Когато дяволът се махна, отец Тък бавно изкачи стълбите
на  мазето.  Пред  очите  му  догаряха  останките  на
селището,  разположено  около  манастира.  Хора  и
животни  се  лутаха  на  посоки  в  пустото  черно  поле,  а
огнени  езици  лазеха  по  кулите  на  манастира,  в  чиито
най-високи части хората бяха хванати като в капан. Като
се огледа наоколо и като не знаеше какво да прави, отец
Тък извика - напред, към черната земя, към хората, към
дявола, към себе си:

-  Не  само в  думите  на  Писанието  и  преданието,  а  във
всичко, във всеки един от нас говори Бог.  И тези думи
изричат  самото  ни  съществуване.  За  това  те  плашат
толкова  думите  на  блажения  Августин  върху  олтара,
дяволе.  Но  ти  не  можеш  да  ги  разрушиш.  Не  можеш
даже  да  ги  докоснеш.  Защото  те  са  думи  на  любов.  И
докато нас ни има и любовта ще я има. И докато Бог го
има и любовта ще я има. А Бог съществува винаги, а и
душата,  която  Го  докосва.  И  като  се  възкачи  върху
пепелта, той затанцува и запя:

„Господи, направи ме инструмент на Твоя мир!
Където има омраза – нека сея любов;

Където има рана – милост;
Където има съмнение – вяра;

Където има отчаяние – надежда;
Където има тъмнина – светлина;

Където има тъга – радост.
О, Боже всемогъщи дари ме!

Да не търся утеха, а да утешавам,
Да не търся разбиране, а да разбирам,

Да не търся обич, а да обичам,
Защото, когато даваме – получаваме...“14

Небето притъмня, чу се гръм и започна да вали. И валя
дълго, и изгаси пламъците. Амин.

14 Св. Франциск от Асизи, Молитва.



XXX. Сума за съвършенствата на сърцето от
философа Гебер15

И  то  дойде  когато  бях  на  четиридесет  и  две  години  и
седем  месеца,  Раят  се  отвори  и  ослепително  ярката
светлина  ме  заслепи  и  се  вля  в  ума  ми.  Светлината
запали  сърцето  и  гърдите  ми  като  огън,  който  не  ме
изгаря, но ме затопля и внезапно разбрах тълкуванието
на книгите. 

В началото е словото. Без него не е ставало нищо от това,
което е станало. В него е животът и животът е светлината
на  човеците.  Светлината  свети  в  тъмнината,  но
тъмнината я не схваща.

Словото е самото начало. То е мяра, число и тегло в най-
съкровеното.  Звук на  съществуващото насред шепотите
на света. И Философът казва: Verbum est, quod non voce
profertur,  sed  in  corde  pronuntiatur  („Слово  е  не  това,
което гласът носи, а което се изрича в сърцето“).16

Всичко идва от вътре навън. Навътре душата е безкрайна

15 Gabir ibn Hayyan ibn Abd Allah al-Kufi al-Sufi, Geberis philosophi
perspicacissimi  Summa  perfectionis  magisterij  in  sua  natura  ex
bibliothecae Vaticanae exemplari, edit. Schoeffer, 1542.

16 Thomas Aquinas. In IV Sententiarum Dis.42 Qu.1 Art.3



като  небето  и  в  нея  се  срещат  хората  и  живеят близо,
заедно, разговарят и разглеждат звездите, вечно, а най-
отвън е нарисуваният свят. 

За  което  не  може  да  се  говори,  за  него  се  мълчи.
Останалото е изкуство. 

Чисто изкуство е това, в което се променя външният вид
и  формата,  съвършено  изкуство  е  това,  което  променя
вътрешната  форма  и  самата  природа.  Интелектът  и
сърцето властват  над природата.  Те  могат  да  променят
самата природа. 

Всичко  е  в  човешкото  сърце.  Слънцето,  луната,
диамантите и останалите минерали са просто елементи,
които използваме. 

Има  в  самия  човек  слово,  което  остава  вътре,  докато
звукът звучи през устата.  Какво е  това слово? – Вижте
вашата любов!

Ето слово е, когато казвам ‘Теб’.  – Три букви са и една
сричка.  Но  нима  Ти  си  тези  три  букви  една  сричка?
Колкото малки и нищожни са те, а толкова огромно нещо
е разбираното във тях – Теб!

Какво става със сърцето ти, когато кажеш ‘Теб’?

Какво става в моето сърце, когато кажа ‘Теб’?“ 

Как  познаваш  някакво  живо  съществуващо  и  с  кое  в
твоето  сърце  ти  го  усещаш:  безспирно,  безкрайно,
всемогъщо, присъстващо навсякъде. В настоящето и във
всичкото,  без  нищо  да  го  ограничава?
Когато тези неща биват познати, това е словото за ‘Теб’ в
сърцето. 

И  да,  очевидно  е,  че  това  е  звук,  който  съдържа  три
букви,  две  срички.  Те  прехождат  и  отминават,  звук  са,
буква са, сричка са. Преминава това слово, което звучи,
но  онова  слово,  което  е  обозначавало  –  в  душата,  на
който  го  е  казал;  в  разбирането,  на  който  го  е  чул  –
то остава, отминават звуците. 17

17 Cf. Augustinus Hipponensis – In Evangelium Ioannis



За познанието. Познанието идва според собствената си
мяра. Както следва. И по обект. 

Човекът  действа  и  познава  различните  реалности  по
различен начин. Чрез зрението – видимостта, чрез слуха
–  звуците,  чрез  вкуса,  допира  и  останалите  сетива  –
сетивното,  които  са  единно  в  ‘общото  сетиво’.  А
безтелесното  (т.  е.  формата),  както  и  самото  битие
човекът познава чрез интелекта, волята и умното сърце.

Но по различен начин. 

Веднъж  –  когато  те  се  насочват  към  това,  което  е  по
природата си разделено.

Втори път - като се насочват към това в природата, което
е единно.

Разделеното човекът познава като разграничава с разума
си  свойствата  на  отделните  вещи  и  така  изработва,
разделяйки  ги  едно  от  друго,  техните  дефиниции,
техните  състояния,  както  и  съществуването  им  във
времето. По същия начин и волята се простира от едно
нещо към друго, оставяйки едното и насочвайки се към
другото.

А неразделното, това което е по природата си едно в себе
си и е само по себе си цяло и съществуващо, човекът го
познава само с умното сърце.

Така  казва  и  Философът:  In  generatione  animalis  primo
generatur cor („При раждането на живото, най-първо се
ражда сърцето”.) . И също: Cor animalis magis est conforme
Deo immobili quando movetur, quam quando quiescit, quia
perfectio  cordis  est  etiam  moveri,  et  ejus  quies  est  ejus
destructi.  (“Сърцето  на  живото  е  най-вече  подобно  на
Божествената  неподвижност,  когато  се  движи,  а  не,
когато е в покой. Защото съвършенството на сърцето е да
се движи, а неговият покой е негово унищожение“).

Умното сърце е не разум, нито воля, нито е сетивност, но,
имайки  в  себе  си  основанията  на  всички  други
способности,  е  знание,  но  не  за  разделното,  а  за
единното. Понеже и в природата си нещата съществуват



като разделено и единно, така и Бог е направил  човекът
да познава както разделеното, така и единното.

А  на  единните  неща  вестители  са  предимно  вярата  и
любовта.

Умното  сърце  притежава  различни  основания
(firmamentum)  в  човека.  Ще  започнем  първо  от  най-
външните…“

XXXI. Карнивора

Когато мъжът с червеното яке се събуди, той почувства
ледена влага, ужасен мирис и силно главоболие и даже
изпита  нещо  напълно  неприсъщо  за  него  –  странна
меланхолия, сгъстена и провиснала като студена мъгла,
свита в гърлото, стаена в сърцето като болка, като мъка
по  отминалото.  Като  завръщане  към  толкова  пъти
прекрачваните  прагове,  преповтаряните  усмивки  на
мили  в  сърцето,  любими  хора,  забавен  ход,  повдигнат
крак, разтворени ръце, събирани като облак, проблеснал
и рукнал като топъл порой. Нуждата.  Невъзможността.
Неизбежността. Липсата. Студът. Влагата. Свита, студена
и провиснала.

Мъжът в червеното яке идваше на себе си.

- Карнивора! - извика изненадан той.

- Нищожество! – просъска жената – Само да се освободя
от това.

Тя  изпъна  с  максимална  сила  ръцете  си,  а  кожата  на
каишките,  с  които беше завързана,  изпука под напора.
Огромна,  страховита  жена,  тялото  й  гледаше  с  хиляди
очи,  пронизано,  разграфено  от  татуировки  и  символи,
пробито с метал навсякъде. Очите й святкаха и хвърляха
искри на унищожителна омраза към мъжа с червеното
яке.  Тя  разтресе  отново  оковите  си,  изпъна  кожените
ремъци, които разпънаха еластиката си, а после се свиха
отново, впивайки се по-дълбоко в наранените й китки.



Двамата затворници бяха завързани в срещуположните
ъгли на тясно мазе с висок таван под който имаше малък,
заключен с ковани ръждиви решетки прозорец, от където
се процеждаше слаба светлина.

На прозореца кацна метална муха, огледа затворниците,
изпищя тихо и одобрително и отлетя.

През малкия ръждив прозорец, протекъл от дъждовната
кал, се виждаха отблясъците на небе. Верни отново заспа.

- Събуди се! - извика му жената. - Гад! Задушаваш ме!

Чу се звук на изщракване и вратата на мазето се отвори.
В  помещението  влязоха  няколко  силуета,  забулени  в
тъмни  дрехи,  които,  без  да  кажат  дума  и  дори  без  да
произведат звук, наобиколиха жената.

Когато ги видя тя се зарадва, понечи да каже нещо, но се
спря, лицето й стана сериозно и изпитателно, лека сянка
на  страх  премина  през  очите  й  и  тя  втренчи поглед  в
силуетите.

Единият  от  тях  извади  нож,  направи  няколко  крачки
напред  и  коленичи  до  жената.  Татуираните  й  гърди
пулсираха учестено с ритъма на поглъщания и издишан
кислород. Сянката постоя пред жената няколко секунди,
а  после с  бързо и отмерено движение сряза  с  ножа си
ремъците на китките и на краката, после се изправи и без
да обръща повече внимание на жената тръгна към изхода
на мазето. Останалите го последваха.

Жената се изправи и започна да разтрива протритите си
и наранени ръце.

-  Какво  ще правим  с  него?  -  извика  тя  към сенките  и
посочи спящият Верни.

-  Той каза  да  го  оставим.  -  отговори  този,  който  беше
срязал въжетата и явно им беше предводител.

-  Фрей каза също,  -  продължи силуетът – да  издирите
онзи, който ви е отвлякъл и да съберете информация. Не
му се явявайте преди това.

После сенките изчезнаха.



Жената  приклекна  до  спящият  Верни  и  започна  да
разглежда лицето му с омраза и съжаление.

- Човекът е отвратително същество – каза тя. - Тепърва
светът  има  да  разбира  колко  отвратително  същество  е
човекът. А вие, и тя се изплю на земята пред лицето на
Верни, вие искате да го спасявате.

Час по-късно мъжът с червеното яке започваше да идва
на себе  си.  Той се събуди,  отпочинал като след красив
сън.  Когато  се  огледа  около  себе  си  той  видя  буйната
зеленина  и  цветовете  на  хиляди  растения.  Между
растенията се появи фигурата на малко старче с големи
сини очи, станали още по-големи от големите му очила.
Старчето носеше в ръцете си купичка топла супа, която
остави пред Верни, и като поседна до него, загледа се в
растенията, после през прозореца, унесе за момент се, но
мигом се събуди, после тикна купата в ръцете на Верни и
каза:

- Благодаря Ви! Благодаря Ви, че помогнахте тогава на
Анна. Г-н Ноф, Франсоа, тогава не можеше. Не можех и
аз...  Не  можехме  по  това  време  да  бъдем  там,  да
предотвратим това. Той се замисли, унесе се за момент,
но после с ловко движение улови един скакалец, който
лазеше по листото на гарденията, внимателно го постави
в кутия и го прибра в джоба си.

- Яжте, г-н Верни. - каза старчето. Това е пролетна супа
от  пресни  зеленчуци.  За  сила.  Впрочем  нали  знаете,
името „Верни“ означава 'пролет'?

XXXII. Хензел, какво правиш?

Доктор Лелé стоеше пред Моцартмемориал, а лицето му
и тънките му устни сияеха в голяма усмивка. В гърдите
на  доктора  „Валсът  на  хубавия  син  Дунав“ звучеше  с
мощта и щастието от  завъртането на света,  а  очите му
гледаха  благодарствено  небето,  от  където  падаше  едри
капки  топъл  дъжд.  Дъждът  течеше  върху  лицето  на



доктора, върху голото му теме капеше и се стичаше. Като
сияние,  мастилено  синьо  и  населено  с  живота  на
кристална вечност, звездното небе изпълваше сърцето му
с възхита пред силата на разума, който докосва безкрая,
пред благородството  на  моралния закон,  на  волята,  на
сетивото за  красивото,  пред разсъдителната  способност
на  всички  хора,  с  която  те  биха  могли  да  бъдат  по-
съвършени в развитието си отколкото във раждането си и
даже. Почти като боговете!

-  Какъв  век  само  –  каза  си  докторът.  –  Толкова  ярка
божествена  искра.  Такава  сила  на  светлината  и
пространност  на  разума.  И  толкова  малко  разбиране.
Колко  надълбоко  навлезе  науката,  а  не  стигнахме
никъде.  Светът  се  потопи  в  харесване  на  крайното,  а
забрави възхищението си от безкрайността. Но само то,
възхищението,  разбира  безкрайността.  И  само  там,  за
пръв път, знанието започва да бъде знание.

На рамото му кацна металната муха, погледна доктора и
изпищя любовно.

- Страдивариус. Тук е! На това място. Ключът е в ключа.
Да започваме да копаем! - извика докторът.

Към  него  се  приближи  исполинът  с  лопата  в  ръка  и
застана посред червените цветя пред мемориала, които
изобразяваха ключ сол. Той погледна градината и като
замахна с лопатата в ръцете си изрови голяма мокра буца
земя.  След  още  няколко  копки  лопатата  на  исполина
изстърга  и  се  заби  в  някаква  метална  повърхност,  а
когато двамата с доктора разровиха земята и погледнаха,
пред очите им се показа малък железен куб. Лелé взе в
ръцете си куба и започна да го разглежда. Той нямаше
никакъв видим отвор, но през средата му, от край до край
на четирите стени имаше гравиран надпис.

-   ΝΙΨΟΝ  ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ  ΜΗ  ΜΟΝΑΝ  ΟΨΙΝ,  „Гледай
греховете  си,  а  не  само  лицето“  -  прочете  докторът.
Палиндром.  Не  очаквах,  че  ще  напишат  на  кутията  с
парче  от  черния  камък  палиндром.  Но  разбира  се,
началото  е  също  като  края  и  краят  е  като  началото.



Съвършената  спирала  на  безкрайността,  вложена  от
Бога  в  самото  ДНК-а  на  организмите.  Философският
камък. - Докторът се усмихна доволно.

-  Скоро  ще  видя  това,  което  от  никой  не  е  виждал  от
столетия. - Той взе кутията и я подаде на исполина. 

-  Страдивариус,  дръж  внимателно,  каза  Лелé  и  капна
няколко  капки  течност  върху  металната  кутия,  които
оформи  като  правоъгълник.  Течността  разяде  метала.
Исполинът  махна  капачето  и  извади от  кутията  малко
парче черен камък,  подобен на  метеорит и го  сложи в
ръката си. Доктор Лелé посегна да вземе камъка, но се
спря, защото в този момент Страдивариус се приведе и
падна  безжизнен  на  земята.  Лелé  отстъпи  назад.  Той
извади от чантата си ръкавици, пластина и бързосъхнеща
смола  и  с  бързи  движения  постави  обратно  камъка  в
кутията и я запечата. После остави на земята тялото на
исполина  и  без  да  се  бави  се  качи  в  лимузината  и
потегли.

Не след дълго лимузината спря на Щефансплац, малкото
човече  излезе  от  колата  и  се  запъти  към  катедралата.
Лелé  мина  от  задната  страна  и  застана  пред  една  от
страничните  врати.  Бързо,  без  да  се  оглежда,  той
отключи  вратата  и  влезе  вътре.  В  полумрака  на
мъждивата  светлина  от  нощното  осветление  той  бързо
намери амвона, изкачи се по стълбите и постави кутията
там.  После  слезе  отново  и  започна  да  обикаля  амвона
обратно на часовниковата стрелка. Когато преминаваше
пред релефите на Йероним и Амврозий, Лелé спираше и
казваше  на  глас  „Хензел,  какво  правиш?“.  Това  той
направи един път, втори път, а когато се случи за трети
път, някъде далеч и надълбоко, се чу тих стържещ звук,
като  свистене  на  вятър,  подобен  на  глас,  който  сякаш
казваше: Нищо! 

