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КОЛЕДА В ДАМАСК

Беше в Дамаск. На Бъдни вечер. Зад предградието Ес Салехийе.
По пътя, наричан по това време Пътя на прокажените, понеже
минаваше край мястото, определено за пребиваване на открито на тези
нещастници. Въздействието, което оказваха със своите
обезобразяващи и отблъскващи обриви, беше ужасяващо. Те клечаха и
лежаха там на земята във всички възможни степени на развитие на
своята ужасна болест и молеха за милостиня минувачите, от чиито
подаяния преживяваха. Парите не ги ползваха с нищо, тъй като никой
след тях не би ги докоснал. Причината беше неимоверно голямата
опасност от заразяване с проказа, която в действителност се предава
чрез непосредствено докосване на болния или на пипани от него
предмети, но не и с дъха както при други епидемии. Ето защо хората
можеха да ги подпомагат само с необходими предмети и хранителни
продукти. И понеже малцина от минаващите по този път носеха в
излишък подобни вещи, не е трудно да си представи човек, че
даренията бяха доста оскъдни. Те не бяха в състояние да утолят глада
и прикрият голотата на тези клети създания. При това на болния бе
забранено под най-строго наказание да се приближава, да не говорим
да се докосва, до здрави. Можеха да се доближат до двайсет крачки,
повече не. Хората им подхвърляха даровете и незабавно се
отдалечаваха.

Повече от две седмици бях в Дамаск с моя арабски слуга,
приятел и верен спътник Хаджи Халеф Омар. Още в началото той бе
дълбоко покъртен от мизерията на прокажените и ме помоли всеки ден
да излиза с коня си и да им носи по нещо. Напълно естествено аз не
само му дадох разрешението си, но и самият тръгвах с него.
Избирахме дарове, които никой не им предлагаше и които въпреки
евтинията си представляваха лакомства за тях. Това ни спечели техните
сърца. Когато отивахме, виждахме още отдалеч как се оглеждат за нас,
изпълнени с очакване. И веднага щом ни забележеха, надаваха
ликуващи викове. Ако имаше странични хора, трябваше да бъдем
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предпазливи. Бяхме ли обаче насаме с тях, не съблюдавахме повелята
за двайсетте крачки, а отивахме по-близо, за да им дадем онова, което
бяхме донесли, но без да докосваме самите тях. Можете да си
представите колко ни обикнаха и особено дребния хаджия, който ги
даряваше и душевно със своята веселост и забавни шеги.

Бяха си избрали предводител, на когото се подчиняваха
безусловно. Хората го наричаха Шейха на прокажените. Той беше
дълъг, як мъжага само с една ръка — проказата бе разяла другата. По-
рано е бил подслонен в немския приют за прокажени в Йерусалим. Там
се бе научил да отличава истинската човечност на християнството от
насила наложената благодетелност на исляма и бе усвоил някои
познания, които го правеха способен да общува с властите на Дамаск
от името на своите другари по страдание. Точно сега водеше с тях
изключително ожесточени разправии. Те вече не искаха да оставят
прокажените на сегашното им място. Набеждаваха ги, че заразявали
въздуха. Тези, които изглеждали още що-годе добре, трябвало да бъдат
запрени в някоя плътно затворена къща и никога вече да не видят
свободата. А останалите възнамеряваха да отведат в едни руини сред
пустинята, където да бъдат строго вардени от войници, додето измрат
до един. Не можеше да има никакво съмнение, че и в двата случая това
означаваше смъртна присъда за тях. Ето и причината за голямото
вълнение, царящо сред прокажените. Те не желаеха да дадат своя
волен въздух, своята слънчева светлина, гледката към небето, не
желаеха да бъдат затваряни и отвеждани в пустинята. Твърдяха, че и
при двете положения искат да ги уморят от глад и жажда, за да се
отърват по-скоро от тях. Пашата не беше зачел техните протести и
желания. Беше наредил да им предадат да имат готовност, нещата си
оставали според неговите разпореждания. Това ги бе разгневило по
такъв начин, че сега вече не мислеха за отбрана, а за отмъщение. То
можеше да бъде необичайно и ужасно.

Научихме тези неща не от самите тях, а от нашия домакин,
богатия търговец Якуб Афарах, при когото живеехме. Моите читатели
се запознаха с него и къщата му в томчето „От Багдад до Стамбул“.
Той беше необикновено хуманно мислещ човек и, което тук специално
трябва да бъде упоменато, пашата му дължеше голяма благодарност.
Разпореждането прокажените да бъдат унищожени беше градската и
злободневна тема на разговор. Якуб Афарах им съчувстваше. Той
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знаеше, че аз и Халеф всеки ден яздим до тях с дарове и всяко утро
прибавяше към онова, което можехме да заделяме от нашите оскъдни
средства, своите по-щедри дарения. А сега моят Халеф — вътрешно
християнин и външно мохамеданин бе стигнал до идеята в днешната
свята Бъдни вечер да устрои раздаване на подаръци. Как да подхване
нещата, той знаеше добре. Аз често му бях разправял за този обичай и
веднъж в бивака на хаддедихни-арабите бях запалил свещите на
голямо, светещо надалеч коледно дърво. Когато Якуб Афарах чу за
този план, заяви, че ще се включи и той. Подаръците щяха да бъдат от
него, а дърветата — доставени от нас. Беше помолил за дискретност,
та никой да не смути този единствен по рода си празник. Само на
неколцина негови знатни приятели и жените им можеше да бъде
позволено да участва.

Ето как вчера бях яздил с Халеф нагоре по Вади Метхелун,
където намерихме няколко добре подхождащи за случая червени ели.
Завърнали се оттам, узнахме, че поканените знатни приятели и жените
им щъкали по всички пазари, за да закупят и те от своя страна дарове.
Зарадвахме се сърдечно, че така скромно планираното раздаване на
подаръци ще получи сега такъв бляскав облик, и употребихме
днешния предобед в пазаруването на хубави свещи и голям брой
свещодържатели. По смрачаване бяхме готови. А времето беше
подходящо за илюминацията — не се долавяше и полъх от ветрец.

Беше определено двете групи да потеглят в часа на Вечерната
молитва и да се съберат в края на Салехийе. Така и стана. После
продължихме по Пътя на прокажените. Изпънал снага, начело яздеше
Халеф между две камили с по две елхи, следваха Якуб Афарах и
неговите приятели, а зад тях се придвижваха жените с волска кола,
която бе напълнена по такъв начин с подаръци, че нищо повече не
можеше да се сложи. Най-отзад яздех аз сам. Не исках от съображение
към други да ми бъде грабнат от сърцето този час.

Днес не бяхме ходили при нещастниците. Те напразно ни бяха
очаквали и си бяха легнали разочаровано за безсънна почивка. Небето
беше осеяно със звезди, но луна нямаше. Владееше дълбока тишина. И
ето че прозвуча високият глас на Халеф, който всички познаваха.
Тутакси се разнесоха радостни възгласи, а когато им каза каква е
работата, радостни гласове възславиха добротата на Аллах и хората.
Бях му дал точни указания. Той ръководеше цялата церемония,
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подпомаган от коларя и камиларите. Дърветата бяха здраво забити в
земята и пред тях бяха наредени подаръците. След това прокажените
се настаниха в полукръг, отправили очи към дърветата. На двайсет
крачки зад тях застанаха дарителите мъже и жени. Аз се държах
настрана, за да не бъда смущаван. По едно време съгледах още в
далечина група от четири-пет мъже, които не бяха от нашите. Сигурно
бяха любопитни, случайно минавали и спрели, като ни забелязали. Не
им обърнах внимание, толкова повече че Халеф започна сега да пали с
помощниците си свещите. По тези места никога не бяха виждали
запалено коледно дърво. А сега дори няколко! Тук, при Джебел
Касиум! Под това неописуемо, със свещен плам проблясващо звездно
небе! Безпомощно, умоляващо, търсейки сякаш спасение, потрепваше
нагоре земната, преходна светлина към всевечните светилници на
небесния шатър и едно дълго, дълбоко, ясно доловимо дихание се
изтръгна от сърцата на всички нещастници, налягали тук в праха!
Неколцина започнаха да плачат, първо тихо, после по-силно и по-
силно. Това бе простото, непосредствено въздействие от блясъците на
дърветата, цялото тайнство на естествената коледна мъка и радост!

— Машаллах! Раздаване на коледни подаръци, истинско
раздаване на коледни подаръци! — чух да казва един от непознатите
мъже.

По същото време видях към дърветата да пристъпва високата
фигура на Шейха на прокажените. Той естествено беше първият, на
когото Халеф бе казал, че е Коледа. От Йерусалим му бе известно
значението на тази дума и навярно знаеше също така по какъв начин
християнинът празнува рождеството на своя Спасител. Не ме видя и
извиси глас с въпроса:

— Къде е немският ефенди? Нека се обади.
— Тук съм! — отговорих също така високо.
— Бива ли да изпием нещо за този час на човеколюбието?
— Да. Моля те!
— А бива ли също да кажа на събратята си по нещастие какви

слова слага сега на езика на Аллах?
— Бива… ти трябва… да, дори си длъжен да го сториш!
— Благодаря ти. Аз те разбрах и ти мен също. Тръгна от група на

група, за да съобщи на хората си какво желае от тях. После се върна на
мястото си пред дърветата и даде знак за започване.
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Те запяха. Беше една от онези песни на арабския поет Кадар,
чието звучене предизвиква прилив на сълзи в очите от най-големи
душевни дълбини. Когато тя свърши, всички прокажени с изключение
на шейха плачеха. Той, мюсюлманинът, започна своето коледно слово.
Говори за страданията на прокажените и изоставените, които не знаят
край; по-нататък за жестокостта на човешките закони и за
безпощадността на онези, които трябва да дават любов, а такава нямат.
Думите му въздействаха така убедително и увличащо, че грабнаха
всички присъстващи и също мен самия разтърсиха и изпълниха с
трепет. Накрая извика:

— И когато злочестината е най-голяма, когато от нигде не
помахва помощ или спасение, когато напусто се обръщаме към
Мохамед и безуспешно към Аллах, тогава идва Христос със своята
звезда от Витлеем, със своята коледна вест, със своята любов, своето
добросърдечие и ни избавя от всички…

Не стигна по-нататък, беше прекъснат. Същият мъж от
странично застаналата група, който веднъж вече се беше обадил, се
втурна внезапно насам, спря в близост на говорителя и му кресна
гневно:

— Мълчи, чапкън! Ти ме покърти с твоите дървета, светлините и
воплите си. Ние също сме хора. Само че не се нуждаем от коледи…

— Затова пък ние! — пресече го шейхът, не допускайки да бъде
сплашен.

— Вие също! Защото аз отменям заповедта си. Вие няма да
бъдете запрени и отведени в пустинята. Нещата си остават, както са си!

Всичко стана така внезапно и набързо, че едва сега се чу вик на
изненада:

— Пашата… пашата… самият паша!
— Да, аз самият! — отговори онзи, много доволен от страха,

който вдъхваше. И обръщайки се към нашия Якуб Афарах, продължи:
— Прокажените бяха надзиравани, аз не им вярвах. Също и на твоя
немец, дето живее при теб и всеки ден приказва с тях. Ето как научих
за вашето раздаване на коледни подаръци и дойдох лично да ви
наблюдавам. Благодаря на Аллах, че моята душа не ти желае злото!
Тия прокажени хаймани дръзнаха да се възбунтуват срещу моите
заповеди. Щеше да ми коства само един знак и да ги унищожа, но за да
докажа на този християнин, госта ти, че…
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Сега той не можа да продължи — беше прекъснат от шейха.
— Мълчи! — извика този собствената му дума. — Ти си пашата

на Дамаск, повече нищо. Аз обаче съм шейхът на прокажените. Кой е
по-могъщ, ти или аз?

Протегна ръка, на която липсваше китката, към него. Пашата се
отдръпна стреснато.

— Не ме докосвай! — изкрещя, изпълнен със страх, и поиска да
се отдалечи, но не успя, защото всички прокажени бяха наскачали и го
обградиха.

Закрещя за помощ. Извика придружителите си — все офицери,
ала те се въздържаха да изпълнят заповедта му.

— Е, къде е силата ти? — попита шейхът. — Виждаш ли
вехториите, дрипите и парцалите, дето лежат там зад светещите
дървета? Те бяха струпани за теб. Нашите оръжия срещу теб и твоята
власт! Такива оръжия няма, додето земята достига! Ако поискам, мога
да се допра до теб и крайниците ти ще бъдат разядени като моите.
Изпрати войници да ни откарат оттук. Ние ще минем през тяхната
дружина и никой няма да се осмели дори да не побутне! Ако ни беше
прогонил оттук, изпращайки ни на смърт, тези пропити с нашите
слюнки и гнойта ни парцали щяха да попаднат в твоята къща и
жилищата на твоите съмишленици. Каква щеше да е съдбата ви, добре
знаеш! Опозна ли сега моята мощ? Аз мога да ти противостоя, но ти на
мен — не!

Пристъпи още по-близо до пашата, така че този съвсем се смали
от ужас, и му нашепна с полугласен, но заплашителен тон:

— Ти не желаеш този немец, християнина, но повярвай ми, днес
той спаси теб и мнозина други от голяма опасност. И чуй сега какво ще
ти кажа. Ти си отменил заповедта си, ала аз не ти вярвам. Давам ти
точно един месец време. Ако дотогава си все още паша и не си
напуснал Дамаск, завинаги ще преминеш във властта на Шейха на
прокажените. Сега се махай!

Кръгът на прокажените се разтвори. Шейхът даде вид, сякаш
иска да посегне към пашата. Обладан от ужас, онзи направи един скок,
който го изведе от непосредствената близост на опасността, тръгна си
незабавно и вече не се видя.

Аз естествено не бях останал на пътя, а бях приближил. Сега
стоях близо до говорителя. Видях големия куп заразени дрипи. Тръпки
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ме побиха при техния вид и при мисълта за каква цел е трябвало да
послужат. Шейхът забеляза потърсването ми, ухили се и заговори:

— Ефенди, ние имахме дяволски мисли, защото към нас искаха
по дяволски да се отнесат. Подари ми едно от твоите коледни дървета!
То е достатъчно да освободи всички ни от този грях. Искаш ли?

Кимнах. Едно от дърветата бе отнесено настрани и всички
ужасни парцали бяха накачени по него. Лойта от свещите прокапа по
тях и пламъците ги обхванаха. Те се извиха нагоре, но скоро спаднаха.
Вонята, която разпространиха, се разнесе. Последните остатъци от
преодоляната безчовечност бяха погълнати от проблясващите все още
тук и там искри, после всичко рухна и се превърна в пепел, в нищо.
Когато това стана, шейхът извика с надалеч отекващ глас:

— Ние сме освободени! Пашата е победен, а с него и нашето
отмъщение! Той каза, че не се нуждаем от Коледа, но ако не беше
дошъл при нас, може би щяхме да си отмъстим, но не и да се
освободим. А спасението стои над отмъщението, докъдето земя и небе
достигат. Вонята, която разпространи унищожението на нашите мисли,
се разкара. Ние отново дишаме чистото, свято ухание на коледните
дървета. Сега любовта може да даде, а благодарността да приеме.
Елате и се радвайте на даровете, които хората ни донесоха, защото ни
обичат, а не защото Корана го повелява. Раздаването на подаръците
може да започне!

Един месец по-късно пашата бе преместен и неговият заместник
беше вече на път за Дамаск.
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ОЛД ШЕТЪРХЕНД A.D.[1]

Когато читателите на един писател поискат „да напише веднъж
нещо и за самия себе си“, той пристъпва с трепет и колебание към
изпълнението на това желание, защото стоварва върху главата си
непосредствената опасност да бъде наречен Абу Ботлахи[2] или Джидд
ел Интифахи[3], както обикновено се изразява арабинът.

Че аз не съм Абу ел Ботлахи, а напротив един скромен, в
останалото достоен за завиждане писател, с лекота ще убедя читателя.
Ще оставя просто фактите да говорят, като опиша един ден, един от
най-трудните, наистина, от текущата /1896/ година.

Сряда сутринта, седем часът. Моят книгоиздател Фезенфелд ме
щурмува от Фрайбург с писма и телеграфни подкани за нови работи.
Ето защо от оня ден, от три часа следобед, съм седял в продължение на
четирийсет часа на писалището и ако не бях обезпокоен, нямаше да
свърша преди осем часа вечерта. Нощта, често две, три нощи една след
друга, изобщо си е моето работно време. През деня рядко мога да
пиша поради многобройните посетители, които идват лично да се
запознаят със „своя“ Олд Шетърхенд или Кара Бен Немзи ефенди. И
много хубаво, че се появяват през деня, защото нощем аз трябва да
работя, а те да спят. Понякога не мога да си позволя и по четиринайсет
дена да си отспя. Но пък за какво съм един закален уестман?

Долу на входа се звъни и въпреки ранния час ми съобщават за
някакъв гимназист, който дошъл толкова рано от Дрезден, за да се
срещне с мен. При влизането в кабинета той съглежда могъщия Абу ел
Рад на заден план, оставя от страх вратата отворена, после прави скок
напред и се нахвърля с вика „Гръм и мълнии, та това е лъв, истински и
същински лъв!“ върху препарираното животно, при което обаче се

„Ай ку гули дихаце,
истирияха си лахциме бехаце!“
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натъква на главата на мечката гризли. „Действително“, потвърждавам
усмихнато. С това му привличам вниманието, че аз също съм тук, и
той се обръща към мен със седмокласен[4] поклон, за да ми поясни
целта на своята визита. С други думи, искаше да измоли от мен
следното: един кичур от косата на Винету, едно щраусово яйце,
четвърт фунт истински тютюн джебели, който толкова съм възхвалявал
в моите произведения, и карабината ми „Хенри“. Мечкоубиеца искал
да унищожи, защото поради неговата тежест не можел да го ползва. Аз
вежливо му давам да разбере, че не мога да изпълня нито една от
неговите молби, но ще му позволя да си натъпче един чибук с джебели
и докато, седейки на дивана, го пуши с физиономията на паша с
двайсет конски опашки, ще опитам да продължа с писането. Но не
стигам дотам поради стотиците въпроси, на които трябва да му
отговоря. За моя радост, той ме помолва да му позволя да види
градината ми и най-вече парка с китайския павилион. Разрешавам. Той
излиза със загадъчен поклон през все още отворената врата, захлопва я
с мощен трясък и аз мога вече да продължа да пиша.

Звъни се отново. Носят ми телеграма със следното съдържание:
„Днес обяд дванайсет часа хотел «Ойропейшър Хоф», Дрезден.
Хербиг“. Понеже телеграмата идва от Лайпциг и тамошният
комисионер на Фезенфелд се казва Хербиг, решавам да пътувам до
Дрезден, макар да ме озадачава, че този хер, вместо да ме посети в
Радебойл, ми съкращава скъпоценното време.

Осем часът! Предават ми първата поща — трийсет писма от
читатели, сред които десет с такса за липса на марки на обща стойност
две марки. Скоро след това пощенската кола донася три пакета и едно
сандъче. Сандъчето съдържа две бутилки вино, които ми праща един
запленен от моите произведения французин. Преглеждам адреса,
плащам две марки и деветдесет и пет пфенига за мито и неизвършено
франкиране. Обонянието на познавач ми подсказва, че виното е селско,
по за един франк шишето. Аз естествено, читателят сигурно ще ме
разбере, не съм така прехласнат от делото на изпращача както той от
моите произведения, но се чувствам задължен да му напиша едно
благодарствено писмо с марка за двайсет пфенига. Двата пакета
съдържат ръкописи на онзи род писатели, за които не се намира
издател. Трябвало да ги пооправя и пратя до някоя редакция, която
щяла добре да плати. Третият пакет съдържа кутия, в която се намира
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някакъв продълговат предмет, и когато махам обвивката, за мое
удивление се появява един изготвен от черна хартия миниатюрен…
ковчег. Какво ли означава тая работа? И какво ли съдържа? Сещам се
за многобройните врагове, срещу които съм бил принуден да се
изправя и които сигурно биха ме унищожили, ако бе по силите им.
Дали ковчегът нямаше значение на онзи вид предизвестие за бой,
нерядко обичайно за някои добре организирани престъпни общества?
Или може би в него бе скрита една от онези адски машини, дето се
появиха напоследък? Оглеждам замислено известно време
съмнителния предмет, докато накрая решавам да отворя ковчега —
разбира се, с употребата на всички предпазни мерки. В него лежи
(отдъхвам с неимоверно облекчение) една червена повехнала роза и
едно писмо, което ми обяснява странния подарък. Подателката
изразяваше по символичен начин своята отхвърлена любов.

В моите писани до неотдавна произведения, чиито събития се
разиграват в едно сравнително по-раншно време, читателят си
представяше от някои забележки неустрашимия воин Олд Шетърхенд-
Кара Бен Немзи като недостъпен ерген. Последицата бе, че той така
обилно и трайно заемаше мислите на моите читателки, та забравяха
всякакъв страх от респектиращия боец и индиректно или директно го
отрупваха с купища… предложения за женитба. Тези сигурно
изключително добронамерени, но иначе крайно досадни предложения
се трупаха по толкова обезпокоителен начин, че изкараха от нерви не
само споменатия безстрашен воин, но и неговата от години законна
съпруга. Та ето защо той седна и написа един нов пътепис[5], в който
ловко поднася новостта, че гласът на неговото сърце вече е заговорил.
С това постави в безмерно удивление не само своя Хаджи Халеф, а и
своя читателски свят и най-вече онази част, която е хвърлила око на
неговата персона. Ето как постигнах целта си — предложенията за
женитба и любовните писма престанаха. Само от време на време,
както днес — очевидно се касаеше за някое старо сърце, което не
можеше да забрави, — през стаята ми повява полъх на болезнено
себеотрицание.

Преглъщам храбро една меланхолична сълза и посягам към
получените писма. Първото съдържа изпълненото с хумор изявление
на един благороден син на музата:
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Съдейки по съставителството на тези редове, допускам, че
просителят лично ме познава, а и почеркът му ми се струва познат.
Търся и намирам същия „краснопис“ върху една все още непогасена
полица, която ми бе издал като деветокласник синът на един приятел.
Той беше лекомислен, но иначе почтен млад мъж, който не искаше
навремето да се разкрие пред богатия си баща. Сега се заемам да го
сторя вместо него и веднага ще оповестя резултата от моя опит за
посредничество. Бащата ми плати, погаси и новите му дългове, а след
няколко дни получих следното послание:

„Драги Поразяваща ръка,
аз съм без пукната пара.
Не си ли до пет дни честта спася,
като своя дълг погася,
все едно е да излъжа
и пресроча аз платежа.
Марки някъде осемдесет,
прави целият глупав счет.
Прати ги ти коректно
на Ф.Г.Р. по пощата перфектно!“

„Драги Поразяваща ръка,
ти ми беше известен досега
като мъж таен и дискретен,
с хорско доверие облечен.
Ала с таз илюзия горка
с държане ти се подигра.
Вярно, днес ме ти избави
от борчовете ми стари,
ала не по начин деликатен,
нито пък дотам коректен.
Дом като не си затрая,
от теб няма вече да бозая!“
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Виждате, неговите рими притежават същото своеобразие както
той самият — не са съвсем лоши. А за всеобщо успокоение искам да
добавя, че въпреки ужасната си клетва за отмъщение, той насетне пак
ме „избоза“.

„Но понеже не притежаваме средствата“, гласи съдържанието на
друго писмо, „да го пратим на гимназия, с моята жена стигнахме до
единодушно решение да ви направим следното предложение. Поемате
изцяло грижите по нашия Емил — квартира, храна, бельо и облекло,
давате му уроци по всичко, което се учи в гимназията, и най-вече по
всички езици, които самият владеете, а когато след четири години
стане на деветнайсет, ще можете да го вземате три години поред като
спътник във вашите пътешествия, без нищо да плащате.“ Когато
прочитам писмото до края, от радост не мога да се владея. Запленен
съм, направо въодушевен от предложението и блестящите
перспективи, които ми вещае за близките години. Скачам от стола и
припвам из стаята, пощръклял от радост. Когато ликуването ми малко
се поуталожва, вземам лист за писмо и подхващам: „Скъпи ми,
многоуважаеми господине! Пратете ми младока веднага! С отворени
обятия ще го…“ Тук ме спохожда една мисъл. Стой! Не толкова бързо!
Какво ще каже моят Хаджи Халеф за новия придружник? Сигурно ли
е, че ще сподели моето въодушевление? Като нищо може да го обземе
ревност! И бих могъл завинаги да си разваля отношенията с него, ако
изтълкува нещата така, все едно компанията му вече не ми е
достатъчна. Значи май ще е по-добре на първо време да не отговоря и в
следващото си писмо до Халеф да позагатна предпазливо едно-друго
по въпроса. Най-добре да предоставя на него решението.

Друго писмо гласи: „… както казах, три хиляди марки ще ми
стигнат да си разширя бизнеса. За вас те не представляват нищо, но
мен, вашия поклонник и обожател, ще направят щастлив, ако ги получа
скоро.“ Намирам, че мъжът е скромен, но за жалост понастоящем не
съм в положение да удовлетворя неговата молба. Ама пък на него
парите му трябват! Какво да правя? Не му мисля много, а снабдявам
писмото на молителя, който принадлежи към благородната гилдия на
хлебарите, с бележката: „За лорд Рафли!“ За моя богат приятел ще е
направо блаженство да може да окаже на почитателя ми, а с това и на
мен, тази малка услуга. Така постъпвам винаги, когато самият нямам
средства да удовлетворя молбите за пари. Писмата странстват с
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редуване до лорд Рафли, сър Дейвид Линдсей и Емъри Ботуел, които
всеки път извличат удоволствие от това да бръкнат в кесията си за мен.
Добрият хлебар ще трябва да почака, наистина, известно време, докато
от Рафли пристигне отговорът с парите, но за съжаление не мога да
променя нещата.

Така бавно и мъчително тегля бразди през трийсетте писма. Едно
от тях съдържа офертата: „От моите родители, от баба и дядо наследих
богата сбирка от стари календари, библии, религиозни писания и тъй
нататък. Понеже не мога да им намеря приложение, а Вие без
съмнение имате нужда от подобни неща, предлагам да ги закупите. Ще
Ви искам кръглата сума от хиляда марки, което сигурно ще ви се стори
евтино.“ Сумата наистина ми се струва както кръгла, така и евтина, но
въпреки това в момента съм в затруднение какво да правя с нещата. И
тук се сещам за моя приятел Линдсей, за когото от по-рано знам, че е
любител на „антики“. Вярно, не ми е известно да събира стари
календари, но си струва да се опита. Та слагам значи писмото настрана
за моя приятел, който понастоящем се намира на изследователска
експедиция в Австралия — къде, не зная, но нещата не са толкова
спешни.

Един друг читател, но който явно е читателка, проявява особен
интерес към природните ми дадености. „Какъв е цветът на косата и
брадата ви? Каква брада изобщо носите? Какви очи имате? Тенор,
баритон или бас пеете? Каква ви е фигурата? Колко кила тежите?
Мускулест ли сте? Кой е любимият ви танц? Как обичате да се
обличате, в тъмно или светло? Какво е любимото ви ястие, питие?
Какво предпочитате, операта или драмата? По много ли спите? В каква
класа пътувате?“

Вземам един лист и пиша:
„Нося мустаци и брадичка под долната устна. Те, както и косата,

бяха тъмноруси, но сега започна да взема връх един достопочтен, за
мен обаче «сивеещ» свят. Вече броя петдесет и четири лазарника, ама
изглеждам с десет години по-млад. Пея първи и втори бас, според
мястото, на което ме сложи хер директорът, фигурата ми е стройна.
Сто и седемдесет сантиметра съм висок и тежа седемдесет и пет кила.
Пуша и играя разни игри, но не намирам наслада в това. Мускулест
съм и «духам» и «стържа» на повечето инструменти, но на никой
удовлетворително. Играя всякакви танци, не само ако съм задължен;
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предпочитам да съм от «момичетата до стената». По отношение
костюма ми тъмносиньото е любимият ми цвят. Фракът и цилиндърът
могат да ме доведат до отчаяние. Ръкавиците са ми винаги подръка, а
именно в джоба. Чадър вземам, наистина, при съмнително време, но не
допускам да се намокри. Сега той се намира в Регенсбург, а аз живея в
Радебойл край Дрезден. Любимото ми ястие е печена кокошка с ориз, а
любимото ми питие — обезмаслено мляко. Сега самият замислям да
композирам една опера, но поставям добрата драма по-високо. Спя
много малко и пътувам втора класа.“

Въпреки тази изчерпателна информация любознателната и жадна
за писане дама пита с обратната поща за още подробности.

А последното писмо сега наистина ме поставя в затруднение. „…
Ние настойчиво се нуждаем от нова църква, тъй като досегашната
отдавна се оказа малка. Само че ни липсват още четирийсет хиляди
марки, които Вие сигурно имате на разположение. Енорията не може
да достави парите, твърде бедна е.“ Хмм! Четирийсет хиляди марки.
Малко множко е. Съмнявам се дали доходите ми през тази година ще
покрият недостигащата сума. Неприятна работа! А не знам дали мога
да се обърна с такава голяма сума и към богатите си английски
приятели. Как да постъпя? Енорията напълно естествено трябва да си
има своята църква! Изпадам в дълбок размисъл… Еврика! Открих! В
близко време трябва и бездруго да „отскоча“ до Америка, където след
смъртта на Винету рядко се мяркам. А там в Скалистите планини знам
достатъчно дупки, в които трябва само ръка да мушна, за да я извадя
пълна с нъгитс. Да, така ще направя. И с това ще оправя две неща. Ще
отида при моите апачи, които копнеят за мен, и ще помогна на
енорията, която единствено чрез мен може да се снабди с
необходимата църква.

Привършвам с прегледа на писмата и се нахвърлям с пламенно
усърдие отново на работата. Половин час пиша и ето че чувам на
улицата няколкократно да се споменава моето име. Излизам на балкона
и скрит зад цветята, поглеждам надолу. Там стоят четири малки
обесника, зяпат любвеобилно вилата и си подхвърлят уж тихо, но
много ясно доловимите забележки:

— Да, бе, да! Не са ни ментосали! Скиваш ли големите златни
букви там горе бе, тъпак, а? Казва се вила „Шетърхенд“. Значи сме на
самото място! Сега можеш да звъннеш!
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— Нее, аз не!
— И що не?
— Шубе ме е!
— Дрън-дрън! Нямам да те ухапе! Нали си чел колко готин тип

е!
— Ама ако баш днес е в кофти настроение…!
— Че що пък баш днес? Ти само дръпни, натисни копчето!

Веднага ще скиваш, че е електрически!
— Нее, не натискам!
— Добре де, натисни тогава ти, Август!
— И аз няма! Чуй, ами ако се пищиса! По-хубаво да си вървим

вкъщи!
— Емил, ти?
— Нее, така ме е бъз!
— Ей, знайте ли к’во ще направим? Теглим жребий и на който се

падне, той ще натисне копчето, ама здравата, та да го чуем!
Теглят жребий с кибритени клечки и после бутат избраника към

„копчето“. Звънецът издрънква и те се разпиляват уплашено. Връщам
се обратно в стаята и скоро ми долагат за четиримата. Те са химически
работници. Работодателят им днес празнува рождения си ден. Не
работят и породеното от това празнично настроение им дава куража да
посетят автора на любимите си книги. Аз естествено отреждам да ги
пуснат. Те застават при вратата един до друг като тръби на орган,
вторачват се с широко отворени очи в сбирката ми от другоземни
предмети и от страх не смеят да проговорят. Но моето дружелюбие не
пропуска своето въздействие и скоро най-сърцатият от тях ми
обяснява:

— Всъщност ние четиримата сме нещо като депутация. Вас ви
чете цялата фабрика, макар и само от библиотеката. Всички ви
обичаме и големите предпочитат да останат с вашите книги, отколкото
да идат в гостилницата.

Показвам им всичко, заслужаващо да се види, ощастливявам ги с
по чаша вино по случай рождения ден и ги освобождавам с поздрав до
работодателя и техните колеги. Те си тръгват горди като испанци, а
когато вратата е заключена след тях, чувам да произнасят присъдата
ми:
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— Ей, не беше ли много радушен? Все едно един от нас! Не
изглежда горд, ама хич!

— Нее, говори с нас, като че сме били с него в Америка и Египет.
Много ми хареса, много, това ще ви кажа!

— Ами тия готини неща, дето ги има, екстра! Дошубя ме, когато
дивият бизон така ме кириза! Ами койотът и леопардът! Лъвът! И даже
вино ни викна! Ей, да вървим да разправим всичко, че да не го
забравим! Другите ще се скъсат от яд, че не са го видели. Ама така си
е, като не го е страх човек! Сега те нищо не видяха.

След като си заминават, аз се отправям отново към моята работа
с приятната надежда, че вече до вечерта няма да бъда обезпокояван. И
тъкмо подхващам, отново се звъни. Уж не ме е грижа, но оставям
перото настрана и се ослушвам. Откъм портата се донася до мен
оживен диалог. Чувам някой, който не бива да бъде пуснат, да говори
за „важност“ и „неотложност“, а после момичето ми носи една
визитка. Господинът не можело да бъде отпратен. Той искал
непременно да говори с мен, тъй като работата му трябвало да бъде
уредена днес. На визитката просителят е квалифициран като съдебен
секретар, а за властите човек по всяко време трябва да бъде на
разположение. И тъй, нареждам да го въведат.

Той влиза по много вежлив начин. Предлагам му стол и
констатирам при отдалата ми се възможност, че ботушите му са малко
зяпнали, а останалото покритие на тялото се намира в едно доста
„несъдебно“ излиняло състояние. Човекът освен това недвусмислено
ухае на грапа, която е успял да гаврътне още в този ранен утринен час.

На подканата, залегнала в погледа ми, той се отдава с
изключителна словоохотливост. Разказва ми как „любовта към перото“
го принуждава да се откаже от многообещаващата съдийска кариера, за
да стане журналист. Един вътрешен, непреодолим порив го е насочил
към критиката и ето как станал по тази професия сътрудник на най-
значителните немски вестници. За жалост обаче критиката заплаща
под всякаква критика, а и било съвсем неизбежно да си спечели
влиятелни врагове. Тези две обстоятелства, съчетани с третото, че
тъкмо геният е най-често непризнат и най-много преследван, го
лишили от всяка служба. С извинение известява как това пробило
такава голяма дупка в кесията му, че преди няколко дни през нея се
измушил и последният пфениг. Бил на път от Берлин за Виена, а жена
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му седяла с двете деца в една гостилница на Дрезден, пазена от
келнерите за неплатена тридневна сметка. Една обиколка на
дрезденските журналисти не довела до нищо и сега бях единствената
му спасителна котва.

— От колко се нуждаете? — запитвам с намерението да съкратя
работата.

— Кръгло сто и петдесет марки.
— Действително бих го нарекъл кръгло! Имахте право наистина,

като окачествихте пред моето момиче работата като важна и
неотложна. Но тя е важна и неотложна единствено за вас, за мен — не.
На един гений, както се охарактеризирахте, подаяния аз не бива да
давам. Но ще ви предоставя възможност да спечелите споменатата
сума при мен за кратко време, като изготвите нов каталог на моята
библиотека.

— Каталог? — пита онзи учудено. — Аз съм професионален
критик, а не библиограф!

— Това общо взето не е пропуск, тъй като един критик трябва да
притежава и квалификацията за съставяне на един използваем каталог.

— Вие май се подигравате!
— Ни най-малко! Готов съм да ви помогна по един пристоен

начин, за да не се унижите. Но вие, изглежда, се удивлявате на моята
отзивчивост.

— За което имам основание, понеже се нуждая от пари в брой, а
не от работа.

— Когато аз се нуждая от пари, си ги заработвам. И тъй като вие
не искате да работите, а настоявате за пари, явно се ръководите от
максимата, че работата е за един, а парите — за друг.

— От какво се ръководя, хич не ви засяга! Отказвам се и от
работата, и от парите ви. Сигурно самият сте затънал в дългове. Един
писател, на когото не са останали някакви си мизерни сто я петдесет
марки за някой колега в моите очи е кръгла нула, отбележете си това!
Servus![6]

Излиза с презрителен жест и се счита за твърде знатен да затвори
вратата след себе си. Аз оставам с потиснатото чувство за „кръгла
нула“. Един поглед към часовника ми подсказва, че е крайно време да
отпътувам за Дрезден, ако не искам да изтърва комисионера на
Фезенфелд.
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Преди да напусна къщата, поглеждам към градината, където
първият ми посетител от днешния ден, гимназистът, се размайва с
наслада. Вероятно от отмъщение, дето не го зачетох с желания кичур
от Винету, я кара през малините ми. За да не опустоши съвсем
храстите, се сбогувам с него по най-бързия начин с препоръката да не
пропусне обяда си в Дрезден.

По път за гарата срещам една дама в траур, която ме пита за
жилището на хер Май. Описвам й пътя, без да й казвам, че аз съм
споменатият. Сторех ли го, щях да изтърва влака. На гарата се лепва за
мен един съгражданин, за да ме попита кога може да ме навести. Имал
гости от Бреслау[7] — един господин и една дама, които не искали у
дома си да кажат, че са били тук, а не са Го видели. Утре вече нямало
да ги има. Насрочвам четири часа, защото знам, че сега и бездруго
няма да мога да довърша ръкописа преди осем часа, а ще трябва да
пиша и през следващата нощ. Пристигам в Дрезден и за да не
закъснея, заминавам с кола за „Ойропейшър Хоф“.

Тъй като комисионерът Хербиг никакъв не се вижда, трябва да
чакам и си поръчвам вино — бира тук няма. На една маса закусват
трима господа. След известно време се присъединява и четвърти,
който бива наричан Хербиг. Отивам при него, съобщавам му името си
и го питам той ли ми е телеграфирал сутринта от Лайпциг. Мъжът
скача зарадвано, протяга ми ръка и извиква:

— Да, аз, аз! Аз съм от Нюрнберг, търговски пътник в областта
на детските играчки. Там вие имате много приятели и читатели и аз
съм натоварен да ви посетя, за да мога точно да опиша как изглеждате.
Дайте ми ръката си!

Аз съм също така радостен да се запозная с хер Хербиг и му
протягам безобидно ръка, но едва съм хванал неговата, той изревава:

— Олеле, ох! Спрете, пуснете ме! Вие сте побъркан! При
неговия болезнен крясък всички присъстващи наскачат. Той държи
десницата си с лявата ръка и подскача от крак на крак. Плащам виното
и си тръгвам не особено доволен от себе си, задето не съм му стиснал
по-здраво ръката. За известно време той трябва да се откаже от
писането на телеграми, а и не само от това.

Към два часа се прибирам вкъщи. Дамата в траур седи в
приемната. Иска непременно да говори с мен и не склонила да си
тръгне дори след като жена ми й обяснила, че е заета в кухнята и ще
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трябва да я остави сама. Удивен от тази упоритост, се отправям към
чакалнята. Тя ме познава и ми отправя упрека, че не съм й казал кой
съм. Работата й била толкова важна, че сигурно нямало да отпътувам
за Дрезден, а съм щял да се върна с нея. После продължава:

— Мъжът ми беше граничен надзорник и редом с това високо
надарен художник. При неговото последно, продължително заболяване
вие му подарихте по молба на нашия пастор няколко ваши тома.
Въодушевен от съдържанието, той нахвърли илюстрации към тях и аз
идвам сега, след неговата смърт, да ви продам тези произведения на
изкуството. От тях аз ще добия средствата за препитание, а вие ще
станете още по-прочут и ще направите чудесен гешефт, защото ако
произведенията ви се появят с такива картини, продажбата им за
година ще възлиза на стотици хиляди.

— Какъв беше мъжът ви, преди да стане граничен служител?
— Подофицер. Във франция получи саблен удар по главата. Тя

така му натежаваше в последно време, че трябваше да бъде освободен
от служба.

Изважда от джоба един хартиен пакет и ми го подава. Съдържал
рисунките. Отварям го и плъзгам в ръка листовете един след друг. Те
приличат на опити с молив на някой четвъртокласник. Заглавията се
отнасят до имена и събития, случили се в моите пътеписи. Ако не бяха
те, човек изобщо нямаше да знае какво представляват тези
„произведения на изкуството“. Клетата жена. Изпитвам сърдечно
съчувствие към нея. Сабленият удар е поразил не само главата, но и
духа на нейния мъж, макар това увреждане да е излязло наяве едва по-
късно. И тя, некомпетентната, е повярвала в неговите способности!
Докато обмислям как да й съобщя истината, без да я засегна и й
причиня прекалено голямо разочарование, тя отправя очи към мен с
безпокоен, почти трескав поглед и изважда, за да ускори навярно
благоприятната ми присъда, едно писмо, което пасторът й е написал до
мен. Така е, както си помислих. От страданията тя е станала слабоумна
и считала за враг всеки, твърдящ, че рисунките не чинят нищо. С нищо
не могла да бъде разубедена от идеята й да дойде при мен и да ми
предложи картините на висока цена. Налага се да бъда много
внимателен и я каня да ми погостува няколко дни, докато обмисля
нещата. Тя приема доволна, а аз се отправям към кухнята, за да дам на
жена си необходимите указания.
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Масата е сложена и ние сядаме заедно с новата обитателка на
нашата къща. Едва вкусил супата, трябва да оставя лъжицата, защото
пристига местният познат със своите бреслауски гости. Добрите
хорица се появяваха два часа по-рано, понеже случайно минавали
оттук. Бреслауският господин е дебел, добродушен мъж с лице като
пълнолуние. Не мога да му се сърдя, наистина, че е избрал за
посещението си тъкмо времето за ядене, и си позволявам само да
направя един много скромен намек, че жена ми седи на масата и ме
чака. Той ми обяснява добродушно усмихнат:

— Човек трябва да го удря повече на пиене отколкото на ядене.
Аз ги разбирам из основи тези неща, понеже съм пивовар. Сега ние ще
се поогледаме у вас, а после вие ще дойдете с нас да изпием по чаша
пилзенско. Който се е нажадувал като вас из Сахара и по другите там
места, трябва да пие, да пие, да пие!

— При предпоставката, че има време и желание за тази работа.
Аз обаче нямам нито едното, нито другото. А точно днес времето ми е
отмерено така скъпернически, че…

Онзи не ме оставя да се доизкажа, а бързо ме прекъсва на
думата:

— Как го рекохте? Нямате време? Казвам ви, един писател, на
когото биват принасяни толкова любов и признание, трябва винаги да
има време за своите читатели. Аз и моята жена тръгнахме от Бреслау
за Дрезден специално за да ви видим, а вие дрънкате разни ти ми
„нямам време и желание“! Засрамете се!

Като разсъдя правилно, не мога да не му дам право. Та засрамвам
се значи, а той с ведра душевност се разпростира върху безценните
радости, които ми доставят с привързаността си писмено и лично
толкова много хора, и необозримо ми доказва, че съм длъжен да се
примиря с неизбежните покрай това малки страдания. От глад и за да
заприщя този словесен порой, извиквам, сключил смирено ръце:

— Прав сте, много сте прав! Ай ку гули дихаце, истиряхи си
лахциме бехаце!

— Какво означава това и на какъв език е?
— Курманджи кюрдски е и означава: „Който си пожелава роза,

трябва да я приеме с бодлите!“
— Правилно, много правилно! Ако приемете моята жена за роза,

а мен за бодли, имате и двете неща и всичките ви желания са
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изпълнени! Чуйте! Не се ли позвъни долу?
— Да — отговарям и някакво лошо предчувствие се прокрадва

към мен като враждебен индианец.
— Да се надяваме, ново посещение! Много бих се радвал!
Иде ми да халосам чаровно ухиления пивовар с бойния си удар,

ама не се намираме в Дивия Запад, а в кабинета ми. Пък и той с такова
искрено удоволствие потрива ръце, дето ще се запознае у дома ми с
един от моите читатели, че не мога да му се разсърдя. Предчувствието
не ме е излъгало. Камериерката идва да пита дали моят винопродавец
може да влезе. Той е ревностен читател на произведенията ми и като
такъв се чувства задължен зимникът ми да съдържа само „не
кръщавано винце“. Весел бонвиван и той като всеки свой колега прави
много добра далавера и твърде рядко на някой смъртен провървява да
седи половин час заедно с него, без да направи поръчка. Поздравявам
го радушно, защото ме осенява една пъклена мисъл. Този жрец на
Бакхус[8] от Франкфурт на Майн трябва да ме отърве от лепката —
последовател на Гамбринус[9] от Бреслау, но без някой от двамата нещо
да се усети! Представям дамата и господата едни на други и
подхвърлям няколко милиона дрожди в зачеващия разговор. Това е
мостът, по който бързо ще се сближат и си допаднат. Сетне отвеждам
търговеца на вина в намиращата се в съседство библиотека да му платя
сметката и подмятам коварната забележка:

— Този хор вероятно ще поръча буре „Нирщайнер“ или
„Йозефсхьофер“.

— Наистина ли? — прозвучава бързият, ревностен въпрос. — В
такъв случай няма повече да ви досаждам. Какво възнамерява да прави
сега човекът?

— Канеше се да изпие някъде чаша пилзенско?
— Бира? И през ум не ми минава! Ще го замъкна с мен, и то

незабавно! Не идвайте, моля! Не бих желал вашето присъствие да го
отклони. Не ми се сърдете и сбогом за днес!

Две минути по-късно виждам надхитрените да се измъкват долу
през портата и да поемат под ръка по пътя за Шайдинг. Убеден съм, че
двамата утре пак ще дойдат при мен, за да ми съобщят, че Гамбринус
още не си е заминал, понеже Бакхус много му харесал. Постигнал съм
коварната си цел и сега мога отново да отида в трапезарията.
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Не всеки път ми се удава да се освободя толкова бързо и трайно
от моите посетители. Неотдавна ме посети един унгарски професор —
само за два часа. Само че престоя девет дена в Радебойл. Един читател
от Америка поиска да ми стисне ръката, нищо повече. Неговата жена
също искаше да може да каже там отвъд океана, че е имала ръката на
Олд Шетърхенд в своята. Оказах им услугата и ето как две седмици
поред си стискахме ръцете — толкова дълго останаха в Радебойл. Един
високопоставен хер ме посети, когато се бях проснал от тежък грип.
От уважение към поста му станах и с тридесет и девет градуса
температура му отговарях на всички възможни и невъзможни въпроси
в продължение на… шест часа. Това така ме съсипа, че и до днес, като
го видя, изпадам в нещо като треска. Невъзможно ми е да проявя пред
него спокойствието, свойствено иначе на Олд Шетърхенд. Вместо да
преживея пак нещо подобно, бих предпочел да ме върже на кола на
мъченията най-свирепото индианско племе.

Но следващата случка, която ще разкажа, не е толкова опасна.
Един следобед щях да отивам с жена си на концерт, а вече от

един час бях забелязал трима реалки[10] да се мотаят по улицата, без да
смеят да ми позвънят. Когато излязохме на улицата, шест очи ме
погълнаха и чух думите:

— Това е той, да, той е! А онова е жена му! Хайде, да вървим
след тях! Трябва да знам къде отива!

Помъкнаха се след нас, вървейки ту по-близо, ту по-далеч, и сега
чухме следните преценки:

— Чуйте, жена му я бива, не е лоша! Почти величествена! На
него краката му са малко криви. В тъмни панталони не си личи толкоз.
Сигурно е от многото езда; костите се притискат в дъга!

— Аз не съм доволен от мустака; би трябвало всъщност да е по-
голям.

— Затова пък походката е толкоз по-енергична. Същински апач!
Погледнете, хвана го под ръка! Хер и скуав Олд Шетърхенд! Дали не
отиват в „Йегерхоф“? Там има концерт. Да можехме да се намърдаме
заедно с тях! Ама за тая работа ни липсват кинти!

Влязохме в споменатата концертна градина, а тримата критици
на краката ми застанаха вън до оградата и не ме изпускаха от очи.
Отидох при тях и ги запитах:
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— Вие ме фиксирате! Известни ли са ви последиците? Какво
избирате, пистолети или саби?

Те се вторачиха стъписано в мен със силно зачервени
физиономии и най-големият обясни:

— Не ви фиксираме, а само си зяпаме.
— Все същото! Познавате ли ме?
— Да.
— Влезте тогава! Трябва да уредим работата!
— Не можем да влезем, нямаме мангизи!
— Няма значение. Елате на касата!
При тази подкана тръгнаха с угрижени сърца и седнаха после

крайно угнетено с поръчания от мен „Кулмбах“.[11]

Но понеже не споменах и дума за фиксиране, дуел и секунданти,
физиономиите им се разведриха. Добиха кураж да пият за мое здраве и
скоро седях като зрелостник пред тях, разпитван така основно за
пътешествията ми, че когато концертът свърши, и при най-добра воля
не можех да кажа какво е било свирено. А те се разделиха с нас с
уверението, че са се уплашили, наистина, но скоро разбрали, че само
съм се пошегувал. Сега ме помолиха да не забравя, че двата блажени
часа в градината ще останат за тях като най-хубавият ден от живота
им.

