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Глава II 

Вратата се отвори. Светлината изчезна. 
Въздухът натежа. Замириса на вода. Хората 
в групата шушукаха по между си, но дори 
това непрестанно жужене не можеше да 
заглуши тишината на пещерата. Минава-
ха по двама- трима през тесния коридор, 
следвайки  водача си.

— И така!- отекна гласът на Дани- Вече 
сме в голямата зала, в голямата галерия на 
пещерата. Нарича се „Бучащата зала“- дъл-
га повече от стотина метра, широка около 
четирсет, но по-интересното, че в най-ви-
соките си части достига трийсет и пет метра. 
Защо ще кажете високото да е най- инте-
ресно? Защото тук се намира най-високият 
подземен водопад на целия Балкански по-
луостров.

— Тука прилепи има ли?- провикна се 
едно момченце.

— Оглеждай се, ослушвай се и ако си 
внимателен, ще ги чуеш и с повече късмет 
ще ги видиш!- отвърна тя- Може да се при-
ближите до мен, за да ме чувате по-добре. 
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Обещавам, няма да хапя- хората се раз-
смяха- Е, поне не много. Какво ви доведе 
до тук? Вярвам има хора от различни кра-
ища на България, какво ви мотивира да 
изберете това място?... Някой???

— Амииии- осмели се една жена- 
страховитото име.

— Не се притеснявай да го кажеш. 
Осемдесет-деветдесет процента от тури-
стите са привлечени от него, а и как ина-
че? А знаете ли защо се казва така?

— Заради образа на дявола! - отново 
се обади същият човек, който искаше да 
го види още на входа.

— А той къде е?
— Ами надявах се... така де - ти да ка-

жеш.
— Ще го видите на излизане- някои от 

вас... може би. Друга идея?
— Ами нали е „гърло“? Всичко поглъща.
— Но не връща! Но за това, след мал-

ко. Истината е, че никой не е сигурен в 
произхода на името, но сте прави, че две-
те основни идеи са тези. Траките са на-
селявали Родопите дълги години и са ос-
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тавили голямо богатство и траен отпечатък 
по тези земи, че и тук... в пещерата. Според 
някои древни ръкописи и хорски преда-
ния именно сълзите на най-добрия певец в 
цяла Тракия, за който се е борила и Гърция, 
че и кой ли не още, са напълнили гърлото 
на дявола. Кой е той, знаете, нали?

— Орфей! - извика дружно тълпата.
— Точно така - Орфей и неговата без-

възвратно изгубена любов - Евридика... ос-
танала в тази пещера завинаги.

— Тука са се развели! - провикна се от-
ново същият, което малко подразни оста-
налите.

— Не много на място казано, но явно 
сте минали вече през Ягодинската пещера, 
нали? Там се женят, тука се развеждат. По-
вярвай, не искаш развод тук!

— Да, ходих и тя е по-хубава!
— Всеки е свободен в мнението си!
— Има от ония, висулките, дето са. Как 

им викахте?
— Сталактити, сталагмити и сталактони... 

Май така им викахме!- отвърна леко хладно 
Дани. И тук има, но за теб са явно твърде 
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малки, за да ги видиш. И все пак това е мла-
да пещера, но ако искаш да си уредим една 
среща след около... да кажем стотина мили-
она години и ще си говорим пак за „ония“... 
висулките! - останалите се разсмяха.

— И перли има!
— Има, да- но за теб, приятелю тук 

няма нищо. Една голяма дупка, побираща 
„Александър Невски“, че и отгоре, някак-
во си кладенче и малко кьорава пъстърва 
във водата.

— Прилеп, прилеп!!! Видях прилеп, 
мамо!- развика се момченцето, Дани му 
намигна.

