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В стари времена в Гранада управлявал един мавританска крал на
име Мохамед, а към това име поданиците му прикачили прякора El
Hayzary или Левака. Някои казват, че го нарекли така, защото си
служел по-добре с лявата ръка, а други — защото подхващал всичко от
опаката страна, или с други думи, провалял всяко начинание. Едно е
сигурно — той бил постоянно в беда, било поради лош късмет, било
поради неправилно управление: три пъти го сваляли от престола, а
веднъж едва спасил живота си с бягство в Африка, преоблечен като
рибар. Все пак той бил храбрец, колкото и да грешал, и макар и левак,
така добре си служел с ятагана, че всеки път с ожесточена борба
отново си възвръщал престола. Вместо обаче да се поучи от
несполуките, той станал още по-упорит. За злините, които причинил
на себе си и на кралството, могат да научат онези, които се поровят в
арабските хроники за Гранада, а тази легенда проследява най-вече
неговите деяния в семейството.

Един ден, както яздел със свитата си в подножието на планината
Елвира, срещнал група конници, които се връщали от грабеж в
християнските земи. Със себе си водели керван мулета, натоварени с
плячка, и много пленници — мъже и жени, сред които една красива
девойка с богато облекло привлякла погледа на монарха. Тя седяла на
кон, плачела и не обръщала внимание на утешителните слова на една
dueña[1], която яздела до нея.

Монархът бил поразен от нейната красота и от водача на групата
разбрал, че е дъщеря на alcaide от една гранична крепост, която те
превзели с изненада и ограбили. Мохамед я поискал като свой дял от
плячката и наредил да я отведат в харема му в Алхамбра, където
направили всичко възможно да разсеят тъгата й, а монархът, още по-
влюбен, решил да я направи кралица. Отначало младата испанка
отблъсквала ухажванията му — той бил неверник, открит враг на
родината й и нещо повече — бил на преклонна възраст!

Като разбрал, че ухажванията му са напразни, монархът решил
да прибегне до помощта на нейната dueña, също пленница. Тя била
андалуска, но християнското й име не се знае, тъй като в
мавританските легенди я наричат само мъдрата Кадига и както го
потвърждава животът й, тя наистина била мъдра. Само след един
кратък поверителен разговор с мавританския крал веднага схванала, че
неговите доводи са разумни, и се заела да му помага.
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— Хайде стига вече! — казвала тя на младата си господарка. —
За какво толкова плачеш и се вайкаш? Не е ли по-добре да царуваш в
този прекрасен палат с всичките му градини и фонтани, вместо да се
затвориш в старата погранична крепост на баща си, а колкото до това,
че Мохамед е неверник, има ли някакво значение? Ти ще се омъжиш за
него, а не за неговата религия; и колкото е по-стар, толкова по-скоро
ще останеш вдовица и господарка на себе си. Във всеки случай ти си в
негова власт и ще трябва да бъдеш или кралица, или робиня.
Попаднеш ли веднъж в ръцете на разбойник, по-хубаво е да продадеш
стоката си на добра цена, отколкото да се оставиш да ти я вземат
насила.

Мъдрите думи на преданата Кадига победили. Младата испанка
избърсала сълзите си и станала съпруга на Мохамед Левака; тя дори
преобразила външността си в съответствие с вярата на своя мъж, а
преданата Кадига веднага се покръстила и станала ревностна
мюсюлманка. Тогава именно тя получила арабското име Кадига и й
разрешили да остане при своята господарка.

След известно време мавританският цар станал щастлив и горд
баща на три прекрасни дъщери, които се родили наведнъж; може да е
искал да са синове, но се утешавал с мисълта, че три дъщери, родени
наведнъж, са доста добро постижение за мъж на преклонна възраст,
при това левак.

И както обикновено правят всички мюсюлмански монарси, той
свикал астролозите си във връзка с това щастливо събитие. Те
направили хороскопи на трите принцеси и поклатили глави. „О,
кралю’ казали те, да имаш дъщери винаги е било опасно, но твоите ще
се нуждаят от изключителната ти бдителност, когато станат ’на възраст
за женене — тогава ги дръж около себе си и не ги поверявай никому.“

Мохамед Левака бил смятан от своите приближени за мъдър
крал, а, разбира се, и той самият се мислел за такъв. Предсказанието на
астролозите не го разтревожило особено — разчитал на своята
изобретателност да опази дъщерите и да надхитри съдбата.

Раждането на трите дъщери било последната награда от
женитбата на монарха, кралицата не му родила повече деца и след
няколко години умряла, поверявайки малките си момиченца на
неговата любов и верността на мъдрата Кадига.
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Още много години трябвало да минат, докато принцесите стигнат
този опасен период — възрастта за женене. Но проницателният монарх
си казал: „Добре е да се вземат мерки навреме“, и затова решил
дъщерите му да отраснат в замъка Салобреня — разкошен палат на
билото на хълм, обграден с непристъпна мавританска крепост с изглед
към Средиземно море. Използували го като кралска резиденция,
където мюсюлманските монарси затваряли онези свои роднини, които
застрашавали тяхната сигурност, като им осигурявали разкош и
развлечения, сред които те прекарвали живота си в сладострастна
леност.

