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Изненада... или не съвсем 

 

 Джини го замъкна зад бара, минаха през вратата отзад и попаднаха в 

коридорче, което му се стори смътно познато. Това трябва да са някакви 

сервизни помещения... обаче тя не се спря, а продължи да го дърпа за ръка към 

дъното. А там имаше само каменна стена! Не спряха и пред стената, а 

продължиха... не се учуди много, като минаха през нея, все едно беше някаква 

плътна течност.  

 Нов коридор  като че ли продължаващ в далечината. И врати от двете му 

страни. Стигнаха до третата и влязоха. Позната голяма маса, май, със столове 

наоколо... седнаха на два от тях. 

 - Хайде сега си изпий водичката, която ти праща нашият приятел, – каза 

тя с усмивка. 

 Eдва сега се сети, че в свободната си ръка държи бутилката, която се 

появи от “суперчантата” на момичето, преди оттам да излезе и Бриарей. А Бри 

си остана при Бени, да дегустира посудата и напитките. При неговата слабост 

към вкуса на чисто стъкло, гарнирано с високооктанови въглеводороди и 

стоградусов спирт, там си беше направо... абе супер сладкарница, супер-бар и 

супер-пицария на едно място! 

 Изпи водата направо от шишето. И започна една ретроспекция... от 

замръзналата пещера в Хималаите, та до входа на тунела във Франция. Не 

усети колко време измина, но накрая беше съвсем наясно. В това число и с 

предишния си “сън”... В същност не съвсем. Не схващаше как трябва да 

тълкува закачливия поглед на Джини (вече знаеше коя е) – дали има намерение 

да го замъкне в съседната стая, също добре позната, или просто си има други 

идеи. Със сукубите никога не можеш да бъдеш сигурен. 

 - Няма да ходим в другата стая, чакат ни. Имаме да говорим и да кроим 

планове! А стаички има навсякъде. И време си имаме. Хайде. 

 Тръгнаха по дългия коридор. “Скочиха”. След малко бяха пред голямата 

къща в Беловодие. Младежът с ливреята и жезъла чакаше отпред, и веднага ги 

заведе до входа на градината. Влезе заедно с тях и остана. Вътре до езерцето си 

стоеше същата наредба като миналия път, но компанията беше оредяла. Чакаше 

ги Учителят, сам. Облечен в същите дрехи – карираната риза, джинсите и 

маратонките. Беше сериозен и дори леко намръщен. 

 - Здравей, Джони. И на теб поздрави от мен, Джини. Сядайте. Чакаме още 

един, който ще се позабави, така, че малко търпение... - и продължи да се 

разхожда напред-назад, замислен за нещо. 

 Джони седна на един стол и се успокои. Имаше усещането, че се е 

прибрал у дома. Започна да се слива с красотата на мястото, с излъчването на 

езерото, със светлината отгоре... и с тишината, нарушавана само от тихия вятър, 

вълничките на водата и тихите стъпки на домакина. Първичните елементи, 

подредени в съвършена комбинация. И този, на когото истински можеше да се 

разчита. Друго не е важно. Поне засега. Сега е важно само чувството за пълнота 
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и цялост, за единение с красотата. И със силата на тези, които бяха с него, и с 

разбирането колко е хубав светът, и какво щастие е да си част от него... 

миналото е минало. Само сън. 

 Младежът с ливреята беше застанал прав, подпрян на жезъла си. Гледаше 

към езерото мълчаливо. А Джини каза: 

 - По-добре да ви оставя. Ще отида да докарам новия мотор на Джони, 

мисля, че така е по-добре. Ако има нещо за мен, ще ми кажете после - и излезе. 

Учителят седна, покани с ръка и младежа и каза: 

 - Запознай се с Одо. Той е с нас от известно време, помага с 

организацията и с някои други неща. Нашият контрер, ако се сещаш какво 

значи това понятие. Човекът, който обикновено се противопоставя на 

решенията на типовете с власт. Имало е такава длъжност в дворовете на умните 

крале през средновековието.  

 - Много важна функция. Аз я пренебрегвах преживе, и сега се опитвам да 

компенсирам грешката си... всички правим грешки, Джони. За моята си чувал – 

съвета в Клермон, когато започнаха дивотиите, инспирирани от Хенрих ІV. 

 - Да, момче, това е човекът, известен повече с каноническото си име -  

Урбан ІІ. Първият кръстоносен поход... и другите след него. Той беше 

единственият, който не се съгласи с идеята ти. Не го послушахме. 

 Пред погледа на Джони изникна огненото езеро, греещо на мястото на 

шотландското градче... и това, което се случи с Рим... и думите на Офан за 

сънищата. Да, грешки и сънища.  

 Голямата врата се отвори отново и по алеята се зададе Мик. Усмихнат и 

енергичен, както обикновено. Седна до масата, наля си чаша вода, изпи я и пак 

се усмихна: 

 - Много сте сериозни! Кажете поне едно здрасти на стария Мик, заслужил 

съм го. Идвам направо от шоуто – над сто хиляди, без никакви гафове. Пак ще 

пишат глупости за тайните процедури за подмладяване на Мик и Кейт, и как в 

същност сме извънземни и т.н. Много е весело с тези медии долу! Хайде, дайте 

го по-усмихнато, следващия път ще те кача с мен на сцената, Джони. Рони е 

замислил солова кариера, ще ми трябва втори китарист. Навит ли си? – и пак си 

наля вода.  

 - Преди не ви запознах както трябва - каза Учителят, - Аполоний си има и 

друго амплоа освен Съвета. Непрекъснато избира странни места за подвизите 

си - ту като противник на Тиберий, ту като богомил, ту като средновековен маг  

и лечител (даже и Парацелз се беше кръстил по едно време), ту... 

 -  Е, хайде сега, знам мнението ти за сегашните ми изяви... 

- Аполоний от Тиана? Фронт-мен на “Rolling Stones”? Е, Мик... или 

Аполоний, как да те наричам, това вече... защо не каза по-рано... 

 - Да, момче, “това вече”... Няма по-добро място от голямата сцена, ако 

искаш да съобщиш нещо смислено на младежда тези дни! - отвърна 

Мик/Аполоний и си допи водата. - А как ще ми казваш, си е твоя работа. 

 Учителят се намеси: 
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 -  Хайде малко по-сериозно. Обясни му, Мик, за това сме се събрали. 

 - ОК. След гафа, който направихме заедно, се върнахме малко назад. 

Усамотихме се с Ахил и поработихме. Оказа се, че сме в следната ситуация: не 

само сме подценили възможностите на противниците си, но не сме дооценили и 

хардуера, който използуват. Да, май се сещаш, онази джаджа на Луната. Не е 

само предавател. И не е машина. Чисто зло от най-древни времена – това, което 

Мойсей е домъкнал и поканил на Земята, без да разбира за кого всъщност 

работи. Осиновеният от фараона псевдо-мъдрец е отворил вратата към нас за 

втори опит. Първият се е провалил преди около 25 хиляди години, вторият е 

успял. И не ни “работи” само с техногенните вируси, които ти откри. Има и още 

нещо: всеки от нас при самото си раждане получава една “добавка”, която 

прави следното: осведомява го за намеренията ни, и манипулира решенията ни. 

Шах и мат. Каквото и да направим, винаги играем по неговата свирка. Има 

обаче едно нещо, което работи в наша полза. Нещо, което “то” не притежава. 

Ние сме част от Творението, а “то” е натрапник. Другото нека обясни Одо. 

 - Бях против начинанието ви, защото си спомних какво стана в Клермон. 

Събрахме се там с най-добри намерения: в Европа бушуваха епидемии, 

размирици и нашествия, населението измираше от болести и от глад, не се 

виждаше изход. Назряваха повсеместни бунтове, които още повече щяха да 

влошат нещата. И вместо да измислим как да лекуваме и да нахраним хората, и 

да ги обединим против нашествениците, изведнъж ни хрумна да ги пратим да 

освобождават “божия гроб”. Знаете как завърши това. Ентусиазмът в Клермон  

напомняше много този, с който всички единодушно се втурнахте да лекувате 

“вируса”. И тогава, и сега едно и също - никой не се вслуша в гласа на здравия 

разум. Та за Творението ми беше думата – то предполага и развитие, и щастие, 

и страдание, и поуки от страданието. Не светкавични решения и действия за 

“нов ред”. А “то” ни подтиква към такива действия – не го устройват поуките 

на здравия разум. Не иска единение между нас, например обединение на  

религиите, без участие на църквите и поповете... Така мисля. 

 - Предлагам ти следното, Джони - каза Учителят, - да се оттеглиш 

временно в дома на Бриарей, докато ние тук поработим още малко. Едно е 

сигурно: “то” няма влияние извън Земята. И е единственият известен за сега 

“натрапник” в нашия свят.  

 -  Може би трябва да поискаме помощ от Абраксас? 

 - Ако поискаме, ще я получим. Но това са си наши, човешки проблеми, и 

трябва да ги решим сами. Иначе ставаме стадо, което някой вечно трябва да 

храни и обгрижва. Помисли и за още нещо: ами ако се окаже, че случващото се 

е просто тест? За нашата уместност? Не забравяй, че Творението никога не е 

било просто генератор на живот; не забравяй, че Той търси и иска 

съвършенство, а съвършенството се постига с усилия.  От нас самите. 

 - Триединството... 

 - Да, Триединството. Кетер-Хохма-Бинах. На небето и земята. Та за сега 

ти предлагам да отидете за малко при Бриарей, а после ще видим. 
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На гости при хекатонхейнерите 

 
 Оставиха мотора горе, на каменната равнина, и заслизаха по стълбище, 

използувано от сторъките през последния милион години. Стълби от гранит и 

базалт, лъснати до блясък през вековете. В сводест тунел, издълбан в скалата – 

нещо, което човек не би помислил дори за възможно, камо ли да се опита да 

направи... надолу и надолу. Джини не се притесняваше от нищо, той реши също 

да не се притеснява. Какво толкова... сторъки гиганти били! Не са във война с 

тях, другото не е важно... а и Бри си изглежда съвсем по човешки. 

 - Да, братò, да не ти пука! Ще те открехна за нещо: тука долу, под земята, 

си се придържаме към този вид, ако схващаш какво казвам. Другият е за 

големия кеф, когато трябва да попиляваме нещо или някого. В къщи такива 

работи няма: тука е само парфюмерия и галантерия, а и децата трябва да раснат 

на спокойствие. И друго да знаеш: жените ни са като Джини, не случайно сме 

братовчеди с нея, та давай го умната! Да не стане някой гаф! Много са си, 

такова... агресивни наште жени! Понякога не подбират! Карат наред! 

 Най-после стигнаха до същинския вход в обителта: огромна метална 

врата, вкопана в скалата, висока двайсетина метра и толкова широка. Врата за 

великани. Отвори се сама към също такъв гигантски коридор, осветен по същия 

начин като стълбището: с кълба, накачени през два-три метра по тавана. Бял 

мрамор. Чист въздух. Ухание на море (с лек примес на сяра...). И много врати 

от двете страни. 

 -  Никой ли не пази входа? 

 - Кой е луд да дойде тука сам? А ако иска, да идва... после няма да го 

намерят! При мен (а и при другите братовчеди наоколо) се идва само с покана. 

Тука в тая къща живеем с двамата ми братя и с жените им – те имат по три, а 

мойте са само две, нали съм още млад... после може да видиш и детската част, 

тя е по-надолу, а и хлапетата са малко буйнички... половината са хванали пътя 

вече по света, ама има и малки... аз имам само едно, от първата жена, хлапещак 

е още. Догодина ще направи първото хилядолетие! Е, хайде, влизайте, тука е 

вашият апартамент - и отвори една врата. 

 Влязоха в широк атриум, обзаведен като в земен луксозен хотел, и пълен 

с цветя и храсти, растящи в големи каменни съдове. От един фотьойл насреща 

им се изправи жена в туника, по нищо не отстъпваща на Джини. 

 - Това е Сара, втората ми - каза Бриарей, - Здрасти! Добре си подготвила 

нещата, тук беше занемарен пущинак напоследък, добре! Сара, ето го Джони 

дето съм ти разказвал - с него е интересно, случват се разни работи, разни 

войнички май се заформят около него... а и да пийнеш с него става... и с музика 

се занимава момчето, като Джими... и не ме бърка с гадното им сирене! Как я 

ядат тая мръсотия с гъбичките... та тука са ви спалните, тука – баните, как ще 

си спите си е ваша работа... 

 Докато Бри ломотеше гостоприемно, Джини и Сара се разпрегръщаха и 

после седнаха, да си клюкарят изглежда. Огледа наоколо – наистина хубаво и 
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приятно, а очакваше някакви пещери. Само липсата на електронните джаджи от 

земните хотели и особените растения напомняха, че не са например в “Хилтън” 

или нещо подобно на Земята. А Бри продължаваше: 

 - Сега ще ви донесат да се хапнете, и като си починете, ще идем да видим 

Джими, той знае, че ще идвате, а и хлапето е при него, с някои други там... ако 

тръгнете да се шляете наоколо, преди да дойда да ви взема, ще ви трябват тези 

свирки - и му подаде две неща, приличащи на малки раковини, - ако се 

изгубиш, свирваш и някой ще те намери!  Айде, до по-късно! 

 Хвана Сара през кръста и почти я изнесе през вратата, докато тя се 

смееше и правеше някакви знаци на Джини.  

 След като останаха сами, тя го предупреди: 

 - Да не ти хрумва да ходиш някъде, където не са те поканили! Местата, 

където са техните обиталища, нямат нищо общо с това - и показа наоколо, - 

няма да остискаш и секунда! Разни виолетови огньове, сяра, пушилки и т.н.  

Поддържат човешки вид, но в къщи обичат да разпуснат... не ти препоръчвам 

да гледаш, не е за гледане, като във ваште филми на ужасите! За разните там 

многоръки чудовища, горгони, дракони и т.н. Особена раса са – не им пука да 

поспят двеста-триста години, ама иначе живеят много активно и пълноценно.  

Според техните разбирания. Та дръж се близо до кака си, няма да сбъркаш! – и 

захвърли дрешката си на пода, след което се шмугна в банята и затвори вратата 

зад себе си. 

 Джони продължаваше да се оглежда, когато вратата към коридора се 

отвори и друга фантастична красавица внесе огромен поднос с какво ли не – 

плодове, хляб, разни сирена (без “Бри”!), меса и т.н., вода и бутилка “Дом 

Периньон”... 

 - Здрасти, аз съм Жулиана... Бри ви праща нещо за хапване... ще се видим 

после – и излезе през вратата, като пътьом намигна на момчето, врътна дупето 

и остави след себе си аромат на цветя и лек дъх на сяра. 

 Джини излезе от банята в халат, и се зарадва на подноса. 

 - Жулиана, казваш... точното име е “Жулхайианахсерхеллахуммайяна”, а 

Сара е всъщност “Сарххаллахайианнахуммайяна” или нещо подобно, няма да 

можеш да го кажеш - но това да не те притеснява... виж ти, лично дошла, а не 

пратила гномове, както обикновено... Тук има много безмозъчни гномове, 

използуват ги за това-онова, предимно в домакинството. А и виното им е от 

най-хубавото – не знам как се снабдяват, обаче винаги имат френски и 

испански вина, от най-хубавите години и точно от Земята. Пият го заедно с 

чист спирт и чист петрол, вместо вода... нищо, ще им свикнеш! Гладна съм като 

вълчица в брачния период! – и се нахвърли на храната, като първо омете цяла 

купа със стриди. 