Обзет  от  страх  пред  неовалдяното,  но  и  от  едно
граничещо с лудостта любопитство, Лелé изтича надолу
към катакомбите от където се носеше гласът.



***

Когато Лелé слезе  в  подземието по посока на гласа  на
строителя на катедралата Хензел, пред него се изпречи
голяма черна врата. Корозиралото, сплавено с камъка и
наноси на времето желязо на неотваряната със столетия
врата,  беше  така  слепено  със  стената,  че  сякаш  не
можеше  да  се  помръдне.  Лелé  долепи  ухото  си  към
вратата от където – не като звук, а като следа от звук –
все още отекваха думите: Нищо... Нищо....  Той извади от
чантата си стъкленица с разтвор, от която разля малко в
ъглите  на  вратата,  а  после  измъкна  кутията  с  черния
камък.  Лелé  направи  това  много  по-внимателно  от
предния път. 

Докато държеше с ръка си кутията започваше да си личи,
че  той  не  се  чувства  съвсем  добре.  Краката  му  не  го
съвсем държаха, Лелé губеше координация и равновесие
и за това се подпря на стената. 

- Любима Апис Мелифера, каза той на пчелата, кацнала
на  рамото  му,  а  съществото  изписука  в  отговор,  но
продължаваше все така да гледа втренчено в кутията с
черния камък и да издава тихо заплашително бръмчене,
подобно на ръмженето на куче,  което следи зорко към
опасността.

Тайната е в душата, в мисълта – каза Лелé – не в тази
Божа  огнесгур.  Душата  е  всичко.  Слънцето,  луната,
диамантите и останалите минерали са просто елементи,
които използваме. А този този минерал, той е просто е
малко по-силен, и по-различен от нашите тела и ние не
сме така навикнали на него. Освен ти. На теб сърцето ти е
направено от камък, за това изпитваш единствено любов
и преданост.

-  А сега е  наш ред.  -  каза  Лелé и ритна вратата.  Тя се
сгромоляса и разби на парчета. Пред него му се разкри
таен  тунел  в  началото,  на  който  имаше,  разположени
като антистрофа, един срещу друг, два стенописа. Едната
от  фреските  изобразяваше  фигура  на  заек,  облечен  с
царска корона и скиптър, който преследваше и избиваше



ловци  и  кучета.  Заекът  беше  изпълнен  с  малки
изображения  на  полски  работници  и  на  бедни  хора.
Ловците  и  кучетата  бяха  от  своя  страна  съставени  и
изрисувани с малките фигури на монаси и благородници.
Стенописът  изглежда  представяше  някакъв  тип
отмъщение  или  обръщане  на  реда  на  обратно.  Срещу
него,  другата фреска, представяше този ред така, както
той  беше  естествен  в  природата.  Ловците  и  кучетата
преследваха  и  разкъсваха  зайци.  Телата  на  всички
фигури бяха съставени и изрисувани с други тела.

Докторът каза на пчелата:

- Кертнерщрасе '7. Там където се е намирала „Къщата на
заека“.  Това  е  на  петдесет  метра  от  тук,  а  от  там  до
Блутгассе, кървавата улица, където твърдят, че е входът
са още толкова. Явно тунелът води натам. Там някъде, в
този триъгълник. Да вървим, любима Апис. После той и
пчелата влязоха в тунела и изчезнаха в тъмнината.

XXXIII.  Доктор Лелé

Под паметника на композитора, паднал върху ключа сол,
изписан с червени цветя, лежеше исполинът. Инспектор
Грим  се  наведе  и  огледа  лицето  му.  То  бе  заспало  и
безизразно, същото каквото беше и когато бе живяло.

-  Какво  пише  в  доклада  на  съдебния?  -  попита
инспекторът и погледна Лили.

- Йохан Страдивариус, 49 годишен, бивш състезател по
биатлон,  участник с  националния отбор на  Австрия на
зимните олимпийски игри в Монреал през 1976 година. В
края на  кариерата  си става  иконом и лична охрана на
прословутия  д-р  Лелé.  След  събитията  от  1982  година
той, както и докторът, изчезват безследно. Предполагаше
се,  че  двамата  са  избягали  в  Южна  Африка,  макар
службите никога не успяха да намерят следите им там.
Според  непотвърдени  източници,  главно  любители
астролози, сциентисти и уфолози, д-р Лелé никога не е



напускал Виена, а е останал тук под ново име и дори се е
подложил на операции за смяна на самоличността. Той –
казват те – е намерил парче камък, паднало от космоса,
черен  метеорит,  подобен  на  онзи,  който  някога  е
положен  в  основите  на  свещения  храм  в  Мека,  чийто
магнетизъм  е  толкова  силен,  че  който  го  притежава,
може да владее цялата енергия, скоростта на светлината,
както  и  движението  на  самото  време  т.е.  да  владее
вечността. Разбира се никой не е взел на сериозно тези
слухове, макар че все пак беше разпоредено на един екип
от  Службата  за  национална  сигурност  да  провери  за
следи.

Припомнете ми накратко историята за д-р Лелé, Лили.
Минаха години и не си спомням детайлите, а може нещо
от всичко това да се окаже важно.

Фредерик Лелé бил за времето си изгряващата звезда на
световната научна общност на физиците и един от най-
значимите  учени  на  Австрия  по  това  време.  Защитава
докторат на 24 години.  Става професор по физика във
Виенския  университет  още  на  31  години,  а  малко  по-
късно  защитава  и  дисертация  по  химия,  но  същински
фурор  предизвикват  студиите  и  изследванията  му  по
микробиология  и  кибернетика.  Основава  институт  по
кибернетика,  специализиран  в  нова  област,  която  той
нарича кибербиология, финансиран от Министерство на
отбраната, за който се твърди, че разработвал проекти за
използването  на  насекоми  и  животни  за  биологични
оръжия.  След  онези  събития,  станаха  популярни  и
слуховете,  че докторът е създал специална програма за
конструиране на кибер същества и по-точно на насекоми,
на които част от телата са сменени с микроелектроника.
Но какви ли не слухове вървяха по онова време, когато
Студената война бе в апогея си.

Преди  почти  двадесет  години  в  института  възниква
инцидент,  който  за  малко  да  доведе  до  международен
конфликт.  Сигурно  помните  онзи  загадъчен  случай  от
пролетта на 1982 година, когато голяма група учени, от
водещите  в  политическо  и  икономическо  отношение



страни: САЩ, СССР, Китай, Франция, Германия, Англия
и разбира се Австрия, заседаваха във Виена на първата по
рода си конференция по биокибернетика.

Знаете,  по  времето  на  Студената  война  беше
изключително трудно да се организира подобен форум
на  най-високо  ниво  между  тези  враждуващи  държави.
Защото стремежът към космическа и ядрена надпревара
беше така обострен,  а не по слаба бе и надпреварата в
медицината, а така също и в кибернетиката.

Освен  значимостта  на  тази  среща  за  науката,  се
твърдеше,  че  тайният  замисъл  на  конференцията  е
политически и че на нея е било заложено да се обсъдят
възможностите  за  ядрено  и  химическо  разоръжаване,
поради нарасналия в света страх, както и да се обсъдят
етическите аспекти на зачестилите експерименти с генна
модификация на храни.

Вероятно  е  целено  да  се  направи  опит  за  диалог  на
нивото на науката, какъвто тогава не беше възможен на
нивото на политиката, но със сигурност, и разбира се, е
ставало дума също и за разузнаване – да се провери и
разбере,  доколкото  е  възможно,  докъде  са  стигнали
враговете в надпреварата. Така или иначе този форум не
се състоя.

В  ранния  следобед  на  първия  ден,  скоро  след
започването на втория блог след почивката, в залата през
отворените  прозорци  нахлул  огромен  рояк  пчели  от
силно  агресивния  вид  Apis  mellifera  scutellata
(Африканска медоносна пчела), от които Лелé отглеждал
стотици  кошери  в  перифериите  на  територията  на
института. От нажилванията оцелели само австрийската
и  немската  делегации,  както  и  самият  Лелé,  тъй  като
автобусът,  с  който  пътували  след  паузата  за  обяд,  се
повредил неочаквано по пътя към конферентната зала.

Скандалът,  както  си  спомняте,  беше  огромен.
Напрежението се беше така натрупало, че можеше да се
стигне  до  военен  конфликт,  ако  не  бе  намесата  на
специализираната комисия към Съвета за сигурност на



ООН  и  съгласието  на  Австрия  да  предостави  пълен
достъп  до  всички  лаборатории  и  изследователски
центрове по експерементална биология и биохимия, да
закрие  незабавно  Института  по  кибербиология,  и  най-
вече,  да  залови,  разпита  и  осъди  д-р  Лелé,  който
междувременно обаче беше изчезнал.

Разследването не установи нищо. Агресивното поведение
е  характерна  черта  за  вида  'Apis  mellifera  scutellata'.  В
самите  пчели  нямаше  никакви  следи  от  някакви
модификации или от нетипични вещества, с които да са
били повлияни умишлено. Какво бе накарало стотиците
рояци  да  напуснат  едновременно  гнездата  си,  да
прелетят  почти  двадесет  или  тридесет  километра  от
пистовата  зона  до  залата  за  конференции,  остана
необяснимо. От проверката на документите стана ясно,
че Фредерик Лелé наистина е отглеждал пчелите, за да
извършва експерименти с тях, но по всичко личеше, че
изследванията са насочени към свойствата и ползите на
пчелния прополис, както и възможността, това защитно
средство,  което  пчелата  добива  от  смолите,  восъка  и
прашеца  от  пъпките  и  цветове  на  растенията,  да  бъде
използвано  в  здравеопазването  и  хранителната
индустрия.

След тези събития Лелé повече не се появи. Вместо това
беше получено писмо, подписано от него и нотариално
заверено, с което той подаряваше сградите на института
и плантациите  от  цветя  и  пчелините  на  Кармелитския
орден. Орденът от своя страна основа фондация на име
„Цветен  прашец“,  която  произвежда  най-качествените
пчелни продукти на територията на Австрия, а може би и
на цяла Европа.

Лелé  беше  търсен  от  службите  -  от  тайните  и  от
официалните - по цял свят, но никаква информация не се
откри за него, за това всички предположиха, че е убит. С
него  изчезна  и  иконома  му  Йохан  Страдивариус.  Ето
този, който виждате тук.

- Колко интересно. - каза Леополд Грим.



XXXIV. „Цветен прашец“

Денят  валеше  и  изтичаше  бавно.  Изпод  капчуци
разтопен сняг,  окаляни и мокри, идваха,  събираха се и
вървяха заедно стъпките на хора. Оставяха след себе си
следи – къде ясен знак, къде петно без форма, чертаеха
от себе си път. Пътят оформяше следите на хората в общ
коловоз  от  това,  което  беше  тяхно  общо.  От  спирките,
където  те  чакаха,  срещаха  се,  отиваха  или се  връщаха,
водени от любовта, близостта и щастието – най-първите
причини и последна цел на човешкия живот. 

Пътят  вървеше  дълго,  широк  и  кален,  многократно
извървяван и нечист, но всеки път изпълнен с надежди.
От него постепенно и невидимо отпадаха  някои следи,
чиято  посока  и  съдба  ги  отвеждаше  в  страни,  за  да
намерят  там  своя  приют,  радост  или  пък  утешение.  И
само стъпките на онези другите, които без посока и без
мир  се  лутаха,  очертаваха  най-дълго  надалеч
криволиците  на  улицата.  Денят  валеше  и  изтичаше,  и
свършваше бавно пред кафенето „Нощен Петел“. Седнал
на една от малките дъбови маси с излющен лак, Леополд
Грим  разглеждаше  рекламната  табела  с  петела  на
заведението, наподобяваща ветропоказател. Старият г-н
Януш,  барманът,  потупа  леко  с  ръка  железния  петел,
погледна инспектора и му рече:

- Когато в мрака дяволът преследвал човека и лягал на
гърдите  му  като  тежка  тъга,  за  да  изкопчи  душата  от
душата му, тогава го спасявала песента на нощния петел,
защото дяволът  най-много  се  страхува  от  петлите.  А  и
изобщо, когато петлите запеят, това носи щастие.

Инспектор  Грим  стоя  дълго  в  „Нощен  петел“,
разглеждаше  старите  снимки  и  плакати  по  стените,
поръча си чай и докато сипваше мед в чая мисълта му се
отнесе  към  себе  си  и  се  върна  някъде  назад  към



безбрежните слънчогледови поля, в чиито жълт безкрай
погледът му се губеше, към един друг език – там и тогава
някъде, когато като малко момче, босо по прашния път,
неговият дядо, когото той безкрайно обичаше, го водеше
за ръката си към нивите, за да му покаже дома, в който
живееха пчелите.

И имаше много пчелини в лавандуловите полета – ниски
сини кошери в наредените към хоризонта като морски
вълни редове лилави, купести цветове лавандули. Имаше
и големи бели кошери сред сенчестите акации, медът, от
които  беше  също  така  сенчест  и  не  толкова  силен  и
плътен  на  вкус,  както  лавандуловия,  а  някак  лек  и
бързотечен,  каквито  са  и  самите  бели  цветове  на
акациите,  насред  хладината.  Най-многобройни  обаче
бяха големите жълти кошери с блестящите покриви от
цинкова ламарина, които светеха като огледала.

- „Когато рисувам с тебешир по асфалта слънцето, дядо,
аз  винаги  си  мисля  за  лятото  и  за  слънчогледите.“  -
спомни си той. А той ме гледаше с очи, в които винаги
грееше  само  утро,  и  стоеше  на  хладина  под  орехите  в
горещото човешко пладне една спокойна доброта, стояха
игри,  отпочиваха  пътешествия,  и  в  хладината,
възникваше от ръцете му цял един свят на изобретения,
които притежаваха свой собствен мирис и светлина.

Тогава  той  ми  се  усмихваше  –  каза  си  той  –  и  ме
повеждаше  за  ръката  си  напред  и  надалече,  за  да  ми
разкаже  за  вълчия  дол,  където  пиели  вода  вълците  и
откъдето в късната есен идеха към селото дивите прасета,
за да ровят със зурлите си топлата земя, преди зимата да
я е вкоравила, както и за Чатал планина, която наричали
така,  защото  приличала  на  чатал,  както  и  за  вира  на
реката. 

И когато наближавахме дома на пчелите – каза си той –
той  се  откриваше  като  отворена  ниша  помежду
скупчените  ниви  и  изведнъж,  в  тихото,  се  чуваше
плътното  бучене  и  жужене  на  пчелите,  което
пробождаше с шишовете си горещия въздух и тогава ние
виждахме  насекомите,  които  се  въртяха  на  фуния,



охранявайки  домовете  си  и  порядъка  на  своето
съществуване в един свой странен уют.

Тогава  чувствах  –  каза  си  той  –  това,  което  по  късно
започнах да изразявам като интимна граница, невидима,
но  осезаема,  нужна  за  всяко,  което  съществува,  за  да
изпитва  близост  и  любов,  от  които  да  се  храни,  за  да
живее.  И  тя  не  бива  да  бъде  прекрачвана,  защото
преминаването й не носи полза, а ...

-  Но по някое време ще дойде мечката с трите кафеви
мечета, казваше дядо ми, - каза си той.  - И те ще обърнат
кошерите,  и  ще  си  напъхат  лапата,  за  да  ядат  медец.
Пчелите  тогава  се  вдигат  на  фуния  и  започват  да  се
въртят над главите им и да фучат сърдито, но не могат
нищо да им направят, защото мечата кожа е дебела...

И аз мигом се пренасях от света на пчелите, към света на
мечките  в  онези  слънчогледови  лета,  когато  нашите
светове  бяха  съседски  и  съществуваха  заедно.  И  ние
знаехме,  че  мечката  и  мечетата  ще  похапнат  и  ще  си
заминат и те няма да разрушат този свят, защото са част
от него.  И по някакъв начин трудолюбието на пчелата
предполагаше  мечата  лакомия,  а  дебелия  кожух  –
жилото.