— Явно все пак някой слуша и гледа.И 
така... трак или грък, човек или пък бог, 
Орфей и образът правят тази пещера из-
вестна по цял свят. Дори Хера и Зевс- ве-
ликите древногръцки върховни богове, 
се смята, че са всъщност Родопа и Хемус- 
забранената любов между брат и сестра, 
от която може би се ражда и тази пещера. 
Но колкото и да се знае за нея, толкова 
повече тайни, скрити послания и необяс-
ними за науката... странности да ги наре-
чем, крие тя... Нека продължим!
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   Звукът на водата се усили. Хората мал-
ко по малко се поразпръснаха един от друг. 
Част от тях останаха с нея, други снимаха 
„тавана“, а трети се ориентираха по посока 
на буйното блъскане в скалите и засилва-
щите се мокрещи пръски.

— Както казах и по-рано, тук до мен, 
зад тази лента във водата, може да видите 
риба. Това са пъстърви. Слепи са и са ня-
каква предшестваща форма на сегашните 
си представители. Доста по-големи са от 
нормалните и даже има предположения за 
чудовищно гигантски екземпляри. Така че 
можем и да ги наречем „динозавърски пъс-
тървички“- отново се пошегува тя- И без 
повече излишни приказки, който желае, 
може да се опита  да ги види!- тя се отдръп-
на, те минаха напред.

— Извинявайте, уфф... може ли да те по-
питам нещо?- побутна я детенцето с приле-
пите.

— Естествено, че може, а и ми се струва, 
че на теб ти е най-интересно, а?

— Харесваш ми! - каза малкия и се озъ-
би в усмивка.
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— Лелеее, как да откажа на такъв 
младеж, който толкова ме ласкае. Давай, 
приятелю, слушам те!

— Ела с мен, да ти го покажа!- и я хва-
на за ръка- Виж!- и посочи едно изобра-
жение в скалата- Какво е това?

— На какво ти прилича?
— На локва, ама много дълбока, даже 

май не свършва и защо до нея има вилица?
— Наистина си моят герой! Как се каз-

ваш?
— Димитър!
— На колко си години?
— На девет!
— Е, Мите- смятаме, че това е издъл-

бана рисунка в скалата, на хора, живели 
тук вътре, която изобразява бушуваща-
та река, която минава под краката ни. 
Знаеш ли, не много отдавна тук е имало 
наводнение. Всичко в селото било отне-
сено- животни, дървени трупи, всичко. 
Някои са се скрили тук и някак си водата 
ги е пощадила. Тя е най-голямата гатанка. 
И знаеш ли защо?- момченцето поклати 
глава в отрицание- Знае се къде започва 
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реката, но когато дойде до тук и се гмурне 
под земята, повече никой не може да я на-
мери и да разбере на къде отива.

— Уоууу, много яко. Страшничко де, ама 
е яко!

— Ела, ще ти покажа още нещо яко! За-
стани тук, точно тук в средата и погледни 
нагоре. Какво виждаш, Мите?

— Очи, мале даже, сякаш гледат, дори 
когато се местиш. Има нещо като нос, ама е 
счупен, има и рог.

— Точно така, браво! Може да те взема 
за помощник! Това, приятелче, е всъщност 
входа на пещерата.

— А ние защо влязохме от там?
— Виждаш ли онези стълби?
— Дааа...
— С теб ще се качим последни и ще гле-

даме останалите как пъшкат и охкат, съгла-
сен ли си?

— Да! Дани, ще ми дойдеш ли на гости?
— Къде, Мите?
— Във Варна- да далече е, ама...
— Там... там, може и да се видим! Хайде 

сега, да отидем при останалите - а те вече 
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се бяха събрали около ямата, в която бу-
шуваше водата.