Принцесите останали тук, откъснати от света, но обградени от
забавления и обслужвани от робини, които отгатвали техните желания.
Можели да си почиват в чудесните градини с най-редки плодове и
цветя, в ароматични горички и в уханни бани. От трите страни на
замъка се виждала пищна долина с най-разнообразни растения, която
стигала до високата планина Алпуксара, а четвъртата страна гледала
към просторното слънчево море.

В този великолепен палат, при хубав климат и безоблачно небе
трите принцеси станали истински красавици. Но макар отгледани
еднакво, те отрано започнали да проявяват различие в характерите.
Казвали се Зайда, Зорайда и Зорахайда — в такъв ред се родили точно
през три минути.

Зайда, най-голямата, била безстрашна по дух и във всичко
предвождала сестрите си, както и при появата си на белия свят.
Любознателна, тя обичала да вниква в същността на нещата.

Зорайда имала много тънък усет за красотата, което несъмнено
обяснявало удоволствието й да съзерцава собствения си лик в огледала
и фонтани, а също и любовта й към цветята, скъпоценните камъни и
други изящни накити.

Колкото до Зорахайда, най-малката, тя била деликатна,
стеснителна и изключително чувствителна, способна на много
нежност. Тези нейни качества се проявявали в любовта, с която
обграждала многобройните си любими цветя, птици и животни. Дори
забавленията й били кротки и тя често се унасяла в мечти и блянове. С
часове седяла на някой балкон и наблюдавала блестящите звезди в
летните нощи или пък осветеното от луната море и в такива мигове
песента на някой рибар едва-едва долитаща до брега, или звуците на
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мавританска флейта от някоя отплаваща барка били достатъчни, за да я
опиянят. Най-незначителната проява в природата обаче я обърквала, а
една гръмотевица била достатъчна, за да изпадне в несвяст.

Годините се нижели гладко и спокойно. Мъдрата Кадига, на
която поверили принцесите, била вярна на своя дълг и неуморна в
грижите.

Както вече стана дума, замъкът Салобреня бил построен на
крайморски хълм. Една от външните стени се спускала надолу по
хълма и стигала до издадена над морето скала. В подножието й имало
тясна пясъчна ивица, загладена от къдравите вълни на прибоя. На тази
скала имало малка наблюдателна кула с решетъчни прозорци, през
които влизал морският бриз. Обикновено тук принцесите прекарвали
знойните обедни часове.

Един ден любопитната Зайда седяла на един от прозорците, а
сестрите й се излежавали на дивана по време на своята siesta или
следобедна почивка. Вниманието й привлякла една галера, която се
насочвала към брега с отмерени удари на греблата. Като приближила
достатъчно, Зайда видяла, че е пълна с въоръжени мъже. Галерата
спуснала котва в подножието на кулата и на тесния бряг слезли много
мавритански войници, които водели няколко затворници-християни.
Любопитната Зайда събудила сестрите си и трите надникнали
предпазливо през гъстата решетка, която ги скривала от чужд поглед.
Всред затворниците имало трима богато облечени испански младежи.
Били в разцвета на младостта си и с благородна осанка, а изисканото
им държание, макар оковани във вериги и заобиколени от неприятели,
говорели за величието на техния дух. Принцесите наблюдавали
напрегнато с притаен дъх. Затворени в този замък, сред женска
прислуга, без да виждат други мъже освен чернокожи роби и груби
рибари по брега, не е чудно, че появата на тримата мъжествени, млади
и красиви благородници предизвикала такова вълнение в техните
сърца.

— Имало ли е някога на земята по-достойно създание от мъжа в
пурпурночервено? — извикала Зайда, най-голямата от сестрите. —
Вижте колко е горд, сякаш всички наоколо са негови роби!

— Но я погледнете онзи със зелените дрехи! — възкликнала
Зорайда. — Каква грация! Каква елегантност! Какъв дух!



6

Кротката Зорахайда не казала нищо, но тайно предпочела мъжа в
синьо.

Принцесите продължили да наблюдават, докато затворниците се
скрили от очите им, после въздъхнали дълбоко, обърнали се,
спогледали се за миг и замислени и тъжни седнали на диваните.

В това състояние ги заварила мъдрата Кадига. Те й разказали
какво видели и дори коравото сърце на тяхната dueña се трогнало.
„Бедните младежи! — възкликнала тя. — Обзалагам се, че тяхното
пленничество кара сърцата на много красиви и благородни дами в
родината им да се свиват от мъка. Ах, деца мои, вие нямате никаква
представа за живота на тези благородници в собствената им страна.
Какво перчене по турнири! Какво преклонение пред дамите! Какво
ухажване и серенади!“

Любопитството на Зайда съвсем се разпалило. Тя не можела да
се задоволи лесно и разпитвала, докато изтръгнала от своята дуеня
най-живите моменти от нейната младост в родната й земя. Красивата
Зорайда вирнала нос и тайно се оглеждала в някое огледало, когато
разговорът се насочвал към чара на испанките, а Зорахайда с усилие
потискала въздишките си, щом заговорели за серенади по месечина.

Всеки ден любопитната Зайда подновявала въпросите си и всеки
ден мъдрата дуеня повтаряла разказите си, които благородните й
слушателки следели с дълбок интерес и чести въздишки. Накрая
проницателната стара жена прозряла пакостта, която вършела. Била
свикнала да мисли за принцесите като за деца, а те били вече
пораснали, но без тя да забележи, и сега пред нея стояли три
прекрасни девойки на възраст за женене. „Време е да предупредя
краля“, помислила си дуенята.