- Защото мечетата трябва да имат много сила, за да тичат
из слънчогледите, казваше дядо ми – каза си той.
Някога знаех това. Едно нещо идва, за да се радва, друго
идва, за да събори. И ние бяхме зрители на този малък
вечен свят на тихо жужене и се ориентирахме в него със
своите  човешки  изобретения  за  приключение  и  игра,
които са символите на това, че сме тук и сме заедно. А
сега вече не го знам. Дали машините са го унищожили,
като  са  оголили  и  разпилели  тишината  на  неговата
скрита интимност. Дали хората. Или пък природата го е
завладяла и обрасла, като го е взела обратно при себе си,
от там, от където ние го бяхме изтръгнали и споделили
като съвместен живот. Или пък времето. Тъй като след
време вече е нямало зрители, нямало е мечки, нямало ни
е нас,  никой,  който да се  наслади и да отдели на това
място от любовта си, този вечен двигател. 



XXXV. Вила Madame d’Ora

В  голямата  вила  за  празненства  „Madame  d’Ora“,
наречена  така  по  псевдонима  на  известната  виенска
фотографка Дора Келмус – изключителна познавачка и
визионерка на женското, на чувствеността и фатализма,
на разрушителната ранимост, която само женското може
да изпита и да пресъздаде – собственичката, г-жа Стърм,
свиреше на виолончело в стаята си. 

Вилата,  изградена  подобно  галерия  и  аранжирана  със
стотици  фотографии  на  актриси,  певици  и  модели  на
една отминала сладка епоха, се издигаше на хубавия син
Дунав  като  островърх  мемориал,  символ  на  всички
страстни  жени,  подчинили,  чрез  гняв  или  чрез
беззащитност, враждуващите сърца на мъжете през двете
световни войни.

Г-жа  Стърм  свиреше,  здраво  хванала  виолончело  с
бедрата  си,  за  да  следи  чрез  тялото  си  целостта  на
ритъма, но и също, защото й беше приятно докосването
на  инструмента.  Тежкото  течение  на  дълбоката  река,
която  бавно  блъскаше  и  разливаше  водите  си  във
високите  каменни  стени  на  надречния  зид  на  вилата,
кротко  носеше  по  повърхността  си  топъл  вятър.  Той
влизаше през  широко откритите  прозорци,  обгръщаше
раменете  и  тялото  на  г-жа  Стърм  и  от  топлата  му
хладина,  от мириса на вода както и от удоволствие,  тя
невидимо потръпваше. 

Долу, в балната зала, г-н Стърм се смееше в компанията
на няколко млади мъже на усърдието, с което учителят
по  валс  се  опитваше да  преподаде  основните  стъпки  в
квадрата  на  новоприетия  член  на  техния  голф  клуб,
както и на пълната безпомощност на красивият Алфред
да изпълни дори тези най-лесни движения.

Някъде откъм подземните етажи на вилата се чуха удари



и силен писък.  Метална врата проскърца и се отвори с
тежък,  стържещ  звук  и  по  тесните  стръмни  стъпала,
водещи към подземието на  вилата,  се  появи силует  на
огромна жена. Тя слезе бързо, с твърди, сигурни стъпки,
отвори вратата на подземието и като хвана намиращия се
в  стаята  дребен  мъж,  нанесе  му  няколко  удара  през
лицето и го захвърли в ъгъла на стаята.

Помещението беше ниско и опушено. По стените горяха
множество восъчни факли,  а задушливият въздух беше
наситен  с  наркотичен  анасонов  аромат  в  следствие  на
големите  количества  изпит  и  разлят  абсент.  Няколко
млади  голи  момичета  и  момчета  стояха  уплашени  в
помещението.  Момчетата бяха завързани на нещо като
ритуална дървена колона сред помещението. Едно от тях,
по чието тяло и по задните му части личаха множество
дълбоки пресни удари от камшик, стенеше. Момичетата
мажеха  неговото  тялото  с  някаква  течност  подобна  на
масло, от която се разнасяше тежък етеричен аромат.

Огромната  жена  направи  няколко  крачки,  изправи
дребната  фигура,  която  лежеше  в  ъгъла,  и  като  свали
кожената  маска,  която  лицето  носеше,  нанесе  му  още
няколко силни удара, а после го блъсна в стената.

-  Кардинал  фон  Валдендорф.  –  рече  жената  на
дребосъка. – Жив ще те одера, ако още веднъж видя или
чуя някое от моите момчета и момичета да изпищи! И не
ме интересува  колко  високо  си  в  църковната  йерархия
или колко важна е информацията, която носиш на Фрей.
Ако  не  успяваш  да  се  сдържаш  перверзиите  си  и  да
разграничаваш болката от удоволствието, ще ти покажа
точно колко и какво нещо е болката.

Фон Валдендорф изгледа злобно, но със страх жената.

- Днес имам изключително важна информация не само
за Фрей, но й пряко за Вас. Трябва да сте ми благодарна,
Карнивора.

- Говорете, каквото ще ми казвате – рече му жената.

Устните на кардинала се усмихнаха злорадо.



- Полицията знае, че Вие сте упоила и отровила ректора.
Г-жа Бренер всичко си е признала при разпита като са я
заплашили, че ще я съдят за неговото убийство. Те вече
пътуват към дома Ви и ще намерят там съставките нали?
Свършено  е  с  Вас,  Карнивора!  А  и  той  няма  да  ви  го
прости.  – засмя се злобно Валдендорф с  пискливия си
глас  и  тръгна  към  изхода,  но  не  беше  изкачил  и
половината  стъпала,  когато  от  тъмното  една  ръка  го
хвана  за  косата,  събори  го  и  го  затътри  по  стълбите
надолу.

- Фрей!- простена кардинал фон Валдендорф.

На входа застана висок сух човек, загърнат с тъмно расо с
лишеното  от  емоции  лице,  прорязано  като  пресъхнала
река. Той хвърли кардинала на земята.

- Разбра ли това, което ме интересува? - попита Фрей.

-  Да.  Разбрах,  всичко разбрах.  Онзи,  когото търсите,  се
казва  фон Шерцингер,  барон Дитрих фон Шерцингер.
Изглежда той има частица от черния камък и знае нещо
повече за тайната стая,  защото  притежава една малка
механична пчела, която изглежда използва камъка като
захранване.

-  Кажи  и  останалото!  Това,  което  криеш  от  мен.  -
просъска Фрей.

- Честен кръст, това е всичко няма повече! - простена фон
Валдендорф и се опита да се изправи.

Тънко  като  игла  острие  внезапно  го  прободе  отзад  и
излезе  през  гърдите  му.   Фон Валдендорф се  опита  да
каже нещо, но не успя и се свлече. Фрей избърса острието
и  се  обърна  към  Карнивора.  Тя  лежеше  на  пода,
притисната към стената и не смееше да го погледне. Той
се  приближи  към  нея,  улови  дрехата  й  с  ръка  и  я
изправи.

- Фрей! – възкликна жената и се дръпна към стената. - Не
съм искала да Ви предавам! Г-жа Бренер не е издържала
и е признала за мен, но кълна се, че няма как да направят
връзка към Вас, а аз нищо няма да призная.



- Знам. - рече Фрей. - Вече ходих при нея.

- И дума няма да кажа за Вас. – умоляващо и тихо рече
Карнивора. – Ще им кажа, че аз съм убила ректора, както
и  този  тук,  както  и  другите,  а  за  всичко  останало  ще
мълча.

Фрей протегна ръката си и хвана брадичката на жената, а
после  обърна  лицето  й  нагоре.  Тя  видя,  изписана  по
лицето му, тънка усмивка.

- Вървете! Жива сте ми по-полезна. - каза й той - Реших
проблема и с този и с ректора, както и с онези горе.

Докато  се  качваха  по  стълбите  и  излизаха,  Карнивора
видя,  че  вилата,   подредена  като  дом  на  стила  и  на
суетата, и аранжирана със стотици лица, шумни желания
и  възторжени  думи,  бе  цялата  обагрена  в  кръв  и
потънала в мълчание. 

Някъде  по-надолу  по  Дунава  тежкото  течение  на
дълбоката река бавно повдигаше и носеше по водите си
тялото на г-жа Стърм. А горе, в градината на посечените
като  цветя  млади  момчета,  г-н  Стърм  се  усмихваше
безжизнено на безпомощния и красив Алфред.

XXXVI.  Барон Дитрих фон Шерцингер

Цяла  сутрин  дълго  и  продължително  телефонът  в
кабинета на инспектора на Шумперграсе’42 звънеше, но
Леополд Грим го нямаше там. Лили Бойл и секретарката
Берта Хубер обикаляха нервно из помещението, вдигаха,
оставяха  и  пренасяха  папки  с  документи  от  едната  до
другата  страна  на  стария  шайбов  апарат,  за  да
подпомогнат сякаш осъществяването на връзката, но не
можеха нищо да направят,  а и бяха получили изрично
разпореждане от директор Вимер да не вдигат телефона.
Разговорът трябваше да бъде воден лично. И друг път се
беше случвало инспекторът да закъснее за работа, но...

-  Но  толкова  много  и  то  в  такъв  важен  момент.  –
ядосваше  се  Берта.  –  Обадиха  ни  се  от  най-висша



инстанция  и  този  разговор  е  изключително  важен  за
разследването.  Това  на  нищо  не  прилича.  Добре  де,
Лили, кажете ми, той защо отказва да използва мобилен
апарат?

-  Технологията  пречела  на  самостоятелното  мислене  и
подменяла  със  скоростта  си  естествения  процес  на
разбиране,  а  на  емоционалното  преживяване  не
помагала  изобщо.  Моля  Ви  се,  знаете  го  какъв  е
вехтошар.  –  отговори  Лили  на  Берта,  но  този  път
интонацията и не беше изпълнена със закачлива лекота,
както когато спореше с Леополд, а съдържаше тонове на
напрежение, които тя не успяваше да скрие. 

Лили нервно направи няколко големи крачки из стаята,
а токовете й се забиваха силно в дъските на скърцащия
паркет. Къде ли е отишъл, мислеше си тя, защото добре
знаеше, че Леополд се буди рано и дори когато е имал
малко  часове  сън,  ставаше  и  се  разхождаше  сутрин  в
градината,  „докато  денят  все  още  е  чист  от  шумове  и
настроения“,  както  обичаше  да  казва,  „а  сутрешните
гласове на птиците пробуждат и очистват, а душата е в
покой  преди  още  да  е  започнал  денят  на  човешката
история“. А след това идваше до офиса, пиеха кафе или
понякога  го  намираше  заспал  на  бюрото,  досаме
отворения прозорец, който винаги.... Внезапно погледът
й се закова на календара. Точно на квадратчето на датата
имаше  забита  малка  метална  игла,  чиито  край
представляваше глава на хитроумен усмихнат човек. 

- Ама разбира се. – плесна радостно с ръце Лили. – Берта,
знам го къде е! Та днес е пазарът на овошките и всички
селски  производители  от  региона  се  събират  на
Нашмаркт.  Леополд  от  месеци  говори  как  иска  да  си
купи овошни дървета, няколко круши, дюли и ябълки, но
от  онези  здрави  и  жилави  селски  сортове,  понеже
плодовете на другите били само красиви, но нямали нито
цвят, нито вкус и аромат.

Вратата  на  кабинета  се  отвори и  вътре  влезе  директор
Вимел.



- Лили, на паркинга ви чака автомобил. Ще се качите и
те ще Ви откарат, за да намерите инспектора. 

Срещнаха  го  на  една  тиха  алея  на  Градската  градина,
точно  зад  Палмовата  къща.  Лили  слезе  от  колата  и
извика инспектора. Двама едри мъже възпитано, но все
пак твърде настойчиво,  застанаха от двете му страни и
почти  го  принудиха  да  влезе  в  автомобила  заедно  с
овошките и показаха на Лили, че ще трябва да ги остави.
Тя с неохота се отдръпна, но застана отстрани и следеше
зорко събитията чак докато автомобилът не потегли.

Леополд Грим влезе в тъмната лимузина, настани се на
неестествено  голямата  седалка,  която  му  се  струваше
неудобна  и  пресилена  при  все  малкия  уютен
„Фолксваген“, в който беше свикнал да се вози и видя в
сумрака  спокойната  и  безизразна  фигура  на  възрастен
мъж с побеляла коса, чието лице му беше много познато,
но името не можеше да си спомни. Мъжът мълчеше и го
гледаше  с  очи,  които  излъчваха  любопитство  и  даже
учудване.  Той  даде  знак  и  лимузината  потегли  и  спря
едва  след  няколко пресечки някъде.  Чак тогава  мъжът
заговори.

-  Вие  сте  интересен  човек,  инспекторе  -  каза  мъжът.  -
Водите  толкова  случайно  и  така  стихийно  това
разследване  и  все  пак  успяхте  да  стигнете  по-далеч
отколкото ние за десетилетие.

Леополд Грим го гледаше с неразбиране и от погледа му
личеше, че се опитва да си спомни името на събеседника
си и с какво и от къде му беше познат, което не остана
скрито от стария мъж, за това той му каза:

-  Казвам  се  Дитрих  Шерцингер.  Барон  Дитрих  фон
Шерцингер, ако използваме старите имена. Предполагам
си спомняте за мен, заради времената на далечната вече
1968-70г.  когато  бях   ландестхауптман  (губернатор)  на
Каринтия. Като млад много обичах науката, инспекторе.
Това  ме  накара  да  се  откажа,  въпреки  високата  си
позиция,  от  политическата  си  кариера  и  през  76-та  с
няколко приятели създадохме, първоначално като частен



проект,  института  "Никола  Тесла"  в  Грац.  Там за  пръв
път  срещнах  Фредерик  Лелé.  Дълго  време  заедно
работихме по няколко мащабни проекта за изследване на
влиянията  на  електромагнетизма  върху  организмите  и
наистина с негова помощ, значително се приближихме и
почти  успяхме  да  създадем  изключително  полезен
апарат, който да се използва мащабно при изчистването
на преситения  от вредни излъчвания и частици въздух
през  този  твърде  шумен  двадесети  век.  Това  беше  в
началото, а и дълго време докато не разбрахме после, че
през  цялото  време  Лелé  ние  е  водил  за  носа  и  ни  е
употребявал за собствените си търсения и експерименти
и най-вече преди да разберем какво е намерил и в какво
предизвикателство се кани да хвърли този свят.

Ние  не  сме  от  Национална  сигурност.  Лили,  вашата
малка  любима  секретарка,  към  която  Вие  таите  много
повече  от  приятелски  чувства,  не  Ви  информира
правилно, но решихме така да й кажем, за собствената й
безопасност.  Макар  че  тя  има,  също  както  и  Вие,
учудващо голяма интуиция към този случай, и може да
ни бъде полезна. Но ще видим.

Та, след онези събития от 82-ра година беше създадена
една специална международна комисия по сигурността,
която  аз  оглавявам.  И  от  тогава,  вече  повече  от  десет
години,  учени  от  цял  свят  се  опитваме  да  разберем
тайната на Лелé, както и как да му противодействаме, а
агенти  от  най-добрите  в  света  отдели,  пренебрегнали
политическите  си  различия  и  войни,  се  опитват  да  го
открият.  И даже ние знаем,  че той е тук.  Но той е  тук
както  и  навсякъде.  Със  средствата,  които  той  владее  е
безразлично в  кое  място  на  света  ще се  намира,  за  да
действа.

Фон  Шерцингер  се  излегна  удобно,  усмихна  се  и
погледна замислено през прозореца. После продължи:

 -  Столетия  наред  и  учени  и  алхимици,  и  гадатели  и
всякакъв  тип  шарлатани  са  се  опитвали  да  създадат
подобна машина, която да може да работи без нужда от
външен енергиен източник и по-точно енергията, която



тя  произвежда  да  е  по-голяма  или  поне  равна  на
входящата. И въпреки, че законите на термодинамиката
изключват  възможността  подобно  устройство  да  бъде
конструирано,  все  още  има  твърде  много  търсачи  на
'перпетуум  мобиле',  които  вярват,  че  чрез  силата  на
гравитацията,  или  на  слънчевата  енергия,  или  чрез
някакъв  химичен  елемент  или  субстанция  –  каквато
считали, че е бил философския камък – ще е възможно
да се произведе или да се настрои подобно устройство.
Нали си представяте колко би се променил светът,  ако
бъде измислена подобна машина, която не черпи ресурс,
за да живее и да се движи, и която нито старее, нито се
разрушава от само себе си?

