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„AURORARAMA“,
ИЛИ ЗА ПОЛЮТИКАТА НА ПОЛИСИТЕ
от Владимир Полеганов

Не е съвсем ясно дали светът, който френският писател Жан-Кристоф Валта ни представя във великолепния си роман Aurorarama, е нашето избълнувано минало, някакво странно бъдеще или тайното ни настояще.
Знаците са твърде малко, за да правим сигурни исторически изводи. Имаме: Една година, тази на действието на
романа, 1908. Запознатите с фантастичната литература
и всичките й жанрове, знаят, че това може да е всяка
1908 година. Един неотбелязан на нашите карти град на
далеч на север, Нова Венеция. И една почти невидима
Европа, която, когато образът й за малко проблясва,
осветен в диалозите между героите, не звучи много поразлично от нашите исторически сведения за Европа от
1908 г. Но Нова Венеция, град на декадентски страсти и
полютически вълнения, като че ли идва от подхранвана
от наркотици стиймпънк визия, каквато няма в нито
един учебник, нито един дневник на изследовател, нито
един мемоар на политик от 20 в.
Не бих определил Aurorarama като алтернативна
история, колкото и да е изкушаващо. Може би по-точно
би било тайна история. Защото градът на Валта е като
сън - достижим само в състояния на разхлабено съзнание и разкриващ онова, което силите на деня репресират. И предполагам, затова не е случаен изборът на име
за тайните служби, които се опитват да изградят ред в
съновно-стихийната Нова Венеция: Джентълмените на
Нощта. Светостроителната материя на този град е
именно сънят и тя трябва да бъде контролира най-много
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в най-баналното за сънуване време. Особено когато героите на романа сънуват толкова много. Те го правят на
определени места, стаи за сънуване, където имат пророчески видения, получават съобщения от изчезнали и
мъртви любими, или просто тръпнат в екстаз. Особено
когато основателите на града са Седмината спящи – унесен в леден сън управленски съвет, който бива събуждан
само в моменти на крайна нужда.
Ако се загледаме в картината на Валта, ще видим
някои интересни образи, които са като нахлуване на
съня в реалността: първото доказателство, че гореспоменатата материя се контролира трудно. В небето над Нова
Венеция се носи мистериозен черен цепелин, който в поголямата част от книгата просто е част от пейзажа. В
покрайнините на града има митични създания, изненадващи със своята неуместност на Северния полюс например Снежното кенгуру, което също през повечето
време не е нищо друго освен част от пейзажа. Не на физическата Нова Венеция, а на Нова Венеция от градските
легенди. Докато накрая не се появява като ироничен
deux ex machina. Още по-надалеч и на север се издига
тайнствен замък от лед, обитаван от близнаци с определени идеи за бъдещето на града. А в сърцето на града:
руски анархисти, поп-звезди с политически амбиции,
ескимоски малцинства, борещи се за права, момиче с татуирано нощно небе на гърба, лица с икономически
интереси и интереси, засягащи самата реалност на света.
Компания им прави и една зловеща кукла, която няма
нужда от гласа на своя вентролог, за да говори.
Двама души са в центъра на този вихър от видения
и виелици. Единият е Брентфорд Орсини, директор на
градската оранжерия и автор на тайно разпространяван
из Нова Венеция памфлет, призоваващ гражданите към
революция. Другият е неговият приятел Габриел д’Алие,
университетски преподавател с крайно бохемско отношение към живота. Първият получава съобщение в една
камера за сънуване от неговата бивша и мъртва любима
с покана за среща на Северния полюс, а вторият открива
шейна с мъртва жена, стиснала в ръце огледало, на което
пише “Ланселот”. И двамата имат сериозни проблеми с
Джентълмените на Нощта, както се наричат тайните
служби на Нова Венеция, тъй като са обект на интерес от
страна на различни сили, заплашващи да стопят ледената хватка на управляващата града арктикокрация.
Нишките на историите им, понякога отделни, често
преплитащи се, се движат из улиците на Нова Венеция и
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из някои още по-малко реални пространства и оставят
след себе си една от най-живите картини на град в модерната фантастика.
В интернет могат да се намерят много сравнения на
Aurorarama с други примери от фантастичния жанр, те
тръгват от Жул Верн (може би съвременник на Нова Венеция в един друг свят?), минават през Уилям Бъроуз и
стигат до Филип Дик. Влиянието на Дик е безспорно. Не
само в динамиката на романа и идеите, но и в героите.
Любим пример е една от героините - ъндърграунд-рокзвезда в миналото, която се завръща като лидер на суфражетките в Нова Венеция. Образът на певицата е типичен
за Дик, който е създал няколко запомнящи се такива,
най-вероятно заради страстта си към Линда Ростад.
Aurorarama е епичен и неудържим роман. От страниците проблясват неологизми, някои прекалени, но
всички свързани по някакъв начин с географските и метеорологични особености на Нова Венеция (пример: вече
изпозлваната няколко пъти в това ревю полютика: от
политика и полюс). Същото е и със сравненията и метафорите. Езикът не оставя съмнение, че Валта е действал
под диктата на силни образ и страст. Подобно на
Хърбърт в „Дюн“.
Aurorarama е и политически роман. Основният сблъсък е на две идеологии – едната, анархистичната,
буквално връхлита града от историята, другата - тоталитарната, го е сковала. Сблъсъкът е представен ефектно и
на двете нива - “сериозното”, аналитично, където любителите на фантастиката като литература на идеите, като
литература на възможните обществени модели, могат да
прочетат дебати и дискусии (без обаче Валта да превръща героите си в банални “говорещи глави”), и “забавното”, приключенско, където, с премерено прилагане на
разказвачески фойерверки и други ефекти, Валта
предлага един екшън на революцията, неизненадващо
подправен със зaдължителните секс, наркотици и рокендрол.
И всичко това е само началото. През октомври тази
година излиза продължението, Luminous Chaos. Очаква се
проектът да е поне трилогия. Да се надяваме, че Валта
ще успее да удържи визията си все така мощна.
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ЗЕЛАЗНИАНСКИ ФАНТАЗИИ ЗА НАПРЕДНАЛИ – МЕГАРЕВЮ
от Ана Хелс

Роджър Зелазни не е само Амбър. Не е и само Аззи.
Не е само толкова много неща. Но очеизвадно е велик
творител на думите, живеещ във собствен свят от невъзможности, абстракции и кошмарни сънища, които
излива чрез книгите си на свобода в реалността. Богове,
демони, чудовища, не-хора – любимите приятели на Зелазни ни похищават и отнасят във вселени, непонасящи
обикновената човещина, но толериращи не-класическия
хепи енд. И въпреки това книгите му, поне повечето, се
отличават с доволна четимост и разбираемост, израждаща се на моменти в бясна фенщина и почти религиозно
преклонение пред Зелазни анти-реалността.
Вярна на себе си, грижливо отбягвах нещата му,
свързани изцяло със сайфай тематика, но така и не успях
– фентъзийността на Родж винаги леко се опорочава или
облагородява, в зависимост от момента, с нотки на невъзможна фантастична възможност. Обаче не пречи.
Преглъща се, поема се, и даже е приятно. Да не се правят
паралели с други действия, подлежащи на подобно описание. Зелазни не е секс. Поне фентъзито му е бедно
откъм сношителни любовни отношения и по-скоро залага на платоничните многообещания за неосъществими и
неназовани органични срещи. Мракът на световете
отстъпва на светлината на героите, макар и винаги леко
в сивата не-точно изяснена гама. Да, странно е, като се
замисля, че досега не попаднах дори на един зелазниански юнак, за който да мога с ръка на сърцето да кажа – ей
тоя бе чист и непорочен пич, трябваше да нарита задните части на лошковците на всяка цена, и ей богу – хубаво,
че го направи. Обичайният похват е да ти изсипе една
торба герои и на рандъм принцип да ги отдели с лека
небрежност в колонка – тия са добрите, дето ще живеят,
и тия са лошите, дето ще умрат. А отборите биха могли
да си разменят играчи без секунда колебание, и моралният резултат да си е все същият, все така приказковидно удовлетворяващ.
Привидният комерсиализъм и класицизъм се сриват в на моменти а ла Салвадор Дали описания на вселени, или малко ницшеанско философстване, което те оставя с усещането, че сякаш някой външен предполагаем гений е набарал ръкописа на недовършения бестселър на
Роджър за около 5 минути и е понаписал два-три абзаца
между другото, посветени на древна мистика, вселенска
история или междупланетна етика ей така за разкош и
почти неусетно. Не отричам, че подобни странности са
повече от златен билет за личното ми одобрение, но и ме
карат да се вглеждам все по-упорито и критично за наличието на поредната особена гениалност във всяка
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следваща книжка и да мърморя заядливо, когато не я намеря достатъчно бързо. Всяко творение на Зелазни е
толкова индивидуално, странно и уникално само по себе
си, че честно – трябва ви наръчник, за да се ориентирате
правилно.
Аз бих препоръчала за начало
„Една нощ през самотния октомври“. Култова книга във всичките
безсмислени значения на това определение, напомняща ми силно като
атмосфера и влияние на „Дървото на
Вси светии“ на Бредбъри. И като нея
– може да се филмира само с класическа, не три-де, плътноцветна и
антихуманоидно-достоверна анимация. Забавна е, дори ако не знаеш
архетипите на главните герои,
представени по начин близък за мен до „Сатано.... пунш
на душата“ на Енде. Сякаш наистина добра детска
книжка и учебник по уика за начинаещи се сдъвкват
ядно с Ктхулу на Лъвкрафт и Шерлок Холмс от типа на
Гай Ричи. Резултатът е брилянтен. Дневникът на говорещото, цинично и ехидно настроено към света, свръхстаро отвъд изказаното, полудемонично куче на Джак
Изкормвача за опитите си да спаси света. Или да го унищожи. Зависи от кой отбор сте – равни са до последно.
Плюс Франкенщайн, Дракула, вещици, окултисти, друиди и кисели домашни животни с особено чувство за хумор. Ако вече не сте отворили Читанката, не ви познавам, честно.
След подобна сладко-стипчива гениалност се отправяме към
следващо ниво – малко по-класическо настроено, пак забавно по
тъмен начин, но с повече замислена красота и странности, плюс
доста по-обширни тумби демони
и рицари в бляскави доспехи. И
някакви дамсели с поддържаща
роля, ама не ги спасяват. „Дилвиш
Прокълнатия и Изменяващата
се земя“ е следващата стъпка в
света на зелазнианската фентъзийност. Дилвиш не е
точно Елрик, но с тъжната си самотност и обречено бъдеще му прилича доволно по добрия начин. За съжаление сборникът от разкази, който според мен е задължително да прочетете преди романчето, го има само на оригиналния му език, но си заслужава – изказът е красив и
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четивен, не толкова архаично достоверен като Муркоковия, но пак приятен. Древният полуелфски герой се
завръща от Ада с другарче черен металически кон демон,
одарено с много добро черно чувство за хумор и
склонност да репликира поредното геройство на другаря
си, който обичайно следва дълбоко изровените коловози
на перчещото се героично присъствие и не му пука особено колко дълго ще преживее на сравнително белия
свят, преследвайки целта си да убие магьосника, който в
миг на раздразнение го натиква в деветия кръг на
преизподнята, за да си играе с малките прохождащи дяволчета за има-няма 200 години. Разказите в първата
книга са истории, солидно навързани в една обща рамка,
следващи ясна времева пътека, и е добре да се четат
подред. Поетичният дух от тях малко отстъпва в самия
основен роман, чийто прикуъл представляват, но
сюрреализмът властва нашироко и в двете. Между другото българския превод ми се стори с малко хашлашки и
сякаш цензуриран уклон, но не дразни – общото настроение на тревожна меланхоличност си остава все така интригуващо плътно.
Следващата
стъпка
в
усложнената мисловна империя
на Зелазни за мен логично е дилогията „Размяната“ и „Лудият жезъл“ – история за комплицирана
интеракция между свръх технологичен и средновековно вълшебен
вариант на нашата Земя, които по
неизяснени причини не бива да се
срещат по никакъв начин освен
по линията на литературните магьосници от типа на Луис Карол
чрез запазване на малко наивитетно тегловно-бройно развновесие на посетителите.
Красива приказка с мъдри и симпатични дракони,
принцове магьосници, щурави демони и всякакви
псевдотехнологични вълшебства. Зелазни е силно
повлиян от магията като инструмент за битки, повече от
използването на стандартно студено оръжие, и чудесата
следват приказно на всяка страница, избухващи в богатство от цветове и звуци. Приятно упражнение по
изпълнен със задоволство от висотата си стил, разтоварващо и балансиращо най-доброто от класическото
фентъзи и постапокалиптичния сайфай. На места обаче
точно тук се усеща малко принципно неприятният за
мен намек, че прогресът е зло, зло и пак зло, но тъй като
в противовес не е поставено утопичното безжизнено
спокойно селско съществувание, а вселена изпълнена с
пъстра, а във втората – и доста черна – магия, тоя път
съм за.
„Джак от сенките“ е следваща ми стъпка към алегоричната странност, ескалираща в обратен ред в
творчеството на Зелазни. Главният герой напомня някак
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на Дилвиш, но с много повече минало и натрупана ярост
плюс доста внушителни свръхестествени умения. Какво
е точно Джак, не става ясно, но идеята за суперякия
принц, който сритва задника на всеки рандъм дракон и
има за приятел гигантски вариант на познатия ни
Сфинкс, живеещ на недвижеща се планета със вечно
тъмна и вечно светла страна, като в тъмата се ражда и
живее вълшебството, а във светлината – просъществуват
светлината и прогреса, е повече от приятно разнообразие дори и в света на клишетата. Отново имаме леки сайфай елементи, нежно удавящи се във вълните от мощна
необяснима магия, изключително силни герои, ужасно
странни при това. Много въздействаща ноар-атмосфера
и един от най-добрите отворени финали евър, който обаче носи толкова отчаяние и успокоение едновременно,
че те оставя леко без дъх като невинен наблюдател, видял във вълшебно кълбо гибелта на цяла вселена.
Истинско вдъхновение.
Продължаваме пътешествието
си с „Господарят Демон“ – отново
сравнително оригинална тема,
нещо като криминален роман със
свръхестествени
проблеми,
приблизително равно на „Траксас
среща Господаря Ли“, но с цял
пантеон от шарени демони, неназовани богове, китайски магьосници
и мулти и минивселени на килограм, скрити в някакъв вариант
на онова стъкленото, дето се
тръска, прави снежинки и доста пукливо пръска неподозиращи черепи на бивши съпруги в криминалните сериали. Изискана източна атмосфера на божествено
безвремие, с леки намеци за съществуващата някъде
вляво тъпа човешка реалност, която за пръв път не е
обект на спасяване от принципно логично неинтересуващи се от съдбините му, отегчени неестествени образувания със собствено съзнание и сили. Отново забавни и
умерени герои в сивата гама, малко любов, малко разчленяване на трупове и щипка философия на тема прогрес и
божествена обреченост. Малко по-различна е от класическите фентъзита като атмосфера, да не кажа по-ърбън,
макар че ежедневната ни човешка модерност е представена слабо от неортодоксален екип на смахнат преподавател по пускане на хвърчила и неговата внучка – необичайно хладнокръвна специалистка по фен шуй със
звучното име Сливка. Да, именно, точно като онова, за
което се хилите. Това е плътна история за не-хора с нечовешки проблеми и размисли, и ви подготвя, макар и
малко срамежливо, за следващите нива на еклектична
зелазнианска лудост.
„Господарят на светлината“ и „Създания от
светлина и мрак“ са едни от първите книги на Зелазни,
и едни от най-трудните и противоречиво възприемаеми
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– най-вероятният обект за дипломната работа за свръхпрофилиран специалист по напредничаво зелазнианство,
мултикултура и еклектична моралистика. Правилното
разбиране и на двете книги зависи пряко от предполагаемо огромна теоретична подготовка по египетска и
индийска митология, както и от наличието на доста
отворен и абсолютно непрагматичен поглед върху вселената, времето и живота като цяло. Повече философски
трудове, отколкото лесно преглъщаемо фентъзи, макар
и четивни по свой си начин. Господарят се носи по
собствен си времеви континуум, като отделните му глави спокойно могат да се разбъркат на рандъм принцип, и
ефектът ще е отново внушително забиване на главния
мозък, в опит да осмисли абсурдността на смахнатия
пантеон от уж богове с доста силно намекнат, сравнително логичен извънземен произход, предизвикван от
други уж също такива божествени създания, макар и с
по-неясни корени, борещи се за не точно нашия свят, а
вариация на непрекъснато зареждаем мол за пресни хуманоидни тела, предназначени за послушните и кротки
магични господари на вселената. Създанията е още покрасиво и неразбираемо ломотене на тема битките на
боговете и незачитането на времето като изменчива величина. Шанара е писала много красиво ревю точно за
тази книга, но нямаше нещо, което да ме подготви за
огромния чук по иначе напереното ми самочувствие на
познавач на алегоричните сюрреалистични стилистични
упражнения, който Зелазни е подготвил за нафукани киселици като мен. С една дума – почти нищо не разбрах,
но атмосферата така те притиска, че гълташ въздух на
широки порции и се бориш за запазване на последната
капка интелектуално самочувствие. Много силно,
абсурдно силно.
Безумието на Зелазни е заразително. Особено влияе върху
сънищата, размислите и разсеяността на погледа ми през прозореца към сивия паваж, който все
по-осезателно очаквам да се
разчупи всеки момент и от него
да изникне с пронизващ вопъл
хвъркат, по-черен и от тъмна
вселена, демон, който да унищожи цялата налична технология и
прогрес на жалкото ни човечество. Понякога си мисля, че това е правилният изход и
логичен завършек на поколението ни. Ако ще
приключваме тази година с живеенето, поне се надявам
на една прилична орда дяволи да ни посрещнат подобаващо с огнени фойерверки и небеса от течна лава в паралелната магична не-реалност, до която може би някак
ще добутаме. И Зелазни да е начело на тумбата не-човеци в ролята на архи-бога на разрушителното съзидание.
Само тогава ще мога с въздишка да отроня „Знаех си“, и
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да се слея с потока на вечните души... Ъъъм, просто го
прочетете.
Снимки на кориците: www.sfbg.us
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БУРИ ОТ ЧИСЛА, БОКАЛИ ОТ СВЕТЛИНА
Интервю на Ник Гевърс с Дейвид Зиндел
текстът в оригинал: http://www.infinityplus.co.uk/nonfiction/intdz.htm