След това отклонение ще върна читателя обратно в моята
трапезария, където ще може да види как за броени минути
опустошавам нарушения обяд. После избягвам отново в работната си
стая и преглеждам пликовете на втората поща. За отваряне и четене
днес вече няма време. Едно писмо е адресирано кратко: „м-р
Шетърхенд, Дрезден“. Хитрата поща го е препратила в Радебойл. Едно
писмо от Кьолн на Рейн е снабдено с адреса: „хер писателя“.
Подателят е забравил да добави селището. Пощенското допълнение
гласи: „Вероятно Радебойл край Дрезден, вила «Шетърхенд»“.
Проницателният пощенски служител сигурно е читател на моите
произведения. Едно друго писмо идва от Кавказ, както изглежда,
покана за лов на диви бикове. Слагам всичко настрана и започвам да
пиша. Успявам да скопосам девет-десет страници. Чувам да се звъни и
отново да се звъни, но не обръщам внимание. Не съм си у дома. Но ето
че жена ми идва и ми съобщава, че десетина реалисти искали да ме
видят.
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— Но, скъпа моя, сега наистина нямам време. Я ги заведи в
приемната!

— Не става. В салона вече седи една посетителка — графиня Х.
с двамата си синове, които искат да видят пушките ти.

— Тогава нека се настанят временно в библиотеката.
— И тя е вече заета. От нашия винар и госта от Бреслау.
— Ама те нали са във винарната на Шайдинг!
— Отдавна вече не! От един час седят в библиотеката ти и

обръщат вино шише подир шише. И това май така им харесва, че хич
не мислят за тръгване.

Небеса! Всички налични помещения в къщата ми са узурпирани!
Получавам непреодолим пристъп на бяс.

— Но защо не отпрати поне хлапаците?
— Исках, ама те не искаха. Казаха, че ни най-малко нямало да ти

пречат на работата.
Победен съм.
— Тогава нека, в името Божие, дойдат!
И те идват! Начело е гимназистът от тази сутрин, чието

възторжено описание на визитата му при мен е разпалило другите.
Намеквам им по най-деликатен начин, че неотложно трябва да работя.
Ученикът от заранта, гордеещ се немалко с нашето „старо
приятелство“, отговаря:

— Go, няма значение! Ние ни най-малко няма да ви смущаваме!
— Това ме успокоява!
— Да, само ще погледаме вас и предметите в тази стая, нищо

друго. Вие си пишете и си работете, все едно сте сам!
Вслушвам се в добрия съвет и се старая в следващия половин час

„да работя, все едно съм сам“. Когато това не ми се удава при
данданията, която вдигат десетимата млади хора, отивам да си взема
памук и си натъпквам по половин фунт в ухо. Но младежите
притежават такава способност на говорните органи, че след още
половин час стигам до убеждението — тази мярка е недостатъчна. И
на непобедимия Олд Шетърхенд не остава никакъв друг изход освен
бягството. Той отваря балконската врата, измъква си писалището
заедно с един стол и затваря после звуконепроницаемо вратата след
себе си! Тъй! Сега най-сетне мога необезпокояван да творя. Вярно,
шумът от улицата се изкачва до мен, но той е като тих шумолене на
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вятър в сравнение с буботещия ураган, дето беснее там вътре. Оттук
нататък напредвам с великански крачки. Сега пиша томчето си
„Коледа“ и тъкмо подхващам описанието на сцената как сме нападнати
и повалени от кървавите индианци. Докато пиша, тогавашните събития
се явяват в толкова живи и осезаеми образи пред моите духовни очи,
че забравям всичко около себе си. Въобразявам си, че се намирам в
Скалистите планини и се промъквам с Винету към вражите кървави
индианци. Лежим зад храстите и опитваме от думите им да разберем
към кое племе принадлежат. Винету тъкмо ме докосва по ръката и…

— Ививививививививи! — прозвучава ужасяващият боен крясък
на кървавите индианци в ушите ми в най-висок фалцет. Небеса!
Нападнати сме! Скачам и посягам машинално към пояса да измъкна
револвера. Но какво е това? Къде ми е всъщност поясът и къде съм си
оставил оръжията? Със своето удивително присъствие на духа скоро
идвам до съзнанието, че не се намирам в Дивия Запад, а в Радебойл, на
балкона на моята къща. Но нали чух с ушите си бойния вик на
индианците! Бих могъл със сто свети клетви да се закълна в това!
Беше пронизителен и късащ нервите! С една дума, истински
индиански! И не мога да повярвам, че е било само измама на сетивата,
последица от вдълбочеността в работата. Разтварям рязко вратата към
работната стая и веднага правя едно наблюдение, което събужда
подозрението ми. Моите пушки липсват, също Сребърната карабина на
Винету, „Лиди“ на Сан Хоукинз, пушкалото на Саниър и всички
револвери и томахавки, които иначе висят на стената зад писалището
ми, сега блестят със своето отсъствие. Това обстоятелство, както и
констатацията, че гимназистите са също изчезнали, събужда гнева ми.
Невидимостта на гимназистите и липсата на оръжията вероятно се
намират в причинна взаимовръзка. Погледът ми пада върху стената до
водещата към коридора врата. Правилно! Моето ловно облекло от
еленова кожа, един пълен индиански костюм и една украса за вожд,
изработена от перата на боен орел, са останали невидими. Този поглед
кара кръвта ми да заври! Нечестивите крадци напълно са ограбили
Олд Шетърхенд! Трябва да си намеря отново оръжията. Ще заложа
всичко, дори живота си, но ще ги получа. Уестманът в мен се
пробужда.

Първата ми работа е да потърся следите на крадците. Коридорът
и стълбището са пусти. Хвърлям един поглед в приемната — също
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празна. Но още далеч не губя надежда. Една неопределена, безредна
врява, идваща откъм градината, насочва стъпките ми нататък.
Градинската врата стои отворена и когато излизам, пред очите ми се
разкрива картина, която с един замах ме пренася в Дивия Запад.
Чувствам как косите ми полека се изправят, защото е наистина
ужасяващо онова, което обхващам с един-единствен поглед.

На разстояние двайсет крачки от мен стоят две фигури с
достолепна поза. В първата разпознавам при по-обстойно вглеждане
моя гимназист от сутринта. Той се е курдисал с ловното ми яке, на
гърба си е заметнал мечкоубиеца, а в ръцете си държи карабината
„Хенри“. До него стои един друг, който носи индианските ми дрехи.
От главата му живописно се стеле вождовата украса, а в ръката му
съзирам Сребърната карабина. Двамата следят с напрежение
разиграващата се пред тях сцена. На едно дърво е облегната с вързани
ръце и крака моята жена, а останалите осем разбойници изпълняват,
размахвайки задигнатите револвери и томахавки, около дървото
бойния танц и вдигат такава олелия, че ушите ми писват. Моят план е
веднага съставен. Двамата „предводители“ стоят с гръб към мен, значи
няма да ме видят как приближавам, а техните „воини“ са така угълбени
в танца, че за нищо друго нямат очи и уши. Просвам се на земята и се
запромъквам на ръце и пръсти на краката. Удава ми се незабелязано от
всички да стигна зад двамата. Изправям се бавно зад „Олд Шетърхенд“
и „Винету“… едно посягане с двете ръце към вратовете на
изненаданите и… съм господар на положението. Хватката ми трябва да
не е особено нежна, защото двамата огъват крака под ръцете ми и
изпускат от страх оръжията. Когато вражите воини забелязват, че
предводителите им са пленени, приемат каузата за изгубена. Захвърлят
оръжията и побягват с високи викове и крясъци. Угостявам двамата
предводители, които се гърчат под пестниците ми, с ловния си удар зад
ушите, с едно смекчаване действително от петдесет процента, и ги
пускам после да търчат. Не жадувам за кръвта на враговете си, а целта
— освобождаването на моята жена, е благополучно постигната. Та
нека офейкват, в името Божие! Развързвам със собствените си ръце
вървите на пленницата и победно я отвеждам в моя вигвам.

След като съм завел напълно изтощената жена в кухнята, се
запътвам — за двайсети път в хода на днешния ден — обратно към
работата си. Когато минавам горе край библиотеката, ме обзема
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любопитство какво ли става с моя търговски пътник по вината и
гостите от Бреслау.

Отварям вратата, но спирам сащисано. Ако Гьоте беше на моето
място, нямаше да му е необходимо да търси първообрази за сцената си
в зимника на Ауербах, защото моите гости са в такова настроение, че
спокойно биха могли да запеят:

Шишкавият пивовар седи на дивана ми с подвити крака като
турчин и пафка от чибука ми гъсти облаци във въздуха — естествено
от моя тютюн джебели, трийсет марки фунта. Сложил е дясната си
ръка около врата на моя франкфуртски апостол на Бакхус, който
напразно се старае да наподоби живописната поза на своя нов приятел.
Но пък опитва да оправи нещата, като бълва също комин от камина
могъщи облаци дим от моя персийски кухак.[12]

Пред тях на масата се мъдри цяла серия изпразнени винени
бутилки — доказателство, че у дома ми добре им понася. Естествено
не на шишетата, а на моите посетители! Защото виното го няма, а
гостите ми са още тук. Местният хер, който е довел гостите от Бреслау,
почива в моето кресло и съдейки по израза на лицето му, дреме в
някакъв блажен отвъден свят. А двамата на дивана сияят с усмивки от
най-малкото шейсет градуса по Целзий. Единствената, която все още
странства по селенията на тая трагична земя, е „розата“ на пивоваря.
Тя стрелка смутено и уплашено поглед между мен и мъжете и явно не
знае как да спаси положението.

Обръщам се към двамата пушачи на дивана.
— Дамата и господата ще ме извинят, че толкова дълго не се

вяснах. Това не е учтиво, наистина, от моя страна, но аз съм…
— О, моля, моля — прекъсва ме радостно пивоварят. — Вие

наистина хич не ни липсвате. Трябва да ви кажа, че чудесно се
забавляваме.

— Значи ви харесва у дома?
— Екстра!

„Така ни е канибалски добре
като на петстотин майки — свине.“
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— Това ме радва. И както виждам, моят тютюн джебели също
намира одобрението ви. Ако желаете, можете да си вземете десетина
фунта. Вярно, в момента не разполагам с толкова, но е достатъчно да
драсна само един ред до моя приятел в Константинопол, едрия
търговец Мафлай, и ще мога да ви…

— О, благодаря, благодаря! Няма да ви ограбваме, я, ще се
задоволим и с пет фунта.

— Хубаво! С удоволствие ще изпълня желанието ви. Сега повече
няма да ви безпокоя. Продължавайте да се забавлявате все така добре!

* * *

Десет часът вечерта е и аз съм сам. Моите гости са се сбогували
и са си отишли. Всичко вкъщи е спокойно. Само аз съм още буден и ще
остана буден цялата нощ. Ако нещата вървят добре, до седем часа
заранта ще бъда готов. А ако все пак ме споходи желание за сън, имам
си едно сигурно противосредство. На писалището ми се перчи една
мощна кафе — машина, а до нея стои в подканяща близост, така че да
мога да я достигна с ръка, една кутия с пури.

И аз пиша ли пиша за Винету, великия вожд на апачите, за моя
приятел Карпио, пиша за Петех, жестокия водач на кървавите
индианци, за приятелските шошони. А когато в мен се появява образът
на малкия Рост със своите „капуцински мускули“, един вътрешен глас
ми казва, че Олд Шетърхенд от онова време е бил тип за повече
завиждане от днешния. Но този вътрешен глас много скоро бива
заглушен от един друг, който сто пъти ми прошепва тази нощ в ухото:
„Издателят чака твоя роман! Затова пиши… пиши…“

[1] a.D. — с днешна дата — Б.пр. ↑
[2] Абу ел Ботлахи — Баща на суетата — Б.а. ↑
[3] Джидд ел Интифахи — Дядо на самомнението — Б.а. ↑
[4] седми клас от старата класическа гимназия — Б.пр. ↑
[5] Вж. Събрани съчинения, том 27, „Край развалините на

Вавилон“ — Б.нем.изд. ↑
[6] servus /лат./ — роб — Б.пр. ↑
[7] Бреслау — днешен Вроцлав — Б.пр. ↑
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[8] Бакхус — бог на виното у древните гърци — Б.пр. ↑
[9] Гамбринус — легендарен фламандски крал около 800 г.,

считан за изобретател на бирата и закрилник на пивоварите — Б.пр. ↑
[10] реалки — ученици от реалната гимназия — Б.пр. ↑
[11] „Кулмбах“ — вид пиво — Б.пр. ↑
[12] хуках — наргиле — Б.нем.изд. ↑
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ВЪЛШЕБНИЯТ КИЛИМ

В главната джамия на Мешхед Хюсеин, прочутия шиитски
поклоннически град, може да се види под молитвената ниша един
килим, за който се разказва следната история.

При Яир, известния в целия Изток тъкач на килими, отишъл
също така известният мусан’ниф Юсуф ел Кюркджи да поръча един
килим, който трябвало да стане собственост на неговия писател,
младия кутуби Масак. Ияр отговорил:

— Аз всъщност нямам време за тази работа, но заради теб ще я
приема. Тя е предназначена за Масак, към когото храня уважение. Ето
защо ще ти доставя най-доброто, което ми е по възможностите.

След известно време Юсуф ел Кюркджи наминал да огледа
започнатата работа. Когато го сторил, казал:

— Не съм доволен от теб, о, Яир. Аз исках шарки, които да се
харесват на всички и най-вече на хамалите и магаретарите, ала ти май
не си ме разбрал.

Тогава килимарят отговорил:
— Ти си отредил тази работа за кутубията Масак, който не е

нито хамалин, нито магаретарин. А ако мислиш, че моето изкуство се
домогва до благоволението на неведущите, то много се лъжеш. Остави
ме да работя както желая и ще бъдеш доволен!

— Какво е това, което желаеш? — попитал Юсуф.
— Един вълшебен килим, който насочва всеки крак, стъпил на

него, по пътеката на любовта. Аз го тъка от нишки, които никога няма
да се променят, а ще се запазят навеки.

Това уверение било достатъчно за кюркджията. Той си тръгнал
успокоен. Но когато след няколко дни пак дошъл да види напредването
на работата, лицето му по тъмняло и той казал:

— Виждам фигури, които не ми се нравят, а и на никой друг не
биха се понравили! И виждам основата изпълнена със стихове за
мъдростта, любовта и милосърдието, които смущават очите на
съзерцателя. Моля те, недей да продължаваш по този начин!
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Тъкачът го погледнал сериозно, поклатил учудено глава и
отвърнал:

— Смятах те за ценител на моето изкуство и мислех, че храниш
доверие към мен. Заблудил ли съм се? Ако искаш от мен произведение,
не смущавай възникването му и изчакай с присъдата си, докато стане
готово. А ако не можеш да изтраеш, иди на пазара. Там копнеят за
купувачи, ала онова, което днес се добива с дребнави пазарлъци, утре
вече бива разкъсвано.

Кюркджията се отдалечил мълчаливо. Не разбрал Ияр, макар
никоя от думите му да не му се изплъзнала. Ала когато отишъл за
трети път и погледът му паднал върху полуготовия килим, извикал:

— Машаллах! Какво виждат очите ми? Въпреки волята ми ти
продължаваш да изпълваш основата с нежелателни слова, а фигурите
по нея ще предизвикат недоволството на всеки истински вярващ!
Скъси произведението и прибави бързо бордюра! Понеже съм го
поръчал, ще го задържа, макар да не ми харесва. Вярно, сега килимът
ще стане по-къс, отколкото мислех, ама на пазара има достатъчно
други, от които да набавя за кутуби Масак, та да остане доволен.

Тогава Ияр се надигнал от своята работа, усмихнал се
меланхолично и заговорил:

— Значи наистина си ме смятал способен само за създаване на
стока за пазара и си ме считал за син на обикновен вкус! Ако бях
такъв, щях да седя като другите на пейката пред дюкяна и да си дера
гърлото за купувачи. Само че аз тъка по мисли, които не са за кратко
време, а когато свършвам, тези мисли са изпълнили определено дело.
Върви си спокойно и купувай оттам, където сега искаш да купуваш! Не
е необходимо да запазваш работата ми, нито да я плащаш. Не моят
занаят, а Аллах се грижи за мен!

Юсуф ел Кюркджи се отдалечил колебливо, споходен от
предчувствието, че е постъпил глупаво. А Ияр завършил килима и го
изпратил на Ел Акил, най-мъдрия от халифите.

Този накарал да го проснат пред неговия трон, събрал велможите
на своето царство и когато те застанали пред килима, рекъл:

— Помолете се със свещената Фатиха и седнете после на тази
тъкан! Казаха ми, че това е килим за съвещания. Искам да го изпитам.

Тогава великият везир пристъпил напред и казал:
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— Не искаш ли да развиеш свещеното знаме на Пророка, та да
понесем учението на исляма на върховете на нашите ятагани? Нека се
посъветваме дали това е волята на Аллах!

— Желанието ви ще бъде удовлетворено — отговорил халифът.
— Коленичете по края на килима да се помолите!

Всички се подчинили. Килимът бил в сив цвят и по него не се
виждало нищо — ни стих, ни изображение. Но едва заизричали след
четеца първите думи на Фатиха, той започнал да оживява. Средната
част се изпълнила е тъмнота, по която се появявали със златен блясък
стих подир стих, в същата последователност, с която ги бил втъкал
Ияр. Израснало зеленото, развяно знаме на Пророка и около него се
стълпили всички онези фигури, които не се харесвали на Юсуф ел
Кюркджи: виещи и танцуващи дервиши, софти, улеми, мисионери,
срутващи се колони, храмови жреци. Всичко това идвало и заставало
ясно пред очите на молещите се, докато изговорили последните думи
на Фатиха:

„Води ни по Правия път. Пътя на тези, които си благословил, не
пътя на заблудените, и заслужили Твоя гняв.“[1]

Едва били тези думи изречени и изображенията почнали да се
преобразяват. Били точно толкова, колкото молещи имало. И пред
всеки се намирало удивително приличащото си, но разкривено
изображение на неговото собствено верую.

Четецът на молитвата скочил изплашено и извикал, изпълнен с
ужас:

— Не, не, това не съм аз! О, Аллах, направи така, че да бъда
друг!

Тогава халифът Ел Акил слязъл от своя трон, застанал по средата
на килима и рекъл:

— Вие всички сте това, което виждате тук. Килимът показва
характерностите на вашето верую. Внимавайте сега какво ще се случи!

Те вдигнали погледи, изпълнени с удивление, какво ли щяло да
се случи. Неговото лице се променило, снагата му станала друга, вече
не халифът, а Ияр, тъкачът, стоял на своя килим. Той вдигнал
повелително ръка и заприказвал:

— Отстъпете назад, видяхте достатъчно! Когато килимът ви
покаже в по-добро изображение на вашата вяра, тогава ще имате
разрешението да разгърнете знамето на Пророка. Сега вие виждате тук
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моя дух, който живее при своето творение. Аз ще го поставя в храма на
Аллах. Ходете там, когато искате да се посъветвате! Моят дух винаги
ще ви казва истината!

Едва бил изрекъл тези думи и изчезнал, а с него и килимът от
смаяните им очи. А на другия ден тръгнала мълвата, че под
молитвената ниша на джамията в Мешхед Хюсеин лежал един голям,
сив килим, който не можел да бъде махнат. Бил дошъл незабелязано
през нощта, никой не бил го донесъл, всички пазачи на джамията били
готови да се закълнат в това.

* * *

Особен ще сметне читателят подобния на приказка разказ
„Вълшебният килим“, намерен в посмъртния архив на Карл Май.
Изследователите на неговото творчество дълго не знаеха какво да
правят. Това явно бе притча, произхождаща от времето след 1901,
когато все по-решително се изразява със символи. Близо до ума беше,
че имената предполагат непосредствена шифровка, защото в
произведенията си от това време Май постъпва по подобен начин.
Едно указание на неговата вдовица и името Юсуф доведоха до
решаване на загадката. Приказката „Вълшебният килим“ стои във
външна и вътрешна взаимовръзка с възникването на повествованието
„И мир на земята“. То се появява в по-къса и малко по-друга форма
под заглавието „Et in terra paxl“ в един голям сборник на прочутия
издател, тайния придворен съветник професор Йозеф Кюршнер. Той е
озаглавен:

„Китай. Един паметник на ратниците в световната политика.
Описания на живот и история, война и победа“, с 30 цветни
репродукции, 716 илюстрации и 2 карти. Издателство „Херман Цигер“,
Лайпциг. По-късно? Берлин, Дойче Кригербунд-Буххандлунг д-р Ханс
Натге. Предговор от края на 1901.

Това произведение, първоначално на свитъци, излиза като
сборник в скъпо, но художествено безстойностно оформление.
Неговата линия е насочена към възвеличаване извоюваната победа
срещу въстанието на китайските боксери, насърчаване разширението
на Германия и узурпирането на чуждата страна. Статията на Карл Май,
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както все повече се очертава от поредицата свитъци, със своето
миролюбие в никой случай не се съгласува с намеренията на издателя
и сътрудниците, сред които се намират и висши офицери. Ето защо
Кюршнер го принуждава да скъси разказа и да му сложи един
подходящ, преждевременен край. И Май се справя наистина отлично.
Йозеф Кюршнер като че се извинява в предговора към произведението
за Китай, казвайки по отношение отпечатания разказ „Et in terra pax!“:

„Пътеписът на Карл Май, довършен по време на излизането на
отделните свитъци на книгата, има малко по-различно съдържание и
основа от онова, което бях планирал и очаквал. Но топлосърдечното
застъпване на идеята за мира на толкова много четения автор сигурно
у мнозина ще намери отглас.“

Пътеписът „И мир на земята“, озаглавен първоначално „Et in
terra paxl“, е сътворен от Карл Май на изолирания от света връх Риги
Кулм. Там той пребивава със съпругата си през есента на 1901 четири
седмици. Докато ливадите долу са още зелени, хотелът високо горе
постепенно се покрива със сняг. Карл Май от самото начало е искал да
формира произведението си като решителен протест срещу
войнолюбивия мироглед на дрънкащите саби милитаристи. Военният
поход „Китай“[2] намира в негово лице върл, пламенен, яростен
противник. Май оценява преди всичко артистичната древна култура и
религиозен живот на китайците. Какво любвеобилно вживяване в
непознатия свят на Източна Азия проявява изпълненото с много хумор,
извънредно увлекателно произведение „Синьо-червения Метусалем“.

Професор Йозеф Кюршнер, който и преди вече много е работил
и е привлякъл автора за основаното от него и Шпеман юношеско
списание „Дер гуте Камерад“, очаква да получи от перото на прочутия
създател на образите Олд Шетърхенд и Винету за своето произведение
за Китай един шлагер с войнствен тон. Но не взема под внимание, че
Май иска да бъде нещо много повече от един „романтичен фантаст“, а
именно носител на голяма нравствена мисия. Май от самото начало е
имал с една определено извинима коварност плана, да обърка сметките
на милитаристите с изцяло миролюбивото направление на своето
повествование. Той е знаел как да въздейства на Кюршнер, та този да
му остави напълно свободна ръката. Кюршнер само постоянно и
неспокойно настоява да получи горещо жадуваната статия.
Кореспонденцията между двамата се осъществява с телеграми. Карл
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Май отказва да чете много лошия почерк на прочутия издател.
Договореният хонорар за повествованието е две хиляди марки. Тази
сума писателят губи, след като за свое върховно удоволствие и болка и
яд за Кюршнер е погодил номер на войнолюбивото произведение за
Китай, Май е обезщетен донякъде от удовлетворението, че замисълът е
успял.

В тази връзка трябва да се спомене, че със своя роман за мира
Май намира една гореща почитателка в лицето на легендарната
радетелка за мир Берта фон Зутнер. Когато той се намира във Виена
/22 март 1912/,[3] тя го посещава в хотела за дълга беседа. След
неговата смърт и след своето завръщане от пътуването до Америка тя
отива във вила „Шетърхенд“ и сяда на креслото пред същото
писалище, на което са възникнали проповядващите помирение
произведения на Карл Май. Развълнувана до сълзи, казва: „Ако бях
съумяла да създам поне едно от тези произведения, щях да съм
постигнала много повече!“

Появилите се в сборника четири глави, оживени от шестдесет
умерени картини на Фердинанд Линднер, съответстват на първите две
главни части от днешното издание, което излиза като том 30 от
Събрани пътеписи под преведеното вече заглавие „И мир на земята“.
Авторът използва встъплението на последната, добавена по-късно,
част за едно обяснение, в което с мъжествена изява на убежденията
напада течението в сборника на Кюршнер:

„Бях извършил нещо просто изправящо косите…
Произведението беше именно посветено на «патриотичното»
възвеличаване на «победата» над Китай. И докато цяла Европа
тръпнеше под бурните овации «Хип, хип, ура!» и «Вива!», аз надигнах
клетото си тънко гласче и изпълнен със страх молех: «Давайте само
любов, единствено любов!» Беше смехотворно, да, дори повече от
смехотворно, беше глупаво. Бях изложил себе си и цялата книга и бях
накаран да направя завой. Но аз не го сторих, а приключих, и то
веднага, с пълно право. С този вид гонг аз нямам никаква работа!“

Не е трудно човек да се досети, че „разглезеният“ от
неимоверния по онова време /1901/ книжарски успех писател Май се
засяга от искането на Кюршнер да приключи нежеланото
повествование. Той се чувства уязвен в съзнанието си за призваност в
мисията на убеден християнин. И как бива изразено това усещане?
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Отговор на този въпрос дава отпечатаният разказ приказка
„Вълшебният килим“. От вдовицата на писателя става известно, че
разказът е бил приложен към едно дълго писмо до лайпцигския
издател Цигер и изпратен от този обратно по желание на Май. Имената
и насоката на приказката, напомнящи омагьосващия свят на „Приказки
от хиляда и една нощ“, довеждат в крайна сметка до разгадаване на
гатанката.

Юсуф? Йозеф? И Кюркджи? Странно подобие на името на
големия издател Йозеф Кюршнер!

Изследванията установяват следните преводи:
кюркджи /тур./ — кюршнер /нем./ — кожухар
акл, акил /араб.-тур./ — ум, дух, разум
ияр /араб./ — май /месец/, името на самия автор
масе /араб./ — циге /нем./ — коза
мусан’ниф /араб./ — писател кутуби /араб./ — книжар
Масак би трябвало да отговаря на немското Цигер, сиреч името

на онзи лайпцигски издател, с когото Кюршнер поддържа връзка. В
посмъртния архив на Май бива намерен и един плик с надпис:
„Притча за Цигер“. Сега вече дешифровката се налага сама.
Известният в целия Изток килимар Ияр не е никой друг освен самият
Май. С Юсуф ел Кюркджи той има предвид нашумелия с широката си
издателска дейност /„Кюршнерс Бюхершац“/, починал през 1902 таен
съветник Йозеф Кюршнер. Неговият приятел Масак, младият катуби, е
Херман Цигер, предишният издател на сборника „Китай“. Поръчаният
килим, който е трябвало да премине в негово притежание, е естествено
повествованието „Et in terra paxl“ по-късно „И мир на земята“.

В края на века, както е известно, Май започва да преодолява
болезнените преживявания, като преминава в символични разкази.
Някой друг писател, домогващ се до слава и успех, щеше шумно да
протестира срещу Кюршнер. Май си отплаща остроумно посредством
разказ. Кюркджията на няколко пъти отива при килимаря Ияр да
огледа работата. Това визира естеството на издаване под формата на
свитъци. Когато отива за трети път, килимът е полуготов, тоест
разказът „El in terra pax!“ /общо четири глави/ до трета глава. Той се
опасява, че втъканите „стихове за мъдростта, любовта и
милосърдието“, ще предизвикат „недоволството на всеки истински
вярващ“, т.е. на привържениците на войната. И тъй: „Скъси
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произведението и прибави бързо бордюра! Понеже съм го поръчал, ще
го задържа, макар да не ми харесва.“ В замяна на съкращението иска
да отиде на „пазара“, т.е. на писателската борса /Лайпцигския панаир/,
да купи други килими, сиреч статии, за да задоволи „кутуби“.

Целият разказ издава меланхоличната усмивка на разочарования
Май, но предизвиква и основателното му самосъзнание. Нещо повече,
за да снеме упрека за лошокачественост, той стига до почти болестно
самоизвисяване. „Не е необходимо да запазваш работата ми и нито да я
плащаш. Не моят занаят, а Аллах се грижи за мен!“

Тълкуването на развитието на разказа не е толкова непринудено.
Кой е Ел Акил, най-мъдрият от халифите, комуто Ияр праща
завършения килим? Може би Фезенфелд. Кой е неговият велик везир?
Кой е четецът на молитвата? И тук ли се имат предвид определени
съвременници на Май? В лицето на великия везир бихме могли да си
представим книгоиздателя на Май, неговия приятел и търговски
съветник Феликс Край, притежател на „Хофманишен Бухдрукерай“ в
Щутгарт. Или е погрешно да се търсят по-нататъшни паралели? Във
всеки случай килимът проявява чудодейна сила. Той бива използван
преди едно войнствено начинание, което трябва да разнесе исляма по
целия свят като килим за съвещание. Пред удивените погледи на
молещите се, коленичили по бордюра му, се появяват една след друга
златните мъдрости на Ияр, после „зеленото, развяно знаме на
Пророка“, очевидно символика за нетърпимостта на фанатизма и
покръстничеството, застъпвани от мисионера Уолър в пътеписа „И мир
на земята“. После се показват останалите фигури на повествованието,
докато при заключителните слова на свещената Фатиха „Води ни по
Правия път. Пътя на тези, които си благословил, по пътя на
заблудените и заслужили Твоя гняв“ образите се променят по такъв
начин, че всеки молител съглежда пред себе си своя собствен образ.
Той поразително си прилича и все пак е карикатура на неговото верую.
Едно противоречие, което трябва да предизвика дълбок размисъл.
Реалният човек и вътрешното развитие на образа, към което се стреми,
се различават както модел и карикатура. Средата на килима се
превръща в огледало на себепознанието. „Не, не, това не съм аз! О,
Аллах, направи така, че да бъда друг, извиква смъртно изплашеният
четец на молитвата, а с него и всеки, който откровено се разпознава.“
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Сега в стила на приказките от „Хиляда и една нощ“ следва
преобразяването на халифа Ел Акил и майстора килимар Ияр. Той
повелява — езикът тук се извисява до мерена реч — да се мисли за
налагане веруюто над други едва „когато килимът ви покаже по-добро
изображение на вашата вяра“. Самият килим изчезва и се появява под
молитвената ниша на една шиитска джамия. Май описва килима като
„голям, сив“, с което намеква, че в повествованието „И мир на земята“
се намира малко пъстрота в действието.

Това е изфиненият отговор на Кюршнер, отплатата на един
писател, който въстава срещу искането за доставяне само на бързо
пласируема стока и дръзва да плува срещу течението на
господстващите по онова време разбирания. Още по-решително
проповядва Май идеята за мир в своята драма „Бабел и Бибел“,[4] едно
произведение, чието написване през 1906 е вътрешно обусловено от
реакцията на немската интелигенция срещу прекомерното
християнство на Май.

[1] Свещен Коран, сура първа, „Фатиха“ — Б.пр. ↑
[2] През 1901 г. обединените армии на осем страни под

върховното командване на немския генерал А. фон Валдерзее жестоко
потушават въстанието на китайските селяни и градската беднота,
оглавено от едно подразделение на тайното общество: „Йохекюан“
(„Юмрук на справедливостта и мира“), което чужденците наричат
„Боксер“. — Б. пр. ↑

[3] „Нагоре в царството на благородните хора“ — Срвн. гп.34 на
Събр. съб. „Аз“/ — Б.нем.изд. ↑

[4] намира се в т.49 на Събр. съч. „Сияйни висини“ — Б.нем.изд.
↑
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1. В КОНТРАБАНДИСТКАТА ПИВНИЦА

Много компетентни и некомпетентни хора си бяха давали труда
да разрешат загадката, която днес ще разкажа, но все напразно. Никой
не бе успял да прозре цялата тая нечиста банда. Тя се състоеше от пет
души, но всички те имаха само три имена, а именно двама Ахмед ага,
двама Селим ага и Абдахн ефенди, същинският повелител.

Четиримата аги бяха офицери. Ефендито не беше войник и
същевременно толкова дебел човек, какъвто рядко съм виждал. Той се
занимаваше със скотовъдство, селско стопанство, хлебарство,
месарство, риболов, лов, гостилничарство, вътрешна и външна
търговия и едновременно беше шейх ел белед, кадия и имам /селски
кмет, съдия и духовник/ на простиращата се надалеч област Джан, през
която минаваше турско — персийската граница.

Оттам и титлата ефенди, която той изискваше всеки да му
присъжда.

Джан е разположена много високо в южната част на кюрдските
планини. Там се извисяват планините Улухм — две вериги от на места
рязко разграничени, на места преливащи едно в друго, възвишения,
които се простират все една до друга от северозапад на югоизток и
образуват помежду си дълга, дълбока долина със стръмно отсечени
стени, по чието дъно протича богата на риба река. Рибата
принадлежеше на ефендито. Той го твърдеше и заплашваше да
застреля всеки, който се осмели и една-единствена перка макар да
улови. Планините Улухм, както и лежащата помежду им долина, са
обрасли много гъсто с храсталак и гора, където се въдеше дивеч в
изобилие. Ефендито твърдеше, че и той му принадлежал, и се канеше
да обеси всеки, който има наглостта и една-единствена мишка да
побутне макар.

Който познава Турция и Персия, знае, че по границата на двете
страни по всяко време се върти оживена и доходна контрабанда. И
никога друго място не е привличало вниманието на митническите и
данъчните власти на двете държави както областта Джан, която със
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своите планини, клисури и гори направо предизвиква
контрабандистите да се съсредоточават тук.

Един широк кервански път, свързващ Персия в Турция, води
напряко през Джан и следователно също така напряко през планините
Улухм. Това е официалният път, по който е разпоредено да се движат
лица и стоки. Всеки друг бива считан като потайна пътека и който
тръгне по него, се подхвърля на опасността да бъде сметнат за
контрабандист, та дори за грабител и бракониер на риба и дивеч. Там,
където керванският път се спуска от източната страна в долината, се
намира главната надзорница на персийските митничари. Там, където
слиза от височината по западната страна, се намират постройките на
турската митница. Следователно двете служби са разположени високо
горе по двата ръба на долината. А долу, между тях, един мост
прехвърля реката покрай имението на ефендито. Той твърдеше, че и
мостът му принадлежи, и се заканваше да окауши всеки, който мине по
него, без да му плати съответната такса. Чифликът му се състоеше от
значителен брой къщи, колиби, обори, навеси, кьошета и дупки, които
отлично можеха да служат за въртенето на споменатите по-горе
дейности и занаяти. Двете най-просторни постройки бяха кервансараи.
Един вдясно от шосето за тези, които идват отдясно, значи от Персия
за Турция, един отляво на пътя за идващите отляво, сиреч от Турция за
Персия. Пътниците и от двете страни имаха възможност да се
подслонят със стоките и животните си и да си отпочинат и пренощуват.
В главната постройка, в която хазяйстваше самият Абдахн ефенди,
имаха възможност да отседнат и знатни лица. Тя предлагаше две стаи
над приземния етаж и още две одаи, разположени над тях. Значи
имаше нещо като първи и втори етаж, но които не са били планирани
при строежа на пивницата. Те по-скоро образуваха един прост куб от
дъсчени стени, стъкмени едва по-късно върху равния покрив, за да се
придобият тези четири помещения за подслон.

Бях се изкачил тук горе от Багдад с моя забавен Хаджи Халеф
Омар, за да яздя после към Техеран. Отбихме се не в някой от двата
кервансарая, а в главната постройка, където имаше и стая за гости.
Бяхме сметнати за знатни хора, оценявайки ни по конете, които бяха от
най-чиста арабска раса и с онази скъпоценна сбруя, която в Персия
бива наричана решма. В стаята седяха петима души — трима по-
възрастни и двама млади. Единият от възрастните беше чудовищно
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дебел. Беше се наместил на явно специално приготвено за него
солидно място. Да седне по ориенталски, не би могъл да се осмели,
понеже после нямаше да му е възможно да се изправи. Като го съгледа,
Халеф ми каза тихо:

— Машаллах /Чудо на Аллах/, какъв човек само! Който го
обиколи три пъти, ще трябва пътем четири пъти да се отмори.

Този мъж беше Абдахи ефенди, съдържателят. Бузите му се
издаваха като две полукълба, а очичките му почти се губеха в
обгръщащата ги тлъстина. Устата едва се движеше, а мустакът крееше
излишен и задушен под буцата говежда лой, наречена нос. Но чертата
на добродушие, свойствена обикновено за пълните хора, липсваше на
това лице. Очите бяха кривогледи, а когато „ефендито“ говореше,
гласът му имаше високомерен, безцеремонен тембър. Когато влязохме
в стаята, той ядеше. Както скоро забелязах, това бе любимото му
занимание.

Единият от другите двама възрастни имаше длъгнесто и тясно
птиче, а другият — късо и много широко булдогско лице, но и двете с
чисто ориенталски черти и обгърнати от дълги, гъсти бради.

Двамата по-млади мъже си приличаха. Единият се подхилкваше
постоянно като лисица, а другият седеше, вървеше и стоеше все
приведен като някоя невестулка, промъкваща се към курника.

Не бяха привлекателни тези хора, но необикновено странни. Още
от пръв поглед човек чувстваше, че не може да се свърже с тях, освен
ако не пожелае да му се случи нещо повече или по-малко неприятно.
По стар ориенталски обичай ефендито ми каза, че той е съдържателят,
и ми назова имената и професията на другите четирима мъже. Те се
титулуваха помежду си „ага“, което означава нещо като „господин“ и
винаги се поставя след името. Тези четирима души имаха само две
имена. Двамата по-възрастни се казваха Ахмед ага, а двамата по-млади
— Селим ага. И още нещо, към еднаквите имена се присъединяваше и
еднакъв чин. Дамата Ахмедовци имаха полковнишки чин, а двамата
Селимовци бяха лейтенанти, значи и четиримата — офицери. Запитах
се каква ли причина можеха да имат в Константинопол и Техеран да
изпратят двама толкова висши и заслужили офицери, какъвто би
трябвало да е един полковник, в тази толкова усамотена местност.
Агите се оказаха изключително общителни. Те видимо се зарадваха, че
ще могат да побеседват с един образован човек, а като чуха, че съм
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европеец, очевидно сметнаха за много важно да се проявят пред мен в
добра светлина.

По тази причина непрекъснато ми разказваха защо са дошли от
Багдад и Техеран и са останали тук.

Както уверяваха, от контрабандата тук вече не се издържало.
Митниците кажи-речи вече не носели нищо и ето как две правителства
се споразумели да снемат досегашния разхайт и контрол над границата
и да го предадат в твърдите ръце на военните. Но това не можело да
стане, без преди туй съответните военни да са преминали един период
на обучение, през който да се запознаят със своите задължения и
свикнат със службата си. Ето защо от двете страни били изпратени за
Джан по един капитан, един старши лейтенант и един лейтенант с
трима редовни войници за тяхна обслуга. Резултатът се проявил
изненадващо бързо. Двамата капитани и двамата старши лейтенанти
били на бърза ръка очистени заедно с техните войници от
контрабандистите. Но двамата лейтенанти се опазили с двамата си
войници. Те извършили промяната и установили, че досегашните
началници са правили обща далавера с контрабандистите и са
измамили властите с огромни суми. Престъпниците били снети от
служба и откарани във вериги в Техеран и Багдад. Напълно естествено
лейтенантите получили освободените постове. Те останали за
постоянно, но само от чувство за дълг, защото ако си тръгнели, мъчно
потиснатата контрабанда веднага щяла да вдигне пак глава и всички
усилия да идат напразно. Но командирската власт проявила
благородност за тази толкова безпримерна безкористност и вярност.
Лейтенантите и войниците били подобаващо повишени. Когато дойдох
в Джан, лейтенантите бяха произведени вече в полковници, а
войниците бяха стигнали до лейтенантски чин. Понеже първите двама
се казваха Ахмед, последните Селим, а и четиримата бяха аги, човек
можеше да ги отличи единствено чрез това, че двамата турски офицери
биваха според турската, а двамата персийски според персийската
практика назовавани. Полковник на турски е миралай, а на персийски
— сертикс. На турски лейтенант е мюлазим, а на персийски наиб. Ето
как възрастният с птичата физиономия биваше назовавай миралай
Ахмед аха, възрастният с булдогската муцуна сертикс Ахмед ага,
младият с лисичия образ — мюлазим Селим ага, а младият с
невестулковия лик — наиб Селим ага.
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Аз и Халеф изобщо нямахме намерение да останем тук, а само
да закусим и позволим на конете ни да починат, но видът на петимата
мъже събуди у мен желание да ги поопозная. Хапнахме и после аз
напуснах стаята, за да направя една разходка из околността. Когато се
върнах след два часа, Халеф вече не седеше на мястото си, а при
петимата мъже. Те бяха пожелали да отиде при тях и после го бяха
разпитали. Който познава моя дребен Хаджи Халеф, знае какви
шлюзове на речовитост се отварят от негова страна, за да поставят в
най-ярка светлина нашите преживелици и хилядите достойнства, които
ни приписваше. За мое голямо удивление бях приветстван с шумно
ликуване. Всички аги даваха вид, сякаш отдавна ме познават и обичат,
а тантурестият ме помоли най-настоятелно да бъда негов гост, докато
ми е угодно, без нищо да му плащам. Трябвало само да му сторя
услугата възможно повече дивеч да му отстрелвам. Съгласихме се, тъй
като това ни осигуряваше предимството да кръстосваме
необезпокоявано горите. Аз поставих само условието да ни се
предостави добър подслон и да се дава силен, питателен фураж на
нашите коне. Отговорът предизвика всеобща радост. Животните
получиха една набързо очистена само за тях конюшня и предостатъчно
ечемик, накисната царевица и чукан боб да си подсладят душицата.
Що се отнася до нас самите, прекомерно дебелият ефенди обясни, че
лично ще ни покаже стаите, които ще обитаваме. Той иначе никога не
се грижел за гостите си, понеже нямал време за това. Фактът, че сега
си давал този труд, бил отличие, което трябвало с благодарност да
приемем.

Поведе ни навън зад къщата, където едно дървено стълбище
водеше до равния покрив. Заизкачва се там пред нас с пъшкане и
стенания по крачка за минута. Ние, вървящите след него, имахме
щастието със смирение и преданост да се наслаждаваме на гледката от
неговите безформени телеса. Покривът беше дълъг и широк. Състоеше
се от здраво трамбована глина. Можеше да го обхождаш с големи
крачки. От споменатия вече дъсчен куб, формиран от дъсчените стени
по средата на предния ръб, той бе загубил само една четвърт от своята
площ. Ние получихме двете стаи, разположени непосредствено върху
плоския покрив. На него се излизаше през една врата. Към горните две
одаи водеше нещо средно между паянтово дървено стълбище и
подвижна стълба. Те бяха вече заети, и то от двама чужденци. Единият
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бил от блатистата област на Басра, значи турчин, другият от страната
на треската Луристан, значи персиец. Блатната треска ги довела до
ръба на смъртта и принудила да дойдат за няколко месеца в Джан, за
да се възстановят на здравословния планински въздух. Вече от две
седмици били тук, но нямало да ни додяват, тъй като целия ден
прекарвали в гората.

Стаите много ни харесаха, понеже ни предлагаха свободен
изглед във всички посоки и бе достатъчно само през вратата да
излезем, за да се озовем на открито, без да се налага да слизаме долу
при другите хора. Но за съжаление не бяхме единствените обитатели
на тези богато обзаведени с възглавници, одеяла и килими помещения.
Тук живееше грамаден брой от онези малки, прелестно ухаещи и
общителни същества, които арабинът нарича бакка, а персиецът зае
или миле — дървеници. Тези паразити впрочем не са безопасни, тъй
като ухапването им при всички случаи действа отровно. Ефендито бе
споменал, че няма да приеме от нас заплащане. Но аз имах
предчувствието, че тръгването ни няма да е така миролюбиво като
идването, и ето защо сметнах за изключено да приема нещо от него без
ответна услуга. По тази причина сега му съобщих, че приемам стаите
и ще си платя също всичко друго, макар той да е отказал. Тогава оня с
изненадваща откровеност ми призна, че и той си го е мислил, както
съм го казал. Един порядъчен човек никога не вземал нещо даром, а
заплащал толкова повече, колкото по-малко му било поискано. И
понеже той не бил поискал хич нищо от мен, разчитал на най-високата
цена, която можело да има тук горе. Когато го приканихме да я
определи тази цена, той поклати глава и отговори, че предоставял това
на мен. После ни остави сами и заслиза от равния покрив, при което
старите стъпала на стълбата запращяха. Халеф се ухили:

— Колкото тлъст и безформен е тоя, толкова недодялано е и
кожодерството му! Ама ние ще му платим, нали, ефенди? Нито твърде
много и нито твърде малко!

Той измъкна от пояса любимия си камшик от хипопотамска
кожа, за да покаже с няколко енергични движения на ръката с каква
монета се кани да му плати. После слязохме след ефендито да се
заловим веднага с възложената ни работа. Преди да потегли, Абдахи
ефенди ни настави как да се държим:
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— Цялата гора е моя и цялата околност е моя. Вие значи можете
да отидете накъдето си поискате. Само от дъскорезницата на Бен Адл
трябва да се пазите. Той е мой враг. Предупреждавам ви да не стъпвате
в неговия имот и да не приказвате с него. Той застрелва всеки, осмелил
се да го доближи. Така че внимавайте!

— Къде се намира дъскорезницата? — осведомих се аз.
— Ако тръгнете нагоре все покрай водата, ще стигнете първо

един поток отдясно, сетне един отляво и после пак един отдясно. Край
тоя поток се е установил хърсъзът Бен Адл, за да загрозява нашата
красива Джан. Баща му беше началник на тукашната персийска
митница. Той сега е окован във вериги. Бащата на неговата жена беше
началник на тукашната турска митница и сега също лежи в синджири.
Двамата бяха уволнени и наказани, защото са вършили големи зулуми.
Трябваше да предадат всичко, което притежаваха. Само едно не
можаха да им отнемат, а именно земята, която бяха закупили за своите
деца. На нея те им построиха една къща, а после ги ожениха. Тая къща
бе превърната в дъскорезница, в която тези деца живеят сега като мъж
и жена, за да секат дърветата ми и ме ядосват до смърт. От трупите
правят дъски, които пращат през цялата планинска област до Курдазир
и Феридан, та даже до Техеран и Исфахан, където сковават от тях
поклоннически ковчези. Тоя куп пари можех да печеля и аз. Те ми ги
отнемат! Ей затова ви забранявам да дружите с тях. Ако въпреки
всичко го сторите, моето отмъщение ще ви унищожи.

— Моето също! — извика Ахмед ага, Птичето лице.
— Моето също! — извика Ахмед ага, Булдогската муцуна.
— Нашето също! — предупредиха вкупом двамата Селимовци,

Лисицата и Невестулката.
След като сметнаха, че с това са извършили дълга си,

физиономиите им приеха отново най-радушен израз и бяхме
освободени със сияйно доброжелателство.

Поехме мълчаливо нагоре покрай водата, всеки зает със своите
мисли. Едва от три часа се намирахме при тези хора, но въпреки това
кратко време вече знаехме колко ниско стояха. Още не беше възможно
да ги прозрем, наистина, но и двамата хранехме убеждението, че
сигурно ни е отредено само лоши неща да разкрием. След като доста
време бяхме вървели мълком един до друг, Халеф попита:

— Сихди, да ти кажа ли какво мислим сега двамата?
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— Двамата мислим — отговорих аз, — че сега толкова повече
трябва да отидем при Бен Адл. Той вероятно е един почтен човек!

— Досущ моето мнение. Аз отсега още го обичам. Когото един
такъв бангьоз, тлъст, алчен за имане Абдахи мрази, той сигурно
заслужава човек да го дари със своето уважение и доверие. Подуши ли
как вонеше ефендито, когато изкачваше стълбите пред нас?

Аз само кимнах, а той продължи:
— Той вони на всички възможни калпави миризми, но най-вече

на духовна и душевна пустота. Раздвижи се, ефенди, та да вървим по-
бърже!