 Джони също хапна това-онова, а след това... сукубата му обясни как да 

разбира думите “вълчица в брачния период”- след като се е нахранила... 

 Събуди ги Бри. След като се облякоха под критичния му поглед (без 

притеснение), тръгнаха с него нанякъде, а в апартамента останаха няколко 
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гнома, да приведат нещата в ред. Заслизаха по друга част от безкрайните 

стълбища в скалата, докато Бри нареждаше: 

- Отиваме при Джими... чака ви момчето, откакто сте дошли... да ви кажа 

как го намерих. Имах една малка работа при вас там, през шейсетте... и 

изведнъж чувам – “Фестивал на Камъка” в някакъв Уудсток... и нали си 

обичаме камъните тук при нас, отидох да погледна какви камънаци обичат 

хората. А то “Rock” и друго значело! Е, направо ме шашна това момче – 

направо си пееше песни като за тука – и “Пурпурна Мъгла”, и “Горящите 

Къщи”, и “Около Наблюдателната Кула” – все работи от нашта история и 

битие, така и не ми каза кой му е подшушнал... имам едни съмнения, ама айде... 

Та взех си го като му дойде времето, а после се оказа, че не съм първият – и 

други любители на “рока” имало при нас! У едни братовчеди живее една 

Дженис Джоплин, у други – някакъв Елвис Пелвис, а при трети двама – Бъди 

Холи и Джим Морисън едновременно. Ама Джими си е върхът! – и посочи 

фанелката със съответния образ, която носеше, - такива фанелки съм си 

направил стотина, и хлапето такива носи... а хлапето като си харесало едно име, 

другояче не дава да му викаме – Джинджър та Джинджър Бейкър, бил някаква 

голяма работа там долу, щял да си го вземе тук при нас после, като пораснел... 

не си харесва вече името Джаваахарлаалхейруаххаламмарейдинасри! Хлапешки 

му работи, нали, в нито една войничка още не е участвало, ама ще се оправи с 

времето... 

Стигнаха. Пак висока врата, а зад нея... нещо средно между голямата зала 

на Алберт Хол, танцувален бар и свърталище на вууду – магьосник. И насреща, 

в дъното – огромна сцена, на която и Пинк Флойд биха завидели! А на сцената 

най-внушителното нещо се оказаха ударните инструменти – от тимпани на 

симфоничен оркестър, през четворен комплект “Тама” та до всякакви бонгоси и 

там-тами, да не говорим за чинели, хлопки и други ударни джунджурии. 

Сцената беше осветена, но празна. 

Намериха Джими седнал на едно барче с високи столове до сцената, в 

компанията на симпатичен русоляв младеж с дълга коса и брада. Облечен в 

джинсов комплект и тенис-фанелка с отпечатан образ на седящия на бара и 

надпис “Experience”.  

- Айде бе, братò, изчакахме се... запознайте се с Джинджър, знаеш ли от 

кога ви се точим... сядайте да пием по вино, тука имат вкус... хм... хората! А 

после може и джемче да си спретнем, да те видим колко струваш... 

Оказа се, че са организирали импровизиран джем-сешън след около час, с 

гости от други фамилии, щял да дойде и Бъди Холи... а Джими заразправя: 

- Нямаш представа кво става тука, братò, рай на рока! А това момче - и 

посочи Джинджър, - е направо фурия! С деведесет и осем ръце свири на 

ударните, а с останалите две - бас! И като тръгнем по турнета из другите  

фамилии, направо дига цялата сцена с всичко на нея, и - готово! Не го бъркат 

някакви си 50-60 тона, а у дома тая работа си искаше стотина души, и техника, 

и десетина дена, и какво ли не още! Айде наздраве за добре дошли! 
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Чукнаха се, пиха, пак се заоглеждаха и заприказваха. После залата почна 

да се пълни с... хора – младежи и красавици, дойде и Бъди Холи. По някое 

време се появи и приятелката на Джими, смътно напомняше известна в щатите 

звезда, но Джони реши да не задълбава – тук етикетът не насърчаваше 

прекалено любопитство, ако трябва, ще му кажат сами. Появиха се и много 

бутилки с хубаво вино, петрол и чист спирт, разнасяни от усърдни и почти 

незабележими гномове, заедно със съдове, пълни с какво ли не (и с кварцови и 

стъклени парчетии – мезе за домакините, разбира се). А после започна джем-

сешънът, и Джони не усети как литнаха часовете – свириха и заедно, и по 

отделно. А синът на Бри наистина играеше за цял оркестър, отделяше по някоя 

ръка и за клавирни, и за други инструменти. Страхотия! Да можеше да заснемат 

това тука и да го пуснат по кабеларките на Земята! Ама къде ти... 

Когато публиката се поразотиде и залата се успокои, седнаха пак до бара. 

Остана и Бъди Холи с една негова приятелка, и той каза: 

- Пич, от наште си май... ставаш, като Джими. Другата седмица сме 

спретнали едно “гости” на другата страна на планината, у Глорльовците, и 

други ще има... ти идваш ли? 

- В същност не знам колко време ще остана. Имаме други неща за 

вършене с Джини... 

- Подочухме нещо за тая работа с месията... не се вживявай много, пич, 

такива много са се пръквали... рока е друго нещо, ама ти си знаеш най-добре. 

 Пак пиха вино, пак приказваха за това-онова, а Бри противно на 

очакванията мълчеше като риба, хапваше кварц, пийваше си спирт и слушаше. 

И почти никой не закачаше Джини (един от гостите се беше опитал, обаче тя му 

каза нещо на ухото, той пребледня и се оттегли по-надалече). Много успешна 

вечер. 

 Изкараха така няколко дни. Джони научи и “Purple Haze” и “Spanish 

Castle Magic”, опитаха двамата с Джими кавър на “Summer Song” на Сатриани, 

но не стана – получаваше се нещо средно между инструментален вариант на 

“Angel” и “The Wind Cries Merry”. А Джини, Сара и Жулиана се наклюкариха 

до насита. Стана ясно и коя е приятелката на Джими – някаква си Норма Дийн 

от миналото, закачлива блондинка, обаче така и не си спомни нищо за 

кариерата ù – певица или друго, карай... от рода на Джини, и тя си играе на 

човек, много сполучливо! Сукуби, какво да ги правиш! А Бри си мълчеше 

наоколо, и си хапваше кварц до насита. 

 По едно време наминаха Бъди Холи и Джим Морисън, да организират 

ходенето до Глорльовците. Почти го убедиха да зареже всичко друго и да 

тръгва с тях. С двамата бяха дошли и три - четири местни групита и една май 

беше хвърлила око на нашето момче, обаче Джини я привика в коридора и след 

това тя беше студена като хималайски камък. А после им се обадиха, че е време 

да се връщат на Беловодие. Прибраха си нещата надве-натри, Бри също се 

присъедини - както обикновено в старата бутилка с дървена тапа, - качиха се на 

мотора и отпрашиха, изпроводени от Джинджър, Джими, Сара и Жулиана. 
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Месия, казваш... 

  

Пристигнаха в късен следобед. Оставиха мотора в един от коневръзите, 

до два коня и един “хвърколет” (нещо средно между механизирана версия на 

дракон и биологизиран хеликоптер). Одо ги чакаше отпред, заведе ги направо в 

машинната зала. Там седяха и работеха Ахил и Мухамад. Седнаха и те тримата, 

на плота имаше кафе, чаши за вода и пепелници. След като и Джони се 

присъедини към бълващият кълба дим Мухамад, в залата атмосферата стана 

още по-уютна... вентилацията работеше тихо, но май не можеше да се справи с 

мъглата. 

 Ахил беше извадил нещо на големия екран. Новодошлите започнаха да 

навлизат в проблема. Той изглеждаше смешен, но в същност показваше едно 

очаквано развитие, макар и по странен начин. Изображението беше на каменист 

планински склон, осеян с народ – многохилядно множество, викащо нещо 

(звукът беше изключен) и размахващо оръжия от различно естество – от 

“Калишников” и “Узи” до обикновени ловджийски ножове и сатъри. Дрехите и 

индивидите обаче не бяха особено разнообразни – черни или мръсносиви 

чаршафи в много слоеве, опасани с пояси, с брадати и космати глави отгоре, 

увенчани с чалми.  

 - Къде сме? – попита Джони. 

 - В планините на Афганистан - южните склонове на Хиндукуш, близо до 

Кандахар. Този на възвишението в средата на множеството, с черните дрехи и 

сабята, се е обявил за месия... с мойто име, бил съм се завърнал, значи, за да ги 

поведа срещу неверниците и т.н. - отговори мрачно Мухамад, обгърнат в нови 

кълба тютюнев дим. - Мои “версии” са се появили и в Сирия, и в Ирак. С 

откровението “свисше”, че е време за велик поход на Полумесеца, хиляда 

години след кръстоносните походи... време за разплата било, значи. С ядрено 

оръжие. 

- Оказва се, че “то” има чувство за хумор. Трима Мохамедовци наведнъж! 

- намеси се Ахил, - А тримата в същност са продукт на Принстън, проследихме 

добре следите. Преди да цъфнат в Азия, заедно бяха на посещение във 

Ватикана. 

-  При Папата? 

- Сегашният понтификат все още е невинно пиленце, не е в течение на 

развитието на нещата. Конците се дърпат от един кардинал, заместникът на 

Папата по външните връзки и бизнес-делата... също солидно образован. 

Схващаш ли картинката? Глобалните корпорации са се размърдали с нови 

продукти и пазарни политики... с ислямистки привкус. Бурките стават 

“модерни” на Запад, а да се носи буйна брада е висша форма на мачовизъм... 

Електронните джаджи също са адаптирани – не е нужно да знаеш да четеш и да 

пишеш, за да ги ползваш. Натискаш си там иконките по дисплея, и телефончето 

ти говори на арабски. А смайлитата са с бради... Списъкът на туристическите 

дестинации задължително започва с азиатски обекти. И менютата на големите 
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ресторантски вериги нещо започнаха да избягват свинските материали. Добре 

дошли, братя от Азия, ние в Европа и Америка ви чакаме! Джамийки ще ви 

построим, не се притеснявайте! И парички ще ви дадем, от наште 

данъкоплатци, само елате! Тука имаме всичко за вас, даже и песнички вече ви 

пеем - “Западни момичета за източни момчета”! - Ахил очевидно беше ядосан. 

- Какво мисли Назарянинът за това? 

- Нищо ново според него, поведението е същото като преди двайсет века. 

А според мен новото е броят на населението - “то” може да реализира голяма 

жътва просто така, щрак! Нажежаваш простолюдието, и то самò си отрязва 

главата. Като в Тракия и Троя по мое време, повод винаги ще се намери... 

Одо го прекъсна: 

- Има нов елемент, според мен. Сътрудничество между църквите в 

организацията на хекатомбата. И технологиите. 

- Това не е ново - обади се Мухамад, - технологиите са същите - отпреди 

фараоните, а и твоите кръстоносни походи бяха подпомагани от моите 

последователи в началото. Тогава обаче мащабите бяха невинни. Сравни ги с 

първата и втората световни войни, и с това което се случи наскоро по сценария 

на Джони... 

-  Май си прав... повтарят се нещата... какво мисли Ахил? 

- Знаете мнението ми. Трябва да се захванем сериозно с “джаджата” на 

Луната. И преди предлагах от там да започнем. 

- Да, но... има една подробност. Учителят не се разпростира много върху 

нея, обаче... заразата е имплантирана в съзнанието на всички хора. С много, 

много малки изключения, като нашето момче Георги/Джони. Достатъчно е да 

поразгледаш сънищата и мечтите на всеки един - няма значение дали е политик, 

олигарх, милиардер или обикновен вчерашен пикльо, живеещ от социални 

помощи. Власт, кефове, изгоди без усилия... такива работи. Гарнирани с 

алкохол, дрога и лукс. И секс, по възможност без деца. Дори да унищожиш 

машинарията... “джаджата”, това остава и продължава да работи. И при липсата 

на контрол отгоре. Освен това, едва ли ще е лесно унищожаването на 

“натрапника”, както си го представяш - намръщи се Мухамад. 

- Тук съм съгласен. Няма да унищожаваме нищо. Ще се възползуваме от 

него. С неговите камъни по неговата глава. 

-  Как? 

- Ще доразвием идеята на Джони. Но този път ще използваме и обратната 

връзка, която обслужва “натрапника”. И “месиите” ще започнат да работят за 

нас. С помощта на твоите хашишини и жреците на Зороастър. 

-   Интересно. Ние с хашишините обаче вече имаме мнение, различно.  

- Да почакаме завръщането на Учителя. Не каза къде отива, но  

предупреди да не го безпокоим без причина. Знам само, че е далече. Ще се 

върне след няколко дни. 

-  Ще чакаме, но не пасивно. И ще наблюдаваме какво става там долу. 
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Имаше какво да се наблюдава. И в Азия, и в Америка, и в Африка, и в 

Европа. Навсякъде една и съща тенденция, вече натрапчиво очевадна. 

Междувременно двамата с Джини се настаниха в една от стаите на 

голямата къща. Изглежда описанието на Рая във всички религии е било 

инспирирано от това, което някой е видял тук и после е разказал. На третия ден, 

може би благодарение на водата от вълшебното езеро, или просто от 

излъчването наоколо, Джони се чувстваше като малко дете - изпълнен с 

оптимизъм, без обичайните притеснения и мисли, и без да се опитва да отгатне 

мислите и желанията на Джини. А тя... тя си се чувстваше у дома, както 

навсякъде другаде. Сукуба! 

Прекарваше повечето време с Одо и с Аполоний/Мик. Научи страни от 

съществуванието на Вселената, за които дори не беше подозирал - например 

факта, че Стивън Хокинг е абсолютно прав в твърденията си за “струните” и 

“нишките”, както и за измеренията, плановете и съотношенията тъмно/светло. 

И абсолютно неправ за времето. То просто не съществува, измислено е за 

удобство от хората с помощта на някой... и кой е този някой също разбра.  

Мислеха какво да правят. Ако Ахил знае какво говори, има надежда да 

манипулират “натрапника”. Ако греши, може да стартират цикъл от ужасии, 

пред които фантазията им включи на “заето”.  

В края на третия ден Мухамад ги покани да станат свидетели на едно 

“весело зрелище, което е в кръга на моите компетенции”, както се изрази той. 

Чувството му за хумор беше добре познато, затова се подготвиха за нещо 

зловещо или в най-добрият случай - не особено весело. 

Отидоха четиримата на определеното място, облечени подходящо 

(довериха се на Джини като на познавачка на протокола по тези места), и 

попаднаха в огромна крипта сред пустинята на север от голямата къща. Вътре 

ги очакваха самият Мухамад и стотина от неговите хашишини, облечени 

еднакво – в черно, със сребърна амуниция и оръжия, пред буйни огньове сред 

облаци дим. Дим от тамян. Огньовете ограждаха малък циркус, покрит със 

ситен бял пясък, с дълго въже от конски косъм вместо ограда. 

- Застанете до мен, - покани ги Мухамад, - и не се месете. Само гледайте. 

Зачакаха. След около половин час в средата на циркуса проблесна сияние 

и в него се материализираха три тела, облечени в черни бурнуси, с черни 

чалми. Свлякоха се на пясъка, сиянието изчезна и те започваха да идват в 

съзнание. И да се оглеждат страхливо. Когато погледите им обходиха 

хашишините, Мухамад излезе напред и каза с гръмовен глас: 

- Познахте ли ме, чакали? Познахте ли ме, вероломни самозванци? 