Дейвид Зиндел е един от най-амбициозните американски писатели на научна фантастика и фентъзи. Неговата въздействаща поетика и космическите му търсения
са въплътени в дълги, екстравагантно фантазийни и философски проникновени романи; въображаемите му вселени са величествено сътворени арени на мащабни духовни и интелектуални битки между Мрака и Светлината. Научен в мистиката и мистичен в науката, Зиндел
пише за външни търсения с усложнени вътрешни отгласи и разклонения; неговите приключенски истории засягат някои от най-значимите теми в съвременната
умозрителна проза (speculative fiction — б. пр.).
Първият голям епос на Зиндел води началото си от
ранния разказ „Шанидар“ (1985). Град Нивгия от този
разказ, събирателна точка за културите от пищно пресъздадения, екзотично многолюден и владян от хората
Млечен път от далечното бъдеще, служи за сцена на
„Нивгия“ (Neverness, 1988), впечатляващ дебютен роман.
Разказвачът Малъри Рингес израства от пилот до бог, в
буквалния смисъл на думата, и, уединен в божествеността си, продължава да разказва историята на
скромния си, но месиански син Данло в обемистата трилогия „Реквием за Хомо сапиенс“, включваща „Пречупеният бог“ (The Broken God, 1993 1), „Дивото“ (The Wild,
1995) и „Война в Рая“ (War in Heaven, 1998). Данло е
образец за духовна еволюция и чрез сблъсъка си с вречения си побратим и страховит враг Хануман ли Тош
отвежда със себе си в изпълнена с надежда, макар и само
загатната трансценденталност не само Бардо, похотливия приятел на Малъри, но и установения в Нивгия
1

Издаден под името „Падналите богове“ от ИК „Бард“ (1998)
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Орден на мистичните математици и други търсачи на
неизразимия пламък, а вероятно и цялата човешка вселена.
Със „Светликамъкът“ (The Lightstone) — първи
фентъзи роман — Зиндел подхваща втори цикъл, който
се развива върху континента Еа на един от многото подобни на Земята светове в космоса, наречен Елуру.
Древни войни между добри и зли фракции ангели намират продължение в привидно прозаичните конфликти
на феодална Еа. Морджин, един от Мрачните властелини,
се стреми да овладее Светликамъка, нещо като архетипен Граал, и бива предизвикан от паладина Валашу Елахад и предопределените му шестима спътници. Историята, която поема оттам, е изключително наситена.
Взех интервю (Ник Гевърс — б. пр.) от Дейвид
Зиндел по електронна поща през юни 2001 г., малко преди HarperCollins Voyager да издадат „Светликамъкът“ във
Великобритания.
НГ: Всичките ви книги са без съмнение епоси —
дълги, героични по сюжет и звучене, наситени с величави
противопоставяния и още по-величави стремежи. Новият ви роман „Светликамъкът“, макар и огромна сага
сам по себе си, представлява едва първият том от
тетралогия. Защо предпочитате епическата форма?
ДЗ: Опитвам се да побера възможно най-много от
света в творбите си, да го разгледам в подробности и да
го изследвам при изключителни обстоятелства — за
тези цели епическата форма е идеална. И, както загатвате, епосът позволява, дори изисква героични дела, величави противопоставяния и още по-величави стремежи —
все теми, които залягат в основата на главните ми житейски и литературни търсения. За мен животът, живян
правилно, е по същност героичен. Днес живеем в епоха, в
която дори спортните суперзвезди са наричани „герои“,
ала това е принизяване на думата. Такива хора действително бележат изключителни постижения при крайно
неблагоприятни шансове, но те го правят най-вече за
слава, пари и от тщеславие, и понякога — най-добрият
мотив, мисля — за да удовлетворят вътрешното си усещане за постижение. Те правят саможертви, да, но в
крайна сметка заради себе си. Истинските герои са
склонни да пожертват много — дори живота си — от любов към нещо по-голямо от самите тях: било майката,
която буквално дава от тялото и скъпоценните часове от
живота си на своята рожба, било воинът, който умира,
защитавайки родината си.
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Всички ние сме егоистични създания, разбира се, и е
твърде лесно да хлътнем в злото на войната на всеки
срещу всеки. Ала ние сме и много повече и най-дълбокият ни стремеж е да осъществим тази по-дълбока
същност, това по-велико добро. Затова вярвам, че литературата, която ни вълнува най-дълбоко, е героичната,
тъй като тя ни показва най-добрите ни възможности и
същевременно подклажда трепета да изкараме навън
тъмнината, която също се таи в нас. Тя ни кара да
осъзнаем колосалната цел и смисъл на живота — както и
че той всъщност се живее заради велики залози. Дори хората, впримчени в екзистенциална криза, цинизъм,
смазваща бедност и отчаяние, навярно усещат в сърцата
си, че всички ние сме участници във велика драма за
съдбата на Земята.
Сблъсъците в епичното фентъзи са само отражения
на мащабните и съвършено реални сблъсъци навсякъде
около нас. Ще ни сполети ли най-сетне ядрената война,
която ни плаши от почти шестдесет години? Ще се предадем ли пред тиранията на корпоративните ни господари, които харчат огромни суми за купуване на политици
и унищожаване на демокрацията — унищожавайки по
този начин стремежа на хората да действат задружно и
да се изправят срещу големите кризи на епохата си?
Джордж Буш наскоро заяви, че всяко действие, целящо
да предотврати глобалното затопляне, е нереалистично.
Нереалистично? Все едно Саурон и орките му да са пред
портите, а търговците-властници вътре да пресмятат
как да изцедят повече печалба от робите си за още няколко часа. Нека сме наясно, ето кое е истинското зло в
съвременната му форма. И то трябва да бъде разгромено,
точно както са били разгромени Хитлер и неговите убийци. Ако ли не, ще призовем кошмар на този свят, вместо
да осъществим най-съкровените си мечти. Но да открием
в себе си героизма да се опълчим на такова зло, е ужасяваща задача, поне за мен. Ето защо, в крайна сметка,
пиша тези героични епоси: за да си вдъхна смелост и надежда и да си припомня, че ние наистина сме създатели
както на ада си, така и на рая си. И, разбира се, с надеждата да предам факела на друг, точно както той ми бе предаден при прочита на „Одисея“, „Парсифал“ и „Махабхарата“, да не говорим за „Властелинът на пръстените“.
НГ: Прозата ви е неизменно поетична, с подчертано
романтично и визионерско звучене. Как възникна характерният ви стил?
ДЗ: Мисля, че стилът на всеки автор се развива като
решение на основния литературен проблем: как да кажем онова, което искаме да кажем, по най-истинския и
въздействащ начин? Голяма част от онова, което искам
да кажа, засяга най-съкровените ни копнежи и стремежа
към едно по-дълбоко потапяне в живота. Това изисква да
погледнем под повърхността на осезаемия свят към по-
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дълбоката действителност, залегнала отдолу. Ала как да
го сторим през лещата на обикновените думи? Често съм
си мислил, че литературата е изкуството, с което е найтрудно да се предаде усещането за трансцендентално. И
музиката, и живописта например директно ни разтварят
към по-непосредствено възприемане на Доброто, Красивото и Истинското. Всичко, което аз като писател имам
обаче, са думи. Кои да избера? Ако прозата ми клони към
поетика, то е, защото непрестанно се опитвам да свържа
този свят със селенията, които лежат под и отвъд него; в
крайна сметка, надявам се да предам усещането за взаимосвързаността и дори тъждествеността на всички
неща. Езикът на поезията, с метафорите и сравненията
си, е тъкмо онова, което свързва: идеи и предмети, образи и чувства, и, донякъде, външни събития и огромни
пламтящи вътрешни откровения.
НГ: В духа на казаното, от „Нивгия“ насам пресъздавате, с огромни и изключително ярки подробности, съзерцателни състояния на ума — медитативни
дисциплини, разтваряния на портали към безкрая отвън
и вътре. От кои конкретни традиции сте черпили за
това? Протагонистите ви, в частност Данло Миромъдри и Валашу Елахад, въплъщават ли личните ви философски и духовни вярвания?
ДЗ: Рамана Махариши, в качеството си на великата
съвременна светлина на Адваита Веданта, ми е повлиял
много. Странното е, че той обикновено избягва по-традиционните медитативни традиции, които заемат видно
място в романите ми, за сметка на по-простото и
изчистено практикуване на онова, което нарича „себеизследване“. Това в основата си е процесът на питане
„Кой съм аз?“ и последващото откритие, че „аз“-ът, задаващ този въпрос, е в крайна сметка една по-дълбока
същност, която е чисто съзнание — онова съзнание, което е източникът и същината на всички неща и тяхната
истинска действителност. Странно е и че бях насочен
към Рамана Махариши и източните традиции като цяло
от двама определено западни писатели: Съмърсет Моъм
и Херман Хесе. „Острието на бръснача“ на Моъм е силно
вдъхновен от Рамана Махариши; Хесе, мисля, гледа към
изтока толкова, колкото и към географски близките му
съзерцателни традиции, например тези на Майстер
Екхарт и Света Тереза от Авиля. Той обаче съумява да
синтезира всичко, което знае, в изключително оригиналната и удивителна „Игра на стъклени перли“. Орденът от нивгийския цикъл определено заимства много
повече от Хесевата Касталия, отколкото от горските академии и ашрамите на Индия.
Що се отнася до обща теория, подплатяваща книгите ми — които в същността си изследват връзката между
мистицизъм и еволюция: Великата верига на битието на
Плотиний и съвременните й разработки от Ауробиндо и
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Кен Уилбър играят ключова роля. Заимствал съм и от такива бунтари като Тимъти Лиъри: какво, в края на краищата, е опиатът на спомнителите от „Реквиема“, ако не
много мощно и специфично психеделично вещество?
Всичко това, разбира се, е повлияло по някакъв начин
върху Данло и Валашу. Те въплъщават собствените ми
духовни вярвания дотолкова, доколкото и двамата поемат на героични пътешествия, за да постигнат едно повисше и дълбоко ниво на съществуване в името на световете, в които живеят. Освен това те споделят моите найзначими и формиращи преживявания. В крайна сметка,
не вярванията ми са онова, което бих искал да дам на читателите си, а просто неимоверните възможности на живота, живян до бездънните си дълбини, в цялото си
страшно и прекрасно великолепие.
НГ: В цикъла за Нивгия пресъздавате, дори за хора,
неизкушени от математиката, екстаза на числата —
„числената буря“, радостта от чистата теорема. Каква
роля изиграва образованието ви като математик за
творческото ви развитие и техника?
ДЗ: Заниманията ми с математиката, в същата степен както мистичните, бяха онова, което отвори сетивата ми за съществуването на един друг свят. Е, не бих
твърдял, че математиката притежава същата наситена
действителност като света, възприеман през окото на
медитацията или „себеизследването“, но тя е своето
собствено фантастично творение, съществуващо в Платоновия свят на Идеалното. За да разберем много от нея
или дори да я възприемем, трябва постоянно да държим
отворено окото на Разума, което всички притежаваме.
Малко хора обаче проявяват желание да завършат този
разтварящ процес, тъй като изучаването на математика
изисква изключително много труд. Затова за повечето
хора е почти невъзможно да осъзнаят, че математиката
може да бъде красива по странен и секващ дъха начин.
Когато започнах да пиша „Нивгия“, осъзнах, че за да
обрисувам пилотите от Ордена като хора, чиито
същности са пропити с необичайността на този другосвят, трябва да призова и да се опитам да пресъздам
тази тайна красота. Беше меко казано страховита задача.
За първи път усилено използвах поетичен език, с
всичките му метафори, за да опиша нещо, което е почти
неописуемо. Това, разбира се, ме наведе на мисълта, че
евентуално бих могъл да пробвам да опиша по-трансценденталните мистични възприятия, които мнозина
смятат за наистина неописуеми.
НГ: Какво ви подтикна да се прехвърлите от Малъри Рингес към неговия син Данло като главен герой в
нивгийската тетралогия (въпреки че Малъри остава
разказвачът)? Защо беше нужен преходът от сложен,
раздиран от противоречия герой към един светец,
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свръхчовешки модел за подражание?
ДЗ: На финала на „Нивгия“ Малъри Рингес преживява апотеоз, затова почувствах, че неговото развитие и полезност като герой, особено като главен герой, се
изчерпват. Просто не може да се направи кой знае какво
с човек, който е превъзмогнал твърде човешките си слабости, отърсил се е от бремето на този тленен свят 2, тъй
да се каже. И, да си призная, когато започвах „Нивгия“, а
и известно време след това, нямах намерение да пиша
продължение. Но после ми хрумна, че съществува друга
история — много мащабна, при това — за онова, което се
случва с Нивгия, след като Малъри достига божествения
си статус. Никъде не съм описал директно естеството на
неговото въздигане, но е пределно ясно, че с всичките
тези нанокомпютри, подменящи части от мозъка му, той
се превръща в нещо повече от човек по форма и вероятно по функции. Само че аз никога не съм се чувствал
уютно с такъв модел за човешките възможности; истината е, че той ме отблъсква — както ме отблъскват някои страни от Малъри. И един ден внезапно ми хрумна,
че мога да разкажа историята на неговия син, който преживява още по-значимо въздигане — най-значимото,
което можех да си представя, — като през цялото време
съхранява човешката си природа в съвършената иманентност на човешката форма. Затова беше съвсем
естествено Данло да се окаже много различен от баща си.
Елементарно казано, Малъри просто не е достоен за удивителната съдба на Данло; мисля, че наистина бе необходимо Данло да е донякъде светец, за да постигне стореното.
НГ: Докато четях „Война в Рая“, имах чувството, че
сякаш сте изгубили интереса си към мащабния космически сблъсък; например не доведохте сюжетната линия
за Бертрам Джаспари и геноцидно настроените Ивиомили до внушителен или подробен завършек. Вместо това
съсредоточихте вниманието си върху съзряването на
Данло в ледените изпитания в и около Нивгия. Това е
предпочитаната ви гледна точка, нали — не външни
подробности (въпреки че и с тях работите много добре),
а наситеността и съкровеността във вътрешното
израстване на образа?
ДЗ: Значи, със смущение признавам, че сте открили
един съществен недостатък в структурата на „Реквием
за Хомо сапиенс“. В трилогията се опитах да постигна
поне две много амбициозни цели, които, доколкото
знаех, никой друг не бе пробвал. Първата беше да напиша три романа, различни по вид и усещане. „Пречупеният бог“ трябваше да бъде нещо като Билдунгсроман
(„възпитателен роман“ — б. пр.): историята на израства2

По превода на „Хамлет“ на ИК „Лик“ (2000):
http://books.bg/books/119/64056.html
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нето и обучението на Данло. „Дивото“ щеше да бъде роман за поход в търсене, а „Война в Рая“ — разказ за велика война. Второто, което сторих, бе да ползвам като
разказвач на цялата история полубога Малъри; с това се
надявах да придам нов смисъл на понятието „ограничена
всевиждаща гледна точка“. Въпреки че Малъри, като бог,
притежава изключителни знания за събитията във вселената, той има цялостен поглед единствено върху ума и
душата на Данло. Затова когато гласът на Малъри се
изгубва на заден план, цялото повествование, с изключение на няколко изключително ключови момента, в същината си преминава в разказ в трето лице, представен
от позицията на Данло. Този похват е много по-удачен в
първите две книги, отколкото в третата. В нея Данло,
като посланик на мира, който е дал обет за ахимса, до голяма степен остава извън големите сражения. Следователно аз бях ограничен да опиша тези сражения един
вид зад кулисите. Тоест не толкова бях загубил интерес
към тези сблъсъци в стил космическа опера, колкото ми
бе невъзможно да ги предам директно чрез сблъсъците
вътре в Данло. В идеалния случай, вътрешните конфликти и откровения на един герой трябва да се отразяват в и решават чрез външни действия възможно найдраматично. За да постигна това във „Война в Рая“,
трябваше да подбера тази част от войната — най-вече
битката между Данло и Хануман, — която се случва в и
около Нивгия. Това, до известна степен, изискваше да
изоставя Бертрам Джаспари и умопомрачените му Ивиомили.
НГ: Точно ли ще е да се каже, че голяма част от тематичния заряд на нивгийските романи, особено „Дивото“ и „Война в Рая“, е свързана с необходимостта да
предпочетем нашата действителна, физическа среда
пред виртуалните реалности, без значение колко примамливи са те?
ДЗ: Бих казал, че това е съвършено вярно. И дори
повече, бих казал, че на така наречените „виртуални
реалности“ е дадено грешно име: те би трябвало да се наричат нещо от сорта на „симулирания изживявания“. Защото те не са реални и никога няма да бъдат, точно
както една карта не може да се превърне в изобразяваната местност. Така, както картата неизбежно съдържа помалко подробности от местността, една виртуална
реалност може да бъде не повече от бледа сянка на
истинската реалност. Такива системи може да се окажат
забавни или дори полезни и поучителни, ала как биха
могли някога да заемат мястото на фундаменталната
действителност, която изобразяват?