Фон Шерцингер продължи: 

-  Но  дори  не  става  дума  за  механизъм,  който  би
променил производството, би променил икономиката и
ресурсите, заради които се водят толкова много вражди и
които в голяма степен определят: образа на човешкото
общество  и  самото  колективно  лице  на  съществото
'човек'.  Има  нещо  по-важно.  Да  се  създаде  'перпетуум
мобиле'  означава  да  се  преодолее  ентропията.  Всяко
същество и изобщо всяка вещ и система, която извършва
някакъв вътрешен процес и която взаимодейства с друго
същество  или  система  се  разгръща  от  собствената  си
структура  към хаос.  Тя  старее и  се  разпада.  И колкото
повече общува и живее, толкова повече хаосът в нея се
увеличава.  Някои мистици вярвали,  че преодоляването
на  ентропията  и  създаването  на  енергия  се  състои  в
природата и чистотата на самото общуване. Така пише в
„Сума  за  съвършенствата“  на  алхимика  Псевдо-Гебер,
чиито трактат открихме някога сред записките на доктор
Лелé: „това, което ражда всичко и всичко задвижва и е
неизчерпаемият източник на всеки живот е любовта“ и
също „всяко нещо, всеки,  има свой звук и свое име“.  А
сега гледайте:

Фон Шерцингер бръкна в джоба си и извади от там малка
кутийка.  Когато я отвори,  в  нея се  видя да стои малко
механично  метално  насекомо,  подобно  на  пчела.



Насекомото беше захванато с нещо като метални панти,
които придържаха крачката му към кутията.

Фон Шерцингер го поднесе към лицето си и като извади
от  джоба  си  нещо  като  филтър  на  микрофон,  който
тутакси промени гласа му, каза на насекомото:

- О, любима Апис Мелифера!

Насекомото  мигновено  се  раздвижи,  крачетата  му
замърдаха,  а  крилцата  се  разтвориха  и  то  започна  да
издава тихо приятелско писукане.

Знаете  ли  какво  е  това,  инспекторе?  -  каза  Фон
Шерцингер  и погледна със страхопочитание насекомото.
-  Този малък модел на  африканска  медоносна  пчела  е
истинско 'перпетум мобиле'.  

Леополд Грим го изгледа с неразбиране.

-  Намерихме  я  през  осемдесет  и  втора.  Беше  се
покатерила  на  врата  на  китайския  министър  на
здравеопазването д-р Ким и по-точно се беше забила в
тила му и го беше убила. От тогава или малко по-откъсно
тя е тук в тази кутия. Вече повече от десет години това
нещо  стои  заключено  тук  и  се  движи  без  съвършено
никакъв тип енергиен източник или захранване, ако не
броим  един  странен  минерал,  който  го  съставлява  от
вътре.  И  още  нещо.  Тази  машина  изпълнява
безпрекословно командите на своя създател и стопанин.

Ще Ви кажа още нещо, защото съм сигурен, че разбирате
важността  на  това,  което  ви  показвам  и  че  няма  да
доверите и разпространите на никого тази информация,
тъй като – сам разбирате – тя е твърде опасна и никой,
нито държава, нито частна организация или пък някой
отделен човек  би се  замислил да пожертва  вашия или
нечий чужд живот, ако можеше да се домогне до нещо,
което би го направило най-богатия и влиятелен човек в
света,  а  дори,  може би,  и  безсмъртен – по  смисъла на
тялото.

В конструкцията на тази машина, която виждате, Лелé е
използвал парче минерал,  който е с неземен произход.



Предполагаме, че е взето от паднал метеорит, тъй като по
химичната  си  структура  то  се  доближава  до
характеристиките,  типични  на  метеоритите,  а  и  не  за
пръв  път  се  случва  учените  да  намират  неизвестни  на
земята  минерали  дошли  по  този  начин  на  планетата.
Трябва  да  знаете,  че  изследването  и  издирването  на
метеорити се е превърнало отдавна в същинска страст и
то  не  само  и  не  специално  сред  уфолози,  астролози  и
всякакви  подобни  гадатели.  Напротив.  Около
метеоритите  се  разгръща  истинска  иманярска  треска.
Особено след последните доклади на НАСА, че дори най-
близките до земята астероиди са изключително богати на
злато и най-вече на платина, издирването на паднали от
космоса  парчета,  които  съдържат  ценния  метал,
произведе истински фурор.

Та това парче,  този черен камък, който най-вероятно е
дошъл от космоса, изглежда е двигателят на този малък
апарат. Пчелата не се нуждае от никакъв допълнителен
ресурс, за да се движи и да съществува освен него и все
пак тя, по някакъв неразбираем все още за нас начин, се
задейства  от  още  нещо,  а  през  останалото  време  е  в
покой. Тя се задвижва, инспекторе, когато чуе гласа на
Фредерик  Лелé.  Задвижва  се  от  самия  звук  и  тембър,
както  и  от  самите  думи  и  то  от  такива,  които  –  с
извинение – изразяват само нежност и любов.

Открихме  случайно  тази  зависимост,  докато
преглеждахме видеозаписите от конференцията.  Когато
чу  гласа  на  своя  родител,  това  нещо  тук  веднага  се
събуди,  излетя,  кацна  на  телевизора  и  започна  да  се
оглежда.

Направихме  експеримент  като  го  оставихме  повече  от
половин  година  в  затворено  помещение  с  постоянно
звучащия  глас  на  Лелé  и  то  се  движеше  през  цялото
време. Когато нашите звукомонтажисти възпроизведоха
точната  синусоида на звука и  гласа  на доктора,  ние се
научихме, че е възможно да му даваме команди и че това
нещо разпознава и визуално, и звуково света наоколо. 

Инспектор Грим, пред Вас е най-съвършената машина за



убиване  създавана  някога.  Това  е  убиецът,  когото  Вие
търсите.  В  задната  си  част  пчелата  притежава  малък
резервоар,  който  може  и  е  бил  пълнен  с  различни
течности.  Вие  бихте  могли  да  сложите  силна  отрова,
каквато  е  кураре  -  както  при  убийството  на  Кристоф
Немерлин или концентриран разтвор на кокаин или на
други  опиати,  които  инжектирани  в  определна  зона,
могат да доведат до лудост и силни халюцинации, почти
неиздържими  за  организма,  както  се  е  случило  при
ректора  Герхард.  Има  десетки  случаи,  аналогични  на
тези  двата,  при  които  откривахме  в  тила  на  жертвите
следи от убождането на това същество и сигурно са много
повече, защото късно разбрахме къде да търсим. Това е
вашият  убиец,  инспекторе.  Или  поне  физическият,  а
реалният - Фредерик Лелé, Вие ще помогнете да открием.

-  А пергелът в  тила  на  Немерлин? -  попита  инспектор
Грим

-  Сигурно  е  опит  за  прикриване  -  отговорих  Фон
Шерцингер 

- Струва ми се твърде ритуално и преднамерено, за да е
случайно прикриване. А и самото провесване на тялото.
Защо е било необходим толкова много труд да се завлече
до  реката,  да  се  издигне  и  така  нататък?  Освен  това
инструментите  в  дома  на  Немерлин,  сходни  с  които
открихме  в  дома  на  ректора,  йерихонските  рози,  Анна
Блуме,  изгорелия  книгопродавач  и  най-вече  Франсоа
Ноф?

Фон  Шерцингер   вдигна  рамене.  Точно  за  това  се
обръщам към Вас.  Дали поради вашата  интуиция,  или
поради  някакъв  късмет  и  случайност,  този  случай  се
разкрива много по-ясно и в нова светлина пред Вас и аз
се надявам да ни помогнете да схванем това, което никак
не разбираме и  най-вече  да  откриете  следите на  Лелé.
Той  е  някъде  тук  и  тялото  на  вярното  му  куче,
телохранителят Страдивариус, показва това. 

- А пигмея в циганския катун? – попита инспектор Грим.

-  Мислим,  че  въпреки  всички  съвпадения  на



обстоятелствата този случай няма връзка с Лелé, а с един
друг опасен престъпник, или по-скоро не престъпник, а
множество случаи с аналогичен, но не еднакъв стил, за
които  Интерпол  отдавна  знае,  случаите,  известни  като
„Фрей“.  Този  Фрей,  трябва  да  ви  кажа,  е  митологична
фигура в подземния свят, и изглежда не е реален човек. 

Фон  Шерцингер  замълча,  и  после  затвори  кутията  с
механичната  пчела.  Вратата  на  лимузината  се  отвори.
Намираха се на Щумперграсе, съвсем близо до сградата
на инспектората.

- Около Вас винаги ще има човек, който ще ви охранява и
пази,  инспекторе  –  каза  Фон  Шерцингер.  Не  знаете  с
колко опасни хора може да си имате работа. А и по този
начин ще можем от близо да следим работата Ви и да
получаваме  бързо  информация.  Не  се  опитвайте  да  се
свържете с нас, ние ще ви намерим.

Баронът  направи  жест  и  показа,  че  разговорът  е
приключил. Инспектор Грим слезе от колата. Вратата на
лимузината  се  затвори  и  автомобилът  потегли  бавно,
нагоре, по Щумперграсе към Виенска река. 

XXXVII.  Мандрагори

След като изяде супата от пресни пролетни зеленчуци,
Верни постави пред себе  си няколко бобени и грахови
зърна,  които  беше  отделил,  нареди  ги  в  редица,  за  да
види сякаш по-ясно телата им, разгледа пъпа на семето,
който природата му беше поставила, за да се роди от там
кълна на живото и рече на старчето:

- А семената  не са ли пак деца на есента?

Хръдличка се усмихна.

- И пролетта е дете на есента. 

След  това  той  стана  и  с  леки,  учудващо  пъргави
движения премина арката с розови храсти, наведе се под
лилиумите, извади иззад витрината на стар дървен скрин



растение  с  назъбени  листа,  покрито  с  малки  лилави
цветове и го постави в голяма червена кърпа.

- Преди да се приберете, - каза Хръдличка на Верни и му
подаде  саксията,  -  Ще  Ви  помоля  да  свършите  нещо.
Отнесете  това  растение  в  клиника  „Херценхофе“,
извадете корена му от пръстта и го оставете до прозореца
в стая номер дванайсет. Там спи Анна Блуме.

Верни изгледа изненадано старчето.

- При Анна?

- Да, при Анна. - каза Хръдличка - Тя ще се събуди. Време
е.  Трябва  Вие  да  направите  това,  Верни.  Нали  знаете,
името Ви означава 'пролет'.

- А, това какво е? Цвете?

- Мандрагора. - отвърна Хръдличка.

- Онова с корена-човек и кучето ли? - попита Верни.

- С човека и кучето. - отговори Хръдличка.

- Което пищи?

- Пищи. - потвърди Хръдличка.

- Вие сте го чувал... А Вие кой сте?

- Казвам се Фишер. - каза Хръдличка. - Томас Фишер.

Верни  повдигна  внимателно  растението,  уви  го  и  го
прибра в кърпата и се приготви да си ходи. На излизане
той  загледа  човекa.  Нещо  се  случваше,  странно  и
удивително.  Той  забеляза  как  лицето  на  градинаря
започваше  да  се  променя.  С  минути  и  секунди  като
потопен във вода пустинен храст. Гласът му стана чист и
ясен,  погледът  му  бистър  и  уверен,  бръчките  му
постепенно  се  изгладиха,  тялото  се  изправи  и  сякаш
нарастна, той започна да изглежда много по-млад, силен,
с  бурен  поглед  и  някак  познат  от  другаде.  Той  беше
същият и друг човек. Или по-правилно беше да се каже,
той беше съвсем друг човек – онзи същият.

В слънчевия лъч, паднал косо през клоните на вековните
кипарис  върху  фасадата,  където  обичаше  да  заспива



старият Хръдличка, сега, с ръце на тила и с усмивка на
безгрижие,  дремеше,  щастлив  от  света,  от  себе  си  и
всичко, 45-50 годишен мъж.

- Вие сте колегата на Франсоа Ноф, нали? - каза Верни. -
Нищо не разбирам.

-  Не  разбирайте.  -  подвикна  му  развеселен  Фишер.  -
Опитът  за  мислене  по-често  затъмнява  и  скрива  от
душата това, което е единно и ясно в себе си - какъвто
най-често и предимно е самият живот.  И внимавайте с
мандрагората. Тя е силен халюциноген.

- Мандрагората ли ще събуди Анна? - попита Верни.

-  Не,  разбира се.  Това е просто символ.  -каза Фишер. -
Всичко е в човешкото сърце. Нали знаете. 

Сега, вървете! – каза Фишер – Трябва скоро да оставите
растението   при  Анна.  С  Вас  ще  се  срещнем  отново
накрая.

Верни махна с ръка и тръгна по зеления път. Краката му
стъпваха  по  меките  пластове  мъх  и  борови  игли,
прескачаха бръшляни и пълзящите лози, натрупаната, в
този тайнствен кът и ъгъл на света, естествена история.
Той  носеше  прегърнал  до  гърдите  си  саксията  и  си
мислеше за човека, който спеше в нея.

Наистина,  грудките  на  мандрагората  приличаха  на
човек.  На  мъж  или  на  жена,  лежащи  в  земята  и
разцъфващи с цветовете на душата си над главите си над
нея.  Имаше  нещо  магично  в  това  растение  и
човечеството  още  в  своята  зора  беше  забелязало
подобието си на мандрагората - не само на формата на
корените,  но  и  на  качеството.  Те  притежаваха  силно
наркотично  въздействие  и  в  малки  количества  това
носеше щастие и радост, разпалваше любовна еуфория,
поради което ги наричаха 'любовна ябълка',  а в големи
количества бяха силно отровни и причиняваха загуба на
паметта, когнитивни нарушения и даже смърт.

- Точно както човекът, - мислеше си Верни – който дава
на  човека  радост  и  после  лудост.  И  наистина  е  така,



защото когато човек получава едни неща от друг човек,
каквито  са  любовната  страст,  вниманието,  изобщо
чувствата, присъствието – в малки количества това носи
еуфория, но в големи, предизвиква най-висше страдание,
обсебване  и  болка.  Въпреки  че  не  бива  да  съдим  за
всичко  така.  Страстта  и  егоизмът  са  едно,  а  друго
милосърдието и доброто. И между любовта има разлики,
между различни видове любов, както и между хората. И
не всяка загриженост е грижа, а не всяка грижа тежи, но
съществува и тази, която прави човека лек и радостен и в
нея никога нищо не е прекалено. - Така си каза Верни и
продължи да си мисли по меката трева за мандрагорите,
макар че нещо се свиваше вътре в гърдите му като човек
и го смущаваше.

Докато вървеше във влажната полусянка на пълзящите
по  стария  зид  растения,  той  си  припомни
средновековното вярване, че мандрагорите растели най-
често край бесилките, под сянката на обесения, защото
никнели  от  неговите  сълзи.  И  че  когато  извадиш  от
земята  нейния  корен,  растението  пищи,  а  който  чуе
писъка на мандрагора, той ще умре. За да избегнат това,
рицарите  запушвали  ушите  си  с  восък,  чертаели  три
кръга около растението с върха на меча си и след това
обърнати с лице на запад го изравяли, като го теглели с
въже,  но  и  тогава  не  било  сигурно,  защото  плачът  на
мандрагората търсел и искал изкупление и жертва. Ето
защо, за да избегнат смъртта си от преследващия плач,
хората  завързвали  за  листата  на  мандрагората  черно
куче, което държали преди това три дни гладно. После
хвърляли храна на кучето, запушвали ушите си и гледали
в страни. Така кучето изравяло корена на мандрагората,
а след това умирало вместо човека като добър приятел.

Мандрагората  светела  през  нощта  и  била  наричана
'дяволска  свещ'  или  'кандилото  на  джиновете',  защото
имала  свойството  да  вселява  лудост,  но  и  да  прогонва
духа на лудостта, да носи радост, мир, покой и щастие. С
мазило приготвено от нея вещиците мажели телата си и
политали  към  бесовството  на  своите  сабати,  но



същевременно  с  помощта  на  лек  от  мандрагора
безплодните  съпруги  зачевали  с  мъжете  си  радостта  и
най-великото творчество на своята любов.

Прегръщайки саксията с човека до гърдите си, Верни си
мислеше, че всичко...

- Всичко това има някак двойна природа. Даже плачът и
сълзите. Човекът, човешкото. Сълзи от радост и от тъга.
Сълзи  от  невъзможност  и  сълзи  на  победа.  Сълзи  от
егоизъм и състрадание, от алчност и милосърдие, от яд,
от злоба и от умиление. Реки сълзи на вкус еднообразни.
А смехът - понеже човекът е единственото животно, което
се смее - нима има нещо по двулико и по-подло от смеха,
по-нетрайно и пусто от лековатата радост?! И човекът се
ражда  с  плач  и  се  смее  по  природата  си,  прикрит,
престорен  и  по  природата  си  двоен.  А  най-неверен,
променлив и непостоянен е към другия човек. Така е –
мислеше  си  Верни  –  и  някак  в  себе  си  започваше  да
мрази  човека,  макар  от  всичко  най-много  да  обичаше
човека.  А когато го изтръгват пищи и плаче,  смее се и
иска, който чуе писъка му да умре.