Удвои крачките на късите си крака и ме принуди и аз да ускоря
ход. След половин час достигнахме първия, шумящ отдясно поток, а
след още половин час онзи, който изливаше отляво водите си в реката.
Долината, която следвахме, беше на места много широка, на други
тясна, но навсякъде обрасла с гъст подлес, от който стърчаха короните
на по-високи дървета. Тук имаше такова дървесно царство, което за
Персия можеше да бъде сметнато за чудо. Трябва да бе минало отново
половин час, така че вървяхме вече в продължение на час и половина,
когато достигнахме третия поток, или втория, вливащ се отдясно.
Свърнахме в тази посока, тръгвайки срещу неговото течение. Пътят
тук беше по-проходим. От време на време той дори напускаше потока,
за да скоси по права линия някоя извивка. Докато го следвахме нагоре,
тези завои оставаха под нас ту от дясната, ту от лявата страна.
Трябваше да преминаваме по малки мостчета. Бълбукането и ромолът
на водата се носеше ту отсам, ту отвъд. При един от тези случаи чухме
и човешки гласове. Като че бяха женски. Спряхме и се ослушахме.
Пътят на това място минаваше над потока. Два исполински бука
растяха на известно разстояние от него, и то точно на откоса към
потока. Половината от корените им се губеха в почвата от наша страна,
другата половина се спускаха на открито от срещуположната страна,
достигаха долу земята и изчезваха в нея! Тези открито разположени
коренища образуваха нещо като ниша, в която бяха измайсторени от
камък и мъх две пейки — една ниска и една по-висока.

Виждаше се, че това място бе за молене.
За да разберем кой говори тук, пристъпихме до буковите

стволове, снишихме се тихо и тайно надникнахме долу. На ниската
пейка коленичеха едно до друго две деца, момче и момиче. Бяха
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сложили сключените си ръце в скута на една жена, която седеше пред
тях на по-високата пейка. Всички се молеха, хорово. И молитвата не
беше от Корана, а от Библията, по-точно „Отче наш“ на арабски.

Молеха се по един безкрайно затрогващ, доверчив начин. Очите
на децата бяха отправени пълни с любов към майката. Тя беше
вдигнала поглед към небето, а очите й блестяха със свещен плам.
Виждахме и чувахме, че тук се молят три сърца, които наистина вярват
в силата и добрината на този, към когото се обръщаха. Когато
започнахме да слушаме, тъкмо бяха свършили с първите строфи. Сега
продължиха:

— Насъщния ни хляб дай ни днес! И прости нам дълговете ни,
както ние прощаваме на нашите длъжници! И не въведи нас в
изкушение, но избави ни от лукавия! Избави ни от Абдахн ефенди и от
всичките му приятели! Освободи бащата на нашия баща и бащата на
нашата майка от веригите, с които невинни са хвърлени! Ти можеш да
ги спасиш, ако поискаш! Амин!

Когато свършиха, майката притисна главиците на децата към
сърцето си и даде на всяко по една целувка. Обзе ме дълбоко униние.
Изправих се и се отдалечих от дърветата. Подслушването тук ми се
стори като осквернение на молитвата. Халеф, изглежда, имаше същото
усещане. Повлече ме още по-нататък и каза:

— Ела, да вървим!
Едва когато се бяхме отдалечили достатъчно и бяхме обградени

от храсталак, Халеф установи отново крачки. После попита:
— За кои смяташ тези три лица, ефенди?
— За жената и децата на притежателя на дъскорезницата Бен

Адл — отговорих.
— Аз също. Дъскорезницата сигурно вече не е далеч оттук,

защото това място беше молилия, каквато човек си устройва възможно
по-близо до къщата. Право към бичкиджийницата ли ще вървим?

— Не. Поне не веднага. Първо ще я обходим, без да ни видят.
Винаги е от предимство да имаш пълна картина за жилището, преди да
отидеш при намиращите се вътре хора.

— Смяташ за препоръчително да се поинтересуваш и от тялото,
преди да пристъпиш към изследване на духа?

— Да. Хайде сега!
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Продължихме. Така беше, както предположи Халеф.
Дъскорезницата беше близо. Не бяхме стигнали кой знае колко далеч и
спрях изненадано. Видях пред мен да се разкрива една прелестна
гледка, по-очарователна и задушевна от която не би могъл да замисли
никой художник. Почувствах се едва ли не като по родните места.
Тясната досега клисура на потока внезапно се разшири до една
значителна котловина. Беше разположена на изток и още при пръв
поглед издаваше, че собственикът й е грижовен, разсъдлив и изобщо
опитен мъж. Окръжността, която дъното на долината описваше, беше
разработена в нивя, ливади и пасища, напоявани от потока. Срещу нас
видях кариера, на която работеха хора. По отсамния планински склон
се претегляха две големи, добре поддържани градини. Дъскорезницата
се намираше между тях, но колелото й се задвижваше от потока, а
водата идваше по специален улей. Вътрешното устройство не ни беше
известно, но следваше да се очаква, че прилича на обикновена немска
дъскорезница. Отпред бяха подредени на големи купове трупи, дънери
и дъски. Странично се издигаше ниска, но доста обширна постройка,
която сигурно служеше за хижа. До нея имаше оградено с плет място,
на което стояха чужди камили, катъри и мулета, предназначени за
отнасяне на дъските. Навсякъде се виждаха трудещи се хора. По
пасищата пасяха коне, крави, овце и кози, а около тази красива,
радваща картина високостеблената гора изтегляше своята гъста,
закриляща рамка. Не беше трудно да се разбере защо дебелият Абдахн
ефенди така здравата се ядосваше от този имот, това трудолюбие и
явно благосъстояние.

Спряхме в края на гората и трябваше да направим само още
няколко крачки, за да излезем на открито. Подлесът се състоеше от
гъсти храсти жасмин и диви вишни. Цветовете им искряха и разнасяха
ухание, каквото те в Германия никога не достигат. Тъкмо се канех да
напусна закрилата на дърветата, за да видя накъде да се насочим,
когато от близко разположената градина се зададоха трима мъже и
трябваше да отстъпя. Насочиха се към мястото, където се намирахме.
Нали тук излизаше пътят, който вероятно бе не само нашият, но и
техният.

Скрихме се зад ярката зеленина и ухаеща белота на жасмините,
за да ги пропуснем да минат, но нещата се развиха другояче.
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Двамата бяха попрехвърлили години, но още бодри и държеливи.
Движенията им бяха изпълнени с достойнство, стойката им беше горда
и стегната, почти военна. Имаха цялостни бради. Третият беше
значително по-млад от тях, силен и крепко сложен, с необикновено
открито, умно лице. Носеше само мустаци. Дрехите му показваха
следи от работа, но личеше, че не е работил като подчинен. Към
двамата по-възрастни мъже се отнасяше с видимо уважение.

— Дали това не е Бен Адл, собственикът на дъскорезницата? —
попита Халеф.

— Много вероятно — рекох аз.
— Другите двама не са оттук — продължи той. — Те са знатни

люде. И завиват към пътя, който води надолу към главната долина и
после към къщата на Абдахн ефенди. Знаеш ли, струва ми се
приемлива мисълта, че това са двамата непознати, които живеят в
стаите над нас, макар да имам някакво основание. Щом Абдахн ефенди
ни забрани да идваме насам, то може да се приеме, че е забранил и на
другите двама гости.

— И които също като нас са били на мнение, че не са длъжни да
се подчинят! Но тихо! Те са вече тук.

Смятахме, че тези хора ще минат край нас. Те обаче не го
сториха, а спряха на мястото, където пътят излизаше от гората. Скоро
видяхме и чухме защо. Не бяхме се заблудили. Бяха тези, за които ги
смятахме, а именно притежателят на дъскорезницата и двамата
непознати от Басра и Луристан, живеещи точно над нашите стаи. В
градината бяха провели важен разговор и стопанинът сега придружи
гостите си дотук, откъдето започваше пътят им през гората.

Позабавиха се няколко мига да се сбогуват.
— Значи нещата си остават така — каза единият от възрастните

мъже на арабски, но по изговора го сметнах за персиец. — За
съжаление вече не ни остава друго средство. Ако и то не даде резултат,
преустановяваме разследванията и се връщаме в гарнизоните си.

— Опазил Бог! — въздъхна собственикът на дъскорезницата и
сключи ръце.

— Тогава наистина вече няма да ни остава нищо друго —
потвърди другият възрастен мъж, който безусловно беше турчин. —
Признаваме, че тези трима души са във висша степен подозрителни, но
не можем да докажем нищо против тях. Митницата вече не носи нищо,
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а пък знаем, че значителни количества стока минават в двете посоки
тъкмо тук през Джан. Надявахме се на теб. Нали живееш тук и
познаваш обстановката. Твърдеше, че баща ти и бащата на твоята жена
били невинни наказани. Значи имаш всички причини да ни помогнеш
да докажем какви маскари са тези тримата. Но какво открихме досега?

— Нищо, нищичко! — отговори персиецът бързо. — Само едно
стана ясно, а именно че двамата Ахмед ага си приписват полковнишки,
а двамата Селим ага лейтенантски чин, макар на никой да не е минало
през ума да ги повишава. Ахмедовците и до днес са си лейтенанти, а
Селимовците обикновени войници. Но това не ни дава основание да ги
накажем. Те просто ще кажат, че това е майтап, или че са сметнали
тази заблуда необходима заради контрабандистите, за да направят
впечатление на престъпниците и им вдъхнат страх. В своите доклади
те никога не са се представяли за нещо по-високо от това, което са, и
ето защо за тези самозвани чинове пред народа може най-много да
последва мъмрене. Толкова повече че те никога не са носили
униформа, да не говорим тази на чин, какъвто не притежават. Тези
трима мъже са или издъно честни хора, или толкова печени мошеници,
че не можем да получим и най-малкото оръжие срещу тях. Въпреки
твоята помощ и въпреки че от две седмици живеем при тях и така
зорко ги наблюдаваме, че сигурно нищо не ни се е изплъзнало, не
постигнахме нищо. Заръчаният от мен в Техеран пратеник ще
пристигне след четири дни…

— А моят от Багдад приблизително в същия ден — заяви
турчинът, прекъсвайки го на думата.

— Значи ще дойдат в Джан в един и същи ден — каза
собственикът на дъскорезницата — и двамата така наречени
полковници по едно й също време ще получат хабер, че един
персийски и един турски таен пратеник ще дойдат като мандатьори и
пълномощници на своите правителства, за да проведат разследване
срещу тях. Че тези двама пратеници са вече тук, те нито подозират,
нито предчувстват. От това известие те ще изпаднат в голяма възбуда.
Ще се разтърчат насам-натам и денонощно ще работят, напрягайки
всички сили, да заличат следите на своята престъпна дейност. Ще
изгубят спокойствието си и ще отслабят своята предпазливост. А ние
ще удвоим нашето внимание и ще забележим, ако се издадат с нещо.



53

— Това е, на което се надяваме — призна персиецът. Че тогава
твоят баща и бащата на твоята жена ще са също на път, няма да бъде
упоменато в хаберите. Те ще се изплашат ужасно, като видят двамата,
и мигът на този уплах така ще ги сащиса, надявам се, че да издадат
всичките си тайни.

— И тогава нашите бащи ще бъдат освободени? — осведоми се
притежателят на дъскорезницата.

— Само в случай че се докаже, че по онова време те са били
невинни. Защото онова, което тримата хубостници са извършили след
това, не може да освободи бащите ви.

— Ние всеки ден молим Бога за помощ.
— Това е напусто.
— Защо? Може би защото съм християнин?
— О, не! — усмихна се персиецът. — Не само затова. Аз съм

шиит, моят другар тук е сунит, а ти си християнин. Ние сме такива
единствено защото нашите бащи са били такива. Простият народ обаче
си го приписва като заслуга. И иска за тази заслуга Аллах винаги да е
готов да му служи. Той се моли, което означава, досажда му. Изисква
от него неща, които той не е длъжен да направи. Моят другар е сунит,
наистина, но изцяло отрича Аллах. Вярно, аз, шиитът, не го отричам,
но не го считам способен за проводник и слушател на желанията,
които отправяме към него. Ако ти вярваш, че той обръща внимание на
наличните милиард и половина хора, то е неизлечимо объркан в
главата.

— Не, вие сте обърканите!
— Докажи го!
— Аз не мога. Това може само Бог!
— Тогава нека той го докаже!
— Е, да, такова е естеството на неверующите — кимна

собственикът на дъскорезницата. — Първо заявяват, че няма Бога, а
после изискват той въпреки това да им се открие и ги чуе. Така че
вашето неверие стъпва на много слаба нога.

— Не се подигравай! — повели турчинът. — Ти си един нарезвач
на трупи, нищо повече. Бичиш си дърветата и сипеш като стърготини
молитви във въздуха. А те си падат от само себе си. Ние го знаем
добре. Ти си вериш, че се разпореждал някакъв си бог, но не можеш да
го докажеш. Аз пък мисля, че няма бог, а моят другар, шиитът, твърди,
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че бог, ако изобщо има такъв, няма как да чуе врънкането ти. Ние ще
ти го докажем. Ти, твоята жена и децата ти, всеки ден се молите богът
на християните да ви избави от Абдахн ефенди и всичките му
приятели, нали?

— Да.
— И вярвате, че той ви слуша? Тогава той трябва, трябва, трябва

да се вслуша в молитвите ви! В противен случай ще се окаже по-лош и
от тоя Абдахн ефенди с всичките му контрабандисти, крадци и
измамници! Кажи това на твоя бог! Нека му го кажат също жената и
децата ти! И прибави още следното. Ако наистина има някакъв бог,
който слуша молитвите на християните, то ние искаме от него да
изпълни нашата, и то не чрез нас, а тъкмо чрез някой християнин и…

— И — вметна в приказката му персиецът — ние искаме по-
нататък от него, самият Абдахн ефенди да го помоли: „Избави ни от
Абдахн ефенди и всичките му приятели!“ Разбра ли, Бен Адл?

Запитаният беше отстъпил от страх няколко крачки. Той
отговори:

— Разбрах. Но това е богохулство!
— О, не! Ние даваме възможност на бога на християните да

докаже, че наистина съществува и че неговите уши са отворени за
молитвите на хората.

— Но тъкмо това наричам аз богохулство!
— Тогава нека го чуе той това светотатство!
— Което все едно означава пак да ви накаже! — извика

собственикът на дъскорезницата ужасен.
— Нека означава каквото си ще, ние не се боим! — отвърна

безверният турчин. — Ако има бог на християните, той още далеч не е
и бог на мохамеданите.

— Той е такъв! Той е бог на всички хора, властител и отец на
целия сътворен свят.

— Но не мой! Мен нека остави на мира! А сега остани със
здраве, Бен Адл, ние тръгваме.

Подаде му ръка и се отдалечи. Персиецът също му подаде ръка и
рече:

— Остани със здраве! Аз не отричам Аллах изцяло. Само твърдя,
че стои прекалено високо, за да се интересува от нас. Нека те пази…
ако пожелае!
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Последва турчина. Онзи обаче беше навлязъл няколко крачки в
гората. Ето че се обърна още веднъж и кимна на собственика на
дъскорезницата:

— Та дай му значи да разбере какво искаме от него! Нека
проводи някого, да ни докаже това. Ако го стори, ще повярвам в него.

Персиецът също спря и додаде:
— А Абдахн ефенди трябва лично, със собствената си уста, да го

помоли да ви избави от него.
— А наказанието за това ваше сквернословие? — попита

притежателят на дъскорезницата с разтреперан глас.
— Такова няма да има! — увери тържествено турчинът.
— А ако все пак има?
— Тогава нека дойде — отвърна персиецът. — Ние не се

страхуваме.
После си тръгнаха. Собственикът на дъскорезницата остана още

късо време. Гледаше в посоката, която бяха взели.
— Бог чу това! — каза, удряйки длани. — То ще го превърне в

наше избавление и благословия!
След тези думи се упъти към дъскорезницата. Ние почакахме

още малко, преди да напуснем нашето уханно жасминено скривалище.
След това се загледахме подире му, додето изчезна в дъскорезницата.

— Сихди, какво ще кажеш за тая работа? — попита Халеф.
— Нищо. Тръгваме си — отговорих. — За днес чухме и видяхме

достатъчно.
По път противно на привичката си Халеф се държеше най-

напред мълчаливо. Сигурно мислеше за дъскорезницата и онова, което
бяхме узнали. Аз също се бях вглъбил в мисли. Но той не можеше
дълго да издържи, трябваше да говори.

— Сихди — рече, — та нали не вярваш в случайности?
— Не — отвърнах.
— В такъв случай ние сме били доведени тук и ти сигурно се

считаш за християнина, отреден за спасение и помощ?
— Да.
Той помълча известно време, после продължи:
— Знаеш, че в началото на нашето познанство все исках да те

обърна към исляма. Сега ти кажи-речи победи. Аз станах почти
християнин, без да ти е било необходимо да направиш за това и най-
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малкия опит. Това е силата на вярата, която учи само с дела. Но днес ти
си твърде дързък. Днес вярата ти е прекалено голяма! Аз също съм
убеден, че скоро ще открием онова, което тези двама тайни пратеници
не са съумели да измъкнат. Ако успеем, условието, поставено от
турчина, ще бъде изпълнено. Ама условието на персиеца! Абдахн
ефенди трябва самият да помоли Бог да избави хората от него! Смяташ
ли го изобщо за възможно?

— Това е в почти всяко отношение една възможност само не по
отношение моята вяра. Едва преди седмица възнамерявахме да отидем
към Мосул. Щяхме да сметнем за невъзможно да се озовем тук в Джан.
Въпреки това сега сме тук? По каква причина? Единствено защото ме е
споходила мисълта да отида до Техеран, макар в това решение да няма
нищо належащо. Така и за Абдахн ефенди наглед няма никаква
причина да изрече една молитва против самия себе си. Но ако свише е
решено това да се случи, той ще трябва да се подчини. Нека сега не си
блъскаме главите, а да изчакаме събитията!

— Добре, да ги изчакаме! Но ако твоето упование се потвърди, аз
ще бъда победен и завинаги ще си замлъкна!

Беше дал простор на сърцето си и сега отново се смълча.
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2. ОПИВАЩАТА НАПИТКА

Когато се прибрахме, видях турския Ахмед ага да слиза от баира,
за да си изяде вечерята при Абдахн ефенди. Четиримата аги не бяха
сеймени и имаха навика да се хранят при шишкавия си приятел. Като
ме видя, „маралаят“ ме поздрави още отдалеч. Това ме застави да спра
и предам пушката си на Халеф с молбата да я занесе заедно с неговата
горе при нас. Извървях към полковника късото разстояние, което ни
делеше. Той се поклони вежливо, подаде ми ръка и попита с
доброжелателна усмивка:

— Вече тук? Време е за храна. Ще ядете ли с Хаджи Халеф Омар
заедно с нас?

— Разбира се!
— Това ме радва. Бързо го обикнах, а и той мен също. А и няма

нищо чудно, защото знаеш, че съм душа — човек и правя всичко, което
прочета в очите на хората. Твоето сърце също скоро ще ми
принадлежи. Хайде ела!

Закрачи към вратата на къщата. Но ето че от другата страна се
разнесе глас. Видях да приближава персийският Ахмед ага. Той също
ме поздрави още отдалеч и аз тръгнах към него. Той се поклони
дълбоко, стисна ми ръката и заговори:

— Изключително много се радвам, че се прибирате за храна.
Нали ще ядете с нас? Ако е така, позволи ми да седна до теб! Аз бързо
те обикнах, понеже съм наистина душа — човек, както навярно вече си
забелязал. Ако успея и аз да намеря симпатии при теб, ще бъда много
щастлив!

В този момент Халеф дойде от горе. Влязохме в същата стая, в
която вече бяхме били. Абдахн ефенди вече се бе заел с яденето.

Поздравихме го и се настанихме при него. Ядене имаше
достатъчно: месо, ориз, зеленчуци и курабии. Когато Халеф помоли за
вода, тримата се спогледаха въпросително, след което дебелият се
осведоми:

— Само вода ли пиете?
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— Не, а всичко, което не е отровно — ухили се Халеф.
— Също вино?
— Да. И защо не?
— Защото на мюсюлманина то е забранено!
— Тук се лъжеш! Корана запретява всичко, което опиянява.

Значи човек може да пие от всичко, додето почувства, че опиването
настъпва. И тогава просто престава.

— Хамдулиллах, много ти сече акълът! — извика ефендито и
другите двама се включиха в похвалата.

Те само бяха чакали какво ще кажем. Сега знаеха мнението ни и
веднага заръчаха вино. Беше донесено в една стомна и ние пихме от
глинени канички. Беше от онзи тежък ориенталски сорт, който години
отлежава с прибавка на смола или елхови шишарки, за да стане по-
трайно. Ние двамата бяхме предпазливи и само отпивахме, но другите
се наслаждаваха на силната напитка като на вода. Нашата умереност бе
осмяна. Заговори се за разните напитки и въздействието им. Най-
възхитителната, която бяха опознали, била една гореща напитка с
много захар, но не от вино, а нещо друго. В нея имало и лимони. Един
англичанин, който отивал с голяма прислуга към Исфахан, бил
пренощувал тук. Имал си собствен готвач и си носел негови питиета.
Готвачът му приготвил тази напитка в кухнята и дал на съдържателя и
двамата полковници по една чаша.

— Не споменаха ли името на напитката? — попита Халеф. —
Моят сихди знае всичко. Ако чуе името, ще може да я направи също
така добре като английския готвач.

— Наистина ли? — попита дебелият.
— Наистина ли? — извикаха и двамата Ахмедовци, на които

темата на разговора допадаше също както на ефендито.
— Да, наистина! — увери Халеф.
Тогава турчинът стана от мястото си, погледна ме с трепетно

очакване в лицето и каза, акцентирайки върху всяка отделна дума:
— Тази… вълшебна напитка… се казваше… планч!
— Планч? — запита Халеф, ровейки се в паметта си. — Не ми е

известна. Никога аз не съм пил планч. Сигурно и ти, ефенди?
— О, напротив! — отговорих. — Ти също вече си пил. Само че

името не е планч, а панч. Ние немците казваме пунш.
— Да, панч, панч! — провикна се полковникът с птичето лице.
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— Панч, панч! — заприглася полковникът с булдогската муцуна.
— Панч, панч! — вмъкна се дебелият с най-блажен тон. — Панч

е правилното, панч! Ти го знаеш много по-добре от мен! Я кажи може
ли да го приготвиш, сихди?

— Да. Стига да има необходимите неща.
— И какво е необходимо?
— Имаш ли ром или арак?
— Двете! — отвърна той тихо, слагайки ръце пред устата под

формата на двойна, тайно отваряща се клапа.
— Тогава всичко е наред! Митото, данъците и другите подобни

неща не ме интересуват. И тъй, който иска да направи панч, трябва да
има ром, арак, захар, лимони, кромид, чесън, гореща вода и… и… и
още нещо, което за съжаление сигурно ти липсва.

— Какво ми липсва? Какво? — попита онзи с върховно
напрежение.

— Алое! — отговорих.
— Алое? Имам го! — възликува той.
— Той го има! — извика единият Ахмед.
— Той го има! — изкрещя другият Ахмед.
— Да, имам го! — изрева самият дебелак. — Как се радвам!

Знаеш, сихди, аз съм широко сърце! Винаги имам всичко, от което
другите се нуждаят. Веднъж цял пълен кош трябваше да бъде
контрабандно прекаран оттук. Властите го конфискуваха. Сега аз го
имам! Ти можеш да го получиш. Целия пълен кош, ако ти е нужен.

— Колко съдържа кошът?
— Половин катърски товар.
— Ще ми дойде малко множко само за един панч — ухилих се

аз. — Дай ми едно парче с големината на слива, осем големи глави
кромид, шест луковици чесън, дванайсет лимона, едно шише ром, едно
шише арак и надлежната захар и ще получиш панч, който при всички
случаи ще бъде далеч по-хубав от онзи на англичанина. Но поставям
условие, сам да го приготвя в кухнята и никой да не ме обезпокои.

— Всичко ще ти бъде доставено. И никой няма да се осмели да
приближи — увери дебеланкото. — Аллах да те благослови, ефенди!
Ти си един дарен от него мъж. Първо, защото точно знаеш
подправките, и второ, защото по път не си ги забравил. Ние не бива да
разправяме, наистина, че имаме ром и арак, понеже се облагат с голямо
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мито, ала на теб ти имаме доверие. На теб човек всичко може да каже.
Аз значи лично ще отида да се погрижа за нещата. После ще те заведа
в кухнята!

И припна с възможно най-голямата бързина, която строежът на
неговото тяло позволяваше. Халеф направи физиономия на заек, чиято
дупка е пострадала от дъжд. Алоето, чесъна и кромида не му ги
побираше главата. Аз обаче оставах сериозен и давах вид, че си нямам
и понятие за угризенията на съвестта, които изпитваше. Продължихме
да се храним, докато след време съдържателят ме повика в кухнята. Тя
беше едно голямо помещение от другата страна на къщата, в което
няколко женски фигури под ръководството на неимоверно дълга и суха
жена бяха заети с приготвянето на телесните блага за гостите.
Ефендито ми каза, че това била неговата съпруга. Дъщеря нямал, а
двама синове, установени в Багдад и Техеран като търговци. И щракна
с пръсти, за да намекне колко добре им вървят далаверите. Аз
предположих, че тяхната доходна търговска дейност е много тясно
свързана с местната контрабанда. После ме отведе до една отделно
стояща маса, на която видях да лежи всичко, което бях сметнал за
необходимо.

— Аз мога ли да наблюдавам как го правиш? — попита.
— За жалост не — отговорих аз. — Ти също ще ме смущаваш в

моята молитвена вдълбоченост. При приготвянето на тази напитка
човек трябва да изрича определени тайнствени стихове. Не внимава
ли, тя ще стане противна на вкус и няма да може да се пие.

Той си тръгна. Сега дадох на жената парченцето алое да го счука
в хавана на прах, наредих й да обели лимоните, кромида и чесъна и да
ги настърже на рендето на ситно. Междувременно се огледах за някой
съд, който бих могъл да използвам като купа за пунш. Две стари
големи стомни с широки гърла ми се видяха най-подходящи.

Изплакнах ги с прясната вода, която по много практичен начин
бе доведена от потока в кухнята и течеше близо до моята маса. Когато
продуктите ми бяха върнати в издребнена форма и водата на огнището
завря, аз се залових за работа. Алоето, кромида, чесъна и излишъка от
лимоните изсипах тайно във водата. Всичко изчезна незабелязано.
Ромът и аракът дадоха точно две пълни стомни пунш, чието ухание се
разнесе из кухнята. Махнах на жената да приближи и й дадох да го
опита. Тя изглеждаше наплашена в същата степен, колкото дълга и
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слаба беше. Имаше големи очи и толкова трагичен поглед, че
благоволих да проявя дружелюбие към нея. Това така я смути, че дума
не смееше да обели. Но докато опитваше питието, лицето й ми каза, че
го намира необикновено вкусно. Рекох й, че едната стомна е за нас, а
другата за нея, прислужниците й и бедните гости от кервансараите, на
които симпатизира. Тогава тя сграбчи бързо ръката ми, целуна я и
посегна със сияйни очи към стомната. Аз отнесох моята в
трапезарията, която всъщност бе всекидневна на ефендито и не всеки
имаше право да влиза. „Приятелите“ опитаха. Премляснаха с език.
Бяха запленени, пиха! Преливаха от похвали! Уверяваха, че панчът на
англичанина не бил и наполовина хубав като моя! Аз пих малко, Халеф
също. Затова пък толкова по-усърдни бяха тримата други.
Съдържанието на стомната ги доведе точно до онова настроение, което
никой не би сменил с блажеността на друг, но да ги напие, не беше
достатъчно. Чухме множество хвалебствия и обяснения в
привързаност — двамата „полковници“ бяха изпаднали благодарение
на пунша в безпримерна речовитост. Докато единият за десети път
уверяваше, че бил истински душа — човек, другият вече за тринайсети
път твърдеше, че нямало защо тепърва да го доказва, понеже и
бездруго вече цял свят го знаел. Но ефендито беше тих. Само в мигове,
когато пуншът особено му се услаждаше, удряше с юмрук по масата и
крещеше:

— Аз съм широко сърце! Вие го знаете! А който не вярва, ще го
изхвърля през вратата!

Когато стомната бе изпразнена, персийският Ахмед бе обхванат
от сънливост, на която не бе в състояние да устои. След известно време
съдържателят го последва. Двамата заспаха. Турският Ахмед им се
присмиваше, но и той се почувства уморен. Каза, че щял да си върви,
но без да събуди спящите. Това здравата щяло да ги ядоса. Изпратих
го. Вън той ми призна:

— Сихди, аз безкрайно те обичам. Искаш ли да ми изпълниш
една молба?

— На драго сърце, стига да мога — уверих аз.
— Вие утре пак ще идете в гората. Навестете ме преди туй. Имам

да ви съобщя нещо важно, което ще ви достави голяма радост. Ще
дойдете ли?

— Да.
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— Благодаря ти! Няма да се разкайвате. Все си заслужава един
душа — човек като мен да бъде посетен, а аз ще ви възнаградя царски.

При това сериозно уверение вдигна ръка като за клетва и си
замина, без да изрече поздрав. Когато влязох в стаята, персиецът тъкмо
се бе разбудил. Той откри, че другарят му си е отишъл, и на свой ред си
тръгна, без да събуди ефендито. Ние излязохме с него.

Вън каза, давайки си труда да не се кандилка насам-натам:
— Сихди, аз съм твой приятел, твоят най-добър приятел! Вярваш

ли го?
— Да не би да желаеш да се усъмня в това? — осведомих се

предпазливо.
— Не, наистина не! Аз те обичам. Обичам ви и двамата. И вие

също ме обичате, защото виждате, че съм душа — човек. Трябва да ви
докажа, че сте влезли в сърцето ви. Затова бих помолил още заранта да
ме споходите, но се опасявам, че по това време още ще спя. Затова ви
каня да дойдете по обяд. Искаш ли да ми окажеш тази любезност?

— С удоволствие!
— Благодаря ти! Аллах да ви проводи един много дебел, тлъст

сан! Лека нощ!
— Лека нощ.
Тръгна си. Аз забелязах, че Халеф поиска да каже нещо, и му

попречих.
— Пет, тихо! Двамата тайни пратеници гледат отгоре. Чух

единия кепенк да се помръдва. Те са чули всичко, което персиецът
изрече така гръмко.

— В такъв случай ще ни сметнат за приятел на престъпната
банда. Ще влезем ли пак?

— Не. Ще отидем да спим. Хайде!
Отправихме се към задната страна на къщата и се качихме по

стълбите на равния покрив, за да потърсим жилището си. Двамата
хазяйстващи над нас мъже сигурно ни чуха да идваме. Да ни видят, не
можеха, тъй като нощта бе тъмна като в рог. Без да палим малката
лампа със сусамово масло, си легнахме да почиваме и скоро
задрямахме. Но сънят не продължи и четвърт час и бяхме събудени.
Сега запалихме светлина и видяхме милите животинки да изпъплят от
всички цепнатини и пролуки на дървенията и да падат върху нас. Как
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двамата мъже над нас съумяваха да издържат на тези пълчища
паразити, ми беше необяснимо.

Ударихме на бяг. На покрива, възможно по-далеч от стаите ни, си
нагласихме с помощта на собствените си одеяла една що-годе добра
постеля, която обещаваше по-дълга почивка. Но и тук бяхме
обезпокоени, макар и не по толкова отвратителен начин. Едва се бяхме
устроили и лежахме тихо, очаквайки дрямката, когато чухме под нас
висок глас. Звучеше толкова близо, сякаш говорещият държеше устата
си до тавана. Изглеждаше много възбуден. Чувахме го добре,
различавахме даже отделните думи, но не бе възможно да ги
разбираме. Идваше от определено място между Халеф и мен.
Заопипвахме едновременно нататък. Имаше дупка с диаметър
приблизително колкото обикновена тръба за печка. Беше затъпкана с
парцали, изравнени после с крак.

— Знаеш ли, ефенди, къде сме? — попита Халеф тихо. — Аз
мисля, че лежим точно над стаята, в която седяхме!

Прав беше. В тази стая имаше огнище, или по-точно един оджак,
наравно със земята. Не беше изграден. Две издадени подпори
заформяха нещо като ниша и димът се отвеждаше между тях. А горе
през покрива минаваше кръгла дупка, в която през зимата сигурно
вкарваха тръба, за да служи като комин, Сега, в началото на лятото,
когато пещта не се пали, я бяха извадили. Ние измъкнахме
предпазливо парцалите, че да не падне боклук в стаята. Когато
надникнах сега през отверстието, можех да виждам почти цялото
помещение и ясно да разбирам всяка дума. След като сме напуснали
ефендито, при него бе дошъл един мъж, когото Абдахн беше изпратил
след нас да наблюдава дали ще отидем към дъскорезницата. Той се бе
придържал непосредствено зад нас и бе подслушал всичко. Беше
изчакал да отидем да спим и сега стоеше пред ефендито, за да му
докладва. Дебелият беше много възбуден. Крачеше напред-назад,
ръкомахаше оживено и говореше с висок, гневен тон. Сега тъкмо беше
по средата на започнатото изречение:

— … жената и децата да учат на такива лошотии! Или може би
погрешно си разбрал?

— Не — увери мъжът. — Двамата чужденци се бяха снишили
зад дърветата, но аз бях прескочил потока и можех от отвъдната страна
много по-ясно да виждам и чувам молещите се отколкото те.
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— И наистина си разбрал това, което твърдиш?
— Да. Те се молеха с „Отче наш“ на християните. И тримата

казваха: „Избави ни от лукавия! Избави ни от Абдахн ефенди и
всичките му приятели!“ По-късно персиецът, дето живее при нас,
извика на дъскорезничаря думите: „А Абдахн ефенди трябва лично,
със собствената си уста да го помоли да ви избави от него!“ И това
ясно го долових.

— И кого трябвало да помоля?
— Това не знам.
— А друго иначе какво още разузна?
— Нищо повече. Немецът стоеше с дребния шейх, дето така

обича да разказва, в храсталака и подслушваше. Двамата чуваха всяка
дума. Аз обаче можах да разбера само онова, което накрая бе извикано
ясно. Сетне последвах новите ни гости през гората, ама не съм се
доближавал дотолкова, че да доловя какво си приказват.

— Това е много лошо. Щеше да е добре да знаем какво са
подслушали. Турчинът не е от Басра и нито персиецът от Луристан.
Двамата са офицери. Срещу нас е възникнало подозрение. Те са дошли
да проведат разследване. Двете „души“, турският и персийският Ахмед
ага, веднага ги прозряха. Те са наели жилище при нас, за да могат да
ни наблюдават от първа ръка и да посещават тайно дъскорезничаря, за
да съзаклятничат против нас. Ама и хабер си нямат, че ти ги
наблюдаваш, откак са тук. Веднага щом почнат да прекаляват, просто
ще ги наръгаме и ще застреляме немеца и малкия палячо уж като
техни убийци.

— Това е твърде опасно — вметна доносникът. — Аз предлагам
средството, което веднъж вече ни спаси: барут в мястото за спане и
запалителен фитил, който се спуска вън от стеблото на прасковата.
После и четиримата излитат отведнъж във въздуха — маскираните
офицери, немецът и малкият хаджи, и цял свят ще си мисли, че те
самите са си виновни, понеже са си играли с барут и патрони.

— Да, това е по-добро и по-кратко — съгласи се дебелият. — Ще
извършиш ли работата както тогава?

— Срещу тогавашното възнаграждение от хиляда йек квирахн,[1]

с най-голямо удоволствие.
— Ще ги дам, ако нещата се уредят така добре както с ония

двамата, дето си пъхаха носа да разберат от кого са били убити
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навремето двамата капитани и двамата старши лейтенанти с техните
четирима войници.

— Двамата лейтенанти добре го свършиха тогава. А дето им
станах водач, ми донесе две хиляди йек квирахн. — И с една жестока
усмивка добави: — Те и до днес ми снасят по някоя и друга златна и
сребърна пара, понеже доказателствата за вината им все още са скрити
в моя… крак.

В пояснителното изречение гласът му бе преминал в замислено
мърморене.

— В кой крак? Все говориш за доказателства срещу вина в крака
ти! Това сигурно са само глупости, нали?

— Не, истина е, но теб това не те засяга. Достатъчно е да ти
кажа, че ще успея не по-зле от миналия път. Хилядата йек квирахн са
ми в кърпа вързани. Утре ще продължавам ли да наблюдавам немеца и
дребния шейх?

— Да. Аз трябва непременно да знам дали той днес случайно е
наскочил на дъскорезницата, или наистина е в намерението му да я
посещава.

— В такъв случай ще вървя да спя, иначе той утре ще потегли,
преди да съм станал.

Тръгна си. Когато вратата се затвори след него. Абдахн ефенди
вдигна своята пестница и я разтърси, заканително след него.

— Търчи още днес, капасъзино! И твоето време наближава! Ще
заложиш последния си барут, а сетне ще полетиш след него.

Отново зашари из стаята, после тикна вътрешното резе на
вратата и пристъпи към оджака. Там се търкаляше една груба четка от
четина. Помете с нея нападалата мръсотия от каменната плоча, лежаща
наравно със земята. После я изправи на единия ръб. Откри се голяма и
дълбока четвъртита дупка. От нея измъкна плетена кошница, която
точно й пасваше, и я остави на пода. Всичко това ставаше отвесно под
моите очи. Не беше възможно да го виждам по-ясно. Както стоеше сега
кошницата, приличаше на малък скрин с пет разположени едно над
друго чекмеджета. Само че тези не се издърпваха. Дъната им бяха
неподвижни, а отпред ги затваряха малки плетени вратички. Ефендито
отвори една и извади от отделението дебела счетоводна книга. Отправи
се с нея към масата, на която бяхме седели, и започна нещо да
пресмята. След това затвори шумно книгата, сложи я в чекмеджето и
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затвори вратичката. После спусна кошницата обратно в дупката и
сложи отгоре плочата, за да я покрие отново с мръсотия и пепел. При
неговата пълнота тази работа му беше много трудна. Когато се
изправи, пое си дълбоко дъх и си заговори полугласно, но за мен все
пак разбираемо:

— Всички тайни лежат тук заровени. Никой не може да ги
намери! Те са твърде глупави за тая цел, твърде глупави!

Духна маслената лампа и напусна стаята. В нея нямаше постеля.
Той спеше на друго място.

Какво безкрайно важно откритие бях направил. Халеф не бе
имал възможност да подслушва и наблюдава заедно с мен. Разказах му
всичко. Той не се учуди много. Най-много го изненада, че трябваше да
хвръкнем във въздуха. А най-много го хвана яд, дето ефендито се е
осмелил да го нарече „малкият палячо“.

— Хубавичко ще опознае той палячото! — закани се той. —
Направи ли ти впечатление, че наричат двамата офицери „двете
души“?

— Да. Заради постоянния им израз!
— И че тлъстакът сега вече също знае за „Отче наш“?
— За мен това е най-важното! Това е Божи промисъл! Това е

встъпление към изпълнението на второто условие. То ще действа и
работи в него, докато из един път се пръсне. Е, а сега нека и ние
опитаме да поспим! Лека нощ, Халеф!

Сънят дълго не искаше да ни споходи. Халеф имаше още куп
въпроси и за малко да забравим да затъпчем дупката на оджака. Най-
сетне дрямката все пак дойде и не си тръгна, докато слънцето не изгря.
Изкъпахме се в потока, изпихме си сутрешното кафе, погрижихме се за
провизии, взехме си пушките и пристъпихме към своята дневна
работа. Дебелият още спеше. Щеше да приеме, че сме излезли на лов,
но в действителност ние се качихме при Ахмед ага, мъжа с птичето
лице.

Керванският път се протегляше в няколко завоя към височината и
беше обрамчен от двете страни с храсти. След първия завой спряхме
зад тези храсти да погледнем назад. Действително! Доносникът, когото
снощи бях подслушал с ефендито, ни следваше. Беше ни дебнал.

— Кой може да е той? — попита Халеф.
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— Ще научим от турския Ахмед ага, който ще го види да минава
— отвърнах аз.

Побързахме нататък, за да не забележи шпионинът, че сме го
прозрели. Не си струва да описвам постройките на турската митница.
Достатъчно е да кажа, че началникът беше вече буден и ни бе видял
още отдалеч. Излезе да ни посрещне. Едва бе станало това и се появи и
шпионинът. Бях предположил, че ще мине край нас, правейки се на
безразличен. Но за мое удивление той не го стори, а като ни видя,
тръгна право към нас. Ахмед ага махна към него:

— Там идва моят баш чауш[2] Омар. Той е кадърен мъж. Ще
позволиш ли да остане при нас?

— Ти си сайбията, твоя да бъде волята ти. Значи и той е военен?
— Всъщност не. Местен човек е. Аз набирам командата си не от

военни, а от околността. Така е по-изгодно. Влезте! Дано ви хареса при
мен!

Поведе ни не към служебното помещение, а към частните си
„покои“, където живееше, пушеше и спеше, фелдфебелът проявяваше
голяма смиреност — щастлив, че му е позволено да се присъедини към
нас. А ние се отнасяхме така приятелски с него, сякаш изобщо не
знаехме нищо. Едва-що се бяхме настанили и Ахмед ага не се забави
да ни съобщи причината на своята покана. Държа дълга реч за любовта
си към нас и за моето умение да правя панч. Този панч бил най-
върховната от всички земни наслади и той се надявал, че ще направя и
за него това, което съм направил вчера за Абдахн ефенди. Бил душа —
човек и определено щял да ми бъде много благодарен. Погрижил се
бил за всичко. Лимони, кромид, чесън, арак и ром въпреки високото
мито винаги имало в наличност. Само алое нямал. Дали не можело да
се мине тоя път без него, а? В крайна сметка съм можел да нагодя
стиховете, които трябва да пея, към липсата на алое. В такава красива,
слънчева утрин като днешната един или два панча щели хубаво да се
отразят. Ако панчът трябвало да бъде приготвен без свидетел, можел
съм да отида в стаята отсреща, където живеел баш чаушът. А тя сега
нали била празна. Там имало и оджак.

Човек може да си представи с какво удоволствие откликнах на
желанието на Ахмед ага. Каква прекрасна възможност да потърся
„крака“ на фелдфебела, в който били скрити доказателствата за вината!
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Когато изявих готовност, бях отведен отсреща. Всичко, от което
се нуждаех, беше доставено, и то точно в същото количество като
вчера, макар да бяхме по-малко хора. По отношение липсващото алое
дадох утехата, че панчът няма да е толкова сербез, наистина, но затова
пък по-горещ. Ахмед ага лично подкладе огъня. После всички се
махнаха. Останах сам и бутнах резето да не ме изненада някой.
Времето, от което водата се нуждаеше да заври, щях да използвам за
изследване. От само себе си се разбираше, че фелдфебелът е имал
предвид крака на някой мебел. Но тук друг мебел освен ниския миндер
в единия ъгъл нямаше. Може би единият от четирите крака да беше
кух! Повдигнах кревата първо на едната и после на другата страна да
погледна. Наистина! От крака в най-външно разположения ъгъл бе
отрязана с трион тънка шайбичка и закрепена после с малки дървени
щифтове. С помощта на ножа си лесно успях да я отстраня заедно с
щифтовете. Когато това стана, видях, че баш чаушът беше пробил в
крака отвор с диаметър малко по-голям от дебелината на пръст. В така
възникналата кухина бяха пъхнати книжа. Измъкнах ги. Бяха навити
на руло. Развих ги и се зачетох. Бяха два доклада, единият написан на
турски, другият на персийски. В турския Ахмед ага уведомяваше, че
навремето персийският Ахмед ага застрелял поетапно персийския
капитан, персийския старши лейтенант и двамата им придадени
войници, за да стане самият началник. А в персийския документ
персийският Ахмед ага привеждаше доказателства, че навремето
турският Ахмед ага гръмнал един подир друг турския капитан, турския
старши лейтенант и двамата им войници, за да получи тук главното
място. Имаше вмъкнати и няколко бележки от ръката на фелдфебела,
от които излизаше, че тези доклади са съставени от двамата Ахмед аги,
за да се унищожат при случай един друг, а баш чаушът им ги е
откраднал, за да ги изнудва. Знаех достатъчно. Навих документите на
тръбичка и ги пъхнах в кухия крак. Дървената шайба, чиито щифтове
съвпадаха точно с малките отвори, бе отново набита, а леглото —
върнато на предишното му място.

След този успешен резултат се заех със същинската си задача, а
именно приготвянето на панча. Добрите хорица ми бяха стъкнали
огън, на който можех да изпека цяло теле. Хвърлих в него кромида,
чесъна и излишните лимони и само след кратко време ги видях
превърнати на пепел. После смесих рома и арака и разпределих
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коктейла по такъв начин в двете стомни, че пуншът в едната стана
много мек и пивък, а в другата — десет пъти по-силен. Угасих огъня и
отнесох напитката на копнеещо очакващите ме хора. Естествено
оставих стомните така, че мекият вид да се падне на мен и на Халеф, а
силният — на другите двама.

Ако трябва да осведомя за всичко, което се говори по време на
пиенето, разказът ще се превърне във фарс. Но не бива да премълча, че
след по-малко от час трябваше да пренесем баш чауша на леглото му
отсреща, защото вече не можеше да се държи изправен. Зарадвах се, че
се махна, защото сега Ахмед ага остана сам с нас и може да говори по-
свободно. Той също вече беше „вързал кънките“, но все още се
намираше в състоянието на самохвалство, от което човек после
преминава в това на откровеност. Ще подмина всичко, на което тук не
му е мястото. Научихме, че двете митници са били построени
едновременно. Една голяма къща за полковника и една малка за
лейтенанта; към тях необходимите служебни помещения. Но
лейтенантите били разпределени така, че турският живеел отсреща в
персийската митница, а персийският отсам в турската. Защото на
турска страна трябвало да експедира и персийски, а на персийска —
турски. Когато ни обясняваше това, беше се замотал толкова, че не
можеше да разграничи двамата Ахмедовци, двамата Селимовци, двете
митници, както турския и персийския език. Смесваше всичко. Полека-
лека започна и да ломоти. Когато го попитах защо всъщност
персийският лейтенант е тук, а неговият отсреща при персиеца, той ме
погледна първо с пълно неразбиране и после отговори:

— Че как иначе щях да получавам пропускателни марки?
Не разбрах думите. Докато ги казваше, той отпусна ръка и

направи с китката онова въртеливо движение отпред — назад, което
означава изчезване или гепене. Не продължих да питам, защото такива
неща човек не трябва да насилва, а да ги оставя да си дойдат от само
себе си. Когато вече здравата се натряска, последното, което узнахме,
беше, че изпитвал непреодолима погнуса от шиитските трупове. Те
много често, дори по цял керван, били пренасяни оттук, за да бъдат
погребани долу в свещените градове на Ирак Араби. Той не можел да
понася вонята им и удрял на бяг всеки път, когато приближавало
такова нещо. Тъкмо ни разправяше това и влезе един мъж, който се
държеше много свойски с него. Доложи, че персийският лейтенант



70

сега не вардел и трите катъра, значи можели да тръгват. Помоли за три
марки.

— Идвам веднага — отвърна началникът.
Мъжът се отдалечи, а Ахмед ага поиска да се дигне от мястото

си. Падаше тутакси, щом отново опитваше.
Накрая измъкна една малка чантичка изпод елека, подаде ми я и

заломоти:
— Извади три и излез! Залепи ги!
— Къде? — попитах.
— На ка… ка… катърите на чел… чел… челния каиш. Там ги

ле… ле… лепи пер… пер… персиецът ви… ви… винаги!
Отворих чантичката. Съдържаше пропускателни марки.
— Но те са персийски! — рекох учудено. — Ти имаш право да

лепиш само турски!
— Аз и… им… имам каквото си ис… искам право! — навика ме

той. — Ти си длъ… длъжен да се по… подчиняваш! Чупката!
Подчиних се от добро намерение, извадих три марки, върнах му

чантичката и излязох. Вън стоеше мъжът с трите катъра. Залепих на
всяко животно по една пропускателна марка на челния ремък. Мъжът
поблагодари и се отдалечи с животните си. Смяташе, че съм посветен в
нещата, а и аз сега действително бях такъв. Турският Ахмед ага
крадеше пропускателни марки от персийския Селим ага, за да върти
собствена контрабанда. При наличието на тези марки персийският
началник — митница не извършваше проверка на багажа, защото
приемаше, че неговият лейтенант вече го е прегледал. Когато влязох,
турчинът лежеше на възглавницата си и хъркаше. Тръгнахме си, без да
направим опит да го събудим.

С излизането си от къщата видяхме трима полуголи типа.
Минаваха границата и трябваше да бъдат проверени с багажа си на
турската митница. Всеки водеше по един изтощен катър, а всеки катър
носеше по два вонящи направо на чума ковчези, в които се намираха
разложените останки на починали персийци. Шиитите вярват, както е
известно, че човек отива право на небето, ако след смъртта си бъде
откаран към Мешхед Али или Кербела и бъде погребан там. Вонята
беше толкова голяма, че трябваше да си запушим носовете. Понеже не
се мярна никакъв служител, тримата келеши минаха бавно и се хилеха
така широко, че чак биеше на очи.
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— Сихди, да се промъкнем подире им! Те крият нещо! —
прошепна Халеф.