с по-ранното ви творчество, но има и съществени различия; как се съпоставят двете преживявания — писане на
НФ и писане на фентъзи?
ДЗ: В много отношения типът НФ, който съм писал,
е много близък до фентъзито: в далечното бъдеще, със
звучене на космическа опера, героична, епическа, насочена към търсения и изискваща голяма доза светостроене
и измисляне с фантастичен привкус. При все това, трябва
да призная, че в едно отношение научната фантастика
ми е била много по-трудна за писане. В най-добрите си
проявления НФ изисква най-доброто от литературата по
отношение на образи, сцена на действието, сюжет, теми
и т.н. — и в допълнение борави с науката и научните
идеи прецизно и безупречно. Освен това в произведенията, които се развиват в бъдещето, съществува необходимостта от екстраполация и създаване на правдоподобни
общества и науки и, разбира се, от огромно количество
проучвания, за да се сглоби всичко това. Беше найтрудното нещо, с което някога съм се заемал.
Писането на фентъзи, напротив, бе за мен много поестествено и органическо преживяване. Чувствах се сякаш съм докоснал нещо много дълбоко и древно в човешката душа, сякаш бях отнесен във владенията на
чистия Разказ. Беше, простичко казано, много по-весело.
И, в едно особено отношение, беше дори по-трудно: бях
толкова изстискан от „Светликамъкът“, така погълнат от
повествованието, че всеки от периодите ми на писане
беше изключително интензивен, почти като атлетическо
или музикално изпълнение, за което трябва специално
да се надъхвам. Понякога, например след бойна сцена,
съм се улавял да печатам яростно, с разтуптяно сърце и
облян в пот. Тъй като „Светликамъкът“ е много дълга
книга, с много подобни сцени и периоди, целият процес
беше изтощителен. Случвало се е да пиша без спиране в
продължение на два месеца, без да си взимам почивен
ден. Ето защо трябваше да си създам по-сериозна
дисциплина от когато и да било и да уредя външния си
живот възможно най-стриктно, за да отговаря на нуждите на писането.
преведе: Калин Ненов
редактира: Дилян Благов

НГ: След дълго потапяне във визионерска космическа
опера се прехвърлихте към обширно приключенско
фентъзи. „Светликамъкът“ съдържа очевидни сходства
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ДИВОТО – ГЛАВА ПЪРВА: МИСИЯТА
от Дейвид Зиндел

Последна редакция: 2012-01-13 От преводача: Ако се натъкнете на смислови неясноти или стилови рошавости в превода, моля

пишете ни. Пишете

ни и ако искате да съ-участвате в излизането на „Дивото“ на български език. Ако се съберем достатъчно желаещи – ще го сбъднем.

Всеки мъж и жена е звезда.
Звездите са децата на Бог, сами сред нощта;
звездите са дивите бели семена, горящи в жена;
звездите са огньовете, които жените палят в мъжете;
звездите са очите на всички Стари, които са живели и умрели.
Кой може да възпре светлината на дивите звезди?
Взрян в яркото черно небе,
виждаш само себе си, дирещ себе си.
Когато погледнеш в очите на Бог,
те продължават навеки.
Из девакската „Песен на живота“