Една сутрин, както Мохамед Левака се излежавал на дивана в
една от прохладните зали на двореца Алхамбра, пристигнал роб от
крепостта Салобреня с послание от мъдрата Кадига, с което го
поздравявала за рождения ден на дъщерите му. Заедно с посланието
робът му подал изящна малка кошничка, украсена с цветя, където
върху маслинови и лозови листа имало праскова, кайсия и зарзала —
свежи, нежни, с росна сладост — и всички те току-що съблазнително
узрели. Монархът познавал езика на цветята и плодовете в Ориента и
лесно се досетил за значението на този символичен дар.
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— Значи — казал той — настъпил е критичният период, за който
говореха астролозите: дъщерите ми са на възраст за женене. Какво
трябва да се направи? Те са далеч от мъжки поглед и са под грижите на
мъдрата Кадига — всичко това е добре, но все пак не са под моите
собствени грижи, както препоръчаха астролозите. Трябва да ги
прибера при себе си и лично да се заема с тях.

И след като казал това, наредил за посрещането им да се
подготви една от кулите на двореца Алхамбра, а той начело на
гвардията си заминал за крепостта Салобреня, да ги доведе лично.

Мохамед не бил виждал дъщерите си близо три години и не
можел да повярва на очите си колко невероятно се била променила
външността им за толкова кратко време. За този период те били
преминали онази изумителна граница в живота на жената, която отделя
неоформеното, безлично и глуповато момиче от цъфтящата, свенлива,
мечтателна жена. Този период прилича на преминаването от
еднообразната, ветровита, скучна равнина на Ла Манча в пищните
долини и високи хълмове на Андалусия.

Зайда била висока, с изящна снага, високомерно държание и
проницателен поглед. Тя влязла с величествена и решителна стъпка и
отправила дълбок поклон към Мохамед, като се отнесла към него по-
скоро като към владетел, отколкото към баща. Зорайда била средна на
ръст, със съблазнителна външност и плавна походка. Притежавала
блестяща хубост, подчертана от облеклото. Приближила се към баща
си с усмивка, целунала му ръка и го приветствувала с няколко строфи
от известен арабски поет, когото монархът обожавал. Зорахайда била
стеснителна и плаха, по-дребна от сестрите си, с онази нежна
умолителна красота, която търси обич и закрила. Тя не можела да
заповядва като най-голямата си сестра, нито да заслепява с красотата
си като втората — по-скоро била създадена да се сгуши в обятията на
едно мъжко преклонение, да свие там гнездо и повече нищо да не
търси. Приближила се към баща си с плахи колебливи стъпки и щяла
да му целуне ръка, но като го погледнала в лицето и видяла, че е
озарено от бащинска усмивка, вродената й нежност бликнала и тя се
хвърлила на врата му.

Мохамед Левака огледал цъфтящите си дъщери със смесено
чувство на гордост и обърканост, защото, докато се радвал на техния
чар, си спомнил за предсказанието на астролозите. „Три дъщери! Три
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дъщери! — мърморел си той непрестанно под носа. — И всички те на
възраст за женене! Ето изкусителното дърво на Хесперидите, което
трябва да се пази от дракон!“

Подготвил се за завръщането в Гранада, като изпратил напред
вестоносци със заповед всички да стоят далече от пътя, по който ще
мине той, и всички врати и прозорци да се затворят при
приближаването на принцесите. След като това било направено, той
потеглил, придружен от група чернокожи конници с отвратителен вид,
облечени с лъскави доспехи.

Принцесите яздели до него плътно забулени на красиви бели
коне с кадифени сбруи, украсени със злато и дълги до земята; с
юздечки и стремена от злато и копринени поводи, обшити с бисери и
скъпоценни камъни. По конете имало множество малки сребърни
звънчета, които при спокоен ход звънтели много мелодично. Но горко
на нещастника, който се покажел на пътя, като чуел тези звънчета! На
войниците било заповядано да го съсекат без никаква милост.

Шествието се приближавало към Гранада, когато на брега на
река Хенил застигнали малка група мавритански войници, водещи
затворници. Било късно войниците да се махнат от пътя, затова те се
проснали по очи на земята и заповядали на пленниците да сторят
същото. Сред затворниците били същите трима благородници, които
принцесите видели от кулата. Те или не разбрали, или били прекалено
горди, да се подчинят на заповедта и останали прави, загледани в
приближаващото шествие.

Гняв обзел монарха при това явно незачитане на неговите
заповеди. Изтеглил ятагана си, излязъл напред и тъкмо се готвел да
нанесе ляв удар, който щял да бъде пагубен поне за един от тримата
мъже, когато принцесите се струпали около него и поискали милост за
затворниците. Даже плахата Зорахайда забравила срамежливостта си и
убедително се застъпила за тях. Мохамед се спрял с вдигнат ятаган,
когато командирът на охраната се хвърлил в краката му.

— Ваше височество — казал той, — не вършете нещо, което
може да предизвика голямо възмущение в цялото кралство. Това са
трима храбри и благородни испанци, пленени в битка, в която се биха
като лъвове; те са от знатно потекло и за тях може да се получи голям
откуп.
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— Достатъчно! — казал кралят. — Аз ще подаря живота им, но
ще ги накажа за тяхната дързост — ще бъдат отведени в Алените кули
на каторжна работа.