Има си хас. Естествено, че го познаха, независимо, че за първи път им се 

случваше някой да ги набута в междупространствен вихър (без никаква 

предварителна подготовка и без да знаят какво е това). И фигурата, и лицето 

пред тях бяха изучавали много старателно в продължение на години. Нищо, че 

в същност не вярваха и думичка от заветите на Пророка, сега повярваха. И 

почнаха да разбират, че май думата “Аллах” наистина значи това, което 
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предполага. Всемогъщество. И че измъкване няма, дори и с помощта на 

приятелчетата от Ленгли и Ватикана. Въпреки това почнаха да мрънкат за 

милост... 

Мухамад изчака още малко, докато очите на самозванците се фокусират 

окончателно и се появят признаци за адекватно възприемане на случващото се. 

И проговори отново със същия тътнещ глас: 

- Ще бележа челата ви с моя знак - протегна ръка, и на челата им със 

съкане се появиха кървящи белези; коленичилите човечета завиха от болка, но 

не посмяха да направят каквото и да било, - ще ви върна там, откъдето ви взех, 

и ще следя за изпълнението на моята воля и волята на Аллах. Пред своите 

последователи ще се разкаете и ще им напомните какво съм завещал: спомнете 

си сура 30 Ал-Рум и казаното в нея, и това, с което съм обвързал всички 

последователи на Свети Исса: Аллах е заповядал търпимост към всички други 

изповедания, а не омраза. След това ще се самоубиете, пред всички. Както 

подобава на неверни кучета. Казах! Аллах Акбар! 

Сиянието ги обгърна отново и те изчезнаха. А Мухамад извади лулата си 

и я запали, все едно нищо не беше се случило. Спокойно се обърна към Джони, 

и каза (с ежедневния си глас): 

- Спомних си младините. Все едно е било вчера. Когато учехме другите 

на ум и разум, и им помагахме да разберат волята на Аллах и вселенската 

мъдрост. И когато открих, че е по-лесно да ги накараш да изпълняват 

механично догми и заповеди, а не да разбират. Разбирането е за малко, 

правилата – за много. От това вреда няма. Лошото става, когато някой започне 

да изопачава правилата и да им дава различни тълкувания...  

- Ти си бил велик човек в онова време... 

- Не, не бях велик... бях достатъчно упорит, и това даде плод. Точно 

затова ме боли като гледам какво правят с вярата на племето ми разни 

мошеници... нищо, не съм само аз... Учителят също е преживял своите 

разочарования. Без това не може, момче. Разочарованията учат. 

-  Кажи, защо ги осъди на смърт? Не си ли прекалено жесток? 

- В тези неща думата "прекалено" е неуместна, момче. Захванеш ли се с 

подобна работа, трябва да си готов да стигнеш до край. Компромисите са за 

търговията и шоу-бизнеса. Ние не се занимаваме с търговия и евтини зрелища. 

Крайно време е някои от тарикатите, заиграващи се с религия и църкви, да 

разберат, че думите Бог и Аллах не са само произволни комбинации от звуци. И 

че се плаща съответно. И в отвъдното, и в момента. Без любимия на Холивуд 

"втори шанс"! 

Захапа лулата си и тръгна към изхода на криптата. Хашишините тръгнаха 

след него. Огньовете оставиха да загаснат от само себе си.  

След като се прибраха в голямата къща, Джини отиде в отредената им 

стая да се позанимае със себе си, а той се отби в машинната зала. Успя да 

преодолее трудностите по прехвърляне до земния Интернет, и пусна едно 

обширно търсене с тема "messiah". След около час, като се има пред вид 
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времезакъснението до тяхната дестинация, получи интересен резултат. 

Известните на машинния свят месии на Земята се оказаха 326!  

Повечето от тях "атакуваха" от подходящо оформени сайтове, със 

съответните заплахи, страхотии и обещания. Около една трета размахваха 

пръст (и ясни професионални снимки, и сèлфита) от колекциите на "Twitter", 

"Netlog" и "Facebook", а стотина разтягаха "локума" от блогове. 

Започна да ги раделя на групи по "интереси". Доминиращото мнозинство 

стояха на непримирими религиозни позиции: християнски (представени както 

от католически, православни и протестантски платформи, така и от почти 

всички сектантски тълкувания по темата) - зовящи за нови кръстоносни походи 

и съответно преследване/изгаране на вещици, и обещаващи невероятни по 

мащаб апокалипсиси със/без позоваване на откровението на Свети Йоан; 

мюсулмански (повечето призоваващи за Джихад и за смърт на неверниците, с 

уточнения къде се приемат дарения за каузата и бойци за армията); няколко 

привърженици на Кали, които открито се оплакваха от липсата на човеци-

доброволци за необходимите жертвоприношения; двама вуудо-магьосници 

също участвуваха в надпреварата за последователи с изкусителни описания 

какво ще правят с "неправилните" и как ще се кефят после с техните останки. 

Оказа се, че има и месии, разпространяващи нерелигиозни учения. Един 

от тях например обясняваше за невероятното щастие да се живее в свят, 

населен само от педерасти и лесбийки, и призоваваше всички да се 

присъединят към него и съмишлениците му. Не уточняваше от къде ще се 

вземат попълнения след време, когато хората се свършат и няма да има кой да 

ражда. Обаче беше уточнил къде да се изпращат даренията, и телефоните, на 

които се приемат заявки за участие в "събиранията", т.е. в оргиите. 

Известна част от месиите обясняваха, че светът се е насочил към 

свършека си в следствие на консумацията на месо, мляко и други животински 

продукти. Ставаш веган - и всичко си идва на място. Имаше дори девиз на един 

от сайтовете: "Пасù и бъди щастлив!". 

Най-интересни бяха кибермесиите, а те не бяха малко. Там идеята в общи 

линии се свеждаше до бърза и безболезнена смяна на хората с разни форми на 

изкуствен интелект, без да се уточняват подробности като хардуер, ресурси и 

себестойност. Изкуственият интелект да му мисли, като дойде. 

Един месия-откачалник призоваваше да го последват в Ада. Чрез 

технически средства за изтезания, от "железни девици" през електрошокери, та 

до най-обикновени гилотини. Без каквито и да било религиозни и 

идеологически намеци. Страдаш си - и си щастлив! Направо в Ада, с компания! 

Но най-особеният месия (латиноамериканец) призоваваше към пълно 

единение с Вселената чрез мастурбация. Нон-стоп. И снимки беше приложил, 

както и адрес, на който желаещите да го последват към Нирвана могат да 

дайдат, за да ... се присъединят към съвършенството и вечния живот. 

Наркомесии в мрежата не откри - противозаконно е навсякъде. 

Месия, казваш... то било интересно занимание в наши дни! 
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Беловодие 

 
Учителят се върна след два дни. Пристигнал беше, съпроводен от 

десетина сериозни на вид мъже на средна възраст, облечени в дрехи, които биха 

били подходящи в средновековен европейски град, и веднага се беше уединил 

някъде в голямата къща. От “хвърколета”, с който бяха пътували, мъжете 

започнаха да разтоварват метални контейнери и да ги пренасят в голямата 

къща.  

Джони седеше на една от пейките до коневръза пред входа и разговаряше 

с един от хашишините. Опитваше се да разбере какво място е това тук, и защо 

Учителят и другите бяха избрали него за свой дом, база и средище на своята 

дейност. До този момент неуспешно - както обикновено, стигнеше ли до това, 

което го интересува, човекът отсреща започваше да говори с намеци и да го 

съветва да пита или Мухамад, или Учителя. За другите членове на Съвета на 

Шестимата никога не ставаше дума - оказа се, че на Беловодие постоянно 

пребивават само двамата, а другите или са в движение, или обикновеното им 

местонахождение беше някъде другаде.  

Джини също категорично отказваше да го осветли. Просто не говореше 

по темата. 

Вече беше свикнал с тези хора (повечето от тях наистина бяха 

обикновени хора като него).  Беше се адаптирал и към един факт, който в 

началото беше изненада за него, или по-скоро за начина му да възприема 

религиозните дейци на Земята.  

Сподвижниците и на Учителя, и на Мухамад бяха високо образовани 

ерудити в повече от една дисциплина. Знанията им в технически и други 

научни сфери многократно надхвърляха и най-смелите и революционни земни 

теории, но това ни най-малко не им пречеше да служат на Бог абсолютно 

всеотдайно, включително с готовност за жертва на собствения живот. Те не 

ВЯРВАХА в Бог, те ЗНАЕХА какво е той, но това никак не се отразяваше на 

работата и ежедневието им. Правеха каквото е нужно, и точка. Без никакви 

мистификации, ритуали, тайнства или други подобни щуротии, типични за 

достъпа до темите, свързани с Бог, на Земята. 

В един момент се опита да си представи какво би станало, ако домъкнат 

тук например Папата или някой от Патриарсите/Приорите на другите Църкви, 

както Мухамад постъпи с тримата псевдо-месии. От личен опит с някои от тях 

беше се убедил, че тези мошеници всъщност не вярваха в нищо, и бяха 

достигнали до поста си чрез машинации, интриги и престъпления.  

Статуквото на Земята поддържаше с абсолютна непоклатимост вярата на 

масите и обикновените хора, че църквите са необходими посредници между тях 

и Бог. И хората вярваха. Независимо от многото примери в човешката история, 

доказващи какви негодяи представляват и папите, и другите “деятели” от 

подобен ранг. Самите високопоставени “деятели” старателно унищожаваха и 

всички свидетелства за мнението на Учителя по въпроса, и самите хора, знаещи 
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това мнение - съдбите на последователите на Аполоний, на богомилите, 

катарите, албигойците и тамплиерите, както и на мъдреците, до които Църквата 

се добираше от време на време, бяха известни. 

Обаче най-много го вълнуваше енигмата на Беловодие. Санскритският 

термин “Шамбала” за това място беше изтъркан от употреба в писаниците на 

най-различни псевдомистични и много, много потайни организации на  

“единствените” посветени, но Джони се беше убедил, че там също ставаше 

дума за познатата практика - набиране на последователи, необходими за 

финансови или политически цели. Независимо, дали са на Изток или на Запад. 

Гурутата с нищо не бяха по-добри от Папата или другата пасмина с месиански 

претенции. 

Та Беловодие. Очевидно не се намираше на Земята. По някои признаци 

(дължина на деня, двете луни, които се появяваха в небето, и т.н.) разбираше, че 

са на друга планета, обаче преместването с помощта на медалионите “от точка 

до точка” не даваше никаква навигационна информация. Опитът му от 

предходните пребивавания показвше, че прекараното тук “време” е без 

значение - връщането на Земята винаги се случваше в мига на отпътуването. 

Като че ли това, което ставаше в Беловодие, изобщо не беше се случвало. Или 

времето тук беше моделирано по друг начин. Много удобен начин. Все едно 

Учителят и неговите последователи никога не са участвали в нашия живот, но 

винаги могат да присътват в него - когато това е необходимо! 

Беше научил и друга особеност - от тук можеха да попаднат в произволен 

момент/място  в настоящето или миналото, но не и в бъдещето.  

Обаче най-странното нещо, което беше забелязал, се оказа свързано с 

поведението на Учителя и Мухамад. Понякога му се струваше, че са 

безтелесни, и тогава си задаваше въпроса какво са в същност. Знаеше за 

местонахождението на мощите както на Исус, така и на Мухамад (независимо 

от старанията на статуквото да скрие този факт), знаеше и за тяхната същност 

на “нирманикаи”, но не можеше да си обясни случващото се по никакъв друг 

начин, освен чрез намесата на сили, които не разбираше.  

И Учителят, и последователите му използваха могъщи технологии (все 

още неизвестни на Земята или отдавна забравени древни знания), но това явно 

не изчерпваше техните възможности. А и не ги използуваха често - като че ли 

се придържаха към някакви правила или вътрешна дисциплина, които не бяха 

известни и разбираеми за Джони. 

Стана и се сбогува с Махмуд, хашишина от коневръза. На него 

предстоеше да се върне в планините Хиндукуш и в Иран по работа, която не се 

обсъждаше. Местният протокол не предполагаше коментарии по теми, които не 

са пряко задължение на другия. Изобщо допуснатите тук хора правеха 

впечатление със своята сдържаност, спокойствие и яснота на възгледите, които 

при това не натрапваха на никого. Все едно казваха: “Аз съм това, което съм, а 

ти бъди каквото си решил. И прави каквото трябва”.  
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Влезе в голямата къща и отиде до езерото. Нямаше никой. Изми лицето 

си с вода, пи от нея, запали цигара и седна на една от скамейките. Остави се на 

течението на времето, без да мисли за нищо и без да се притеснява за бъдещето. 

Беше свикнал вече с тази практика - или правù, или не правù! Без междинното 

състояние на съмнения, надежди, мечти и притеснения за това, което предстои. 

Типично за повечето хора и представляващо основната част на техния живот, 

без самите те да го осъзнават.  

Чу тихи стъпки зад гърба си. Обърна се и видя... голяма котка. Странно, 

за първи път си помисли, че досега не беше виждал обикновените човешки 

спътници, кучетата и котките, тук. Тази беше красива - черна, с бял нагръдник, 

и се движеше грациозно и внимателно по пясъчната алея. Приличаше на малка 

пантера. Приседна на задните си лапи наблизо, и започна да приглажда 

козината зад ушите си с едната от предните, като продължаваше да го гледа без 

да мигне. 

- Здравей - каза просто така, докато я гедаше с възхищение, и не се учуди 

много, когато тя му отговори: 

- И на теб здравей. Прав си, наистина съм “тя”. И съм си котка, за разлика 

от някои други тук. И ти ми харесваш. А на теб май ти е скучно. 

-  Не точно. Нямам какво да правя в момента, ако това имаш пред вид. 

- Винаги има какво да се прави - ти например пушиш, дишаш и 

разговаряш с мен. Докато приемаш акашата на езерото. Имаш какво да правиш. 

-  Винаги ли си толкова педантична? 

-  Такава съм си. А да нямаш какво да правиш си е направо да си умрял. 

-  Май си права. Отдавна ли си тук? 

-  Ами да.  

-  С какво се занимаваш? 

- Как с какво? Грижа се за нещата. Наглеждам за реда из храсталака 

наоколо, следя какво правят такива като теб, и други важни неща. Например да 

не допукам да скучаеш - и продължи да се “мие” с лапа. 

- Вече не скучая. Но това не значи, че искам да си тръгваш. Не ми се е 

случвало да разговарям с котки, май. 

-  Ами! Просто не си забелязвал. Ние котките сме много важни. Без нас не 

може. Никъде. А това, че обикновено чувате само “мау-мяу” и “мър-мър”, си е 

ваш проблем. Ние си ви наглеждаме, без да се интересуваме много от мнението 

ви. Пък и то обикновено е грешно. 

-  Виж ти... не съм се замислял. 

- Няма проблем. Обаче трябва да тръгвам, там има мишка, която не 

спазва правилата. 

-  Кои правила? 

- Ами за вътрешния ред около езерото, и за правилното отношение към 

растителността... освен това съм малко гладна. И да не забравя: Учителят ще те 

потърси скоро. Довиждане и бъде здрав. И не скучай. 
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Стана и се отдалечи към храстите също така грациозно, както беше 

дошла, без да поглежда назад. Когато се скри в растителността, по алеята откъм 

входа се зададе самият Исус. Изглеждаше странно в бялата роба, със сандалите 

на краката си и с дървения жезъл в лявата ръка. На гърдите му грееше жълтият 

камък на сребърния медалион, а на лицето му – обичайната усмивка. Приближи 

се и сложи дясната се ръка на рамото му: 

-  Ела, знам, че имаш въпроси към мен. 