Мой дълг е да опиша събитията от славната и трагична
Втора мисия до Вилда. Да наблюдавам, да запомням, да
описвам – само толкова; макар участта на умиращите галактически звезди и моята съдба да бяха неразривно свързани, аз взех незначително участие в издирването на онази
звездна пустош, известна като Вилда или Дивото, или
Преизподнята, или под друго страшно име, с което хората
наричат такива диви, пъклени места. Мисията за спасяване
на звездите бе отредена на други: прославени пилоти, като
Сондервала и Аджа, и Аларк от Уррадет, и все още
неизвестни, като Виктория Чу и сина ми, Данло уи Соли
Рингес. Като всички мисии, свикани от Ордена на
мистичните математици, Втората вилдска мисия имаше ясно
формулирани официални цели: да основе нов Орден в
сърцето на Вилда; да открие изгубената планета Таннахълм;
да основе мисия сред водачите на най-разпространената човешка религия и да ги привлече към нова визия; и разбира
се, да спре избухването на човекообречените звезди в
свръхнови. Всички търсачи на Вилда положиха клетви
върху тези цели. Ала, както при всяко човешко начинание,
винаги съществуват намерения в намеренията. Мнозина се
впуснаха в пътешествието навън сред проблясващите галактически звезди заради обещанието за приключения, загадки, власт или дори материални облаги. Мнозина говореха
за нов етап в човешката еволюция, за изкупление на миналото и бъдещето, за сбъдване на древните пророчества. Общо
десет хиляди жени и мъже безстрашно навлязоха в изкривеното, лишено от светлина пространство на Вилда и така
отнесоха в него десет хиляди индивидуални надежди и
мечти. И най-съкровената мечта на всички тях (макар
малцина да я признаваха дори пред себе си) бе да изтръгнат
тайните на вселената от дивите звезди. Най-съкровеното им
намерение бе да изцелят вселената от раната й; на тази не-
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посилна задача те обрекоха своята отдаденост, силите си, гения си, дори живота си.
На двадесет и първия ден от лъжезимата на 2954-та година от основаването на Нивгия, Вилдската мисия започна
епохалното си пътуване през галактиката. В черния студен
вакуум над Града на светлината (или Града на болката, както
понякога наричат Нивгия), в орбита около планетата Ледопад, Господарят Николос Сар Петросян бе свикал звездна
флотилия. Имаше десет семекораба, всеки от които временно щеше да приюти хиляда акашици 3, сетици, програмисти, механици, биолози и други специалисти от Ордена.
Имаше дванадесет дълбокораба, заоблени и издути като
изкуствени луни; те съдържаха плаващите ферми, фабриките, заводите и сглобителите, нужни за основаването на втори
Орден във Вилда. И, разбира се, имаше светликораби,
двеста петдесет и четири на брой. Тези ярки, сияещи късове
от стругован диамант, способни да прободат пространството
под пространството и да навлязат в некартографираните морета на манифолдата4, където нямаше ни време, ни разстояние, ни светлина – те бяха гордостта на Нивгия. Един-единствен пилот управляваше всеки светликораб; заедно, пилотите от Вилдската мисия щяха да поведат семекорабите и
дълбокорабите сред звездите. За хилядите членове на Ордена, които оставаха в Нивгия (и за милионите нивгийци в
уюта на дома си), флотата, събрана от Господаря Петросян,
трябва да е изглеждала като величав строй от хора и машини. Ала на фона на Вселената тя бе нищожна.
При сигнала на Господаря Петросян вилдските кораби
се стопиха в нощта, двеста седемдесет и шест точки светлина, изгубени сред милиардите светлини на звездите от
Млечния път. Светликораби, като „Вивасват“ и „Снежната
сова“, падаха от звезда на звезда, флотата ги следваше и така
се носеха през Цивилизованите светове. И навсякъде, откъдето минаваха, на планети като Орино или Валваре, тълпи
хора се събираха под нощното небе с надеждата да присъстват на прелитането им. Взираха се в ярките черни небеса за проблясъците, които отбелязваха разкъсването на блещукащата тъкан на манифолдата от светликораби. Благоговееха пред тези проблясъци (и се ужасяваха от тях), тъй като
3 акашик – сравни акашови записи: (в мистичните учения) праначална колекция от информация за всички събития, действия, мисли и усещания, които
някога са били или ще бъдат – б. пр.
4 манифолда – (мат., в топологията) многообразие: точково множество, чиито точки са изобразени върху n-орки (x 1, x2, ..., xn) реални числа като координати на точките. Нагледно представено в Уикипедия – б. пр.
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Орденът бе душата на Цивилизованите светове в продължение на сто поколения, а сега се разделяше на две. Някои се
страхуваха, че Орденът се разделя заради междуособици.
Никой не знаеше какво бъдеще би последвало от това. Никой не знаеше как няколко хиляди пилоти и специалисти в
крехките си кораби могат да охладят яростта на Вилда; ето
кое караше народите на Цивилизованите светове да се събират на пръснатите си из космоса планети с надежда, почуда
и молитви.
На човешките планети живеят много народи. При все
че Цивилизованите светове обхващат съвсем малка част от
човечеството, те включват около четири хиляди планети, понесли тежестта на поне трилион човешки същества. И още,
на странни народи, които никога не са били човеци. Вилдската мисия падна от Трея през Тегес към Силваплана и
после към Фравашинг, дома на онази красива извънземна
раса, чиито души са по-човешки от човешките. Светликорабите предвождаха съревнованието по звездните пътеки, падайки през манифолдата от прозорец в прозорец, подминавайки планетата Арсайт, която някога бе управлявана от
Ордена преди прехвърлянето му на Нивгия в началото на
Шестата човешка мисловност. Нито един пилот, запечатан в
кораба си (дори най-младият или най-неопитният), не
срещна трудности в този участък, защото древните пътеки
през манифолдата бяха картографирани преди хилядолетия
и всеки ги познаваше добре. Пилотите преминаха сред старите червени звезди на Големия Морбио и продължиха към
Мъглявината на Тихо, в която прекрасните звезди се раждаха от гравитацията и праха, и светлината. Малко човешки
същества населяваха тези опасни райони и затова само
звездите – като Глориана Луз, огромна и кървавочервена
като ослепеното око на бог – усещаха вълнистите потрепвания, когато светликорабите разпаряха прозорци в манифолдата. Звездите осветяваха пътя на Вилдската мисия и
служеха за ориентир на пилотите, Алумит и Треблинка, и
Агни, който гореше с бляскав син пламък и бе десет хиляди
пъти по-ярък от студеното жълто слънце на Нивгия. Целите
Западнали горяха, пламтяща ивица огън, бушуващ през галактиката от Белатрикс до Звезден край. Ако пилотите или
други членове на Ордена се бяха запитали колко далече са
паднали, щяха да измерят пътуването си в парсеци или десетници, или трилиони мили. Или в светлинни години. Корабите, потеглили от Нивгия, паднаха пет хиляди светлинни
години по протежение на светещия ръкав Стрелец в галактиката, навън през огромната, проблясваща леща. От Шейдвег
се прехвърлиха през Далечната група на Звездата на Йона
към Уаканда, като така избегнаха риска да прекосят ръкава
Орион, на десет хиляди светлинни години от звездата, която
някога познаваха като дом. Някои пилоти нарекоха този полет навън от ядрото „назападане“, не защото падаха по посока на вселенския запад, а защото пътят им ги отнасяше все
по-навън, към неизвестните звезди без постоянни точки или
имена. Ала все още оставаха в границите на Западналите,
където човекът още бе човек и където желаеха да бродят
малцина галактически богове. Насочиха корабите си далеч
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от Царствения куп, в който, говореше се, Силициевият бог
бе обявил един милион звезди за свои. Изпаднаха сред найстарите човешки планети, Китъри и Вечерня, и избегнаха
космоса около Земята, изгубената самотна Стара Земя,
забранена за погледите на хората. И ето че най-сетне Мисията пристигна на Фарфара на границата на Вилда. Тук Западналите отстъпваха пред дивите, некартографирани райони от манифолдата, погубили толкова много пилоти от
Ордена. Тук се намираше най-далечният от Цивилизованите
светове, гледащ към опустошените вилдски звезди. Фарфара
бе тучен, богат, приятен свят и именно тук Господарят Николос Сар Петросян нареди на Мисията да извърши кратък
планетопад. Стори го, за да могат корабите да опреснят запасите си от кафе, тоалач и вино, а десетте хиляди мъже и
жени от Ордена да починат за няколко дни под открито небе
и горещото синьо фарфарско слънце. От самото начало плановете на Господаря Николос включваха престой на Фарфара за времето, през което пилоти щяха да навлизат във
Вилда, за да намерят изображения5 и да открият планета,
която би послужила за новия им дом.
На четиридесетия ден, откакто Мисията бе кацнала на
Фарфара, един майстор-пилот се върна от Вилда с вест за
планета, удовлетворяваща целите на Ордена. „Висшата
добродетел“– светликорабът на прославения пилот, известен
като Сондервала – изпадна от манифолдата и се присъедини
към флотилията над Фарфара. Сондервалът разказа на
всички специалисти и пилоти за красива планета, забележително сходна със Старата Земя. Според пилотското право бе
нарекъл тази планета Тиелс в чест на жена, която някога бе
обичал и бе загубил, когато комета се блъсна в Пуакея и
унищожи по-голямата част от живота на онзи злощастен
свят. Според Сондервала Тиелс лежеше насред вътрешния
воал на Вилда и можеше да се достигне след пътуване от
едва тридесет и едно падания. Той съобщи на другите пилоти постоянните точки на бялата звезда на Тиелс. Каза им, че
ще ги отведе дотам. Разказа им още – разказа на всички – за
непозната свръхнова, която бе открил. Беше стара свръхнова, отдалечена на стотици светлинни години. Но бе избухнала преди стотици години и вълновият фронт от радиация и
светлина скоро щеше да връхлети Фарфара.
Господарят Николос, макар и да не одобряваше арогантния, самовлюбен Сондервал, одобри плана му. Той нареди на специалистите от Ордена да се подготвят за остатъка
от пътуването. В нощта преди Мисията най-сетне да навлезе
в изкривените пространства на Вилда – същата нощ, през
която свръхновата щеше да озари небето над Фарфара, –
местните търговци решиха да устроят прием, с който да
отпразнуват смелостта на пилотите. Поканиха двеста петдесет и четирите пилота на Ордена и мнозина важни
майстори-специалисти. Поканиха музиканти и художници, и
архати – дори воини-поети – както и принцове и посланици
от всички Цивилизовани светове. Щеше да бъде найграндиозната забава, състояла се някога на Фарфара, и
5 изображение – (мат.) съответствие от елементи на едно непразно множество към елементи на друго непразно множество – б. пр.
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търговците, които управляваха тази древна планета, не пожалиха нито усилия, нито средства да създадат великолепие,
съперничещо на величествената гордост на мъжете и жените, които се осмеляваха да навлязат във Вилда.
В късните часове на Деня на лъва от осемнадесетия
месец на Второ лято от 24-тата година по летоброенето на
фарфарските търговци, имението на Мер Тадео дур ли Марар започна да се пълни с хора, пристигнали от градове и
имения по цялата планета. Имението се простираше върху
три хълма с изглед към Истас, голямата мудна река, която
отводнява екваториалните планини на континента Айондела. Онази вечер, докато горите и низините около Истас още
пламтяха от слънчевата топлина, хладни планински ветрове
се спуснаха над имението на Мер Тадео, разрошваха нефритените дървета и портокаловите горички и носеха мириса на
далечните глетчери, които проблясваха в ледено бяло под
първите нощни звезди. Совалки се стрелкаха между
звездодрума на Мер Тадео и дълбокорабите на Ордена в
орбитата им около планетата. Те превозваха стотици
майстори-сетици и механици и други членове на Ордена
към фонтаните и музикалните басейни, които ги очакваха в
ниското. А после, като демонстрация за могъществото на
Ордена, светлинен спектакъл от припламващи диамантени
корпуси и червен ракетен огън, двеста петдесет и четирите
светликораба паднаха през атмосферата на Фарфара и се
приземиха насред звездодрума на Мер Тадео. Макар че нито
един член на Ордена не бе отбягван или пренебрегнат, мъжете и жените на Фарфара държаха да покажат почитта си
към пилотите. В действителност, те ги боготворяха. Самият
Мер Тадео – придружен от двадесет други прочути търговци
от най-големите имения на Фарфара – посрещна пилотите
край Фонтана на късмета върху изваяната земя пред двореца
си. Тук, върху меки зелени треви, пренесени от Старата
Земя, в най-прекрасната градина на Фарфара, пилотите се
събраха да пият безценни вина от Летосвят и да слушат музикалните басейни, докато се взираха над лъкатушещата
река. Тук пиха за здравето на присъстващите и гледаха непознатите звездни очертания в небето, и прекараха половината нощ в очакване на Сондерваловата свръхнова.
В часа на Възпоменанието (цял час преди избухващата
звезда да изпълни небесата) един пилот стоеше сам до мраморния ръб на един от по-малките фонтани в двореца. Името му бе Данло уи Соли Рингес; беше висок и добре сложен,
далеч по-млад от другите пилоти и участниците в Мисията.
За търговците, погледнали към него, навярно изглеждаше
самотен или погълнат от някой велик неразрешен проблем
на вселената. Дълбоките му очи бяха сериозни и изпълнени
със светлина, сякаш умееше да вижда неща, недостъпни за
другите, или по-скоро сякаш баналната гледка на винени бокали и красиво облечени жени го забавляваше, вместо да
ражда похот или завист като при околните. Истината е, че
очите му бяха прекрасни, тъмни и дълбоки като полунощното небе. Ирисите им бяха синьо-черни като течни скъпоценни камъни, почти толкова черни, че да се слеят с ярките
черни зеници, което им придаваше особена наситеност.
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Много неща у този пилот бяха особени и загатваха за дълбока устременост: лъскавата му черна коса, осеяна с червени
кичури; тайнственият мълниевиден белег, всечен в челото
му над лявото око; непринудеността, с която обитаваше
мълчанието си въпреки шума и веселбата наоколо.
Изглеждаше сепващо не на мястото си, като създание от пущинака, и все пак бе изцяло погълнат от обкръжението си,
точно както птицата е в свое небе, където и да лети. В
действителност, със своите изпъкващи лицеви кости и
дългия си нос понякога изглеждаше съвършено див. Колега
пилот веднъж го бе обвинил, че има свиреп и хищнически
вид, ала у него винаги имаше и някаква нежност, сякаш
безкрайна грация. На всяка забава или светско събиране
присъстващите винаги го забелязваха и никога не го оставяха сам дълго.
– Добър вечер, Данло, приятно ми е да те видя пак –
открои се глас сред стотиците в градината на Мер Тадео.
Данло се извърна от фонтана и загледа как един много висок
мъж разбутва тълпите бляскаво облечени хора и си проправя
път по каменните плочи и смачканата трева. В действителност майстор-пилотът, известен като Сондервала, бе найвисокият човек, невъзможно и плашещо висок. С тънките си
крайници и ръста си от два метра и половина, той приличаше по-скоро на насекомо, отколкото на човек, макар че бе
роден като примерник на Солскен, заради което по
наследственост беше надменен като бог; бяха го селектирали за ръст и за интелигентност, точно както куртизанките от
Джакаранда се селектират за красота. Бе облечен с чисто
черна тънка копринена роба на пилот като тази на Данло. С
премерен и царствен маниер – ала и доста бързо, тъй като
крачката му бе дълга – той се приближи до Данло и сведе
глава в поклон.
– Има ли нещо в този фонтан, което ти е интересно? –
попита той. – Длъжен съм да ти кажа, Данло, присъстваш ли
на забава като тази, не можеш да се надяваш да отбягваш
тълпите цяла нощ. Макар че трябва да заявя, че не те виня за
желанието ти да избегнеш тия търговци.
– Майстор-пилоте – отвърна Данло. Имаше приказно
мелодичен глас, макар и прорязан от грапавината на прекалено много спомени и нещастия. С известни затруднения –
етикетът изискваше да не откъсва поглед от надменните очи
на Сондервала високо над главата му – той отвърна на
поклона. – Не желая... да избегна никого.
– Затова ли си застанал сам край този фонтан?
Данло се обърна обратно към фонтана, за да наблюдава
прелестните водни параболи, пръскащи нагоре в хладния
нощен въздух. Водните пръски улавяха светлината на многобройните пламтящи глобуси, озаряващи градината; десетките хиляди пръски искряха в сребърно и виолетово, и
златистосиньо, а сетне падаха обратно сред водите на
фонтана. Повечето от шадраваните в градината, както бе видял, бяха напълнени с прекрасни вина или течен тоалач, или
други редки опиати за пиене. Фарфарските търговци се
наслаждаваха да седят край тези шадравани, смееха се
дрезгаво и кресливи и топяха бокалите си в тъмночервените
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басейни или понякога, в изблици на алчност, които шокираха улегналите учени от Ордена, се натапяха целите, застивайки със зейнала уста, оставяйки струи вино да се стичат в
лакомите им гърла.
С жива усмивка Данло вдигна очи към Сондервала и
каза:
– Винаги съм обичал водата.
– За пиене или за къпане? – попита Сондервалът.
– За слушане – отвърна Данло. – За гледане. Водата е
изпълнена със спомени, да?
Онази вечер, застанал край шадравана и загледан към
Истас, цялата сребърна и набъбнала под светлината на
пламтящите вилдски звезди, Данло се унесе в спомени за
едно по-студено небе, което бе познавал като дете. Макар да
бе само на двадесет и две – което е твърде рано да гледаш
назад към трагедиите на миналото вместо към славното и
бляскаво бъдеще, – не можеше да не си припомни смъртта
на народа си, блажените деваки, които бяха повалени до
един от тайнствена болест, създадена от човешка ръка. Не
можеше да удържи спомена за пътуването си до Нивгия, където противно на всякакви вероятности стана пилот от
Ордена и заслужи черния диамантен пръстен, който носеше
на дясното си кутре. Не можеше да прогони тези спомени от
младостта си, понеже бе обременен (и благословен) с памет,
така, както тежкият камък – с гравитация, както синият гигант е изпълнен с огън и светлина. Във всеки мъж и жена
съществуват три житейски етапа, които описват вътрешното
пътуване на душата по-съдържателно от думите „детство“,
„зрелост“ и „старост“: „Не може да ми се случи“; „Мога да
го преодолея“; „Приемам го“. Бе писано на Данло, макар и
минал през първите два етапа много по-бързо, отколкото е
редно, да не съумее да открие пътя към утвърждаването,
което жадуват всички хора. Ала, въпреки ужасите от
детството му, въпреки предателства и болки, и рани, и загубата на жената, която бе обичал, у него имаше нещо трептящо и тайнствено, сякаш бе дал обет пред себе си и бе сключил тайно споразумение с живота.
– Може би помниш твърде много – отбеляза Сондервалът. – Като баща си.
– Моят баща – рече Данло. Той посочи на изток, над
Истас, над планините, където изгряваха първите вилдски
звезди. С напредването на нощта Фарфара неумолимо се
въртеше около оста си и тъй обърна лице към външните предели на галактиката, отвъд бляскавия ръкав Орион. Скоро
цялото небе щеше да се превърне в прозорец към Вилда.
Сини и бели звезди, като Яхне и Плесисa, блещукаха сред
черното петно на нощта; свръхновите щяха да се появят скоро, старите, бледи, далечни свръхнови, които отстъпваха по
яркост на всяка от шестте нивгийски луни. Грешно бе, помисли си Данло, да си представяш Вилда като огромна
пустош от избухващи звезди. Сред милионите вилдски
звезди свръхновите бяха само няколко. Няколкостотин или
няколкостотин хиляди – най-голямата неизвестност пред
Мисията бе, че никой не знаеше размера или истинското
естество на Вилда.
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– Моят баща – повтори Данло – бе един от първите пилоти, проникнали във Вилда. А сега и вие, господарю.
Сондервалът докосна дългата си горна устна с дълъг,
тънък пръст.
– Трябва да ти припомня, че вече си пълноправен пилот. Не е необходимо да се обръщаш към всеки майсторпилот с „господарю“.
– Но аз не се обръщам така към всеки.
– Само към онези, които са проникнали във Вилда?
– Не – каза Данло и се усмихна. – Само към онези, които не мога да не нарека „господарю“.
Този комплимент на Данло изглежда се понрави на
Сондервала, който имаше колосално мнение за собствената
си стойност като човешко същество. Толкова колосална бе
самооценката му, че гледаше на почти всички като на понисши създания и затова бе свикнал да пренебрегва чуждите
комплименти като думи без стойност. Бе мярка за уважението му към Данло, че не отмина думите му, а напротив,
удостои го с една от редките си усмивки и поклон с глава.
– Разбира се, можеш да ме наричаш „господарю“, ако
ти харесва.
– Добре ли познавахте баща ми, господарю?
– Заедно бяхме калфи в Реса. Заедно положихме пилотска клетва. Заедно се сражавахме през войната. Познавах