В този миг Мохамед направил една от обичайните си левашки
грешки. Всред шума и вълнението на свирепата сцена фереджетата на
трите принцеси се отметнали назад, разкрила се лъчезарната им
красота и удължавайки преговорите, кралят дал възможност красотата
да окаже пълното си въздействие. В онова време хората се влюбвали
много по-внезапно, отколкото днес, което се вижда от всички древни
легенди. Ето защо няма нищо чудно в това, че сърцата на тримата
младежи били напълно покорени, още повече че към възхищението им
се прибавила и благодарност. Малко странно е обаче, макар и при това
да е съвсем сигурно, че всеки от тях бил очарован от една от трите
красавици. Що се отнася до принцесите, те били поразени повече от
когато и да било от благородното държание на пленниците и запазили
в сърцата си всичко чуто за тяхната храброст и потекло.

Шествието тръгнало отново. Трите принцеси яздели замислени
звънтящите си коне, като от време на време поглеждали крадешком
назад да зърнат пленниците-християни, които отвеждали в
определения за тях затвор в Алените кули.

Резиденцията на принцесите била най-изящното нещо, което
въображението може да си представи. Намирала се в кула, малко
отдалечена от главния дворец на Алхамбра, но все пак свързана с него
посредством главната стена, обграждаща целия хълм. От едната страна
се виждала вътрешността на крепостта, а долу имало малка градинка с
най-редки цветя. От другата страна дълбока закътана клисура отделяла
парка на Алхамбра от този на Хенералифе. Вътрешността на кулата
била разделена на малки приказни покои, красиво обзаведени в лекия
арабски стил. Те били разположени около висока зала, чийто сводест
таван се извисявал почти до върха на кулата. Стените и тавана на
залата били украсени с арабски орнаменти и дърворезба, блестящи от
злато и ярки цветове. В средата на мраморния под имало алабастров
фонтан, заобиколен с ухаещи храсти и цветя. От него бликала водна
струя, която охлаждала цялата сграда, а звукът й действувал
успокоително. Покрай стените висели златни и сребърни клетки с
красиви пойни птички.
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Докато били в замъка Салобреня, за принцесите казвали, че са
винаги жизнерадостни и кралят очаквал да останат възхитени от
двореца Алхамбра. Но за негова изненада те започнали да линеят,
обзела ги меланхолия и изразявали недоволство от всичко наоколо.
Цветята не ухаели, песента на славея смущавала нощния им сън, а
алабастровия фонтан ги изкарвал извън всякакво търпение с вечното
си „кап-кап“ и „плис-плис“ от сутрин до вечер и от вечер до сутрин.

Кралят имал малко сприхав и деспотичен характер и отначало
много се възмущавал, но после размислил и решил, че дъщерите му са
на възраст за женене, когато интелектът на жената се развива и
желанията нарастват. „Те не са вече деца — казал си той. — Те са
истински жени и се нуждаят от подходящи неща, които да ги
заинтригуват.“ Ето защо наел всички шивачи, бижутери и златари от
Гранада и принцесите били затрупани с рокли от коприна, тънки
материи и брокат, кашмирени шалове и огърлици от бисери и
диаманти, пръстени и гривни за ръцете и глезените и всякакви други
скъпи неща.

Обаче всичко това се оказало безполезно. Принцесите си
останали все така бледи и равнодушни към тези труфила и приличали
на три повяхнали розови пъпки, клюмнали на едно и също стебло.
Кралят не знаел какво да прави. Той по принцип имал голямо доверие
в собствената си преценка и никога не приемал съвет от другиго.
„Приумиците и капризите на три девойки — казал той — са
достатъчни да объркат и най-умния човек.“ И ето че за пръв път в
живота си изпитал нужда да се посъветва.

Обърнал се към опитната дуеня.
— Кадига — казал кралят, — зная, че си една от най-мъдрите

жени в целия свят, както и една от най-преданите, затова винаги съм ти
предоставял да се грижиш за моите дъщери. Бащите не могат да не
бъдат съвсем откровени с онези, на които са засвидетелствували
доверие. Искам сега да откриеш тайната болест, която измъчва
принцесите, и да измислиш някакво средство, което да възвърне
тяхното здраве и доброто им настроение.

Кадига му обещала напълно да му се подчини. Всъщност тя
знаела за болестта на принцесите повече от самите тях. Като останала
с тях насаме, тя се постарала постепенно да спечели доверието им.
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— Скъпи деца, защо сте толкова тъжни и унили в такова красиво
място, където имате всичко, което човек може да пожелае?

Принцесите се огледали с невиждащи очи наоколо и въздъхнали.
— В такъв случай какво още искате да имате? Да ви донесат ли

чудния папагал, който говори на всички езици и предизвиква
възхищението на цяла Гранада?

— Отвратително! — извикала принцесата Зайда. — Ужасна
крещяща птица, която бърбори разни безсмислици; човек трябва да
няма мозък, за да понася такава напаст!

— Да ви донесат ли маймуна от гибралтарската скала да ви
забавлява със своите лудории?

— Маймуна! Пфу! — извикала Зорайда. — Тази противна
имитация на човек. Ненавиждам това гадно животно.

— А какво ще кажете за известния чернокож певец Кадим от
кралския харем в Мароко? Казват, че гласът му бил хубав като на жена.