-  Откъде идваш, Учителю? 

-  От там, където имат нужда от мен. Но за това друг път. Ела. Затвори 

очи и ми се довери. 

Джони го послуша, и го чу да говори, докато усещаше движението през 

пространствата. Разбра, че отиват някъде много далече, и почувства как 

излъчването на жълтия камък го обгръща и как медалионът на неговите гърди 

се затопля.  

- Злото, което се е настанило на Земята с несъзнателната помощ на 

Мойсей, е много древно. Дошло е при нас от мястото, което астрономите днес 

наричат Малък Магеланов Облак. От тук, можеш вече да отвориш очите си и да 

погледнеш. 

Погледна и видя мрачна пропаст пред себе си – черни голи парчета 

камъни, подобни на базалт, струпани на километрични купища и приличащи на 

хълмовете сгурия, които беше виждал близо до един индустриален комплекс в 

детството си. Само че тези тук бяха неизмеримо по-големи и оформяха 

планински склонове и урви. На ръба на една от тях бяха застанали. Под краката 

им се виждаше бездна, дълбока километри, а на дъното се кълбяха облаци 

черен дим. Небето също беше мрачно, липсваха каквито и да било цветове 

освен черно и отенъци на сиво. Не усети никакъв полъх, запита се дали изобщо  

има атмосфера... 

- Тук всичко е мъртво. От много отдавна. Мъртви са и съседните планети. 

Тези, които са унищожили собствения си свят, са тръгнали да търсят други. 

Раждат се в омраза и живеят чрез злото, което причиняват на другите и на 

себеподобните си. Раса, която не мога да проумея. Не мога да разбера нейната 

цел и предназначение в Сътворението. И тази раса, състояща се от враждуващи 

помежду си индивиди и способна да се движи свободно през пространството, е 

навлязла в нашата Галактика преди около 25 хиляди години. Ще ти покажа 

какво е причинила на някои места. Ела. 

Отвори очите си на ново място. Също толкова подтискащо като това 

преди малко, но с хилави остатъци от нещо като растителност тук-там. Стояха 

на нисък хълм и пред тях се разстилаше кафява равнина, осеяна с купчини 

камъни, в които личеше подредба. Огряни от червено слънце. 

- Това са единствените следи от древна цивилизация, останали след 

посещението. Тук са живеели същества, подобни на нас. В своето собствено  

средновековие. Били са погълнати и унищожени за около век според нашите 

представи за време - само от един нашественик. Същият като при нас. Слънцето 
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им е деградирало до състоянието на червен гигант. Близките планети изглеждат 

по подобен начин. Никакъв живот, не са имали никакъв шанс. Ела. 

Отново преместване, завършило на връх на планина. В низината се стелят 

познатите черни кълба дим, които обаче тук обгръщат останки от огромен 

мегаполис, разстлал се на много километри - скелети на сгради и купища 

развалини, без никаква растителност.  

- Дело на същия нашественик, по неговия път от предходното място към 

това има само развалини и остатъци от планети и слънца. Тези тук също са 

били хора, но в напреднала фаза на развитие, когато е стигнал до тях. 

Съответстваща на нашето ниво в твоето време. Отново нашественикът се е 

справил само за около сто години. Самоунищожили са се, нивото на 

радиоактивност е още около сто пъти над допустимата норма. 

Едва сега Джони забеляза сиянието на защитния воал около себе си и 

Учителя.  

- Ела, време е да се връщаме. 

Ново преместване, и се видя висящ заедно с водача си високо над 

голямата къща сред пустинята. На хоризонта изгряваше една от луните, а 

слънцето, жълто и ласкаво, беше над главите им, в зенита. Както в момента на 

заминаването им. Исус гледаше към изгряващата луна, робата му се вееше от 

слабия полъх на вятъра, а ръката му стискаше рамото на Джони. 

- Беловодие. Шамбала. Място извън времето и пространството, създадено 

от древни и могъщи демиурзи. Място за нас, където да потърсим закрила и да 

се подготвим за борба. А може би място за размисъл. Или за самооценка. Тук, 

сред безбрежната пустиня, намерихме езерото и построихме къщата около него. 

Другата полусфера на планетата е заета от други, приятелски настроени 

същества, с които ще се срещнеш като му дойде времето. Хайде, да вървим у 

дома. 

Стъпиха на пясъка пред сградата, и влязоха. Учителят го поведе по 

коридора, отвори една врата и го пропусна пред себе си. Попаднаха в неголяма 

стая с писалище, затрупано от свитъци, дебели томове и технически средства за 

комуникация. Пред писалището имаше маса с четири дървени стола без 

облегалки, до стената – кожен миндерлък от край до край, и няколко шкафа от 

дърво до другата стена. Прозорецът беше огромен, гледаше към пустинята и 

пропускаше лъчите на слънцето. 

- Сядай някъде. Тук обичам да работя понякога, и да седя с приятели. 

Сядай - подпря дървения жезъл на стената до вратата и я затвори. Извади от 

един шкаф кана и две чаши. - Вино. Хубаво вино от твоето време, от Андалузия 

- седна на един от столовете, наля в чашите и отпи. Джони го последва, след 

като също си избра стол. 

- И сега стигаме до най-важното - каза Учителят след няколко минути, - 

натрапникът е при нас вече три хиляди и петстотин години. Разбираш ли? Не е 

успял да ни поглъне и унищожи, както са направили събратята му на другите 

места. Мисля, че знам защо – и отново отпи. – Знам, че ненавиждаш 
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служителите на църквата, наречена на моето име. Аз също не съм голям техен 

обожател. Обаче... между тях има прекрасни и чисти хора, предимно сред  

монасите и низшите рангове на духовенството. Които не служат на църквата, а 

на Бог, на вярата и на хората - можеш да ги срещнеш навсякъде, където има 

хора в нужда от помощ. Същото е положението и при другите вероизповедания. 

Съществуват и милиони обикновени честни и чисти хора, които всеки ден 

правят добрини! Освен това, дори и най-големият негодник от висшия клир или 

от управниците обича някого - близки хора или друго... например онзи, 

известен като Пирата-Папа, даваше мило и драго за птиците и кучетата, 

отглеждаше ги с голяма любов със стотици... и старателно криеше този факт. А 

Хитлер наистина силно обичаше германския народ, или това, което той 

разбираше под “германски народ”. Та така, момче, всички ние имаме една обща 

черта - обичаме някого. Никъде никога не е съществувал човек, изтъкан само от 

омраза... дори онзи, известен като Изкормвача, обичаше конете и прекарваше 

цялото си време сред тях. 

- Добре, но... как да си обясним Чингиз Хан, Наполеон, татарските 

нашествия, Хитлер, призивите за Джихад? 

-  Много просто - с любов към някого, и със страх за неговата съдба. 

После идва омразата към враговете, властолюбието, алчността и всичко 

останало. И започват заговорите и подлостите - и така от Римската империя до 

наши дни, до Ватикана, корпорациите, ционистките планове и джихадистките 

мечти. Сега разбираш ли? Приносът на нашественика към човешката 

психология. “Подарената” омраза, враждебност и непрекъснат стремеж към 

войни и конфликти. Започнало се е преди около три хиляди и петстотин 

години. Железният период в нашия живот. Кàли Юга.  

-  А преди? 

-  Преди е бил златният период. 

- Чел съм много за него, но ми се струва много... прекалено хубаво 

описан, за да е истина. 

-  Истина е. Има достатъчно свидетелства и свидетели за това. 

-  И сега какво? Имаме ли шанс да се върнем към хубавите дни? 

- Няма да те лъжа - шансовете на наша страна изглеждат много хилави. 

Някога, в началото на моите опити да довърша започнатото от Зороастър и 

Будда, бях голям оптимист. Постепенно разбрах, след преживяното заедно с 

майка ми и в Йерусалим, и в Азия по-късно, че успехът е далече и зависи от 

много неща. От хората и начина им на живот, от качеството и количеството на 

съмишлениците, от наличието на благоприятен момент. И от други неща, в това 

число от помощта на небесните жители и Отеца. Обаче до сега съм се 

въздържал да моля за такава помощ. Мисля, че сме длъжни да изстрадаме 

участта, която сме заслужили с деянията си.  

-  Учителю, струва ми се, че без небесна помощ няма да успеем... 

- Не падай духом. Имаме любовта като двигател на живота. Имаме и 

помощта на много хора, понякога по неочакван начин... може би знаеш, че 
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някога с майка ми успяхме да стигнем до Азия благодарение именно на 

помощта на Понтий Пилат... така е, текстовете на евангелията са подправени, 

не бива да им се вярва... и там, в Азия, срещнахме много чисти незаразени от 

проклятието хора! Но по-късно видяхме как то върви по петите ни. И 

намерихме това място. И се подготвихме за дълга борба. 

-  Къде е майка ти, Учителю? 

- Тя напусна физическия свят в Пакистан, тридесет години след 

Йерусалимския провал. Сега е на друго място, някой ден ще се срещнеш с нея - 

тя е мъдра жена. Отгледа ме като свое дете, и ме научи да разчитам на добрите 

хора и на шанса, а не само на перфектни планове и могъщи покровители. 

Хората винаги са добри в началото, момче, и доброто винаги присъства в 

душите им. Не забравяй това. Никога. А мечът и кървавите победи носят само 

още кръв и нова омраза. И неугасима жажда за мъст и възмездие, без мисъл за 

кое е справедливо и кое - не. И жестоката игра се повтаря отново и отново, в 

полза на “натрапника”. Омагьосан кръг, от който трябва да излезем. Мисли за 

това. А сега ме остави сам, имам също да обмислям деянията си напоследък... а 

ти бъди здрав, и най-важното - не падай духом. Ще успеем, и това не е само 

сляпа вяра. Това е твърдо знание. Хайде, върви! 

Джони излезе от стаята, където остави Назарянина, със смесени чувства. 

Беше объркан от видяното и наученото напоследък. Липсваше му твърда опора, 

за която да се закрепи и да възвърне оптимизма и жизнеността си. Трябваше му  

време. Трябваше му... Джини! С нейната лъчезарна и лукава добронамереност, 

с нейната  неизчерпаема жизненост. 

Тръгна да я търси по най-обикновения начин - с ходене. Успя да я открие 

след около час, когато слънцето вече се канеше да залезе. Беше в градината в 

голямата къща, с Одо и още двама непознати - играеха покер! Залагаха 

камъчета, събрани от алеята. На масата пред Джини имаше внушителна 

купчина от тях. Какво да правиш, сукуба... Когато го видя, тя скочи, затича се  

и се метна на врата му: 

- Джони, миличък, приготвила съм ти изненада! Какичката ще те води на 

фиеста! Тези сухари тук не стават за веселбата, само ще я развалят!  

Грабна го и го “премести”. На обратната страна на планетата, където 

попаднаха в сърцето на вихрещо се празненство. В гората. На дървени маси, 

под звуците на истинска музика от истински флейти и там-тами. И Бри, ухилен 

насреща им на една от тях. Масите бяха отрупани с какво ли не, а около 

всичкото това (и сред него) бяха насядали... плюшени мечета! Истински живи 

плюшени мечета със смешни нослета и весели очички! И пееха, и танцуваха, и 

се веселяха, както го правят човешките деца - без никакви задръжки! А се оказа 

на всичкото отгоре, че празненството е организирано в тяхна чест и в чест на 

големия лъскав “Харлей-Дейвидсън”, който беше стъпил на тревата наблизо... 

говорещи котки, а сега и говорещи плюшени мечета... някой трябва да е 

подсказал на Джордж Лукас за това тук! И Джони се предаде. 
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Интермедия 

 
След много часове с веселите плюшени мечета в гората, Джини прибра 

Бри в бутилката, бутилката – в голямата чанта, Джони – на задната седалка на 

мотора, и накрая мотора заедно със себе си – пред голямата къща. Последваха  

разни събития в банята и голямото легло в стаята им, и най-после заспаха. 

Събуди ги слънцето.  Издигнало се вече почти в зенита. Странно, и по-

рано беше забелязал, че то огрява еднакво всички стаи в сградата, без да има 

никакво значение от коя страна са разположени. Пак някаква местна хитринка! 

След като се нахраниха в огромната кантина до коневръза в компанията 

на няколко мълчаливи и съсредоточени хора и не-хора, решиха да използват 

деня за обикаляне “наоколо”. Все още слабо познаваха околността (поне той си 

мислеше така, и не се чувстваше достатъчно “в свои води”). Яхнаха мотора, 

този път Джини на задната седалка, и тръгнаха напосоки. Първо към условния 

“изток”. 

Пустиня с дюни до хоризонта. Пътуваха ту в ниската част, ту по билата 

на дюните. Срещаха редки туфи бодлива растителност, приличаща на финни 

кактуси, с яркосини цветове на върховете на тънките листенца. Цветовете 

следяха старателно и прецизно положението на слънцето, а тези от тях, които 

оставаха в сянка, бързо се свиваха и скриваха вътре в листенцето си.  

На няколко пъти наблизо от пясъка се подаваха сферични жълти глави с 

диаметър около 20 сантиметра, с по четири очи и без видими други органи по 

тях, проследяваха ги любопитно и след това отново се скриваха. Зариваха се 

така, че не оставаше никаква следа. За формата на тялото под главата Джони 

можеше само да преполага, ако изобщо имаше такова.  

Стигнаха до по-висок хълм от кафеникав пясъчник. Склоновете му бяха 

обсипани нагъсто с познатите кактусоподобни храстчета, от които сините 

цветове надничаха упорито към високо издигналото се слънце. От източната му 

страна, в основата, откриха пещера и решиха да проверят къкво има вътре. 

Оказа се празна – гладки стени от същия пясъчник, очевидно с изкуствен 

произход. Подът бе същият пясък както навън. За момент някъде в далечния 

край, който се виждаше смътно в полумрака, пясъкът се размърда, показа се 

жълта глава, изгледа ги за кратко с четирите си очи и пак се скри. Джини 

забеляза интереса му към събитието, и се оказа, че е добре запозната с местната 

инфраструктура и екология. Почна да му обяснява, докато продължаваха 

пътуването по дюните и ту тук, ту там отдолу надничаха жълти любопитковци: 

- Това е хекатокефал. Стоглава гадина, нещо като легендарната “ламя” от 

приказките в твойта родина. Тялото е под пясъка и се храни с екстрактите в 

подземните води, а главите са на дълги шии и наблюдават какво става наоколо. 

Има ги доста, навсякъде в пустинята. Ако се наложи, излизат на повърхността, 

и тогава се превръщат в страшно оръжие – имат си и острички неща, и бълващи 

огън жлези, и други разни джунджурии. Съвършено защитно средство. Сините 

цветчета пък са “разузнавачи”. Изобщо това място е много добре обезопасено 
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от разни там...  недоброжелатели. Не можеш да доближиш планетата по какъвто 

и да било начин, без да те усетят. Двете луни също участват в играта. А ако 

стъпиш на нея непоканен... е, тогава нямаш никакъв шанс. 

- Била ли си тук преди? 

- Преди да се познаваме ли имаш пред вид? Да, случвало ми се е. Винаги 

с покана. Не разбра ли това на празненството?  

-  А мечетата... те също ли са част от защитната система? 

- Е, за това ти дължа извинения... с Бри решихме да се пошегуваме, 

гледали сме филмчетата на Лукас... Те са “сторъки”, като Бри, и  са също като 

него много добри в мимикрията. Това е “гарнизонът” на планетата. И на 

региона, където тя се намира.  