Верни  усети,  че  му  прилошава.  Той  махна  саксията  с
човека от гърдите си и я загърна в червеното си яке и
разбра,  че  непременно  трябва  да  отиде  в  клиника
„Херценхофе“,  да  извади  корена  на  мандрагората  от
пръстта  и  да  го  остави  до  прозореца  да  изсъхне  и  да
забрави  за  него.  Защото  никога  не  е  бил  от  значение
човекът,  а  самият  човек,  и  единственото  и  последното
средство за живот и страдание остава Самият човек. 

XXXVIII.  Утрото на Анна Блуме 

Анна гребеше с шепите си мъглата и пускаше в празния
сандък. Нежна бяла мекота, -  казваше й тя -  ти идваш
като  сън.  Който  гали  челото  ми  и  отмива  тревогите,
който гали косите ми и отмива надеждите.  Бяла, нежна
мекота  лунена,  ти  покриваш  счупените  парченца  и



правиш света ми цялостен. Колко отдавна, сякаш вчера,
така  неусетно  всичко  е  станало  кристално,  снежно,
луннобледо. И когато той си отиде и се върна, и се върна,
и си отиде, аз разбрах как се създават гледчерите. Трябва
да разтопяваш и заледяваш,  дълго и отново,  докато се
получи  същински  лед,  такъв,  който  никое  слънце  не
може да разтопи повече, нито студ да замрази по-добре.
Вече  не  ми  е  топло,  вече  не  ми  е  студено,  вече  няма
часовници,  вече  няма  да  закъснявам.  Нежна  мекота
сънена, разказваше Анна на мъглата.

А ти помниш ли ме каква бях? Преди да се бях будила,
преди да бях заспивала, преди да бях почвала да сънувам
с  разума  си,  преди  да  бях  полудяла.  Преди  да  се
страхувам,  да  тъгувам,  да  крещя,  да  се  пазя,  да  мразя,
преди всичко това, преди... Преди да бях разделяла, бях
започнала да събирам, а сърцето, моето сърце, сякаш се
бе  събудило  и  изгряло,  за  да  обича  -  не  надалеч,  а
наблизо  –  както  притихналото,  розово,  сутришно,
слънчево море – теб! 

Не  е  така  звънко  като  бълбукането  на  потока,  и  като
онези шепоти,  които лятото носи, заедно с вкусната си
миризма  на  трева,  топлина,  речна  прохлада,  хладни
сенки, буйна вода, тайни места, известни само на нас, до
които светът не достига и където, ако отидеш с някого,
когато отидем, можеше да си наберем, цветя, див чесън,
птици, рибите в реката и да се върнем, гризейки ябълка.
Не е така сега. Мъгла е в очите ми, като сребърния дъжд
– в твоите очи, които не виждат.

Към нея се приближи принцът. Той беше златен.

Моето сърце, - пееше Анна, - моето сърце е в планините,
моето  сърце  не  е  тук.  Моето  сърце  е  в  планините  да
преследва диви сърни.

Принцът седна до Анна и хвана ръката й.

- Да вървим! - рече й той. - При сърцето ти. Ако останем
още без сърце, ще останем тук завинаги.

- А ти имаш ли сърце? - попита го Анна.



- Ти си моето сърце, а аз съм твоето. - рече й принцът.

- Нали никога повече няма да ме изоставиш? - попита го
Анна.

- Никога! - отговори принцът и я целуна.

Анна и Принцът станаха, уловиха ръцете си и тръгнаха
по златния път, напред към вятъра. А след тях светът на
мъглата и всичките му обитатели се топеше.

Лорелай отвори очи и се  огледа.  В  болничната  стая,  в
светлината  на  процедените  през  завесите  лъчи
Ломентранд четеше вестник.

-  Вие  кой  сте?  -  попита  го  тя.  Изглеждате  ми  много
познат. Сякаш винаги съм ви познавала.

XXXIX.  Нощен петел

Тихо валеше ситен дъжд. Леополд Грим погледна нагоре
към небето, към финия прах на капките, който искреше в
оранжевата  светлина  на  уличната  лампа  и  едва  леко
падаше  като  покриваше  периферията  на  шапката  и
мокреше  очите  и  замисленото  му  лице.  Той  отправи
поглед към последния етаж на управлението, където бе
прозореца  на  кабинета  му  и  като  видя,  че  е  тъмен,
посегна  да  се  обади  на  Лили.  Инспекторът  извади  и
погледна  телефона,  но  после  остави  устройството
обратно и се запъти към кафенето „Нощен петел“. Беше
решил да изчака там Лили, която непременно щеше да се
появи и да го потърси. 

Никога, освен когато не се налагаше заради работата си
да  е  на  друго  място,  или  когато  заминаваше  на
пътешествие, Лили не се бе прибирала без преди това да
мине  и  да  се  сбогува  с  инспектора  и  да  направят
традиционната си нощна разходка, посветена най-често
на разговори за изкуството и философията, и за самото
красиво.

Някак  в  тези  вечери,  когато  по  каменистия  път  в



полумрака те се прибираха - заедно двамата, но и всеки
към себе си – Леополд и Лили имаха възможността да
оставят  думите  за  онези  неща  да  заговорят.  И  да
приближават сърцето им към това, което е отвъд времето
и на което времето е подвижен образ с множество лица.
И да настройват сетивото си към съвършеното и вечното
в човека, а някак покрай другото да настройват вероятно
и сърцето си един към друг.

При всичко и при всяка ситуация беше Лили. При всичко
Лили беше и съумяваше някак да запази спокойствието и
овладяността на тялото си, на интонацията и на жеста,
дори когато събитията излизаха извън контрол.  Когато
бе  напрегнато  Лили  щеше  да  каже  нещо  смешно  или
духовито на инспектора, за да разсея напрежението, или
да се усмихне в знак, че са заедно и че - колкото и да е
рошаво и черно - злото отминава.

-  Черни  и  окаляни  като  малки  мокри  мечета  насред
бързеите  със  сьомга  сме  ние  с  Вас  инспекторе.  Най-
лакоми за това което ни е свръх силите...  Но Вие нали
знаете,  като  в  онзи  стих,  който  момичетата  от
гимназиите  за  древни  езици  винаги  превеждали
неправилно,  бъркайки  множественото  число  на  'vir'
(сили) с  това на 'vis'  (мъже):  "Когато не достигат сили,
дори желанието е похвално."18

В ума на Леополд Грим изведнъж изникнаха думите на
Фон  Шерцингер:  "Между  вас  има  повече  отколкото
подозирате."

Той се сепна и бързо се опита да даде нов образ и нова
посока на мислите си като започна да ги подрежда към
информацията,  която  беше получил от  барона  и  която
все още му се струваше някак нереална.

***

По  стъклото  на  "Нощен  петел"  се  стичаха  едри  капки
дъжд. Те набъбваха бавно и постепенно от притоците си,
натежаваха,  отделяха  се  от  местата  си,  спускаха  се  по
прозореца  и  слизайки,  търкаляха  надолу  себе  си  и

18  Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas



преобърнатия свят, който се отразяваше в телата им. На
дървения  перваз  кацна  малка  метална  пчела.  Тя
избръмча с крилца, за да отърси капките и затрака тихо с
металните си крачета по перваза и по стъклото. Когато
достигна края на дървото, пчелата спря и погледна със
стъклените си очи инспектора.  После излетя,  кацна на
най-горния  ред,  запълзя  по  дървото  и  се  вмъкна  в
кафенето през малката цепнатина, която се бе образувала
от недобре нивелираните рамки на прозореца.

Леополд  Грим  гледаше  навън  през  стъклото  към
посоката, от която предполагаше, че ще се появи Лили.
Той се почувства изведнъж някак странно. 

Нещо затежа в гърдите му с неприятно напрежение като
от чувство, че някой го гледа и следи, с недобър поглед и
със  зли  очи.  Той  огледа  лицата  на  неколцината
посетители. Невзрачни, подобни на силуети, те допиваха
своите питиета, потопени в себе си и в мръсния въздух на
"Нощен Петел".

На  най-вътрешния  ред  столове  с  гръб  към  инспектора
стоеше суха прегърбена фигура. Макар от човека да не се
виждаше нито лицето, нито чрез някакво действие той да
беше  предизвикал  подобна  реакция,  Леополд  усети
настойчиво  отвращение,  примесено  с  нервност.
Разбирайки  ирационалността  на  усещането  си,  което
може би се дължеше както на разговора му с барона, така
и на факта, че за пръв път осъзна чувствата си към Лили,
Леополд все пак реши да стане и да заговори непознатия.
Той се изправи от стола си, направи няколко крачки, но
не бе стигнал още до бара, когато се чу силен взрив, а от
ударната вълна земята се разтресе и стъклата на "Нощен
петел" изпадаха на пода.

Легнал  на  земята,  целият  покрит  с  парчета  стъкло  от
витрината,  инспектор  Грим  погледна  към  улицата  и
съзря там горящата лимузина на барона, в която допреди
половин час се бе возил. Инстинктивно той посегна към
пистолета си, опита се да стане, но видя надвесена над
главата  си  тъмната  фигура,  която  бе  наблюдавал  в
дъното  на  бара  и  усети  силно  убождане.  Инспекторът



почувства как мускулите му отмаляват.  Светът наоколо
загуби  своите  ясни  контури  и  черти  и  се  превърна  в
блуждаещи светли и тъмни петна. Фигурата започна да
произнася  думи,  подобно  заклинание  на  неразбираем
език,  и той почувства,  че се отнася и забравя къде е и
какво  се  случва.  Забравя  и  започва  да  му  бъде
безразлично и даже противно, да стои, повече, тук, в това
студено мазе, подгизнало от студ, потънало във влага, в
кал, в наноси, стекли се от вътрешността на реките, на
континента и на живото в неговите гниещи и преминали
делти. В едно мазе с нахвърлени в съндъците, сплавени
от  влагата  и  от  плесени  вещи.  Ето  там  захвърлената
зелена кола, която беше карал по килима си като дете,
автомати  с  плоски  батерии,  червен  камион,  шахматни
фигури,  затрупани  от  тетрадки  с  упражнения  по
краснопис, накапани с червена восъчна свещ, задачи по
математика, разпилени картинки от дъвки, тайно писмо,
гриф  на  китара,  бели  листи  с  фрагменти  от  Талес,
Емпедокъл,  безпределното  време,  сутришна  любовна
бележка,  лято  на  надеждите...  Какво  стана?  Какво  се
случи? Морето отмива делтите.

Гласовете говорят. Реките бълбукат. Другаде.

В друго време е. Всичко, което е любимо и познато не е
тук. Твоят свят го няма. Тебе те няма в този свят.

Леополд се опита да вдиша, но мускулите се затягаха в
гърдите му. Той виждаше тъмната фигура като в полусън.

Фрей бавно и спокойно коленичи до инспектора. После
извади метално острие, ръждиво и подобно на пергел и
обърна главата му така, че да се открие тила.

Нещо  живо  проблясна  във  въздуха  и  тихо  избръмча.
Фрей  падна  на  земята.  Единственото,  което  успя  да
направи, преди безжизненото му изцъклено лице да се
простре до главата на инспектора, бе да изпусне, заедно с
последния си въздух, безсилен скърцащ звук.

Леополд Грим погледна и видя точно срещу лицето си на
дървения  под  да  пълзи  малката  метална  пчела,  която
преди час му беше показал барон Фон Шерцингер. Тя се



приближаваше  към  очите  му  и  ги  гледаше  с
любопитство. Инспекторът видя на жилото й набъбнала
капката отрова. Пчелата изскърца злобно, а крилцата и
бавно  се  размърдаха,  но  в  същия  момент  нещо  друго
привлече вниманието й. Тя издаде тихо, почти любовно
жужене и отлетя настрани. Леополд погледна в посоката,
където  изчезна  пчелата  и  видя  на  масата  поставена
саксия с  няколко разцъфнали цветя.  Пчелата кацна на
едно от тях, после на друго, след това запълзя по масата и
притихна.  Към  нея  спокойно  се  приближи  млад  мъж,
облечен в дрехи за риболовен излет, с голяма шапка и
няколко изкуствени мухи закачени като шарени перца на
шапката.  Лицето  му  беше  някак  много  познато  на
инспектора. Мъжът взе в ръката си пчелата, постави я в
кутия и я сложи в джоба си.

- Не се безпокойте инспекторе - каза мъжът. - Казвам се
Франсоа  Ноф.  Аз  ще  ви  помогна  да  се  оправите  от
отровата, която Ви е дал Фрей.

Мъжът  постави  в  устата  на  инспектора  стрък  зелени
листа,  сладко-лютиви,  с  вкус  на  дива  мента  и  чесън  и
зашепна думи,  които потекоха,  бавно,  ситно неясно но
приветливо.

Изгря луна, слънце изгря. Топъл вятър откъсна няколко
цветни  листи  от  дърветата,  завъртя  ги  като  птици  във
въздуха  и  ги  спусна  в  нозете  на  слънчевата  алея,  по
която, ръка за ръка, със стъпките си, Леополд вървеше и
се усмихваше между своите най-близки хора. 

XXXX. От подземието или кутията на
Шрьодингер

Не  бяха  изминали  и  пет  минути  от  времето,  в  което
Леополд Грим и Лили Бойл напуснаха  „Нощен петел“,
когато отпред спря стар черен 'Форд' тип седан. От него
излязоха  двама  мъже,  мрачни,  безлични,  подобни  на
сенки, които г-н Януш, барманът, никога не бе виждал



преди това  в  заведението,  a  и  не  изглеждаше те  да  са
санитарите  от  съдебна  медицина,  извикани  от
инспектора, за да приберат тялото на Фрей. 

Мъжете бяха високи, стройни, с яки снаги, носеха добре
прилегнали  черни  костюми  —  подобно  тези  на
пътуващите куриери — с фалти, джобове, токи, копчета и
плътно  пристегнат  колан.  Поради  това  тези  костюми
изглеждаха  твърде  практични,  без  да  може  човек  да
проумее за какво точно служат. 

- Кои сте вие? - попита г-н Януш.

Мъжете  не  обърнаха  внимание  на  въпроса,  сякаш
неговата поява бе нещо съвсем редно, а казаха само:

- Вие позвънихте, нали?

- Не, не съм аз. - отговори Януш.

- Но все пак от тук се е звъняло. - казаха мъжете.

- Господа, кои сте Вие? Какво искате от мен? Тук имаше
престъпление, дойде полиция. – попита ги Януш.

- Не е ли по-добре да седнете и да се успокоите? - рекоха
мъжете.

- Нито ще стоя, нито искам да ми приказвате, докато не
ми се представите. - каза Януш разгневен, но единият от
мъжете го хвана, удари го с юмрук през лицето, повлече
го след себе си, изправи тялото му и го натисна да седне
на стола.

- Защо не се примирите с положението си - рече другият
мъж - и защо сте решили излишно да ни дразните. Да
дразните нас двамата, които в момента вероятно сме ви
най-близки от всички ваши ближни! 

- Не разбирам. - рече Януш докато бършеше сцепената си
устна.

-  Вие  сте  извършил  престъпление.  -  казаха  спокойно
мъжете.

- Не, не съм извършил. Станала е някаква грешка.

-  Правилно.  –  отвърнаха  мъжете  –  Но  така  говорят



обикновено виновните. Освен това на делото вече е даден
ход и Вие ще узнаете своевременно всичко...

РЕМАРКИ: Разговорът между мъжете и Януш става
глух и неразбираем като през  вода.  Появяват се  два
силуета.  Те  вървят в  тъмното по  мокрия  тротоар.
Приличат  на  клошари.  Единият  е  облечен  в  стар
костюм,  разнищен  на  места,  с  износена  бяла  риза,
протрит  черен  елек  и  вратовръзка.  Косата  му  е
прилежно пригладена с вода от дъжда, а лицето гладко
избръснато.  Другият  е  облечен  в  размъкнат  кафяв
пуловер,  навлечен  безпорядъчно  върху  избеляла
карирана  риза.  Той  има  неоформени  мустаци,
пожълтели като стара прегаряща слама, а голямата
му  коса,  прогизнала  от  стичащия  се  дъжд,  се  е
залепила  на  едната  страна  на  лицето.  Единият
силует носи картонена кутия, а другият къс кабел с
крушка  и  прекъсвач.  Понякога  единият  светва
крушката.  Понякога  другият  сяда  върху  кутията.
През  цялото  време  те  спорят  оживено.  Вървят,
стигат, спират пред „Нощен петел“:

- Спрете осветлението, Г-н А., - каза мъжът с кутията, на
онзи  който  държеше  електрическа  крушка  -  Нека
разгледаме този случай, този процес.

- Разбира се, г-н Б., Този случай, този процес.