Съгласих се. Оставихме ги да изчезнат зад първия завой и се
запромъквахме бързо и безшумно след тях. Платото беше обратно на
голямо разстояние — докъдето достигаше влагата на долината — с
храсти и дървета. Те ни предлагаха добро прикритие. Тримата
катърджии не виждаха, че ги следваме. Мина четвърт час и още
толкова, без нещо да се случи. Но после те внезапно спряха, оглеждаха
се дълго и предпазливо и като сметнаха, че никой не ги гледа,
навлязоха от шосето в храстите. Ние не ги последвахме, а останахме
да чакаме. След известно време се появиха на същото място, за да
продължат прекъснатия си път. Когато се изгубиха в далечината,
отидохме до въпросното място и ясно оставената следа ни поведе в
храсталака. Само след броени крачки обонянието ни подсказа, че са
оставили тук вонящите си товари. Колкото по-нататък отивахме,
толкова по-ужасна ставаше смрадта, докато стигнахме една дълбока
хлътнатина. Там лежеше „благоуханното“ съдържание на ковчезите —
отвратително разложена, изпускаща пъклени чумни еманации плът. И
тя беше на дивеч, само на дивеч.

— Значи не са човешки трупове — удиви се Халеф. —
Мискините пълнят ковчезите наполовина с вонящо месо, наполовина
със стока! Като оставят митницата зад себе си, захвърлят мършата и се
присмиват на турския Ахмед ага, че не може да понася зловонието и не
претърсва ковчезите. Кой ли е шмекерът, дето го е измъдрил?

— Предполагам, че скоро ще научим. Засега знаем достатъчно и
можем да вървим.

Върнахме се в долината и я прекосихме, но не по керванския път,
защото щяхме там да бъдем видени от Абдахн ефенди или хората му, а
на едно място в гората, където рекичката беше достатъчно тясна за
прескачане. После се изкачихме по другата страна под дърветата до
високия ръб, за да навестим сега персийския Ахмед ага, тъй като
междувременно бе наближило обяд. Когато видяхме пред себе си
митницата, построена точно както турската, Халеф спря и каза:

— Ефенди, имам усещането, че и тук ще трябва да грееш панч.
Какво ще речеш по въпроса?

— Мисля, че много правилно предполагаш.
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— Убеден съм, че и персийският Ахмед ага се е погрижил за
лимони, кромид и чесън.

— Може би и за алое! — прибавих аз.
— Какво ще правиш, ако поискат това от теб?
— Ще правя панч, панч и панч! Щом им е такъв меракът. И ще

видиш, че довечера и дебелакът ще изяви същото желание, ако
междувременно не си е помогнал сам.

— Аллах да го предварди! — извика дребосъкът. — Той ще тури
вътре всичко, което ти само привидно сложи! Как ли ще му се услади и
подейства?

— Да се надяваме, много добре, а именно в наша полза. За мъж,
който иска да ни вдигне във въздуха, не може да има достатъчно
кромид и чесън. Напред!

Излязохме от гората и се запътихме към митницата от западната
страна. Въпреки това бяхме забелязани. Когато заобиколихме главната
постройка и приближихме входа, началникът излезе да ни посрещне
още на вратата.

— Каква радост! Какво щастие! — извика той. — Идвайте бързо,
бързо! Всичко е вече готово!

— Какво е готово? — попита Халеф.
— Ромът, аракът, алоето и всичко друго, дето се следва.
— Откъде имаш алоето?
— От Абдахн ефенди. Казах му, че се нуждая от по-горчиво

вещество за байцване на дървесината. Сигурно знаеш, че може да се
употребява и за тази цел? Хайде влизайте! Погрижих се никой да не ни
безпокои. Съвсем сами сме.

Поведе ни в къщата и най-напред в помещението с огнището.
Там бяха и продуктите. Даже дървата бяха вече така подредени, че бе
необходимо само да се запалят.

— Виждаш ли колко грижовно съм подхванал нещата? — каза.
— Да, аз съм душа — човек. И затова ще ми направиш панча
възможно най-хубав и силен. Ще те оставим, за да можеш да си кажеш
стиховете. Когато си готов, ела в стаята отсреща. Там ще те чакаме.

Отведе Халеф и аз можех да се заловя с делото си. Не искам да
повтарям събитията, които вече съм описал. Ще спомена само
накратко, че от панча мъжът с булдогското лице стана непредпазлив и
бъбрив също както отсреща мъжът с птичия лик. Двамата бяха
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създания на дебелия ефенди, но значително го превишаваха по
хитрост. Мразеха го и го мамеха. Мразеха се и се мамеха и помежду
си. Персийският Ахмед ага се присмиваше на погнусата, която
неговият турски колега и съименник изпитваше от миризмата на
труповете, а подигравката в този смях навяваше предположението, че
споменатата погнуса има при него съвсем благотворен ефект. Накрая и
отсамният началник заспа, ломотейки, както отвъдният. Ние го
настанихме удобно на възглавницата му и си тръгнахме, без да се
интересуваме повече от нещо.

Беше едва два часът подир пладне. Решихме да отидем пак до
дъскорезницата и да опитаме да приближим от другата страна. Не
слязохме в долината, а поехме покрай високия ръб. Не след дълго
забелязахме следи от ботуши и копита, водещи надолу през
храсталака. Последвахме ги и стигнахме до едно място, което ужасно
вонеше. Прегледахме го.

По наше мнение тук са били напълнени трите ковчега и
натоварени на катърите. Двамата Ахмед аги въртяха съвместно с
Абдахн ефенди много доходна контрабанда. Но се мамеха и взаимно —
единият с помощта на крадените пропускателни марки, които лепеше
по стоките, другият прекарваше контрабанда през границата под
формата на „трупове“. Необходимия за целта дивеч вероятно
отстрелваше лично. Да търсим мястото, където го държеше, докато се
развонеше, днес не беше нужно. Изкачихме се пак на високото и
продължихме към дъскорезницата.

Скоро се озовахме над горното течение на първия поток и един
час по-късно до третия, край който се намираше дъскорезницата.
Последвахме го. Излязохме при нея косо срещу жасмина, зад който
вчера се бяхме скрили. Стопанката беше с децата в градината. Береше
рози. Видяхме и стопанина. Той връзваше за колове млади овошки.
Запътихме се през пасищата директно към тях. Те ни забелязаха и
дойдоха при оградата. Поздравихме ги, когато стигнахме при тях, и
изразихме възхищението си от великолепните рози. Децата тутакси
бръкнаха с две ръце в кошницата да ми поднесат много, но аз помолих
само за две — една за мен и една за Халеф. Тогава чифликчийката
избра двете най-красиви и ни ги подаде. Аз взех моята и благодарих с
думите:
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— Знаеш ли, о, стопанке, че ангелите на молитвата най-обичат да
се въздигат и спускат по уханията на цветята?

— Чувала съм — отговори тя.
— Ти се молиш заедно с децата си: „Избави ни от Абдахн

ефенди и всичките му приятели!“ С тази молитва се възнасят твоите
ангели към небето. И по уханието на тези рози ще се върнат, за да ти
кажат: „Вашата молитва е чута. Само още няколко дена и ще бъдете
избавени.“

И обръщайки се към нейния мъж, собственика на
дъскорезницата, продължих:

— Условието на турския пратеник е вече изпълнено. Бог изпрати
християнина! Сега чакай спокойно какво ще стане по-нататък!
Останете със здраве и благодаря за розите!

Бързо се отдалечих. Халеф също благодари и ме последва също
така бързо. Гласовете им ни догониха, но ние не се обърнахме, а
побързахме да изчезнем в гората. След това си направихме един
спокоен излет през великолепния лес, при което установихме
наличност на много дивеч. После си тръгнахме за „къщи“. Стигнахме
по тъмно. Трапезарията беше пуста. Казаха ни, че Абдахн ефенди бил
много болен и помолил да отида при него. Бях отведен в неговата
спалня. Той лежеше в особено състояние. Жена му не знаеше какво да
прави с него. Още в предобеда си бил направил „панч“, сам, с алое,
чесън и кромид. В това нямаше нищо чудно, аз дори го бях очаквал.
Само че той го беше и изпил — подвиг, който не можех да си
представя в човешките възможности. След това се повалил като пън и
захъркал. В следобеда се размърдал. Започнал да се мята насам-натам
и да дрънка какви ли не глупости, най-вече няколко странни думи за
себе си, които тя не могла да схване. Осведомих се какви са били
думите и тогава той, незапитан, даде отговора. Изправи се наполовина,
отправи втренчен поглед сякаш в далечината и извика:

— „Избави ни от Абдахн ефенди и всичките му приятели!“ Ей
това трябвало да кажа! Аз не искам, не искам! Но чувствам, че трябва,
трябва, трябва.

После падна възнак. Беше в безсъзнание. Изобщо не беше ни
забелязал. Само пияно състояние ли бе това, или в него действаше и
нещо друго?

— Това са думите, които имах предвид — каза жената.
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— И какво още е говорил? — подпитах аз.
Тя изпадна в голямо смущение. Замълча. Не можеше да

отговори. Та нали щеше всичко да издаде. Възнамеряваше да остане
при него цялата нощ и да не пуска никого. Попита ме само дали тази
болест е лоша и продължителна. Отговорих, че ще си проличи едва
утре, и си тръгнах, за да вечерям и отида после да почивам. Двойният
запой и нас беше уморил.

Днес изобщо не опитахме да спим в пълните с дървеници стаи.
Наместихме се удобно на покрива, на вчерашното място. Не следваше
да очакваме двамата Ахмед аги, тъй като бяха изпратили хабер, че ще
бъдат служебно възпрепятствани. Двамата прикрити пълномощници си
бяха в жилищата. В двете одаи гореше светлина. На утрото бяха рано-
рано на крак като нас, а именно още на зазоряване. Минаха край нас,
когато раздвижвахме конете. Ние поздравихме. Онези се престориха,
все едно не съществуваме.

После излязохме на лов. При връщането си срещнахме Абдахн
ефенди. Беше се възстановил, поне физически, от вчерашното
поражение. Ясно се виждаше, че нещо му се върти из главата. Много
често движеше устни, сякаш тайно разговаряше със себе си. За това, че
си е грял и пил панч, не спомена и дума. Двамата началници, които
днес отново вечеряха с нас, също премълчаха за своето пиршество и
здраво запиване. Когато си тръгнаха и аз също поисках да се отдалеча с
Халеф, Абдахн ефенди помоли да изчакаме още няколко минути. Имал
да ни зададе няколко въпроса. Останахме.

Най-напред ни предупреди за турчина и персиеца, които живееха
над нас. Те му били казали, че трябвало да се пази от нас, защото със
сигурност не сме били нищо повече от конекрадци. С такива коне хора
като нас можели да се сдобият единствено чрез кражба. После ме
попита в частност дали в качеството си на учен не знам нещо за
заболяването на духа. Аз кимнах и той продължи: — От вчера ми се
струва, че съм на път да се побъркам. В мен се е намърдал някакъв
душман и ме принуждава да кажа нещо, което е най-голямата глупост,
дето може да я има.

— Какво трябва да кажеш? — попитах.
— Тъкмо това няма да кажа. То е едно определено изречение, с

което съм зареден вътрешно като кремъклийка с куршум. И
непрекъснато една ръка посяга към спусъка, за да изстреля това
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изречение, куршума. Ужасно мъчение е! Трябва все да следя ръката, че
да не докопа спусъка. Известно ли ти е това състояние, сихди? Чувал
ли си вече за такова нещо?

— Да, дори често.
— И има ли цяр за него?
— Не!
— Значи трябва да го кажа?
— Непременно! Друго помощно средство няма!
— Ама аз не искам!
— Трябва! Задължен си.
— Това ще ми навреди.
— Не е вярно! Ще ти навреди само ако го съхраняваш в теб.

Щом не искаш да го кажеш пред хората, смятайки, че ще ти навреди,
то коленичи и го кажи на Бога! Ръката, която посяга към спусъка, е
ръката на твоята съвест. Тази съвест иска да те спаси. Ти трябва да се
изповядаш, трябва да се молиш. Трябва да започнеш друг, нов живот.
Не го ли сториш, или ще се побъркаш, или ще умреш.

Той стана тогава от мястото си и се изправи гордо.
— Да се изповядам? Да се моля? Нов живот? Мисля, че не мен

очаква безумие, а ти си се шашардисал. За престъпник ли ме смяташ,
който трябва да се поправи?

— За какъв те смятам, не е важно. Ти ме попита за заболяването
на духа и аз те осведомих. Това е една услуга от моя страна, която те
задължава с благодарност, повече нищо. Какво има да говори с теб
твоята съвест, не мога да знам. И дали ще изповядаш това, което ти
повелява, пред човек или пред Бога, ми е все едно. Но на мен това
състояние ми е известно и знам, че измъкване няма. И от два пъти
повече арак, ром, захар и гореща вода да е опиянена съвестта, и два
пъти по-здраво да спи в това опиянение, алоето, чесънът и кромидът,
които човек щуро забърква в живота си, ще продължат да действат.
Една-единствена дума достига до ушите ти, спуска се в дълбините на
твоята душа, разбужда съвестта ти от съня и не ти дава вече мира,
докато не решиш дали да се подчиниш, или не. Ти трябва да решиш!
Лека нощ!

Тръгнахме си и го оставихме изправен. Бързо се качихме.
Веднага щом се озовахме на равния покрив, отпушихме дупката.
Тъкмо погледнах в стаята, вратата се отвори и влезе баш чаушът. Този
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мъж явно имаше заповед всяка вечер да изчаква тръгването ни и после
да прави доклада си. Беше разузнал, че вчера сме били в
дъскорезницата и сме говорили с Бен Адл. Това разказа.

— Значи оттам двете рози, дето ги държат горе във вода — каза
ефендито. — Те дружат с дъскорезничаря. Близки са с него. Даже са
получили рози в дар. Аз ще се погрижа оттук насетне при тях винаги
да се намира един от двамата лейтенанти, та да не могат да душат
повече наоколо. Не са ли били вече в някоя от митниците?

— Да, вчера, дори в двете — отговори фелдфебелът.
— И това го научавам едвам сега? Пазете се! Ако отведнъж

престана да бъда такъв добряк, ще ви пребия до смърт и всички ще ви
изхвърля. Внимавайте да не разберат нещо за контрабандните
зимници, дето ги построихме навремето тайно в митниците с
правителствени пари!

— И че до тях се слиза през кладенците — добави ухилено баш
чаушът. — Това беше най-хитрата шашарма, която някога сме
намисляли. Правителствата сами построиха и заплатиха зимниците, в
които ние крием контрабандните си стоки. Значи, без да подозират, те
се грижат за нашите хранилища и да не можем никога да бъдем
открити.

— Да, никога открити! Правилно! — пригласи дебелият. — Нека
си търсят, колкото си щат, нищо няма да намерят. А и дори да се случи
невъзможното, зимниците да бъдат открити, няма да намерят там и
косъм, с който да могат да докажат, че ти или аз принадлежим към
контрабандистите. Ние двамата при всички случаи сме подсигурени.
Но ако някой път четиримата аги бъдат спипани, то няма да си го туря
на сърце, да, даже ще ми е приятно, защото те все пак ме мамят, макар
да не мога да открия как.

Онова, което още говориха, се отнасяше за други неща, които ни
бяха безинтересни. Ето защо затъпках отново дупката и си легнахме да
спим. Сега нека си ни наблюдаваха по-строго отпреди, можехме да го
допуснем. Знаехме повече от достатъчно!

Дойдохме в понеделник. Сега беше сряда. Още на другото утро,
когато тръгнахме да ловуваме, към нас се присъедини турският
лейтенант. Той го направи да изглежда съвсем случайно, а ние не
допуснахме да забележи, че нещата са ни ясни. Остана целия ден при
нас. В петъка на негово място застъпи персийският Селим ага.
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Противно беше какво зло замисляха тези хора, а как приятелски се
държаха.

Знае се, че петъкът е почивният ден на мохамеданите. Абдахн
ефенди се наричаше имам, но беше най-много четец на молитви. Към
неговия район се числяха всички жители на малките бедняшки колиби,
които бяха разположени поотделно и разпръснато из околността. На
един гол хълм в тази околия се намираше самотен молитвен дом.
Дебелият ни покани да отидем с него и да присъстваме на службата.
Сторихме го. Към това събитие се присъедини и едно открито съдебно
заседание, което се провеждаше всеки петък. Той нали беше селски
кмет и съдия, наричаше се кадия. Това също не беше нищо друго освен
една шашарма. Имах впечатлението, че всички тези събрани хора са
само контрабандисти, които под покривалото на религията и
правораздаването замисляха своите осъдителни далавери. Когато се
прибрахме, научихме, че мълнията, за която бяхме чули при
дъскорезницата, се е спуснала точно навреме. Днес, на четвъртия ден,
при двете митници бяха пристигнали двама пратеници, съобщили за
идването на един персийски и един турски пълномощник и пак си
тръгнали. Единственото още, което казали, било, че срещу
контрабандата щяло да бъде предприето разследване. Че тази мълния
беше улучила, ясно си пролича по „двете души“ — турския и
персийския Ахмед ага, когато дойдоха за храна. Те почти не докоснаха
яденето и пиха само вода. Към края на обяда турският Ахмед ага ми
каза:

— Сихди, мисля, че ти ме смяташ за миралай /полковник/. Но аз
ти обръщам внимание, че съм само каймакам /старши лейтенант/.

И веднага се обади и персийският Ахмед ага:
— Същата заблуда възникна и по отношение на мен. От думите

ти предполагам, че ме мислиш за сертик / полковник/. Аз обаче съм
само сержант /старши лейтенант/.

А на вечерята същия ден чиновете пак се промениха, като
турчинът ми довери:

— Сихди, днес на обяд ти казах, че съм само бимбаши /майор/.
Хем да не ме считаш за някой каймакам!

А персиецът заговори:
— Трябва да ти възстановя в паметта, че аз съм явер /майор/, в

никой случай серханг, както май си мислиш.
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След вечеря двамата началник — митница не се наканиха да си
вървят. Вероятно имаха намерение да останат, докато се махнем.
Затова си тръгнахме, но побързахме да отидем на нашия
подслушвателен пост. Докато слушах, Халеф стоеше на стража да не
ни изненадат двамата тайни пратеници. Но тази вечер те нито за миг
не напуснаха стаята си.

След като вече ни нямаше, долу стана много оживено, но не
излезе нищо наяве. Всеки смяташе другия за измамник, поради което
никой не прояви доверчивост. По време на разговора стигнаха до
мисълта, че двамата пълномощници изобщо не са на път, а са вече тук,
но под прикритие, за да могат по-лесно да провеждат разследването си.
Мен ме смятаха за турския адютант, а Халеф за моя писар. А
персийският адютант живееше вече от над две седмици тук, също с
писар. Двете двойки в четирите стаи на равния покрив. Колко удобно
да ни вдигнат във въздуха. На това мнение беше най-вече ефендито.
Ахмедовците обаче се колебаеха. Те искаха непременно да се изчака
още няколко дни. Не се ли появи никой, може да се говори за барута,
но по-рано — не.

[1] хиляда йек квирахн — хиляда франка — Б.а. ↑
[2] баш чауш — фелдфебел — Б.а. ↑
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3. В ДЪСКОРЕЗНИЦАТА В ПЛАНИНАТА

Когато на другото утро слязохме за кафето, турският Селим ага
беше вече там, за да попита дали може отново да ни придружи.
Съгласихме се с удоволствие. Тогава той продължи:

— Ефенди, ти все ме наричаше мюлазим. Трябва да ти
припомня, че аз съм само чауш /сержант/. Точно така стоят нещата и с
моя приятел персийския Селим ага. Той не е наиб /лейтенант/, а само
бингсадех /сержант/.

Приех мълчаливо не неочакваното признание и го попитах
кратко къде държи коня си, защото днес няма да вървим пеша, а ще
яздим. Той се слиса и заяви, че нито притежава кон, нито може да язди.
Преди да е могъл да се посъветва за този непредвиден случай с Абдахн
ефенди, ние бяхме тръгнали.

Днес, събота, преднамерено яздехме напосоки, без определен
план и направление. Но както аз, така и Халеф чувствахме, че нещо ни
води към дъскорезницата. Пристигнахме там, след като до късен
следобед бяхме бродили нашироко из околността. Върху белените
трупи пред къщата, подлежащи на бичене, седяха стопанинът,
стопанката и двамата тайни пратеници. Бяха ни видели, преди ние да
ги видим. Насочихме се нататък и слязохме. Тогава двамата пратеници
станаха и се сбогуваха. Изобщо не ни погледнаха. Постъпката им
вбеси дребния хаджи. Той застана на пътя им и каза:

— Вие май сте кьорави, но затова пък сигурно чувате! Оня,
който иска да лови контрабандисти и да надхитри Абдахн ефенди,
трябва по-умно от вас да подхване уйдурмата. Той повече от две
седмици наблюдава ходенията ви до дъскорезницата и отдавна вече
подозира кои сте.

Двамата и сега още не го поглеждаха.
— Какво иска дребосъкът? — попита персиецът с безкрайно

презрение.
— Нека си знае Абдахн ефенди кои сме! Конекрадци не сме.

Вечер не се напиваме. И в ангели не вярваме — обади се със същия
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тон турчинът.
Халеф поиска да отвърне за „дребосъка“, но аз го спрях с ръка.

Той отстъпи от пътя им. Онези си тръгнаха. Чифликчиите изпаднаха в
неловко положение.

— Нека това не ви измъчва — призовах ги аз. — Вие сте
разговаряли с тези мъже и сте научили, че ни смятат за конекрадци.
Колко е умно това от тяхна страна, можете да видите.

Извадихме от джобовете своите турски и персийски паспорти и
им ги подадохме.

— Не е необходимо — извика жената. — Ние ви вярваме.
— Твоят мъж обаче трябва да ги прочете — отвърнах аз. — Това

е моето желание.
Той го стори. Прегледа ги и се поклони дълбоко.
— Да, не беше необходимо. Но сега мога да докажа на двамата

неверници, че имаме право, като говорим е високо уважение за вас.
Вие, изглежда, знаете повече от самите нас. Но няма да ви досаждаме с
въпроси. Нашата къща е и ваша. Влезте, ако ви е угодно!

— Ще останем тук на открито. Нека децата отидат и ни донесат
по глътка мляко! Засега още няма какво да ви кажем. Не ние, а двамата
пълномощници са служебните ви съветници. Ще се застъпим за вас
само когато те се докажат като негодници.

Стана, както казах. Пихме мляко. Халеф сложи двете деца на
конете ни, на които родителите силно се възхищаваха, и започна да ги
разхожда бавно наоколо. През това време аз беседвах с мъжа и жената.
Те се намираха едва в средата на трийсетте, но вече дотолкова
притежаваха житейски опит и сериозност, че ми се видяха достойни за
пълно доверие. Не питах нищо. С посещението си нямах за цел да ги
разпитвам, а само най-общо да ги опозная, та да знам в даден случай
доколко мога да се застъпя за тях. Но все пак научих някои неща, които
бяха важни за мен. Към тях спадаше преди всичко новостта, че жената
на Абдахн ефенди тайно е била тук да пита дали може да потърси
прибежище при тях. Не можела повече да издържа като робиня на
мъжа си и познатите му. Тя отдавна била тяхна приятелка, така че й
обещали исканата закрила. Къде мислеха да я подслонят — в
дъскорезницата или някъде другаде, — не се осведомих. Но също така
малко издадох откъде знаем каква молитва са отправяли майката и
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децата. Мога да кажа, че взаимно се спечелихме и искрено се
обикнахме.

Когато се прибрахме вечерта, най-напред се погрижихме за
конете и после отидохме на вечеря. Всичките четирима аги седяха при
ефендито, който естествено вече ядеше, преди другите да са почнали.

Това бе една школувана лакомия, за която през цялата седмица
бях обръщал внимание и сега продължих да предупреждавам. Този
дебел, тлъст мъж, с къс и охранен врат, често едва в състояние да
диша, притежаваше всички признаци за опасен удар в такава висока
степен, че страх да те хване, когато започнеше да се възбужда. Лицето
му посиняваше, цялото тяло трепереше. Всичко сочеше, че ще се
задуши, и все пак той правеше всичко възможно да предизвика този
удар. Лакомията му беше противна, но за съжаление онова, което имах
да кажа, не можеше да е ясно, защото щеше да го оскърби. Можех да
говоря само в общ смисъл, а той бе твърде далеч от мисълта да го
отнесе към себе си.

Пристигането ни беше приветствано с радост — твърде шумна,
за да е искрена. Тук имаше само „широки сърца“, „душа — човеци“,
„приятели“! С последната дума негодяите боравеха по едва ли не
оскърбителен начин. Ние приемахме нещата спокойно и се правехме,
че вярваме. Абдахн ефенди беше много разстроен. Вярно, стараеше се
да не го покаже, но напразно. Твърде ясно се виждаше как от време на
време напряга сили. Нещо го потискаше и очите му неволно се
връщаха към мен с израз, сякаш иска да потърси помощ от мен, но не
смее. След храна не остана. Нещо го тласкаше навън. Чухме гневния
му, сопнат глас да прозвучава ту от едно, ту от друго място. Навсякъде
предизвикваше неразбория. После си легна да спи. И другите си
тръгнаха, не останаха. Ние също.

На другия ден беше неделя. Сутринта си останахме вкъщи и
забелязахме колко много безпокоим прикритите пратеници. Тъй като
очакваната вест от Техеран и Багдад беше пристигнала, те искаха да
наблюдават тайно от равния покрив всичко, което ставаше, а там ние
им се пречкахме постоянно. Мразеха ни. Малко преди обяд видяхме
Абдахн ефенди да търчи навред и да търси нещо. Жена му беше
изчезнала. Вечерта й се карал, даже я ударил. Заранта още рано-рано й
теглил пак една кавга. Тогава тя избягала, без изобщо нещо да му каже.
Това окончателно му наруши равновесието. Той не знаеше, че тази
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жена, която никога не се бе оплаквала и му се беше подчинявала като
ратайкиня, е била неговата единствена душевна подкрепа. Сега, когато
напразно я търсеше, вътрешно отиваше към срив. Когато слязохме за
обяд, той седеше на празна маса, подпрял синкавото си лице с юмруци.

— Ще ядем след два часа. Тепърва трябва да се готви — каза. —
Жена ми е изчезнала.

Ние останахме безмълвни. Тогава той се изправи бавно, дойде до
нас, погледна ни малоумно и замърмори:

— Сега май все пак ще трябва да го кажа!
Но из един път се отърси. Сякаш беше дошъл на себе си от

умствената немощ. Погледна ни изненадано, после смръщи чело и
попита:

— Чухте ли вече? Тя е изчезнала!
— Коя? — попитах аз.
— Жена ми, това… женище! Тя е една тайна християнка.

Последните нощи седя до кревата ми в очакване на думата и изстрела.
Молеше се. Аз не казах думата. Тогава чивията й е избила и тя изчезна.
Знам си, че няма да се върне. Ще ядем след два часа. Прислужниците
ще сготвят.

Ние си тръгнахме. След изтичането на двата часа масата бе
сложена.

Той ядеше грозно, като слабоумен. Когато не можеше вече да
побира повече, скочи от мястото си, без да каже, и изтърча навън.
Накъде, никой не знаеше. Никой до вечерта не му видя физиономията.

В понеделник сутринта всичко отново изглеждаше наред. Когато
слязохме за утринното кафе, дебелият седеше на мястото си и се
тъпчеше. По обяд правеше същото, вечерта пак. Като че нищо не
можеше да му развали апетита. Участваше и в разговора, но не както
по-рано. Чувстваше се, лъкът бе опънат, пушката заредена. Преди нас
отиде да почива. Но на сутринта изглеждаше толкова зле, все едно
цяла нощ се бе мятал между безсъница и лоши сънища.

По обяд се вдигна голяма гюрултия. Дойдоха двайсет турски
войници под командването на един лейтенант и един сержант.
Настаниха се в турския кервансарай. Привечер данданията се повтори.
Пристигнаха персийски войници — двайсет души, също под командата
на един лейтенант и един сержант. Те се разквартируваха в персийския
кервансарай. Никой от двамата лейтенанти не рапортува за себе си и
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своите войници на началника на съответната митница. И никой от тях
не стъпи в къщата на Абдахн ефенди.

Това не предполагаше нищо добро. Те се помещаваха при своите
команди в сараите.

Халеф и аз бяхме направили следобеда един излет, на който ни
бе придружавал персийският Селим ага. По път той използва случая да
ме попита:

— Сихди, моят другар осведоми ли те за заблудата, в която се
намираш относно нас?

— Да — отговорих.
— Какво каза?
— Че не бил лейтенант, а сержант.
— Трябва погрешно да си го разбрал. Той не е чауш /сержант/ и

аз не съм бингсадех /сержант/, а той е онбаши /корпорал/ и аз съм дех-
баши /корпорал/. Моля те да си отбележиш това.

А когато отидохме за вечеря, двамата Ахмед аги вече седяха в
готовност. Турският попита:

— Спомняш ли си, че аз не съм бимбаши /майор/, а само юзбаши
/капитан/?

— И че аз не съм явер /майор/, а султан /капитан/? — прибави
персийският.

Аз само кимнах на единия и другия. Но Халеф не притежаваше
такова самообладание. Той се изсмя високо. И наистина си беше за
смях как присвоените чинове слизаха все по-ниско. Тази деградация
достигна на другата сутрин най-ниската си степен, сиреч своето
първоначално състояние. Тогава четиримата аги дотърчаха за кафето,
за да уведомят ефендито, че войниците казали, днес щели да почиват,
ала от утре се почвало разследването. Пълномощниците отдавна вече
били тук. В първия момент след това изявление владееше всеобща
тишина. После дебелият ме взе под око, сякаш се канеше да ме
погълне от омраза. Нали ме смяташе за турския таен пратеник. А
турският Ахмед ага заговори:

— Сихди, сигурно се сещаш какво ти казах снощи открито, а
именно, че не съм юзбаши /капитан/, ами мюлазим /лейтенант/?

— А аз не съм султан /капитан/, ами наиб /лейтенант/! — призна
персийският.

Тази възможност използва турският Селим ага, като ме попита:
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— Нали си спомняш, че аз не съм онбаши /корпорал/, а нефер /
редник/?

— А аз не дех-баши /корпорал/, а сербахс /редник/? — последва
примера му персийският Селим ага.

Тогава Халеф отново се изхили и извика:
— Чуваш ли, сихди, как са принудени да го кажат, макар да не

им се ще. Нещо изтиква със сила всяка лъжа към истината. Тя не може
да съществува и миг по-дълго от волята на Аллах.

Четиримата „разжалвани“ велможи се стаиха като мишки, но
гласът на Абдахн ефенди прозвуча рязко към нас:

— Сихди, имам една молба. Персиецът и турчинът, които живеят
над вас, твърдят, че при тях са се загнездили паразити. Не могат да
спят. Днес искам да разтребя горе и да наредя да вкарат по-чисти
мебели. Също и при вас. Това угодно ли ви е?

— Много угодно — отговорих. — Дори съм убеден, че ще
унищожиш далеч по-опасни паразити, отколкото сега си мислиш.
Довечера ще ти го припомня. Остани засега със здраве! Щом стаите ни
бъдат готови, ще се върнем.

Тръгнахме и побързахме към покрива при нашата наблюдателна
дупка. Там узнах всичко, без самият да бъда открит. Двамата
пратеници бяха вече излезли, а отдолу никой не можеше да ни
забележи, тъй като лежахме по корем. Беше решено да бъдем вдигнати
във въздуха днес. Това трябваше да стане след вечеря и баш чаушът
беше този, който трябваше да се промъкне до прасковата и да запали
фитила. Негодяите отсега се подхилкваха на ужаса, с който
пристигналите вчера войници ще побързат пак да изчезнат. Абдахн
ефенди приключи съвещанието с думите:

— Казаха, че днес щяло да се почне разследване. Нека се почне!
Присъдата е вече произнесена и още днес ще бъде изпълнена! Знаете,
че съм широко сърце, но когато работата опре до самото съществуване,
тогава се вдигам на нож. С четиримата келеши е свършено! И ако
войниците не пожелаят да се разкарат, ще им помогнем с нашата армия
контрабандисти.

Безполезно беше да слушаме повече. Тръгнахме право към
дъскорезницата, понеже приех като сигурно, че тайните пратеници се
намират там. Предположението се оказа правилно, но дъскорезницата
беше обградена от войници, които не искаха да ни пуснат. Аз много-



86

много не се церемоних. Възприех поведението на началник и просто
избутах настрани двойния пост. Стопаните се зарадваха, като ни
видяха. Пратениците бяха неразговорливи. Бяха научили за паспортите
ни и сега изпитваха смущение, което можеха да скрият единствено под
маската на сдържаност. Халеф поиска да им отвърне с „Каквото
повикало, такова се обадило“ и сега на свой ред да се направи, че не ги
вижда. Но аз му казах, че това не е благородно, и понеже той много
държеше да минава за добър човек, охотно се отказа от отмъщението и
скоро се впусна в сърдечен разговор с тях.

Войниците бяха довели бащите на съпружеската двойка —
бившите началник — митница, отведени навремето във вериги и после
осъдени. Те и днес все още минаваха за затворници, та желанието на
тайните пратеници беше да бъдат освободени веднага щом се докаже
тяхната невинност. Налозите в последните години не бяха донесли
никакви постъпления, а и непредпазливо самохвалното държане на
синовете на дебелия ефенди беше привлякло внимание. Възникнало бе
подозрение, че тези парични извори на държавата биват отвеждани по
някакъв нечуван начин в частни джобове. Двамата пълномощници,
изпратени за тайно разследване, не могли нищо да открият. Те
помолили да бъдат изпратени войници и двамата уволнени началници,
понеже тези познавали порядките и може би щели да прозрат
машинациите на своите някогашни обвинители и противници. Вчера
те бяха пристигнали. Видяхме и тях, и жените им, които живееха при
своите деца в дъскорезницата, но досега още не се бяха мяркали пред
очите ни.

Добрите стари, невинни хорица! Личеше им на двете жени колко
много са тъжили и копнели по своите мъже. А мъжете продължаваха
да носят ръчни окови, свързани с вериги, които трябваше да попречат
на бягството им. Аз още в първите пет минути им казах, че на другия
ден вече няма да носят вериги. Но двамата тайни пратеници тутакси ме
апострофираха да не се меся в техните функции. Досега те не били
узнали нищо и можело да минат седмици, преди, да се открие нещо.

— Дотогава вие отдавна ще сте хвръкнали във въздуха! —
отговорих аз.

— Ще сме хвръкнали във въздуха? — попита учудено персиецът.
— Как тъй?

— Къде ще спите довечера? — зададох контра въпрос.
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— Естествено там, където сме спали досега — в стаите си.
— Знаете ли, че двама пратеници на персийското и турското

правителство веднъж вече са идвали, за да предприемат разследване?
— Знаем. И те като нас не са намерили нищо и непредпазливо са

боравили с барута и куршумите си. Бяха големи пушачи и често
правеха пожар. Хвръкнали са във въздуха.

— Тъй ли? Аз пък го знам другояче. С тях се е случило същото,
което трябва да се случи днес с вас и нас. Онези ви смятат за
персийския таен пратеник и писаря му. Знаеш ли какво се върши
понастоящем в нашите жилища?

— Чистят ги.
— И през ум не им минава! Ще вкарат други мебели естествено

за да не е жалко тези да излетят във въздуха. Но в стаите ни ще бъде
внесен също барут или някакво друго взривно вещество. Ще бъде
сложен запалителен фитил, който ще се спусне от покрива по
растящата до ъгъла на къщата праскова, фитилът ще бъде запален след
вечеря от баш чауша на турския началник — митница. Ние ще бъдем
убити, а после пак ще се каже, че пълномощниците са били твърде
глупави, за да открият нещо, и че непредпазливо са си играли с барут и
патрони.

Въздействието на тези думи беше голямо. Възцари дълбока
тишина, след което от всички страни ни обсипаха стотици припрени
въпроси. Пратениците поискаха доказателства.

— Идете и си ги доставете — казах аз. — Довечера! Аз ги
подслушах. Разказвам само какво съм чул. Какво възнамерявате да
правите, си е ваша работа. Нали ни забранихте да ви се бъркаме в
нещата.

Станах от мястото си и се отдалечих, за да избегна по-
нататъшните въпроси. Халеф ме последва. Аз му забраних да
подсказва каквото и да било на тези двама мъже. Разхождахме се близо
два часа. Когато се върнахме, ни бе съобщено, че са решили да се
провери достоверността на нашите твърдения. Щели да претърсят
внимателно нашите четири стаи и в случай че казаното от мен се
потвърди, цялата банда ще бъде арестувана и разследването ще
започне веднага. Следвало да се очаква, че неимоверната изненада и
чувството за вина ще предизвикат бързо признание, толкова повече ако
бъдат ненадейно доведени във вериги бившите началници и по този



88

начин на престъпниците бъде показана собствената им съдба. През ум
не ми мина да изразя мнение относно този план. Посочих каменната
кариера отсреща и попитах собственика на дъскорезницата:

— Онези работници твои ли са?
— Да — отвърна той.
— Произвеждате ли от време на време взривове?
— Да.
— Значи имаш запалителен фитил?
— Запас за дълго време — кимна той.
— Донеси ми тогава едно парче около четири метра. Довечера

ще ни бъде необходим.
— За какво? — попита турският пълномощник.
— За да спипаме баш чауша на местопрестъплението и да

направим невъзможно всяко отричане. Негодяите ще бъдат готови с
„почистването“ едва когато се стъмни, та да не можем нищо да
открием. Ние няма защо да претърсваме стаите. Напълно достатъчно
ще е, ако открием, че запалителният шнур се спуска по прасковата. Ще
го отстраним и на негово място ще сложим друг, който ще води само
до покрива, не по-нататък. Искрата му ще угасне в края, което е
безопасно. След вечеря ще чакаме, докато дойде баш чаушът. Веднага
щом го запали, ще го заловим. Така нещата ще бъдат удостоверени и
той няма да може да отрича.

Предложението намери всеобщо одобрение. Беше решено да го
осъществим и Бен Адл ни покани да останем тук до свечеряване.
Сторихме го с удоволствие, но през цялото време се пазехме да
съобщим нещо повече.

Когато времето настъпи, аз и Халеф потеглихме. Бяхме се наели
да прегледаме прасковата и да закрепим втория фитил. Нещата бяха
така уредени, че никой да не пристигне преди идването на нощта.
Двамата бивши началник — митница, с които трябваше да бъдат
изненадани престъпниците, щяха тайно да чакат подходящия миг в
кервансарая.

Собственикът на дъскорезницата помоли да присъства. Беше му
разрешено.

Пристигнахме, когато вече се беше напълно стъмнило, и се
запромъквахме през храсталака, достигащ близо до въпросния ъгъл на
къщата. Бързо и безшумно притичахме до дървото. Да, запалителният
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шнур висеше там. Напипахме го. Не беше закрепен към дървото, а
само спуснат по стеблото. Това опростяваше нещата. Размотах
донесения шнур, който бе от същия номер, и го вързах с възел за
първия, за да го изтегля горе с него. После се изкачих незабелязано на
покрива. Халеф остана долу да пази. Докато теглех фитила, следеше
донесеният да остане да виси колкото него. Тогава ми даде сигнал и се
отдалечи, за да не бъде открит. Аз развързах възела и закрепих края на
новия, къс фитил за един стърчащ пирон. Искрата следователно
можеше да стигне до него, по-нататък — не. А стария, дългия, навих
на кълбо, което тъкмо се канех да пусна през отворения кепенк на
стаята си, когато пристигнаха двамата пратеници и се запътиха към
жилището си. Това ми даде възможност да им съобщя за находката.
Премазващият камък вече се бе търкулнал и не можеше да бъде спрян.
Смъкнах се отново долу, където Халеф ме чакаше при стълбите. След
това се явихме на вечеря, давайки вид, че едва сега пристигаме.

Тя премина много спокойно. Днес разговорът не вървеше, макар
да бяха всички тук — ефендито, двамата Ахмед ага, двамата Селим ага
и даже фелдфебелът, който носеше смъртоносната искра в джоба си
под формата на клечка кибрит.

Абдахн ефенди на няколко пъти става по време на яденето и
излиза навън. Намираше се в голяма възбуда. Ръцете му трепереха.
Лицето му имаше синкаво-сив цвят. Често си поемаше дълбоко и
хрипливо дъх и може би тъкмо заради това пиеше тежкото вино като
чиста вода.

Когато с Халеф се нахранихме, аз се надигнах и казах:
— Ние отиваме да спим. Аллах да дари всички ви с добра нощ и

по-приятелски мисли от тези, които обитават сега тази стая!
Тогава дебеланкото скочи и ми кресна гневно, без наглед някаква

причина:
— Да не би да си въобразяваш, че ще го кажа?
— Какво? — попитах.
— Думата! Крясъка, който заплашва да ми пръсне гърдите —

отговори оня, като се издумка по гръдта.
— Да, така си мисля. Ти ще го кажеш.
— Не! Не! Не!
— И все пак! Трябва и си длъжен да го кажеш! Всички ние, дето

сме се събрали тук, ще го чуем! Още днес! Още преди полунощ!
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Той се отпусна на мястото си, подпря лице с ръце и зарида:
— Този човек! Този човек! Да се маха, вън!
Тръгнахме си. На покрива забелязахме двамата тайни пратеници

да ни чакат. Слизаха да заловят фелдфебела. Докато сме се хранели, те
взели своите мерки. Войниците стояли в готовност. Лампите им
светели, за да се мисли, че са си вкъщи. Посъветвах ги да имат едно
око към мен, защото вероятно ще мога да им кажа кога ще дойде
фелдфебелът. Когато се отдалечиха, запалихме и ние лампите. После
Халеф залегна при дупката на комина да слуша. Аз седнах близо до
него, готов да посегна към револвера. Онези там долу бяха във висша
степен възбудени от онова, което бях казал. Решиха нито миг да не
чакат с отговора на моята наглост. При наличието на светлина във
всички стаи баш чаушът трябваше да отиде да запали фитила.

— Сихди, той ще се появи! — докладва Халеф, като затвори
наблюдателната дупка.

— Ела тогава! Ще гледаме — отвърнах аз.
Бързо и безшумно се отправихме по покрива към ъгъла, където

се намираше дървото.
— Пет! Тук ли сте вече? — нашепнах надолу.
— Да — прозвуча обратно.
— Внимавайте!
Клекнахме и погледнахме надолу. Чухме го. Той пристъпи към

дървото. Кибритената клечка припламна. Когато я духна, видяхме как
сякаш някаква светулка запълзя бавно нагоре по дървото. Онзи поиска
да се отдалечи.

И тогава беше сграбчен. Закрещя високо от страх.
— Насам! — заповядаха двамата наблюдатели. Тогава той се

отскубна от тях. Но накъдето и да се насочеше, виждаше фигурите на
приближаващите войници. За бягство му остана само къщата. Той
изтърча в нея. Ние побързахме към отвора на комина. Отпуших го и
погледнах долу. Видях ги всичките — бяха наскачали от местата си и
крещяха до Бога. Видях и баш чауша. Беше грабнал острия нож от
приборите за хранене и се втурна с него към пратениците, които тъкмо
влизаха да го заловят отново. Можеше да се случи беда. Спуснахме се
бързо долу. Коридорът и предната обикновена стая бяха пълни с
войници. Всеки крещеше, колкото можеше да си разчекне устата.
Запробивахме си с лакти път към трапезарията. Когато я достигнахме,
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краткият ръкопашен бой беше вече отминал. Вбесеният фелдфебел
беше отрязал четири пръста от дясната ръка на турския пълномощник,
останал бе само палецът. А персийският мандатьор беше получил един
срез напряко през носа. Двамата бяха обезобразени завинаги. Освен
това бяха отнесли няколко пробода и войниците, коленичили сега
върху лежащия на земята човек. Те го вързаха по такъв начин, че вече
не можеше да помръдне. Неговите съучастници се бяха пазили да го
подкрепят.

Те седяха сега на местата си и като някои деца се правеха, че не
разбират какво става. Най-напред опитах да усмиря олелията. Успях.
После трябваше да бъдат прегледани ранените. Войниците се
превързваха сами. Имаха превързочни материали в джобовете си.
Също ръката на единия пълномощник не създаде големи мъчнотии. Но
лицето на другия изискваше повече познания, отколкото тук бяха
налице. Въпреки това след един час ние бяхме спрели кръвотечението
и затворили, доколкото бе възможно, зеещата рана. Двамата мъже бяха
белязани за цял живот, и то така, че вече не можеха да служат. Не е
трудно да си представи човек в какво настроение се намираха.
Въпреки раните си те настояха на работата веднага да се сложи веднъж
завинаги край. А когато ги приканих да се щадят, осъществиха
намерението си. Трапезарията бе превърната в стая за разпит, а
стоящите в предното помещение войници получиха задача да придават
подсилване на заповедите на двамата тайни пратеници.

Най-напред беше разпитан баш чаушът. Той не знаел нищо. Каза,
че искал да запали при ъгъла на къщата една сигара /цигара/, ала из
един път бил сграбчен. Защо, не знаел. Естествено се отбранявал.
Никой мъж от Басра или Луристан не можел нещо да му заповядва.
Той бил баш чауш и се подчинявал само на офицери.

Сега пълномощниците започнаха да съзнават колко погрешно
бяха постъпили. Другите изненадани нехранимайковци се държаха
като вързания. Тогава двамата пратеници прибягнаха към средството,
на чието въздействие толкова много бяха разчитали. Накараха да бъдат
доведени двамата бивши началник — митница. Собственикът на
дъскорезницата ги придружаваше. Но и това не помогна. Бандата дори
не се изненада — мълчеше, изплашена от появата на своите стари
познати. Резултатът от целия разпит беше, че обвиняемите днес щяха
да бъдат затворени поотделно, за да бъдат отново разпитани на другия
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ден. След като бяха дали необходимите за целта заповеди, тайните
пратеници поискаха да се отдалечат. Абдахн ефенди ми викна
подигравателно:

— Ее, сихди, къде остана моята дума и къде твоята заплаха?
Пълномощник на правителството ти не си, виждам го. Значи си остава
версията с конекрадеца.

Тогава аз се обърнах към двамата командващи:
— Идете горе при двете митници и слезте в кладенците! Там ще

откриете зимници, построени тайно с правителствени пари и
съхраняващи контрабандна стока.

Двамата Ахмед аги и двамата Селим аги изкрещяха силно от
страх. Откъм Абдахн ефенди се чу хъхрещо стенание. Аз продължих:

— И идете в турската стражница, в малката задна стая вляво,
където има оджак. Там живее баш чаушът. Единият крак на кревата му
е кух и прикован с тънка дървена шайба, която лесно може да се махне
с нож. Вътре са скрити доказателствата, че тези хубостници са убили
някогашните си началници.

Изпървом в стаята прозвуча всеобщ силен крясък. После Абдахн
ефенди ревна към лежащия на земята фелдфебел:

— Кракът, кракът! Това значи е кракът, за който все сговореше!
Човече, ще те удуша!

Поиска да се спусне към него, но беше възпрян от стражата.
— Сихди, откъде знаеш всичко това? — попита учудено

полицейският пратеник.
— Остави! — ухилих се аз. — Първо направете каквото ви

казвам, после ще научите повече.
— Повече? — изкряска дебелият, при което лицето му се оцвети

в тъмно. — Чапкънино, ще те пребия до смърт, ще…
— Мълчи! — пресякох го аз.
И понеже не само той, а и четиримата аги понечиха да се

нахвърлят върху мен, измъкнах револверите и ги сложих пред себе си.
Халеф веднага показа своите. След това продължих:

— Нека двамата командващи направят каквото казах!
Междувременно всички тези хора да бъдат вързани! На всеки, който се
отбранява ще пронижа с куршум главата.

Така и стана. Негодяите имаха страх от револверите и се
оставиха да ги вържат. Абдахн ефенди беше така ужасно възбуден, че
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очаквах апоплектичен удар. Гърдите му трепереха, очите кръвясали.
Веднъж стана, отвори уста, сякаш искаше да говори, после седна пак и
изпъшка:

— Не, не! Няма да го кажа! По-добре да умра… да умра!
Мина доста време. До полунощ оставаше може би един час,

когато пълномощниците се върнаха от своето търсене. Ликуваха.
— Намерихме всичко — извика турският. А персийският

продължи въодушевено:
— Доказателствата в кухия крак на кревата! Зимниците! Две

обстойни сметководни книги! И куп контрабандна стока на стойност
няколкостотин хиляди!