-  А регионът... 

- За това питай Учителя. По принцип не съществува в обикновеното 

пространство, това не ми е много ясно. Но и много не се вълнувам къде е – 

отварят ти достъп и идваш, иначе... мястото просто го няма! А ако се появи 

хитрец, способен да се дотътри тук без покана, ще си има работа със стоглавите 

и сторъките, ако не и със самия Назарянин. Точка. 

- Джини, и гората, където беше веселбата с “мечетата”... и тя ли беше 

илюзия? 

- А, не, гората си е съвсем истинска. Цялото полукълбо там си е 

абсолютно непроходима гора. Тук – пустиня, там – гора. Не ме питай защо, не 

знам. А под гората има система от пещери, но там не съм стъпвала. Не е имало 

повод, а и не ме интересува особено. Някакви жилища, някакви складове и 

работилници, такива работи. Обаче има едно нещо в това полукълбо сред 

пустинята, което си струва да видиш. Хайде. 

И “скочиха”. Озоваха се пак сред пустинен пясък, обаче далече пред тях 

се простираше нещо наистина ново за него – огромно равно пространство, 

покрито с подобие на бетон. Заобиколено от хангари, и буквално затрупано с 

техника. По-голямата част от нея напълно непозната за Джони. 

- Древни машини. Напълно работоспособни. Поддържат се не знам откога  

си и не знам защо си. Могат да пътуват и през разните там “червееви” дупки, и 

през нормалното пространство. Отпреди тази технология – и показа медалиона, 

- обаче без тях в някои ситуации май не може. Бри ми е разказвал, че е пътувал 

с такива някога, отдавна. Учителят сигурно знае защо ги държи изправни и 

готови. А може би е по-добре никога да не ни потрябват... 

- Оказва се, че тук всичко е тайна в тайната в тайната... и всичко е не това, 

което изглежда... 

- Да не би при вас на Земята да е различно? Макар, че при вас подобията 

са си направо лъжи в повечето случаи... спомням си едно закачливо речниче, 

изготвено от един ваш зевзек, точно от твоята България: “Превод на термините 

от рекламите на фармацевтични продукти на нормален език”... цитирам по 

памет от това речниче, беше ме впечатлило на времето: 

   “Нова формула” – всичко скъпо и полезно от старата е изхвърлено 
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   “Иновационен подход” – по-голяма печалба за нас, за вас не ни пука 

   “Полезно и ефективно” – полезно за печалбата, другото не е важно 

   “Преди употреба прочети...” – за да не ти хрумне после да ни съдиш,  

     като се обринеш или ти се случи друго 

и т.н. и т.н.... нещо да кажеш? Или си забравил вече родните земи и другите 

земи под Слънцето на твоето време?  

 -  Нямам какво да кажа, Джини, Права си... – усети, че я е засегнал по 

някакъв начин, и в нея тлееше гняв или, по-точно, някакво ожесточение да 

спори с него и да му доказва нещо – какво точно, не можеше да разбере. 

 - Естествено, че съм права. При това тук нещата не са шашма, а 

необходимост, създадена много преди да се появим аз и ти. Дори и да не я 

разбираме. Спомни си Закона за съответствието: “Каквото е горе, такова е и 

долу; каквото е долу, такова е и горе”. Нещо да кажеш? 

 -  Ще кажа само, че имам още много да уча... цял живот, май... – и посочи 

космопорта в далечината. 

 - Аз също, нали си спомняш - кака ти е тийнейджърка само на 12 

хиляди... хайде да се прибираме, на какичката не ù се спи, обаче... 

 -  Отдавна искам да те питам нещо. Какво общо имате с Бриарей?  

 - А, за това ли... виж сега... той е от същия вид като нас, обаче в един 

момент неговият “клон” се е отдал прекалено много на основната си слабост: да 

се самоусъвършенстват. Оттам и стоте ръце, и жените-горгони от рода му, и 

другите им странности. Ние сме по-консервативни, придържаме се към това, 

което Бог ни е дал изначално. А вие, хората... ами вие също сте като нас, но сте 

жертва на своята слабост: мечтите. Това ви е направило екстровертни и 

любопитни, за това и живеете толкова кратко. Накратко, ние правим това което 

трябва и както трябва; Бриарей и братята/сестрите му се усъвършенстват 

непрекъснато, и не са щастливи, ако нямат тази възможност; вие мечтаете, и не 

правите почти нищо друго. Иначе сме си едни и същи. 

 -  Как едни и същи? Аз например не мога да стана гигант или горгона... 

 - А опитвал ли си? Не си, знам. Всички хора го могат, Джони, и много 

други неща, но не вярват в това и затова нищо не става. Вашите способности са 

скрити във вас, латентни, а кога ще се оживят (за всички хора, имам пред вид), 

не знам... ама стига за такива неща, писна ми, много си любознателен днес! 

Хайде да се прибираме, наистина ми се иска да те затворя в стаята и хубавичко 

да ти покажа на какво е способна една ядосана сукуба-тийнейджърка. 

 И се прибраха, като оставиха космопорта някъде в пустинята. Слънцето 

вече клонеше към условния “запад”. А в стаята цареше полумрак, много 

подходяща атмосфера за развихряне на разгневени сукуби... 

 След няколко часа Джони беше все още буден до тихо спящата Джини. 

Не му даваше покой новото знание и новите подозрения, които се бяха 

зародили с него. Кой съм аз? Защо съм аз? Какво трябва да правя? И защо? 
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 Стана тихо, облече се и се измъкна на пръсти. Намери мотора отвън на 

коневръза. Провери дали камъкът в медалиона свети ярко жълто, и “скочи”. 

Там, където беше свършил онзи, предишният сън. 

 Пристигна в ярък ден. Стъпи на заледената козирка, покрита с 

полуметров сняг. Затъна в него както миналия път, точно до друг по-стар модел 

на “Харлей-Дейвидсън”, порядъчно ръждясал и овехтял, но напълно 

комплектован. Стана и усети студа на това място. Потършува в чантите на 

стария мотор, и намери дебело кожено яке там, където очакваше. Облече го и 

тръгна навътре в тунела. Стигна до криптата. Саркофагът от нефрит беше тук, с 

капака си, подпрян до едната стена. Погледна вътре – беше празен! 

 Върна се на входа и огледа внимателно мястото. Не намери тяло никъде. 

Намери обаче почти празна затворена бутилка с малко “Гленфидих” на дъното. 

Отвори я и изпи остатъка, а бутилката запокити в пропастта. След това се върна 

в криптата и седна на един от камъните – на същия, на който беше видял да 

седи Офан. Отпусна се, затвори очи и изключи... постепенно започна да чувства 

как расте и обхваща всичко около себе си – първо пещерата и планините 

наоколо, след това усети топлината на моретата и океаните, и блещукащите 

искрици живот.  

Протегна се и прегърна цялата планета, и видя енергийните нишки, които 

я свързваха... които го свързваха с Космоса и с това, което е отвъд него. И 

отново се сля с безкрая, и безкраят му заговори без думи. Без време. И без нищо 

друго. Само той и Безкраят, който беше Бог. И той стана Бог, и Бог му позволи. 

Разбра, че никога не е съществувала забрана. Забрави страховете и съмненията 

си, но си спомни правото на свободна воля, своето право. 

Стана бавно, пристъпи... и погледна към каменната пустиня пред себе си, 

и видя мрака на пространството отвъд хоризонта. Обувките му затънаха в 

хилядолетния прах, набразден от черни сенки. Луната. Кубът си стоеше там,  

полузатрупан в камънак и прахоляк на около метър пред него, и той 

заразглежда грапавата метална повърхост и стотиците пръти, стърчащи от него. 

Студен като лунната материя, но не мъртъв. Жив. Злобно жив. И чу: 

- Ти дойде при мен, сине мой. Чакам те отдавна. Твоето време настъпи. 

- Време за какво? 

- За твоето могъщество. За твоя триумф и за победи. За твоята слава. 

- Каква слава? 

- Ще ти дам целия свят, и ти ще властваш над него. И ще накажеш всички 

неправи. И ще унищожиш всички, които не са съгласни с теб. Само ти и никой 

друг. Властелин на света, а аз ще ти помогна! Ще ти помогна да победиш! 

- Наистина? Да ги унищожа? Айде стига бе! – и се разсмя, - Щяла да ми 

помогне джаджата ръждясала! Ега ти благодетеля! Мерси, нèма нужда, знайш... 

- Тогава ще умреш, тук и веднага... Не някой друг, а аз ще те... 

- Ами опитай! - и пак се разсмя, загърна се във воала си, и се върна в 

криптата. После седна спокойно на мотора, върна се на Беловодие, при Джини, 

легна при нея и заспа. Спокойно и без тревожни сънища.  
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Седем 

 

Събуди Джини рано, и обясни каква нова смешна идея има. Тя се зарадва 

и прие. Приготвиха се набързо, закусиха в кантината, Джини грабна огромната 

чанта и двамата яхнаха мотора. 

“Приземиха” се в района на пристанището на Ню Йорк. Беше около десет 

сутринта, грееше майско слънце и трафикът вече заливаше улиците, плътен 

като река. Успяха да паркират на тротоара пред малък банков клон, и Джини 

остана седнала на задната седалка, обект на лаком мъжки интерес отвсякъде.  

Не знаеха горките какво рискуват, а тя се наслаждаваше на ситуацията.  

Двамата полицаи наблизо още се чудеха какво да правят, когато Джони 

се върна и натъпка двадесет хиляди долара в дребни банкноти по чантите на 

“Харлей-Дейвидсън”-а. После просто си изчезнаха, без много да се церемонят. 

Полицаите решиха, че е време да пият кафе с понички, а после да се прегледат 

където и при когото трябва. 

Кацнаха на ъгъла на 125-та улица, пред хотел “Тераса”. Джони изгаси 

мотора и осигури около него свободен периметър - сфера с диаметър два-три 

метра, - с воала. Останаха си на седалките, а наоколо започнаха да се трупат 

зяпачи. И черни, и бели. Всякакви.  

Съсредоточи се и отбхвана всички. Почувства ги. Любопитство. Страх, 

който постепенно изчезна, след като разбраха, че светещият воал не вреди, а 

само ги спира. Интерес. И симпатия, която той започна да “премества” към по-

топли чувства. Когато тълпата наоколо нарастна достатъчно, издигна бавно 

мотора със себе си и Джини на задната седалка високо над тях, и предаде на 

всички своята любов. Започнаха да викат и да акламират, а той потегли бавно в 

посока на бедните райони. Постепенно се оформи шествие от пешеходци, към 

тях започнаха да се присъединяват и рокери от съседни улици, а Джони 

внимаваше за трафика в района – отклоняваше го с волята си в страни, преди да 

започне да създава неудобства. Когато стигнаха най-бедните райони на Харлем, 

след тях вече се точеше щастлива и радостна тълпа от много хиляди, които не 

само се радваха на случващото се, но и призоваваха хлапетата и кибиците 

наоколо да се присъединяват. 

Спря над малък площад пред мизерен супермаркет, и ги огледа. Всички 

замълчаха, усетиха, че наближава някаква кулминация. Изправи се на 

стъпенките, и викна със силен глас: 

- Чуйте ме и предайте на всички! Имам само едно послание. От вас искам 

само едно - да се обичате! Обичайте се и светът ще бъде ваш! Приемете 

дарението ми като символ на волята ми да се обичате! 

И полетя бавно над множеството, а след него се изсипваха вълни от 

цветя, примесени с дребни банкноти. Хората хващаха каквото могат, и 

предаваха и цветя, и долари на тези, които не можеха да достигнат до тях. И 

приемаха в себе си топлото чувство към ближния, което се излъчваше от 

Джони.  
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Някой изнесе големи тонколони от супермаркета, и на площада се 

развихри празнество. Появиха се полицаи, които започнаха да се оглеждат за 

безредици и да следят за порядъка, но от тях като че ли нямаше нужда. Всички 

бяха радостни, но спокойно радостни. Без призиви за разни там... предаваха се 

напитки от ръка на ръка, танцуващите се смееха и прегръщаха, без да се 

замислят дали това е редно, усмивки се появиха и на лицата на притеснените 

допреди малко полицаи. Веселбата обхвана цялото площадче и съседните 

улици, и всички се чувстваха щастливи, че присъстват. И наистина се обичаха. 

Без значение кой какъв е. Просто любов. И това щеше да продължи. 

Джони ги огледа отгоре, погледна назад към Джини, - тя също беше 

щастлива. Двамата махнаха за последен път към веселящите се хора, и 

изчезнаха. 

Повториха зрелището и в Париж на площад “Клишù ”, и в центъра на 

Берлин, и в Москва на Арбат, и на много други места. Единственото 

затруднение в импровизираните акции се оказаха банковите институции, с 

които започваха туровете им – не всички от тях разполагаха с дребни банкноти, 

а Джони държеше да използува само истински. Само истински цветя и само  

истински дребни банкноти, нищо друго. Символите на красотата и на 

благоденствието, дълбоко вградени в разбиранията на всички хора по света. Без 

никакви други намеци, без политика, без религия - само тези символи, и обичта 

към тях, която събуждаше в отговор тяхната. Нищо друго.  

Високо горе - над щастливите множества, - светеща сфера, от която ги 

заливаше чувството за обич, и посланието, подкрепено с щедрост. До края на 

деня в много райони на света се случиха такива необясними изблици на щастие 

и радост, а средствата за осведомяване закъсняваха, и не успяваха никъде да 

отразят началото. Само продължението, необяснимо защо незатихващо от само 

себе си. Хората просто се радваха, дори след изчезването на лъчезарната сфера. 

Когато се върнаха в Беловодие, отидоха веднага в машинната зала. 

Успяха да се включат към земния Интернет, и започнаха да следят какво става. 

Изобилстваха опити за репортажи, имаше и снимки. На всички снимки обаче 

високо над събраните хора се виждаше само сияещо кълбо светлина, без да се 

различават детайли в него. Снимките и видео-файловете бяха заснети с 

телефони и любителски камери, а репортажите за събитията - с професионална 

техника, обаче по това време от кълбото с Джони и Джини вече нямаше следа. 

Само едно видео, от Маракеш, беше заснето от любител със сравнително 

добра видеокамера, на която случайно се беше оказал подходящ светофилтър. 

И там през светлината прозираше ясен силует на мотоциклет "Харлей-

Дейвидсън" с мъж в кожено облекло на предната седалка, красавица почти без 

облекло на задната, и огромна чанта на лявото рамо на момичето. Видеото беше 

хит навсякъде - големите новинарски компании го бяха откупили за 

баснословни суми, и то се въртеше във всички програми почти непрекъснато. 

Изобилстваха интервюта от всякакъв характер. С участници в шествията, 

с кметове, с полицейски шефове и с какви ли не още. Някакъв високопоставен 
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полицай беше разпоредил проверка на задържани банкноти. Проверката 

установи както тяхната автентичност, така и произхода им от близкия банков 

клон. Такива проверки се оказа, че са правени на всички останали места 

(полицаите в цял свят мислят еднакво), със същия резултат. Вече беше известен 

и притежателят на сметката, от която бяха теглени сумите - младеж от 

България, с постоянен адрес в Шотландия. Милионер от лотарията. 

Някой се сети да анализира цветята. Естествени цветя, с химически и 

генетичен строеж, типичен за дадения регион! Но... критичният анализатор 

беше забелязал някъде между тях червени макове, а това, според него, 

доказваше стремежа на "извършителите" да рекламират опиумни продукти, и в 

частност - хероин! Каква нагла акция на наркотрафиканти! 