го толкова добре, колкото съм пожелавал да познавам когото
и да е. Той беше просто човек, знаеш, въпреки онова, което
всички разправят.
– Значи не вярвате, че е станал бог?
– Бог – рече Сондервалът. – Не, не искам да вярвам в
такива измислици. Трябва да знаеш, че неотдавна открих
един така наречен бог, когато предприех полета си до
осемнадесетия Куп от Дева. Мъртъв бог – по-голям от
Източната луна и направен от диамантени невросхеми. Бог,
огромен компютър от диамантени схеми. Боговете не са
нищо повече от усъвършенствани компютри. Или присаждането на компютър върху човешки ум, интерфейсът между
човек и компютри. Малцина ще го признаят, ала е така. Малъри Рингес пътува до Агатандж и каркира мозъка си, замени половината неврони с протеинови невросхеми. Баща ти
стори това. То прави ли го бог? Ако е така, значи и аз съм
бог. Всеки от нас, малцината пилоти, наистина овладели
управлението на светликораб. Всеки път, когато фейсна корабния си компютър, когато звездите се втурнат в очите ми и
цялата галактика е моя, аз съм толкова божествен, колкото
всеки бог.
Известно време Данло слуша водата, падаща в шадравана, жуженето и тракането на вечерните насекоми, ниското
бучене на хиляда човешки гласа. После погледна Сондервала и каза:
– Кой може да узнае какво е да си бог? Може ли
компютър да бъде бог… наистина? Мисля, че баща ми е
нещо друго. Нещо повече.
– Тоест?
– Той откри Старите Еди6. Вътре в себе си, дълбоките
6 Старите Еди – от Старата (или Поетичната) Еда: сборник от исланд-
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спомени – той намери начин да ги слуша.
– Мъдростта на боговете?
– Може би.
– Спомените на Иелдра и другите богове, записани в
човешката ДНК? Така наречените расови спомени?
– Някои биха определили Едите така, Господарю. –
Данло се усмихна и продължи: – Ала и Едите са нещо друго,
нещо повече.
– О, да – рече Сондервалът. – Тайната на живота. Тайната на вселената, и Малъри Рингес, когото наставлявах по
топология7, когото биех в девет от десет игри на шах, бе
достатъчно умен да я открие.
Внезапно Данло сви шепата си и я потопи в шадравана. Поднесе я към устните си и отпи малка глътка вода.
Сетне още една. Водата бе хладна и хубава и той пи дълбоко.
– Но, господарю – каза той най-накрая, – ами мисията
на Времедържеца? Баща ми и вие търсихте заедно, да?
Сондервалът стрелна Данло със студен, подозрителен
поглед и каза:
– Наистина, две години преди да се родиш, Времедържецът призова мисия. Аз, баща ти, ние пилотите –
паднахме през половината галактика от Нивгия до
Хелфоргорзее в търсене на така наречените Стари Еди. Тоя
Граал, в който всички вярваха. Есхатонът, трансценденталният предмет в края на времето. Но аз никога не
съм могъл да вярвам в такива митове.
– Но, господарю, Едите не са митове, в които да повярваш. Едите са спомени… които да си спомниш.
– Така се говори. Трябва да ти кажа, че веднъж се опитах да си ги припомня. Случи се след падането на Времедържеца, когато баща ти за първи път обяви, че търсенето е
завършило. Понеже бях любопитен, ангажирах услугите на
спомнител и пих от опиата кала, който ползват, за да разгънат паметовите последователности. И нямаше нищо. Нищо
освен собствените ми спомени, спомените за мен.
– Но други са имали… други спомени.
– Митове за себе си, които са разширили до абсолюти и
които приемат за истина.
Данло бавно отпи още една глътка вода. После бавно
поклати глава.
– Не, не митове, Господарю.
Сондервалът застина като дърво над Данло и дълго
време го гледа отгоре.
– Трябва да ти кажа, че няма вид умствено постижение,
което някога да ми е убягнало. Ако Старите Еди съществуват като спомен, аз щях да си ги спомня.
– Да си възпомниш дълбоко… е трудно – каза Данло. –
Най-трудното нещо във Вселената.
– Чух слух, че и ти си пил кала. Че си изпаднал в така
наречено велико възпоменание. Може би трябваше да стаски поеми, които обхващат староскандинавските легенди за света, от божествените му праначенки до неговия залез – б. пр.
7 топология – дял от математиката, който се занимава с извеждане на
пространствени свойства чрез анализ на понятието „пространство“ – б. пр.
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неш спомнител, а не пилот.
– Аз… изгубих дарбата за възпомняне – каза Данло. –
Само пилот съм, сега.
– Пилотът трябва да пилотира и да пада сред звездите,
иначе нищичко не струва.
– Дойдох в Нивгия, за да мога да стана пилот.
Сондервалът въздъхна и прокара пръсти през златната
си коса.
– През последните години бях далеч от Нивгия прекалено много. Но следя какво се случва там. Не мога да кажа,
че съм доволен. Малъри Рингес e обявен за бог, a найдобрият му приятел основава църква, която да почита божествеността му. Синът му влиза в тази църква, тоя „Път на
Рингес“, както го наричат. И изведнъж половината нивгийци
се опитват да си възпомнят Старите Еди и да се каркират в
богове.
– Но аз напуснах Пътя – каза Данло. – Никога не сам
искал да стана… бог.
– Значи не търсиш Старите Еди?
Данло погледна надолу към водата и каза:
– Не, вече не.
– Но все още си търсач, нали?
– Аз... положих клетва да отида във Вилда. Обрекъл
съм живота си на изпълнението на новата мисия.
Сондервалът махна с ръка, сякаш пропъждаше насекомо от лицето си.
– Всички мисии в крайна сметка са еднакви. Това, което има значение, е че пилоти като теб и мен могат да се
отличат в търсенето; това, което няма значение, е търсеното.
– Говорите така, сякаш надеждата да спрем свръхновите е малка.
– Може би надеждата щеше да е по-голяма, ако аз бях
избран за Водач на мисията вместо Господаря Николос. Ала
в крайна сметка няма значение. Ще умират звезди, ще умират и хора. Но наистина ли смяташ, че е възможно видът ни
да унищожи цялата галактика?
Данло притисна с пръсти белега над лявото си око, сякаш така щеше да се избави от свирепата болка, която често
го измъчваше. След дълго обмисляне на Сондерваловите
думи, той рече:
– Вярвам, че това, което правим… има значение.
– Така е, понеже си млад и още изпълнен със страст.
– Може би.
– Чух – каза Сондервалът, – че си имал собствена причина да търсиш Вилда. Твоя лична мисия.
Данло притисна по-силно челото си, преди да отвърне:
– Дълго преди Архитектите да се захванат с унищожаването на звездите, те се унищожавали взаимно във Войната
на фейсите – трябва да знаете за това, да? Архитектите
създали вирус, за да се убиват. Вирусът, който уби моя народ. Искам да потърся планетата, която наричат Таннахълм,
и се надявам, че Архитектите може да знаят лек за тази болест.
– Чувал съм, че няма лек.
– Трябва… да има. – Данло загреба шепа вода и я
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допря до окото си. Водата бавно изтече през процепа между
дланта и бузата му и падна обратно в шадравана.
– Баща ти винаги е вярвал в чудеса.
В този момент Данло се отдръпна от шадравана и посочи небето.
– Баща ми, казват, винаги се е надявал да спаси звездите. Той е някъде там, може би изгубен около някоя обречена
звезда. Ето защо е отишъл във Вилда. Винаги е мечтал, че
вселената може да бъде изцелена от раната си.
– Баща ти, когато го познавах, не умееше да изцели
дори себе си от собствената си рана. Той си остана измъчен
човек.
– Наистина? Тогава навярно някои рани никога не могат да се излекуват.
– Но ти не вярваш в това?
Данло се усмихна и каза:
– Не.
– Нима възнамеряваш да се опиташ да откриеш баща
си, пилоте?
Данло се заслуша в звука на водата, падаща в шадравана, и попита:
– Как бих могъл просто да го изоставя?
– Значи имаш своя собствена мисия в мисията?
– Както казахте, господарю, всички мисии всъщност са
еднакви.
Сондервалът се приближи до Данло и посочи небето.
– Звездите на Вилда са почти непроходими. Как би могъл да се надяваш да откриеш един човек сред милиард
звезди?
– Аз… не зная – отвърна Данло. – Ала съм сънувал, че
във Вилда всичко ще е възможно.
Сондервалът мълчаливо поклати глава.
– Погледни звездите, пилоте. Някога виждал ли си
толкова диви звезди?
Данло проследи линията, образувана от ръката на
Сондервала и дългия му показалец. Вгледа се отвъд портокаловите дръвчета, фонтаните и заснежените върхове. Вече бе
истинска нощ и небето пламтеше от хоризонт до хоризонт.
Сред непознатите съзвездия и безименните звезди сега бяха
изгрели петдесет свръхнови, огромни пришки от гореща
бяла светлина, пронизала чернотата на вселената. Данло
дълго мисли за произхода на тези разрушени звезди, после
попита:
– Но, господарю, кой знае какво всъщност е Вилдът?
Ние не можем да видим звездите, не и… истински. Всичките тези звезди, всичката тази светлина – тя е била създадена
толкова отдавна.
Ниско над хоризонта, в пролуката между две двойни
свръхнови, които Данло бе нарекъл „Двамата приятели“, той
съзря звезден отблясък, който познаваше. Бе светлина от галактиките в Купа на совата, отдалечени на около петдесет
милиона светлинни години. Преди петдесет милиона години
тази светлина бе започнала пътуването си през вселената, за
да прониже небесата на Фарфара и да се приюти в недрата
на Данловите очи. Бе най-странното нещо, помисли си той,
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че да гледаш през пространството означава да гледаш назад
във времето. Виждаше Купа на совата такъв, какъвто бе съществувал много отдавна, четиридесет и осем милиона години преди възхода на човека. Почуди се дали тези галактики отдавна не са били унищожени от редици свръхнови или
деянията на някой ужасен чужд бог. Почуди се за собствената си галактика. Дали Вишну Луз все още гореше като пътепоказател в нощта? А Силваплана, а Агни, а всяка една от
хилядите по-близки звезди, които мисията бе подминала по
пътя си към Вилда? Може би точно в този момент, в който
стоеше край малкия фонтан на повече от десет хиляди
светлинни години от дома, звездата на Нивгия по някакъв
начин бе избухнала в ослепително кълбо от светлина и
смърт. Никога нямаше как да си сигурен какво може да видиш. Всички неща, дори най-близките и разбираемите.
Данло се забавляваше от мисълта, че ако застаналият на
един метър Сондервал внезапно изчезне в небитието,
светлината от това злощастно събитие ще се нуждае от поне
три милиардни от секундата, за да стигне очите му.
Данло се обърна с лице към Сондервала и рече:
– Това е проблемът, да? Невъзможно е да видим вселената такава, каквато е.
– Ти си странен човек – каза Сондервалът и се усмихна
на себе си.
– Благодаря, господарю.
– Трябва да ти кажа, че Вилдът наистина съществува.
Бях там, в края на краищата. Видях светлината от непозната
свръхнова – а след по-малко от час ще я видиш и ти.
Точно… там.
При тези думи Сондервалът посочи една точка в небето
право на изток, на около тридесет градуса над хоризонта.
Данло не знаеше име за бледите звезди, струпани там. Може
би, помисли си той, Сондервалът грешеше в изчисленията
си и светлината от свръхновата нямаше да достигне Фарфара още много дни. Или може би свръхновата щеше да се
появи в уреченото време, само за да се окаже много по-ярка,
отколкото предполагаше някой. Може би светлината от тази
мъртва, невидима звезда щеше да изгори очите на всеки,
вдигнал поглед към небето; може би щеше да изгори човешката плът и да убие хилядите хора в градината. След период, нужен на Данловото сърце да отброи още около три
хиляди удара, той можеше да е мъртъв, ала въпреки това, когато оглеждаше неспокойните хора, застанали около многобройните шадравани в градината, когато обръщаше поглед
към бляскавото небе, той не можеше да не чувства, че е
прекрасна нощ да бъдеш жив.
Известно време Данло и Сондервалът стояха и разговаряха за начина, по който вилдските звезди изкривяват времепространството и усукват пътеките през манифолдата, и
за други неща, за които разговарят пилотите. Сетне
Сондервалът призна, че Господарят Николос го е пратил да
доведе Данло или по-скоро да го покани на сбирка на всички
пилоти пред главния шадраван в градината. Изглежда точно
преди появата на свръхновата Мер Тадео желаеше да почете
пилотите с тост от рядко ярконско огневино.
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– Трябва да ти кажа, че Мер Тадео помоли да се срещне
с теб – рече Сондервалът. – Господарят Николос ще те
представи. Моля те, не забравяй, че въпреки че Мер Тадео
на практика управлява този свят, ти си пилот от Ордена.
Всеки може да управлява свят, но малцина са родени за пилоти.
Сондервалът кимна на Данло и двамата закрачиха
заедно през градината. Данло харесваше почти всичко в нея,
особено бонзаите и диплите от странни, прекрасни цветя.
Уханието им придаваше такава сладост на въздуха, че да го
вдишваш почти болеше. В действителност Данло обожаваше многото аромати на нощта: плодовите кисели пръски на
разнообразните вина, бълбукащи от фонтаните; портокаловите дръвчета; далечния дъх на мед; дори овъгляването на
насекомите, изпечени в някой лазерен сноп. Навсякъде из
поддържаните тревни площи, качени върху високи мраморни колони, се таяха множество компютърни очи и лазери, държащи на прицел всяко вредно или хапещо насекомо,
което по случайност би влязло в градината. Във всеки миг
чевръсти снопове рубинена светлина лудуваха насам-натам
с доловимо свистене и мигновено изпичаха многобройните
комари и мушички, така презирани от фарфарските
търговци. Естествено, тази лекомислена (и показна) употреба на лазери безпокоеше някои от специалистите на Ордена,
които изглеждаха напрегнати, разтревожени да не направят
небрежна крачка и някой лазер да прогори червена цвъртяща
дупка в длан, врат или лице. Безпокоеше дори многото
посланици и дипломати, отдавна привикнали към такива
варварщини. Ала за двете хиляди години, през които родът
на Мер Тадео бе притежавал това имение, лазерите никога
не бяха наранявали човешко същество. Мер Тадео използваше тези забранени оръжия единствено защото обичаше да
привнася в тържествата си трепета на опасни възможности.
Той обичаше да се заобикаля с колоритни, необикновени
хора, затова онази нощ бе поканил архат от Новаванния,
прочут невропевец, пилот-ренегат от Ордена на име Сиван
уи Мауи Саркисян и дори петима воини-поети, пристигнали
наскоро от планетата Калар. Докато си проправяше път навътре в градината, през тълпи от мъже и жени, които отпиваха от виното си и крадешком хвърляха погледи към непостоянните звезди, Данло усети във въздуха интрига и
дори заплаха. Чувстваше погледите на хора, които го наблюдаваха, преценяха. Бе уверен, че някой го следи през градината. Наистина, той бе пилот от Ордена и черният цвят на
официалната му роба привличаше много погледи, които
биха подминали кобалтовосините или оранжевите, или
пурпурночервените роби на учените от Ордена. Наистина,
вървеше зад Сондервала, който, освен пилот, бе най-високото човешко същество в имението на Мер Тадео, а вероятно и
на цялата планета. Всеки пилот бе длъжен да свикне с такова любопитство, освен ако не желаеше да се придвижва
само в компанията на други пилоти. Ала Данло така и не
успя да свикне със славата или известността; той се надяваше, че онзи, който го следеше, щеше да се представи – или
да насочи вниманието си към някой от красиво облечените
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търговци, разпръснати по хладните ливади като хиляди цветя, очакващи да бъдат оценени или откъснати.
Най-сетне стигнаха до главния фонтан на Мер Тадео,
така наречения Шадраван на късмета, величествен басейн от
мрамор и злато. От устите на многобройни статуи –
глитнинги и рохини, и други чуждопланетни създания,
поставени върху няколкото нива на златна тераса в центъра
на фонтана – във въздуха бликаше ярконско огневино на
струи пенесто червено. На Нивгия бутилка огневино може
да струва колкото огърлица от перли или едногодишна
наслада с куртизанка, затова мнозина от Ордена никога не
бяха опитвали това необикновено вино. Около шадравана се
бяха подредили обръчи от учени от Ордена, кантори 8,
предсказатели и спомнители, холисти9, хоролози10 и историци. Носеха ярки многоцветни роби, шафранови или розови,
или индигови, и почти се покатерваха в басейна в желанието
си да натопят бокалите си и да вкусят тъй прелестното вино.
Там бяха и пилотите, двеста петдесет и двама облечени в
черно пилоти, които бяха душата на Ордена. Данло познаваше всички, по лица, или име, или репутация. Той съзря Палома Младата и Матет Джонс, и Аларк от Уррадет. Застанал
наблизо с купа вино в ръце бе Ричардес, крехколика човешка вейка, единственият пилот, който бе оцелял в космоса
около Химена и Априлския колониален разум. Всички те
бяха връстници на Сондервала и бяха воювали рамо до рамо
с Малъри Рингес във Войната на пилотите преди двадесет
години. Вилдската мисия щеше да бъде втората велика задача на живота им, и им доставяше удоволствие да бъдат
съпровождани от пилоти с още по-голям ентусиазъм и
страст, млади пилоти като Ивар Рей и Лара Иисуса, и Данло
уи Соли Рингес. Онази вечер повечето пилоти от Мисията се
бяха събрали край южния сектор на фонтана. Там бе и Николос Сар Петросян, Господарят акашик и Водач на Мисията.
Той бе дребен, сериозен, интелигентен мъж, който носеше
жълта акашикска роба върху закръгленото си тяло и изражение на нетърпение в ясните си сини очи. Когато видя
Сондервала, повел Данло към него, той се поклони на двамата и рече, малко сухо:
– Опасявах се, че сте се загубили. Предполагам, че не е
трудно за пилот да се изгуби в толкова огромно имение.
Сарказмът на Господаря Николос не подейства на
Сондервала. Така, както малко се интересуваше от чужди
комплименти, той лесно пренебрегваше чуждата критика.
Застанал мълчаливо до Данло, той гледаше отвисоко нисичкия Господар Николос, демонстративно втренчен в плешивото петно върху темето му. Усмихна се на себе си, ала не
отвърна нищо.
– Данло, радвам се, че са те намерили – каза накрая
Господарят Николос. – Данло уи Соли Рингес, може ли да ти
8 кантор – от Георг Кантор (1845-1918): руски математик, живял в Германия. Създава теорията на множествата и има съществен принос в теорията на
безкрайностите – б. пр.
9 холист – от холизъм: методологичен принцип на цялостността, който се
изразява във формулата „Цялото е повече от сумата на своите части“ – б. пр.
10 хоролог – от хорология: наука за измерване на времето – б. пр.
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представя Мер Тадео дур ли Марар? Мер Тадео помоли да
се срещне с теб преди началото на вечерната забава.
До Господаря Николос стоеше привлекателен елегантен мъж с живи кафяви очи и хищния вид на бяла чайка.
Мер Тадео дур ли Марар носеше червено кимоно от японска
коприна, което приятно подчертаваше гладката му маслиненокафява кожа. Поклони се на Данло според етикета и го
погледна бързо и съсредоточено, както се оценява диамант
или огнекамък. Сетне рече:
– Чест е да ви срещна, пилоте.
Данло отвърна на поклона му и кимна на любопитните
хора, застанали наоколо. Повечето от тях бяха търговци, със
своите прочути кимона и скъпоценности, но сред тях се намираше и невропевец на име Омар Ной, както и деветата
съпруга на Мер Тадео, доста неприветлива жена, която той
представи като Мер Марлена Ева дур ли Карилон. Присъстваха и двама посланици, Кагами Ито от Яркона и Валентина Морвен от планетата Бистрина. И други. Данло се
поклони на всички по ред, свеждайки глава при произнасянето на всяко име. Когато представянето приключи, Мер Тадео махна на Данло да се приближи и каза:
– Дотук се запознах с всички пилоти освен вас. За мен
е чест, че имате възможност да присъствате на приема.
Рядко се случва пилоти от Ордена да посетят света ни, знаете.
Данло се усмихна и погледна към шадравана. На около
тридесет метра по-нататък в ливадата се издигаше ниска
подпорна стена от дялан камък. От другата й страна имението на Мер Тадео свършваше със скалист скат високо над
блестящата река Истас и тъмните хълмове отвъд нея.
– Вашият свят е много красив – каза Данло. – Навярно
ако повече пилоти знаеха за красотата му, нямаше да го пренебрегваме така.
– Опасявах се, че имението ми може да ви се стори побезинтересно от гледките, с които сте свикнали – отговори
Мер Тадео. Изглеждаше много доволен от Данло. За разлика
от Сондервала, той поглъщаше комплиментите, както едно
дете поглъща шоколадови бонбони. – Чувал съм, че Нивгия
е толкова студена, че никога не вали дъжд.
Данло се усмихна и отвърна:
– От всички нощи в живота ми, тази е първата, която
прекарвам на открито без следа от сняг. Дори без изглед…
че може да завали сняг.
Мер Тадео поклати глава удивено и съжалително.
После продължи:
– По това време на Второ лято единственото, което
вали върху нас нощем, е звездна светлина. Това била причината предците ми да построят имението тук. Те обожавали
да гледат звездите.
Известно време Данло и Мер Тадео стояха сред тълпа
от любопитни хора и разговаряха за дребни неща. После, с
бързината на убиец, забиващ нож в мрака, Мер Тадео се
усмихна на Данло и рече:
– Казвали са ми, че сте син на Малъри Рингес.
– Да… вярно е – отговори Данло.