— Ама аз съм невинен! — изрева дебелият. — Срещу мен нищо
не можете да изнесете!

Тогава аз тръгнах бавно към огнището, взех четката и отстраних
мръсотията. В стаята цареше дълбока тишина. Всеки знаеше, че ще
настъпи нещо неочаквано. Отместих настрани плочата от огнището.
Зад мен се разнесе ужасяващ крясък и тежко тупване. Крясъкът дойде
от Абдахн ефенди. Беше паднал от стола. По тялото му премина
спазъм. Погледът му следеше моите движения.

— Вдиг… нете ме! — изломоти. — Дръж… дръжте ме!
Четирима войници бяха необходими за изправянето и

задържането на тежкото тяло. По челото му изби едра пот. Човек не
може да си представи по-ужасен страх от този, който сега излизаше
наяве от това безформено тяло. Бръкнах в дупката, извадих
кошничката и я поставих — такова беше мястото — точно пред
ефендито.

— Виждаш, паразитите бяха унищожени! — казах. — Аз
сдържах думата си. Дадох ти време до полунощ. Още няколко минути
и всичко ще е минало.

Тогава той отвори уста и първо тихо, а после все по-силно
изтръгна от себе си:

— И не въведи нас в изкушение… но ни избави от лукавия…
избави ни от Абдахн ефенди и неговите приятели!

Докато ефендито говореше, четиримата войници бяха снели ръце
от него. Внезапно, сякаш някаква чужда, външна сила го завъртя около
собствената му ос. Той се свлече на колене и рухна бавно като рехава
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купчина пръст или пепел. Прегледах го. Беше мъртъв. Сетне се
обърнах към двамата пълномощници:

— Тук стои християнинът, когото поискахте от Бога. А словата,
които Абдахн ефенди трябваше да изрече, прозвучаха.

— А аз ви предупредих за това богохулство — намеси се в
думите ми собственикът на дъскорезницата. — Исках да ви
предупредя за последиците.

— Те действително дойдоха — прекъсна го турчинът, като
вдигна чукана от ръката си. — Трябва да напусна службата. Ала преди
туй ще науча тези хърсъзи да вярват в Бога, както аз бях заставен чрез
теб да вярвам в него!

— Такива хора — обади се персиецът — не могат да го опознаят
в неговата любов, а единствено в неговата справедливост. И тя ще им
бъде въздадена буква по буква, сричка по сричка, дума по дума! Сихди,
ти ни победи. Но аз въпреки това ти благодаря.

— Аз също — прибави турчинът. Двамата ми подадоха ръце. Аз
ги помолих:

— Не искам благодарност, а само справедливост за тези тук. —
Посочих бившите началник — митница. — Можете ли да отворите
техните вериги?

— Да, ние имаме ключовете за гривните.
— Тогава ги освободете, защото тяхната невинност е доказана.
Оковите на затворниците бяха снети. Двамата бяха толкова

изтощени, че не пожелаха да присъстват на съдебното заседание. Аз
изпитвах същите чувства. Те поискаха да се върнат в турския
кервансарай, където обещах скоро да ги последвам. Но понеже бях
необходим като свидетел, Халеф също, трябваше да упомена по какъв
начин сме се добрали до тези точни факти. После бяхме освободени.
Трябваше само да обещаем, че ще останем наблизо, докато работата
днес се уреди. В турския кервансарай срещнахме двете възрастни жени
от мелницата и младата стопанка. Въпреки тъмнината те бяха дошли
през обширната гора, за да бъдат заедно с другите. Каква любов и
признателност бе проявена към нас от всички страни, няма да описвам.
След един час получихме известието, че в кошницата на мъртвия
ефенди били намерени решенията на всички загадки и било
отстранено всяко съмнение. Било изпълнено всяко желание. След още
един час дойде един лейтенант с няколко войника и донесе всичките
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ни вещи, които се бяха намирали в нашите две стаи. Трябваше да
кажем дали нещо не липсва, но не липсваше нищо. На въпроса защо
ни носят нещата, получих отговора, че днес ще спим другаде. А след
половин час дойдоха самите пълномощници. Бяха много сериозни и
осведомиха, че разследването по случая е минало. Изясняването на
обема на злоупотребите изисквало повече време. Него можели да
поверят в ръцете на собственика на дъскорезницата. С помощта на
двамата стари, честни началници — сега отново назначени — той
може би щял да въведе ред и право. За днес оставало само да се вземе
съдебно решение. Ясно им било, че ако ние не сме се били оказали по-
умни от тях, днес сме щели заедно да излетим във въздуха. Как е
изглеждало навремето това събитие, много им се искало да разберат.
Ето защо сега изнесли всичко, което не бивало да бъде взривено, и
спуснали стария запалителен фитил. Необходимо било само да бъде
запален и експлозията щяла да последва. В никой случай не бивало да
се съжалява за смрадливите паразити, намиращи се вътре.

Идеята беше наистина изненадваща. На нас взривът не можеше
да навреди, тъй като седяхме защитени в сарая. Най-любопитен за това
зрелище се оказа моят дребен Халеф. Той помоли самият да запали
фитила, но за целта за съжаление вече бил определен друг мъж. Той
стоял до прасковата и чакал сигнала. Беше даден. Клечката пламна.
Видяхме едно огнено червейче да се изкачва нагоре по стъблото,
напреко през клоните, достигна равния покрив и изчезна, за да пробяга
към четирите стаи. Мислите ми го следваха дотам и внезапно ми
просветна. Из един път вече знаех какво целяха двамата мандатьори с
тази експлозия. Това не беше фойерверк, а екзекуция. В помещенията,
които бяхме обитавали, сега се намираха престъпниците. Те трябваше
да излетят във въздуха, както бе определено за нас, и както веднъж
вече се бе случило. Веднага щом достигнах до това прозрение, у мен
се породи желанието да предотвратя ужасното събитие. Но беше
твърде късно. Искрата беше достигнала своята цел. Последва мощна
експлозия, грохот, свистене. Изви се огнен стълб, разшири се и високо
горе се раздели. После чухме стоварването, пращенето и плющенето
на падащите по земята отломки. Нас ни закриляше покривът. Впрочем
никой не бе ударен, понеже всички са били предварително
предупредени.
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— Чудесно! Великолепно! Превъзходно! — извика Халеф. —
Такъв сеир…

— Мълчи! — пресякох му аз излиянията. — Излез навън!
Погледни развалините, късовете кости и разръфана плът!

— Аха! Ти подозираш нещата, сихди? — попита турският
пратеник.

— Да, подозирам ги! — отвърнах.
— И го намираш справедливо?
— Кое е справедливо? На земята е справедливо всичко и нищо.

Но аз се ужасявам от вас. Тръгвам си. Каквото трябваше да сторя тук,
аз го сторих. Може би щях да остана по-дълго, тъй като тук намерих
добри хора, за които се радвам, ала гледката на вашето грозно, голо
отмъщение ме тласка надалеч. Хайде, Халеф, да вървим!

Двамата пратеници посегнаха да ме задържат и персийският
заговори:

— Остани тук! Ние също те обикнахме. Помисли какво са
сторили тези хора! Двама пълномощници погубени! Двама капитани и
двама старши лейтенанти погубени! Четирима ординарци погубени!
Двама началници невинни хвърлени във вериги! Днес отново
възнамеряваха да погубят четирима души! По всяко време готови да се
изколят един друг! Ограбили държавата с милиони. Към това безчет
извършени злодеяния, които не познаваме, и куп престъпления, които
щяха да се случат, ако не бяхме ги обезвредили. Имай предвид също,
че аз не съм твоят Бог на християните, в който ме принуди да вярвам, а
само един човек, един служител, задължен да брани ближните си от
такива зверове! Помисли също за моето лице и за кървящата осакатена
ръка на моя другар!

— Мисля за всичко! — отговорих. — При мен везните натежават
дори по-тежко отколкото при вас. Аз мога да ви обвиня точно толкова
малко, колкото войникът касапина или дерача на кожи. Но нещо ме
отблъсква от вас. Халеф, доведи конете! Тръгваме!

Едва беше излязъл и чухме крясък от неговата уста. Беше
настъпил нещо. Вдигна го и го внесе вътре да го разгледа на
светлината. Беше човешка мишница! Откъсната от рамото!
Разкъсаните мускули висяха по нея. Жените изкрещяха. Халеф се
уплаши.

— Какво направихте? — попита двамата пълномощници.
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— Съдихме! — отвърна турският. — Първо наредихме да
отнесат горе трупа на ефендито, а после и пленниците. Те бяха толкова
здраво вързани, че не можеха да помръднат.

— Те знаеха ли какво ще се случи с тях?
— Естествено! Иначе все едно нямаше да има наказание.
— Ама ние не ги чухме да крещят!
— Защото не можеха. Бяха със запушени уста. Справедливостта

го изискваше.
— Справедливостта! — изсмя се хаджията. — И нямаше ли

милост?
— Милост? За какво?
— За какво? Като че човек трябва специално да заплаща и

милостта!
Той хвърли пред нозете на пълномощниците ужасната останка и

пристъпи по-близо до тях.
— Кой предаде тези хора в ръцете ви? Ние! Кой откри всичките

им деяния? Естествено ние! А на кого в продължение на три седмици
бе невъзможно да прояви и най-малката следа от дух и годност? На
вас? И въпреки тоя резил вие се считате призвани да вземате решения
относно наказание и милост, живот и смърт, блаженство и проклятие?
Окаяни шейтани, дето все за справедливост приказвате, а самите се
нуждаете от милост и състрадание!

Тръгна. Другите също се отдалечиха, без дума да кажат. Само
чифликчийката спря при изхода и ми отправи думите:

— Прощавай, ефенди! Ужасното ни прокужда. Ще си вървим у
дома, там земята е чиста! Вярно ли е, че ще напуснеш долината?

— Да, веднага!
Тогава тя сключи ръце, подви колене и погледна нагоре към мен

с покъртителна молба. Разбрах я.
— Добре, ще дойда! — усмихнах й се с благодарност. Тя нададе

ликуващ вик и побърза след другите.
— Значи ти победи и тук — рече персийският пратеник, останал

заедно с турския. — Добър път!
— На добър час! — каза и турският. Излязоха. Останахме сами.
Халеф доведе конете, които беше оседлал със светкавична

бързина. Увери, че едва ли не се задушавал в тукашния въздух. Поехме
по пътя, по който бяхме дошли предния понеделник — покрай
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турската митница, малко назад и после надясно във великолепния,
свободен от прах и мръсотия въздух на платото.

Минаваше три часът след полунощ. Не ни се налагаше да
пътуваме, а само да яздим. След толкова дълга почивка конете се
нуждаеха от движение, а ние трябваше да издишаме от душата
еманациите на долината. Там долу владееше мрак. Тук горе ни
поздравяваха звездите. Тънкият сърп на нарастващата луна висеше на
небето. Описахме голям, широк завой на запад, към север и обратно на
изток. Не познавахме местността, но тъкмо това ни бе добре дошло,
тъй като отклоняваше мислите ни от събитията през последните
часове. Когато денят започна да сивее, намалихме ход, понеже
наближавахме целта. Халеф вече не можеше да понася дългото
мълчание. Започна да обсъжда преживяното, а аз сметнах за свой дълг
да се съгласявам, та да му олекне на сърцето.

Слънцето изгря точно когато видяхме пред себе си
дъскорезницата. Сред мрачните, грозни земни събития от изминалата
нощ тя ни се стори като картина от градината на Едем, огряна от
чистия, свят блясък на небето. Потокът шумеше закачливо, колелото
скрибуцаше, трионът възхваляваше собственото си усърдие. По двора
се пъчеха пауни. Гълъби къпеха нежното си оперение в утринните
зари. Две кучета се затичаха към нас, размахали опашки. Вратнята се
отвори и от нея избликнаха ликуващите деца с големи букети рози в
ръка, после бащата и майката, бабите и дядовците, подире им едно
малко котенце, което не беше си отспало и веднага седна да мие с лапи
ококорените си очички. А от всички ъгли занадничаха главите на
ратаите и ратайкините, на работниците и външните хора, случайно
присъстващи тук.

— Какво гъмжило! — провикнах се радостно. — Че ще има ли
място и за нас?

— Дали щяло да има място, казва! — осведоми майка си с
угрижен тон малкото момиченце.

— Предостатъчно! — отговори тази. — За такива мили гости —
винаги. Кажи му го и му дай букета си!

Детето ми поднесе розите и заприказва:
— За такива мили букети — винаги! Ето ти твоя гост!

Предостатъчно!
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Всички се засмяхме. Ние слязохме от конете и бяхме отведени с
радостни възгласи в къщата, после през задната врата вън в градината.
Под сенчестите дървета там светлееше с белотата си една малка
къщичка. Домакините ни помолиха да погледнем дали ще ни хареса за
жилище и се върнаха. Закуската била готова. Къщичката се състоеше
от две малки, приятни стаички. В едната намерихме бележка, на която
пишеше: „За шейха на хаддедихните.“ Халеф мушна букета си в една
делва с вода и възкликна:

— Значи тук ще живея аз. Ти можеш да си вървиш.
В другата стая видях втора бележка, на която пишеше: „За него.“

Без титла и име. Аз също натопих розите си във водата. Тогава Халеф
дойде при мен и попита:

— Погледна ли вече през прозореца? Ако ли не, то погледни!
Посочи в направлението, което имаше предвид. Погледът ми се

спря между стволовете на високите иглолистни дървета точно на онова
място в долината на потока, където се намираха двете пейки. Там се бе
молила майката с децата. И сега седеше някой там — една много
висока, много суха и много изтерзана жена. Държеше главата си
сведена и трябва да се молеше — ръцете й бяха сключени. Това
беше… спасената душа на Абдахн ефенди.

— Значи тя е тук — каза той. — Хората са я приели. Ще останем
ли и ние?

— Да, ще останем.
— Слава на Аллах! Колко ме радва това! Когато подслушахме

притежателя на дъскорезницата с двамата адютанти, чухме да казва в
отговор на техните хулства: „Бог чу това! Той ще го превърне в наше
избавление и благословия!“ Той го стори. И затуй аз повтарям. Да
въздадем на него хвала, хвала и слава, чест и благодарност!

* * *

За по-пълно разбиране на този създаден през 1909 година разказ,
значи малко преди смъртта на автора, трябва да се дадат следните
необходими пояснения.

Писателят ни отвежда в областта Джан, в превод „душа“. С това
той иска да подскаже, че всичко, което разказва, се развива на душевна
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територия. „Улухм“ е множествено число от „Илм“ /наука/. Тази
планинска верига сочи за вътрешното извисяване, постигано чрез
възпитание и обучение на душата. Името на собственика на
дъскорезницата Бен Адл означава Син на справедливостта, която
трябва да се търси само по висините, не по низините на живота. При
Бен Адл се събират всички, допринесли Абдахн ефенди да бъде
предоставен на проклятието на собствените му дела.

„Абдахн“ е множествено число от „беден“, тоест „тяло“. Той
следователно символизира „плътския“ човек, за когото имат стойност
единствено телесните наслади, а душата си, представена посредством
неговата жена, той напълно занемарява и оставя да крее. Неговият
кервансарай представлява същината на епикурейския живот, който не
познава по-високи цели. Дори благата от по-висок порядък, които не
могат да бъдат извоювани без лична жертва /мито/, той съумява да
присвои без усилие. Затова е предводител на контрабандистите, които
въртят търговия с душевни стойности, и бива подкрепян от двама
Ахмед аги. Всеки от двамата се представя за „душа — човек“, ала
всъщност те са само въплъщения на Безогледността /Булдогската
муцуна/ и Алчността /Птичето лице/. По същия начин двамата Селим
ага, техни подчинени, изобразяват Лукавостта /Лисичия лик/ и
Измамата /Невестулковия облик/. За да постигнат своите низостни
цели, те не се свенят да си послужат с баш чауша, Злодеянието. Ясно е,
че един такъв светоглед, една такава жизнена позиция не може да
устои на едно строго разследване /чрез двамата тайни пратеници/.
Присвоените звания се отделят едно подир друго от „извисените аги“ и
накрая те се явяват в своите истински образи, стоящи на най-високото
стъпало на инстинктите. Абдахн ефенди рухва, когато бива подтикнат
към осъзнаване, признаването на своите опасни за обществото
възгледи, изложено в молбата: „Избави ни от Абдахн ефенди и
неговите приятели!“
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МЕРХАМЕХ

Беше в източната част на Ардистан, сиреч дълбоко в
ориенталската хинтерланд. Причината за тази езда бе изпълнена за мен
и дребния, верен Хаджи Халеф Омар с много чест и достойнство.
Моят приятел Абд ел Фадл,[1] чието обществено положение читателите
ми познават от Ардистан и Джинистан,[2] ни беше поверил своята
любима дъщеря, за да я отведем гарантирано до далечната Вади Ахза.
Там я очакваха скъпи роднини. Пътят, водещ нататък, минаваше през
местности, които по това време можеха да се нарекат не само трудни,
но и опасни, тъй като шейховете на повечето тукашни племена
непрекъснато се дърлеха и всеки миг можеше да се очаква избухването
на открит конфликт. Ето как човек много лесно можеше да попадне
между острието на отворената ножица. Абд ел Фадл определено ни
оказа голямо доверие, като повери сигурността на своето дете точно в
нашите ръце, понеже ние все пак бяхме чужди в страната.

Дъщерята се казваше Мерхамех, в превод Милосърдие.
Беше млада и красива, и то с такава благородна, непорочна, бих

казал, свята красота, че не бе необходимо да казва дума, а само да
вдигне очи, за да отблъсне от себе си всичко, което не е истинско,
бистро и чисто. Тя упражняваше, без да го знае, една непреодолима
власт дори над груби, сурови хора. И се бе случвало, не само по това
време, тя нас да закриля с тази сила, вместо ние нея с нашите оръжия.

Бяхме на коне. Халеф и аз яздехме нашите добре известни арапи,
а Мерхамех по маниера на бедуинките един благороден дорест жребец
от Амахнистан. Отзад ни следваше слугата, когото Абд ел Фадл ни бе
дал да води двата товарни коня, накамарени с възглавници, одеяла,
провизии, подаръци и други подобни неща. Местността, през която
днес минавахме, беше планинска, но гора нямаше. Принадлежеше на
племето мюназах и граничеше с територията на племето маназах.
Двете големи племена, както сочат имената, бяха тясно сродени, но
никога не преставаха да водят ежби. Наскоро един маназах беше убил
мюназах. Деянието изискваше кръвно отмъщение. Вярно, кръвнината
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бе предложена, но не приета. Така че предстояха битки, които много
лесно можеха да препятстват пътуването ни, тъй като то ни водеше
точно към средата на територията на двете племена. Една заобикалка
не бе възможна.

Път според европейските понятия нямаше. Следвахме едно
надълго простряло се поточе, което не искаше да свършва, но и по-
широко не ставаше. Тук и там поеше по някоя ивица трева или
храсталак, но поле, градина, шатра или къща никъде не се виждаше.
Поради непрестанните битки хората не живееха край пътя, а се
виждаха принудени, макар и собственици, да се крият като дивеч или
разбойници. Живееха възможно по-далеч от такива често спохождани
места. С това можеше да се обясни, че през целия ден не бяхме
мярнали и един-едничък човек. Едва сега, по средата на следобеда,
видяхме да се появява внезапно на близката височина вляво от нас
отряд ездачи. Той се състоеше от десет-дванайсет мъже, които се
сепнаха, като ни видяха, но после се спуснаха в галоп към нас въпреки
стръмнината и ни обградиха. По тамошния обичай бяха много добре
въоръжени. Един от тях, най-възрастният, попита със строг тон кои сме
и накъде отиваме. Отговорих:

— Идваме от Абд ел Фадл, княза на Халихм, и отиваме към Вади
Ахза, която навярно ви е известна.

— Известна ни е — кимна той, като държането му стана по-
почтително, лицето — по-любезно, тонът — по-учтив. — Там цари
голяма мизерия и неволя — избухнаха болести, настъпи глад. Абд ел
Фадл праща каквото може, давайки утеха и помощ, макар хората от
Ахза да не са от неговото племе, а чужди. Той е княз не само по
рождение, а и княз на истинското човеколюбив. Ти значи добре го
познаваш?

— Гост съм на неговата къща.
Тогава той сложи десница за поздрав на гърдите, устата и челото

и рече:
— В такъв случай те моля да бъдеш и мой гост. Къде искаше да

отдъхнеш днес?
— На открито. На мястото, където ни поздрави вечерта.
— Тогава аз ще те поздравя с нея на това място и ще ти предложа

моята шатра за жилище. Аз съм Омар Бен Амарах, шейхът на
мюназахите.
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Докато говореше с мен само веднъж, съвсем бегло, ме бе
погледнал. Погледът му по-скоро бе привлечен от нашите благородни
коне, а после се отправи към Мерхамех. Нейните очи срещнаха
неговите. Той допря повторно ръка от сърцето до челото и се поклони,
без да знае коя е, той, ориенталецът, за когото всъщност бе позор да
зачете някоя жена. Сетне застана начело на шествието. Хората му
изчакаха, докато го последваме, и поеха след нас. Отклонихме се
надясно под прав ъгъл от досегашната ни посока. Той нито веднъж не
се огледа дали го следваме. Яздеше в галоп. Ние също галопирахме.
Бялата му кърпа се ветрееше от главата. Дългата, гъста опашка на
неговия жребец със смесена кръв се развяваше отзаде му. Изкачихме
един планински склон и се спуснахме отвъд, където си припомних
долината на Заб. Там се виждаха надалеч разпръснати каменни къщи и
колиби с равни покриви, помежду им шатри от различен тип и цвят.
Това сигурно бе главното селище на племето. Тук живееха много хора.
Стояха и зяпаха след нас, докато минавахме като вихър през цялото
надълго проточило се селище и се насочихме към една по-високо
разположена, по-голяма постройка. Около нея се издигаха няколко по-
малки шатри, които се числяха навярно към нея. Това бе седалището
на шейха. Тук той спря, скочи от коня и без да почете преди туй
другите, пристъпи към Мерхамех, за да й помогне да слезе от
животното. Тя го прие с грация, макар да бе свикнала без чужда помощ
да слиза от седлото.

— Коя е шатрата, в която твоят харем подслонява гостенките си?
— попита.

— Онази — отговори той, посочвайки една шатра наблизо.
— Известете тогава на вашата господарка къде съм!
С тези думи се упъти към шатрата. Той втренчи поглед след нея,

сложи ръка на челото си и заговори като на себе си:
— Къде ли съм я виждал вече? И кога?
Беше мъж над петдесетте, висок и крепко сложен, с голяма брада

и дръзко изрязани, симпатични черти на лицето. От всяка негова
крачка и дума лъхаше неподправено благородство. Късо и категорично
прозвучаха заповедите, които даде на притеклите се слуги да се
погрижат за нас. Аз и Халеф получихме цяла, добре подредена шатра,
до която имаше за конете специално приготвено помещение. За тях се
погрижиха също така обилно както за нас. Само половин час ни бе
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предоставен да се измием и почистим от пътния прах. После ни
известиха, че яденето е готово.

Пратеникът, който дойде да ни забере, ни поведе към големия
вътрешен двор на къщата. Той беше обхванат от три страни от
постройки, а от четвъртата стоеше открит. Там веднага започваше едно
възвишение, на чийто заоблен връх бяха разположени в кръг големи
камъни за сядане. Това бе съдебното място на селището, където
Джемма[3] на мюназахите провеждаше своите заседания. Очевидно
нещо подобно бе планувано и за днес, тъй като възвишението беше
заето с хора, очакващи сякаш важно събитие.

В просторния двор бяха проснати един до друг два килима и
върху тях наслагани в кръг седемнайсет възглавници. Имаше ракитови
и метални подноси и подложки — сега още празни, но слугите стояха
в готовност да поднесат ястията веднага щом всички гости дойдат.
Поканени бяха дванайсетте старейшини на племето, Мерхамех, Халеф
и аз. Старейшините се бяха събрали, шейхът стоеше при тях. И точно
когато влизах с Халеф в двора, дойде и жената на шейха с Мерхамех.
При мюназахите следователно не бе забранено жените да се показват
незабулени и да участват при храненето с мъжете. Шейхът ни
представи най-напред жена си и после старейшините. Жената беше
облечена във фино индийско сукно. В косите й проблясваха златни и
сребърни верижки и монети. По китките и глезените й подрънкваха
тежки гривни. Виждаше се, че се гордее с тези украшения и с високата
си, вдъхваща почит фигура, с която се отличаваше от другите жени,
които виждахме. Въпреки това всички очи се насочиха не към нея, а
към Мерхамех, която бе облечена в прост плат, наистина, и стоеше без
всякакво изкуствено украшение настрани, но въпреки всичко правеше
не по-малко впечатление.

Представянето бе извършено по ориенталски достолепен маниер,
с назоваването на всички възможни малки, прикачени и разните там
родствени имена. Аз естествено трябваше да отговоря. Сторих го, като
започнах не отгоре, от Мерхамех, а отдолу, от Халеф. Когато
мюназахите чуха неговото дълго име и разбраха, че той е често
споменаваният шейх на хаддедихните, погледнаха с други очи на него.

Себе си подминах набързо, като само споменах, че съм ефенди
от Германия.
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— От Джерманистан ли си? — попита шейхът. — Известна ми е
тази страна. Там живеят много учени люде и много християни, които
наистина са християни. Така че не е чудно, дето си бил гост в къщата
на Абд ел фадл. Познаваш ли Мерхамех, неговата дъщеря?

— Да.
— Значи Аллах ти мисли доброто. Защото, който я познава, бива

ощастливен от онова, което тя прави и въздава. То е като блясъка на
звездите и уханието на розата, които са непреходни. Виждал съм я
само веднъж. Тогава тя беше още дете, може би на дванайсет години.
Беше при тогавашния мир на Ардистан. Ние се бяхме възбунтували
срещу него и баща ми, брат ми и аз попаднахме в ръцете му. Животът
ни беше проигран. Трябваше да бъдем разстреляни. Вече стояхме на
лобното място. Около нас по камъните седяха съдиите, при тях мирът.
Необходимо бе само да дигне ръка и изстрелите щяха да затрещят.
Тогава Мерхамех, детето, притича и сграбчи носещата смърт ръка.
Започна да му говори, както само един ангел може да говори. Молеше,
както само жадната за дъжд земя моли небето. Бъркаше храбро в
неговото твърдо сърце. Бореше се с него. Не като дете, а като исполин
се бореше за нас. А че аз днес мога да ти го разправям, ефенди, е
доказателство, че той, могъщият, силният тиранин претърпя
поражение от нея. Тя победи. Той ни освободи! Това бе първият и
последният път, когато я видях. Дали ще мога да я разпозная, ако днес
я срещна, не знам. Не ми се вярва. Защото нейният красив, мил детски
лик в мен прие чертите на същество, което дори аз самият вече не мога
да уловя с очите на тялото. Затова те моля, ефенди, да ми я опишеш.
Какво е сега нейното лице? Нейната снага, вървежът, гласът й? Може
би е споменала за нас или…

— Не — прекъснах го аз. — Тя никога не говори за онова, което
върши и дава. Човек може да го чуе само от други, както сега. Но
описанието ще го имаш. И то едно живо и точно описание. Погледни,
тук стои Мерхамех, дъщерята на моя приятел Абд ел Фадл, княза на
Халихм!

Той отстъпи в крайна изненада няколко крачки назад и се взря в
изчервилото се момиче с радостни очи.

— Машаллах! Какво чудо и все пак никакво чудо! Затова значи,
затова ми се стори ти веднага позната. И затова бях заставен да те
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поздравя, макар изобщо да не исках. Ти си това, едва сега го виждам.
Моята спасителка! Спасителката на моя баща, на моя брат!

Пристъпи към нея, поклони се до земята, целуна подгъва на
дрехата й и попита:

— Все още ли помниш какво ти обещах? Какво извикахме
подире ти, когато бързо се отдалечи, за да избегнеш нашата
благодарност?

— Да — усмихна се тя, като го принуди да се изправи.
— Кажи ми го тогава!
— Твоят баща извика: „Ако някой ден поискаш нещо от мен, то

ще бъде изпълнено!“ Ти извика: „Ще бъде изпълнено от мен и моето
племе, независимо какво е то!“ А брат ти извика: „Ще бъде изпълнено
от всички нас, на живот и смърт!“ Чуваш, че все още го помня.

— Да, още го помниш. Така казахме ние буквално. А каквото сме
обещали, все едно го е обещал Аллах. Моят баща умря, брат ми… —
той спря по средата, но после продължи: — Брат ми също е мъртъв. Аз
съм техният наследник. Аз наследих тяхното обещание и сега трижди
съм длъжен да го сдържа.

И обръщайки се към старейшините, продължи:
— Моята чест е и ваша чест. Знам, че цялото племе ще поеме

тогавашните ни обещания. Така ли е, или не?
— Така е! Ние ще го сдържим! Ще ги поемем! — извика се в

кръга на дванайсетте племенни съдии и всички приближиха до
Мерхамех да целунат ръба на дрехата й.

Че при тези обстоятелства започнахме яденето в много
приповдигнато настроение, е саморазбираемо. Мерхамех стоеше на
висока почит. Сякаш княгиня седеше при нас. Беше лично обслужвана
от двамата синове на шейха, които вече брояха над двайсет години. Но
приемаше това толкова безпретенциозно, че обезоръжи със
скромността си покълващия гняв на жената на шейха. Каква цел бе
имало първоначално това събрание, не разбрахме по време на яденето.
Но трябва да е било нещо много важно, защото пристигаха все повече
и повече хора, само възрастни. Нямаше нито едно дете сред тях. Когато
приключихме и си измихме ръцете с нарязани лимони, шейхът
сподели с нас, че се касаело за един акт на справедливост, за
изпълнението на едно наказание.
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— Ние имаме кръвно отмъщение срещу племето на маназахите
— каза той. — Братът на шейха на маназахите застреля моя брат, не по
недоглеждане, а с умисъл, заради една жалка плячка. Затова мирът с
маназахите бе скъсан. Ние поставихме засада, за да издебнем убиеца.
Удаде ни се да го пленим. Днес той ще бъде разстрелян, точно в мига,
в който слънцето залезе. Това е предписаното от природата време за
свършване на живота. За тази цел сме се събрали тук. Вижте, там го
водят!

Двама мюназахи изведоха пленника от къщата, където го бяха
държали затворен. Трябваше да бъде отведен на мястото за екзекуции
и там застрелян. Присъдата беше вече произнесена. Той се казваше
Али Бен Масхул — мършав мъж с рядка брада, с чисто бедуинска
фигура, на възраст между четиридесет и петдесет години. Когато
минаваше край нас, видя двете жени. Отскубна се за няколко мига от
конвоя, скочи към жената на шейха, улови с вързаните си ръце ръкава
на дрехата й и извика: — Закриляй ме, закриляй ме, закриляй ме! След
това докосване, на което не бе попречено, и трикратния призив да го
закриля, тя бе длъжна според законите на страната да направи всичко
възможно за предотвратяване на неговата смърт. По този начин се
спасяваха осъдени, когато никаква друга надежда не им оставаше,
понякога дори под закрилата на жени, които мъжете безусловно
трябваше да зачетат. Но тази жена се изтръгна, простря ръце срещу
него и извика:

— Махай се! Умри и проклета да бъде душата ти!
Тогава той се дръпна от нея и се остави отново да бъде уловен.

Погледът, който й хвърли, ме кара да изтръпвам и до днес. И още един
се дръпна от нея — Мерхамех. Тя не каза нито дума, но докато бяхме
при мюназахите, повече не погледна към тази студена, безжалостна,
накичена със злато, жена. Тръгна с бавни крачки към лобното място,
съвсем сама. Халеф и аз я последвахме.

Хората почтително ни правеха място, защото светкавично се бе
разпространило коя е тя.

Шейхът сформира със своите дванайсет старейшини кръга, по
който бяга разположени споменатите вече камъни. Али Бен Масхул
беше поставен в средата на този кръг, обърнат с лице към залязващото
слънце. Стоеше твърдо и изправено. Не се забелязваше и най-малкият
признак на смъртен страх. Срещу него, извън кръга, клекнаха петима
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воини на мюназахите. Те трябваше да го разстрелят. Мерхамех, Халеф
и аз седнахме на три свободни места. Около нас седеше или лежеше
народът, вперил очи в съдбоносното място. Чакахме, докато долният
край на слънчевия диск почти докосна хоризонта. Тогава шейхът се
надигна да говори. Държа кратка, съответстваща на задачата реч,
освободена от всички иначе употребими ругателни и хулни думи,
относно царящата между двете племена вражда, убийството на неговия
брат, залавянето на убиеца и произнесената смъртна присъда. После
попита Али Бен Масхул дали иска присъствието на имам и има ли
някакво желание преди смъртта. Запитаният помоли да извадят от
джоба му мохамеданската молитвена броеница и да му я дадат в
ръката. Повече не искал нищо. После можели да стрелят.

— Не е достойно да се живее повече на земя, на която дори
жената вече няма милосърдие — прибави той.

— А ти прояви ли милосърдие към моя брат? — попита шейхът,
поглеждайки към слънцето, което вече беше изчезнало до половината.

Петимата стрелци опряха здраво колене и насочиха пушките,
визирайки сигурната цел. В следващата минута трябваше да бъде
дадена заповедта. Тогава Мерхамех стана от мястото си и извика:

— Стой! На тази земя все още има жени, в чиито сърца живее
милостта. И на нея все още има мъже, чиято дума е свята като клетвата
на Аллах!

Тя измъкна ножа от пояса ми, тръгна към осъдения, застана пред
него и заговори, обръщайки се към шейха, с извисен глас:

— Точно като тук бе при мира на Ардистан. Околовръст седяха
съдиите, а той беше готов да изрече последната, смъртоносната дума.
Тогава Аллах ме проводи да ви помогна и ми внуши духотворните
слова, които размекнаха сърцето на повелителя. Вие бяхте освободени!
Нека така бъде освободен и този! Аз го изисквам от теб, от вас, от
племето на мюназахите. Държа на онези три обещания, които
извикахте навремето подире ми и днес повторихте! Нима ще проявите
желание да ги нарушите?

Огледа се в кръга. Никой не отговори. Бях очаквал това, което
извърши. Но за тези хора то дойде толкова неочаквано, че на първо
време не знаеха какво да кажат. Тогава тя преряза вървите на пленника,
освобождавайки ръцете му, доведе го при мен, върна ми ножа и
заговори така, че съдиите да чуят:
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— Предаваме ти го, ефенди, но само временно. Отведи го от това
място и го закриляй! Ще ти го поискам обратно така здрав и читав,
както сега ти го предавам.

Една лампа пръсна искри на запад, отправяйки прощален
поздрав към изтока. Слънцето бе изчезнало, но Али Бен Масхул още
живееше. Дълбока тишина цареше наоколо. Аз го хванах за ръката, за
да се отдалеча с него. Хората ни правеха път, слисано, колебливо, но
правеха! Ето че зад нас прозвуча силният глас на шейха. Това отклони
вниманието от нас към него. Стигнахме необезпокоявано нашата
шатра. Халеф идваше след нас.

— Слава на Аллах — рече той. — Тук при нашите коне и оръжия
няма от какво да се страхуваме. Веднага ще оседлая, та да сме
подготвени за всичко. — И обръщайки се към Али Бен Масхул,
прибави: — Не се бой! Тук си на сигурност като в скута на Ибрахим /
Авраам/. Ти стоиш под закрила, която е по-могъща от силата и
хубостта на всички мюназахи вкупом.

След тези думи отиде в ограждението при конете. Спасеният от
смърт маназах изобщо не обърна внимание на казаното от Халеф. Той
стоеше високо изправен и заслушано гледаше към височината, на която
сега, както ясно чухме, Мерхамех говореше на събранието. Вярно, не
можехме да разбираме думите, но затова пък нейната фигура и всяко
от движенията й рязко се открояваха на заристия фон на небето. Откъм
наша страна по възвишението на съдилището беше вече полегнала
здрачна сянка. Но отвъдният, стръмен планински скат бе облъхнат от
красивите отблясъци на вечерните зари. Стотиците мюназахи,
налягали и насядали в долната част на склона, не бяха достигани от
лъчите, докато старейшините седяха неподвижно горе на височината
като в някакъв златист поток. Около щръкналата фигура на шейха
припламваха диамантени искри, а Мерхамех, покачила се на един от
камъните за сядане, за да бъде виждана и чувана по-надалеч,
изглеждаше като същество от онзи свят, в чийто зрак сега говореше на
народа. Силуетът й бе потопен в розово сияние. Одеянието й
проблясваше при движенията в словото ту в пурпурни, ту в
сребристосини багри — според това дали откъм светлата или
сенчестата страна падат нейните дипли. Дългите тъмни коси, събрани
само на тила и разпуснати оттам на свободно стелещи се вълни,
изглеждаха на лекия повей като осеяни с несметен брой рубини и
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смарагди. А когато един ефирен облак премина като воал пред
светлината, създаде се впечатлението, сякаш красивото княжеско дете
се възнесе от земята, за да изчезне в отвъдното ведно с вечерното
зарево.

Не само аз единствено усещах дълбокото въздействие на тези
така приказно движещи се форми, линии и нюанси. Те бяха
възприемани и от стоящия до мен маназах. Без да отклонява очи оттам,
той пое дълбоко дъх и попита:

— Коя е тази жена? Това красиво, непознато същество, което
никога не съм виждал, а пък му се подчиняват така покорно всички
мюназахи?

— Това е Мерхамех, дъщерята на княза на Халихм — рекох аз.
— Мерхамех, Милостивата? — запита той, при което очите му

просияха, а лицето възприе друг израз. — Тя, тя, която живее в сърцата
на всички хора и в стиховете на поета? Аллах, благодаря ти, че ми
позволи да я видя, да попия погледа на нейните очи и тембъра на
нейния глас! Сега съм свободен, свободен! Никой мюназах не може да
й противостои!

Седна пред шатрата ни и аз се настаних до него. Халеф бързо се
бе справил с оседлаването на конете. Сега сложи пушките да са ни
подръка и се присъедини към нас. Недалеч от нашата шатра, в едно
друго оградено с плат място, имаше една великолепна кобила асфар[4]

с чиста, благородна кръв. Обърнах внимание на Али Бен Масхул, че не
е изключено да му се наложи бързо да избяга на кон, разбира се, под
наша закрила. Тогава той посочи споменатото ограждение.

— В такъв случай ще се метна на най-добрия кон на племето,
който виждаш да стои ей там. Моят засега е неизползваем. Той окуця
по път следствие нараняване на копитото. Това бе причината
мюназахите да успеят да ме заловят. Но не мисля, че ще се наложи да
бягам. Онзи, когото Мерхамех закриля, никой не принуждава да
побягва.

Започна да разказва за нея, при което се изразяваше по много
своеобразен начин. Говореше не само добре, но и с патетичност и
речеви похвати, свойствени само за езика на поета. Лицето му се
проясни. Той в никой случай не беше обикновен човек.

Междувременно вечерта настъпи, светла вечер. Месецът отдавна
бе увиснал на небосвода, чакал сякаш само слънчевия заник, за да
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докаже, че и той е дарител на светлина. Знае се, че от незапомнени
времена луната принадлежи към обсебилата цялото нощно небе секта
на магиите и всяко нейно действие бива възприемано като свещено и с
религиозно смирение. Така и сега придаде тя на лежащия пред нас
съдебен плац и на онова, което се вършеше там, тайнствено, магично
сияние, извисяващо ни до възприятието, че тук въпросът не касае
малката съдба на две незначителни бедуински племена, а
представянето на една по-голяма, общочовешка съдба.

Видяхме Мерхамех да напуска височината. Слезе при нас. Али
Бен Масхул скочи и отиде да й донесе възглавница от шатрата. Тя не
отказа да седне, но той остана прав, облегнат на един прът от шатрата,
макар момичето няколкократно да го покани с ръка да си седне пак. То
ни осведоми:

— Говорих им и им казах всичко, което човешкото сърце може да
каже за такова убийство и злодеяние. Сега те се съвещават. Шейхът е
спечелен. Той ще дойде да ни съобщи резултата.

След това обърна лице към стоящия до нея мъж, погледна го
приятелски и попита:

— Известен ми е един поет Бен Масхул, ала него май не го
зачитат нито мюназахите, нито маназахите. Дали не го знаеш и ти?

— Това съм аз самият — отговори той просто. — По далечните
краища ме обичат, в родния съм нежелан.

Ето защо знаеше той така добре, че Мерхамех „живее със
стиховете на поета“! Тя сведе глава и помълча малко. После каза:

— В такъв случай не аз, а единствено ти можеш да се спасиш…
ако Аллах пожелае! Разбираш ли?

— Не — отвърна той.
— Ще разбереш, защото наистина си поет. Отминаха времената,

в които поезията за грабежа и убийството яздеше по степите и
бивакуваше при шатрите на пустинните племена. Никой разбойник и
убиец вече не може да се крие зад маската на герой. Ти сега си поет и
убиец, но вече не — поет и герой. И там, където хората ти прощават,
Аллах не може да ти прости. Отбележи си едно. Милостта,
милосърдието е само за духовно ниски хора, но който се мисли за
голям или смята да стане голям, той не задлъжнява на Божията
справедливост и с една пара. Днес аз мога да те освободя само
телесно, но пред Аллах ти си пленник, докато изплатиш каквото му
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дължиш. Поетите трябва да бъдат велики, преди всичко в самите себе
си. Който дарява като тях с пълни шепи благородно злато и
великолепни диаманти, няма право да бъде длъжник на Бога. Затова те
питам още веднъж, известен ли ти е поетът Бен Масхул? Ти ли си
това?

Той остана безмълвен. Дълго време премина в мълчание. После
си пое дълбоко дъх и заговори:

— Нека Аллах отсъди и отговори на въпроса ти!
На съдилището горе възникна раздвижване. Съвещанието беше

завършило. Шейхът слезе да ни съобщи решението. Старейшините
били съгласни Али Бен Масхул да бъде веднага освободен, но само за
да сдържат обещанието, дадено на Мерхамех при мира на Ардистан.
Но смъртната вражда с маназахите щяла да си остане, битката да
започне. Мерхамех се надигна от мястото си.

— Ела с мен пак горе! — помоли тя шейха. — Когато
милосърдието не постига нищо с любов, то може и да заплашва. Щом
мюназахите се смятат за богове, аз ще им покажа, че са хора. Околните
народи се умориха да слушат само дрънкане на оръжия. Длъжна съм
да отправя предупреждение! След малко ще се върна и веднага ще
отида да почивам, тъй като утре ще потеглим още рано-рано. Кажете,
моля, това на слугата!

Отиде пак с шейха на възвишението. Халеф забра слугата, който
й приготви постелята в шатрата и се излегна после самоотвержено
пред входа, за да я пази като вярно бдящо псе. Когато тя заговори
отново, гласът й прозвуча с много енергичен тон. И както бе казала, се
върна много скоро. Подаде на трима ни ръка, пожела ни лека нощ и
прибави за сведение:

— Успях. Посочих им последиците. Онзи, на когото преди туй
сърцето не е било докоснато, сега стигна до разбиране и разум.

Оттегли се в шатрата си. И едва това се бе случило,
старейшините се пръснаха сред народа да оповестят новината, че се
иска мир между мюназахи и маназахи, че могъщите съседни племена
заплашват в краен случай силом да наложат този мир. После народът
се изля с гълчава от височината в долината, за да се прибере по
домовете. А ние получихме тази вест от самия шейх. Той напълно се
беше помирил с този изход на нещата, макар причината за цялото зло,
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както все по-ясно забелязвах, да се намираше в собствената му къща, в
собствената му властолюбива, горда… жена!

Ние му допаднахме и той на нас също. Не ни покани при себе си,
а дойде в нашата шатра, където до полунощ седяхме с наргилета и
проста студена храна и оживено беседвахме. Но не за обикновени
неща, о, не! А по въпроси, изследващи дълбините и висините.
Ориенталецът обича да се занимава с подобни неща, докато
западнякът ги предоставя на учените специалисти. В хода на разговора
шейхът се прояви като добре осведомен, освободен от предразсъдъци
мъж, който умее да извлече най-добрата страна от веднъж взетото
решение. След като сега бе решено помирението между двете племена,
той веднага бе станал огън и пламък за идеята и готов да откликне по
всякакъв начин. Сприятели се бързо и искрено със своя досегашен
пленник. А Халеф и аз естествено правехме всичко възможно за най-
бързото осъществяване на това решение за мир.

Не беше за чудене, че Али Бен Масхул, който едва-що щеше да
бъде разстрелян като смъртен враг, сега биваше третиран като приятел.
При бедуините грабежът и кръвното отмъщение спадат към
рицарските дела. Хората следователно могат лично да уважават и дори
да обичат един кръвен отмъстител, който според западноевропейските
разбирания си е чист убиец, даже когато са принудени да го принесат в
жертва на кръвното отмъщение.

Често бе споменаван и братът на нашия поет, шейхът на
маназахите. Ето как научихме за съжаление, че той е суров, своеволен
мъж, при когото сигурно няма да се мине без вътрешна борба при
вземането на решение за прекратяване на враждата. Той във всяко
отношение бил самолюбив човек и в душата му имало само едно-
единствено, приятно за докосване място, а именно любовта към
неговия, седящ тази вечер тук при нас, брат. На тази единствена точка
се крепеше надеждата, че мирът между двете племена е възможен.

Али Бен Масхул също присъединяваше гласа си за това
помирение. Нали по самия себе си беше узнал докъде води враждата.
Но беше по-тих от шейха. Вродената му способност да се вдъхновява
от красивото днес отстъпваше пред сериозността на мислите, на които
бе вдъхнала в него живот Мерхамех. Те го изпълваха вътрешно,
личеше си, и това вглъбяване го караше да изглежда така покъртително
безпомощен, че се почувствах сърдечно привлечен към него.
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Що се отнася до нас самите, отпътуването ни беше решено за
ранното утро. Шейхът на мюназахите помоли да ни придружи до
границата на неговата територия. На утрешната вечер щяхме да бъдем
гости на маназахите, с чийто шейх искаше да уговори сключването на
мира, а след това щяхме да бъдем взети под закрила от нашия поет и
брат му до пасищата на следващото племе. Колко добро и искрено
отношение имаше шейхът към своя досегашен смъртен враг, може да
се осъзнае от отговора му при споменаването на неговия окуцял кон.

— Него няма да можеш да яздиш. Той ще остане при мен, докато
копитото му заздравее. Предлагам ти моята кулеста кобила. Тя е най-
доброто, което притежавам. Виждаш, че те обичам.

Когато после се разделихме, чух, че Али Бен Масхул също
получи една празна шатра. Но когато излязох по-късно, преди да си
легна, пред моята, за да видя времето, установих, че се е отказал от
шатрата. Беше седнал до зида на къщата и не отвръщаше очи от онази,
под която почиваше Мерхамех.

Слънцето тъкмо изгряваше, когато напуснахме на следващото
утро селото на Омар Бен Амарах. Това означава, че то изгряваше,
наистина, но ние не го виждахме. Криеше се зад едно грозно и гъсто
мръсно жълто було. Предстоеше ни един от онези калпави дни, през
които въздухът е наситен с фин пясък и човек трябва да си затули
очите, устата и ушите, за да предпази тези благородни органи. Ето
защо всички се сгушихме в наметалата си, така че почти нищо друго
освен тях не можеше да се види. Пясъчните вихри не само не
престанаха целия ден, а в следобеда положението така се влоши, че
конете ни трябваше често да отдъхват и се придвижвахме много бавно.
Над деня тегнеше гибелно, сърдито, душно време.

Мерхамех се държеше храбро. Тежкият мъглив слой като че й
влияеше по-леко отколкото на мъжете. През целия ден яздеше между
шейха и Али Бен Масхул, седящ, както бе уговорено, на кулестата
кобила, и беседваше с тях, доколкото позволяваше гъстото покривало.
По-късно научих от шейха, че това били само кратки въпроси и
отговори, но със свято, благородно съдържание. Когато веднъж
спряхме и хвърлих поглед върху Бен Масхул, направи ми впечатление
дълбокият, екзалтиран блясък на неговите очи. Понеже тримата се
придържаха почти все заедно, аз бях предоставен на моя Халеф. Но не
зловидех на двамата мъже заради нашата чудесна Мерхамех. Нейният
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слуга се движеше отзад с малка група маназахи, сред които се
намираха трима старейшини. Те щяха да участват в преговорите за мир
заедно с шейха на маназахите.