Имаше и други куриозни репортажи. Някакъв свещеник (католически) 

направи изявление, че този, който проповядвал любов, си е позволил да го 

направи без санкцията и разрешението на Светата Църква, следователно той е 

Изчадие Адово! А един поп от гръцката православна църква бълваше "Анатема! 

Анатема!..." без край, без да обяснява защо. 

Хейтер от Ню Йорк си призна следното: след като видял кълбото над 

шествието в Харлем, веднага извадил карабината си и стрелял в него от 

прозореца, шест пъти! Без никакъв резултат! След което, необяснимо защо, 

натрошил пушката, изхвърлил боеприпасите в бидона за смет и се заклел 

никога повече да не се докосва до огнестрелно оръжие. 

Разбра се, че мениджърите на някои банки са забранили даването на суми 

в брой над определен малък размер "за избягване на нерегламентирани и други 

сензации, водещи до размирици". Във всички страни, където е имало 

"мистификации", беше повишено нивото на готовност на въоръжените сили.  

А някои полицейски шефове вече бяха издали категоричната заповед 

"при повторение на събития от горепосочения скандален и опасен характер 

незабавно да се открива огън на поражение по терористите, за защита на 

гражданите от нападение с взривни устройства, каквато несъмнено е била целта 

на извършителите на споменатите терористични актове". 

Обаче: неимоверно скочи търсенето на мотоциклети "Харлей-

Дейвидсън". Рокерите станаха любимци на децата, които тичаха след тях 

навсякъде, където си появеха. Хипи-движението по цял свят се възроди с 

невероятна скорост - мащабите многократно надхвърляха тези на 60-те години 

на ХХ век. Символът "Make Love Not War" отново стана актуален, а песента на 

Бийтълс "All you need is Love" пак оглави класациите. Появи се фирма за 

огромни чанти "Love", и продажбите на тази стока затъмни всички търговски 

успехи "от раз". А продажбите на оръжие паднаха до катастрофални нива. 

Назарянинът ги намери, докато работеха в машинната зала, и седна при 

тях. Беше облечен все още в бялата си роба. Гледа известно време репортажите, 

които Джини вадеше на големия екран, без коментар. След това стана и се 

запъти към вратата. Преди да напусне залата, се обърна към Джони и каза: 

- Сега вече сме седем! - и излезе. 
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Реперкуции 

 

На другия ден по изгрев слънце разбра, че нещо не е наред. Приготви се 

набързо, каза на Джини какво има да приключва, и тя му пожела успех. Отказа 

се от предложената помощ и тръгна сам. 

Премести се в София. Нощ. От върха на Витоша разпростря мрежата на 

новите си сетива, и видя къде се намира баща му. Не почувства майка си и това 

беше добре, и беше нормално - тя би трябвало да е все още в Мексико на  

археологическите разкопки, сред своите колеги.  

Трябва да спасява баща си. Концентрира се и намери сградата, наглед 

невинна, в покрайнините на града. Докато вървеше по алеята към главния вход, 

вътре настана активно раздвижване - бяха го забелязали, а може би дори го 

очакваха. Нищо притеснително, специалните служби трябва да работят и да 

заслужат заплатите, които получават... Влезе, и всички заспаха - и тези на 

стълбите с автоматите, и дежурният вътре пред пулта с мониторите и 

комуникационните средства, и другите в подземието. "Заспаха" и "средствата" - 

и сърверите, и комутаторите, и рутерите, и видеокамерите, и алармената 

система. Кабелите си изгоряха тихо, без да причиняват други поразии. 

В подземието намери килията, и вратата сама се отвори пред него. Влезе 

в мръсното смрадливо помещение, където на гол нар лежеше пребитото тяло на 

баща му. В безсъзнание. Бързо действаха слугите. А заповедта, която бяха 

получили, е категорична: "Незабавно задържане на всички съобщници и 

съучастници на опасния терорист. При засичане на самия терорист да се 

действа без предупреждение - да се унищожи на място, с всички налични 

средства...". Знаеха кой е "терористът" - собственикът на банковата сметка, 

милионерът от британската лотария! Българин! Много опасен! 

Внимателно взе баща си на ръце, и излезе на двора. Намери подходящо 

возило и го настани на задната седалка. Седна при него, постави главата му на 

коленете си, и докато се преместваха, започна да търси засегнати органи. Нищо 

страшно, само повърхностни травми и шок от преживяното, ще мине бързо. 

Пристигнаха. Направо на обекта, а не в града. В тази времева зона в 

Мексико наближаваше пладне, и слънцето печеше яко над палатките около 

мястото на разкопките. Майка му беше тук, а не в жилището си - вече беше 

забелязала появилата се отникъде кола и кой излизаше от задната врата, с 

идващия в съзнание втори човек в ръцете. Тя се изкачи по дървената стълба  от 

изкопа и се затича към тях, след нея се появиха и останалите от българския 

екип. "Прослуша" ги - не един, а двама агенти "под прикритие". Не им даде 

възможност на направят каквото и да било - премести ги далече в низината, и 

ги остави да спят спокойно в храсталака, докато ги намерят хищниците. 

Внесоха бащата в една от палатките, и го сложиха да легне на походно 

легло. Майка му преодоляваше бързо изненадата от неочакваните събития. 

Джони я запозна накратко с това, което се случваше, каза ù какво е състоянието 

на баща му, и ги остави сами. Излезе вън, отдалечи се от палатките и седна под 
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сянката на едно дърво. Така. Да видим какво става в банковия свят.  Сметката с 

деветте останали милиона, естествено, е блокирана. Разблокира я и я закри, 

като прехвърли сумата на анонимен акаунт в една от малкото останали 

финансови институции с такава услуга. Унищожи следите на транзакцията. 

Записа необходимите данни на едно листче, и се върна при родителите си. 

Преди това се погрижи возилото с български регистрационни табели да потъне 

някъде в средата на океана. 

Баща му пиеше вода, и разказваше как са разбили вратата на жилището 

им в София вечерта на предходния ден, как са го оковали в белезници, сложили 

качулка на главата му, и го замъкнали като чувал картофи в имота, където го 

намери Джони. И какво ги е интересувало при "разговорите" (какво в същност 

са представлявали тези разговори спести, и без това беше ясно). Майка му 

обработваше раните и отоците по лицето и гърба му с тампони, напоени в 

някакъв разтвор. 

Постепенно и двамата започнаха да се досещат, че нещо в развитието на 

събитията, а и в поведението и способностите на сина им, не е нормално. Не 

бяха в течение на случващото се по света от изминалите близки дни - и баща 

му, и майка му не обичаха особено мас-медиите, и бяха пропуснали сензациите 

и бръщолевенето на информационните агенции. Обясни им внимателно, 

доколкото беше възможно, че участва в един особен научен експеримент, за 

който не може да говори, и че някой ден ще им разкаже по-подробно.  

След като се убеди, че майка му има надеждни приятели в Мексико, и че 

тук двамата не бяха заплашени от същите "грижи", каквито бяха положили за 

баща му в София, Джони им предаде листчето с данните на анонимния акаунт с 

деветте милиона британски паунда. Реши, че засега не е необходимо и не е 

уместно да мести двамата в Беловодие. Тук бяха на сигурно място, можеше да 

не се притеснява за тях. А и те не бяха лигльовци, които се страхуват от 

трудности - бяха го доказали. Можеше да ги остави с чиста съвест. Въпреки 

чувствата си. Не беше време за чувства. Сбогуваха се, и той тръгна. 

Отиде до близката гора и прегледа дрехите си. Попочисти петната от 

кръвта на баща си и промени това-онова. Време беше за втората, по-трудна част 

от действията. Която изискваше контрол над собствените емоции и желания. 

Провери каквото беше нужно, пое дълбоко дъх, загърна се във воал и се 

премести в подходящия момент и място. Разкошен кабинет със стари мебели. 

Тихо седна в едно от креслата срещу писалището, и след като проучи 

обстановката и направи необходимото, премахна воала. Кардиналът вдигна 

поглед от екрана на таблета, и издаде едно продължително "А-а-а-а...". 

- Може и "Бе-е-е", монсиньор. Не правù нищо, вратата е блокирана, а 

всички наоколо спят. И апаратурата е изключена, можеш сам да се убедиш... 

- Va de retro, Satana! - викна кардиналът, и вдигна напред златното 

разпятие, висящо на дебелия врат. Плувналите в лой очи зад очилата се 

изцъклиха, а лицето и плешивината над него (или тонзурата, кой да ти каже) 

лъсна от пот. 
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- Спокойно, човече, не съм дошъл да те убивам. Не е необходимо. А и 

това за Сатаната нито е вярно, нито ще ти помогне. Успокой се и слушай 

внимателно. Пий малко водичка, ето там си имаш приготвена чаша, така... 

готови ли сме? 

-  Кой си ти? 

- Знаеш кой съм, или по-точно си мислиш, че знаеш. Дошъл съм да те 

предупредя и да те предпазя от глупости. От твоите собствени глупости. И да 

ти дам категорични указания за действията ти в непосредственото бъдеще... 

-  Исус, Господ Бог и Светата Църква ще те накажат, ще изтръгнат... 

- Не ми говори за Исус и за Господ, ти никога не си Ги виждал! - не се 

сдържа Джони и викна с пълно гърло, - а за църквата... не се съмнявам, че ще 

опита... - все пак успя да наложи отново контрол над емоциите си, и продължи 

по-спокойно: 

- Така. Слушай ме внимателно. Първата ми заповед: няма да въвличаш 

сегашния Папа в мръсните си дела и в делата на приятелчетата си. Ще го 

оставиш чист, какъвто е все още! Разбра ли ме? Разбра ли ме, негоднико? 

-  М-м-м... – и започна да трепери от страх. 

- Добре. Втората ми заповед: ти и твоите приятелчета ще излезете 

открито пред света и ще признаете вредителската си дейност през вековете. Ще 

признаете всичките си лъжи и измами. Подробно. Ясен ли съм? 

-  М-м-м... М-м-м... 

-  Отговори членоразделно: ясен ли съм? 

-  Д-да... – дебелакът в кардиналски одеяния трепереше все по-силно. 

- Добре. Третата ми заповед: Ще освободите за свободно публикуване 

всички, повтарям: ВСИЧКИ апокрифи, трупани и крити в специалния раздел на 

вашата библиотека през вековете. Всички съвети, наставления и указания на 

Учителя, от самото начало! Разбра ли ме? 

-  Това ще създаде големи затруднения пред Светата Църква... 

-  Църквата не ме интересува, а и "светà" тя отдавна не е... разбра ли ме, 

човече вреден? Разбра ли какво се иска от теб? 

-  Искате от мен невъзможното... нека се опитаме да се споразумеем... 

- Не съм дошъл да се пазаря. Това са ЗАПОВЕДИ, а не молби! - каза 

Джони, стана, изправи се, приближи се до писалището, облегна се на него и 

погледна отблизо в очите на потното и разтреперано човече (усети неприятни 

миризми, изглежда кардиналът беше изгубил контрол над сфинктерите си), - 

разбра ли най-сетне какво се иска от теб? 

- Д-да, да, разбрах... 

- За неизпълнението на която и да било от моите заповеди ще те държа 

лично отговорен, повтарям: ЛИЧНО ОТГОВОРЕН! Без всякакви шикалкавения 

и хитрини! И се моли на Бог да не се налага отново да се срещаме. Ако това се 

случи, няма да бъда милостив като сега! 

И се отдръпна от писалището на кардинала. Загърна се във воала, напусна 

кабинета и се върна. С кратка спирка от няколко дни там, в София. 
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А на Земята животът си продължаваше по утъпкания коловоз на 

наложените от силните на деня внушения. В медиите, както обикновено,  

изобилстваше от “позитивни” новини. Като например колко добронамерени са 

политиците по отношение на проблемите на обикновените хора. И колко много 

са съвременните придобивки, осигурени от транснационалните компании. На 

кого са раздадени последните награди за музика и филмови изяви, и какво 

трябва да бъде облеклото на хората според еди-кой си моделиер (с уточнения 

къде и как може да се купи съответната благинка, в никакъв случай от 

некадърните конкуренти, защото те не знаят за какво става дума!).  

В непринудени репортажи се лееха откровения като например за ползата 

от обезмасленото масло и обеззахарените сладкиши, и колко е шик с помощта 

на еди-кои си козметични продукти (или козметични хирурзи) от грозно пате 

изведнъж да се превърнеш в разкошен лебед. Гей-обществата обясняваха, че е 

отвратително да си хетеросексуален, и искаха вече, след узаконяването на 

хомосексуалните бракове, забрана на хетеросексуалните. А към седемте 

смъртни гряха беше добавен още един – ползуването на една и съща вещ 

повече от... ( в зависимост от конкретния предмет). Автомобил или телевизор 

повече от година – безумие! Дреха повече от седмица... айде бе, чак такива 

мизерници няма!  

Промъкваха се поради недоглеждане и разни материалчета от злобни 

човечета тук-там – горите били вече изсечени и петролът свършвал, виждате 

ли, и храните и козметиката били канцерогенни! А въздухът вече не ставал за 

дишане... И ако всички станат педерасти, кой щял да ражда деца! На такива, 

разбира се, не се даваше втори шанс да вредителстват – материалчетата се 

сваляха от където там са се появили, а на авторите се случваха лоши неща, 

например автомобилни катастрофи или невинни инфарктчета. Така им се пада, 

като се опитват да развалят хармонията от позитивизъм.  

Трупаха се милиардни печалби, населението нарастваше и минаваше на 

социални помощи, образованието гарантираше висока грамотност – ползване 

на 200-300 думи и на Интернет. Бедните мигрираха към по-богати земи, за да се 

присъединят към усилията за тотална консумация на малкото останали ресурси, 

и всички бяха щастливи и доволни. Тук-там имаше войни, мюсулманите 

мразеха християните и евреите и vice versa, вирусните епидемии станаха 

нормално явление (няма лошо, още приходи за фармацевтичната индустрия), 

рекламите определяха съзнанието на обикновения човек, обаче всичко това си 

беше нормално и позитивно. Мейнстрийм. Според медиите. 

Обаче... пак там, в Интернет, се промъкнаха някакви неподтвърдени 

слухове за появили се общности от хора, предимно младежи, които не само не 

харесвали статуквото, ами и не мразели никого. И живеели, без да консумират 

безразборно... някак си така си живеели, без излишества! А на въпросите срещу 

кого се борят за постигане на целите си отговаряли, че не се борят против 

никого. Неразумните щели сами да осъзнаят грешките си, те не знаели какво 

вършат. Любовта обединява, а не създава врагове! Обичайте се, това е всичко. 
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Коментарите на отговорните хора и институции на това явление отначало 

бяха сдържани – младежки увлечения под влиянието на нов наркотик, създаден 

от някакъв си там откачèн рокер, неизвестно как появяващ се на разни места 

въпреки взетите мерки. При това дошъл от дивата и мизерна България, някъде 

там от Балканите, каквото и да е това... Дадоха дори точно име на явлението – 

“Синдром на Обичливците”, разновидност на шизофренията при 

наркозависимите. 