— Ужасявам се при вида на тези чернокожи роби! — казала
нежната Зорахайда. — А освен това изгубих всякакво влечение към
музиката.

— О, дете мое, ти не би казала така — отвърнала лукаво старата
жена, — ако беше чула снощи песента на тримата испански
благородници, които срещнахме по време на нашето пътуване. Но и
таз хубава, деца! Защо се изчервихте, защо се развълнувахте така?

— Нищо, нищо, майчице, продължавай, моля ти се!
— Ами… снощи, като минавах покрай Алените кули, видях

тримата кавалери да си почиват след работа. Един от тях свиреше на
китара толкова умело, а другите пееха поред, и то с такъв маниер, че
дори и войниците ги слушаха, без да се помръдват, като омагьосани.
Аллах да ми прости! Не можех да не се трогна, като чух песните от
родната ми страна и видях трима толкова благородни младежи
поробени и оковани!

Тук добрата стара жена не могла да се удържи и заплакала.
— Майчице, може би ти можеш да уредиш да зърнем тези

кавалери — казала Зайда.
— Мисля — казала Зорайда, — че малко музика би

подействувала добре.
Плахата Зорахайда не казала нищо, а само прегърнала Кадига.
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— За бога! — възкликнала мъдрата старица. — За какво
говорите, деца мои? Баща ви ще убие всички ни само ако чуе подобно
нещо. Наистина тези кавалери са благовъзпитани и умни, но какво от
това? Те са врагове на нашата вяра и вие трябва да мислите за тях само
с погнуса.

В желанията на жената, особено когато наближи възрастта да се
задоми, има някаква възхитителна дързост и непреклонност пред
опасностите и забраните. Принцесите наобиколили своята стара дуеня,
увещавали я, молели и заявявали, че ако им откаже, ще съкруши
сърцата им.

Какво можела да направи Кадига? Наистина тя била най-мъдрата
стара жена в целия свят и една от най-верните поданички на краля, но
трябвало ли спокойно да наблюдава как се разкъсват сърцата на три
красиви принцеси само заради някакво дрънкане на китара? Освен
това, макар че дълго живяла сред маврите и се покръстила,
подражавайки на господарката си, както подобава на всяка вярна
прислужница — все пак по рождение била испанка и в сърцето й се
таели християнски чувства. И затова се замислила как да удовлетвори
желанието на принцесите.

За пленените християни, затворени в Алените кули, отговарял
един широкоплещест renegado[2] с големи бакенбарди на име Хюсеин
Баба, за когото казвали, че е много алчен. Тя отишла при него и както
били насаме, пъхнала в ръката му голяма жълтица.

— Хюсеин Баба — казала тя, моите господарки — трите
принцеси, които са затворени в кулата и много се нуждаят от
развлечения, узнали за музикалните дарби на тримата испанци и искат
да чуят една тяхна песен. Аз съм сигурна, че ти си твърде добър, за да
им откажеш едно толкова невинно желание.

— Какво! И да окачат главата ми на входната врата на
собствената ми кула! Защото такава ще бъде наградата, ако кралят
разбере.

— Няма такава опасност — може да се направи така, че да се
удовлетвори прищявката на принцесите и баща им нищо да не разбере.
Ти знаеш дълбоката клисура отвъд крепостните стени, непосредствено
под, кулата. Заповядай на тримата християни да работят там и от време
на време им позволявай да пеят и свирят, сякаш за тяхно собствено
развлечение. Така принцесите ще могат да ги чуват от прозорците на
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кулата, а можеш да бъдеш сигурен, че те ще ти платят добре за
услугата.

Свършила пламенната си тирада, добрата стара жена внимателно
стиснала грубата ръка на този renegado и оставила в нея Още една
жълтица.

Не можело да се устои на нейното красноречие. Още на следния
ден тримата затворници били на работа в клисурата. В горещината по
пладне, когато другите работници спели на сянка, а охраняващите ги
войници клюмали сънливо на поста си, испанските пленници седнали
на тревата в подножието на кулата и запели една испанска песничка
със съпровод на китара.

Клисурата била дълбока, а кулата висока, но гласовете им се
чували ясно в безмълвието на лятното пладне. Принцесите слушали от
своя балкон — те знаели испански от своята дуеня, и се трогнали от
нежността на песента. За разлика от тях преданата Кадига била ужасно
слисана.

— Аллах да ни закриля! — извикала тя. — Те пеят любовна
песен, посветена на вас. Чувал ли е някога смъртен подобна дързост!
Ще изтичам при техния пазач, та да ги набият здравата.

— Какво! Да бият такива храбри благородници само защото пеят
толкова хубаво?!

Мисълта за това изпълнила с ужас трите принцеси. Въпреки
цялото си целомъдрено възмущение, добрата стара жена имала меко
сърце и не било трудно да я придумат. Освен това й се струвало, че
музиката има благотворно въздействие върху младите й господарки.
По страните им вече избила руменина, а очите им започнали да
блестят. Ето защо тя не казала нищо повече за любовната песен на
испанците.