— Макар и близо, но все тъй далеч, 
вие вече сте пред реката, чувате я по-
стоянно, а сега вече я и виждате, може и 
да светите с фенерчетата, няма проблем. 
Името ѝ е Триградска река и е един от 
ръкавите- приток на Въча. Тук е една от 
най-големите мистерии. Къде отива тази 
вода? И до ден днешен остава вход, без 
изход. Когато излезем може да видите 
паметна плоча с две имена- на момче и 
момиче, които са се гмурнали тук- вътре, 
слезли, но никога излезли... живи. Изтег-
лени с почти скъсани въжета и без кис-
лородни маски... Хвърляни са и дървени 
трупи, оцветявана е и водата- поради 
което между другото се предполага, че и 
тя се върти под земята повече от 25 кило-
метра- дълъг път блъскане в скалите, ук-
ритие на тайни места, неизвестни на нас и 
на света. И въпреки всички услия... нищо- 
някои от хората я гледаха със страхопо-
читание. Интонацията и начина, по който 
разказваше, ги караше да настръхнат, но 
и да искат и очакват още.
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— Ей, ти, ела с мен!- извика Дани на на-
халника, той се приближи- Ела, ела- тя вди-
гна ограничителната лента и те минаха зад 
нея и застанаха на ръба на скалата.

— Ама какво правиш?
— Спомняте ли си името на залата?- 

обърна се към групата- Нали искаше да 
видиш дявола?- прошепна с усмивка на на-
халника, през това време другите отгово-
риха- Погледни нагоре!- той се извърна и 
светлината го заслепи за момент и той за-
литна- Тук реката грохотно пропада в пе-
щерата и изчезва!- Дани предвидливо бе 
сложила ръката и крака си пред него и го 
завърна.

— Ти луда ли си?
— Разводът, приятелю става тук! Искаш 

ли го- скачаш! Това е!- ядосан, но и засра-
мен, човекът се върна, мъмрейки „красиви“ 
думички под носа си- Май все пак видя твоя 
приятел, а?- отново последва смях.

— И сега, хора следва дългият път на за-
връщането. Виждате ли стъпалата. Тръгвате 
по тях и ще видите „главата“, ще излезете 
през входа на пещерата. Внимавайте, тесни 
и хлъзгави са, но за сметка на това са само 
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триста и няколко. Мите- извика на мом-
ченцето - аз ще пазя групата, а ти ще па-
зиш мен, става ли?- майка му кимна.

— Лелее, супер си Дани!- извика той 
и тръгнаха.

— Как е, Мите? Хареса ли ти пещерата?
— Много.
— Ела да ти покажа още нещо, но то 

е само за теб и трябва да сме бързи, за 
да не ни усетят липсата- отидоха отново 
до оградата с водовъртежа- Застани пред 
мен и се дръж за парапета- Дани го об-
гърна с едната ръка, а с другата светна фе-
нерчето и го насочи- Погледни там, виж 
светлината на фенерчето- на това място 
водата правеше първия рязък завой след 
който изчезваше, но върху ъгълчето, кое-
то обливаше имаше рисунка.

— Ама, Дани, това пак е вилица, нали?
— Знаех си! Наистина си моят човек. 

И какво означава според теб?
— Че там има път?
— Точно така... и това е посоката- пра-

во надолу в тъмното, студено, непроглед-
но и дълбоко неизвесно пространство- 
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тайната на скрития път.
— И какво има там?
— Еееех- въздъхна тя- знаеш ли колко 

много искам да разбера...Мечтая, смея и да 
се надявам, че може и да видя нещо там...
някой ден, Мите... малко ме е страх, но же-
ланието да вляза там е по-силно и от стра-
ха ми- очите ѝ грееха- Ох, пак попрекалих! 
Хайде сега с другите нагоре, че се отплес-
нахме- малкият я целуна по бузата и избяга 
напред. Продължиха.

Светлината се усили постепено. По въз-
гласите на тълпата, явно някои бяха видели 
своите образи. Различното въображение ги 
представяше по различен начин в главите им, 
но видно на всички разходката се бе хареса-
ла. Събраха се отпред, Дани излезе зад тях.