t r u b a d u r s . c o m

2 0 1 2 0 3 2 6

– Казвали са ми и, че на Нивгия има нова религия. Пътят на Рингес – нали така?
Данло кимна предпазливо.
– И това е вярно.
– Рингистите наистина ли учат, че Малъри Рингес е
станал бог?
– Да.
– И че всички човешки същества също могат да станат
богове? Че пътят към божествеността е духовно свързан с
онова мистично познание, наречено Старите Еди?
– Добре осведомен сте, Мер Тадео. Току-що формулирахте Трите стълба на Рингизма, знаехте ли?
Мер Тадео доближи Данло с една крачка. Сякаш по
сигнал, неговата съпруга и двамата посланици също се
приближиха, за да могат да чуват по-добре думите, които
можеха да се окажат важни в живота им. После се струпаха
и много други хора, като вълци около ранено агне, и Данло
внезапно се оказа обграден от мъже и жени, които не познаваше.
– Знаем, че за вашия Орден се говори, че приема тази
религия сериозно – обясни му Мер Тадео. – Знаем, че много
господари и майстори дори са станали вярващи и сега наричат себе си Рингисти. Господарите и майсторите от Нивгия!
Не бяхме смятали, че вие от Ордена сте способни на такава
религиозност.
– Всеки може да се отдаде на богопоклонничество –
каза Данло меко. – Всеки може да мечтае… да стане бог.
Известно време Мер Тадео и Мер Марлена Ева
разпитваха Данло за Пътя на Рингес, за произхода, вярванията и церемониите му. Искаха да узнаят повече за церемонията на възпомнянето, за начина, по който Рингистите
използваха компютри, за да стимулират възпомнянето на
Старите Еди. Любопитството им изглеждаше всепоглъщащо, не като онова на есхатолог11 или историк, а по някакъв
друг начин, който говореше за тайни страдания и странни
древни копнежи. Господарят Николос очевидно не хареса
обрата на разговора, защото си проправи път до Данло и
каза:
– Неразумно е да преувеличаваме значението на тази
религия. Направим ли го, само ще й придадем истинска значимост.
Господарят Николос, както бе известно на Данло, ненавиждаше всякакви разговори за богове или Бог. Той нямаше доверие на религиозния порив, точно както Съвършените
от Геена ненавиждат водата, както снегочервей отбягва
слънчевата светлина.
– Може ли тогава да ви запитам, Господарю Николос,
дали мисията ви ще разпространи тази рингистка вяра сред
народите на Вилда? – Въпросът дойде от Кагами Ито,
ярконският посланик. Кагами, мнителен възрастен мъж, бе
облечен със сако от бабри, прекалено плътно за топлата
нощ. Кръглото му лице лъщеше от пот, самият той изглеждаше уморен и раздразнителен. Много отдавна, по време на
11 есхатолог – от есхатология: дисциплина, изследваща края на света и човека и задгробния живот – б. пр.
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първата му старост, той бе служил като посланик на Нивгия,
преди Времедържецът да се умори от сприхавото му държание и да го прогони от града. – Всички ние бихме искали да
знаем дали вие от Вилдската мисия все още сте пилоти от
Ордена, или в края на краищата сте се превърнали в обикновени мисионери.
Този въпрос засегна Господаря Николос, който протегна топчест пръст към Кагами Ито и отвърна:
– Нашата мисия е до Архитектите на Безкрайния интелект от Кибернетичната вселенска църква, с които да преговаряме. Да пътуваме сред световете им, да научим защо
вярват в онова, в което вярват, за да можем да ги
просветлим. Да основем нов Орден във Вилда. Всички ние
сме антирелигиозни. Ако е нужно, може да мислите за нас
като за антимисионери, чиято задача е да променят умопомрачените доктрини на една умопомрачена стара църква.
Данло се усмихна на тази тирада, но премълча. Господарят Николос, със сухия си академичен глас, продължи да
обяснява, че Архитектите от Старата църква разрушават
звездите, понеже тяхната Доктрина за второто сътворение
изисква от тях да участват в преправянето на галактиката и –
накрая, в края на времето – на самата вселена. Господарят
Николос, при все че бе мек, недисциплиниран човек физически, говореше с желязна решимост и огромно желание да
поправи злините и изстъпленията на човешката раса. По
свой собствен начин той бе също толкова фанатизиран
колкото някой Архитект или истински вярващ, само че неговият фанатизъм бе онзи на логиката, рационалността и студената ясна мисъл. Въпреки съмненията на Сондервала
Господарят Николос бе идеалният избор за Водач на Мисията, тъй като разбираше Архитектите така, както би могъл
само истинският враг.
– В такъв случай съм длъжен да ви пожелая успех в
Мисията – рече Кагами Ито. – Всички ние, всеки, който живее на някой от Цивилизованите светове – желаем ви успех.
Господарят Николос се поклони малко по-ниско от
необходимото и отвърна:
– Вашите пожелания са добре дошли.
– Длъжни сме да ви пожелаем успех – повтори Кагами
Ито. – За пореден път ние от Цивилизованите светове трябва
да бъдем спасявани от вас от Ордена.
При тези думи Сондервалът пристъпи напред и рече:
– Навярно бихте предпочели да се спасите сами?
– Така и щяхме да сторим, ако имахме собствени
светликораби и пилоти да ги пилотират.
– Орденът никога не е пречил на някого да строи
светликораби.
– Нито пък сте споделяли познанията си за тази технология.
Сондервалът сви рамене и каза:
– Е, всеки би могъл да построи светликораб.
– Но не всеки може да пилотира такъв – не е ли тъй,
майстор-пилоте?
– Сложно изкуство е – съгласи се Сондервалът. –
Изисква страст към математиката.
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– Толкова сложно ли е, че пилотите от Ордена са го пазили в тайна три хиляди години?
– Това не е вярно – рече Сондервалът. – Ами
Търговците-пилоти от Триа?
– Знаете, че те не са достойни за прозвището „пилоти“.
– Ние пилотите – натърти Сондервалът – обучаваме
младежи от всеки свят.
– Да, вие отвеждате нашите младежи на Нивгия и ги
правите пилоти от вашия Орден. А после ги карате да положат клетви за пазене на тайна.
– А как иначе? Някои тайни могат да бъдат чути само
от онези, които имат таланта да ги разберат.
След неловка пауза Мер Тадео пристъпи между Кагами
Ито и Сондервала. Той плесна меко с ръце и изрече меки,
успокоителни думи, за да поласкае и двамата мъже. Припомни дългогодишните усилия на Кагами Ито за създаване
на съюзи сред Цивилизованите светове и възхвали смелостта на Малъри Рингес и Сондервала, и останалите пилоти, които се бяха включили в търсенето на Старите Еди.
Обърна се да похвали Данло и по-младите пилоти, които
щяха да навлязат във Вилда. В много отношения Мер Тадео
бе по-добър помирител и дипломат от всеки друг. Като мнозина търговци той ценеше мира като най-голямото добро;
ценеше Ордена повече от всяка друга институция или власт
(дори властта на парите), защото той бе носил фундаментално единство и визия на Цивилизованите светове в
продължение на три хиляди години.
– Времената са тежки – обърна се Мер Тадео към
Господаря Николос. – Изглежда, че Цивилизованите светове
са притиснати между две религии. Отвън Архитектите унищожават звездите и Вилдът се разраства година след година.
А отвътре се появява новата религия, наречена Рингизъм. В
същия този момент, в който си говорим, всеки светликораб,
напускащ Нивгия, трябва да носи вести за тази религия към
всяка звезда, всеки свят. Вие от Ордена – дори и да не сте
мисионери, дори да не желаете да е така – вие трябва да сте
носители на този нов идеал. Всеки мъж и жена може да стане бог! Това е завладяваща идея, нали? Не мисля, че е
възможно да преувеличим значимостта й. Религията е била
геният и гибелта на човечеството от почти незапомнени времена. Може да се случи така, че Пътят на Рингес да ни погуби дълго преди Вилдът да е разрушил някой наш свят.
Най-силният страх на Мер Тадео – който трябва да е
бил и страхът на Мер Марлена Ева и Кагами Ито, и почти
всички мъже и жени в градината – бе, че Орденът умираше.
В най-добрия случай Орденът се разделяше на две половини, по-добрата от които (както се изрази Мер Тадео) отиваше във Вилда, а старият Орден оставаше на Нивгия.
– Ако Орденът се разедини– попита Мер Тадео меко, –
какво ще се случи с прекрасната ни цивилизация?
Господарят Николос се обърна към Мер Тадео по типичния си открит, здравомислещ начин и каза:
– Нашата мисия е да основем нов Орден във Вилда. Ще
бъдем далеч от Нивгия.
– Но преди двадесет години, далеч от Нивгия, Малъри
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Рингес поведе група светликораби навън към галактиката.
Той разедини пилотите и последва война.
– Ала Малъри Рингес изчезна – отбеляза Господарят
Николос. – Може би е мъртъв.
При тези думи Данло си пое въздух и бавно издиша. Бе
застанал напълно неподвижно, оставяйки погледа си да се
мести между Мер Тадео и Господаря Николос.
Мер Тадео кимна.
– Може би. Но представата за Малъри Рингес е напълно жива. Идеалът. Ние се страхуваме, че при така
отслабнал Орден, този идеал ще разедини Цивилизованите
светове и тогава ще последва истинска война. Война, каквато не сме виждали от времето на Холокоста на Старата Земя.
Макар че Господарят Николос навярно отхвърли страховете на Мер Тадео като неправдоподобни и безполезни
размишления, други не го сториха. Кагами Ито и Валентина
Морвен, и други търговци наоколо стояха и обсъждаха Войната на Фейсите и други войни, които бяха оставили отпечатъка си върху Цивилизованите светове. В един момент Мер
Тадео хвърли поглед към малкия цветен часовник, вграден в
златния пръстен, който носеше на кутрето си. Той рязко
плесна с ръце и обяви:
– Пилоти и специалисти, посланици и почетни гости –
почти е време. Ако благоволите да напълните чашите си,
бих искал да вдигна тост.
В този миг музикалните басейни сред тревните площи
на имението престанаха да свирят прекрасните си мелодии и
забумтяха оглушително, сякаш бяха просто течни златни
гонгове. Звукът отекваше в хладния въздух и десет хиляди
души вдигнаха наведнъж очи към небето на изток. Сетне започнаха да се тълпят около шадраваните в устрема си да напълнят винените си бокали. Кагами Ито, Сондервалът и
останалите хора около Данло се стопиха в тълпата, устремена към Шадравана на късмета. За секунди той се оказа заобиколен от хора, които не познаваше. Навалицата от тела бе
повлякла прислужници, понесли подноси с храна: изискани
меса и торти, и самодивска храна, и люти чушки, и кашкавал, и студени зеленчукови компоти, и стотиците екзотични
плодове, с които Фарфара с право се славеше. Данло видя,
че повечето от тези прислужници имат червена коса, светла
кожа и бледи сини очи. Те бяха наети на Торскалле и доведени на Фарфара да обслужват по-заможните търговци. Разбира се, всички хора, родени на Фарфара, са търговци, но
малцина живеят в имения и още по-малко в палати, величествени колкото този на Мер Тадео. Много хиляди години
по-рано, по време на Първата вълна на Роенето, Фарфара
бил основан като планетарна корпорация. Всеки неин
гражданин притежавал равен брой дялове от благата на планетата: компютрите, роботите и информационните басейни,
които използвали да изкарват препитанието си от богатите,
недокоснати земи. С течение на хилядолетията многобройни
хора по многобройни причини продали дяловете си на
твърде ниска цена, както сторили и техните обеднели деца.
И децата на децата им. По времето, по което предците на
Мер Тадео построили имението Марар, може би девет десе-
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ти от богатствата на планетата били съсредоточени в ръцете
на Стоте фамилии. По закон никой търговец няма право да
продаде или ипотекира всичките си дялове, затова дори найбедните притежават фиксиран минимум от планетата. Това
дава право на тълпите да живеят в палатковите градове по
бреговете на река Истас или в планински колиби, или в мънички куполи от бистрин из калните равнини на трите
фарфарски континента, които някога са били покрити от
гъсти зелени гори; дава им достъп до опиати и употребата
на мозъчни машини, за да развличат душите си; дава им правото на облекло и купичките жълт амарант, с които хранят
телата си – и почти нищо друго. Дори най-бедните обаче
продължаваха да се гордеят, че са акционери, и не биха се
унизили да слугуват в кое да е от Стоте имения. Ето защо
Мер Тадео и други търговци от неговия ранг търсеха
прислужници от Торскалле. Плащаха им не с планетарни дялове, а с пари, толкова много пари, че всеки прислужник се
връщаше на Торскалле достатъчно богат да живее като
принц и да наеме свои собствени прислужници. Може да се
допусне, че тези щастливци – без изключение по-млади от
Данло – ще са благодарни за такава възможност, ала те не
бяха. Всъщност изглеждаха сърдити и мрачни. Със студените си очи хвърляха злостни погледи на всеки търговец, осмелил се да помоли за чиния с пиперни ядки или чаша кафе.
Щом Мер Тадео обяви тоста, много от прислужниците донесоха подноси с кристални винени чаши, които старателно
замъгляваха с дъх или омазняваха с отпечатъци от пръсти,
преди да ги стоварят върху протегнатите ръце на търговците. Когато Данло най-сетне получи своя бокал, той си
проправи път към западния сектор на шадравана, където
тълпата бе най-разредена. И тогава, сред мириса на цветя и
вино, коприна и пот, той долови ужасната остра есенция на
парфюм от масло от кана. Бе мирис, който познаваше съвършено. Като животно в мрака на гората, той замръзна и
остави тълпите хора да се блъскат покрай него. Подуши
въздуха, обръщайки глава наляво и надясно. Мирисът на
масло от кана сякаш идеше най-силно от север, срещу вятъра по посока на река Истас. Данло поемаше незабравимия
мирис, оставяйки хладния вечерен въздух да изпълни
ноздрите му. Сетне се обърна с гръб към шадравана и се
запровира към подпорната стена по края на имението. Почти
незабавно, с оредяването на тълпата, той видя един мъж,
застанал сам край стената. Беше воин-поет, облечен във вечерна риза и копринен плащ в стотици проблясващи цветове. И вонящ на масло от кана; всички воини-поети, спомни
си Данло, ползваха парфюми от кана, за да разгорят стремежа към живота и смъртта.
– Здравейте – провикна се Данло, докато доближаваше
воина-поет. – Мисля, че ме наблюдавате, да?
Воинът-поет се бе облегнал на каменната стена непринудено, почти отпуснато, и се усмихна на Данло в поздрав.
В лявата си ръка държеше бокал с вино; върху кутрето й носеше огненочервен пръстен. Смайващото бе, че подобен
пръстен украсяваше кутрето и на дясната му ръка, която той
държеше близо до гънката на плаща си, сякаш всеки момент