Пясъкът толкова много обременяваше конете, че трябваше да се
откажем от достигането същинската цел на днешната си езда. Беше
решено да прекараме нощта при гроба на един мохамедански светец.
Той се намираше в една малка горичка, кажи-речи на самата граница
между териториите на двете племена, в която човек можеше да намери
някаква закрила срещу лошото време. Беше късен следобед, когато
достигнахме местността, в която се намираше гробът. Отдалеч той не
можеше да се види. Яздехме по една скалиста клисура с много извивки
и когато минахме един от завоите, на около двеста крачки пред нас из
един път изникнаха четири варосани зида с тясна врата и плосък
покрив. Във вътрешността нямаше нищо друго освен голи стени.
Двете страни и задната част бяха обгърнати от хилави сикомори,
абаносови дървета и сух трънак. Свърнахме нататък. Постройката
предлагаше подслон за Мерхамех, а за нас мъжете все щеше да се
намери място в горичката. Шейхът, Бен Масхул и Мерхамех и сега
яздеха начело. Не мярнахме никакъв човек. Но ето че от вратата на
гробницата пристъпи висока мъжка фигура с пушка в десницата. Тя
вдигна ръка и извика:

— Добре дошли, мюназахи! Добре дошъл, Омар Бен Амарах,
убиецо на моя брат! Аз съм Хасан Бен Масхул, шейхът на маназахите,
и искам душата ти. Напред, воини, напред! Заловете ги живи,
всичките, всичките!

— Стой, спри! Лъжеш се! — викнах му бързо.
Но той беше вече насочил пушката си, изстрелът проехтя и този,

когото беше сметнал за шейха на мюназахите, понеже седеше на
кулестата кобила, получи един тласък, размаха ръце и се плъзна от
коня. По същото време иззад горичката, където се бе таил досега,
изскочи дружина от шейсетина ездачи и ни обгради. Но до битка не се
стигна, защото на никого от нас не хрумна да се отбранява. Възникна
само една безопасна, бързо отминала блъсканица. После всеки замря
на коня си.

Враговете бяха изненадани от нашето спокойствие.
Предводителят им приближи. Шейхът на мюназахите подкара коня си
няколко крачки към него, отметна качулката от лицето и попита:
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— Куршумът ти за мен ли се отнасяше?
— Ти, ти? — извика слисано злощастният стрелец. — Омар Бен

Амарах! Ти самият?
— Аз все още съм жив! Моли се на Аллах да е жив и този! Иди и

го погледни!
Посочи ранения, който се бе плъзнал от коня и лежеше на

земята. Аз вече коленичих при него и му разгърнах наметалото,
горната дреха и елека. Очите бяха затворени. Смъртоносната рана се
намираше в областта на сърцето. Не кървеше.

— Моят брат, моят брат! — изкрещя шейхът на маназахите, като
видя по кого е стрелял.

Поиска да се хвърли върху него, но аз го бутнах назад и повелих:
— Мълчи! Не хленчи! И не го докосвай! Прекалено добре си се

целил. Не му отнемай последните мигове, които още му остават!
Последвай ни! Ела, Халеф, подеми го!

Халеф беше единственият, на чиято сръчност можех да разчитам.
Той скочи от коня. Вдигнахме предпазливо ранения и го отнесохме във
вътрешността на гробницата. Там го сложихме на земята. Куршумът
беше излязъл от гърба. Брат му ни последва схлупен като в сън. След
него идваше шейхът на мюназахите, за когото бе предназначен
изстрелът. Отведох го при умиращия и отидох до вратата да махна на
Мерхамех. Тя дойде. Лицето й беше бледо, но очите големи, изпълнени
с дълбок блясък.

— Трябва ли да присъствам? — попита.
— Ти преди всичко — отговорих. — Ела при него, та погледът

му първо теб да улови.
Тя го стори и коленичи при него. Зачакахме. Навън всички ездачи

бяха слезли. Мюназахи и маназахи стояха, тихо шушнейки, едни до
други. Един-едничък изстрел беше предизвикал тази шепнеща тишина.
Едните научиха от другите колко безпричинен е бил той.

Мръсножълт, почти да го уловиш, се вихреше вън пясъчният
въздух. Плътната, смъртнобледа светлина проникваше през тясната
врата като злорадо хилене. Едва вчера трябваше да умре този, който
лежеше на земята, а днес наистина умираше. Само един ден му бе
подарен? С каква цел? Докато си го мислех, той отвори очи. Видя
коленичилата пред него Мерхамех. Погледът му просветна. Взря се в
нея. Забеляза червената кръв, която опитваше да изтече от него по
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постелята. Попипа раната. Споменът се възвърна. Не се изплаши.
Вдигна ръка и посочи Хасан Бен Масхул, шейха на маназахите. После
вдигна другата и посочи Омар Бен Амарах, шейха на мюназахите.

— Подайте си ръка! — помоли. Сториха го.
— Аз ви обичам! — продължи той. — Бъдете братя в живота,

както аз ще бъда ваш брат и в смъртта!
Видяхме как искаше да си поеме дълбоко дъх, но не посмя.

Сключи ръце.
— Мерхамех — прошепна. — Спомняш ли си какво каза?

Снощи?
— Помня — отговори тя.
— Удаде ли ми се самият да се спася?
— Да, Аллах пожела.
— Платих ли си?
— Току-що го стори. Ти самият си цената.
— Значи съм свободен?
— Свободен си, свободен! — отговори тя. Прозвуча като

хлипане, но беше същевременно и ликуване.
Тогава той си пое дълбоко дъх и извика със силен глас:
— Хвала на Аллах! — И прибави с все по-затихващ тон: — И

благодарност на теб, о, Мерхамех… о, Мер… ха… мех…!
Гърдите му се повдигнаха и спуснаха още два, три пъти…

Мерхамех ме улови за ръката и помоли:
— Ела, ефенди! Да не смущаваме смъртта, когато се спуска от

небето живите да помири!
Излязохме.
Едва сега чухме как бяха успели маназахите да ни изненадат.
По-рано не ни било разказано, че мюназахите не пленили само

Али Бен Масхул. Заедно с него били заловени и двама негови
спътници, които обаче не били толкова строго пазени. Когато научили
смъртната присъда, произнесена още завчера, съумели да избягат и да
се върнат при своите. Били убедени, че пленникът вече е разстрелян, и
го доложили на шейха. Той веднага свикал всички налични воини и
потеглил да отмъсти за смъртта на брат си. Поради лошото време
стигнал само до гроба на светеца, където щял да пренощува. Но бил
достатъчно предпазлив да изпрати напред съгледвачи и те ни
срещнали, без да ги забележим. Стаили се и ни пропуснали да минем.
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Всички бяхме плътно загърнати, но като видели известната кулеста
кобила, били убедени, че ездачът е шейхът на мюназахите. Когато
малко по-късно сме спрели отново да оставим конете да отдъхнат,
успели — естествено веднага обърнали назад — незабавно да ни
изпреварят, за да доложат идването ни на шейх Хасан Бен Масхул.
Защото нямало никакво съмнение, че ние също имаме намерение да
нощуваме при гроба на светеца. Така той имал време да се подготви и
да ни посрещне по описания начин.

Характерът му се съгласуваше с представата, която си бях
изградил за него. Той беше безогледен и жаден за мъст мъж, напълно
зачеркнал от живота си понятието опрощение. Беше предприел
днешната езда с твърдото намерение да отмъсти по най-кървав начин
мнимата смърт на своя брат. А сега самият беше убиецът! Това така му
въздейства, сякаш куршумът лично него бе улучил. Сега бе клекнал в
гробницата при мъртвеца с този, когото бе искал да застреля —
единият от дясната, другият от лявата му страна. Какво си говореха?

Минаваше четвърт час след четвърт час, без те да се обадят или
покажат. Приготвихме бивака — мюназахите в едната страна на
горичката, маназахите на другата. Вечерта настъпи. Донесе друг
въздух. Изви се вятър, който на мощни тласъци изчисти пясъчното
було. Небето отново стана видимо. Луната се появи. Белосаните стени
на гробницата събраха нейните лъчи и ги плиснаха към нас в нежни
синкави отражения. Тогава нещо се раздвижи във вътрешността.
Животът се надигна от напоената с кръв земя и се отдели от смъртта.
Двамата врагове се появиха на вратата. Повикаха Мерхамех да отиде
при тях, за да бъде свидетелка на тяхната клетва при трупа на
застреляния. Тя изкачи стъпалата и влезе с тях. След известно време
тримата излязоха. Спряха пред входа, виждани от всички. Омар Бен
Амарах извиси глас:

— Воини на мюназахите, чуйте какво има да каже Мерхамех,
приятелката на нашите две племена:

А Хасан Бен Масхул извика:
— Воини на маназахите, погледнете към нас какво ще ви покаже

Мерхамех!
Отвори обятия, притегли шейха на мюназахите към себе си и го

целуна. На неговата целувка бе три пъти отвърнато. Тогава Мерхамех
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посочи тази озарена от месеца сцена и извести с дълбоко прочувствен
тон:

— Аллах единствено е справедлив. Когато човек поеме
отмъщението в ръце, той не го стоварва на никого другиго, освен върху
собствения си брат. Оттук насетне да бъде мир!

— Да бъде мир! Да бъде мир! — извикаха двамата предводители,
вдигайки ръце в оброк.

— Да бъде мир! Да бъде мир! — повторихме Халеф и аз.
— Да бъде мир! Да бъде мир! — прозвуча от устата на всички

мюназахи и маназахи.
Те напуснаха своите отделни биваци и се впуснаха едни към

други, за да последват примера на помирение на своите шейхове.
Оттогава винаги цари приятелство между тях. Когато се появи

някаква пукнатина, водеща сякаш до битка, старейшините на двете
племена яздят до гроба на светеца, където бе намерил покой под
сикоморите Али Бен Масхул. Там те се съвещават и си припомнят за
Мерхамех. Едното племе повтаря своите молби, другото
предупрежденията си и винаги се постановява това, което се
постанови в описания от мен ден:

Да бъде мир! Да бъде мир!

[1] Абд ел Фадл — Слуга на добротата — Б.нем.изд. ↑
[2] Срвн. Събрани съчинения, том 31 „Ардистан“ и том 32

„Мирът на Джинистан“. — Б.нем.изд. ↑
[3] Джемма — събрание на старейшините — Б.нем.изд. ↑
[4] асфар — жълто-кафяв цвят — Б.а. ↑
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1. ГЕРОЯТ НА КРЪВНОТО ОТМЪЩЕНИЕ

Всеки посетител на моя дом още със стъпването в коридора се
озовава сред необикновени спомени от пътешествия, от които най-
напред ще привлече вниманието му едно арабско седло, което ще
нароча като същински виновник за настоящия разказ. То е изработено
от червено ориенталско кадифе и украсено с богата везба от златна
сърма — от така наречения вид „седло за паша“, с удобни стремена и
онзи ужасяващ тип мундщук, с който човек може да усмири
съпротивата и на най-силния кон.

До това седло се добрах чрез моя приятел, богатия юдейско —
арабски търговец Мустафа Бустани в Йерусалим, чийто дюкян се
намира в Сук ел Бизар. Ако човек тръгне към днешния Харем еш
Шериф, той се пада отдясно, където по-рано се е издигал храмът на
Соломон. Под юдейски араби трябва да се разбират онези араби на
Свещената земя, които в съвместния живот с юдеите полека-лека са
забравили завещаната омраза и клонят повече към строгите
старозаветни възгледи на „богоизбрания народ“ отколкото към
мохамеданството. Ставането на християнин при тези хора е по-голям
позор отколкото преминаването към юдаизма, но това се отнася само
до вътрешния мироглед. В личните или търговски връзки тези
разбирания не оказват влияние. Въпреки религиозните различия аз бях
приятел на Мустафа Бустани. Когато се намирах в Йерусалим,
пазарувах по възможност само от него, но го предпочитах не
единствено като търговец, а много повече като човек. Той го знаеше и
ми се отплащаше с такава симпатия, че се чувствах притежател на
цялото му доверие. Ето защо се отбивах често в дюкяна му и когато
нямаше какво да купувам. Тогава седяхме часове наред върху един
застлан с килим сандък, пиехме непрекъснато приготвяното от негъра
Бем кафе и си бъбрехме по такъв начин, сякаш бяхме братя, които не
могат да имат никакви тайни един от друг. В такива часове той
допускаше да бъде обезпокояван само от знатни купувачи.
Обикновените обслужваше помощникът, на когото можеше да разчита
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като на себе си. Този помощник се казваше Хабакек — крайно
добродушен човек и един от онези майстори магьосници, които умеят
да направят всичко, що очите им видят.

Мустафа Бустани беше голям любител на приказките. Но най-
много обичаше да слуша или да разказва от онзи вид, в които чудесата
или връзката между живи и умрели играят някаква роля. Но в никой
случай не беше суеверен в обичайния смисъл на думата, а образован
мъж, който освен арабски говореше още турски и персийски и
задоволително можеше да се разбира със западноевропейците на
френски и английски. По отношение вярата проявяваше достойна за
признание търпимост. Но по-рано случаят, изглежда, е бил обратният,
защото е имал брат, отблъснат от семейството, понеже приел
християнството, и Мустафа Бустани не криеше, че е бил съгласен с
това прокуждане. Сега обаче явно разсъждаваше по друг начин. Все
пак аз не узнах нищо повече, освен че този брат заминал за Източна
Йордания и там се оженил за християнка. Ето защо всички негови
опити за помирение били отблъснати. След това се изгубил, ала се знае
много добре, че семейните връзки никога не могат да бъдат напълно
разкъсани. Към това се добавя и фактът, че „харемът“[1] на моя приятел
очевидно бе одушевен от по-отстъпчиви възгледи, за които той не
можеше изцяло да се затвори.

Харем? Разбира се! Нашето взаимно доверие бе нараснало
дотолкова, че не се свеняхме съвсем открито да говорим за неговия и
моя харем — тема, забранена на мохамеданина като неприлична. Под
моя харем трябваше естествено да се разбира само моята жена. Деца аз
нямам. Неговият също се състоеше само от една жена плюс едно
единайсетгодишно синче и една черна готвачка. Другата прислуга не
се числеше към харема. Синът, носещ многозначителното име Тхар,
беше будно момче и по никой начин така муден и прекалено сериозен,
както биват описвани у нас ориенталските деца. Той често отиваше от
жилището, което не беше във вътрешния град, в дюкяна и ако ме
завареше там, не се уморяваше да ме разнищва с най-невероятни
въпроси по всичките ми работи в родината. От него научавах всяка
новост в харема на баща му, всяко строшено гърне и всяка уловена
мишка. В замяна той ме считаше безусловно задължен да го
осведомявам за всичките си тайни и горко ми, ако си въобразеше, че в
това отношение ми липсва доверие към него!
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Тази приятелска връзка между баща, син и мен има за последица
да бъда поканен на гости и така ми се отдаде възможност да видя и
майката. Това се повтори. Започнах често да прекарвам цялата вечер в
къщата на Мустафа Бустани и когато при последното си присъствие се
сбогувах, трябваше да обещая при следващото си идване да доведа и
жена си.

Nomen et omen.[2] В семейството на Мустафа Бустани от
отколешни времена било обичай един член да се казва Тхар. Той водел
началото си от отдавна отминалото номадско време. Сегашният
носител на това име беше момчурлякът и той ден и нощ се стараеше с
всички сили да му прави чест. Тхар означава разплата, възмездие,
отмъщение, кръвно отмъщение. Това е древният, ужасен закон,
поставящ изискването: „Кръв за кръв, око за око, зъб за зъб!“ В старите
времена той си е имал своите добри страни, при някои диви народи в
настоящето може още да си ги има, но при цивилизовани условия е не
само осъдителен и наказуем, но и смехотворен. А хлапакът, откак му
бе обърнато внимание върху значението на името, се намираше изцяло
под влияние на представата, която си бе изградил, че все трябва да
крои някакво отмъщение, и ако нямаше за какво, пак ми намираше
колая. Всичко, което чуеше и видеше, можеше да послужи като повод
за разплата. Но за съжаление никога не срещаше очакваното
признание. Съдбата го разбираше погрешно. Вярно, отплатата винаги
поемаше по своето чудесно русло, ала накрая правеше някакъв глупав
завой и се стоварваше на грешно място, а именно върху самия него, и
то там, където най-безболезнено се усещаше, без да навреди на
останалите части на тялото. Но това не му пречеше да си остава верен
на своето име и неговото предопределение и да почва все отново и
отново.

Към тези необходими забележки ще добавя, че пристигнах от
Суматра в Египет, за да се срещна там с моята жена. Преведох я през
страната на фараоните и Арабската пустиня и сега се намирахме в
Обетованата земя. Ден преди туй бяхме пътували от Яфа до
Йерусалим. Тук искахме да останем няколко седмици, за да правим
излети из околността до Мъртво море, а после да отидем до Дамаск. За
целта ни бяха необходими две седла — едно мъжко и едно дамско, и
тук се разбира от само себе си, че потърсих моя приятел Мустафа
Бустани, за да набавя тази необходимост. Жена ми ме придружи. Той и
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близките му й бяха познати от моите разкази почти толкова добре
колкото на мен самия. Той — като високо образован, според
ориенталските схващания, благороден мъж, който вървеше по криви
пътища единствено при възпитанието на своето синче; неговата жена
— като необикновено живо, мило, добро същество, в което
обожествяването на детето се натъкваше на бащата; и накрая самият
хлапак, който съчетаваше качествата на родителите по такъв начин, че
вземаше веселата, шеговита майка много на сериозно, а сериозния
баща на майтап и поради това почти винаги се намираше в положение
да обръща наопаки и него, и нея, и целия свят.

Минахме през Яфаската порта за Сук ел Бизар и заварихме
Мустафа Бустани на мястото си. Беше зает с обслужването на един
клиент, който искаше да си купи нов фес заедно с кърпата за тюрбана,
и не ни видя и почете веднага. Посред дюкяна стоеше една камила,
която всъщност беше Хабакек, помощникът. Беше застанал на четири
крака и нагизден точно като някоя приготвена за тържествено шествие
камила. По оглавника бяха накачени звънчета и снопчета пера, по
предните крака бяха провесени чанове, страничните, части се състояха
от памучна мрежа с пискюли от мъниста, а отзад висеше кози мех за
вода, та да не му се налага на човек да жадува в пустинята. Отстрани
стоеше Тхар, хлапакът, облечен само в обичайната синя риза, която му
достигаше точно до коленете и лактите. Лицето, ръцете и краката му
бяха боядисани в тъмнокафяво. Когато влязохме, тъкмо подвикна на
клепещия в кафеджийския кът негър Бем:

— Аз съм бедуински шейх и храня камилата си!
И тикна шепа листа от салата латих — търговците ги бяха

хвърлили вън и Тхар ги бе събрал — в покорно отворената уста на
Хабакек. Той започна да дъвче и преглъща „фуража“ по толкова
правдив и забавен начин, та наистина да го сметнеше не само за
едногърба, а за ясно изразена бактриска камила. Впрочем само от
долуизложеното се установи, че това е помощникът Хабакек. Човек не
можеше да го разпознае, понеже лицето му беше по такъв начин
изрисувано с разни пресечени и напречни щрихи, че напълно чезнеше
под тях. Ето защо негърът попита:

— И защо пък си го нашарил?
Тогава прозвуча удивителният отговор:
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— Не знаеш ли? Нарисувал съм му козина. Камилата нали е
окосмена в лицето!

Може още да се отбележи, че пред съседния дюкян стоеше едно
богато украсено магаре. Неговият господар, очевидно не някой
обикновен мъж, бе слязъл и отишъл там да купи нещо.

В този миг негърът ме съгледа. Беше се заел да чука кафе на
зърна в един хаван. Сега захвърли от изненада кафе и хаван и надигна
от радост такъв вой, все едно щяха да го набиват на кол. С това
привлече вниманието на другите върху мен. Мустафа Бустани беше
толкова удивен да ме види от невиделица пред себе си, че замря и
нищо не каза. Затова пък толкова по-израсъл за положението на нещата
се показа Тхар. Той направи висок скок, нададе радостен вик, посочи
жена ми и попита:

— Това тази, която ни обеща, ли е?
— Тя е — отговорих.
Той се поклони три пъти пред нея, махна към камилата и ме

помоли:
— Седни, за теб е нагиздена!
Сега едногърбата камила се изправи на задните крака, изтри с

ръце „козината“ от лицето си и каза:
— Нямам време за тая работа, защото сега трябва да се заема с

обслужването на дюкяна.
Отмахна камилската украса от себе си и се посвети на купувача,

когото Мустафа Бустани сега предостави на неговата съдба, за да се
насочи към мен и жена ми.

Радостта му беше голяма и искрена. Той ме поздрави с
обичайните теманета и ме притегли до сърцето си.

— Каква благодат ме сполетя днес! Слава на Аллах! Седни при
мен, най-любими от моите приятели, знаеш, че си сърдечно добре
дошъл!

После направи пред жена ми същите три поклона, но когато
поиска да й заговори, гласът му отказа и сълзи бликнаха от очите му.
Сложи ръце на лицето и тихо заплаха. Тогава заплака и Тхар, посегна
към диплите на бялата пътна рокля на жена ми, избърса си сълзите с
нея, сетне кафявия бедуински цвят от лицето и ръцете и обясни:

— Той плаче, защото ти сега си тук, а пък тя не може да те види.
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— Защо да не може да ме види? — попита жена ми, отгатнала
естествено, че има предвид майка си.

— Тя почина — отговори той. — Не го ли знаеше?
Двамата се изплашихме и не намерихме веднага думи. А

момчето продължи:
— Тя много ти се радваше, понеже твоят ефенди, когото всички

толкова обичаме, винаги само добро приказваше за теб. Но ето че
дойде болестта и й склопи очите. Отнесоха я. Сега татко все плаче,
когато се сети за нея, а аз почти всеки ден трябва да измислям нови
отмъщения, та пак да се засмее. Ама той вече не се засмива и нито ме
пердаши вече, а тези две неща са погрешни.

При тези думи очите му плъзнаха из дюкяна. Те се спряха на
купувача, който си бе свалил чалмата от главата и я бе оставил
настрана, за да си избере подходящ фес, което по ориенталски маниер
винаги продължава дълго и е свързано с много приказки и забележки.
Главата му беше плешива, блестящо лъскава и гладка. Ето че по три
четвърти избръснатото лице на момчето пробяга някаква дяволита
мисъл и то добави:

— Тук веднага ми идва на ум пак едно отмъщение: Моля да не
ми пречите и най-добре да гледате натам, където ме няма!

Промъкна се предпазливо до ъгъла, където се намираше печката
за кафето заедно с разни неща за какви ли не цели. Там бе и мястото на
негъра, който сега го бе напуснал, за да стъкми по един знак от страна
на господаря му от няколко бали и едно килимче диван за моята жена.
Мустафа Бустани му помагаше, за да разтуши мъката си, и
следователно не бе обърнал внимание на това, което ни бе казал
неговият син. Когато диванът беше готов, седнахме. Аз получих
обичайното си място върху сандъка и един чибук. Следствие печалната
вест разговорът не искаше да потръгне. За щастие пазарлъкът, който
ни доведе тук, предложи избавително средство. Мустафа Бустани за
жалост нямаше в наличност никакво седло, но помоли утре пак да се
отбием, той междувременно щял да се постарае да удовлетвори
желанието ни.

В този момент ни обезпокои купувачът, местен жител от Аин
Карим. Беше си сложил отново старата чалма и сега показа избраната
нова вещ — фес с шарена кърпа за тюрбана. Искаше да знае цената. В
ориента дори един такъв незначителен пазарлък никога не става бързо,
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но този път Мустафа Бустани отстъпи само за да се освободи от мъжа,
толкова бързо и толкова много, че купувачът незабавно плати и се
отдалечи.

Но в резултат на това прекъсване сега разговорът вече доби
живот. Мустафа Бустани използваше почти всяка възможност да се
връща отново и отново на Тхар и да изказва някоя похвала. Ние не
говорехме тихо и значи момчето би трябвало да го чува. То клечеше
при негъра в кьошето и се бе заело с някакво преобразяване, което
засега за нас оставаше в тайна. А материал за подобни маскаради в
дюкяна не липсваше. В него можеше да се купи всичко, което ти
дойдеше на акъла — и ново, и вехто. Когато завърши великото дело с
помощта на негъра, дойде от ъгъла с бавни крачки, горд и достолепен,
за да ни се представи. Беше облечен като герой, за да изпълни
вероятно отново някое отмъщение. Шлемът му се състоеше от половин
стомна. Гръдната броня представляваше тенекиен сенник за лампа от
типа, който бива слаган пред светлината. Към голите прасци беше
привързал чифт огромни стари рицарски шпори, произхождащи от
времето на кръстоносните походи. В едно въже, играещо ролята на
колан, бяха пъхнати най-страховитите оръжия, които човек може да си
представи, а именно три ножа, две ножици, два тирбушона и четири
щипки за сечене на свещи — всичките равномерно натъкмени около
тялото. Освен това си беше провесил един капан за мишки, лък и
колчан със стрели. Останалото въоръжение, което носеше в ръце, се
състоеше от сърп, ножница за сабя и цев от кремъклийка.
Съответстващото бойно изрисуване се проявяваше, наистина, само в
две бои, но оказваше разчетеното въздействие. Дясната ръка и левият
крак бяха вапсани в зелено, а лявата ръка и десният крак — в синьо.
Сини бяха също двете бузи и областта на мустака. Брадичката пък
беше тревистозелена. Човек просто нямаше как да остане сериозен.
Разсмяхме се и Мустафа Бустани се засмя заедно с нас.

— Кой си ти всъщност? — попита той въоръжения.
— Аз съм Гедеон, героят — отговори онзи със свиреп тон и

раздрънка оръжия.
— Той взема своите герои от Стария завет — поясни бащата. И

обръщайки се към сина, продължи: — Какво си наумил днес в ролята
на Гедеон?

— Да избия жреците на Ваал й да унищожа мадиамците.
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Ново, по-силно дрънкане! За съжаление не можахме да узнаем
повече подробности за тези дръзки намерения, защото бяхме
прекъснати от мъжа от Аин Карим. Точно в този миг той дотърча в
дюкяна, и то във възбуда, която може да е резултат само на върховен
гняв. Заговори така бързо и възмутено, че отначало нищо не
разбрахме. Различихме само думите фес… чалма… берберин…
глава… синьо… сапун… вода… срам и позор! Помолихме да се
успокои и да разправи по-бавно. Той го стори и ето как узнахме, че от
нас отишъл при берберина, за да си оправи — както винаги, когато
идвал в града — главата и брадата. Защото чистотата на главата е
предписана от Пророка. Но когато си оголил главата, което всъщност
трябва да се прави само пред берберина и пред никой друг, всички
присъстващи заревали от смях. Главата на неговата старост вече не
била бяла както винаги, а синя като небето. И се установило, че
синьото произхожда от чалмата, която той тук свалил и някой тайно
сипал в нея боята. Берберинът опитал да му измие главата, ама от това
работата само се влошила, понеже небесната синева се разтворила от
водата и проникнала по-дълбоко в черепа и се захванала по-трайно.
Аллах да се смили!

— Ето, погледнете! — извика накрая и сне чалмата от главата. —
Нека маскарата излезе напред, та да поискам наказанието му!

Един напълно лишен от коса череп, с лазурен цвят! При това
мисълта, че мъжът бе нахлупил не новия фес, а точно боядисаната
стара чалма! Не беше необходимо да се добавя останалото зрелище и
безпомощното в гнева поведение, за да си умре човек от смях. Жена ми
първа прихна. Беше й невъзможно да се овладее. Негърът я последва,
после Хабакек, след това аз и накрая дори Мустафа Бустани. Породи
се гръмък кикот, но това има странния ефект, че мъжът от Карим не се
разгневи повече, а замлъкна смутено — вероятно от съзнание за своята
комичност.

Само един не се смееше — хлапакът. По лицето му не трепваше
мускул. Той пристъпи към него и каза високо и сериозно:

— Аз бях, аз!
— Ти? — попита мъжът удивено. — Как може едно дете да се

осмели да поругае оголената глава на един мюсюлманин?
— Ами че не я оголвай! Аз го сторих за отмъщение, защото се

казвам Тхар, така да знаеш.
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— Тхар? — попита другият неразбиращо.
— Да, Тхар! Не каза ли самият, че правоверният може да оголва

главата си само пред бръснаря? А ти я показа и тук на нас. Ей затова те
наказах, като изсипах синята мъст в снетото покривало на кратуната
ти.

— Нима е възможно подобно нещо? — запита удивено
синьоглавият. — Това хлапе говори, че аз трябвало да бъда наказан, не
той. Какво ще каже бащата за тоя мискинлък?

Въпросът беше отправен към Мустафа Бустани, ала преди този
да съумее да отговори, го стори момчурлякът:

— Ако се нуждаеш от баща, иди доведи твоя. Моя аз не го
заемам. Аз съм Гедеон, героят от племето на Манасий. Остани със
здраве!

Кимна му с достойнство, излезе с горди крачки от дюкяна, качи
се с цялото бойно снаряжение на стоящото вън чуждо магаре и се
отдалечи в тръс. Знае се, че ориенталските момчета от най-ранна
възраст гледат на магарешкия гръб като на най-добрата площадка за
игра. Рядко се намира някое, което не притежава куража да язди.

Мъжът от Карим сега наистина не знаеше какво да мисли. Той
зяпаше подир хлапето, без дума да каже.

— Ама това е направо великолепно! — извика жена ми все още
през смях.

Нямах време да отговоря. Работата се заплете. На собственика на
магарето бе обърнато внимание върху отдалечаването на животното.
Той се осведоми кое е било чудато екипираното момче и дойде от
съседния дюкян при нас, за да пристъпи към нещата откъм
гражданското или наказателното право.

— Кой от вас е Мустафа Бустани! — попита той.
— Аз — отговори приятелят ми, плъзна се от сандъка и се

поклони дълбоко.
— Познаваш ли ме?
— Да. Кой не те познава? Ти си Осман Ахир, ферик-пашата на

султана. Аллах да те благослови!
— Твоят син ми открадна магарето.
— Не го е откраднал, а само го е заел. Със сигурност ще ти го

доведе.
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— Аз да не би да давам магарета под наем? И дори и да го
правех, би трябвало първо да бъда попитан.

— Прощавай!
При идването на генерала, чиято знатност си личеше независимо

от обикновеното облекло, мъжът от Карим бе отстъпил скромно
настрани. Сега, когато се яви и втори пострадал, той доби смелост
отново да надигне глас.

— Не, не прощавай! — каза той. — Момчето ограби теб, а мен
опозори. Аз изисквам то да бъде наказано!

Тогава пашата се обърна към него и запита:
— Кой си ти! На теб какво ти е…
Видя синия череп на мъжа, спря посред изречението и разшири

очи. Те ставаха все по-големи и бляскави. Синият сметна, че е
настъпил подходящият миг, отприщи се и още веднъж разправи
злодеянието. Но не бе стигнал кой знае колко далеч и небесносиньото
въздейства на генерала точно както бе въздействало на нас. Той не
можа да се сдържи и започна да се смее, и то така, че всички се
присъединихме. И какво се случи посред този кикот…? Хлапакът се
върна с една сюрия дечурлига след себе си. Възрастните вече го
познаваха. Те отдавна вече не обръщаха внимание на неговите странни
лудории. Той спря магарето на същото място и се върна при нас със
същата сериозност и величаво достойнство, с каквото ни бе напуснал.
Това ни оказа такова непреодолимо въздействие, че смехът за миг
секна, но после избухна с двойна сила и не искаше да замлъкне.
Синият също се смееше заедно с нас. Той дори бе последният, който
престана. Тхар също познаваше генерала. Изпъчи се пред него, изпъна
се напето и отдаде чест, както бе виждал да го правят войниците,
срещнали офицер. Пашата го запита:

— Знаеш ли кой съм?
— Да — отвърна хлапакът.
— Ее, кой?
— Ти си Ванаия, пълководецът на цар Соломон!
— Много добре! — засмя се офицерът. — Продължаваш да си

играеш ролята! А що за оръжия са това?
Посочи ножиците, тирбушоните и щипките за секнене на свещи.

Но момчето не можеше да бъде изведено от самообладание. То безброй
пъти бе слушало и разказвало тази история, приказките, легендите и
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знаеше миналото на Йерусалим по-добре отколкото някои немски
младежи историята на родния си град. Добре съзнаваше също
символичното значение на своите оръжия. Ето защо отговори бързо и
без да се замисля:

— Това са „скорпионите“, с които царят на Юдея щипел хората
си по ушите, когато не искали да се подчиняват. А аз съм Гедеон,
героят от племето на Манасий. Заех бойния ти кон, защото имам
кръвно отмъщение срещу мадиамците. Но той е твърде дебел и няма
дъх. Ето защо се отправих обратно да ти го върна. Благодаря ти, но
него наистина не го бива.

Повторно отдаде чест. Тогава пашата така се разсмя, че чак сълзи
му излязоха на очите. Явно беше много общителен велможа.

Мустафа побърза да използва неговото добро настроение, за да
отмени наказанието на сина си. Той изказа молбата:

— Прости му стореното! Той е умен и добър. Постигна тъкмо
обратното на онова, което бе възнамерявал. Лицето на пашата в миг
стана сериозно.

— За безнаказаност не може и дума да става — каза той. —
Твоят син двойно прегреши — спрямо мен и спрямо този тук. —
Посочи към мъжа от Аин Карим и после продължи: — И за да не
пожъне награда вместо наказание, лично аз ще се заема с назидателния
бой. Има ли тук някоя пръчка, подходяща за тая цел?

Негърът чу въпроса и донесе от своя кът едно тънко възлесто
бастунче. То действително можеше чудесно да се употреби за онези
възпитателни действия, за които младежта обикновено мълчи.
Генералът взе бамбука, шибна за проба няколко пъти, кимна доволно,
смигна дяволито на Синия и го запита:

— Нали си съгласен грешникът да бъде осъден?
— Да — кимна запитаният бързо.
— Бива ли веднага да изрека и изпълня присъдата в твое име?
— Да.
— Е, добре, той ще получи десет удара — пет за мен и пет за теб,

и то от моята ръка.
— Не са ли твърде малко? — попита мъжът разочаровано.
— Не, не са малко, а точно колкото трябва — отвърна хлапакът.
— Ти да мълчиш! — сгълча го Синия.
— Кой ще получи пръчките? Аз или ти?
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— Ти!
— Значи ти не можеш да почувстваш дали са много или малко!

— И обръщайки се към пашата, прибави въпроса: — Сериозно ли го
каза това с десетте удара?

— Да — потвърди онзи. — За един Гедеон всъщност не е голяма
чест да бъде налаган с тояга.

— Това имам предвид и аз — изрази съгласие момчето. — Аз и
бездруго имам нещастието не само да раздавам, но и да приемам
отмъщения. Затова те моля да сваля героизма от себе си.

Беше му разрешено. Той отиде до кафеджийския ъгъл, освободи
се там от бойната екипировка и се върна, за да се постави доброволно
на разположение на наказателното право.

— Дръж го! — заповяда пашата на бащата.
Той се подчини. Приведе се, изнесе лявото коляно напред и

сложи държателя на кръвното отмъщение напреко върху него в онази
добре позната поза, при която задните части на получателя се озовават
нагоре. Тхар прие нещата без съпротива и без дума да каже. Пашата
застана отстрани, замахна и започна да брои нанасяните удари:

— Един… два…
По-нататък не стигна. Моята жена се изправи, застана между

действащите лица, прекъсвайки изпълнението на присъдата, и помоли
за милост. Пашата попита коя е. Тя му каза. Той се замисли за миг,
после се поклони и отговори, че с удоволствие ще изпълни молбата й,
но не може да се откаже от произнесеното число десет, тъй като е
свикнал при всички случаи да сдържа думата си. Вярно, двата
нанесени удара не можел да смекчи, ала останалите осем нека
въздадяла тя, както й душа иска. Подаде й пръчката, отстъпи назад и й
махна да продължи. Тя го стори така, че всички, които бяхме на
страната на хлапака, останахме доволни. Когато се обърна после към
пашата, вече не го видя. Той междувременно се бе върнал в съседния
дюкян. Мъжът от Аин Карим се приготви, наистина, да повдигне
протест, но Мустафа Бустани го прикани да дойде след един час, за да
получи подарък. От двете страни бяха разменени само няколко кратки
думи, след което селянинът си тръгна доволен. През това време, когато
бащата не чуваше, хлапакът ни прошепна:

— Той се смя! Видяхте ли? Как ме радва това! Неговите мили,
добри очи блестяха. Сега целуна ръката на жена ми и каза:
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— Благодаря за осемте удара! Бяха нежни и меки като курабии, в
които не е турен пипер. Никога няма да го забравя. Знаеш, аз съм
герой. Моля те, във всяка беда да разчиташ на мен.

След това се върна в кафеджийския ъгъл, за да осъществи с
помощта на негъра нов маскарад. Баща му седна при нас и ние
подновихме прекъснатия разговор. Дяволията на своя любимец той
отмина с думите:

— Той беше избраникът на майка си. Тя всичко му прощаваше.
— Как е стигнал до тази странна любов към боите? —

поинтересувах се аз. — Или си я имаше от по-рано?
— Не — отговори. — Моят стар негър кафеджия и черната ми

готвачка са съпрузи. Те имат едно момче, което от известно време ходи
да чиракува при един бояджия. Оттам се породи живият интерес на
моя хлапак към пъстрото царство на боите. Струва ми се, че е роден за
художник. Естествено засега могат да се видят само наченки, ала те
издават толкова много, че си мисля, моята хубава, доходоносна
търговия един ден ще трябва да премине в чужди ръце. Вярно,
ислямът не позволява рисуване и наподобяване на човешкото тяло, но
останалата част от мирозданието предлага толкова много великолепия
и красоти, че за Тхар и неговото изкуство има предостатъчно обекти да
стане прочут. Всички мои познати са на мнение, че в него се крие нещо
значително. Не е ли мой дълг да го направя велик мъж?

Говореше високо и момчето чуваше всяка дума. То дойде от
ъгъла си и каза:

— Трябва да научиш истината, ефенди. Татко не ти я съобщава
напълно. Нещата стоят така. Татко казва: „Тоя беше избраникът на
майка си. Тя всичко му прощаваше.“ Майка винаги казваше: „Той е
избраникът на баща си. Той във всичко проявява снизходителност към
него. Но има талант за храбър герой и ще стане велик мъж.“ А
учителят, при когото ходя на уроци, все казва: „Той е избраникът на
баща си, майка си и целия им джинс. Те във всичко са снизходителни
към него, ала той няма и най-малко дарование за нещо велико, а го
бива само за далавери, пазарлъци и шмекерии.“ Тъй, сега знаеш,
ефенди!

Каза го сериозно, а и нещата си бяха наистина сериозни и важни.
Бащата не заподозря дълбокия смисъл, който се криеше в честните
думи на детето. Но жена ми го разбра, защото ме погледна и кимна
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многозначително. Момчето междувременно бе променило външността
си, ако не в боите, то поне по отношение на тяхното разположение.
Онова, което преди бе зелено, сега беше синьо. Синьото пък се бе
превърнало в зелено. Та сега значи бяха зелени десният крак, лявата
ръка и двете бузи, а сини — левият крак, дясната ръка, областта на
мустака и брадичката. Ето защо най-напред се осведомих:

— Кой всъщност си сега?
Той веднага отговори:
— Аз съм Юда Макавей и имам кръвно отмъщение към

сирийците. Но засега ще го оставя на спокойствие, понеже чух какво
каза татко за мен. Аз ти съобщих какво мисли той за мен, какво
мислеше майка и какво мисли учителят. Сега много ми се иска да знам
и какво мислиш ти за мен, ефенди!

— Кажи ми по-напред ти мнението си кой има право, баща ти,
майка ти или учителят!

Той се изчерви, хвърли един молещ за прошка поглед към баща
си и отвърна:

— Обичам татко, обичах майка, но и двамата не са прави.
Учителя не обичам, но той има право.

При това положение не можех да постъпя другояче. Притеглих
момчето към себе си и го целунах по незасегнатото от боите чело.
Сърцето ми преливаше и виждах, че жена ми също е развълнувана.

— Дай ми срок — помолих Тхар. — Виждам те за пръв път от
толкова време, а ти си станал по-различен отпреди. Сега често ще се
срещаме. Така ще си съставя мнение за теб и ще ти го съобщя, преди
да напусна Йерусалим.

— Наистина ли? — попита той умолително.
— Да, наистина — отговорих.
Тогава той прекара леко и нежно ръка по страните ми и увери

тържествено:
— Аз и теб обичам, но ти ще бъдеш прав, знам го със сигурност.

Искаш ли някой път да погледнеш какво съм нарисувал?
— Да.
— Кога ще дойдеш пак?
— Утре по същото време.
— Значи още в предобеда. В такъв случай трябва да започна и

завърша картините още днес следобед.
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Замисли се за няколко мига. Дяволита усмивка пробяга по
зелените бузи и „мустака“. После попита баща си:

— Мога ли да те помоля да ми предоставиш за днес кьошка?
— Какво ще правиш там? — осведоми се запитаният.
— Ще нарисувам две картини и утре ще ги покажа на ефендито.
— Добре, съгласен съм.
— Но никой не бива да ме безпокои. Никой не бива да влиза без

мое разрешение.
— Също и аз?
— Също и ти.
— Чудесно! Но се надявам да покажеш на ефендито нещо

наистина добро, така че нямам нищо против.
— Слава на Аллах! — извика момчето. — Почвам веднага.

Преметна се възторжено и се изстреля от дюкяна.
— Е, какво ще кажеш? — попита Мустафа Бустани след минута

мълчание. — Какво хлапе! Художник е, нали?
— Да почакаме! — отговорих. — Първо да видим! Такива

преценки изискват размисъл и добро оглеждане. Аз помолих за срок.
Утре нали пак ще се срещнем.

Това ни даде повод да се сбогуваме.
Тръгнахме си. Беше по пладне. Тогава започваха най-големите

дневни горещини, които човек предпочита да прекара на хладина в
стаята. Когато отминаха, ние се поразходихме до Елеонския хълм, за
да отидем нагоре към Витания и се върнем през Витфагия и Кафр ет
Тур в града. Взехме фотографския апарат, без който моята жена никога
не пътува. Що се отнася до мен, по време на пътувания никога не се
обременявам с такива неща, понеже ангажират вниманието, отнемат
време и в голяма степен снижават самостоятелността и подвижността.
Но жена ми обича да мъкне снимки за спомен вкъщи, та по-късно и
себе си, и други да радва с тях. Така и днес направи във Витания
няколко снимки, които запечатаха своеобразността на тукашните
каменни отломки и остатъци от зидове. После се изкачихме до самия
връх на Елеонския хълм. Там има места, от които човек може да види
не само Йорданските планини на изток, но и част от Мъртво море.
Докато се наслаждавахме на този богат кръгозор, разговаряхме за
днешното си посещение при Мустафа Бустани. Аз изтъкнах, че в
сравнение с по-рано той се е състарил повече, отколкото всъщност би
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трябвало да допринесат годините. Смъртта на жена му го беше
засегнала много по-дълбоко от обичайното при един мохамеданин.
Или го потискаше и нещо друго?

След като бяхме насочили вниманието си изключително на
изток, сега се обърнахме на запад, към града. Тогава съгледахме в
уединената местност един самотен мъж, който седеше до един рожков
и сключил ръце за молитва, бе вперил неподвижен взор на изток. Беше
малко преди вечерния здрач. Трябваше да минем край него. Когато
приближихме, той се надигна. Беше Мустафа Бустани, нашият
приятел, за когото току-що бяхме разговаряли. Казахме му го. Той
изглеждаше смутен от тази неочаквана среща.

Създаваше впечатление, сякаш бе заловен в нещо, което никой не
биваше да знае. Думите, включени в поздрава, прозвучаха като
задължение да се извини.

Сподели с нас, че мястото, на което се намирахме, от известно
време му станало любимо. Почти всеки ден го навестявал, за да
погледа на изток. Неволно се сетих за неговия прокуден брат, който се
бе изгубил някъде на изток. Седнахме при него и скоро забелязахме, че
се намира в особено настроение, в чийто основен тон се усещаше
разчувственост и безпомощност. Не след дълго наведе разговора на
любимата си тема — невидимия свят и библейското твърдение, че
чудеса има. После призна, че към това място го подтиквал един сън,
сън, който бил толкова ясен и определен, все едно всичко е станало
наяве. Тази яснота била така убедителна, че си записал деня на съня,
петнайсетия ден от месец адар.[3] Къде извинително, къде
въпросително прибави, че може би не бива да ни занимава със
сънищата си. Ние го уверихме, че всичко, що се отнася до неговия
душевен живот, има нашето съпричастие и ето как той започна да
разказва:

— Знаеш, ефенди, че моят брат беше прокуден, понеже стана
християнин, и че ние отблъснахме всички негови опити за помирение,
защото той после отгоре на това си взе за жена една християнка. След
това изчезна безследно. Никой не разбра накъде се е отправил. Но ти
не знаеш, че прокуждането има за последица пълно лишаване от
наследство, и той изгуби всичко, на което можеше да разчита със
същото право както аз самият. Аз станах единственият наследник, а
той — беден като просяк.
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— Това е резултат от вашите закони и господстващите фамилни
права — опитах да го оправдая аз.

— Ти си християнин и следователно мислиш различно от това,
което приказваш в моя угода! — отклони той. — Години наред аз не
чувствах ни най-малко неправдата, която бяхме извършили спрямо
него. Но имот и религия са две различни неща. Мога ли да бъда
отблъснат от редицата на вярващите, ако богатството ми се превърне в
беднота? Не! Също така не могат да ме отблъснат от кръга на
имотните, защото не съм останал мюсюлманин, а искам да стана
християнин. Само че тази мисъл не дойде от мен, а от моята жена. В
нейното сърце живееха любов и доброта каквито в моето нямаше. Тази
доброта се захвана с трудна работа при мен, но успя. Моята твърдост
ставаше все по-мека и когато тя, майката на моя син умря, умря като
победителка. Аз й обещах да издиря брат си и да разделя с него всичко,
което притежавам. Тя ми благодари, благослови ме, затвори очи и… се
спомина.

Захлупи лице в ръце и помълча известно време, за да овладее
вълнението си. После продължи:

— Търсех ли търсех, но напразно. Брат ми беше изчезнал.
Постоянно мислех за него, почти толкова, колкото за тази, чиято смърт
ми отне повече, отколкото вероятно си мислиш, ефенди. Спохождаше
ме въпросът дали моят брат не е умрял и те са се намерили в отвъдния
живот, където се виждат и си говорят. Ей в такива мисли се задълбавах.
И ето че в петнайсетия ден на месец адар ми се присъни, че коленича в
джамията и се моля. Внезапно стената се отвори откъм киблах,[4]

появи се брат ми и ме призова да запомня какво ще ми каже. То
гласеше: „Аз умрях, но съм жив. Не вие на мен, а аз на вас трябва да
простя. Ще ти го проводя това опрощение. То приближава от изток.
Оглеждай се всеки ден за него и поправи каквото си съгрешил спрямо
мен!“ Така гласяха думите му. Сетне той изчезна. Стената отново се
затвори и аз се събудих от съня. Той беше толкова ясен и истински, че
аз напуснах постелята да си отбележа деня. Оттогава нещо все ме
тласка насам да гледам на изток дали сънят ще се изпълни. Но винаги
се застоявам за кратко във Витания, посещавайки гроба на Лазар. Защо
и аз не знам, но имам усещането, че точно там ще се срещна с
пратеника на моя брат. Какво ще кажеш за този сън, ефенди?
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— Странен е — отвърнах аз. — Но твоето чувство те води по-
правилно от всеки съвет, колкото и умен да изглежда, който друг може
да ти даде.

— Значи мислиш, че трябва да продължа ежедневните си
разходки насам?

— Те забранени ли ти са от някого или чрез нещо?
— Не.
— В такъв случай няма причина да ги прекъснеш.
— Благодаря ти! Изпървом ми беше трудно да говоря по тая

работа, но след като го сторих, чувствам, че ми стана по-леко на
сърцето. Но хайде! Започна да се здрачава. Трябва да вървим, иначе
тъмнината ще ни изненада още по път.

Имаше право. Вечерта се спускаше и ние се разбързахме да се
приберем.

Пътем той ни осведоми, че междувременно се е погрижил за
нашия пазарлък. Знаел в Ел Халил[5] едно великолепно седло за паша,
което произхождало от Арабия и се продавало. Щял да прати човек да
го вземе и после да ми го покаже.

— Аз самият се каня да отида до Ел Халил — вметнах. — Искам
да покажа на жена си гроба на Авраам и прочутата дъбрава в долината
Мамре, където на патриарха се явили трите ангела.

Тогава той възкликна радостно:
— В такъв случай ще ви придружа, ако разрешите! Там имам

толкова много важни неща за уреждане, че веднъж споходен от идеята,
ми иде още утре да отпътувам нататък.

— Може! За нас е удобно всяко подхождащо за теб време!
— Наистина ли? Също още утре?
— Да.
— И мога да взема сина си Тхар, за когото ще е голямо

блаженство да седне с вас и мен в някоя красива кола и да тръгне по
непознатия свят? В тази посока той е стигал само до Витлеем.