— Хареса ли ви?
— Дааа!
— Ще дойдете ли пак?
— Дааа!- тук възгласите бяха по-малко.
— Тук не сте много убедителни, но моят 

съвет е следният - върнете се пак, просто за 
да видите и останалите чудеса, които крие 
планината. Ако пък ви хареса пещерата, мо-
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жем да се видим отново. Ценете красота-
та на природата, която имаме- всичките 
ни планини- не само тази, морето- от се-
вера до юга, всички чудеса, които са по-
дарени и посадени на тази земя, което ми 
напомня... Обърнете се с лице към входа 
пак. Разпознавате ли цветето в скалите?

— Не е ли Силивряк?- обади се май-
ката на Димитър.

— Точно така, браво! Нарича се Ро-
допски силивряк или Haberlea rhodopensis 
на латински и е най-видният представи-
тел на едноименното семейство. А знаете 
ли как още се нарича?

— Орфеевото цвете!- отвърна отново 
тя. Дани отиде до нея и я прегърна.

— Искаш ли да разкажеш вместо мен? 
Явно ти е интересно?

— Не, не, моля те- притеснявам се... Тук 
така пред всички, ммм не, по-скоро не.

— Добре, но ще помагаш, ако се на-
ложи, нали?- тя кимна- Нарича се така, 
защото той излекувал смъртоносните си 
рани с него, а кръвта му обагрила цвет-
четата и те сменили цвета си в такъв ка-
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къвто го виждаме днес - митове и легенди, 
кое лъжа, кое истина, но ето нещо което е 
факт- доказателство на което се възхищават 
всички биолози. Цветето има много имена, 
но за мен заслужава напълно едно от тях и 
то е „Безсмъртниче“. Знаете ли защо?

— Що, щото явно не мре! - обади се 
„любимецът“ на Дани.

— Така е и ако още веднъж посегнеш да 
скъсаш, аз лично ще ти подпечатам фиша с 
глобата.

— И колко може да е тя... за една... китка?
— Пет... хиляди! - другите се изумиха - 

От тук започва! И моля те, чувствай се сво-
боден от беседата. Тя вече не е за теб!

— Ще се оплача от тебе, да знаеш!
— Довиждане! - помаха му тя, той избе-

сня още повече и тръгна.
— Извинявайте... И така. Това, което 

каза е вярно. Изложено на суша и напълно 
неблагоприятни условия, то изпада в със-
тояние на мнима смърт- според науката- 
анабиоза. Но дори след повече от трийсет 
месеца, ако се полее с вода, то оживява от-
ново. „Възкръсващото цвете“- това е друго 
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от имената му. И от тук моята компания, 
приятна надявам се, завършва. За търса-
чите на адреналин предлагам тази пътеч-
ка- на десет-петнайсет минути през бо-
ровата гора ще стигнете до Харамийската 
пещера. Внимавайте, стръмничко е. А по 
стълбичките обратно надолу, може да ви-
дите паметната плоча, за която ви споме-
нах! Довиждане на всички и до нови сре-
щи- може би случайни и със сигурност 
не толкова зловещи!- засмяха се всички 
с глас, а тя отиде при Митко и майка му.

— Беше ми наистина много приятно. 
И мисля, че дължа на младежа една це-
лувка- той се скри зад майка си.

— Хайде, Мите!- побутна го тя- Май 
смелостта ти се изпари, а?- той изпуфтя, 
но отиде при Дани.

— Дани?- направи ѝ знак да се наведе 
и прошушна- Кога ще те видя пак? Изоб-
що ще те видя ли пак?

— Защо не, Мите? Аз обичам водата и 
на мен морето ми харесва.