Когато те престанали да пеят, принцесите мълчали известно
време. Накрая Зорайда взела една лютня и със сладък, макар и
слабичък и несигурен глас зачуруликала някаква арабска мелодия,
чийто припев гласял: „Розата е скрита между листата, но тя слуша с
наслада песента на славея.“

Оттогава насетне пленниците работели почти всеки ден в
клисурата. Съобразителният Хюсеин Баба ставал все по-
снизходителен и с всеки изминал ден — по-склонен да заспива на
поста си. Известно време те поддържали далечна връзка с познати
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песни и романси, които до известна степен отговаряли едни на други и
пренасяли чувствата на двете страни. Постепенно принцесите
започнали да се показват на балкона, когато нямало опасност да ги
видят стражите. При това разговаряли с благородниците посредством
цветя, чийто символичен език всички те познавали. Трудностите при
общуването увеличавали очарованието и усилвали страстта, породила
се по такъв необикновен начин, тъй като любовта обича да се бори с
трудностите и колкото е по-бедна почвата, толкова по-буйно
разцъфтява.

Промяната във вида и настроението на принцесите в следствие
на тази тайна връзка изненадала и зарадвала краля-левак, но никой не
ликувал така, както мъдрата Кадига, която смятала, че всичко това се
дължи на нейното умение.

Накрая общуването им по този начин било прекъснато: в
продължение на няколко дни пленниците не се появили в клисурата.
Трите красиви принцеси напразно гледали от кулата. Напразно
протягали лебедовите си шии от балкона. Напразно пеели като
затворени в клетка славейчета. Нямало и следа от тримата християни
— от горичката не се чувал никакъв звук. Преданата Кадига отишла да
научи нещо, но скоро се завърнала с посърнало лице.

— Ох, деца мои! — извикала тя. — Знаех си аз докъде ще стигне
всичко това, но вие упорито държахте на своето. Е, сега може да
окачите лютните си по върбите. Семействата на благородните испанци
са ги откупили, сега те са в Гранада и се готвят да се завърнат в
родината си.

При тази новина трите красиви принцеси изпаднали в отчаяние.
Хубавата Зайда била възмутена от нанесената им обида — да ги
изоставят дори без една прощална дума. Зорайда кършела ръце,
плачела, заставала пред огледалото и отново започвала да плаче.
Кротката Зорахайда се навеждала от балкона и ридаела безмълвно, а
сълзите й падали една подир друга върху цветята на брега, на който
толкова често седели притворните испанци.

Преданата Кадига правела всичко по силите си да утеши скръбта
им:

— Успокойте се, деца, човек трябва да свикне с тези неща. Такъв
е животът. О, когато станете на моите години, тогава ще можете да
преценявате мъжете. Обзалагам се, че тези кавалери си имат любими
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сред красивите испанки от Кордова и Севиля и скоро ще правят
серенади под техните балкони и вече няма да се сетят за
мавританските красавици от Алхамбра. Затова успокойте се, деца мои,
и не мислете повече за тях.

Утешителните думи на мъдрата Кадига само засилили
отчаянието на трите принцеси и през следващите два дни те били
неутешими. На сутринта на третия ден добрата стара жена влязла в
техните покои, изпълнена с възмущение.

— Кой би повярвал, че може да съществува такава безочливост у
един простосмъртен! — възкликнала тя, веднага щом намерила думи
да изрази чувствата си. — Но така ми се пада, задето ви насърчавах да
мамите достойния си баща. Да не чувам повече за вашите испански
кавалери!

— Защо, какво е станало, добра ни Кадига? — извикали
принцесите с тревога и загриженост.

— Какво е станало ли?! Предателство е станало или нещо, което
е също така лошо: предложено е предателство, и то на мен — на най-
вярната поданица и най-преданата измежду всички дуени! Да, деца
мои, испанските кавалери се опитаха да ме подкупят да ви убедя да
избягате с тях в Кордова и да станете техни жени!

Тогава добрата стара жена покрила с ръце лицето си и дала воля
на дълбокото си възмущение и мъка. Трите красиви принцеси ту
побледнявали, ту се зачервявали, треперели, гледали в земята, плахо се
споглеждали и мълчали. В това време старата жена се клатела напред-
назад силно развълнувана и от време на време възкликвала: „Да
доживея да ме обидят така! Мене, най-преданата прислужница!“

Най-сетне най-голямата принцеса, която била с най-силен
характер и винаги заставала начело на сестрите си, се приближила до
дуенята и като поставила ръка на рамото й, казала:

— Е, майко, ако допуснем, че искаме да избягаме с тези испанци,
възможно ли е да го направим?

Добрата стара жена изведнъж престанала да се вайка и като
повдигнала очи казала:

— Дали е възможно? Разбира се, че е възможно! Та нали
испанците вече са подкупили Хюсеин Баба, началника на охраната, и
са подготвили целия план? Но като си помисля само, че мамим баща
ви, вашия баща, който ми гласува такова доверие! — При което
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достойната жена отново се натъжила и пак започнала да се клати
напред-назад и да кърши ръце.

— Но нашият баща винаги е гласувал доверие не на нас, —
казала най-голямата принцеса. — а на резетата и на решетките и се е
отнасял с нас като с пленници.

— Е, това наистина е така — отвърнала старата жена, забравяйки
отново скръбта си. — Вярно, че той постъпи твърде неблагоразумно —
да ви затвори да вехнете тук, в тази мрачна стара кула като изсъхващи
рози във ваза! Но пък да избягате от родината си?!

— Нима страната, в която ще избягаме, не е родината на нашата
майка, където ще живеем на свобода? И нима всяка от нас няма да се
сдобие с млад съпруг в замяна на този суров стар баща?