После медиите се захванаха по-сериозно с темата. Започнаха с 

интервюта, взети от разкаяли се “обичливци”. В които се показваше - без сянка 

от съмнение! - цялата отвратителна същност на това преходно и за щастие 

дребномащабно явление. Някаква организация (терористична) стои зад това, 

раздава пари и наркотици наляво и надясно с една-единствена цел – 

унищожаване устоите на цивилизацията и демокрацията, и връщане към хаоса 

на първобитните отношения. Видеоматериали, заснети от професионалисти, 

показваха сборища на наркотизирани олигофрени с отвратителни картини на 

оргии, потънали в мръсотия и отпадъци. Показани бяха тайни работилници, 

където брадати типове са били заловени, докато изработват наркотици и бомби 

от подръчни материали, и тайни печатници и лаборатории, генериращи печатни 

и непечатни материали с инструкции да се убиват “тълпите от необичащи”. 

Една майка плачеше и си скубеше косата на улицата, докато разказваше как 

отвлекли двете ù деца, след като застреляли бащата, и как пред нейните очи се 

гаврели с тях, докато им наливали нещо в устата.  

Е, после един недобросъвестен служител на една тайна служба (вероятно 

подкупен за целта!), писа в един блог (слава богу, бързо проследен и закрит), че 

“разкаялите се обичливци” били в същност негови колеги от службите, 

видеоматериалите били от 60-те години на миналия век с произход от сбирки 

на наркомани и хипита, а работилниците, лабораториите и печатниците са дело 

на филмовата индустрия. И майката била актриса, която никога не е била 

омъжена и не е имала никакви деца. Този отстъпник наскоро след опитите си да 

оклевети сериозните хора и медиите загина в автомобилна катастрофа, която 

сам причини, докато бягаше след извършено от него тежко престъпление 

(кражба, май). 

Прокрадна се и някаква информация за необяснимо самоубийство на 

един кардинал в Рим, и за пожар, унищожил сбирка от апокрифи в 

библиотеката на Ватикана (за щастие документите били маловажни и с 

неподтвърдена автентичност). Папата не направи изявление по този въпрос. 

Показани бяха видеоматериали от задържането на двама рокери, 

разпространявали наркотици и печатни материали. Специалните акции бяха 

проведени професионално, а случайно появилите се на съответните места 

репортери на известни новинарски агенции недвусмислено доказаха 

причастността на бандитите към опитите за разпространяване на новата “мода” 

сред младежта. Рокерите изчезнаха някъде след като се разкаяха за деянията си. 

А явлението “обичливци” започна да затихва, май. 
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Изненади, изненади... 

 

Намери Джини в кантината заедно с Бриарей. Оказа се, че големите 

контейнери, които беше видял да разтоварват от "хвърколета", са чисто и 

просто... бира и по-корави напитки! А той си мислеше, че е някакво си там 

оборудване. Бри вече беше преполовил купчината чаши от качествено стъкло 

пред него заедно със съдържанието им, а тя пиеше кафе. 

Обзаведе се с водка и вода, и докато пушеше жадно, им разказа накратко 

патилата си от последните дни долу на Земята. Джини се зарадва на новината, 

че майка му е добре и разкопките напредват, и започна ентусиазирано да му 

обяснява, че там ("в калта, дето я ровехме едно време с твойто мамче") в 

същност са намерили още една пирамида като тези в Египет и Босна, и с нея на 

планетата ставали общо май към 30-35! Обаче абсолютно запазена под 

наносите и тинята, а тинята била на повече от 20 хиляди години! И ставало още 

по-интересно, защото като напредвали в долните пластове и слоеве... а идеята в 

същност била нейна... е, не съвсем само нейна, и на дядо ù, ама тя я била 

подхвърлила където трябва, а мамчето... 

Джони се опита да насочи разговора обратно към събитията с баща му и с 

кардинала, обаче напразно. Джини беше обсебена от археологическо 

вдъхновение, а Бри си гризкаше стъкло, пийваше си спирт и не се интересуваше 

от нищо друго. След около половин час, като приключи със силициево-

спиртната фиеста, грейна и се надигна: 

-  Айде да ходим... 

-  Къде бе? Не виждаш ли, че сега се връщам? 

- Братò, ако знаеш какво сме ти приготвили с братчедката, ще се 

опулиш... 

-  Никъде не тръгвам, скапан съм... 

- Не ми ги разправяй тия! Скапан бил! От кво бе? Някакъв дърт кардинал, 

айде де... и някакви тайни служби там... знаем ти капацитета, номерът не 

минава при нас... ставай! - и го задърпа. 

Предаде се. Пренесоха се на противоположната страна на планетата, в 

тази част на гората, която граничеше с голямо езеро. По-голямо от Байкал и 

Балатон, и от тези в Канада, взети заедно. Водата се оказа сладка, при това със 

същите качества на тази в голямата къща. Малки вълнички се диплеха кротко 

по водната повърхност, стигаща до самия хоризонт, а по ивицата бял пясък 

между гората и езерото лежаха, боричкаха се или спяха познатите му роднини 

на Бри от гарнизона (не всички се придържаха към маскировката от последния 

път - някои от тях се кефеха в мъжки или женски човешки тела, други в каква 

ли не форма, включително и на плюшените мечета à лà Джордж Лукас, но 

никой в истинския си, ужасяващ изначален вид на сторъки войни). Без никакви 

дрехи. 

Съблякоха се и се изтегнаха с удоволствие на топлия пясък. След като 

разбра, че къпането е разрешено (Бри беше лаконичен - "давай смело!"), Джони 
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поплува в живата вода и се почувства като новороден. Всичките гадости, 

преживени напоследък, се изпариха от съзнанието му, и когато излезе отново 

на брега, разбра, че точно от това е имал нужда. От огромната чанта се появи 

огромна хавлия, той легна върху нея на пясъка, до Джини, и заспа. 

Сънува майка си. Така, както я видя преди няколко дни - в работно 

облекло, застанала до големия изкоп. Сама. Говореше му нещо, но той не успя 

да чуе и разбере нито дума. Само усети настроението, което се излъчваше от 

нея - радост. И нетърпение да му предаде нещо. Опита да се приближи, но 

краката му не го послушаха. Опита се да каже нещо, и също не успя. Ядоса се и 

се събуди. 

Видя Джини, надвесена над него. 

- Сънуваше нещо, нали? 

- Да, майка ми, - отговори в просъница, - опита се да ми каже нещо, но не 

разбрах какво... 

- Ами... хайде да скокнем при нея и да разберем! Не съм я виждала от не 

знам кога! А и пирамидата, за която ти говорех... искам да видя до къде са 

стигнали!  

- Идеята ми харесва, а и ще разберем как е баща ми след онова... Хайде! 

Приготвиха се бързо. Напълниха две стъкленици с вода от езерото, взеха 

от кантината няколко бутилки от любимото вино на Учителя, и след като 

помислиха малко, решиха да пътуват с мотоциклет. И не направо до обекта, а 

през селото на онзи старец, който беше дал медалионите преди време.  

Излязоха от подпространствения вихър на няколко километра от селото. 

Пътят, ако планинската пътека можеше да се нарече път, вървеше през гора и 

храсталак. Когато отминаха гората и наближиха, започнаха да срещат селяни 

със земеделски инструменти и магарета, които се прибираха от малките си 

нивички. Слънцето клонеше към залез, беше хладно, но не студено – типично 

за края на лятото и за тази част от Севера на страната, известна като 

“Непознатото Мексико”. 

Намериха стареца, седнал пред дома си, обърнат към залязващото слънце. 

Достолепен старец, белокос и белобрад, облечен в прости селски дрехи. Джини 

скочи от задната седалка и се затича към него: 

- Хуан, ето ме и мен! Как си? 

- Жив засега, както обикновено. Виждам, че не си сама... 

- Това е синът на ... 

- Знам кой е. Добре дошъл, млади момко, за мен и за нас е чест да си тук. 

Ще направим празник и ще си поговорим, но нещо ми подсказва, че няма да е 

днес... 

- Прав си, Хуан, отиваме да видим мамчето му, но аз реших да се отбия 

преди това при теб. И да ти дам един подарък - тя извади от чантата едната 

стъкленица с вода от езерото и я остави на масата пред него.  

Джони, без да слиза от мотора, наклони почтително глава и каза: 

- Да, уважаеми, бързаме. Но непременно ще дойдем пак. 
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Джини се метна обратно на задната седалка. Старецът махна с ръка за 

сбогом, и те отпътуваха. Малко по-късно Джони обърна глава и надвика вятъра: 

- Защо ли ми напомя с нещо твоя дядо? 

- Позна. От наште е. И не е тук случайно. 

- Трябваше да ме предупредиш. А така... 

- Няма нищо. Нашите старци не обичат церемониите. 

Стигнаха лагера на археолозите, когато слънцето вече почти се скриваше 

зад далечните върхове. Ревът на двигателя се чуваше надалеч, и от голямата 

барака близо до пътеката (палатковият лагер, който Джони беше виждал, 

оставаше зад нея), започнаха да излизат хора и да гледат любопитно в тяхната 

посока. Между тях се оказаха и бащата, и майката на Джони. Затичаха се, и 

докато двамата слязат от седалките на мотора, вече бяха в обятията на 

посрещачите. 

Малко по-късно, след като радостта от срещата се поуталожи, всички 

влязоха обратно в бараката. Оказа се много професионално организиран и 

климатизиран координационен център с всичко необходимо, в това число 

огромна дървена маса. Поразчистиха купищата документация, компютърни 

конзоли, комуникационни средства и други неизбежни подобни джунджурии, и 

масата започна да придобива друг вид с появилите се блюда и бутилки.  

Не стана дума за преживелиците на баща му в онова мазе в София -  

планинският въздух и добрите грижи почти бяха заличили следите от 

усърдната “работа” на копоите. Джони обаче обясни, без подробности, че от 

самите копои също вече няма никакви следи. Както и каквито и да било следи 

от неговото съществуване и на това на родителите му в София, България. 

Такива хора няма и не е имало. Точка. Как го е направил, не е важно. Сега са 

“лица без гражданство”, на кого да станат поданици ще решат. После. Ако е 

необходимо. 

Родителите бяха шокирани от факта, но го преглътнаха. А и разговорът се 

насочи към нещо по-важно според майка му. Бяха стигнали до основите на 

пирамидата през съществуващ вертикален кладенец, а там... накратко, 

непокътната и необезпокоявана от никого през последните 25 хилядолетия 

огромна зала. С вътрешна мрежа от асансьори, водещи от залата до всички 

нива, включително до тези, наричани от археолозите “на царя” и “царицата”. И 

всичко работи, как и от къде се захранва с енергия не е много ясно.  

Но най-главното не е все още неразбираемата с предназначението си и 

принципите си технология. Долу има тримерна карта, съвсем мнемонична и 

ясна, и на нея са отбелязани... всички останали пирамиди! Общо 66! И 

известните, в това число тази в Босна, и още един куп, някои от които в океана! 

Това определено не са нито храмове, нито гробници! Разположени са във 

върховете на полигон с ос на симетрия, насочена към... ами към центъра на 

галактиката! 

Джини сияеше. Целият ù вид излъчваше съобщението “Нали ви казвах!”. 

Джони не издържа и се засмя: 
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- Съвсем невинно дядо е подсказал нещо, а? И какво е то? 

- Ами сега не това е важно. Важно е да завършим разкопките... а там ще 

видим.  

Започнаха да мислят какво да правят. Намираха се в изгодно положение - 

за този обект почти никой не знаеше, екипът беше само от доверени местни 

хора (двамата български агенти “под прикритие” никой повече не видя), не 

липсваха и средства в анонимната сметка. С добра и дискретна организация на 

доставките на оборудване и с помощта на хората от селото на Хуан...  

Джони не участваше в планирането. Разбираше ентусиазма на майка си и 

на Джини, но мислеше за много по-важни неща. За тежестта на собствените си 

деяния през последните дни. За прекъснатите съдби на толкова негодници... да, 

негодници, но все пак хора... Успокояваше се с мисълта, че това беше 

неизбежно, че това беше необходимо, и че силите с които се сблъскваха все 

още не бяха се разкрили напълно. Беше нов в тази битка, продължила 

хилядолетия, но започваше да разбира какво означават думите “отговорност за 

собствените действия”. Тежест. Която трябва да носи, завинаги.  

Още нещо. Всичко, което се случваше напоследък, водеше своето начало 

от миналото. Учителят му подсказа някои факти, но все още не можеше да 

схване връзката между отделните събития и не можеше да намери обяснение на 

главния въпрос - защо Той позволява всичко това да се случва? Вярно е, че 

Божията воля не е онова блудкаво и нищо не значещо ломотене на поповете, но 

сега, когато беше познал какво е Бог, не виждаше обяснение за бедствията от 

минали времена. Пропускаше нещо. И ако не успееше да види какво пропуска, 

съществува рискът да се повтори... ами каквото се случи миналият път. И не 

бива повече да крие от най-близките си хора какво всъщност става. 

Изчака да позатихнат споровете по планирането и да останат само 

четиримата. И тогава разказа всичко на родителите си. От самото начало, от  

началната еуфория, през прибързаните действия та чак до трагичното развитие 

на събитията, причинени от собствената му грешка. Разказа им истината за 

света, до която беше стигнал, за невероятният фалш, изграден през вековете от 

много слуги и лакеи на Злото. И за страшната борба, която предстои. И за това, 

че Бог няма да вземе страна в тази битка. Може би с неблагоприятен изход за 

цялата Земя. 

Джини му помогна, и те повярваха. А може би някак си бяха готови за 

това - след всичко случило се напоследък. Майка му се разплака. Баща му прие 

нещата с обичайната си твърдост. И той разбра, че има още двама, на които 

може да разчита по всякакъв начин и по всяко време. За всичко. Това му даде 

нови сили. 

А той самият трябваше да се реши най-после. Всичко, което вършеше 

напоследък, носеше отпечатък на незрялост и моментни хрумвания. Крайно 

време беше да се заеме сериозно с най-важното - да разбере защо и кой. Знаеше 

как, можеше да го направи, и трябваше да го направи. Сам. Както го правеха 

другите шестима.  



 38 

Да хванем бика за рогата! 

 
Започна с Луната. След като обиколи осветената от Слънцето страна и не 

намери нищо интересно (само следите от неуспешни опити от типа “Една 

велика крачка за цялото човечество...” и последвалите несъстояли се 

експерименти с ядрени оръжия; в същност “гръмнал” лекичко беше само 

първият - май на руснаците, в кратера “Тихо”, - а десетките следващи и на 

едните, и на другите “отказваха” и се превръщаха в нещо като консервни кутии, 

пълни с лунен прах...), се насочи към тъмната. Обратната страна, невидима от 

Земята, сега в сянка. 

Виж ти... тук имало сгради! Цял град! Не е съвсем ясно на колко години, 

но със сигурност много, много по-стар от онази джунджурия... Необитаеми 

развалини, затрупани с прах. Изградени от непознати материали, и по нищо не 

приличат на човешките. И големи, и малки, но обединени от обща планировка 

парчетии. Изглежда някога са били покрити с купол или нещо подобно – 

периметърът е правилна окръжност, по края се виждат кородирали метални 

фундаменти и някакви останки от естакади и ферми... тук-там следи от 

метеорни кратери, също стари. Нищо интересно. Ерик фон Деникен би бил на 

седмото небе, ако видеше това. 

Интересна е само “джунджурията”. А тя е далече от останките на града - 

в диаметрално противоположния край на сенчестата повърхност, близо до 

терминатора. 

Приближи се до куба и го обиколи. Същото положение, същата прах 

наоколо и върху него, същото усещане за напрегнато очакване и скрита мощ. 

Седна в прахта на няколко метра от него и зачака търпеливо. Минаха часове, 

може би дни. Мълчание. Започна да си мисли, че машината (ако беше машина), 

се държи като обидено дете. Най-обикновен детски инат... и тогава кубът 

заговори: 

-   Грешиш.  