22

СБОРИЩЕ НА ТРУБАДУРИ

ГОД. II, БРОЙ 2 (5) - 20120326

бе готов да бръкне в таен джоб и да извади отровна игла,
или упойваща стреличка, или дългия, ужасен, смъртоносен
нож, който воините-поети винаги носят у себе си.
– Ти си Данло уи Соли Рингес – каза воинът-поет. Гласът му бе прекрасен, странно спокоен и изпълнен със съвършена увереност. – Може ли да се представя? Казвам се
Малаклипс Червенопръстени, от Калар.
Данло се поклони, както е редно, и Малаклипс се отдели от стената и отвърна на поклона, грациозно, с безупречен
контрол. В продължение на девет удара на Данловото сърце,
Малаклипс Червенопръстени гледа Данло, без да помръдне.
Воинът-поет изглеждаше съвършено спокоен, почти свръхестествено спокоен, като човек, който магически се е
преобразил в тигър и не се бои от никое друго животно, особено от човека. В действителност той притежаваше облика
на някакво богоравно създание далеч отвъд човека: невъзможно мъдро, невъзможно осъзнаващо – себе си, Данло,
всички хора и растения, и предмети в градината. Данло вече
бе срещал воин-поет веднъж; по физика, с ужасното си
бързо тяло и красивото си лице, Малаклипс би могъл да
бъде близнак на другия поет, понеже всички воини-поети са
изрязани от едни и същи хромозоми. Ала у Малаклипс имаше нещо различно, другост, невъзможна живост, навярно
дори душевно величие. С блестящата си черна коса,
посребряла около слепоочията, той бе с поне петнадесет години по-възрастен от Данло, което за воин-поет значи стар.
И после, пръстените му. Някой изключителен воин-поет би
могъл да носи червен пръстен на кое да е кутре. Ала, доколкото бе известно на Данло, нито един воин-поет в историята не бе носил два червени пръстена.
– Защо ме следите? – попита Данло накрая.
Малаклипс се усмихна любезно; имаше красива
усмивка, която се разстилаше върху златистите очертания на
лицето му.
– Но, както виждаш, аз не те следя – стоя тук и се
наслаждавам на прелестната гледка, на тези странни, чужди
звезди. Ти си онзи, който ме е проследил. А то е много
странно, не смяташ ли? Повечето хора бягат от нас, вместо
да ни дирят.
– Изглежда ми е участ… да издирвам воини-поети.
– Странна участ – рече Малаклипс. – Би изглеждало
по-естествено аз да те търся.
– Да ме търсите… защо?
– Не знаеш ли?
– Не зная… дали искам да зная.
Малаклипс поднесе винения бокал към ноздрите си и
вдиша дълбоко. После отвърна:
– На Калар си известен. По две причини. Ти си сред
малцината, които някога са побеждавали воин-поет – и
единственият, сторил го като момче.
– Бях на шестнадесет, когато срещнах Марек в библиотеката. Не се възприемах… като момче.
– И все пак постижението е забележително. Ако само
се бе родил на Калар, навярно би станал воин сред воините,
поет сред поетите.
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При тази стряскаща мисъл Данло се втренчи в Малаклипс. Вгледа се дълбоко в прекрасните му виолетови очи,
толкова тъмни, че почти съзираше отражението си да
проблясва в черните им центрове.
– Никога не бих могъл да стана… воин-поет – каза той.
– Не?
Данло остави този въпрос да увисне във въздуха, тъкмо
когато гонговият звук от музикалните басейни на Мер Тадео
увисна ниско и настойчиво над ливадите и шадраваните в
градината. Той продължи да гледа Малаклипс право в очите
и попита:
– Значи сте дошли тук тази нощ, за да отмъстите за
смъртта на Марек?
– Задаваш този въпрос така безгрижно.
– Как да го задам тогава?
– Повечето хора въобще не биха го задали. Те биха побягнали. Защо не се боиш от нас?
– Аз… не зная.
– Да нямаш страх е най-голямата дарба – рече Малаклипс. – Но, разбира се, не е било нужно да се боиш, че
ще отмъстим за Марек. Той умря според традициите ни, за
чието безупречно спазване ти благодарим.
– Аз не исках да умира.
– И това е най-забележителното от всичко. Говори се,
че си дал обет за ахимса 12, да не нараняваш живи същества –
и все пак си успял да помогнеш на Марек да достигне своя
миг на възможното.
Данло твърде добре помнеше как Марек от Калар бе забил смъртоносния си нож в своя собствен мозък и така бе
достигнал своя миг на възможното, в който животът е смърт
и смъртта е живот. Помнеше, че Марек, тъкмо преди да
извърши това благородно деяние, му бе разкрил, че воинитепоети имат ново правило в кървавия си орден: да убиват
всички богове, дори жените и мъжете, които биха могли да
станат богоравни. За шест години Данло бе споделил тази
тайна само с двама души, но сега каза:
– Зная защо Марек дойде на Нивгия. Истинската причина. Каза ми за правилото ви, преди да умре.
Малаклипс се усмихна на тази новина, която – странно
– сякаш не го изненада.
– Казах, че си известен на моя свят по две причини.
Втората причина, разбира се, е че си син на Малъри Рингес.
Марек бе пратен на Нивгия да прецени дали наистина си
син на баща си.
– Такъв ли съм, тогава?
– Не знаеш ли?
– Как… бих знаел?
Тук Малаклипс се засмя непринудено и рече на Данло:
– Чувал съм, че се славиш и с отговарянето на въпроси
с въпроси.
Данло склони глава леко, приемайки критиката на Малаклипс като комплимент. После каза:
– Дошли сте на Фарфара да завършите преценката си за
12 ахимса – (в будизма и джайнизма) принцип на ненасилието, който
изключва нараняването на друго живо същество дори мислено – б. пр.
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мен, да?
Отново, както често правеше, Данло започна да брои
ударите на сърцето си, изчаквайки Малаклипс да извади
смъртоносния нож от плаща си. Но Малаклипс само се вгледа в него, странно, дълбоко, поглъщайки дивото изражение,
което изпълваше Данловите очи като океан.
– Не зная кой си наистина – рече той. – Още не. В
действителност, не зная и кой е баща ти наистина. Малъри
Рингес, този някогашен Господар-пилот на Ордена, за когото
всички твърдят, че е станал бог.
За миг Данло вдигна поглед към небето с внезапно
разбиране.
– Дошли сте да откриете баща ми, да?
– Може би.
– Не просто… до Фарфара – продължи Данло. – Ще
последвате Мисията ни във Вилда.
Сега, за първи път, Малаклипс изглеждаше леко изненадан. Той изгледа Данло хладно и каза:
– Бях чувал, че си твърде проницателен за обикновен
пилот – сега виждам, че наистина е така.
– Ще ни последвате – повтори Данло. – Но да
последвате… как? Воините не пилотират светликораби,
нали?
Разбира се, Търговците-пилоти от Триа действително
пилотираха кораби: дълбокораби и молитвокораби, и понякога дори светликораби. Пътуваха до Нуарт и Алумит, и
Фарфара, ала никой Търговец-пилот не би си помислил да
поведе светликораб във Вилда.
– Има човек – каза Малаклипс. Той посочи по протежение на виещата се подпорна стена, към портокалова горичка
на десетина метра. – Бивш пилот от вашия Орден. Той ще ме
отведе където е нужно да отида.
Данло видя, че под едно портокалово дръвче, отрупано
с ярки кръгли плодове, стоеше мълчалив мъж, облечен в
сиво. Данло разпозна в него опозорения ренегат, Сиван уи
Мауи Саркисян, някога многообещаващ пилот, който бе дезертирал от Ордена по време на Търсенето на Старите Еди.
Нито един от другите пилоти, поканени от Мер Тадео, не би
понесъл срама да говори с толкова безчестен човек, затова
Сиван стоеше сам, отпивайки от винения си бокал.
– И къде, в такъв случай, е нужно да отидете? – попита
Данло.
– Където съм длъжен да отида – отвърна Малаклипс. –
Но съм чувал, че Малъри Рингес се е върнал във Вилда. Някъде. Възможно е мисията на твоя Орден да го накара да
извести присъствието си.
– И тогава?
– И тогава аз ще бъда известèн – рече Малаклипс. – И
ще сторя онова, което трябва да бъде сторено.
– Ще убиете баща ми, да?
– Ако наистина е бог, ще му помогна да достигне своя
миг на възможното.
– Ако наистина е… бог?
– Ако все още е човек, само ще го помоля да довърши
едно стихотворение.
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– Какво… стихотворение?
– Стихотворение, което съчинявам от известно време.
Само човек, който е отказал да стане бог, ще знае как да го
довърши.
Данло отклони поглед към Истас, проблясваща под
звездната светлина, и не отговори.
– Вярвам, че ти навярно знаеш къде е баща ти.
Данло стисна винената чаша между дланите си, но
остана безмълвен като небето.
– Възможно е да имаме една и съща мисия, ти и аз –
рече Малаклипс. – Вярвам, че и двамата търсим баща ти.
Възможно ли беше, запита се Данло, единственото намерение на Малаклипс в търсенето на Вилда да бе да види с
очите си баща му? Не мислеше така. Воините-поети винаги
имат намерения в намеренията и често най-съкровеното им
намерение е войната.
– Пазиш мълчание удивително добре – отбеляза Малаклипс. – Тъй да бъде – нека послушаме какво казва нашият домакин.
Докато гледаше към мрачната гора ниско долу под
скалния скат, Данло осъзна присъствието на един глас, който
се спускаше навсякъде около него. Бе гласът на Мер Тадео,
обработен и усилен от музикалните басейни, увиснал като
сребърна мъгла над ливадите в градината. Мер Тадео бе започнал тоста си и Данло отклони поглед от воина-поет, за да
се концентрира върху думите на търговеца.
– … тези смели жени и мъже от най-почитания Орден в
Цивилизованите светове, които са се заклели да навлязат във
Вилда и да потърсят…
В този миг Данло осъзна, че чашата му е празна. В
бързината си да открие воина-поет не бе имал време да я напълни.
– Пилоте, в чашата ти няма вино – каза Малаклипс.
Бързо, непринудено, той се приближи до Данло и вдигна винената си чаша, сякаш му показваше някакъв таен еликсир.
Чукна я в Данловата чаша, при което прозвънна ясен тон.
После бързо отля струя рубинено вино в чашата на Данло,
напълвайки я до половината, без да разлее нито капка.
– Няма ли да пиеш за изпълнението на Мисията?
Данло поднесе чашата към устните си, но не отпи. Пое
си дъх дълбоко, помирисвайки виното. Уханието му бе
пенливо, почти люто и с аромат на пипер. Данло се запита
дали Малаклипс ще се осмели да го отрови пред очите на
десет хиляди души. Знаеше, че воините-поети са печално
известни с отровите си. Преди хиляда години, в края на
Войната на фейсите, те бяха създали вируса, който бе отровил Цивилизованите светове и в крайна сметка бе заразил
девакските народи на Данловия свят и бе убил всички от
племето на Данло освен самия него.
– Някога опитвал ли си огневино? – попита Малаклипс.
В този момент Данло си спомни, че отровите на воините-поети не винаги целят да убият. Спомни си, че някога
воин-поет отровил баба му, Дама Мойра Рингес. Този печално известен воин-поет забил малки иглички във врата й,
вливайки в кръвта й програмирани бактерии, наречени
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слелни клетки. Тези клетки, подобно на създадени от човека
тумори, метастазирали13 в мозъка й, където разрушили милиони неврони и невронни купове. Слелните клетки наслоили микроскопични пластове протеинови невросхеми, живи
компютри, които могат се присаждат върху човешки мозък.
Така неговата баба, майката на Малъри Рингес, била слелирана, нейният прекрасен човешки мозък – заместен почти
изцяло от програмирана компютърна схема на воин-поет.
Докато вдъхваше опияняващия аромат на огневиното, Данло
не можеше да забрави как майката на баща му бе изстрадала
такава смърт приживе.
– Не мога да пия с вас – каза Данло най-накрая.
– Не?
– Съжалявам.
Малаклипс изгледа Данло втренчено, но не каза нищо.
– Като пилот не ми е позволено да пия с враговете на
Ордена ми.
При тези думи Малаклипс се усмихна, тъжно, красиво,
и попита:
– Толкова ли си уверен, че сме врагове?
– Наистина… сме.
– Тогава не пий с мен – каза Малаклипс. – Но все пак
пий. Тази вечер всички ще пият за славата на Вилдската мисия. Редно е да го сториш и ти.
Мер Тадео вече бе свършил тоста си и внезапния звук
на десет хиляди чаши, чукнати една в друга, зазвънтя над
градината. Данло, който някога бе търсил утвърждаването
повече от всичко останало, се заслуша дълбоко в този величествен звук на звънтящо стъкло. Приличаше на чиста,
кристална музика, която съживи спомена за период от живота му, в който се бе доверявал на истината, съзряна от очите
му. Сега се вгледа в дълбоките виолетови очи на Малаклипс,
които му се усмихваха, призоваваха го да отпие. Видя, че
виното бе просто вино, в него не се криеха вируси, или
слелни клетки, или друга отрова. Понеже изпитваше нужда
да утвърди тази истина на очите си на всяка цена, Данло
допря винената чаша до устните си и пи дълбоко. Гладките
тъкани на езика и гърлото му мигновено пламнаха. За момент се разтревожи, че виното наистина е било заразено с
отрова, навярно даже с възбуждащия наркотик еккана, който
никога нямаше да напусне тялото му и щеше да превърне
всички мигове от живота му в агония. После обаче горенето
по езика му отстъпи на любопитно гъделичкащо усещане,
което на свой ред омекна до прекрасен хлад, почти напомнящ мента. Наистина, виното бе просто вино, превъзходното огневино, което търговци и любители навсякъде
по Цивилизованите светове винаги търсят с настървение.
– Поздравления – рече Малаклипс. Той вдигна чашата
си и се поклони на Данло. – За мисията ни. За вечния миг, в
който всички неща са възможни.
После Малаклипс отпи от виното си, и в същия момент
Данло наведе бокала си и изля остатъците от безценното
13 метастазирам – (мед.) от метастаза: вторично огнище на заболяване,
предизвикано от пренасяне на микроби или туморни клетки по кръвоносните
или лимфните пътища – б. пр.
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огневино върху тревата до краката си. Бе казал, че не му е
позволено да пие с воин-поет, и нямаше да го стори.
– Аз… съжалявам – каза той.
– Аз също. Съжалявам, че не ти ще си пилотът, който
ще отведе кораба ми във Вилда.
Усетът за време на воина-поет бе безупречен. В момента, в който произнесе думата „Вилд“, тълпите хора,
пръснати из градината, започнаха да броят на глас. Сто… деветдесет и девет… деветдесет и осем… деветдесет и
седем… Следвайки примера на Мер Тадео, мъже и жени
навсякъде около Данло започнаха да скандират в унисон и
техните индивидуални гласове се сляха в един-единствен,
протяжен, мрачен тътен. Много лица сега бяха обърнати на
изток, към небето. Търговци в сребърните си кимона, пилоти и членове на Ордена в официалните си роби – всички
вдигнаха поглед към звездите, докато брояха наобратно и сочеха мястото, където според обещанието на Сондервала
щеше да се появи свръхновата. Шестдесет и шест… шестдесет и пет… шестдесет и четири… шестдесет и три… Воинът-поет също насочи дългия си грациозен пръст към небосвода. С ясния си силен глас той произнасяше числата редом с всички останали в обратното броене към нулата. Двадесет и две… двадесет и едно… двадесет… деветнадесет…
Накрая Данло вдигна глава към вилдските звезди в очакване. Мисълта, че тези неизброими безименни звезди може по
някакъв начин да го чакат, дори сега, когато той чакаше
тяхната дива светлина да изпълни очите му, го забавляваше
(и смайваше). Някога, когато бе дете, бе смятал, че звездите
са очите на предците му, които го наблюдават, чакат го да
осъзнае, че и той, в най-дълбоката си същност, в действителност е дива бяла звезда, която завинаги ще принадлежи
на нощта. Знаеше, че звездите могат да чакат почти безкрайно дълго раждането на човека в истинската му същност, и
това бе тяхната велика загадка. Четири… Три… Две…
Едно…
За момент небето бе просто небе и звездите продължиха да блещукат навеки. Данло си помисли, че изчисленията
на Сондервала може би грешат, че тази нощ няма да се появи никаква нова звезда. После този безкраен момент, продължил много по-кратко от секунда, най-сетне свърши. Над
източния хоризонт, над мрачните планини, от чернотата се
разпука точка светлина и разцъфна в ослепителна бяла сфера. Сиянието й се вихреше около безкрайно ярък център и
огнени искри се завъртяха в най-далечните космически предели. Бе почти невъзможно да го гледаш, дивото цвете от
светлина, което караше очите на Данло да смъдят, затова той
се обърна да види как десет хиляди души присвиват очи,
правят гримаси, стоят с обърнати нагоре длани, сякаш за да
се защитят от тази ужасна нова звезда. Изглеждаше почти
естествено такова събитие да бъде съпровождано от някакъв
силен звук, като по време на заря, някакво обгарящо свистене на изгорен въздух или космически грохот. Ала небето бе
странно тихо, както винаги, и единствените звуци в градината бяха вдишването на много хора, чуруликането на вечерните птици, плясъкът на вода и вино в многобройните шадра-
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вани. Фарфарските търговци (и дори множеството
прислужници без ръкавици) бяха видимо смълчани и
изпълнение с благоговение от гледката, сякаш наблюдаваха
раждането на дете. После Данло си спомни, че тази
свръхнова не е нова звезда, която се ражда, а обречена
звезда, която достига най-бляскавия си миг, като умира в
светлина. Тази красива звезда бе изцяло светлина. Тя бе
изцяло алфа и гама лъчи, и вълни от твърдо лъчение 14, която
хора бяха освободили от материята в безумието си да
претворят вселената. Бяха фотони, пронизващи нощта, прогарящи небето, струящи през вселената безкрай. Макар
Данло да бе чакал само миг падането на тази светлина върху
градината, хора на други светове щяха да чакат хилядолетия,
преди да я видят. При скоростта на светлината във вакуум
щяха да са необходими около двадесет хиляди години на
сиянието от свръхновата да пресече галактиката и да завали
върху Нивгия. Само че имаше и други звезди, по-близки и
по-смъртоносни. Данло много добре помнеше, че преди двадесет години една от тях, Звездата на Мерипен, бе избухнала
много близо до Звездата на Нивгия. Почти откакто се бе родил, вълнови фронт от светлина и смърт бе напредвал през
черната пустош на космоса към Нивгия и скоро, след само
още шест години, нивгийците щяха да видят Вилда в
истинската му същност. Това бе действителната причина
Орденът да прати Мисия във Вилда. Вилдът, помисли си
Данло, бе преизподня от убийствена светлина и разтрошено
времепространство, която съществува навсякъде, където човешките същества са достатъчно безумни да унищожават
звездите. Ето защо мъжете и жените от Ордена трябваше да
отидат във Вилда, преди Вилдът да дойде при тях.
– Сега трябва да вървя – каза Данло. Поклони се на
Малаклипс и сведе поглед към празната си чаша. – Сбогом,
поете.
– До нови срещи – рече Малаклипс. – Далечно падане и
сбогом, пилоте.
Понеже не желаеше да си представя, че ще се срещнат
отново, Данло се усмихна мрачно, докато се обръщаше, и
закрачи обратно през тълпите. Вървеше към Шадравана на
късмета между горещите, притиснати тела на множеството
благоговейни хора, под светлината на новата звезда. До
шадравана Сондервалът бе събрал на едно място пилотите
от Ордена. Лара Иисуса, Ричардес, Запата Карек, Леандър от
Мрачелуна – всички те бяха там, дори прочутата Аджа, която понякога бе жена, понякога – мъж, и за която се твърдеше, че е най-безупречният пилот, завършвал някога Академията на Нивгия. Без да го е грижа дали няма да изцапа ръкава на робата си, Данло потопи винената си чаша в шадравана и остана да пие с другарите си пилоти, да разменя
наздравици и да пие, и да оставя капчици яркочервено огневино да се стичат по голата му длан. Пилотите говореха за
свещената си Мисия, а Сондервалът обяви имената на стотимата, които щяха да го последват и да насочат дълбокорабите и семекорабите към новия дом на Ордена на Тиелс. Оста-