— Ще се радваме да го вземеш.
— Добре, решено е, ще пътуваме. За колата ще се погрижа аз. И

тъй като вашият път води покрай дома ми, ще ви помоля да се отбиете
за няколко мига. Трябва да видите радостта, която ще доставите на
момчето с разрешението си да ни придружи.



139

Стъмни се, преди да сме стигнали целта си. Мустафа Бустани
похлопа по зарезената отвътре порта. Приближиха суркащи стъпки.
Черната готвачка дойде да ни отвори. Държеше ветроупорен
ориенталски фенер, при чиято светлина видяхме, че цялата й фигура,
увита първоначално в бял чаршаф, беше така наситено осеяна със
сини, зелени, червени и жълти петна, та основата кажи-речи не
можеше да се различи.

— Машаллах! Как изглеждаш! — възкликна домакинът, като я
видя.

— Такова е изкуството! — отвърна тя гордо и едно безмерно
доволство разшири лицето й почти двойно.

— Изкуството? Как тъй?
— Ние рисуваме Червеното море. Почнахме веднага след обяда и

още не сме свършили.
— Ти… ти рисуваш заедно с него? — попита той, при което в

него се пробудиха не особено радостни предчувствия.
— Да, аз! — увери тя с тон на върховно самодоволство.
— Избраника рисува само водата, въздуха и слънцето, а аз —

зелената земя. С нея той не може да се справи.
— Зелената земя? И върху какво рисува той? Да се надяваме

само върху хартия?
— Върху хартия? О, не! Това би било твърде дребно. Ние

рисуваме по стената.
— По стената? И къде пък?
— В кьошка!
— Аллах, Аллах! В кьошка! По стената! Ама това е ужасно!

Какво ли ще съгледам там! Трябва веднага да отида, веднага!
Мина бързо през портата, на която досега беше стоял. По тази

причина готвачката едва сега ни забеляза. Освети ни и ме разпозна.
— Ефендито! — извика. — Още днес! Ама Избраника каза, че

ще дойдеш чак утре. Бързо ме последвай! Ти можеш да видиш
работата, така рече Избраника. Но на господаря е все още запретено.
Да побързаме след него. Той не бива да влиза.

Понесе се в тръс с фенера. Ние я последвахме по-бавно. Не беше
далеч, едва двайсет крачки. Жилищната постройка беше разположена
по средата на градината, а кьошкът — до градинския зид. Мустафа
Бустани вече не можеше да бъде застигнат. А и той нямаше да допусне
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да бъде задържан да не пристъпи мястото, където сега пребиваваше
„изкуството“. Къщичката ми беше известна. Често бях ходил в нея.
Представляваше квадрат, страната с вратата откъм градината, другите
три страни бяха без прозорци, значи без поглед към външния свят,
боядисани в слонова кост и украсени с изписани в злато мъдрости от
Корана. В тази уединеност, чистота и естествена скромност нещо
винаги бе оказвало благотворно въздействие върху мен. А сега?

Сега вратата беше широко разтворена. Пред нея стоеше Мустафа
Бустани. Още не беше влязъл, тъй като синът му се противеше срещу
това. От потона висеше лампада и пръскаше ярка светлина. Във
вътрешността се виждаше художникът, чиято фигура и риза вече не бе
потопена както в предобеда в два цвята, а в четири — лазурносиньо,
отровнозелено, яркожълто и пламтящо червено. Крещящите бои
възбуждаха, още повече ако човек е артистично настроен. Чудно, че
момчето не се намираше тъкмо в добро настроение. Още преди да сме
стигнали кьошка, го чухме гневно да вика на баща си:

— Не! Ти ми обеща! Нямаш право да влизаш! А и аз още не съм
готов! Ефендито първи има право да го види, ти не!

— Ама той е тук! — отговори Мустафа Бустани.
— Къде?
— Тук! — обадих се аз и избутах бащата настрани, за да се

покажа на сина.
— Още днес? — учуди се този. — Нали възнамеряваше едва утре

да дойдеш! Но въпреки това е хубаво, дето си още сега тук. Влезте
значи, вие двамата, и…

— Ее, а аз? — прекъсна го бащата.
— Ще проявя доброта и ще разреша и на теб, тъй като двете

главни лица присъстват. Но го правя само защото от време на време и
ти си снизходителен спрямо мен.

— За съжаление! Аллах знае, че съм такъв!
И тъй, приготвихме се да се насладим на произведението на

изкуството. Трябва да отбележа съобразно истината, че нито преди
туй, нито след туй пред очите ми се бе явявало нещо толкова високо в
дълбината на разбирането и толкова дълбоко във висотата на
изпълнението. Стояхме пред едно толкова удивително и толкова
безпримерно в своето въздействие постижение, че трябва да дам поне
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няколко обяснения. Защото едно описание, както при един Рафаел
Санти или Рембранд ван Райн, не е възможно.

Кьошкът можеше да се отваря само към градината, съобразно
ориенталския обичай беше изолиран от външния свят. Минеше ли
човек през отворената врата, се озоваваше пред три затворени стени —
една отпред, и по една вляво и дясно. Тези стени по-рано бяха, както
вече споменах, жълтеникавобели, украсени със златни аети от Корана.
Сега това вече го нямаше. Стените бяха измазани със зелена, синя и
червена боя. А високо горе на тавана, където бе закрепен кордонът на
лампадата, се мъдреше голямо жълто петно, което първоначално е
било вероятно кръгло, ала тази форма не бе останала вярна и бе
преляла в синьото. Освен това човек можеше с известно въображение
да различи в зелените площи от дясната и лявата страна две къщи.

— Ето че всички стоите тук и се дивите! — рече Тхар, плъзгайки
поглед на превъзходство по нас. — Знаете ли какво означава това? Ти
знаеш ли, ефенди, какво е?

Понеже се обърна директно към мен, видях се принуден да
пристъпя към работата по заличени следи. Не бях достатъчно
дипломатичен да не назова определена тема, представлявана от
картината, защото исках на всяка цена да си запазя високото уважение
на артиста. По тази причина отговорих общо, но с възможно най-голям
прехлас от изкуството:

— Това е абсолютното синьо-зелено жълто чудо!
— Правилно! — даде ми право той. — Ти никога не се изразяваш

погрешно! Произведението ми коства много труд и боя. Само погледни
тук!

Посочи пода, по който стояха празни и полупразни гърнета от
бои и се търкаляха четки от какви ли не големини, да не говорим
изобщо за разните бърсалки, пачаври, парцали за дъски.

— Взехме всичко това от бояджията — продължи. — И понеже
времето беше кът и не можех сам да се справя, готвачката трябваше да
ми помогне. Ама тя боядиса само стените, което си е много лесно.
Останалото направих самият, за тая работа тя няма никаква дарба!

Бащата попита с мъчително овладян глас:
— Кой всъщност ти разреши да боядисаш тези стени и покриеш

великолепните аети?
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— Ами ти! Аз те попитах дали мога да нарисувам в кьошка две
картини и ти ми разреши.

— Нима можех да допусна, че ще ги рисуваш по стените вместо
на хартия? Пак ще си поговорим по този въпрос, синчето ми. —
Направи жест, все едно има пръчка в ръката си, и прибави: — Впрочем
аз виждам само една картина, не две.

— Премислих. Ще има повече от две. Тази тук е първата.
Ефендито нали поиска да види какво мога, така че трябва да му покажа
колкото се може повече.

— Още картини? От тоя сорт? Луд ли си? И къде пък?
— Утре ще рисуваме в харема.
— Какво?
— Тръбите на Йерихон и срутването на стените.
— Аллах да се смили! А вдругиден!
— Вдругиден ще рисуваме в спалнята!
— И какво?
— Гибелта на Содом и Гомор, с пушек и огън, светкавици и

гръмотевици. Боите са вече заръчани.
— Вече заръчани! И това още! В спалнята светкавици и

гръмотевици, дим и огън! За твоето изкуство май няма нищо
невъзможно. Ясно че трябва да му сложа предели. И какво всъщност
представлява това тук? В него няма и следа от идея.

При думата „предели“ направи движение, сякаш отново се кани
да го сложи както в предобеда на коляното. Въпреки заплахата
момчето се видя принудено да се изсмее, когато отговори:

— Няма идея? Та тук се крие целият народ на Израил и фараонът
с всичките му египтяни!

— Как така? — поиска да знае бащата. — От тях нищо не може
да се види!

— Ами защото са във водата! Тази картина изобразява
преминаването на децата на Израил през Червено море. Нима не
различаваш Червеното море там право пред теб? А над него е синият
въздух и съвсем горе, точно над главата ти, жълтото слънце, защото е
тъкмо по пладне. Зелената страна вляво е Египет, а къщата — дворецът
на фараона. Зелената земя вдясно е Палестина, а в къщата посред нея
живее царят на йевусейците. Между тях лежи Червено море. Децата на
Израил са роби в Египет. Мойсей им помага да се освободят. Побягва с
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тях в Червено море. Сега всички са вътре, фараонът се втурва след тях
с цялата си войска. Погледни тук! Последният тъкмо изчезва. Вижда се
само петата му, която още не е във водата. А отвъд, от другата страна,
пък тъкмо излизат децата на Израил. Вече се виждат пръстите на
краката на първите, напуснали водата. Това да не би да не е идея?

Разкрачи се пред бащата и го погледна самоуверено в лицето. И
тогава зад нас прозвуча изпълненият с упрек глас на негърската
готвачка, която стоеше с ветроупорния фенер до вратата и всичко бе
чула.

— И целият зелен Египет и цялата зелена Палестина
произхождат от мен. Утре ще рисувам Йерихон.

Тук добрият Мустафа Бустани вече не можа да се овладее.
Гневът му избухна.

— Какво ще рисуваш утре, ще видим — навика я той. — Марш!
Да те няма! Вкъщи!

Страхът я удари в крайниците. Изтърва фенера и той угасна.
После се понесе с най-голямата бързина, с която можеха да я носят
нозете. Но този ефект от гнева на търговеца веднага възвърна неговото
самообладание и той ни се извини:

— Простете! Гневът никога не постъпва напразно. Позволете да
ви съпроводя!

Разбрахме го много добре. Отведе ни до портата, през която
бяхме дошли. Тя още стоеше отворена. Той каза:

— Пътуването си остава за утре сутринта. Ще мина да ви взема в
седем часа по европейско време. Дали ще взема момчето, още не знам.

— Ще го накажеш ли? — попита жена ми, която също беше
обикнала хлапето.

— Кой в случая заслужава наказание, ще помисля — отговори
той с необичайно сериозен тон. — Имам чувството, че с вашето идване
ме озари светлина. От днешния предобед сякаш имам други очи и уши.
Как стана така, че вие поехте без всяка видима причина по същия път
към височината на Елеонския хълм, който хващам аз всеки ден? И
точно по същото време?

— Случайно! — подхвърлих аз несериозно.
— Казваш го, без сам да си вярваш! Много добре знам, че

считаш думата случайност за измъкване от затруднено положение. Но
това сега е страничен въпрос. Главното тази вечер е моят син. Трябва
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да размисля. Трябва да остана сам. И… на вас двамата мога да кажа,
без да се смущавам… трябва да се моля! Спохожда ме мисълта, че с
душата на моето дете аз се намирам на грешен път. Единствено Аллах
познава скритите дълбини на нашата вътрешност. Той ще ми покаже
кое е право и кое криво. Моля да не се тревожите за момчето! То няма
да получи наказание, което не заслужава. Лека нощ!

— Лека нощ! — пожелахме и ние, подадохме му ръка и си
тръгнахме, любопитни как ли ще се развият утре нещата.

[1] харем — всъщност женско жилище; в случая определение за
жена — Б.нем.изд. ↑

[2] Nomen et omen, /лат./ — свободно преведено: Името си има
своето предзнаменование. — Б.нем.изд. ↑

[3] адар — март — Б.а. ↑
[4] киблах — молитвената посока към Мека — Б.нем.изд. ↑
[5] Ел Халил — Хеброн — Б.нем.изд. ↑
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2. ОПРОЩЕНИЕТО

Към Хеброн!
Какви спомени са свързани с този прочут царски и левитски

град! Казват, че той бил най-старият от градовете на Обетованата земя.
Според Библията, Числа, 13; 22 той съществува още три хиляди
години преди рождението на Христа. Според преданието от
Средновековието в негова близост се намира мястото, където Бог е
създал Адам. По-рано той се е казвал Кириатх Арнва, където са
живели приказните исполини, а по-късно става столица на хетите и
там владеят техните князе. След покоряването на Ханаан от децата на
Израел той се пада на семейството на Халев. По-късно цар Давид
прекарва тук първите седем години на своето управление. При
неговите порти Авенир бива убит от Иоав, а мъжете, умъртвили
Исвостей, сина на Сауя, са обесени тук по заповед на Давид. От
Хеброн тръгва бунтът на Авесалом срещу неговия баща. По време на
Вавилонския плен градът пада в ръцете на едомитите, които обаче
биват прогонени от Юда Макавей. Римляните го разрушават и
продават жителите му в робство. Кръстоносците превръщат Хеброн в
метрополия, която винаги е била свещена и за мохамеданите като
седалище на патриарси. Още Авраам живее тук и походът на Яков към
Египет започва от Хеброн.

Мюсюлманите наричат Авраам Халил ер Раман, Приятел на
милосърдието, откъдето Хеброн е получил сегашното си арабско име
Ел Халил.

Хеброн следователно е във висша степен достопочтен, но за
съжаление не е настроен приятелски срещу чужденци и особено
спрямо християни. Населението му е най-фанатичното в цялата страна,
приблизително девет хиляди мохамедани и петстотин евреи. Те не се
свенят, наистина, да прибират парите на християнина, но иначе гледат
на него като на презрян, нечист враг, чието докосване ги омърсява.
Един тръгнал по сокаците на Хеброн християнин ще направи най-
добре, ако се старае, колкото може по-малко да привлича вниманието
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на „истинските правоверни“. В противен случай лесно може да се
стигне най-малкото хлапаците да хукнат подире му, за да го обсипят с
ругателства и замерят с каквото им падне. Това враждебно отношение
се изразява може би най-ярко с факта, че в Хеброн няма
странноприемница за християни, макар градът да е свързан с
Йерусалим с много удобно шосе за коли. Сега нещата би трябвало да
са по-развити. Аз бях там за последен път през 1900 година.

Ако въпреки това градът с приятелското име и неприятелското
население бива често посещаван от европейци, то го дължи
единствено на християнското почитание към патриарсите и особено
към Авраам. Когато Сара умира, Авраам купува от Ефрон Хетеянина
двойната пещера Махпелах и я превръща в гробница. Казват, че там
били погребани и шестимата — Авраам, Исаак и Яков, Сара, Ревека и
Лия. Построената на това място от света Елена, други казват от
император Юстиниян, църква е била превърната от мюсюлманите в
джамия, която от християни за съжаление не може да бъде
посещавана. Те могат най-много да разгледат светилището отвън. За да
може да влезе, човек трябва да е висока, княжеска особа или да
притежава специален ферман от султана. Наблизо, в Дер ел Арба’ин,
се намира гробът на бащата на цар Давид. На половин час от града се
издига Дъба на Авраам и се твърди, че това било мястото, където
някога се е намирала дъбравата Мамре. Почти всичкото място в
околността е свързано с паметта на патриарха.

На следващото утро, точно в седем часа, един удобен
четириместен файтон с добър впряг спря пред нашето жилище. В него
седяха Мустафа Бастуни и Тхар.

— Значи все пак! — отбеляза жена им, като ги видя. — На
малкия е позволено да дойде с нас!

Аз също се зарадвах. Момчето скочи от колата и дойде да ни
повика. Беше празнично облечено — жълти обуща, бели чорапи, бели
шалвари, нагоре бяла бедуинска риза и червен елек с хусарски ширити.
На главата червен фес с кърпа върху тила от бяла коприна.

— Ние сме тук — поздрави ни той. — Татко ви моли да дойдете.
Прозвуча енергично и като доклад. Но по-тихо и с доверителен

тон прибави въпроса:
— Сетихте ли се снощи, че получих удари?
— Не — отговорих аз.
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— Не? Аз пък много мислих, много! И ми се дощя той да ме
беше бил. — Замисли се за миг и повтори: — Да, така ми се щеше!
Когато наказанието отмине, той вече не е ядосан и тъжен, а и мен вече
не ме боли. Но когато трябва да го очаквам както сега, той винаги има
тъжни очи, а това ми причинява двойно по-голяма болка.

— Как така двойно?
— Е, ами първо, заради тези негови очи и, второ, заради ударите,

които ще последват. Тях ги предусещам непрестанно, но безполезно,
защото обикновено не се явяват. Така ще е и днес. Но въпреки това те
ми причиняват болка още от вчера. Той именно не каза нито дума, ни
една-едничка. А тази заран лично ме събуди и облече. И понеже беше
толкова тих, не можах повече да издържа и му се хвърлих на врата,
молейки го да ме набие. Тогава той се усмихна леко и само поклати
глава. Аз го смятам за погрешно. Или вие мислите, че е правилно?

— Онова, което прави бащата, винаги е правилно. Отбележи си
го! — наставих го аз.

— Също и когато го смятам за погрешно?
— Също тогава! Ако беше на неговите години, щеше да

разбереш, че има право. А сега да тръгваме. Той беше много точен и не
бива да го караме да чака.

— Само още миг! — помоли момчето. — Трябва да ви кажа, че
днес е петък, значи празник. В такива дни ми е забранено да се цапам.
Затова нямам бои със себе си. Но въпреки всичко аз пак съм си герой.
Не е необходимо човек да се шари всеки път, когато иска да победи
своите врагове. Има случаи, в които…

— … победата е истинска, ненашарена — вметна засмяно жена
ми. — Но вчера ти каза, че днес ще рисуваш завладяването на
Йерихон. Не помисли ли, че е петък?

— Не. Ама и бездруго от Йерихон нищо няма да излезе.
— Защо?
— Липсва ми необходимата дандания. Тръбите човек може да

нарисува, стените също, ама откъде ще ти вземе данданията, като не
бива да я вдига? Това наистина е много жалко. Тъй, сега съм готов.
Можем да тръгваме.

Запътихме се към колата. Тъкмо се качвахме и покрай нас мина
на дебелото си магаре ферик-пашата Осман Ашир. Като ни видя, спря
за миг животното, поздрави с радушно кимане и попита момчето:
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— Що за герой си всъщност днес?
То отвърна веднага с обичайното си присъствие на духа:
— Аз съм Иисус Навин, покорителят.
— Накъде се каниш да вървиш?
— В страната на хананейците, за да им покажа, че не се боим от

тях.
— Къде се намира тази страна?
— В Халил.
— Тогава хубаво внимавай, момчето ми! Там хората тупат, без

първо да питат за разрешение.
И продължи нататък. Мустафа Бустани ни увери, че се е

погрижил за всичко необходимо за из път. Тхар се метна до
файтонджията на капрата, където сигурно се чувстваше по-свободно
отколкото при нас в купето. Конете потеглиха.

От Яфаската порта пътят водеше доста стръмно надолу в
долината Хипон, накрай Биркет ес Султан[1] и отсреща отново нагоре
към платото Ел Букай’а. В края му е разположен манастирът Мар
Илия, от който се открива далечен кръгозор. Името на този манастир е
свързано с пророк Илия и се твърди, че от близкия извор е пило вода
светото семейство. От другата страна на манастира се стига до Куббет
Рахил,[2] където била погребана Рахил, жената на патриарх Яков. За
това място в Библията, Битие 35; 19, 20, пише: „И умря Рахил и
погреба се на пътя на Ефрата, която е Витлеем. И постави Яков стълп
на гроба й; той е стълпът на Рахилиния гроб дори до днес.“

Тук пътят се разделя. Наляво води към Витлеем, а направо —
към Хеброн. Ние продължихме в досегашната посока и след три
четвърти час стигнахме до трите Соломонови езера, създадени далеч
преди християнско време, за да снабдяват Йерусалим с вода. Колкото и
необикновени да са в исторически и строителен аспект тези
изкуствени езера и намиращата се в близост малка крепост, към нашия
разказ те нямат отношение и засега ще минем край тях транзит. По-
важна за мен е широката Вади ел’Арруб, където на половината път
между Йерусалим и Хеброн е построено едно „Кафе“, та хора и
животни да намерят място за отдих. Нека човек тук не си представя
някое европейско кафене, а една тясна, висока каменна зидария. В нея
един мръсен тип вари в мръсно гърне с мръсна вода мръсна мътилка,
която нарича кафе и я продава на минаващите европейци на безбожни
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цени. Но безбожието му не се състоеше в искането на тези цени, о, не,
той беше твърде хитър. Така можеше следствие на оплаквания да му
бъде отнето разрешението да прави кафе. Той подхващаше нещата по-
умно. На местните жители го предлагаше на възможно най-ниски
цени, а на чужденците казваше неизменно: „Ще взема, колкото ми
дадеш!“ И с никаква молба или упрек не можеше да бъде отклонен от
неговото си. И понеже минаващият оттук европеец е в повечето случаи
състоятелен, а кафеджията създаваше впечатление за крайно нуждаещ,
плащаните цени си бяха живо изнудвачество. Случваше се за един
малък филджан кафе със съдържание два-три напръстника да държи
ръката си толкова дълго протегната, докато получи по немски пари
една марка че и повече, когато пет пфенига биха били напълно
достатъчни. Аз също проявявах винаги щедрост към него, но
последния път видях, че ми се присмива зад гърба, и днес щеше да се
кае за това.

Когато стигнахме „кафето“, спряхме и слязохме. Той побърза да
излезе и попита за нашите „заповеди“, като смирено се поклони.
Мустафа Буетани „заповяда“ пет чаши кафе, после още веднъж пет и
след това за трети път пак пет. Значи петнайсет чаши! Това се хареса.
Мъжът се разсипваше от раболепие, но знаеше, че Мустафа Буетани,
който често пътуваше по търговски работи до Хеброн и се отбиваше
тук, не беше чужденец. Него следователно не можеше да третира като
европеец. Но когато се наканихме да се качим в колата, аз извадих
портфейла. Лицето му мигом просия. Попитах колко струват петнайсет
чаши.

— Дай, колкото искаш! — каза той.
— Ще дам само колкото ти поискаш! — заявих аз.
Но и това не помогна. Той не постави цена. А когато го

заплаших, че изобщо няма да платя, ако не поиска нищо, отговори
просто:

— Тогава ти го подарявам!
Това беше номерът, който винаги минаваше. Той приемаше, че

никой европеец няма да допусне такъв „дар“. Аз се престорих на
победен и му дадох един франк, франкът е най-предпочитаната
сребърна монета в Палестина. Той го погледна, върна ми го и каза:

— Подарявам ти го!
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Взех парите и му дадох в замяна първо два, после три франка.
Той и тях ми върна с думите:

— Подарявам ти ги!
Аз познавах мъжа и знаех доколко далеч мога да отида. Дадох му

четири и сетне даже пет франка. При последната сума той затвори,
наистина, ръка и направи движение, сякаш иска да прибере парите.
Същевременно ме наблюдаваше изпитателно. Аз си окачих
добродушна физиономия и вдигнах ръка, като че се каня да бръкна пак
в кесията. Това му дойде твърде много, не можа да устои. Върна ми
петте франка и каза, все едно са нищо за него:

— Подарявам ти и тях!
Аз си ги взех, мушнах ги в портфейла, но порядъчно бавно, за да

не го лиша и от най-малката част от насладата, прибрах портфейла и
обясних:

— Отстъпвам пред твоята доброта и приемам подаръка.
Благодаря ти! Остани със здраве! Аллах да благослови и теб, и твоята
великодушна къща за всички по-нататъшни гости!

След това се качихме, но без да бързаме, защото неговата
физиономия си заслужаваше бавенето. Беше протегнал далеч ръце,
сякаш искаше да ни задържи. Устата му стоеше отворена. А на лицето
бе изписан израз на сащисване, граничещо кажи-речи с ужас. Беше
безмълвен, не издаваше звук. Конете потеглиха и дръпнаха, за да
наваксат загубеното време, веднага в тръс. Когато погледнахме назад
при следващия завой на пътя, мъжът все още стоеше вцепенен на
мястото си. Резултатът бе един дружен, сърдечен кикот, в който се
включи и арабският файтонджия.

По-нататъшният път предлагаше много исторически важни неща
от Стария и Новия завет. В Аин ед Дирве има един красиво каптиран с
квадри извор, където според Библията, Деяния Апостолски 8, апостол
Филип кръстил ковчежника на етиопската царица Кандакия. По-
нататък се минава покрай руините на Вет Сур, който се споменава в
Исус Навин 15; 58 и в Неемия 3; 16 и добива голяма важност по
времето на Макавеите. След може би половин час на четиристотин
метра вляво от шосето се вижда голяма зидария, наречена Харам
Рамет ел Халил,[3] където се намира една щерна — така нареченият
Извор на Авраам. С това място ще се занимаем по-обстойно.
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Дълго преди човек да мине край него, близостта на града
известява от лозята и градините, чиито плодове още в стари времена са
се ползвали с добра репутация. Така например се говори за огромните
чепки грозде, откъснати от съгледвачите на Мойсей край рекичката
Есхол. Оттук до града пътуването не отнема и половин час. В Ел
Халил по-рано бях отсядал при достопочтения и много услужлив
евреин Епщайн. Той беше немец по произход, владееше добре немския
и приемаше всеки немец, доколкото позволяваха слабите му сили при
тукашната омраза към християните. Днес не можех да отида при него
заради Мустафа Бустани. С отсядането си при един евреин той щеше
завинаги да се лиши от доброто си име. Ето как се отправихме към
един негов търговски партньор, който имал достатъчно място за конете
и файтона. Но дали и за нас — жена ми и мен? За щастие той бе един
от малкото, умерени във верската търпимост граждани на Хеброн.
След известно колебание бяхме приети, но настанени отделно от
Мустафа и неговия син в едно малко четвъртито помещение без
прозорци. За да влезе светлина, трябваше да се държи отворена
вратата, водеща към мръсен, вонлив двор. Единствената налична
„мебел“ бе един хасър, на който човек можеше да седне, стига да
притежаваше тоя кураж. След като бяхме прекарали тук половин час,
ни бе донесена една стара стомна с престояла вода, която не ставаше за
пиене. На нашите въпроси бе отговорено, че можели да ни предложат
само това, понеже сме християни, а не мюсюлмани. От тази стомна
никой вече занапред нямало да пие, защото щял да бъде омърсен от
нас. Ето това беше гостоприемството на един „умерен“ мюсюлманин.
А какво ли щеше да е онова на фанатизирания?! Помолих да повикат
Мустафа Бустани. Той дойде, водейки и Тхар. Извини се. Бяха го
осведомили, че са ни подслонили и са се погрижили за нас съобразно
верската ни принадлежност. Ние му съобщихме, че сега ще отидем все
пак при евреина Епщайн, и Тхар веднага реши да ни придружи. Баща
му нямаше нищо против. Той не можеше да ни се посвети, както
желаеше. След като беше вече тук, на преден план излизаха неговите
търговски посещения и договаряния, при които подвижното момче
само щеше да му пречи. Следователно ни беше благодарен, задето
синът щеше да дойде с нас. Но предложи най-напред да отидем при
арабина, който продаваше седлото. Та нали пътуването било
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предприето заради това седло и от само себе си се разбирало, че първо
трябва да се уреди тази работа. Тогава жена ми попита:

— Днес нали е петък, позволено ли е да се извършват покупко-
продажби?

— В този случай, да — отвърна той. — Ние не живеем тук, а сме
пътници и не можем да чакаме.

— Но и по отношение гостоприемството сме пътници, които не
могат да чакат! Защо ислямът е толкова отстъпчив, когато се касае за
печелене на пари, но толкова непреклонен и твърд, когато към
ближния трябва да се прояви любов и доброта?

— Недейте бърка моя търговски партньор с исляма — помоли
Мустафа Бустани. — За исляма гостоприемството принадлежи към
добродетелите, които на никой човек не бива да липсват.

— Също спрямо друговерци?
— Да, спрямо християни, юдеи и езичници.
— Как при това положение става така, че жителите на Хеброн

пренебрегват предписаните от исляма добродетели и въпреки това, или
по-скоро именно заради това, се считат за безукорни последователи на
Пророка?

— На този въпрос никой не може да отговори.
— О, напротив! — обадих се аз.
— Кой? — поиска да знае той.
— Нашият Тхар вече отговори.
— Кога?
— Сутринта, когато говорихме с ферик-пашата.
Момчето ни слушаше. Като разбра сега, че е разрешило въпрос,

за който неговият баща бе на мнение, че никой не може да даде
отговор, се почувства много важно и потвърди:

— Да, това е вярно! Аз винаги знам повече от другите! Затова
нашата готвачка и нейният мъж винаги ме наричат Избраника. Какво
всъщност съм казал, ефенди?

— Ти охарактеризира жителите на Хеброн като хананеи, вярно,
само образно, но не без действителна причина.

— О, да! Причини аз винаги си имам!
— Те са външно мюсюлмани, но вътрешно все още хананеи.

Тънкостите на мойсеизма и исляма са минали покрай тях, оставайки
полепнала по тях само утайката.
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— Ще трябва да си го отбележа, ефенди, понеже съм първият,
който го е казал. Мойсеизма аз не забравям, исляма — също. Но за
хананеите знам твърде малко.

— Под тях се разбират хетите, йевусеите, гиргаситите, хабирите,
амонитите, синитите, аркитите, цемаритите, арвадитите, хаматите и
жителите на Сидон. Но тези имена ти навярно няма да съхраниш
дълго.

— Ето ти тогава моя бележник. Запиши ми ги, моля те, в него!
Извади една малка книжка от вътрешния джоб на жилетката си и

ми я даде. Надникнах в нея. Записаното ми достави радост. Видях, че
той пише доста правилно и си отбелязва само сериозни неща.
Прибавих единайсетте имена и му я върнах. Той веднага започна да ги
чете, за да си ги впечати в паметта. Баща му междувременно отиде при
стопанина да му предаде благодарността си от оказаното ни
гостоприемство, и се върна после, за да навестим притежателя на
седлото. Той обясни, че наистина иска да го продаде, и без да сме го
питали, назова цената. Аз я намерих за доста висока, но не прекалена.
Арабското седло действително беше една прекрасна вещ и си
заслужаваше това, което се искаше за него. Тогава Мустафа Бустани
извърши грешката да каже, че не той, а аз съм купувачът, и арабинът
веднага заяви — не искал да има никаква работа с мен. Смятал за грях
да продаде едно седло, на което е седял мохамедански паша, на
някакъв християнин. Остана си на това мнение и ние трябваше да си
тръгнем с неуреден въпрос.

Мустафа Бустани беше във висша степен раздразнен от това
отношение, но ние се видяхме принудени да го приемем спокойно. Той
ни придружи до гробницата на Авраам, ала и там нямахме късмет.
Навсякъде по тесните и мръсни сокаци, по които минавахме, хората ни
гледаха с враждебни очи, а на самото място просто ни бе намекнато
веднага да си вървим, ако не искаме да се подхвърлим на опасността да
бъдем малтретирани. Мустафа Бустани трябвало да се срамува в
качеството си на мюсюлманин да води в такъв велик ден като днешния
християни в светилището. Мустафа Бустани попита какъв велик ден
имат предвид и сега научихме, че днес било рожденият ден и
същевременно денят на пробуждането на Исмаил, защото Агар била
изпъдена в пустинята точно в рождения ден на нейния син. Сега
можехме да си обясним поведението на негостоприемния търговски
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партньор, нетолерантния притежател на седлото и непреклонните
служители на джамията. Споменът за прогонването на племенния
родоначалник удвояваше и бездруго съществуващата озлостеност. За
евреите бе препоръчително днес да не се показват, за мен — също.
Фактът, че водех жена си, много лесно можеше да се приеме като
незачитане и само увеличаваше озлоблението. Ето защо трябваше да
дам дума на Мустафа Бустани, че сега ще отида право при Епщайн, ще
се нахраня у него, ще избягвам улиците на града и ще посещавам само
места, намиращи се извън него. Днес щяха да бъдат разгледани Дъба
от Мамре и Харам Рамет ел Халил. Последният е разположен, както
вече бе споменато, на четиристотин крачки от шосето за Йерусалим.
Определихме времето, когато Мустафа Бустани ще напусне Хеброн и
ще спре файтона там край шосето, за да ни вземе за обратния път.

След това се разделихме. Тхар се радваше, че му бе позволено да
тръгне с нас, а и аз не бях безразличен относно това доказателство за
доверие, което баща му ми даде. Старият, достопочтен Епщайн ни
прие гостоприемно. Предостави ни своята „най-хубава стая“. Беше
сравнително проветрива и разположена върху равния покрив. В
дневника на моята жена, която обича да си записва такива неща, могат
да се прочетат следните редове:

„Беше горещ ден. Получихме една чудесна хладна стая със
сводест таван, която имаше две широко извити арки, от трите страни
прозорци, а от четвъртата бе вратата. Според местния стандарт
помещението можеше да се нарече изискано. Мебелировката се
състоеше от две легла, един стъкмен от три стари сандъка диван и маса
с четири стола с дървени седалки и бели възглавнички с волан. В ъгъла
стоеше красива стомна от вида, употребяван още по времето на
Христа. Стените бяха боядисани в синьо. На един стол бяха поставени
месингови принадлежности за миене. Относно висящите по стените
картини ще премълча. Бяхме почерпени с отлично хебронско вино —
цяла бутилка за един франк. Храната свидетелстваше, че хората са
хвърлили много усилия, но не си заслужаваше.“

За съжаление бяхме възпрепятствани от обстоятелствата да
пратим човек за провизиите, които Мустафа Бустани беше взел от
Йерусалим. Те бяха добре опаковани във файтона и по-късно, при
връщането, ни дойдоха добре дошли.
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По време на яденето Епщайн ни осведоми, че днес било голям
мюсюлмански детски празник в чест рождението на момчето Исмаил.
Децата излизали на полето, за да се заемат с разни мирни и войнствени
игри. Придружавали ги и възрастни, които упражнявали надзор. Освен
това се разказвало толкова много за прокуждането и разните там други
претърпени неправди, че за никой друговерец не било целесъобразно
да се нагърби с ролята на зрител. Като чу, че имаме намерение да
яздим до Дъба и Извора на Авраам, Епщайн ни даде съвета да се
отдалечим веднага, ако видим към някое от тези места да се
приближава такова детско шествие. Тогава Тхар извика възмутено:

— Да се отдалечим? Значи да бягаме? Хич и на акъла няма да ни
дойде! Аз и ефендито не се боим и нашата съпруга също не се бои,
защото аз специално й казах, че съм герой и може да разчита на мен
във всяка беда и опасност!

— Герой? — попита Епщайн усмихнато и го погледна така, както
навремето Голиат изгледал Давид.

Но попадна на погрешния човек. Момчето стана от масата,
пристъпи към него и отговори:

— Присмиваш ли ми се? Няма да изтърпя подобно нещо! Аз се
казвам Тхар и горко ти, ако имам да ти мъстя!

— Тогава сигурно лошо ми се пише? — пошегува се евреинът.
— Ти продължаваш да се хилиш? Пази се! Аз броя едвам

дванайсет години, ама в целия Йерусалим няма и един
четиринайсетгодишен, когото да не мога да сразя!

— И откъде пък си придобил тази ловкост и сила?
— От клуба на лъвовете — отвърна момчето.
— Какво представлява той? И къде се намира?
— В Йерусалим. Ние момчетата имаме четири клуба, за да се

упражняваме. Клуба на лъвовете — той играе пред Яфаската порта.
Клуба на слоновете — той играе пред Дамаската порта. И Клуба на
китовете — той играе при езерото Силоах. Чувате, че това са все силни
животни. Лъвовете побеждават с бързина и сила на скока. Слоновете
се стъпкват. Хипопотамите се блъскат с глави, при което по-силният
остава прав, а другият рухва. Китовете пък се бият само в океана.
Който потопи другия, пълни устата си с вода и я издухва във въздуха.
Това е победата. Аз членувам и в четирите клуба и още никой не ме е
надвивал. Искаш ли да се направим на хипопотами?
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Наведе глава да блъсне Епщайн. Онзи бързо отстъпи встрани и
извика:

— Остави ме на мира! Аз не съм никое от тези зверове
чудовища! Исках само да предупредя, а не да нападам коварно! Да
заръчам ли някой надежден магаретар за планираната езда?

— Да — дадох съгласието си аз. — Но по възможност някой,
който не яде християни.

— Такъв, има само един и аз ще накарам да го повикат.
Съжалявам, че точно днес е ден на омраза, и че на дамата не са
позволили дори външността на джамията да огледа.

Той се отдалечи, за да прати човек за магаретаря. Хаммахрът[4]

скоро се появи. Изглеждаше навъсен, но беше добродушен и услужлив
човек. Коне изобщо не притежаваше, магарета в наличност нямаше —
заради празника бяха поръчани още преди дни. Но имаше три мулета,
които можеше да ни доведе. Беше достатъчно честен да ни каже, че не
са предназначени за езда, а за теглене на каруци и че едното от тях е
много вироглаво. Но ние бяхме радостни, че и тези мили животни все
още ги има, направихме пазарлъка с мъжа и му наредихме да иде да ги
доведе без бавене.

Когато ориенталецът и особено хаммахрът обещае да се яви без
забавяне, то има предвид, че ще дойде до час-два. Но този беше
прилежен. Пристигна само след половин час и щял да дойде дори още
по-рано, ако не бил сметнал, че преди туй трябва малко да почисти
своите мулета. Няма да ги описвам, а само ще призная, че при техния
вид ме обзе немалък страх. Бяха само кожа и кости, може би месеци
наред не бяха нито мити, нито стригани, а онова, което трябваше да
приемем за седло и сбруя, бяха само някакви набързо насъбрани неща,
които едно с едно не си пасваха. Особено дамското седло беше
резултат на толкова дързък и творчески замисъл, че незабавно тикнах в
ръката на хаммахра за това свободно артистично изобретение един
предварителен бакшиш — постъпка, за която той ме увери в своята
вечна вярност и преданост.

Самопонятно ние веднага накарахме да нахранят клетите
животни. Те нагъваха всичко годно за ядене, което се намираше в
къщата на Епщайн, но и след това все още не бяха сити. Най-красивото
у тях бяха техните имена. Моето се казваше Гюверджина, което
означава Гълъбица. Аз естествено си бях избрал онова, което ми бе
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охарактеризирано като най-опърничаво. И то оправда репутацията си.
Щеше да ни достави радост и в лошия, и после в добрия смисъл.
Когато платихме и се качихме, за да потеглим, установи се, че
Гюверджина не иска да участва в излета. Не можеше да я мръднеш от
мястото. Употребих цялото си ездово изкуство, хаммахрът също
направи опит, даже прислугата на Епщайн се потруди, ала напусто. Те
впрочем познаваха добичето и увериха, че то по-скоро ще се остави да
бъде пребито до смърт, отколкото да направи и две крачки от мястото
си. Какво да правя? Да трамбовам пеш като хаммахра? Не? Качих се
отново и му заповядах да води Гюверджина. Тогава тя тръгна. Надявах
се вън, когато оставим града зад себе си и се намерим в открито поле,
да я вразумя. И това наистина ми се удаде, но не напълно. Добрите
думи и милувките не помагаха нищо, ударите — още по-малко. Сега
опитах с палец, който забучих странично в първите гръбначни
прешлени на Гълъбицата. Тя се стрелна напред и известно време се
подчиняваше, ама не твърде дълго. После бях принуден отново да
употребя средството. Така се измъчвах с твърдоглавото животно през
целия път, водещ в продължение на половин час между градини към
Дъба, за който твърдяха, че бил от времето на първия патриарх. Беше
преувеличение. Той принадлежеше към вида Quercus ilex pseide-
coccifera, долу имаше обиколка десетина метра и на четири места
височина се делеше на няколко огромни клона, които в по-голямата си
част бяха вече изсъхнали. Дървото, почитано още през шестнадесето
столетие, при всички случаи притежаваше значителна възраст и
сигурно нямаше да живее толкова дълго, колкото бе живяло досега. То
принадлежеше на руснаците, които бяха построили тук евангелска
странноприемница и една наблюдателна кула, от чиято височина се
виждаше чак до Мъртво море. Ключът към кулата можеше да се вземе
от евангелския дом. Услугата струваше дреболия. Пратих Тхар да го
донесе. Когато после го предаде, носеше някаква връв.

— За твоята Гюверджина е!
— Как тъй? — осведомих се аз.
— Ще те помоля да я яздя вместо теб.
— Мислиш, че ще я мръднеш от мястото й?
— С лекота.
— Тъй, знаеш ли някое средство?
— Да, то със сигурност ще помогне.
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— Защо не ми го съобщи веднага?
Той смигна лукаво, ухили се, при което великолепните му бели

зъби блеснаха, и отвърна:
— Защото исках да ти доставя двойна радост. А средството радва

двойно само когато човек преди туй здравата се е намъчил. Внимавай!
Върза средата на сиджимката около опашката на Гълъбицата,

така че двата края останаха да висят, и се качи на седлото. Смятахме да
потеглим, та да яздим сега към Харам Рамет ел Халил. Жена ми вече
седеше на своето животно, а аз седнах на онова, което бе яздил Тхар.
Чакахме само какво ще стори хлапакът. Той накара хаммахра да му
подаде двата края на връвта, но на първо време я държеше хлабаво.

— Сега внимавайте колко бързо ще помогне! — каза. —
Оставете ме да яздя напред и направете място!

Отстъпихме встрани. Той подтикна милата Гюверджина. Тя
помаха с уши и опашка, но не направи и крачка. Удари я — не
помогна. Ревна й, заби пети в тялото… напразно. Тогава дръпна двете
върви, опашката се вирна и се запретна напред над гърба на мулето.
Момчето уви вървите около тялото си и направи възел. Така те
останаха здраво опънати и не можеха да се върнат. Гюверджина се
уплаши. Такова нещо никога не й се бе случвало в живота! Размърда
уши като ветрена мелница. Поиска да повее и с опашка, но не стана.
Тогава Гълъбицата обърна глава надясно да погледне назад, не видя
обаче нищо. Обърна я наляво да погледне назад, но и тук не можа да
открие опашката.

— Сега има страх до небето! — ухили се Тхар. — Мисли, че там
отзад става нещо страшно, и ще търчи колкото може!

Едва го беше казал, и Гюверджина нададе един разтърсващ
мозъка на костите рев, изви се в котешка гърбица, направи няколко
странични скока надясно и наляво и се стрелна после направо с такава
бързина, сякаш се канеше да си строши главата. Искаше се здрав
седеж, за да не се изтърси човек на земята, но Тхар се утвърди на
седлото. Ние го последвахме възможно най-бързо и сърдечно се
разсмяхме, защото при това забавно страхливо поведение на мулето
беше просто невъзможно да останем сериозни.

Новият път водеше през руините на селото Хирбет ен Назара
към шосето за Йерусалим. Тук настигнахме момчето, гордо седящо на
животното. Сега то горе-долу добре му се подчиняваше. От пътя
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изминахме после споменатите четиристотин крачки до Извора на
Авраам, който се намира в ъгъла на една голяма квадратна зидария. За
каква цел са били предназначени тези зидове и дали изобщо някога са
били доизградени, не се знае. Сега те лежат в развалини. Блоковете са
полагани без хоросан и често достигат пет метра дължина. Вярно, в
Баалбек съм виждал подобни камъни дълги над деветнайсет метра, но
и тези пет метра доказват предостатъчно, че по времето на
възникването на зидовете хората са умеели да придвижват значителни
товари. Наблизо се намира и една друга щерна, наричана Банята на
Сара. В скалите има наместени две преси за маслини, а недалеч оттам
се намират руините на голяма църква, може би базилика, построена от
Константин Велики при „терпентиновия кукуч на Мамре“. Хората и до
днес наричат това място Терпентиновата долина и това е причина за
предположението, че тук трябва да се търси местността на
някогашната дъбрава Мамре.

Когато достигнахме зидания четириъгълник, видяхме една бедно
облечена арабка да седи в ъгъла на извора с едно малко момиченце.
При нашата поява тя веднага се отдалечи от водата. Ние гребнахме за
животните и след като се напиха, поисках да отпратя обратно
хаммахра, тъй като вече нямаше да имаме нужда от него и мулетата му.
Намирахме се на самото място и можехме пеша да изминем
няколкостотинте крачки до шосето, където щеше да ни чака Мустафа
Бустани. Казах му го и се разплатих с него. Никога не ми е било
обичай да съпернича и се пазаря. С отворена ръка човек постига
значително повече отколкото по пътя на стиснатостта. Така и тук.
Хаммахрът преброи даденото и каза:

— Твърде много е, ефенди.
— Не — отговорих аз. — Ти беше любезен и вежлив и значи

бакшишът ти е заслужен.
— Това и за бакшиш е прекалено много. Но може би аз още

повече ще си го заслужа. Няма да напусна това място, докато не го
напуснеш и ти. Аз нямам какво повече да правя, а не е изключено да се
наложи пак да ти служа.

Непознатата арабка и дъщеричката й упражниха върху Тхар
голяма притегателна сила. Той започна да ги обикаля по момчешки
маниер първо отдалеч, приближавайки все повече, докато из един път
седна помежду тях и им заговори с такава фамилиарност, сякаш
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отдавна бе техен познат, та даже и роднина. Само след кратко време
доведе малкото момиченце. Майката остана да седи. Детето имаше
много мило и нежно личице, леко румени прасковени бузки и големи
сиво-сини очи с мекотата на кадифе, чийто поглед идваше сякаш
толкова дълбоко от вътрешността, че въздействаше като прелестна
загадка. Едно обилие от светлокафяви вълнисти коси бликаше изпод
червената шапчица. Малката, облъхната от слънчев загар ръчица
държеше няколко големи камбанки с дълги дръжки. Другата се криеше
в диплите на чистата рокличка, а изящните, тъмнокафяви крачета с
дребни нокти с цвят на слонова кост по фините пръстчета ми оказаха
такова странно въздействие, че у мен се породи безкрайно състрадание
и желание да сторя някоя много голяма услуга на това красиво бедно
дете. Точно същото почувства и моята жена.

— Водя ви моята нова приятелка — каза момчето, като я бутна
напред.

— А как се казва? — поинтересува се жена ми.
— Не знам. Питай нея! Аз успях да говоря с нея само за три

неща, а именно, че ми харесва, че аз съм герой и че ще се бия за нея.
— Аз съм Шамах — каза детето, поставяйки ударението върху

втората сричка на думата, — а там е моята майка!
Другата ръчичка се измъкна от диплите и изпънатият показалец

посочи арабката. Гласът звучеше меко, но проникновено. Имаше
приятен тембър.

— Какво означава Шамах? — попита моята жена, като притегли
детето към себе си и го помилва.

— Това е източно йорданското произношение на самах,
опрощение — отговорих аз.

— Малката ми чиста душица — усмихна се на детето моята
жена, — на теб едва ли някой има нещо да опрощава!

— Аз ви нося камбанки — усмихна се в отговор Шамах. Вдигна
цветята до ухото на жена ми, раздвижи ги и продължи: — Сега ги
звъня. Можеш ли да ги чуеш?

— Да, чувам ги.
— Нали? Съвсем леко, леко, сякаш звънът идва от небето! Но

когато пораснат и станат големи като онези, дето висят в църквата,
тогава целият свят ще чуе техния звън.
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— Говориш за църква? — попита Тхар. — Да не би да си
християнка?

— Да, християнка съм — кимна тя.
— И майка ти също?
— Тя също.
Той плесна ръце и извика:
— Това е чудесно! Това е прекрасно! Това ме радва!
— Защо?
— Защото аз съм герой и искам да се бия за теб. За една

мохамеданка човек не може да извърши геройски дела. Тя се омотава в
кърпи и не можеш я видя. А християнката можеш да видиш, което е
необходимо, за да рискуваш с въодушевление живота си. Нашего брата
нали трябва също да се показва! Знаеш ли как ще изглеждам, когато се
бия за теб?

— Ами както сега! Или не?
— Не. Сегашният ми вид не е достатъчно храбър. Знаеш, че и

само боите плашат врага! Ето защо аз се изрисувам, преди да тръгна на
бой. Едната страна на лицето ми е синя, а другата зелена…

— Пфу! — прекъсна го тя.
— Краката си боядисвам в червено, а ръцете в жълто…
— Пфу, пфу!
— На гърба имам бели и черни ивици отгоре надолу, а отпред —

черни и бели ивици от едната към другата страна.
— Пфу, пфу, пфу!
— Не ти ли харесва? — попита той с учудване и разочарование.
— Не, никак! Искам да те имам какъвто си си, а не нацапотен!
— Добре, тогава ще остана какъвто съм си! А като разсъдя

правилно работата, ти си права, много права. Когато се боричкам с
моите приятели, нека си изглеждат те сини, жълти и зелени, аз обаче
не. Ще си го отбележа. Нашите четири клуба трябва да имат нови, по-
добри закони. Този, по когото бъдат открити бои, ще бъде считан за
победен! Заради теб съм готов да прескоча всички правила, дето не
чинят вече нищо.