— Е и това е съвсем вярно и трябва да призная, че вашият баща е
голям тиранин. — И като се натъжила отново, дуенята казала: — А
мене тук ли ще ме оставите, за да понеса удара на неговата мъст?

— В никакъв случат, добра ми Кадига! Не може ли да избягаш и
ти с нас?

— Права си, детето ми, и да си призная, когато обсъждахме този
въпрос с Хюсеин Баба, той ми обеща да се погрижи за мен, ако ви
придружа по време на бягството. Но все пак, деца мои, искате ли да се
отречете от бащината си вяра?

— Християнството е първоначалната вяра на майка ни! —
отвърнала най-голямата принцеса. — И аз съм готова да го приема, а
сигурна съм, че това се отнася и за сестрите ми.

— И това е вярно! — възкликнала вече по-бодро старата жена. —
Това беше първоначалната вяра на майка ви и на смъртния си одър тя
горчиво се каеше, че се е отрекла от нея. Тогава аз й обещах да се
грижа за вашите души и сега много се радвам, че те са на път да бъдат
спасени. Да, деца мои, аз също съм родена християнка, в душата си
съм останала християнка и съм решила да се върна към вярата си.
Говорих за това с Хюсеин Баба, който по рождение е испанец и е от
едно селище недалеч от родния ми град. Той също иска да види
родината си и да се помири с църквата, а благородниците обещаха, че
ако пожелаем да станем мъж и жена, когато се завърнем в родната си
страна, те щедро ще ни осигурят.

С една дума, оказало се, че тази изключително мъдра и
предвидлива жена е преговаряла с благородниците и с вероотстъпника
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и е разработила целия план за бягството. Най-голямата принцеса
веднага се съгласила и нейният пример, както обикновено, определил
поведението на сестрите й. Наистина най-малката се колебаела, тъй
като по душа била кротка и плаха и в сърцето й синовните чувства се
борели с младежката страст. Последната обаче, както обикновено,
победила и тя започнала да се подготвя за бягството, като тихо си
плачела и сподавяла въздишките си.

Скалистият хълм, на който е построен дворецът. Алхамбра, още
в стари времена бил прорязан от подземни тунели, издълбани в
скалата. Те водели от крепостта до отделни части на града и до
далечни изходи по бреговете на реките Даро и Хенил. Били строени по
различно време от мавританските крале като средство за бягство при
внезапни бунтове или като тайни изходи за измъкване на някои лица
при лична необходимост. Повечето от тях вече не съществуват, но
други са останали; някои задръстени с боклук, а други зазидани —
паметници на ревностни предохранителни мерки и военни хитрости на
мавританското правителство. През един от тези тунели Хюсеин Баба
се бил наел да преведе принцесите до един изход отвъд градските
стени, където благородниците щели да чакат с готовност да преминат
границата с цялата група.

Настъпила уречената нощ. Кулата на принцесите била
заключена, както обикновено, /и дворецът Алхамбра потънал в дълбок
сън. Към полунощ мъдрата Кадига застанала на един балкон, който
гледал към градината, и се ослушала. Хюсеин Баба бил вече долу и дал
уговорения сигнал. Дуенята вързала края на една въжена стълба за
балкона, спуснала я в градината и слязла. Двете по-големи принцеси я
последвали с разтупкани сърца, но когато дошъл ред на най-малката
принцеса, на Зорахайда, тя започнала да се колебае и се разтреперила.
Няколко пъти събирала смелост и стъпвала с нежното си краче на
стълбата, но всеки път го отдръпвала, а колкото повече се бавела,
толкова повече се разтупквало нещастното й сърце. Отправила печален
поглед към атлазената стая — наистина тя живяла там като птичка в
клетка, но в нея била на сигурно място. Кой би могъл да каже какви
опасности ще я сполетят, ако хвръкне по широкия свят! В този миг тя
си спомнила за своя храбър възлюбен и малкото й краче тутакси се
озовало на стълбата, после отново се сетила за баща си и се
отдръпнала назад. Но безсмислено е да правим опит да описваме
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душевната борба на едно толкова младо, нежно и влюбено създание,
същевременно така нерешително и непознаващо света.

Напразно сестрите й я молели, дуенята гълчала, a renegado
ругаел под балкона — кротката малка мавританка стояла, изпълнена
със съмнение и трепет пред прага на бягството, изкушавала се от
сладостта на греха, но се ужасявала от неизвестността.

С всеки миг опасността да бъдат разкрити се увеличавала. Чул се
далечен тропот.

— Патрулите обикалят — извикал renegado. — Забавим ли се, ще
загинем. Принцесо, слизай веднага, или те оставяме.

За миг Зорахайда страшно се развълнувала, после с отчаяна
решителност отвързала въжената стълба и я пуснала от балкона.

— Реших! — извикала тя. — Вече не мога да избягам! Аллах да
ви води и да ви окриля, скъпи сестри!

Двете по-големи принцеси се ужасили при мисълта да тръгнат
без нея и на драго сърце щели да се позабавят, за да я изчакат, но
патрулът се приближавал; renegado бил бесен и бързо ги повел към
подземния коридор. Те вървели пипнешком през страшен лабиринт,
прорязан в недрата на планината, и успели да стигнат незабелязано
една желязна врата, която извеждала извън стените. Испанците ги
чакали, преоблечени като мавритански войници от охраната, водени от
renegado.