— А как ще ме намериш?
— Майка ти ще ми помогне- намигна 



� 17 �

ѝ, но жената наистина подаде листче с те-
лефон- Виждаш ли, щом пристгна, ще дой-
да първо при теб! Имаме ли сделка?- той я 
прегърна и сложи нещо в джоба на елечето 
ѝ, тя не усети. Целуна го и си помахаха. Съ-
проводи ги с поглед до паркинга, че и до-
като колата се скрие зад завоя. Тя разгърна 
листчето и се усмихна:

Асиана /телефонен номер/
Благодаря!...
   Дани слезе по стълбите надолу и отиде 

при останалите...
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Из Глава III 

   Цигарата изгаряше бавно в пепелни-
ка. Не му правеше впечатление особено. 
Сякаш се опитваше да разчете мислите на 
дима, да издири началото на следите му. 
Или поне така изглеждаше отстрани- сед-
нал и разпуснал се на стола. Но погледът- 
жив и див, и бистър. Нищо не пропуска-
ше. Може би заради него заслужаваше 
и името си. Вратата се отвори с ряз- или 
поне на него така му се стори и бързо из-
лезе от унеса си.

— Инспектор, Страхилов! Удобно ли е?
— Какво има, Ямурлийски?
— Новият началник е тук!
— Идвам!- изхлузи якето си от стола 

и стана.
— Началник ммм... Александрова!- 

поколеба се Ямурлийски.
— Ооо, интересно ще да е значи! Да 

вървим тогава. Не можем да караме да-
мата да чака, нали?

— Добър ден, господа! Името ми е 



� 19 �

Снежана Александрова.
— Добър да бъде, инспектор Алексан-

дрова!- отвърна Страхилов и подаде ръката 
си. Последва здраво ръкостискане, това му 
се понрави - Надявам да се сработим ус-
пешно.

— Изиска двустранни усилия, ще се пос-
тарая!- лека усмивка - А Вие сте?

— Данаил Ямурлийски - приятно ми е!
— Е, господа- до сега сте се справяли 

доста добре, така че ще разчитам на вашата 
помощ.

— Все пак идвате от столицата, но се 
надявам и Смолян да ви предложи някол-
ко капки адреналин, комфортна обстановка 
надявам се, но със сигурност чист въздух!

— Напротив - радвам се, че се откъснах 
от градската суета, инспектор Страхилов.

— Не помня да съм се представял...
— Обичам да съм подготвена, Орлине- 

погледна го право в очите, кимна на коле-
гата му и се запъти към кабинета си. Отвори 
вратата и се обърна към тях- Случаят с от-
вличанията- колко станаха?

— Седем.
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— Всичките на млади момичета?
— Да! - отвърна Ямурлийски.
— От окръга?
— Не точно! - равно и тихо каза Ор-

лин- всички са туристки, но той е тукашен.
— Долавям гняв, Страхилов. Може би 

го приемате твърде лично?
— Може би защото праща по нещич-

ко от всяка една от тях, а ние дори не сме 
наясно дали са все още живи! - иронично 
отговори той. Обърна се и тръгна, тя за-
твори вратата.

— Остави ме, Ямурлийски! Ще се по-
разходя малко.

   Излезе навън. Седна на една пейка 
в уличката над музея. Беше по-високо от 
останалата част на града. По-буйният му 
нрав може би се дължеше и на по-крат-
кият житейски опит- трийсетина годишен 
здрав висок мъж с рижа коса и тъмно-си-
ни очи. Още като се захвана с тази работа 
му беше ясно, че кoрупцията ще го мачка 
с честото оправдание за липсата на пари, 
съответно на консумативи и по-модерна 
техника. Че ще среща всевъзможни преч-
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ки по пътя си, за да не стига по възможност 
до правдата. И ако все пак стигне до нея, 
то подлежащото на съд престъпление да 
се изкриви през призмата на оправдател-
на гледна точка, със съответната законова 
подкрепа. 

Но това сякаш само го мотивираше пове-
че. Да, новият началник успя да го ядоса още 
първия ден, но Орлин видя нещо в погледа 
ѝ, нещо което му хареса. Сивите ѝ очи бяха 
изпълнени със същата жар и плам- устремът 
да помогнеш, да си свършиш наистина ра-
ботата... И го виждаше за първи път от доста 
време насам, виждаше го в свой колега.