Изпъна ръст и размаха така убедително ръце, че тя отправи
възхитено към него големите си очи и попита:

— Да, вече вярвам, че си герой, но каква причина има пък да
избиваш други точно заради мен?
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— Такава причина винаги може да се намери, още повече ако
човек я търси. Може би тя идва ето там. Погледнете нататък!

Посочи към руините на църквата, иззад които се появиха хора,
останали досега незабелязани за нас. Бяха десетина-дванайсет мъже,
яздещи магарета, зад които се точеше шествие от четирийсет-петдесет
хлапака, носещи знамена и разни детски оръжия. Неколцина се бяха
снабдили с гюрултаджийски инструменти, които сега, когато ни
съгледаха, пуснаха в ход. Това бе едно от онези детски празнични
шествия, оживяващи в днешния ден околностите на града.

— Нали не може да стане опасно? — попита жена ми. — Нека
бързо се отдалечим!

— В никой случай! — рекох аз. — И най-малкото бързо! Трябва
да избягваме всякакви признаци на страх. Ще им освободим водата, но
не веднага. Надявам се да ни поздравят.

Шествието достигна сега мястото. Мъжете спряха при нашия
хаммахр и го попитаха за нас. Така научиха, че сме християни, но
работата не беше опасна. Майката на Шамах напусна мястото си и
дойде при нас. Страхуваше се от фанатизираните хора на Ел Халил и
помоли да се присъедини към нас и заедно с нас да си тръгне оттук.
Оказа се вдовица от околностите на Ел Керак отвъд Мъртво море.
Отиваше на поклонение до светите места на Витлеем и Йерусалим.
Беше бедно и просто, но по арабски угледно облечена, а маниерът й на
изразяване не беше на обикновена арабка и още по-малко на бедуинка.
Беше и красива, но с онази меланхолична красота, която е дъщеря на
мъката, не на щастието.

Жена ми й подаде ръка и я притегли до страната си, а аз й
препоръчах да не се безпокои — нищо няма да й се случи.

Сега ездачите се насочиха към нас. Спряха на няколко крачки и
слязоха. Виждаше се, че нямаха намерение да поздравят. Не биваше да
го допусна, защото това щеше да повлече безочието, което исках да
избягна. Има един определен поглед, който винаги въздейства. Аз го
отправих към най-знатно изглеждащия от тях. Той се смути, вдигна
ръка от гърдите, поклони се леко и каза:

— Саллам!
Прозвуча твърде кратко.
— Саллам! — отговорих по тази причина и аз, без да ставам.
— Саллам! — отвърна и момичето.
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— Аз съм Абдуллах, писарят на шейх ел белад![5] — изперчи се
хебронецът.

Още преди да съм съумял да отговоря, момчето се обади:
— А този мой ефенди е главният писар на кмета на Германия! В

неговите джобове се вливат всички данъци. Той назначава и уволнява
когото си иска. Дошъл е до Халил, за да закупи от русите Дъба на
Авраам и да го отнесе у дома си. Хвала му!

След това изказване, той хвана своята „нова приятелка“ за ръка и
тръгна с нея към момчетата от Хеброн. Забравих да го предупредя —
толкова бях ужасен от нахалството, с което поднесе откачените си
твърдения. Но неочакваното се случи. Мъжете го приеха сериозно.
Проведоха тихо съвещание, после направиха дълбок поклон и
Абдуллах каза:

— Ефенди, ти си могъщ господар, но за съжаление —
християнин. Поради това ние не бива да те каним да бъдеш наш гост и
момчешките игри ще започнат едва след като сте напуснали това
място.

Това бе една завоалирана подкана да си обирам крушите. След
това се отправиха с магаретата си към едно по-отдалечено място. Една
по-малко миролюбива сцена се разигра там, където Тхар и Шамах се
срещнаха с момчетата от Хеброн. Онези ревяха нещо, което не
разбрахме, понеже твърде много викаха едновременно. Момчето
стоеше безстрашно пред тях, сложило закрилящо лявата ръка пред
момичето. Дясната махаше заплашително във въздуха и държеше реч,
която също не разбрахме. Майката се уплаши за детето си. Аз я
успокоих. Приближихме оживената, възбудена и крещяща група. Като
ни видя, момчето викна:

— Вече няма нищо! Искаха да удавят Шамах — във водата,
където седяхте! Била християнка и омърсявала днешния празник.
Тогава аз им казах, че няма да го допусна и ще се бия за нея. Сега си
избират предводител, с когото ще преговарям. Той е вече налице!

Посочи един едър, набит обесник, който излезе сега от тълпата,
за да държи по обичая на възрастните реч. Изтъпанчи се и закрещя към
Тхар и нас:

— Ти си едно християнско куче, а тя — християнско момиче,
значи още по-лошо и от куче. Ние ще я удавим там, където щерната е
толкова дълбока, че да не може да напипа дъно. Ние сме строги и
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покорни вярващи на Пророка. Не можем да изтърпим днес, рождения
ден на Исмаил, нозете на една християнка да докосват тази земя. Тя
следователно трябва да умре. А ти искаш да се биеш за нея и казваш,
че си бил герой. Ние сме готови, защото ние също сме герои.
Призовавам те да ми кажеш условията си.

Когато майката на Шамах чу това, страхът й достигна своята
висота. Опитах да й обясня, че може и да се касае за истински гняв, но
всичко е само на игра. Та нали днес беше Деня на момчешките игри.
Тя може да разчита, че на нейното дете нищо няма да се случи, и не е
необходимо да отнемаме Шамах на нашето момче.

А този сега обясни на детето:
— Ти си царицата на играта, която ще се състои пред твоите очи.

Ела, седни!
Тя се настани на един камък, а той застана до нея. После извади

бележника си от елека, отвори го и подхвана ответната реч:
— Вие ме нарекохте християнско куче, но аз съм мюсюлманин от

Йерусалим, който е по-голям от вашия Ел Халил. Но кои всъщност сте
вие? — Следващото прочете: — Вие сте хананеи, хети, йевусеи,
гиргасити, хабири, амонити, синити, аркити, цемарити, арвадити,
хамати и сидонити! Тънкостите на исляма са минали покрай вас и само
утайката е полепнала по вас!

Прибра си бележника и продължи:
— Вие нарекохте моята приятелка по-лоша от куче. Такова нещо

не казва никой герой. Но аз съм такъв и ето защо съм учтив спрямо
вас. Ще се бия с вас, но не както ви е обичаят много срещу един, а
според йерусалимския — мъж срещу мъж. Преобразете се в лъвове,
слонове, хипопотами и китове. Изберете измежду вас най-дръзкия лъв,
най-могъщия слон, най-силния хипопотам и най-големия кит. С тези
чудовища ще се боря. Ако някое ме победи, можете мен да удавите, не
нея, защото за нея се бия аз. Но ако победя и четирите, ще получа…

— Моите камбанки — извика, момичето, издигайки високо
малката си ръчичка с цветята.

— Да, твоите камбанки — изрази съгласие Тхар. — А вие,
хебронци, седнете сега около нея и около мен, за да ви обясня как
стоят нещата с лъвовете, слоновете, хипопотамите и китовете!

Те веднага се подчиниха с радост. За няколко мига възникна
объркано движение и шетня, но после настана дълбока тишина, по
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време на която можеше да се чуе само обясняващият глас на момчето.
Когато всички разбраха за какво се касае, се надигна голямо ликуване.
Такова нещо никога не беше се случвало! Всеки се натискаше да стане
някое от тези животни и посред всичките страшилища, стремящи се
към отмъщение, седеше Шамах, Опрощението, с миролюбива усмивка
на милото личице и без всякакъв страх, че може да бъде наранена. И
странно, не само момчетата, но и възрастните се почувстваха
въодушевени и се приобщиха към тях. Заедно избираха и определяха.
Маркираха с колчета бойния плац, а Абдуллах, писарят на шейх ел
белад, прояви дори добротата да поеме в свои ръце реда и сигурността.
За верски раздор и верска омраза вече и дума не ставаше.

Бойната арена представляваше един четириъгълник, обграден
северно от лъвовете, южно от хипопотамите, източно от слоновете и
западно от китовете. Шамах седеше на трона си от южната страна, за
да може лесно да обгръща всичко с поглед. Тронът беше Гюверджина,
най-спокойната седалка, която можеше да има. В ъглите седяха
музикантите с тарабукка,[6] накара[7] нефир[8] и суффара.[9] Те бяха
задължени да вдигат възможно най-голяма дандания всеки път, когато
нашето момче бидеше съборено на земята. Защото победата да
наклони везни към негова страна, хебронците смятаха за невъзможно.
Те бяха избрали най-силните обесници. Условията бяха прости. Което
от първите три вида животни легнеше на земята, беше изгубено.
Битката на китовете пък трябваше да се проведе в щерната.
Победителят трябваше да потопи своя противник и после публично да
му изпръска пълна уста вода в лицето. Преди започване на битката
четиримата герои от Халил бяха попитани дали няма да размислят и да
се отдръпнат от избора си.

— На никаква цена! — отговориха те.
Тогава писарят Абдулдах даде сигнал, че е дошло времето за

лъвската битка. Лъвът от Хеброн пристъпи. Беше същото едро момче,
държало речта. Като видя всички очи отправени към него, той направи
самоуверена физиономия. Тхар стоеше при нас.

— Внимавайте колко бързо ще стане! — каза той. — Главното е
да не дадеш на врага време да се опомни.

После излезе на арената, отиде до Шамах, поклони й се и застана
след това срещу вратата. Това рицарско поведение сигурно му беше
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известно от някоя книга с предания или приказки. Сега Абдуллах
плесна три пъти с ръце. Мигът настъпи.

Противникът не се забави. Затича се. Тхар го остави да
приближи, отскочи встрани, сграбчи го изотзад, преви го на земята,
задържа го там здраво и викна на музикантите:

— Ха сега свирете, ликувайте! Те останаха смълчани.
Победеният се изправи бавно и се измъкна с наведена глава.
Сетне последва битката на слоновете. Вражеският беше един

тромав хубостник, който наглед притежаваше два пъти повече сила от
нашия хлапак. Последният ни кимна усмихнато. Това бе добър
признак. Той ни беше казал, че в клуба слоновете се стъпкват. Изходи
от това и се зае не само да стъпче противника, но и със скок да го
събори. Когато сигналът бе даден, той се засили мощно, изстреля се
нагоре и просто сгромоли неприятеля. В следващия миг коленичеше
върху него и викна на музикантите:

— Изсвирете му победния марш, гръмко, гръмко!
Наоколо цареше всеобща тишина. Само писарят Абдуллах

извика ядосано:
— Вай, вай! Вече двама! Това направо не се търпи! Да излиза

хипопотамът! Той трябва да го смаже!
Хипопотамът се появи. Беше нисък, набит тип, дарен с много

тлъстина, но малко мускули. Въртеше дръзко очи и имаше добър
кураж. Наведе глава като овен още преди да е бил даден сигналът.
После двамата се втурнаха един към друг. Последва могъщо
издумкване, хебронското чудовище се катурна на земята, вирна крака,
хвана се с две ръце за главата и зарева, сякаш се канеха да го пекат на
скара.

А момчето остана изправено и се ухили на музикантите.
— Тук не е нужно да думкате тъпана и надувате пищялките. Той

самият го върши.
Сега исполините на океана трябваше да покажат какво могат.

Четириъгълникът се разтвори. Запътихме се към щерната, в чиято
дълбочина щеше да се състои последната битка. Тхар пристигна пръв.
Стоеше в готовност да скочи долу. Хебронците не бяха толкова бързи.
Най-бавно се движеха китовете. Последен се дотътри онзи, който
трябваше да се сбие с Тхар. Направи смутена физиономия, застана до
ръба, погледна надолу и промърмори:
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— Вече не приемам избора.
— Ти го прие и ще трябва да влезеш — обясни Абдуллах,

писарят.
— На никаква цена! Аз си тръгвам. Обърна се и бързо се

отдалечи.
— При това положение трябва да си изберем нов — каза

Абдуллах.
Тогава от толкова гърла, колкото китове имаше в наличност,

прозвуча:
— На никаква цена! На никаква цена! Аз си тръгвам… аз си

тръгвам… аз си тръгвам!
И заизчезваха… един след друг… докато наблизо вече не

можеше да се види и един кит. Лъвовете ги последваха, без да кажат
сбогом. Хипопотамите се запиляха заедно с музикантите по същия
начин. Слоновете се затътриха поотделно, по двама и по трима подире
им. Накрая сбутаха магаретата си и възрастните, без дори със знак да
се простят. Тогава момчето се обърна към Шамах:

— Сега вярваш ли, че съм герой?
— Аз го повярвах веднага — отговори тя. — Ти победи. Ето

цветята.
Подаде му ги. Той ги взе, даде ги на жена ми и помоли тя да му

ги съхранява — щяла да го стори по-добре от него. И сега видяхме от
далечината да се задава друго, значително по-голямо празнично
шествие, което очевидно също се бе запътило насам. Нашите
противници отдавна го бяха съгледали със своите обучени очи. Това бе
и причината да се махнат толкова бързо оттук. Не искаха да ги видят
посрамени. Но и ние нямахме основание да се застояваме тук по-
дълго, толкова повече че не бе далеч времето, в което се бяхме
уговорили да се срещнем с Мустафа Бустани. На запитването си
научихме от арабската вдовица, че днес ще отиде само още до Дъба на
Авраам и ще прекара нощта в руския евангелски дом. Била чула, че
там подслоняват и хора без средства. Тогава нашият любезен хаммахр
обясни, че няма да й се наложи да върви пеша, а ще може да язди, тъй
като той се връща по същия път в града. Тя прие с благодарност. Като
чу това, момчето ме попита тихо:

— Имаш ли у себе си двайсет франка, ефенди?
— Да — отвърнах.
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— Заеми ми ги, моля те, но никой да не види! Заподозрях какво
възнамерява и му дадох скришом исканото. Майката се качи с детето
на едното муле, а хаммахрът взе второто. Тхар се метна на Гюверджина
и каза:

— Ще яздя с тях до Дъба, после ще се върна пеша до шосето. Ще
съм там, преди татко да дойде.

Дръпна нагоре опашката на Гюверджина, следствие на което тя
се изстреля със силен рев. Жена ми каза имената ни на вдовицата,
упомена също жилището ни в Йерусалим и я помоли при всички
случаи да ни посети — ще се радваме сърдечно и да я видим отново с
дъщеричката й. Тя обеща да го стори и начинът, по който ни увери и се
сбогува с нас, ни даде добро поръчителство, че ще сдържи думата си.
После потеглиха да настигнат Тхар. А ние двамата направихме една
къса разходка из околността, но така, че да избегнем всяка среща.
Когато отидохме после на определеното място, Тхар вече ни чакаше.

— Те са много бедни — каза. — Ето защо яздих до евангелския
дом, за да се погрижа за тях, но без те да знаят.

— Знаят ли името ти? — попитах аз.
— Да.
— И как се казва баща ти?
— Не. Нали знаеш, че Пророка е казал: „Който дава на

бедността, дава всичко, само не името на своя баща!“ Аз и бездруго ще
ги намеря в Йерусалим.

Скоро след това се появи Мустафа Бустани със своя файтон. Той
се зарадва, като чу, че от страна на населението не ни се е случило
нищо, и сподели, че е имало различни сблъсъци между мюсюлмани и
евреи. Самият той бил толкова ядосан от негостоприемността на своя
търговски партньор, че отказал да се храни в компанията му. Сега бил
гладен. Веднага щом се качихме, наизвадихме всички провизии, които
бяхме взели сутринта, и си направихме една вечеря „на четири
колела“.

На връщане не се случи нищо важно, заслужаващо да бъде
разказано. Бих могъл най-много да спомена, че когато стигнахме във
ВаДи ел’Арруб, накарахме файтонджията да спре, за да се отбием в
кафенето. Съдържателят излезе и ни попита — много умерено — за
нашето желание.

— Пет чаши! — нареди Мустафа Бустани.
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Бяха донесени и изпити. После аз извадих портфейла.
— Колко струват петте кафета? — попитах.
— Точно половин франк — отговори онзи.
— А петнайсетте от предобеда?
— Франк и половина.
— Общо двайсетте?
— Два франка.
Дадох му само два франка, нито пара повече.
— Ето! Готово!
Той посегна чевръсто, тикна също така бързо парите в джоба и

правейки дълбок поклон — този път искрен според мен, — каза:
— Благодаря ти, ефенди! Ти си справедлив и умен. Да бъде

благословен обратният ви път!
И той действително беше благословен. Мустафа се косеше за

нетолерантността на своите едноверци и нямаше нищо против
неговият син през целия път да си мечтае за малката християнка.
Когато Витлеем изплува — пред нас, той си пое дълбоко дъх и
заговори:

— Много любов и много доброта са излезли от това малко
градче, повече отколкото от всички наши големи, прочути
поклоннически места. Днес на мен много безпомощно и откровено ми
бе напомнено за моята собствена верска ревностност. Какво беше
сторил ти на хебронците? Нищо. И все пак те се отблъснаха. Каква
безсърдечност и несправедливост! А какво ми беше сторил моят брат?
Нищо. И все пак аз го отблъснах, него, любимия си брат! Значи съм
бил къде-къде по-безсърдечен и несправедлив от ханаанците на Ел
Халил. Това не можеше да ми излезе от ума… през целия следобед…
досега, когато стана вечер.

— Как се казваше той? — попита жена ми.
— Ахмед Бустани. Чувате, че вече доведохме нещата до

фамилните имена. За мен няма по-голямо желание от това той да е жив
и да позволи да го намеря.

— Наистина ли ще разделиш с него цялото си състояние?
— Естествено, на часа! Не само защото го обещах на покойната

си жена, а и защото самият го чувствам като потребност. Имам
усещането, сякаш при Извора на Авраам нещо невидимо се качи с вас
при мен в колата, овладя ме и не иска да ме освободи. Може би не е
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нищо повече от спомена за сторената несправедливост. Но странно, то
не ме измъчва, а по-скоро ми действа благотворно, омиротворява ме.

Изтрополихме покрай Гроба на Рахил и Мар Илия и
пристигнахме в Йерусалим точно когато нощта с тихи стъпки влезе в
Свещения град. Онова, което бях искал да взема от Ел Халил, не
получих. В замяна ни бе предложено нещо друго, по-добро — какво,
щяхме да узнаем на следващия ден. Така обикновено става в живота.
Бъде ли ни отказано някое желание, или на мястото на някоя лелеяна
радост се появи неочаквана болка, нашият разсъдък възнегодува срещу
съдбата, без да е дочакал каква вътрешна печалба ще ни бъде дадена в
замяна на тази външна загуба. Вярно, тя не е постигната
непосредствено от нас, но със сигурност чука на вратата ни — в
случай че не се държим враждебно, — и когато е налице, тогава
обикновено идва и мизерният, съвсем маловажен дар, за който толкова
много сме жадували. Така и със седлото. Аз въпреки всичко щях да го
получа, но желанието да го притежавам, трябваше преди това да
послужи на намеренията на едно всезнаещо провидение, за
разбирането на които най-често сме твърде късогледи и нетърпеливи…

Едва бяхме станали на следното утро и още седяхме на кафе,
когато се почука и… кой влезе? Тхар.

— Добро утро! — поздрави той по европейски, като ни подаде
ръка.

Отвърнахме му и го огледахме одобрително, понеже беше
облечен в свежо бяло, чист и без петна.

— Даа, май се удивлявате, а? — каза. — С боите е свършено!
Първо, защото нашата съпруга говори за геройство, което не е
нашарено, а истинско, и оттогава аз искам да бъда истински герой, не
фалшив. И, второ, вие също чухте, че Шамах, моята нова приятелка,
извика шест пъти „Пфу!“, когато поисках да се направя на храбър със
синя, зелена, червена и жълта боя. А онова, което тя казва, за мен важи
повече от казаното от всички нас и ето как съм твърдо решил за в
бъдеще да оставя настрани изкуството и да се стремя само към неща,
за които човек не е необходимо да се шари. Впрочем аз дойдох при вас
само заради Шамах. Ако ми позволите да изпия едно кафе, ще ви кажа
защо. При вас чашите са по-големи отколкото при нас.

Получи каквото пожела, седна при нас и продължи:
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— Най-напред трябва да ви кажа, че се оттеглям от всички
клубове — на лъвовете, слоновете, хипопотамите и китовете, докато
Шамах се намира в Йерусалим. Сега съм се облякъл в бяло, за да вървя
от клуб на клуб и да известявам, че с диви животни повече няма да
мога да общувам. Шамах е изискана и ако аз също искам да бъда
изискан, трябва да се срамувам от подобни неща. Тя дори твърде
излеко каза „Пфу!“. И накрая трябва да знаете, че тя още днес ще
пристигне в Йерусалим.

— Откъде знаеш? — попитах аз.
— От съзаклятието.
— Значи има някакво съзаклятие?
— Да — кимна той важно.
— Кой е съзаклятничил?
— Аз и хаммахрът.
— Аха, вчера?
— Да. И затова заех от теб двайсетте франка. Ето ти ги.

Благодаря.
Извади от джоба две златни десетфранкови монети и ги сложи на

масата. Аз не ги прибрах, а казах:
— Преди да ги взема, трябва да знам каква е работата. Аз ти ги

подарих.
— Заблуждаваш се! — каза той сериозно. — Аз не просех, а

исках в заем. Шамах и нейната майка са много бедни. Понякога дори
нямат достатъчно за ядене — подразбрах го, без да съм питал. Но аз
съм богат и съм техен приятел. Затова в евангелския дом платих за тях,
без да знаят, и затова днес хаммахрът ще ги доведе в Йерусалим,
естествено на по-добро магаре от вчерашното. Те обаче няма да научат,
че аз съм този, който е платил. Смятат, че това е дарение от
евангелския дом. Когато пристигнат, няма да влязат в града, а ще
свърнат надясно в долината Хинон и до Елеонския хълм нагоре към
Витания при моя приятел Абд ен Ном.

— Кой е Абд ен Ном?
— Бащата на най-големия кит, който имаме, и на най-тежкия от

хипопотамите ни. Той подслоняваше поклонници. Сега домът му е
пуст и за Шамах и майка й има предостатъчно място. Там също ще се
храни. Мисли, че са препоръчани от евангелския дом. Абд ен Ном ме
обича. Аз ще отида при него да подготвя всичко.
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— И да платиш?
— Да. Но ще помоля да не ме издавате. Шамах и майка й не бива

да го научат!
— Твоят баща знае ли?
— Не.
— Но това, моето момче, струва пари.
— Аз ги имам! — засмя се той радостно.
— От кого?
Той бързо стана пак сериозен и отговори:
— От майка, преди да почине. Беше скътала пари и аз всеки

месец получавам лихвите. Татко ми ги наброява, защото той е
управителят. Аз нямам право да задържам парите. Длъжен съм да ги
разходвам, но не за мен, а за бедни, стари и болни хора, изпаднали в
беда. Така пожела майка и татко трябва да ми позволява да правя
каквото поискам. Може да се намеси само ако разбере, че употребявам
парите за друго, не за това, което тя ми е отредила. Но такова нещо
още не се е случвало, защото аз обичах майка и мисля за всеки
изхарчен пиастър дали тя щеше да постъпи като мен или другояче.
Вярно, вчера заех от теб двайсет пиастъра, без преди туй да попитам
във вътрешността си майка, но го наваксах — снощи, преди да заспя, и
днес, когато се събудих. Сега знам, че тя е съгласна с мен и се радва за
Шамах и нейната майка. Ще си прибереш ли сега парите, ефенди?

— Да — отвърнах и ги пъхнах в джоба.
— Мога ли сега да си вървя? Защото много бързам. Помислете

само, трябва да отида до лъвовете, слоновете, хипопотамите, китовете
и до Абд ен Ном! И за всичко това татко нищо не бива да знае.

— Той знае ли, че си дошъл при нас?
— И през ум не ми минава. Ако научи, че човек може да идва

при вас, когато му скимне, няма да можете се отърва от него по цял
ден, защото той страшно много ви обича! Аллах да ви закриля, аз
изчезвам!

Изпи си чашата, подаде ни ръка, отвори вратата, излезе, спря,
размисли за миг, върна се пак, дръпна плътно вратата след себе си,
като че имаше нещо много тайно да ни съобщи, и каза:

— Трябва да ви питам още нещо. Не е ли глупост, дето ме
наричат Избраника?

— Как ти хрумна тоя въпрос? — опитах да отклоня отговора аз.
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— Защото в суетните си часове се радвам на това прозвище, но
когато съм сериозен, ме дразни.

— Дразни се тогава! — посъветва жена ми. — Гневът в случая е
по на мястото си от радостта.

— Мислиш ли? — Погледна я замислено. После отправи очи към
мен и ми кимна важно: — Аз много държа на това, което казва нашата
съпруга. Досега тя винаги е нацелвала вярното. А сега наистина
изчезвам! Аллах да ви пази!

Само десет минути след като се бе отдалечил се почука отново и
кой дойде? Неговият баща. Той помоли за извинение, че ни безпокои
по толкова неудобно време:

— Трябва да ви съобщя нещо важно! Присъни ми се, че ставам
на утрото и отивам във всекидневната стая. Там седи брат ми точно
както обикновено аз. Усмихва ми се и казва:

„Дойдох и искам да видя дали ще остана.“ От радост се събудих.
Спомняш ли си какво ми бе казал в предишния сън моят брат?

— Че ще ти прати своето опрощение.
— Е, а как се казва детето, което вчера сте срещнали и за което

моят син непрестанно говори?
— Шамах, Опрощение!
— Вярно! Много правилно! — вметна припряно моята жена. —

Дали не…
— Пет…! Тихо…! — пресякох я аз рязко. — Не позволявай да те

овладее търсачеството на мистерии! Шамах действително означава
опрощение, но то си е същевременно и момичешко име.

— Но майката на момичето идва, както ми каза Тхар, от
околностите на Ел Керак, а това се намира в Източна Йордания,
накъдето се е насочил моят брат — подхвърли Мустафа Бустани.

— Значи днес ти си разговарял с Тхар за тях? — попитах аз, за да
го отклоня от темата.

— Още снощи — отговори той. — Днес той беше накрак още
рано-рано, но никак не бе разговорлив. Такъв е, когато насочва своите
мисли към майка си. Тогава все го занимава някое дарение или
благодеяние, с което се надява да зарадва някого. После излезе, без да е
ял или пил нещо.

— Знае ли той, че си при нас?
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— И през ум не ми минава. Ако научи, че човек може да идва
при вас, когато му е угодно, целия ден не можете се отърва от него,
защото няма да крия, че ви е сключил в сърцето си. От вчера е като
променен. А малкото момиче, изглежда, му е направило впечатление,
което е загадка за мен.

— Но не лоша загадка?
— О, не, много радваща дори! Аз също съм настроен по-

различно отколкото в обичайно време. Празникът беше вчера, но за
мен той сякаш настъпва едва днес. Като че съм пренесен в щастливото
детство, в очакване най-сетне да се сбъдне нещо отдавна жадувано. Не
е ли странно? Или смешно?

— Странно — едва ли, но смешно — в никой случай. Душата ни
има връзка с друг вид светове от тези на тялото. И тази връзка е
толкова тясна, че един разумен човек никога няма да се усмихне на
това, което наричаме „вътрешен глас“. Сънят ясно ли ти показа твоя
брат?

— Той беше толкова определен и ясен, та аз дори в съня се
учудих и зарадвах, дето все още си приличаме както по-рано. Защото
ние имахме такава необикновена прилика, че често ни бъркаха един с
друг. Това ни развличаше и по тази причина той носеше и облеклото си
като мен. Но толкова по-различни бяхме вътрешно. Той винаги беше
мек, отстъпчив и склонен към мир, а аз неделикатен, груб и често
готов да постъпя като повелител. Това в крайна сметка и ни раздели.
Днес обаче…

Спря по средата, пристъпи до прозореца, погледна навън и
прибави:

— Там пътят отива до Баб ен Неби Давуд, а там — до Баб ел
Амуд. За мене е все едно кой от двата пътя ще ползвам. И двата ще ме
поведат покрай града до Елеонския хълм, където чакам кога и как ще
дойде опрощението. Днес в мен има някаква напрегнатост, която не ми
дава покой. Тръгвам.

Отдалечи се и аз ще призная открито, че остави при нас част от
своето напрежение.

Ние употребихме предобеда за посещение Гробовете на царете и
няколко други намиращи се наблизо места. В следобеда
възнамерявахме да отидем до Аин Карим, едно от любимите ми места,
считано за месторождението на Йоан Кръстител. Но не се стигна
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дотам, да предприемем този излет, защото точно когато се наканихме
да обядваме, се почука за трети път и кой се появи? Шамах с майка си!
Зарадвахме се сърдечно и от само себе си се разбира, че те се
нахраниха заедно с нас. Майката беше кротка, благородна и само
вътрешно горда жена с душевно образование. Въпреки скромността си
говореше със задоволство, че произхожда от Кавказ и че нейните
предци, додето се простирало преданието, били все християни.
Угнетявай заради вярата си, баща й починал в Ел Керак като беден
офицер. Мъжът й също бил беден, но разкрасен с всички добродетели,
необходими за спечелване уважението и любовта на хората. Казвал се
Ахмед Бустани и починал от някаква болест на сърцето, която
непрекъснато го гризяла, додето смъртта го освободила от нея.

Ахмед Бустани! Можете добре да си представите какво
въздействие ни оказа това име. Значи все пак братът на нашия приятел!
С мен вдовицата едва ли щеше да сподели толкова скоро тези неща, но
двете жени още вчера бяха намерили духовна близост и доверието
дойде от само себе си. Естествено това, което предадох с няколко
кратки думи, узнахме не веднага, а полека-лека, в продължение на
часове. Докато говореше, сдържаната сърдечна мъка поглеждаше от
нейните дълбоки, влажни очи и от наша страна щеше да е
безжалостно, направо жестоко да увеличаваме е въпроси мъката само
за да утолим някакво обикновено любопитство. Ахмед Бустани беше
починал, ще се изразя с една позната дума, от носталгия. Любовта към
жената и детето само бе забавила смъртта, без да съумее да я
предотврати. Мисълта да бъде отритнат от бащата и цялото семейство
и никога да не намери вече прием — роднинството при семитите е
неразривно, — му беше коствала живота. И вече на смъртния одър бе
взел от своята съпруга обещанието да отиде с детето на поклонение до
Йерусалим и да потърси брат му, та ако е възможно, да се сдобри с
него.

От Дъба на Авраам те всъщност възнамерявали да вървят само
до Витлеем, но в евангелския дом получили бележка от някой си Абд
ен Ном от Витания, който щял да им подсигури безплатен подслон и
храна в дома си. И същевременно било добавено, че познатият ни
хаммахр трябвало да отиде да вземе някого от Йерусалим, така че
можел да ги откара, без да е необходимо да плащат. Те се радваха на
услужливостта на този мъж и на съществуващата човеколюбивост в



176

руския евангелски дом край Авраамовия дъб, без да подозират, че
дължат всичко това на нашия Герой на кръвното отмъщение. Но не се
бяха спуснали в долината Хинон и оттам да се отправят директно към
Абд ен Ном, а дошли при нас, за да се осведомят дали една самотна
християнска поклонничка може да отседне при този мъж. Ние им
дадохме възможно най-добрата информация и им предложихме да ги
придружим до него, за да видим що за човек е. Те приеха с
благодарност и тъкмо се канехме да потеглим, когато на вратата ни се
почука и за четвърти път отново влезе момчето. Беше останал без дъх
и извика, когато съгледа Шамах и майка й:

— Значи вярно ми е казал хаммахрът! Вие сте се отбили първо
тук, вместо да яздите към Абд ен Ном! Но защо се бавите толкова?
Защо не отивате към Витания, по долината Хинон, както бях казал на
хаммахра?

Беше на път да се издаде. Аз го улових за яката и го отведох в
съседната стая. Там казах:

— По моему Шамах и майка й не бива да знаят, че си скроил с
хаммахра съзаклятие. А ето че ти пристигаш и самият заговаряш за
това!

— Аллах, Аллах! — изплаши се той. — Имаш право. Това е
глупаво от моя страна. Ама я се постави в моето положение, ефенди!
Стоя си аз с всичките мои лъвове, слонове, китове и хипопотами и си
чакам да мине Шамах, та с едно голямо тържествено шествие да я
придружа до Витания…

— С хипопотамите и слоновете? — прекъснах го аз на думата.
— Да, естествено! — кимна той. — Свиках ги, за да посрещна с

тяхна помощ тържествено моята нова приятелка. Претърсихме цялата
околност за цветя и храсти, които да носим пред и зад нея. Когато
дойде, спираме я и правим поклоните си. После ще бъде
издекламирана една поема от Фирдузи.[10] След това аз ще държа
тържествена реч. Когато свърши, следват нови поклони с песен, която
отчасти ще пеем, отчасти ще свирим. Сетне идва ред на втора поема —
от Бусири. И накрая един победен крясък — колкото силно можем да
изкрещим. Разделяме се и шествието се раздвижва — половината
отпред, половината отзад, а аз по средата между майката и дъщерята
като водач на двете магарета.

— Възхитително замислено — засмях се аз.
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— Нали? А сега си представи, че сме чакали часове наред и
никой не идва! Когато майката на Шамах се разделила пред вратата ти
с хаммахра, оня тръгнал да се разхожда из града с магаретата си,
наместо да продължи по пътя, който му бях набелязал. Чак по-късно се
сетил да го стори и ето как аз едва преди няколко минути научих, че
така копнеещо очакваните гости се намират при вас. Веднага хукнах
насам да ви кажа час по-скоро да пристигате, ако не искаме моите
лъвове и китове да изгубят търпение.

Стана ми жално, че трябва да попаря неговото въодушевление,
но нямаше как. Обясних му, че едно такова посрещане е невъзможно.
На една християнска поклонничка подобава скромност и вътрешна
вглъбеност, а не подобни неща, най-малкото мохамедански поеми и
победен вой. Той беше достатъчно разбран да го съзнае и каза:

— Добре, ефенди, тогава няма да го направя. Но едно нещо все
пак ще сторя. Известна ли ти е песента за Витания, където Исус отива
да посети сестрите и брата![11]

— Не.
— Тогава ще я чуеш. Сега отивате към долината Хинон и покрай

езерото Силоах?
— Да.
— Добре, става! Само вървете бавно, моля! Аз пък ще избързам

напред.
Понечих да го предупредя да не вземе да извърши нещо

неподходящо, но той отклони и незабавно си плю на петите.
Ние го последвахме. Когато отидохме, освен нас друг човек не се

мяркаше. Зарадвах се. Тази самотност и тишина подхождаше за
настроението, в което се намирахме. Бяхме съкратили пътя със
сериозен разговор. Но малката Шамах въздействаше като топъл
слънчев лъч, който омекотяваше тази сериозност. Вдовицата се видя
при целта на своето пътуване. В нея трепетно се повдигаше важният
въпрос дали нейното пилигримство ще намери изслушване. А ние,
които знаехме повече от нея, виждахме да наближава решителният миг
и се чувствахме напрегнати до краен предел.

Внезапно отдясно и отляво, отгоре и отдолу, накратко казано от
всички страни и височини, където момчетата се бяха скрили зад
камънаците, прозвуча на арабски една песен на два гласа. Беше
песента за Витания, където Христос беше посетил сестрите и брата, а
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по път бе лекувал болни край езерото Силоах. Нашето душевно
настроение и околността, това, което бе зад нас, и онова, което
предстоеше, тази напълно изненадваща, дълбоко покъртваща
християнска песен… всичко ни въздейства по такъв начин, че едва ли
не ни смъкна силом на земята, за да слушаме, коленичейки. Певците
останаха да лежат в скривалищата си — така бяха инструктирани. От
този миг аз започнах да се съмнявам дали нашето момче е наистина
родено без всякакъв талант за изкуството.

Оттук тръгнахме към долината Хинон и до така наречения Горен
мост, за да видим Гетсимания. После минахме през еврейското
гробище и поехме нагоре към Витания.

Момчето стоеше пред селото. Чакаше ни и ни поздрави. После
ме попита тихо:

— Видя ли ги?
— Кои? — запитах аз на свой ред.
— Певците. Докато вървяхте към Гетсимания, те ви изпревариха,

защото имат да пеят още веднъж. Елате! Ще ви заведа при Абд ен Ном
да видите жилището, което сме приготвили за Шамах. После ще идем
до гроба на Лазар да се фотографираме.

Взе Шамах за ръка и избърза с нея напред. Къщата на Абд ен
Ном се намираше близо до гроба. Собственикът излезе да се поклони
почтително с двамата си синове, известни от описанието на Тхар като
„най-големия кит, който имаме, и най-тежкия от хипопотамите ни“. Но
и двамата правеха едно будещо доверие впечатление. Къщичката също
изглеждаше много чиста и уютна. Гостите вероятно щяха да намерят
тук удовлетворителен подслон. А когато пристъпихме във
вътрешността, видяхме, че предположението се оказа вярно. По
отношение подредбата на двете помещения, отредени за Шамах и
майка й, при тукашните условия не можеше нищо повече да се желае.
Освен това те бяха украсени с всичките клони, клонки и цветя,
предназначени за „тържественото шествие“.

— Затова бързах толкова — обясни ми Тхар скришно. — Всичко
трябваше да бъде донесено много бързо.

— И къде се намират сега всички герои? — попитах аз.
— Веднага ще чуеш!
При тези думи отиде до вратата и даде един знак навън.

Незабавно се надигна един най-малко шейсетгласен „победен вой“,
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който едва ли можеше да бъде извисен в по-естествена и плашеща
форма от истински лъвове, слонове, хипопотами и китове.

— Аллах да се смили! — провикнах се аз. — Стига толкова!
Спри ги!

Той махна отново и настана тишина. Но не можеше да се види
къде се криеха чудовищата.

— Така беше уговорено — каза. — Веднъж трябваше да ги
оставя да изреват, само един-едничък път! Сега те си имат своята воля
и няма да го направят повторно.

Тръгнахме към гроба. Тхар вървеше напред с Шамах. Майка й
помоли този път да остане — трябвало да приготви удобно стаите,
преди да се е стъмнило. Това желание беше толкова естествено, че се
разбираше от само себе си. Последвахме двете деца без нея. Точно
когато стигнахме при гроба, излезе Мустафа Бустани, нашият приятел.
[12]

— Колко хубаво, че и вие сте тук! — каза той. — Така заедно ще
отидем до къщи както вчера през Кафр ет Тур. Ти също, нали? —
попита сина си. — А кое е това малко мило дете?

Поклони се на Шамах. Тя стоеше с широко отворени блестящи
очи. Личицето й сияеше от блаженство. Вдигна малките си ръце да
бъде взета от него и радостно извика:

— Татко! Татко! — След това плесна запленено ръчички и
продължи: — Майка го казваше! Майка го казваше!

— Коя майка? Какво е казвала? — попита Мустафа Бустани,
който си нямаше представа, че това е „новата приятелка“ на неговия
син от вчера.

— Че ще идем до гроба на Лазар, каза майка — отговори Шамах,
— и Спасителя ще те възкреси както навремето Лазар.

— Мен?
— Да, теб, моя баща.
Тогава той се обърна към нас.
— Тя ме смята за свой баща. Странно! Кое е това дете?
— Аз съм Шамах, Опрощението, а там в къщата се намира моята

майка. Вземи ме на ръце както винаги и ме занеси при нея! — помоли
момиченцето, вдигайки отново ръце към него.

Той изгуби цвета си. Стана мъртвешки блед, отстъпи няколко
крачки назад и попита с пресекващ глас:
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— Шамах… Опрощението…! Сигурно малкото момиче от вчера?
Въпросът бе отправен към неговия син.
— Да, то е — кимна онзи.
— Моето предусещане…! Знаеш ли как се казва нейният баща?
Малкото момиче отвърна вместо момчето:
— Нали ти си моят баща! Казваш се Ахмед Бустани. Вече не ме

ли познаваш? Тогава ще плача! Вземи ме и ме отнеси при майка!
Онова, което последва, не може да бъде описано. Мустафа

Бустани изкрещя високо и подгъна колене. Протегна ръце към детето,
привлече го към себе си и възкликна, целувайки го непрестанно:

— Шамах… Шамах… Опрощението! Как каза той… когато ми
се яви в съня…? „Ще ти пратя моето опрощение… то наближава от
изток… оглеждай се всеки ден за него!“ Аз го правех и то дойде… то
сега е тук!

Внезапно Шамах се възпротиви на милувките му. Дистанцира се
с две ръце от него, взря се изпитателно в лицето му и каза:

— Не е вярно, не е вярно! Аз и теб обичам, но ти не си моят
баща.

— Права си. Аз съм братът на твоя баща, скъпо, мило сърчице.
Но ти можеш да ме обичаш така, все едно съм твоят баща.

— Щом искаш, ще го правя — усмихна се тя. — А сега ме занеси
при майка!

— Кажи ми първо още нещо!
— Какво?
— Знаеш ли деня, в който почина баща ти?
— Да. Майка го повтаря толкова често, че никога не бих го

забравила. Беше на петнайсетия ден от месец адар, когато умря.
Той скочи. Лицето му възприе неподлежащ на описване израз.
— Чухте ли… чухте ли? — попита. — Петнайсети адар! Същият

ден, в който ми се присъни, че той е умрял и ще ми прати шамах,
своето опрощение. Аллах! Колко удивително е всичко, което се случи!
Аз те почитам! Аз те възславям! Аз ти се моля!

— При майка, при майка — помоли детето. Това, което виждаше
и чуваше, далеч надвишаваше неговия разсъдък.

— Да, ще те отнеса при майка — каза той, като вдигна Шамах от
земята и я взе в прегръдката си. — Тя къде е?
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— При Абд ел Ном — отговори Тхар и понечи да тръгне с него,
но аз го задържах.

Баща му забърза със залитащи от вълнение крачки към
посочената къща и изчезна от вътрешността. А момчето заяви:

— Щом не мога да отида и чуя какво се говори, трябва да остана
сам, за да размисля над случилото се. Татко е прав, случи се чудо. Но
най-голямото чудо на днешния ден съм аз. Защото аз скроих зад гърба
му съзаклятието с хаммахра и доведох Опрощението точно при гроба
на Лазар, без някой друг да ми е дал акъл, включително ти, ефенди, и
нашата съпруга. Чакайте ме тук! Веднага щом си събера разсъдъка, ще
се обадя.

Отдалечи се. Ние седнахме на зида и започнахме да споделяме
мислите си — тихо, като в църква. Бяхме съвсем сами. Денят
преваляше. Едно чисто, свято дихание повя от височината на
Елеонския хълм.

И ето че изтихо, сякаш от надигналото се над нас течение, се
понесе към гроба песента от Витания, където Спасителя отишъл при
сестрите и брата. По указание на Тхар момчетата се бяха изкачили по
зидовете и повториха онова, което бяха пели при езерото Силоах —
песента за Христос, дето направил слепеца зрящ и възкресил
мъртвеца.

Когато песента, донесла се до нас като молитва от Христово
време, отзвуча, Тхар се върна. Беше се сбогувал със своите другари по
игри и ги бе отпратил. И веднага след това неговият баща излезе от
къщата. Снаха му и Шамах го придружаваха. Библейският израз „И
техните ликове сияеха“ можеше да се употреби за тях.

— Какъв час, какъв свят час — каза той. — И тази песен! Кой я
организира тая работа?

— Аз — отговори момчето и се посочи с две ръце.
— Ти ли наистина? Имах чувството, като че това бе поздрав от

майка ти…
— И от моя покоен мъж — вметна тук вдовицата, — който не е

мъртъв, а жив, и чието последно желание сега се изпълни.
— И дори това приветствие да идва от тях двамата, а не от теб,

сине мой — продължи Мустафа Бустани, — то ти и бездруго направи
предостатъчно и заслужаваш нашата благодарност. Абд ен Ном ни каза
кой е същинският виновник за днешната среща. Състраданието, което
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твоята майка е вляла в младата ти душа, донесе плодове и благословия.
Шамах, Опрощението, ще живее при, нас и…

— В нашата къща? Със своята майка? — прекъсна го бързо
момчето.

— Да.
— За колко дълго?
— Завинаги, надявам се.
Момчето направи могъщ скок във въздуха и извика:
— Тогава трябва незабавно да тръгвам, за да им кажа да дойдат!
— Кои?
— Нашият помощник Хубакек, кафеджийският негър Бем и

неговата жена, готвачката.
— За тая работа има още време, тъй като снахата ще остане за

днес при Абд ен Ном. Утре ще дойдем да ги заберем, когато всичко е
готово за тържественото им посрещане.

— Тържествено посрещане! — нададе радостен възглас Тхар,
като направи втори скок във въздуха. — Тук е мястото на моите лъвове
и слонове! Ще позволиш ли да ги поканя?

Бащата направи неодобрителна физиономия, но моята жена му
кимна умоляващо, и той отговори:

— Ами покани ги!
— Също хипопотамите?
— Да.
— И китовете?
— И тях. Да седнат в градината и да се гощават, но да бъдат

мирни и тихи. В замяна на това, преди да се сбогуват вечерта, трябва
да изпеят песента за Витания.

— Хамдулиллах! Благодаря ти, скъпи ми, добри татко! Бързам
веднага да им го кажа.

— И защо пък веднага? — възрази Мустафа Бустани и поиска да
го задържи.

— Защото все още мога да ги настигна. Нали току-що си
тръгнаха.

Отскубна се, разтърси набързо ръката на малката Шамах и хукна
от място.

— При него ли ще живея? — попита детето, заглеждайки се
възхитено подире му.
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— Да, при него — отговори майката. — Ще бъдете винаги
заедно.

— Това искам и аз и се радвам, защото го обичам, а над такива
герои човек трябва да бди. А сега съм уморена от дългия път. Мога ли
да спя?

Това желание даде повод да се сбогуваме с майката и детето.
После ние тримата се изкачихме по вече познатия пък през Витфагия
до Кафр от Тур и спряхме при рожкова. Слънцето тъкмо се канеше да
изчезне зад хоризонта. Със своите последни лъчи то обгърна най-
свещения от градовете на земята. Изгледът, който Йерусалим предлага
при един такъв слънчев залез, трябва да се възприеме, той е
невъзможно да бъде описан. Дълго време стояхме унесени в тази
гледка. После Мустафа Бустани заговори, въздъхвайки дълбоко:

— Още по-красива, хиляда пъти по-красива от вчера по същото
време! Цял един свят лежи между вчерашния и днешния ден. Зная, че
не бихте искали сега, след такъв час, да приказвам и разказвам.
Позволете да мълча. И ви моля да се приберете! Оставете ме сам със
себе си и насаме с този, който днес ми прости, макар някога да го
прогоних!

Тръгнахме си. Още преди да стигнем следващия завой на пътя,
вечерните камбани на Божия град започнаха да бият. Едно море от
свято стелещи се тонове се издигна до нас и ни обгърна, сякаш искаше
да ни възнесе. Поглеждайки назад, видяхме Мустафа Бустани да се
моли… един мохамеданин при звъна на църковни камбани! Мога ли
повече да разказвам? Не!…

А седлото на пашата?
Аз все пак го получих. Мустафа Бустани разреши въпроса, макар

и с цената на големи мъчнотии. В родината една такава разкошна вещ е
неупотребима, наистина, но въпреки това аз го считам за скъпо и
ценно, защото неговото постигане е свързано, макар и само косвено,
със забележителното пътуване от Йерусалим до Хеброн.

[1] Биркет ес Султан — Султанско езеро — Б.а. ↑
[2] Куббет Рахил — надгробен паметник на Рахил — Б.а. ↑
[3] Харам Рамет ел Халил — Светилище на Авраам — Б.а. ↑
[4] хаммахр — магаретар — Б.а. ↑
[5] шейх ел белад — кмет — Б.нем.изд. ↑
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[6] тарабукка — гърне — барабан — Б.а. ↑
[7] накара — дайре — Б.а. ↑
[8] нефир — тромпет — Б.а. ↑
[9] суффара — вид кавал — Б.а. ↑
[10] Абу ’л-Куазим Мансур /род. между 932 и 942 поч. между

1020 и 10261/ — персийски поет — Б. а. ↑
[11] Мария, Марта и покойния Лазар — Б.пр. ↑
[12] Лазар е бил погребан в пещера. — Б.пр. ↑
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Издание:
Карл Май. Абдахн Ефенди
 
Band 81. Abdahn Effendi
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ЗАСЛУГИ

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

http://chitanka.info

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

http://chitanka.info/
http://chitanka.info/
http://chitanka.info/workroom
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