налите пилоти – включително Данло – щяха да търсят изгубената планета Таннахълм. Всеки от тях, според гения и
участта си, щеше да навлезе в непроходимия, непознат
Вилд, за да потърси следи и тайни, които можеха да го отведат до целта на пътуването им. Самият Данло щеше да отиде там, където звездите бяха най-диви. Щеше да намери
баща си сред всичките ярки умиращи звезди и да му зададе
простичък въпрос. Нямаше значение, че Малаклипс Червенопръстени може да го последва в кораба на ренегата. Данло
не можеше да се страхува, че воин-поет би убил баща му. Та
ако баща му бе наистина бог, как би могъл дори най-смъртоносният човек да го нарани? Докато пиеше вино и се взираше в пламтящата нова звезда в небето, Данло се питаше как
нещо изобщо би могло да нарани онези страшни и
прекрасни същества, които хората познаваха като богове.
превод от английски: Калин Ненов

14 твърдо лъчение – (физ.) йонизиращо лъчение с относително малка
дължина на вълната и силна проникваща способност – б. пр.
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КАК ДА ОПИТОМИМ ПИРАТ
от Даниел Ууд

Качете се на кораб, облечени в къса черна рокля,
която не може да ви защити от вятъра, духащ по-вледеняващо по море, отколкото на сушата. Вятърът ви принуждава да потърсите топлина в лъчезарното присъствие на мъж, чиито боси крака са загрубели като палубата, и от когото се носи ухание на солена вода и лак.
На фона на загорялото му лице бялата усмивка е като
острие на сабя. Съвсем предсказуемо, очите му са сини.
Излъчват подкана, но не чакат да я приемете. Хвърлете
поглед през рамо, когато тръгнете по дъската извън
борда. Кажете: очаквам те.
Свикнете да ви милват ръце, които ви карат да се
чувствате също толкова изключителни и безценни,
колкото и други, докосвани от тях неща, като твърдата
черупка на костенурката Джонатан, крачил редом с Наполеон из Света Елена и кралските пурпурни сърца на
абаносови дървета. Научете се да се чукате в хамак, вие –
отгоре, а изпънатата тъкан – увита като втора кожа около коленете, прасците и стъпалата ви. Влюбете се в усещането как от вас неспирно се изливат стихове като
ноти от разнебитената му цигулка – някои ярки и кратки
като фосфоресценция, други дебели и здрави като въже.
Надявате се, че в последвалите години ще можете да ги
засмучете и отново да усетите вкуса на морето.
Когато дойде подходящият момент, започнете да го
мамите към брега. Предложете палатка вместо къща (на
този етап) и прекарайте цяла година в изгреви сред
катранено-сигнално зеленото й. Поезията от този период, подобно на чаршафите ви, е изцапана с пиндан15.
Никога няма да успеете да я измиете, но и няма да ви се
иска.
Сега приемете предложение за брак, което сте получили на длан заедно с прясно обелена скарида. Но след
15 От pindan (западноавстрал.) – регионално наименование на вид червеникава почва и на флората, вирееща на нея – Бел. пр.
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това отблъснете кануто си надалеч от скалите – през лазурните плитчини – към сините дълбини, където не
бихте чули нищо, дори някой да ви вика да се върнете на
брега. По правило не обичате сватбите. Но сред простора
се борите със отделението „Кукла Барби“ в душата си.
Онази част, която опитва да ви съблазни с полиестерен
шепот и разпръснати фалшиви розови листенца в краката ви. Стараете се да я удавите, но синтетичната й коса
не попива вода и пластмасовите й кухи крайници не
престават да изплуват на повърхността.
Сдобийте се с къща и работни места, означаващи, че
можете да платите за къщата и всички неща, които
трябва да има в нея. О, неизследвани територии! Кой би
предположил за вълнението при избора на идеален кран
за душа в банята! Всяка нова покупка генерира невидим
компютърен код и умножаващите се поредици от цифри
ви обкръжават и привързват здраво към света на задълженията.
След това родете момченце със сини очи. Имайте
подозренията, че то също ще порасне с мисълта, че стиховете ви са обстоятелствени глупости, че ще се научи да
се усмихва с озадачена снизходителност на изисканите
ви редове. Знайте, че сте обречени да го обичате – безусловно, болезнено, с благодарност – така или иначе.
Питайте се дали отново ще пишете поезия сега, след
като умът ви е препълнен с толкова от другото. Другото,
другото, другото. Напоследък в ума ви няма нищо освен
другото, и другото е единственият разговор, останал
между вас и мъжа, който се прибира у дома всяка вечер,
вече в костюм. Ще ви стигнат ли пелените до събота?
„Оптус“ или „Телстра“16?
ами ако лихвеният процент се покачи?
време ли е за преглед на колата?
откъде хвана кучето глисти?
акумулирана или фиксирана печалба?
кога достатъчно е достатъчно?
Другото е като опаковъчна пяна, нематериално и
прескъпо. В главата ви е претъпкано с малките му
трапчинки с формата и цвета на скариден чипс, но доста
по-малки. Или пък другото е като пуканки, затрупващи и
задръстващи внезапно и лавинообразно. Съвсем скоро
купчини от тях започват да се сипят от ушите ви.
Стойте на опашка в супермаркета и съдете хората.
Ето, улавяте се, че презирате жена с бежови три
четвърти панталони, защото е препълнила пазарската
количка със собствената си принадлежност към предградията. И защото когато разговаря с прохождащото си
16 Австралийски мобилни оператори – Бел. пр.
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дете, споменава себе си в трето лице. Но докато вие – вие
и вътрешният ви глас – я подигравате, звучите точно
като себе си.
Подозирате, че е възможно да сте депресирани, но
откривате, че сте прекалено жалки, за да си го признаете.
Всяка вечер по новините американски гранати карат
тъмнокожи семейства да избухват, докато австралийски
туристи чукат отзад седемгодишни тайландски
момченца, докато планетата кашля последните си
петролни резерви, за да може човечеството да се самоизпържи, а тук, в къщата ви за средната класа, в
държавата ви от кръга на напредналите страни, с вашите съпруг и дете и омекотителя ви за пране, плачете за
какво по-точно?
Когато съпругът ви излезе от спалнята сутрин и ви
зададе въпрос и откриете, че сте парализирани от
беззлобната отрова в него, разбирате, че сте си го заслужили. Че сте си го поискали. Че това ви е чакало. Че сте
носили семената му в подгъва на късата черна рокля, че
сте зърнали зрънцето в мукусната тъкан на онази скарида, че сте позволили да го сложат на пръста ви, че сте го
отгледали в утробата си, подали сте заявление в банката
за него, добавили сте го в списъка с покупки за събота.
Когато отново ви пита, защото си е помислил, че не сте
го чули, не плачете за своя пират и неговите загрубели
крака и за усмивката му като острие на сабя. Не преигравайте. Просто иска да знае дали сте изгладили ризата му.
превод от английски: Петър Тушков

Разказът ползва условията на договора Криейтив Комънс
Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделено.
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КАК ДА ОПИТОМИМ ПИРАТ [LIVE FED SQUARE REMIX]
от Марк Лорънс

Свикнете да ви милват ръце, които ви карат да се
чувствате груби и твърди като дъските на корабна палуба.
Стойте на опашка в супермаркета и съдете хората.
Улавяте се, че презирате жена с бежови три четвърти
панталони, защото е препълнила количката си със
лихвени проценти
сервизно обслужване
фиксирана печалба
и омекотителя ви за пране.
И защото когато разговаря с прохождащото си дете,
споменава себе си в трето лице.
Откъде е хванало глисти кучето?
Другото, другото, другото. Напоследък в ума ви
няма нищо освен другото, и другото е единственият
разговор, останал между вас и мъжа с костюм, който се
прибира у дома всяка вечер.
Когато съпругът ви излиза от спалнята сутрин и ви
задава въпрос, избухват гранати.
Просто иска да знае дали сте изгладили ризата му.
Ще отблъснете ли кануто си надалеч от скалите –
през лазурните плитчини – към сините дълбини, където
не бихте чули нищо, дори някой да ви вика да се върнете
на брега?
Не, пелените няма да стигнат до събота.
превод от английски: Петър Тушков
Разказът ползва условията на договора Криейтив Комънс
Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделено.
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КАК ДА ОПИТОМИМ ПИРАТ [WHAT IF IF ONLY REMIX]
от Амелия Шмит

докато австралийски туристи
чукат отзад седемгодишни
тайландски момченца, докато планетата кашля
последните си петролни резерви

Другото, другото, другото.
ще стигнат ли пелените до събота?
„Оптус“ или „Телстра“?
ами ако лихвеният процент се покачи?
време ли е за преглед на колата?
откъде хвана кучето глисти?
акумулирана или фиксирана печалба?
кога достатъчно е достатъчно?
Тя се чуди дали някога отново ще пише поезия сега,
след като умът й е препълнен с толкова от другото. Напоследък в ума й няма нищо друго освен другото, и другото е единственият разговор, останал между нея и
мъжа, който се прибира у дома всяка вечер, вече в
костюм.
О, неизследвани територии!
Кой би предположил
за вълнението при избора
на идеален кран за душа в банята!
Всяка вечер по новините
американски гранати
Когато съпругът й излиза от спалнята сутрин и й задава въпрос, а тя открива, че е парализирана от
беззлобната отрова в него, разбира, че си го е заслужила.
Че си го е поискала. Че това я е чакало. Че е носила семената му в подгъва на късата черна рокля, че е зърнала
зрънцето в мукусната тъкан на онази скарида, че е
позволила да го сложат на пръста й, че го е отгледала в
утробата си, подала е заявление в банката за него, добавила го е в списъка с покупки за събота. Тя не преиграва.
Той просто иска да знае дали е изгладила ризата му.
тъмнокожи семейства избухват
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Другото е като опаковъчна пяна, нематериално и
прескъпо. Главата й е претъпкана с малките му
трапчинки с формата и цвета на скариден чипс, но доста
по-малки. Или пък другото е като пуканки, затрупващи и
задръстващи внезапно и лавинообразно. Съвсем скоро
купчини от тях започват да се сипят от ушите й. Поезията от този период, подобно на чаршафите й, е изцапана с
пиндан. Никога няма да успее да я отмие, но и няма да й
се иска.
за да може човечеството
да се самоизпържи, а тук
в къщата й за средната класа
в държавата й от кръга на напредналите страни
Подозира, че възможно да е депресирана, но открива, че е прекалено жалка, за да си го признае, така че
вместо това стои на опашка в супермаркета и съди хората. Ето, улавя се, че презира жена с бежови три четвърти
панталони, защото е препълнила пазарската количка със
собствената си принадлежност към предградията. И защото когато жената разговаря с прохождащото си дете,
споменава себе си в трето лице. Но докато тя – тя и
вътрешният й глас – подиграва жената, звучи точно
като... себе си.
с твоя съпруг
и дете
и омекотителя ти за пране,
плачете за какво по-точно?
Разбира се, въпреки че не е човекът, когото е
очаквала – тя казва, не те очаквах. Взира се в себе си в
огледалото, облича рокля, която дори не е поглеждала в
последните двайсет години. Не обръща внимание на
бръчиците около очите, за които все повтаря, че някой
ден ще се погрижи, спомня си цвета на морето и колко е
приличал на очите й през онзи ден. Мисли за звука от пясъка под подметките на скърца-скърцащите ти обувки.
Преживява странното ти детство и бъдещото ви
сливане на дългата бяла пясъчна ивица покрай небесносинята брегова линия, открояваща се като на пощенска
картичка, каквато само въображението ти може да
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изпрати.
Оставя кухненската посуда и спира яростното
въртене на перките на миксера в кухнята в продължение
на един мълчалив миг и осъзнава, че плажът е недалеч
надолу по пътя. Че слънцето, греещо през мрежите против комари, блести върху мидените черупки и вълните и
че се отразява в плискащо, ярко, ярко, ослепително бяло,
докато звукът на моретата, гладни за брегове, прииждат
и се отдръпват.
Оставя бележка, но не чака да я прочетат. Поглежда
през рамо към тъжните очи на тринадесетгодишно
момче, чиято майка не може да остане на брега.
Поглежда през рамо към булеварда от предградията, целият сив и сив, и зелен, и бял, докато изчезва във
фракталната текстура на града. Поглежда през рамо, докато пристъпва по дъската извън борда.
Очите ми, предвидимо, са сини. На загорялото ми от
слънцето лице тази усмивка е бяло острие. Принуждава
я да търси топлина в излъчването на този мъж, чиито
голи крака са загрубели като дъските на палубата, и от
когото се носи ухание на солена вода и лак.
Така че тя стъпва на моя кораб, облечена в къса
черна рокля, която не може да я защити от вятъра, духащ
по-вледеняващо по море, отколкото на сушата. Така че аз
й предлагам шапка и риза, и се питам дали някой ден и
тя, като нас, ще изпита притъпения копнеж за суша и пясък между пръстите на краката. Питам я в каква посока
би желала да отплава една дама, а тя се взира към хоризонта. Когато отново я питам, защото си мисля, че не ме е
чула, тя няма да заплаче за своя пират и загрубелите му
боси крака. Ще го има, и нищо повече.

сред нови, неоткрити светове
с техните момичета и леки жени
и техните подхвърлени деца
и груби, мръсни парцали,
с които да изтрият сълзите на носталгията.
превод от английски: Петър Тушков

Разказът ползва условията на договора Криейтив Комънс
Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделено.

Другото, другото, другото.
ще стигнат ли дажбите до събота?
север или юг?
ами ако настъпят приливите?
време ли е да закърпим платната?
къде е онзи трижди проклетник?
панорамен или пряк път?
морякът не знае граници.
О, неизследвани територии!
Кой би предположил
за вълнението при избора
на идеалния курс за отплаване!
Всяка вечер разказваме истории
За нашите изстрели,
избухващи тъмнокожи семейства,
докато родени на сушата неопитни моряци
отвеждат слугини в своите вертепи,
купуват им накити и
редки съкровища от светове в руини,
за да могат храбрите хора на морето
да изгорят ярко носовете си
на осолената палуба
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АБСОЛЮТНА НУЛА
от Дейвид Лунд

Понякога вечер си мисля, че звездите
Са мъртви
Вече мъртви, а тези ярки фотони
Останки
Са просто вълни от лъчисти спагети
От края
И след милиони години внезапно
Ще спрат
Но нивга не ще го узная, бидейки
Също мъртъв
Преди цялата стара светлина да е изгаснала
А вие
Които и да сте, останали заровени
В земята
Ще гледате последната червено-доплерна кванта
Тъй изтощена
От разстоянието, натежала отчаяно
Така уморена
Че да е дори нечие съобщение
И съм наясно
Че най-сетне вие ще сте онези
Единствените
Които някога ще разберат истински
И ще повярват
Че всичко, което човек, растение, микроб, огън
Или камък
Някога са правили, е да
Умират
И че тогава околната температура
На космоса
Останала в постоянните 3 градуса по Келвин
Почти за цяла вечност
Ще започне да изпада в черната дупка
На нулата
И че ще го мислите, докато чувствате
Как изчезвате
Додето всичкото цяло, и светло и тъмно
Не си е отишло
превод от английски: Петър Тушков
„Absolute Zero“ от David Lunde в превод на български от Петър
Тушков ползва условията на договора Криейтив Комънс
Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделено.
Първа оригинална публикация:

http://www.strangehorizons.com/2004/20040913/
zero-p.shtml
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ИЗ „ЕНСО“
от Владислав Христов

сема
едната ръка сочи небето
другата земята
така се призовават силите
които ще излекуват тялото
намиращо се между двете ръце

дневната на крузо
мълчанието ни
разцепва стаята на две
всеки живее в своята половина
пълна с човекоядци и диви кози

бързи влакове
докато стигнеш
до другия край на влака
и вече си пристигнал
на последната гара

скрипт
изчезваме като химикалки
за свободно ползване
искрено се надявам
че крадците са поети

* Стиховете са от стихосбирката „Енсо“, изд. „Ерго“ 2012.
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КОЛКО ТРУБАДУРИ СА НУЖНИ ЗА ЗАВИВАНЕТО НА ЕДНА КРУШКА
В броя участваха:
Владимир Полеганов
Ана Хелс
Ник Гевърс
Дейвид Зиндел
Даниел Ууд
Марк Уорънс
Амелия Шмит
Дейвид Лунд
Владислав Христов

http://ikosmos.blogspot.com/
http://annahells.wordpress.com/
http://www.isfdb.org/cgi-bin/ea.cgi?Nick_Gevers
http://www.davidzindell.com/
http://www.remixmylit.com/anthology/
http://www.remixmylit.com/anthology/
http://www.remixmylit.com/anthology/
http://www.davidlunde.com/
http://liternet.bg/publish13/vl_hristov/index.html
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3 spaceships (stereo version) от atomgomba http://www.flickr.com/photos/allohely/5122997489/
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