   Извади нещо от вътрешния джоб на 
якето си и се наведе напред, за да го раз-
гледа. Беше сложено в найлоново пликче- 
смачкана пожълтяла хартийка.. От пантало-
на си извади латексова ръкавица и я сложи 
на ръката си. Явно беше улика, не много 
правомерно изнесена извън управлението.

— Да видим какво си изпратил този път- 
разтвори листчето хартия. Поднесе го към 
носа си. Миришеше странно и неприятно, 
но не можеше да го определи.
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Вътре в хартийката имаше кичур коса 
- черна къдрица с големина на копче от 
палто. А върху листчето имаше кърваво 
петно. Заприлича му на отпечатък, но... 
Вдигна го нагоре към слънцето. Да, има-
ше бразди от пръст, но сякаш самата капка 
кръв беше размазана с него. А върху нея- 
две линии драснати с химикал- отвесна и 
вълнообразна малко по-ниско от нея.

— Какво ми казваш, всъщност, а? По-
казваш ли ми нещо? Предизвикваш ли ме 
или ми натриваш носа? Трябва и някой 
друг да ги разгледа освен мен и Ямурлий-
ски. Е, инспектор Александрова, да видим 
колко те бива!
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Из Глава V 

„И на тебе нещо ще ти кажа, ще се случи 
нещо страшно, ала няма да ти го покажа! 
Слушай ме сега детѐ:

В ден дванайсти през нощта
през гората не върви сама.
Приятел аз не съм ти, но и враг не съм- 

не ме мрази,
ала от неговите очи се пази!
На луната тоя ден ще да е пръв,
ама тя ще се опръска с кръв!
Недей отива, а бягай
към тъмнината сама не посягай!
Пази се от тая беда
и носи със тебе вода!“ 
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Из Глава VIII 

Закопча палтенцето на малката, пре-
метна своя дъждобран върху нея и се оп-
ълчиха по надолнището на улицата. Дали 
те крачеха толкова бързо, дали наклонът 
на пътя помагаше, но часовникът след 
тях бягаше. Сигурно страхът ги гонеше. 
Стигнаха невзрачната спирка- две колче-
та с навес, колкото да има нещо. Майката 
клекна до детето си.

— Слушай ме сега, Ирина! Чуй много 
внимателно какво ще ти кажа!

— Слушам те, мамо!- тихо прошепна тя.
— Взимаш автобуса сега. Говори-

ла съм с леля ти. Тя ще се качи при теб 
малко преди границата. А веднъж пресе-
чеш ли я- вече всичко ще бъде наред и 
аз ще съм спокойна. Не говори с никого! 
Ако все пак те попитат- отвръщаш с една 
дума и толкоз!

— Страх ме е, мамо! - по алените бу-
зки потекоха сълзи.

— Не се страхувай, миличка! Тръгнеш 
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ли сега, не се връщай никога повече! Не по-
глеждай назад! Чу ли ме?

— Ами ти, мамо, ти оставаш с него? 
Защо?

— На този етап не мога да дойда и аз. Ще 
събудим чуждо любопитство, а това сега не 
е нужно. А и сме на чужда земя. Разбери ме, 
не мога сега!

— Но той е лош!- разхлипа се Ирина и 
мушна глава под рамото на майка си- Ами, 
ако ти направи нещо?
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Из Глава X 

Тя не падна във водата. Падна до нея 
- безжизнена, полугола и обляна в кръв.

Из Глава XI 

Погледна се още веднъж. Метна ка-
чулката на главата си и изчезна... 
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Из Глава XV 

— Момчето е много зле, докторе.
— Опитай се да ми намериш зала!
— Има ли надежда?
— Няма, но съм длъжен да опитам! А и 

не можем да го оставим така! Отивай да про-
вериш, аз ще се навъртам, докато приемем 
всички от катастрофата! - и двамата поеха в 
различни посоки и малкият остана сам.