Г-н А., натисна прекъсвача. Сенките и Януш застинаха на
местата си.  Насекомите,  чиито крила проблясваха  като
частици  и  вълни  от  сребърен  дъжд  в  светлините  на
лампиона  останаха  закрепени  неподвижно  в
несъществуващото време.  Г-н  Б.,  остави кутията,  седна
върху  нея  и  се  загледа  в  сплита  от  криле  и  застинала
светлина:

-  Маса и енергия ще кажете и скрита връзка, – рече той -
но никой не знае какъв процес се води с него, докато не
бъде  поставен  пред  детектор.  Докато  човекът  не  се
изправи пред съда на друг човек.   Нали така, г-н А.,? За
това се казва: 'съждение' тъй както 'присъда'.

-  Не  се  знае  докато  не  отворите  тази  кутия  и  не



погледнем заедно вътре в нея. Но там котката няма да е,
както си мислите, едновременно мъртва и жива, г-н Б., -
каза г-н А., - Нито човекът ще е едновременно виновен и
невинен.  Независимо  от  наблюдателите.  Ще  е  само
едното.

- Не се знае, г-н. А., аз смятам, че Вие по-скоро грешите.
Но не се знае. Даже и това – и той потупа картонената
кутия,  под  себе  си  -  дали  самите  ние  сме  извън  тази
кутия, дали сме вътре в нея или сме и двете. Дали сме... 

Но нека гледаме.

Г-н  А.,  натисна  прекъсвача.  Мъжете  в  черно отново се
размърдаха. Единият с безразличие се наведе над Фрей,
свали часовника, пребърка джобовете му и извади от там
портофейл. След това отиде до бара, наля си чаша уиски,
запали цигара и започна да пуши жадно и с удоволствие.
През  това  време  другият  биеше  г-н  Януш  в  един  от
ъглите  на  заведението,  но  не  с  жестокост,  а  бавно,  с
безразличие. 

Изведнъж фигурите отново застинаха.

- Какво правите? Защо изгасихте пак лампата? - скара се
г-н Б., на г-н А., - Оставете го да го бие!

- Но той нищо не му е направил. - възрази г-н А.,

- Какво като не е. Колкото е, толкова и не е. 

- Но това е безпричинно зло. Ако няма скрита връзка.

-  Пак  търсите  връзки.  Нека  гледаме  състоянията.
Крайните състояния. Как мислите, г-н А.? Ето, казвате, че
да го бият без причина е зло. Но докато го бият, той ще
пропусне автобуса, с който се прибира всяка вечер, и така
ще  оцелее  от  катастрофата.  А  и  такива  неща  стават
постоянно и в  различни смисли.  Тогава това  ще Ви се
стори за скрита връзка и злото ще Ви изглежда добро,
заради  причината.  Но  злото  не  е  добро,  нали  г-н  А.,
крайното състояние? Освен ако е колкото добро, толкова
и зло едновременно.

-  Пропускате  същественото.  Не  може  едновременно.



Нищо не  е  в  един  миг,  както  и  ние  хората.  За  всичко
трябва  време,  за  да  бъде.  И  самата  светлина,  за  да  се
придвижва.  И  самата  тъмнината,  за  да  се  натрупва.
Докато светлото или тъмното стане достатъчно тежко, за
да изгради хоризонт на събитията. 

- Ще я видим тази работа, г-н А., но сега нека проследим
действията в „Къщата на заека“.

Г-н  А.,  натисна  прекъсвача.  Мъжете  в  черно отново се
размърдаха. Г-н Б., стана от картонената кутия и я взе в
ръцете  си.  На  една  от  стените  й  имаше  изрисувана
рисунка  на  заек,  чието  тяло  бе  запълнено  с  малки
фигури. Заекът преследваше и избиваше ловци и кучета.

***

Когато  онзи  изпуши  цигарата  и  изпи  питието  си,  а
другият спря да бие г-н Януш, също така безпричинно
както  и  беше  започнал,  двамата  мъже  в  черно  се
приближиха  един  към  друг.  Погледите  им,  които  се
срещнаха,  изглеждаха  твърде  практични,  без  да  може
човек да проумее за какво точно служат. Твърде еднакви.
Те  приличаха  сякаш  на  сенки,  не  защото  отразяваха
нещо,  което  не  можеше  да  се  види,  а  защото  не
изразяваха нищо друго, освен това, което можеше да се
види. Сенките спряха до трупа на Фрей.

– Той какво й каза? – попита сянката, която вървеше по-
напред.

– Каза й, че ако изпълни всичко, ако много се постарае. –
рече втората.

– Той много ще се постарае. – каза самодоволно сянката,
но след това попита отново разколебано:

– Той сигурен ли е, че Той й обеща?

–  Той  не  бива  да  се  съмнява,  Той  никога  не  лъже.  –
отвърна й втората.

– И тогава всичко това ще престане?

– Всичко това. Той й каза, че ако изпълни всичко.



– А на онези за какво са им лица. За да бъдат съдени, за
да бъдат обичани?

– За да бъдат обичани, за да бъдат съдени. Да страдат. Да
бъдат сами.

– Аз не искам да имам лице, аз не искам да страдам. Аз
не искам да съм аз.

– Той не иска да има лице. Той не иска да е той.

– И тогава съмнението ще изчезне.

– Ще изчезне.

– Той не иска да има сърце, Той й обеща. Той иска вечен
двигател.

– Тогава той ще съди другите.

– Тогава той ще кара другите да страдат.

– Тогава той ще е безсмъртен.

– Като Фрей?

– Като всички той, като тях.

– Като всички нас, като него.

– Ние сме наследникът. - казаха си сенките - Да вървим
да го вземем.

Те прескочиха трупа на Фрей, излязоха от „Нощен петел“
и като  преминаха  „Кървавата  улица“  се  отправиха  към
„Къщата на заека“.  Тя приличаше на кутия. Вратата на
входа  към  подземието  беше  широко  отворена.  Когато
влизаха,  сенките  видяха,  че  стените  са  изрисувани  с
фрески.  Едната  от  тях  изобразяваше  заек,  чието  тяло
беше  запълнено  с  фигурите  на  работници.  Заекът
държеше корона и скиптър и преследваше и избиваше
ловци и кучета. На срещуположната страна имаше друга
фреска,  която  изобразяваше  ловци  и  кучета,  които
преследваха, разпъваха и избиваха зайци. Техните тела
бяха изпълнени с телата на богати управници и монаси
йезуити.

- Той знае. - каза първата сянка, - Безличието е повече от



най-силната личност.

- Той знае. - каза втората сянка. - Човекът е най-слаб е
когато е себе си.

От  тавана  върху  картината  пропълзя  малка  метална
пчела  и  изгледа  сенките.  Те  влязоха  в  тунела  и
продължиха  към  вътрешността.  Вратата  след  тях  се
затвори. 

Когато  сенките  стигнаха  вътрешността,  те  видяха  в
центъра  й  малък  извор.  В  извора  стоеше  голям  черен
камък, около който се усещаше гравитационния радиус
на  невидима  повърхност,  вещаеща  или  припомняща
събитие. Пред камъка, седнал на старо почти вкаменено
дърво,  стоеше  отпуснат  и  спокоен,  дребен  човек,
втренчил  малките  си  очи  в  извора,  в  камъка,  сякаш
изгубени в някакъв далечен безкрай. Човекът държеше в
ръката си куб с надпис: ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑ
Ν  ΟΨΙΝ  („Гледай  греховете  си,  а  не  само  лицето  си“),
който надпис и на обратно прочетен гласеше същото.

Сенките  застанаха  до  човечето  и  взеха  от  ръката  му
кутията.

– Той няма лице, той не иска да има лице. – каза първата
сянка.

– Той няма грехове, той няма добродетели, той не иска да
има. – отговори втората сянка.

– Ние сме наследникът. – рекоха сенките. После оставиха
кутията и понечиха да вземат камъка.

Краката  им  не  помръднаха,  останаха  на  място,  тежки
като  олово,  неподвижни.  Ръцете  им  безсилно  се
отпускаха, бавно надолу, движението, силата на тялото,
застина и спря. Сенките се свлякоха и седнаха на дървото
до доктор Лелé.

От извора излезе малко момиче. Очите му блестяха като
сезоните на вечността.

– Ти кой си? – попита момичето сянката. 

– Ти кой си? – попита момичето другата сянка. 



– Аз съм Яра. – каза тя и се поклони. После ги погледна в
очите. – Ти кой си? – каза им – Аз съм Яра, ярката зора.
С мен се събужда за радост и за щастие този, който ме
обича. Аз съм Вера, нежната вечерница. С мен заспива, за
утеха и спокойствие, този, който ме обича.

– Ти кой си? – питаше момичето сенките. 

Сенките мълчаха. 

– Този, който се радва за мен, този който тъгува за мен,
този който обича лицето ми, този който има лице, този
който обича душата ми, който ходи с моите крака, него аз
ще пренеса  отвъд.  Този,  който не  може да  обича, не  е
нито вълна, нито частица…

***

Г-н А., натисна прекъсвача и лампата изгасна. 

- А сега защо направихте това. – каза г-н Б., - Може би те
щяха да предприемат нещо. Не сте ли любопитен?

-  Има  един  хоризонт  на  събитията,  от  който  насетне
връщането е невъзможно. – отговори г-н А., - Когато се е
събрала  достатъчно  компактна  маса,  за  да  деформира
време-пространството.

- Вие вярвате твърде много в светлината и тъмнината, но
твърде малко в човека.

-  Времето  тече  по-бавно  в  присъствието  на  силни
гравитационни  потенциали,  нали  г-н.  Б.?  Това,  което
едни ги привлича като вечна светлина - други като вечен
мрак.  Сякаш  едни  се  раждат  за  едното,  а  другите  за
другото и го търсят. Стремят се. А попаднат ли в радиуса
на събитията, няма връщане.

- Ние едновременно сме в светлината и тъмнината, г-н А.,
и хората се проявяват различно в присъствието на силни
по  гравитацията  си  хора.  Едновременно  в  няколко
състояния, съвместно в няколко гравитации. Вие можете
да разберете колко и какво е, само, ако поставите човека
пред детектора на друг човек.  

- Не едновременно, г-н Б. Чувството се движи, мисълта се



движи, човекът се движи. За време, а не едновременно и
не  може  да  нарушавате  с  измерването  си  неговата
история.

-  Двама  взаимодействащи  си  човека  нямат  отделна
вълнова  функция  г-н  А.,.  Измерването  на  един  човек
изменя веднага състоянието на цялата система, състояща
се от двама човека. Човекът, който вие ми описвате като
история е самотен като светлината. 

-  А,  човекът,  който Вие ми описвате,  г-н Б.,  е  случаен,
многолик и безличен. И обликът му зависи от погледа на
друг човек. Бог не играе на зарове.

- Не казвайте на Бог какво да прави, г-н А.

- Вие наистина ли мислите, че луната съществува, само
когато я погледнете? 

-  Нека гледаме, г-н А. Пуснете лампата. Скоро добрият
Верни ще влезе в Къщата на заека. А тогава несъмнено
ще дойде и Уил.

- Кой Уил? А да щастливецът Уил. А ние знаем ли кой е
той?

- Несъмнено не.

РЕМАРКИ:  Разговорът между г-н А.,  и г-н Б.,  става
глух и неразбираем като през вода. Те продължават да
разговарят,  вече  неясно,  и  да  присъстват  на
границата  на  един  гравитационен  радиус,  като
спътници и наблюдатели на хоризонта на събитията.
Гравитационният  радиус  може  да  представлява
дебело  бяло  корабно  въже,  разпънато  на  сцена  като
окръжност  около  „Нощен  петел“.  Понякога  г-н  А.,
загася  крушката  и  тогава  в  мрака  и  тишината  се
чува  вятър.  Понякога  г-н  Б.,  сяда  върху  кутията  и
тогава  в  светлината  на  крушката  се  чува  шум  на
хора,  стъпки и  далечни гласове.  Звукът на вятъра  в
тъмното  ще  бъде  винаги  един  и  същ.  Гласовете  на
хората в светлината ще звучат на различни езици и
шумът на техните действия ще отзвучава събития и
вещи на различни епохи.  



Г-н  А.,  натиска  прекъсвача и  крушката  светва.  Г-н  Б.,
оставя картонената кутия до границата на въжето и сяда
върху нея. На една от стените на кутията има изрисувана
рисунка на заек. 

***

Когато Верни влезе в „Къщата на заека“ той дълго стоя на
входа пред тунела като разглеждаше фреските.

- Нещастието търси възмездие. - мислеше си той, докато
наблюдаваше фигурата  на  Заека-крал.  -  Тези,  които са
били преследвани, унижавани, избивани – зайците, сега
на свой ред преследват и убиват. Злото трябва да понесе
същата или по голяма рана, защото ако не я получи и не
получи възмездие, това ще е още по-голямо зло. Заекът
разкъсва разкъсващото куче, работниците, изрисувани в
тялото на заека, разпъват и душат, късат месото и телата
на тези, които цял живот ги бяха мъчили. И някак сякаш,
тази сцена изпълваше до дъно със спокойствие и радост
душата на всеки зрител, който поне веднъж в живота си е
бил унижаван, тоест на всеки съществувал човек.

-  Не  постъпвай  с  другите,  както  не  искаш  с  теб  да
постъпят. - каза на себе си Верни – Но защо? Закон на
разума ли е? Злото за злия прави ли добро? Доброто за
злия прави ли добро?

Защо се радваме на чуждото нещастие, позор, пропадане
и слабост и го желаем тъй, че сякаш, когато виждаме, че
някой страда, ние се издигаме и неговото унижение ни
прави  нас  самите  по-висши,  по-достойни,  истински,
благочестиви съдници и даже по-добри. И сякаш гледаме
в дистанция безценна истина (съблечена от състрадание,
от гняв, от всяка ценност) като достойни съучастници на
резултата,  душите  ни  окрилени  с  възторг  на  проста
радост  изискват  тоз  момент  на  справедливост  и
възмездие да не прекъсва никога?

Закон на разума ли е да не постъпваш зло със другия? И
не разбира ли умът ми явно, че ние истински се радваме
на чуждото нещастие?! 



Защо  когато  злото  върши  зло,  лице  към  неговото
действие  обръщат  с  добро и  уважение?  А  когато  злото
понася зло– това доставя ни утеха, радост и наслада от
страданието. И защо, когато доброто върши добро, остава
нямо, слабо, невидяно, невзрачна и неценна даденост, а
като получава зло, извиква съжаление и присмех?

И все пак аз навярно не разбирам, макар и разумът ми да
го  осъзнава.  -  каза  Верни.  -  Нима  не  можеше  да  се
постъпва само с любов от добро сърце? Да бъдеш от себе
си добър?

Верни  погледна  фреската  на  другата  стена.  Ловци  и
кучета гонеха, преследваха и убиваха зайци така, както
природата  го  беше  разпоредила.  Природата,  за  която
този  обърнат  ред,  да  властва  заекът  над  ловеца  беше
нещо недопустимо и несвойствено, а мисълта за него, за
възмездието,  глупава.  Верни  се  приближи  и  огледа  с
очите  си  фигурите  на  зайците,  изпълнени  със
сребролюбиви  и  лъжливи  монаси,  погледна  ловците  и
кучетата, изписани с жетвари и труженици и си помисли,
че ние не знаем.

- Ние не знаем кой в този свят е жертва, кой преследвач,
дали  не  сме  и  двете  едновременно  или  обратно  –  сме
просто безформено безличие, податливо на ситуация.

И  все  пак,  -  каза  си  Верни  –  Трябва  човек  да  върши
добро, да създава красивото, както прави това пролетта и
това  да  бъде,  в  неговия  единствен  живот,  неговата
изписана с нежна ръка и красив почерк автобиография.

Той се зарадва на тази си мисъл. Топла усмивка на вяра,
сърдечна лекота  и  вкус  на  бъдеще и смисъл отпуснаха
гърдите  му  и  изпълниха  душата  му.  Верни  си  каза,  че
трябва.  Трябва  да  отиде  в  подземието  и  да  намери
метеорита,  за  да  помогне,  да  направи  всичко,  но  да
помогне на тези, които се стремят към добро.

-  Защото  само  доброто  съществува  в  света,  макар  и
незабележимо. - каза той. - И защото злото е отсъствие на
добро, а цялата утеха, радост и признание, които му се
падат са изрази единствено на онова очакване,  че след



очистването, след нищото и злото, най-сетне ще настъпи
истинско добро.  Не  както  го  виждаме като  през  криво
огледало, а както си е.

Верни влезе в тунела. Вратата на подземието се затвори.
Изгря студена светлина, заваля сняг в тунела, а от пода,
от  земята,  започнаха  да  никнат  замръзнали  пролетни
цветя. Те бяха малки и строги, покрити със скреж като
усмивки на разочаровано дете и сякаш говореха на свой
ням език на  сърцето,  който притежаваше тон,  но  не  и
морфеми.