Любимият на Зорахайда обезумял от скръб при нейния отказ да
напусне кулата, но за ридания нямало време. Двете принцеси седнали
на конете зад своите любими, преданата Кадига се качила зад renegado
и всички се отправили бързо към прохода Лопе, който води от
планините към Кордова.

Не били отишли далеч, когато чули от бойниците на Алхамбра да
се разнася звукът на барабани и тръби.

— Бягството ни е разкрито — казал renegado.
— Имаме бързи коне, нощта е тъмна и можем да оставим далече

зад себе си всички преследвачи — отвърнали испанците.
Те пришпорили конете и бързо прекосили долината. Добрали се

до подножието на планината Елвира, която се врязва като нос в
равнината. Renegado спрял и се ослушал.

— Засега — казал той — по следите ни няма никой, ще можем да
избягаме в планините. — Докато говорел, на върха на наблюдателната



19

кула се появил светъл огнен език.
— По дяволите! — извикал renegado. — Този огън ще вдигне на

крак цялата охрана по проходите. Да се махаме! Да се махаме!
Препускайте с всички сили — няма време за губене!

И те се понесли. Ударите от конските копита отеквали от скала
на скала, докато летели по пътя, който обикалял скалистата планина
Елвира. И както продължавали да галопират, забелязали, че на светлия
огнен сигнал от Алхамбра отговорили с огньове от всички посоки —
светлина подир светлина лумвала от atalayas — наблюдателните кули
из планините.

— Напред! Напред! — викал renegado с неспирни ругатни.
— Към моста, към моста, преди тревогата да е стигнала дотам!
Те заобиколили планинското разклонение и стигнали до

прочутия мост Пуенте де Пинос, прехвърлен над един буен поток,
често обагрян с християнска и мюсюлманска кръв. Но за техен ужас в
кулата на моста припламвали светлини, блестели доспехите на
въоръжени мъже. Renegado спрял коня си, изправил се на стремената и
се огледал. После, като направил знак на благородниците, кривнал от
пътя; известно време яздел покрай реката и след това се хвърлил във
водата. Благородниците извикали на принцесите да се държат здраво
за тях и последвали своя водач. В началото бързото течение ги
повлякло, вълните бушували наоколо, но красивите принцеси се
държели здраво за своите любими, без изобщо да се оплакват.
Рицарите достигнали успешно отсрещния бряг и renegado ги повел по
неравни пусти пътеки и диви barrancos през недрата на планината, за
да избегнат познатите проходи. Накратко, те успели да стигнат древния
град Кордова, където тяхното завръщане в родината при близки и
приятели било отпразнувано с голяма веселба, тъй като били от най-
благородните семейства. Красивите принцеси били незабавно приети в
лоното на църквата и след като станали християнки по всички
общоприети правила, заживели честити.

В бързината си да опишем успешното бягство на принцесите
през реката и планините забравихме да споменем за съдбата на
преданата Кадига. Тя се вкопчала здраво като котка за Хюсеин Баба по
време на лудия бяг през долината, пищяла при всеки скок, което
станало причина за не една ругатня от страна на вероотстъпника с
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бакенбардите. Но когато се готвел да се хвърли с коня си в реката, тя
изпитала безграничен страх.

— Не ме стискай толкова силно! — извикал Хюсеин Баба.
— Дръж се за колана ми и не се бой.
Тя се хванала здраво с двете си ръце за кожения колан, който

опасвал широкоплещестия renegado, но когато той спрял с
благородниците да си поеме дъх на билото на планината, дуенята вече
я нямало.

— Какво се е случило с Кадига? — тревожно извикали
принцесите.

— Само аллах знае! — отвърнал renegado. — Коланът ми се
разкопча в средата на реката и водата го повлече заедно с Кадига. Да
бъде волята на аллах! Но това беше бродиран колан и струваше доста
пари.

Нямало време за губене в безсмислени съжаления и все пак
принцесите наистина оплакали горчиво загубата на тяхната мъдра
съветничка. Обаче тази чудесна стара жена изгубила в потока само
един от своите девет живота. Като изтеглял мрежите си малко по-
надолу на реката, някакъв рибар я извадил на брега и бил доста
изненадан от този великолепен улов. Какво е станало сетне с мъдрата
Кадига, легендата не споменава. Сигурно е обаче, че тя доказала своята
мъдрост, като до края на живота си стояла далеч от Мохамед Левака.

Почти толкова малко се знае и за поведението на този
проницателен монарх, когато разбрал за бягството на дъщерите си и за
измяната на най-преданата прислужница. Това бил единственият
случай, когато той потърсил съвет, и се знае, че никога повече не
допуснал подобна слабост. Но положил големи усилия да опази най-
малката си дъщеря, която не склонила да избяга. Всъщност, смята се,
че тя тайно съжалявала за това. Понякога я виждали наведена над
бойниците на кулата да гледа с тъга към планините на Кордова, а
понякога я чували да свири на лютнята си и да пее тъжни песни, в
които казват, че оплаквала загубата на сестрите си и на своя любим и
самотния си живот. Умряла млада и се говори, че е погребана под
кулата, а трагичната й съдба породила не една легенда.

[1] Компаньонка (исп.) — Б.пр. ↑
[2] Вероотстъпник (исп.) — Б.пр. ↑
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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