   Дани се приближи до него. Ходеше 
клекнала. Момченцето беше е полусъзна-
ние. Дишаше изключително трудно- учест-
ено, сякаш с тухла върху сърцето.

— Хей! - прошепна тя- Здравей, юначе! 
Аз съм Дани! - гледаше го, но се опитваше 
да крие белега си - държеше го в сянката на 
луминисцентната светлина, за да не се уп-
лаши той, ако все пак успее да я види.

— Аз... Аз съммм... Филип.
— Здравей, Филип. Всичко ще бъде на-

ред, всичко ще се оправи! Само спокойно! 
Ти си един малък герой, знаеш ли? Имаш ли 
любим такъв?

— Чове... пая... той...
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— Човекът паяк? Оу, ама ти си по-
силен и по-ловък от него, знаеш нали. И 
сега ще му покажеш колко си смел!

Тя сложи ръка на гърдите му. Разтво-
ри пръстите си. Постепено дишането му 
започна да се успокоява. Потреперва-
нето спря. Другата ръка сложи на глава-
та му. Кръвта намаля, раната се затвори. 
Даника усети в себе си странна топлина. 
Доби увереност. Накрая хвана с две ръце 
оголената кост на крака... и тя се скри на 
мястото си, а раната над нея се затвори. 
Дани се стресна от себе си, но това което 
се случи ѝ хареса. Сякаш в този момент 
излезе извън себе си и почувства странна 
сила- необяснима енергия, извън нея са-
мата. Не можеше да я обясни, но сега не 
беше и нужно. Тя помогна и това искрено 
зарадва сърцето ѝ, след ужаса, който па-
метта ѝ криеше от нея. Момченцето зас-
па. Тя забърса кръвта и сълзите му. Гледа-
ше ръцете си все още невярващо.

— До скоро виждане, мой малък при-
ятелю! Чао, мой смел герой!- някой зад 
нея приближаваше и тя се дръпна встра-
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ни в ъгъла. Засилиха носилката по етажа 
към някоя стая- Не! Почакайте!- сподаве-
но извика тя. Последва ги, за да се увери, 
че всичко ще бъде наред. В този момент ѝ 
причерня. Падна на коляно. Гласовете се 
блъскаха в главата ѝ. Образите пред очите 
ѝ се размиваха. Пълзеше механично с ръка 
опряна на стената. Сърцето ѝ се разблъска 
като вибрациите от удари по кожата на тъ-
пан. Сякаш нещо или някой искаше да изле-
зе от главата ѝ.
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Из Глава XVI 

— Бабо, кой ще иска да я нарани?
— Тоя дето гледа с четири очи- две 

облачни и две змийски. Единият е близо, 
другият далеч! Не бързай да косиш тре-
вата с меч! Вярвай на сърцето си, защо-
то чисто е като нейното, а ти пази дете-
то си!- Снежана потрепера- О̀ ния, който 
нея гони лани, преди безброй лета, две 
семки има- едната е бяла, другата чер-
на. Намерите ли черната, ще намерите и 
дявола, що скрепил съюз и нарушил е с 
него. Пазете се! Пазете я! Тя оживя след 
прокървило начало на луна - наведе се 
към него и му прошепна - Съживи я, ти 
знаеш как! Тя ще отговори на всичките ти 
въпроси. Ирина близо е и скоро сама ще 
дойде при тебе и ще те потърси! - и се из-
прави, той остана наведен. Дръпна и Сне-
жана за ревера на сакото - Държиш как-
вото трябва, стѝгни само до края. Нема да 
се плашиш, щото, той ще се опита, пази 
детето си кога гарга излита. Тя при тебе 
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беше, извикай я пак! Тая ще е твоя знак! - и 
я пусна.

— А сега ме оставете, път ми дайте, че 
ме свиват коленете. Иде дъжд, вадете слън-
чобрани, защото той ще пари и старите, и 
нови рани. Ай със здраве и добра сполука, 
баба ви си тръгва сетне най от тука...