Той  чу  полъх  в  себе  си,  почувства  смях,  тъга,
решителност,  любовна  скръб,  покруса  на  надежди,
предателството на душа, гладът за тяло, безверно щастие
и  плясъкът  отлитащ  като  крило  на  птица  на  мечта.
Почувства  в  себе  си  горчивата  трева,  далечина  на
близост,  разбиването  на  прибой,  студена  светлина,
солени пръски, като на някой буден в тъмното, безсилен
да отвърне на съдбата, освен да бди и да я гледа.

Верни се обърна и видя до себе си веселите очи на един
млад човек с все още безбрадо лице.  Младежът имаше
широкопола шапка със перо, красива кърпа, извезана от
жена,  обувките  му  бяха  чисти,  полепнали  само  от
венчелистчета,  споени  от  сутришната  роса  в  тревите,
през които беше газил. Дрехите му миришеха на топли,
развълнувани от вятъра жита. Той дъвчеше стрък трева
на безгрижието, откъснат случайно от нечий път.

- Ти кой си? -попита Верни

- Аз съм Уил. - рече младежът

- Какво искаш от мен? - попита Верни

- Сега с теб ще се наказваме. - отвърна Уил.

- Но за какво? - попита Верни.

- Как за какво? - учуди се Уил. - Никое добро не остава
ненаказано.



***

Уил  поведе  за  ръката  си  Верни.  С  бавни  крачки  и
спокойствието на невидима необходимост те прескочиха
бялото въже и стигнаха до извора, до вкаменелото дърво.
Отпуснат  и  застинал  на  дървото  седеше  малък  човек,
втренчил очите си в извора, в някакъв далечен безкрай.
Оставени  на  земята,  до  човека  лежаха  сгънати  и
подредени  два  черни  костюма  –  безлични,  практични,
без ясна функция, без да може човек да проумее за какво
точно служат. Уил погледна човека, прескочи костюмите
и  направи  знак  на  Верни  да  седне  на  дървото.  После
отиде до извора, изми лицето си и захапа другa трева. 

- Довиждане. – каза Уил. – а ти недей се оправдава с тези
думи, че доброто и така си е добро. 

Той тръгна към дъното на галерията, спря се в края й и
седна на земята,  където беше опънато корабното въже.
Младежът повдигна въжето в ръцете си, разгледа го със
сериозно изражение, остави го отново на земята.

- Довиждане казах. – каза Уил. – И остави след себе си
наследници, а не безсмъртие.

Светлината в галерията рязко намаля. 

Верни се опита да стане от дървото, да вземе камъка и да
излезе от това място, което го задушаваше и притискаше,
но не можа да направи това.  Някаква здрава сила или
безсилие го бе захванало, тежеше на гърдите, и той не бе
способен  на  нищо  друго,  освен  да  гледа,  слуша  и  да
разбира. Верни втренчи очите си в насекомите, летящи в
застинал  кръг  над  извора,  в  крилата  им,  които
проблясваха като частици и вълни, като сребърен дъжд,
неподвижно закрепен в несъществуващото време. 
В  дъжда  от  сплитове  висяща  светлина,  из  теглещата
гравитация,  пред  очите  му  започваха  да  танцуват
силуети, призрачни и познати като спомени. Те носеха на
лицата си маски – съвсем разпознаваеми. Приближаваха
се към него,  откриваха се и ставаше все по-явно,  че са
били  сякаш до  него  винаги,  неизменно  през  целия  му
път. 



Първо  се  приближи  висока  красива  жена  с  голяма,
пищна,  богато украсена рокля.  Керамичното й лице бе
застинало  в  тънка  иронична  усмивка,  очертана  с
наситено-червен стъклен гланц.

- О, ти ли си? - каза тя с презрение – Човек без сила и
достойнство,  който  протича  като  перманентен  провал.
Какво добро си ти? Ако доброто няма гордост и уважение
към себе си, то ще е слабо и нисше като слугинче. Никой
не  обича  толкова  нисше  добро.  Никой  няма  нужда  от
толкова  нещастно  и  слабо  добро.  Слабостта  си  ли
наричаш милосърдие? Или твоята гордост е да страдаш?
- Тя се изсмя и отмина по пътя си.

До  лицето,  до  ухото  на  Верни  се  появи  друга  сянка  -
слаба,  ниска,  смугла  като  циганче,  разголена,  мила,
доверчива, с тих топъл и искрен приятелски глас. Лицето
й беше по детски чисто, бяло като на кукла в детска стая.

Сладко  е  нали?  –  каза  му  тихо  тя  –  Толкова  сладко.
Удоволствието да вършиш добро. Не можеш да се спреш.
Отново  и  отново.  С  тази,  със  следващата,  с  всички
едновременно.  До  изхабяване.  Дори  когато  те  не  го
желаят. Дори когато ти не го желаеш. Сладко е нали? –
каза тихо тя и седна в скута му.

Към тях се приближи дебел мъж, с гуша и прелели бузи,
които  едва  се  покриваха  от  голяма,  сплескана  като
монета маска над лицето.

- Ти обичаш да даваш. - каза мъжът с безразличен тон,
докато дъвчеше нещо. - Да имаш, за да даваш. А когато
нямаш, пак. И когато никой не иска нищо от теб, отново.
Да вземаш, за да даваш. Ти това ядеш нали? Вкусно ли ти
е? Или е противно и с неприятен вкус.

Мъжът  плю  на  земята,  хвана  за  ръката  смуглото,
сладострастно, като по детски чисто момиче и я поведе
със себе си.

Сенките им се сляха и стопиха. От сплита се появи сухата
фигура  на  висок  мъж,  който  имаше  пред  лицето  си
куфар. Той приличаше на счетоводител. Тонът му беше



равен, спокоен, любезен и услужлив.

-  Знам,  че  Вие  лъжете,  за  да  не  наранявате.  -  каза
счетоводителят  – И макар че  няма  по-голяма  лъжа  от
фалшивото  добро,  правите  това  от  милосърдие,  нали?
Правите го постоянно. Натрупвате значителен капитал.
Но  внимавайте.  Казвам  Ви  го,  защото  Ви  мисля  само
доброто, следя ви сметката, защото Вие сте добър човек.
Ако  не  успеете  да  раздадете  всичко  докрай,  ако  не
разпилявате  всичко,  а  спестявате  от  делата  си  към
хората, ако не Ви стигне силата и в един момент спрете.
Тогава ще станете предател.

Човекът с куфара отмина. 

Втренчен  в  сребърния  дъжд,  закрепен  в
несъществуващото  време  над  извора,  Верни  видя  как
крилата на насекомите бавно започваха се чупят, топят и
да изчезват като ситен светъл прах. Сияние, подобно на
лице,  на  сън  и  огледало  се  образува  от  разтопените
частици.

- Аз съм сънят ти, - каза сиянието. Аз съм тъгата. Виж ме,
виж лицето  си.  Накрая и  най-последно идва  тъгата.  И
остава да стои. Защото доброто винаги е тъжно и това е
неговата присъда.  Да живее с  миналото и да се  отдава
безцелно на настоящето. Да линее. Няма активно добро.
Защото  то  трупа  в  нищото  и  гледа  зад  себе  си.  Най-
голямата от всички суета. Нищо не остава от направеното
добро. От всичко то е най-малоценно.

Лицето се приближи към Верни, погледна го с омраза и
отвращение:

-  И  ти!  Искаш!  Всичко  това!  Добро!  Да  го  усилиш
хилядократно?  И  да  го  хвърлиш  върху  хората  като
вземеш този камък? Ти който си горделивец на слабостта
без  самоуважение,  слаб  и  нисш  като  прислужник,
сладострастник във всяко начинание, ненаситен и алчен
да  вземат  от  теб,  лъжец  с  благородни  аргументи.  Ти,
който живееш в миналото и си тъжен винаги. Спасяваш
се  от  себе  си  в  оттеглянето  си  към  една  утопия  и
единственото, което можеш да дадеш е тъга.  Още тъга.



Но животът на абстракциите е празен. Празен. Както си
празен и самият ти...

Верни стоеше и гледаше към черния камък,  навътре в
себе си,  към хоризонта на събитията.  Там бе пусто.  До
него, погълнат от дълбочината на разума, спеше доктор
Лелé. 

Г-н  А.,  натисна  прекъсвача  и  лампата  светна.  Г-н  Б.,
седна  върху  кутията.  Към  тях  се  приближи  Уил.  Той
погледна лицето на Верни, лицето на д-р Лелé, погледна
сгънатите  черни  костюми,  поздрави мъжете  с  лампа  и
въже и посочи с ръка към спящите:

-  И  за  какво?  Една  идея  пада  като  птица,  друга  идва,
после отшумява, втора пада след нея и не достига тялото.
А телата не гледат небето. Всички те виждат собствената
си височина,  покатерени върху  себе  си.  Такова  нещо е
щастието.  За  него  няма  морфеми.  То  съществува
единствено в детектора на друг човек. Но за теб. За тебе.
Това, което отгоре е изглеждало предначертано винаги –
бързо става болка. Това дето изглеждаше като летене –
пълзи долу по очи по корема си. 

Ето  ме  и  мен,  –  каза  Уил  -  тук  съм  от  години,  сто,
хилядолетия,  не  гледайте,  че  съм  млад.  Аз  съм  вечно
млад. А съм младостта на всички хора, най-прекрасната.
Това, което умира и изчезва винаги. А тогава, когато бях
млад и влюбен за единствен път, аз сънувах всичко това,
което  щях  да  ви  разкажа  за  любовта  в  един  сън.  Сън
сладък  като  лятна  нощ  и  дълъг  като  вечност.  Но  го
забравих, когато отхапах една ябълка. 

Уил лапна своят стрък трева, откъснат от нечий път на
младостта, седна до бялото въже, ограждащо хоризонта
на събитията.

РЕМАРКИ:  Тук би могло да зазвучи музика. Не песен -
празнична, траурна или следваща човешкият ден -  а
съвсем  лека  мелодия,  шепот,  подобен  на  теория  за
струни,  съпътстваща човешкия миг.  Нещо кратко и
вечно, като любовта. Която е...



… сякаш по-плътна от забравата

 по-ефимерна от припомнянето, 

по-рядко случваща се от мократа вълна, 

- по-често случваща се от провала, 

тя е най-много луда и лунна, и най-малко ще спре да
бъде,

- отколкото цялото море,

което единствено, е по-дълбоко от морето.

Любовта е по-малко завинаги от победата.

По-малко никога отколкото живота.

По-малко голяма от най-малкото начало.

По-малко незначителна от прошката.

Тя е най-много разумна и слънчева

и повече не може да загине, 

отколкото цялото небе, 

което единствено, е по-високо от небето.“19

***

Можем  да  си  представим  случващото  се  и  сцената
като извор, а изворът като небе. Г-н А. и г-н Б. ловят
риба в небето. Уил се люлее на люлка от луна.  Бяло
въже огражда хоризонта на събитията, а отвъд тях,
обърнат  като  купа  и  накичен  със  звезди,  стои
нарисуваният свят. Звездите се отразяват в небето –
в  извора.  Г-н  А.  и  г-н  Б.  хвърлят  въдиците  си  в
небесната душа и плувките им раздвижват езерото и
звездите. Уил наблюдава от люлката – отгоре, сякаш
отвътре – този свят наподобяващ езеро с повърхност
нервна, неясно сляла зло с добро, любов, омраза, страх,
надежда,  примирение...  Безветрие  и  тишина,  като  в

19 e. e. cummings. "[love is more thicker than forget], прев. от 
английски Йоана Стефанова.



първия час преди утрото – часът на спящите. 

- Представете си една мечта, г-н. А., - рече г-н Б., - Ако
времето можеше да се върне назад не само за фотоните,
за  квантите,  но  и  за  хората.  Да  се  поправи  всичко,
счупено,  безценно,  да  бъде  светлина...  Следствието  да
открие  причината,  да  я  създаде  и  подкрепи,  да  й
благодари  за  себе  си.  Както  съвременните  на
някогашните,  джуджетата  на  великаните,  децата  на
родителите.  Колко  много  сила  има  във  връзката.
Единствената  сила.  Колко  празнота  в  забравата.  Само
нищо.

Това,  което  Вие  на  шега  бяхте  нарекъл  „призрачна
връзка“.  А  представете  си,  че  наистина  я  има  нея,
призрачната връзка, и човеците, дори да са в двата края
на  вселената,  се  усещат като  вечно  сплетени фотони?
Като вечно сплетени.

Някъде там вътре е всичкото. Ритъмът божествена искра,
цъфтенето на видовете.  И не са страшни гравитацията,
времето, изменението – нищо не е само напред и нищо
не отминава завинаги. Навътре душата е безкрайна като
небето и в нея се срещат хората. 

-  А  можеше  по  два  начина  да  се  живее  -  рече  г-н  А.
Единият  -  когато  мислиш,  че  не  съществуват  чудеса.
Другият - когато вярваш, че всяко нещо е чудо. И що се
отнася  до  физиката,  а  не  до  изкуствата  (до  лесните
метафори), както знаем, по-обоснован е вторият. 

РЕМАРКИ:  Дали  вътре  или  вън  от  кутията;  във
времето, във вечността, вечно сплетени Г-н., А., и г-н
Б., замълчават. До края те ще се чуват като струни
някъде отдалеч. Сцената е празна и затъмнена. На нея
има  само  бяло  въже  описано  в  кръг,  на  чиито  ръб  е
седнал Уил. 



Глава последна. 

Успял е онзи, който е живял добре, 

смял се е често и много е обичал.

Легнал на пода на „Нощен петел“ Леополд Грим дъвчеше
трева  с  лек  сладко-лютив  нагарчащ  привкус  на  дива
мента  и  чесън,  която  му  беше  дал  Франсоа  Ноф  и
постепенно идваше на себе си.

- Добре ли сте? - попита го Франсоа.

- По-добре. - потвърди Леополд и се опита да се изправи.

- Недейте, не ставайте. Почивайте. - рече Франсоа.

-  Нека  Ви попитам,  -  каза  инспекторът  – макар,  че  се
досещам  как  се  е  случило  всичко.  От  къде  намерихте
тялото,  което  помислихме  за  ваше  в  оранжерията  в
Кирлинг? И изобщо зъбния картон, отпечатъците... ?

- Мартин Лебенсфелд. - отговори Франсоа. - Той е лекар
и има нужните контакти на подходящите места. Просто
взехме едно тяло за кратко, на заем и после го върнахме
на нашите приятели в института.

-  А кое Ви накара да действате в  точно този момент и
толкова  дръзко.  Немерлин?  Фредерик  Лелé?
Отвличането на Анна?

- Вижте инспекторе, нещата излязоха от контрол. И Лелé
и  Фрей  бяха  намерили  твърде  опасни  оръжия.  Какво
можехме  да  направим?  А  и  тези  от  организацията  на
Малер  бяха  безсилни,  не  само,  но  също  като  другите
търсеха и искаха да се домогнат до тайната. 

-  Тайна?  Каква  тайна  –  попита  инспекторът  –  тази
история за метеорита, който дава вечна енергия? 

Франсоа Ноф се усмихна.

-  Всичко  това  трябваше  да  спре.  Експериментите,
убийствата. Вие да го спрете. Ние трябваше да изчезнем.



- Казвате 'ние'. Кои вие? - попита инспекторът.

- Аз, Мартин Лебенсфелд , Густав Бóни...

-  Бóни,  който  изгоря  в  антикварната  книжарница?  -
попита инспекторът.

-  Не се  безпокойте за Густав,  инспекторе,  той е  съвсем
жив и здрав. А също и Том Фишер, който Вие познавате
като Хръдличка. Казах Ви, наложи се да изчезнем. Онези
бяха  готови  на  всичко,  за  да  открият  тайния  тунел,
метеорита, който вярваха, че ще ги направи безсмъртни
и всесилни. И ето че го откриха, но и той ги откри. Те
повече няма да излязат от там.

- За какво говорите? – попита инспекторът – Какво се е
случило?

- Авантюристи. – каза Франсоа замислено, сякаш без да
го  слуша  –  Те  все  търсят  нещо  труднодостъпно  и
заровено. Скрита тайна, изобретение, с което да се владее
времето, пространството, материята и даже да се улови
самата  душа.  Но  редът  е  обратен.  Самата  душа  владее
времето.  Тя  е  тази,  която  създава,  която  мечтае,  която
нарича,  когато  обича,  която  живее.  Фрегата  Свободна,
Душата Шепти, Есен Чуднокрила.

- Фучи Далечното, Докосваме Единността. Кон на F7, D6,
E4,  F2,  D1.  -  инспекторът довърши фразата и погледна
учудено. 

- Не го мислете. - махна с ръка Франсоа. - Аз тръгвам, а
Вие, когато се събудите, отидете на  Кертнерщрасе'7, там
където се  е  намирала „Къщата на заека“ и запечатайте
онова подземие. Каквото е останало дотогава от него. Не
искам още някой да пострада. И моля Ви, не се опитвайте
да ни намерите нас. Ние сами ще се погрижим за себе си.
А Вие има за кого другиго да се грижите – каза Франсоа и
се усмихна. А сега поспете. 

Франсоа Ноф взе от масата саксията и тръгна към вратата
на  „Нощен  петел“.  Преди  да  напусне  заведението,  той
спря на прага му и помаха на инспектора.

Леополд Грим отпусна главата си на пода и затвори очи.



Мислите му се разпръсваха като облаци и се събираха в
сплитове  светлина,  сгънаха  се  в  топка  сух  храст  и
препуснаха по дюните с вятъра, стотици километри назад
и навътре, за да потърсят и намерят, да се разтворят като
ръка  в  своето  естествено  обиталище.  В  основата  на
сърцето,  където  лежеше  едно  голямо  бистро  езеро,  в
което плува златният сом на душата. 

Болката  от  ужиленото  преминаваше.  На  гърдите  на
Леополд, на сърцето му, стана спокойно и леко. Така го
завари час по-късно Лили. Той спеше на пода в „Нощен
петел“ целият посипан със стъкла и ухаещ на дива мента. 

Когато го видя, тя се приближи бързо към него и провери
пулса му. После огледа заведението, за да разбере дали
не  ги  застрашава  някаква  опасност.  Наведе  се  над
Леополд,  погали  го  нежно  по  челото,  а  после  се
приближи към лицето му и го целуна по устните.

- Франсоа! – извика стреснато инспекторът и се събуди.

- Аз съм Лили. – каза Лили – Не съм Франсоа.

След като се увери, че Леополд е добре и му разказа, че
веднага когато чула за атентата срещу фон Шерцингер и
установила, че инспекторът не е измежду пострадалите,
тя  веднага  и  без  да  се  бави  започнала  да  го  търси  и
разбира се го намерила тук, паднал на този под до трупа
на някакъв мрачен човек... Лили погледна въпросително,
очаквайки инспекторът да й разкаже какво се е случило.
Той обаче махна с ръка.

- Оставете това Лили. Обадете се на Били и Бенц, нека
проверят какво става на Кертнерщрасе'7 в подземието на
„Къщата на заека“ и извикайте някой да разчисти тук. А
ние  с  Вас  нека  се  поразходим  по  алеята  около
Дунавканал.  Ще  Ви  разкажа  всичко  за  този  случай.  И
знаете ли. Може би трябва да поговорим и за още нещо.

Лили  погледна  изпитателно  инспектора  и  усети  как
бузите  й  започват  да  горят  и  да  се  изчервяват.  Тя
разбираше всичко, когато погледнеше неговото лице.

***



Изглежда целият  подземен етаж на  „Къщата  на  заека“
вече  се  беше  напълнил  с  вода.  Мартин  Лебенсфелд
изгледа  скептично  прииждащите  струи  и  намота  леко
крачолите на панталона си. Той пристъпи напред и видя
долу в дъното, пред входа на тунела, да се носи бавно по
водата  червено  спортно  яке.  Без  да  мисли  повече  д-р
Лебенсфелд  се  хвърли  и  започна  да  плува.  Не  беше
навлязъл и на половината от тунела, когато забеляза на
една от нишите, издълбани в горната му част,  да лежи
почти безжизненият Верни. Той хвана тялото на мъжа с
червеното яке и започна да се изкачва към повърхността.
Когато стигна до стъпалата, които все още не бяха залети,
Лебенсфелд  постави  тялото  на  Верни  да  легне.  Той
провери  пулса  му  и  като  се  увери,  че  е  все  още  жив,
започна  да  изкарва  водата  от  дробовете  му.  Не  след
дълго, кашляйки и плюейки вода, Верни дойде на себе
си, огледа се и като видя лицето на доктора се опита да
каже нещо,  но  езикът  му  успя  да  издаде  само  звук  на
облекчение  и  благодарност.  Лебенсфелд  го  повдигна
през рамо и го повлече нагоре по стъпалата.

Докато  завиваха  по  Вайбургассе,  където  докторът  бе
паркирал  автомобила  си,  те  преминаха  покрай  стар
тъмно-кафяв кадилак с гладка бяла кожена тапицерия.
На  предната  му  седалка  красив  млад  мъж  ядеше
кифлички,  гарнирани  с  течен  шоколад  и  цели
лешникови ядки и се наслаждаваше на синьото небе и
перестите  като  ветрила  облаци,  както  и  на  вкуса  на
живота.

-  Погледни  небето  Бенц.  -  рече  Били  –  Тези  облаци
винаги са ми напомняли за стада овце, които погледът
ми събира и брои, а те бягат, но после се връщат, за да
може погледът отново да ги брои, да ги брои и отново...

Ломентранд  обаче  не  слушаше  своят  приятел.  Той  бе
изцяло погълнат от ръцете на Анна, която му показваше
на задната седалка на автомобила как се сгъват цветя от
хартия.

Подминавайки  лейтенантите  Мартин  Лебенсфелд
загледа лицата им. Те му се сториха някак познати. Той



затвори за миг очи и чу в мислите си как звучи и потича
шумът на реката. 

-  Sacrum Piscatoribys semper nos coniungat. -  каза си д-р
Лебенсфелд.

***

Няколко часа по-късно д-р Лебенсфелд и Верни стояха
на  верандата  на  малка  дървена  къщичка  високо  в
дефилето  на  реката  близо  до старата  каменоломна.  До
тях тичаше остроухият Шлиман, криеше се във високите
треви, изчезваше в стръмнините на дефилето, обрасли с
храсти  и  плодни дървета,  под чиито  сенки насекомите
танцуваха,  като  сребърен  дъжд  в  сплитове  от  лъчи
светлина и мамеха любопитния поглед на бързокрилите
пъстърви, скрити в бистрата студена вода.

- Сега, след като всичко това приключи, - каза Верни –
Няма ли да ми кажете? Това, което в действителност сте
открили  с  Франсоа  Ноф  и  Томас  Фишер.  Ръката  на
Мария, тайната?

- Каква тайна искате да знаете? - въздъхна Лебенсфелд –
И какво щяхте да правите всички вие, които тръгнахте да
я  търсите  в  подземията  на  земята,  ако  можехте  да  я
имате? Щяхте да искате да я притежавате? Да е ваша? Да
я  владеете  и  да  си  служите  с  нея  –  всеки  със  своето
разбиране  и  предназначение.  С  душата  ви  разгърната
между  страст  и  копнеж  и  безразличие  и  нелюбов.  И
понякога, много често - омраза. И да давате присъди, от
височина, с мислите си, които разделят, за да разбират, с
гордост  от  раздялата  на  думи  и  неща,  наричана  с
високомерие  'наука'  и  'вяра'?  С  егоистична  страст  на
сърцето към самото себе си...? Вие, бъдете радостни, че
сте  се  докоснали  някога  изобщо  до  това.  Чудо.
Съвършенство.  Цъфтенето  на  видовете.  Искра  на
всичкото... 

Тайна е че ни има. Че сме тук и сме заедно. В недрата ни
тежат  толкова  много  раздели,  толкова  повече  болка-
копнеж,  колкото  е  по-голямо  там  горе  единството,  по-
силна  целостта,  по-велика  любовта-връзката,  и  там,



някак в най-крехкото, което се чупи - често и лесно - се
крие  толкова  много  вечност.  Иначе  не  би  я  имало
болката,  нито  колебанието,  нито  страхът,  нито  тъгата,
ако  го  нямаше  обратното.  Би имало  безразличие,  а  не
тъга, ако го нямаше безумното щастие. Aко на страха не
беше  противоположен  смеха.  Aко  не  беше
противоположно на колебанието - вътрешната сигурност
на  мечтата.  На  болката  -  основанието  за  болка.  Там
някъде  във  вътрешната  ни  архитектоника  ние  сме
божествени. Благородни по произход.

-  Но  вие  действително  сте  намерили  нещо,  някаква
чудодейна сила. Как иначе щеше да успява Франсоа Ноф
да  лекува  толкова  хора.  Защо  не  се  съгласите  да  ни
помогнете.  Наистина Фрей и организацията му вече не
съществуват, но вие сам знаете, че някои ден други ще ги
последват. Тогава ще ви е необходима закрила.

- Благодаря Ви! – каза Лебенсфелд – Но не мисля, че се
нуждая от закрила. Аз нямам отговора, който проклетият
търси. А и за благословения нямам отговори.

Той се усмихна, подсвирна на остроухия Шлиман и като
взе  ръчно  зашития  калъф  с  въдица,  направена  от
клоните  на  онзи  суров  дрян,  издигащ  жилавата  си  и
здрава снага в дъното на старата, пуста отпреди години,
мила родна къща, потупа по рамото мъжът с червеното
яке и му каза:

- Да вървим по пътя Верни. Светът река е, в която
аз и ти сме като малки риби.



Към читателя на 

„Всичко за въдичаря“

CH. HARVIE, M. A. 1653 г.

***
Най-първо запомни това заглавие, добре 

го съчини другарят мой, а книгата 
го заслужава.

И този, който гледа 
с очи на съдник в нея, 

ще я намери пълна цялата
със занаят, стръв, линии и куки.

Светът река е. С теб двама Аз и Ти.

И всички хора риби сме големи или малки.
Да се преструваме, че размишляваме дори

по-рано или късно 
ще ни подмами неговата стръв

и бързо 
на куките си ще ни закачи.

С наслада или полза, чрез проза или рима,
Все някога без никакво съмнение

ще ни и ни отвлича тази книга
по своите блещукащи вълни.

Тук в тайните, благословена Теология седи,
и ни очаква строга философия

във двете си - морална и естествена страни.
История -



нагиздена и накачена 
с цветята на поезия, в които
материя и изрази се борят.

И нямат равни те по ценността си, 
без при това богати да изглеждат.

Заплаха няма в нейните примамки,
и тази кука сигурна ще стане

от туй по-ясно няма как да бъде.
Не сме сами, самотно уловени, 

но ето че (и туй е най-добре),
ще бъдем здрави и прекрасно нагласени,

облечени, за да се храним, 
а не, за да се хранят с нас; 

От прекаляване, тук нулева 
опасност има.

На съзерцание сериозно храната силна 
е като сос полята тук, обилно, 

с пресътворяване безхитростно така  че,
без сила даже може да се каже:

дори съзнание на вярващ или гений 
не би потърсило и пожелало повече отколкото това,

което е открило тук.
Веднъж подготвена изцяло тази книга,

в завършен вид, тя ще възбуди или ще задоволи напълно,
всеки любопитен апетит.

Похвала повече е нужна тук за нея,  
защото дава тя дълбочина и истина, 

на онова което беше само 
въпросителна.



Изказано с въздишки от Поета 

и после изразено със усмивка:

„И рибарят може да обича рибата!“

(Et piscator picis amari potest)



На моя мил приятел мистър Айзък Уолтън,
в прослава на риболова, който и двама обичаме.

THO. WEAVER, M.A. 1649. г.

***
НАДОЛУ по този нежен поток

с бряг лъкатушен;
Пременен и ухаещ

взел най-доброто от гардероба на Флора.
Тук с тънко цвърчене

Въздушният хор изразява умение
първо в мелодии разногласни,

после заедно – в хор,
а очарованата риба се опиянява

от звуците, за които е няма,
презира елементът «вода»

и скача във въздуха,
сякаш перките й

да бяха крила.
Тук наслаждения най-висши и прекрасни

– за тялото, душата и за слава –
са сложени пред нашите прегръдки.
Не носят болест те, ни грях, ни срам.

И рози без бодли израстват там,
а без жила са медните килийки,

но може би в това е тяхната щета,
тe своя трудност имат и цена:

Стърчаща пръчка, рошава коса
и насекомо с кука.

Но тука,
О, дете на Епикур,

напълва жадната душа
и празната тава
такъмът твой!

Щом в бистрия поток попадне ларва
тя бързо бива сграбчена от клен;

в калта за твоя червей,
змиорка се извива и бива

да си много бърз, ако е едра;
Шаранът предпазливо се повежда



– ще бъде уловен, но ако е изморен.
А линът,

на потока лекар, ей го тука,
във тъмната си дупка чака кука.

Застанала зад корена
в засада дебне Щука –

самата тя – и плячка, и ловец.
И всичко туй,

което е било за развлечение
се слага най-подир

за храна или пък за лечение.
В потока бавен коварното перо

лови платика гладна.
А несъмнено в някой пъргав брод
муха подмамва шарена пъстърва.
Когато риболов на тези същества

да практикуваш избереш ти мъдро,
почитай тяхното творение –

ще разбереш каква голяма полза носи то,
защото рибите в това изкуство,

наистина спасяват хора.
Да мамиш, лъжеш и подвеждаш.

Да впричмваш, хващащ и плячкосваш,
е тук невинно.

Покрай потоците кристални можеш,
да пазиш съвест като извор бистра.

И щом от мрачни мисли ти откриеш,
че е обзет умът ти неспокоен,

оставен без приют,
обгърнат целият

във меланхолия солена,
разстроен, натъжен, сериозен, хванат.

Тогава своя лек вземи – метни стръвта,
и всички грижи, неспокойни мисли

ще отлетят с такава скорост надалече,
че сякаш хидрофобия ги е обзела.

За туй спокойствието на вода в гърдите имай,
челото ти ще се изглади.

Далеч със този спорт от грижите и от шума,



при евтината мълчалива радост.
Тъй както Актеон, преследващ и преследван –

Съдбата често прави приказките верни:
– „Соколът болен, уморен, за ден,

не литва веч, но утре е далеч.“
– „При картите и заровете често
кесия и спокойствие се жертват.“
– „Наследството на дъщеря и син

зависят от прищевките на случая.“
– „Вреди и пакости, злини,

от виното се причиняват всеки ден.“
И както вярно казват турците

– „Във всяко зърно грозде дебне дяволът“.
А по натам докато се стопяваш

като изсъхващо дърво
с усукани бръшляни –

Съдбата е така предизвестена
на онзи, който предоставя
наивно своето блаженство

в прегръдки нежни на жена.
Защото в края ласките им жилят.

Но всички радости се връщат
отново при рибаря!

Затуй на онзи бряг да седна искам,
свободен от умората на тогата и меча.

И жалки са копнежите на тези,
които за народи си мечтаят,
да завоюват и да отбраняват.

Защото моят прът ми дава
най-истинското съдържание,
най-сладката невинна радост,

с-такава-рядкост-случил-се-късмет,
от скиптрите,
макар това е

по Божията справедливост!



На моя мил брат Айзък Уолтън,
за неговата „The Complete Angler “

JO. FLOUD, M.A. 1653 Г.

***

ЕРАЗЪМ в своите мъдри беседи е поставил,
дребни неща, на игра,

но с тях очарова всеки читател, 
защото: 

в тях и дете може да гази, и великанът да плува.
Така за разговорите ни тук

никой не е прекалено изучен или неук,
че да не могат към него, заедно,

да потекат наслада и знание. 
А те са дадени така обилно,

че мога да се закълна безгрижно
и най-големият критик си замълчава,

а твоята преценка различава
безупречно, 

кое е в риболова за възхвала
и тя е таз, че първо очарова, 

а след това превръща 
цялото очарование

в изкуство за отмора.
Тъй бе за мен: 

аз видях бодрата пролет нарисувана върху всяка ливада, 
чух птици да пеят сонети във всяка дъбрава, 

видях как риба играе в свежите кварцови извори като
агне през май. 

И нека играй, докато въдичари четат тази книга, 
а след това тука, мъдрата риба ще се премята на твоята

кука.



На моя брат сър Айзък Уолтън,  

експерт в изкуството на риболова, 

с най-чисто и голямо приятелство:

HENRY BAYLEY, Artium Magister. 1653г.

***

Един и същи риба е и лекар, и онзи,

Който от този лек приеме, със сигурност ще оздравее,

Такова е спасението на удивителния Бог.

А ти приятелю, чети между редовете –

Тук тайна има някаква в написания слог:

Това копнея аз, това копнее той – ДОБРИЯТ БРАТ НА
ТРЪСТИКАТА РИБЯ !

Да ме спаси от моите тегоби – благодаря Ти ГОСПОДИ!

Той риба е и риболовец едновременно, аз вярвам,

Защото и рибарят може да обича рибата.