-   В какво? 

-  В много неща. Но вече започваш да схващаш главното - никой не е сам 

и никое събитие не е последно. Забравù за последователности, за причина и 

следствие. Не бързай. Имаш цялото време на Вселената. Или каквото там 

разбирате под понятието “време” вие, хората. 

-  Какво искаш да кажеш? 

- Използвай времето с търпение, но не с пренебрежение към дребните 

същности. И не потъвай в самодоволство и мания за величие. Всичко е важно, и 

всички са важни. И всичко едва сега започва. Но е в същност “едновременно”. 

А моята мисия завърши успешно. 

-  Какво си ти? Кой си ти? Кой те изпрати и защо? 

Тишина. И изведнъж, без никакви междинни промени, кубът изчезна. 

Остана само отпечатъкът, където беше лежал хиляди години, и ако не беше 



 39 

тихо слягащият се облак прах, можеше дори да помисли, че изобщо не го е 

имало.   

Загреба малко от прахта с ръка и се загледа в тънките струйки, които 

бавно изтичаха между пръстите му, без завихряния и малки облачета. Като 

вода. Ами да, вакуум... стоп! Къде е защитната сфера, която би трябвало да го 

защитава от вакуума? Защитата на медалиона? И къде е... самият медалион? 

Значи може и без него? Виж ти... никакво усещане за дискомфорт, напротив... 

дори не забеляза кога беше изчезнал. Какво в същност е този жълт камък в 

сребърен обков... май само обикновен катализатор на явления, които не зависят 

от него... ами да, май доста неща са възможни, когато не се съмняваш в тях. 

Спомни си думите на Джини: “А опитвал ли си?”. Никога преди не беше 

опитвал, разбира се, знаеше какво може и какво - не. Стоп. Така ли беше 

наистина? Ами бързото научаване на какво ли не? Ами големите успехи във 

всичко, което започваше, без да се съмнява в резултата? Ами постоянно 

съпътстващият го късмет? Изглежда от самото начало беше “белязан” да бъде 

различен... да прави това, което другите не могат. 

Стоп. “...не потъвай в самодоволство и мания за величие”. Спомни си как 

други също правеха какво ли не извън рамките на общоприетото “нормално” 

поведение - като започнеш с индийските факири и завършиш с музикантите, 

учените, изобретателите и спортистите... струваше си само да опиташ, без да се 

надяваш или съмняваш, и готово. Спомни си Гилгамеш, Хермес Трисмегист, 

Питагор, Мойсей, Сидхартха, Агрипа, Парацелз, Аполоний, Мухамад, Левски, 

Фарадей, Тесла, Бетховен, Вагнер, Хендрикс... Спомни си Учителя. 

Обаче. 

Обаче трябваше да опиташ. Без да се надяваш. Без да се съмняваш. Без 

да те е страх. И без да се хвалиш наляво и надясно “колко си велик”. Точка. 

“Всичко е важно, и всички са важни”.  

Твоята мисия завърши, казваш. Каквато и да е била тя. Обаче едно е ясно: 

Бог наистина е всемогъщ, аз съм Бог, ти си Бог, всичко е Бог, всички са Бог, но 

не го знаят. И така трябва. Ще го разберат с времето - “И всичко едва започва”. 

Деца на времето. Деца на Бог, които си играят с глупости, докато възрастните и 

мъдрите ги гледат с търпение и чакат да пораснат. “...мисията завърши 

успешно”. Май децата са на път да пораснат. Нищо, че всичко е 

“едновременно”. Децата вярват в причина и следствие. Докато наистина 

пораснат. 

Обаче. 

Обаче пубертетът съвсем не е по-безопасен период. Точно обратното! И 

сега, когато вече отсъства външният фактор, държащ “децата” в някакво 

подчинение - постоянният страх от неизвестна, но всемогъща сила и стремежът 

към сляпо обожествяване на какво ли не, - настава времето на неизбежните 

изпитания. Кой е годен, и кой - все още не. С риск да се наложи ново 

повторение на урока. В рамките на тази проклета “едновременност”. Какво пък 

толкова, ще опитаме да избегнем повторението. 
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Реши да използва Колизеума. Познат на всички символ, при това удобен с 

особената си конструкция. И достатъчно голям. Променен за целта. 

Изолира го от околния свят и събра в него всички, които бяха 

необходими. Първите на всички религии. Първите в корпорациите и банките. 

Всички президенти, генерални секретари, премиери, крале, кралици, шейхове, 

халифи и тирани. Всички босове на законни и не съвсем законни организации. 

Шефовете на специални - явни и тайни, - служби. Всички, в чиито думи щяха 

да се вслушат и които имаха влияние. Не пропусна дори негодниците, които 

манипулираха “тълпите” чрез типичните за епохата измишльотини - медии, 

реклама, масово изкуство, “социални” мрежи и печатни издания. Всички. 

Десетки хиляди самодоволни и самонадеяни индивиди. Деца - на път да 

прекрачат в пубертета. Но умни деца. 

Събра ги едновременно, за да не даде възможност на някои от тях да се 

почувстват специални. Отпусна им достатъчна пауза, за да се опомнят от 

прехода, да осъзнаят къде се намират, и да разберат, че нямат избор и изход от 

ситуацията. Схванаха сравнително бързо (с много малки изключения - наложи 

се някои да бъдат върнати там, откъдето бяха взети), и когато ропотът и шумът 

от коментарите започна да затихва в очакване на някакво развитие, се появи и 

застана в средата на арената. Всички го виждаха и чуваха ясно. 

- Знаете кой съм, независимо от термините, които използвате за мен. Тук 

сме, за да научите важни неща и да помогнете да избегнем хаоса.  

Изчака да затихне новата вълна от емоции и коментари, и продължи: 

- Новата ера наистина започна. Виждате това сами... с възможност за 

разбирателство между всички и за истински баланс на силите и възможностите. 

Вслушайте се в себе си, в съвестта и интуицията си - вие всички не случайно 

сте водачи на много хора. Всички сте силни по един или друг начин. И всички 

знаете какво е Бог, независимо от името, с което Го наричате.  

Нова вълна от емоции. 

- Аз съм Бог. Виждам, че не се съмнявате в това. Но и вие сте Бог. Всички 

ние и всичко е Бог. И понеже Бог ни обича истински и е в нас, имаме добра 

възможност да продължим по един разумен и благоприятен за всички начин. С 

разбирателство. 

Нов изблик на коментари, викове, смехове, шум. Този път стихна бързо. 

- Не е нужно още да обяснявам, вие почувствахте и осмислихте думите 

ми. За това ще ви оставя тук сами - колкото време е необходимо, - за да 

измислите новите правила за живота на тази планета. В началото щафетата ще 

поемат тези от ООН - да, вие, - те имат опит да организират нещата. Тук ще 

намерите всичко, което ви трябва. А когато свършите... е, ще го разберете без 

моя помощ. Аз ви пожелавам успех... и търпение, за да стигнете до успеха. А 

сега ви напускам. 

Премести се в Мексико. В мига, в който го беше напуснал. Джини беше 

усетила нещо, каза ù мислено: “Опитвам се да направя нещо добро!”, и тя 

кимна. Разбра го без думи, а той остави подробностите за после. 
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Надеждата - последният дар на Пандора 

 
Седмица по-късно, след като беше разказал случилото се на родителите 

си и на Джини и страстите и съмненията бяха позатихнали, с нея бяха в селото 

на Хуан. Седяха на верандата и пиеха чай. Мълчаха. И тримата. Просто гледаха 

как слънцето клони към залез, а птиците търсят последните си придобивки, 

преди да се приберат в гнездата.  

Нямаше за какво да говорят. Събитията след съвещанието на световните 

лидери в Рим бяха известни и на най-малкото дете на планетата. 

Радост. Извънземните най-после бяха дошли на Земята, за да донесат 

мир, безкрайно изобилие от всякакви вещи, и нестихващ купон! Безплатно! 

Задъхани репортери обясняваха пред камерите кък мъдрите ръководители 

на човечеството са се събрали в Колизеума, след като получили покана от 

представителите на Галактическата Общност за съвместно съвещание по повод 

поканата към Земята да се присъедини. Хората бяха заслужили това - имаха 

ракети и компютри, имаха филмова индустрия, мода и какво ли не още. Имаха 

и силни армии. Мястото им беше сред галактическия елит. Е, не на всички хора, 

естествено, но това е разбираемо. След първите ще дойде ред и на по-така 

задните, в светлото бъдеще. 

В социалните мрежи се бяха наплодили балони по интереси - към 

Алдебаран, Сириус, Бетелгьойзе, или към по-скромната Луна и червения, 

загадъчен Марс. Десетина фирми трескаво продаваха парцели на разни планети 

- и близки, и далечни. Продаваха се и цели планети. Недвижима собственост. 

Сериозно нещо, след като златото на борсите стремглаво започна да пада 

надолу. Петролните и електроснабдителните компании също се грохнаха - ами 

извънземните ще дават всичко безплатно, в това число и енергията, нали?  

Моделиерите се надреварваха с последен вик космическо облекло, имаше 

дори и с шлемове за главите - всички бяха гледали Star Trek в миналото, а в 

Русия отново бяха хит песните “... на пыльных тропинках далёких планет 

останутся наши следы...” и “... и на Марсе будут яблони цвести...”. Студиите за 

татуировки работеха само по версии от комиксите за Бък Роджърс и Lex, а 

теченията пънк-рок и хип-хоп бяха изместени от спейс-блус (и спейс-кючек в 

някои страни). Синтетичните наркотици смениха имената си - продаваше се 

предимно “хай-трек” и “галактик-кик”. Педерастите бяха на седмото небе - вече 

ще се размножаваме по поръчка в епруветки, няма нужда от просташки 

хетеросексуални връзки. Тютюнът беше окончателно и тотално забранен - в 

космическите кораби не се пуши. Обаче се пие, предимно френско шампанско. 

Един новообразуван концерн продаваше на промоция компютри, 

гарантиращи интергалактическа връзка със социалните мрежи, а мобилните 

телефони а-ха да станат подпространствени. Подпространствени не станаха, 

обаче дизайнът им вече беше много, много обтекаем, много космически и с 

хиляди безжични допълнителни благинки, в това число за дистанционен 

хомосексуален транс. Абсолютен бум обаче беше новото устройство, 
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разработено някъде в Азия: мултипространствен накефител за кайф и рейв в 

пространството на Айнщайн-Бозе (каквото и да значеше това), с допълнителна 

оция за връзка с Алдебаранския Оракул (галактически хороскоп със 

стопроцентова гаранция за милиардни приходи, в долари). Отделно се 

продаваха космически калъфи за носене на устройството на гърба (то тежеше 

около 20 килограма, и изяждаше по 3-4 “супергалактически” батерии,  

производство на същата фирма, дневно). Продадените вече устройства щяха да 

заработят пълноценно след напускането на Земята, за сега функционираше 

само вграденият МР3-плейер. И светодиодното фенерче. 

Е, имаше и някои неприятни моменти. Ватиканът беше категоричен, че 

след съвещанието правителството на Земята автоматически ставаше самият 

Ватикан - извънземните били споменали между другото, че Бог има нужда от 

помощта на Папата. Това не беше чуто с разбиране в някои страни, например 

Саудитска Арабия и Катар. Аллах е акбар и без негово светейшество. А 

равините внимателно напомниха на понтификата (и от САЩ, и от Израел) кой е 

избраният народ. Православието остана на заден план - нито Русия, нито 

Гърция подкрепяха върховенството на Църквата. Да не говорим за България... 

Будистите, шинтоистите и хинду запазиха загадъчно мълчание, а Бонпо каза 

тежката си дума с тиражиране на ляво-ориентираната свастика (от пластмаса) в 

милиарди бройки с единствената дума отдолу: “Галактика”. Продава се в еВау 

за един долар, безплатна доставка. За останалите религии не се чу нищо. 

През това време политиците, естествено, не спяха. Рим беше обявен за 

зона на особен интерес за американския народ, без излишни обяснения. Москва 

съобщи на света, че съседните на Италия територии са исконно руски, без също 

така да обяснява защо и откога. От Пекин пристигна лаконично изявление: 

Китайската армия е готова да брани Рим! А потоците от бежанци смениха 

посоката си, и от Германия и Австрия се насочиха отново към италианския 

ботуш.  

В този момент (вчера), САЩ свалиха картите на масата: никога не е 

ставало дума за Рим, а само за Нови Рим, Охайо. Точка. Новото седалище на 

Планетарното Федерално Правителство. Организират се спешни планетарни 

демократични избори, който не е съгласен е терорист и ще бъде справедливо 

наказан от US Army, Navy & Air Force. Щабът на НАТО категорично подкрепи 

декларацията. Европейският Съюз - също. 

Бежанските потоци отново започнаха да се преориентират. Доларът се 

стабилизира. Но тези факти не бяха най-важното нещо в момента и мас-

медиите не им обърнаха голямо внимание - главната и най-важна новина в 

момента е: USA über  alles! Властта до изборите е във Вашингтон. Над цялата 

планета. Някой да спори? 

Никой. Не започнаха спорове, а действия. И когато Хуан, Джони и Джини 

допиваха чая си с погледи в залязващото слънце, и тримата почувстваха 

излитането на първата ракета. Без значение от къде - другите ще ги последват. 

Всичките. Останалото е мълчание. Или надежда. Все едно. Точка. 
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Труден ден 

 
Джони се събуди в десет. Снощи си легна късно, след Съвета на 

Директорите. На неговата Фондация. “Ойкуменизъм и култура” стана особено 

популярна и на Запад, и на Изток, след като в Дубай се състоя организираният 

лично от него форум под надслов: “Иисус и Мухамад - носители на чистота и 

мъдрост”. Добре организиран, с добра и силна подкрепа. На когото трябва. 

Някои попове не бяха особено щастливи, особено тези във Ватикана.  

Какво да се прави, светът се развива, всички не могат да бъдат щастливи 

едновременно. Но всичко и всички са важни. Без изключение.  

Последните години бяха много трудни за Джони. Родителите му се  

преселилиха окончателно в Мексико - онези разкопки се оказаха главното нещо 

в живота на майка му, а баща му захвърли кариерата си и помагаше с каквото 

може. Беше добър компютърджия, а и не лош икономист и организатор. 

Финансирането идваше изцяло от Джони - след неочаквана  печалба от 

лотарията напусна книжарницата в Шотландия, премести се в Лондон и с 

помощта на Бени Пал и Джини учреди Фондацията. Тя се превърна във фокус 

на интересите на много хора - учени, изследователи, религиозни и хуманитарни 

дейци. Няколкото проекта, финансирани от кого ли не, доказаха на света 

уникалността на учението на Иисус и неуникалността на някои от най-

могъщите Църкви. Това, разбира се, му създаде врагове, но и много нови 

приятели. Както и финансова независимост. И много, много трудности за 

преодоляване. В това число инерцията в мисленето на огромното мнозинство. 

Не беше сам. Имаше много съратници и съмишленици. Повечето от тях – 

влиятелни в Европа, Азия и Щатите, безспорно авторитетни имена. И, което 

изглеждаше странно, всички те признаваха неговото лидерство. Почти младеж 

от почти неизвестната България. Но... лидер. Със световно значение. 

Не беше скромен. Това положение е заслужено. Знаеше и можеше много 

неща, за повечето от тях дори не биваше де споменава. Все още. Рано е, а този 

път нямаше да има друг път. Сънищата свършиха, Офан е категоричен. Но 

беше трудно. И му липсваше Джини. Освен това... “Не потъвай в 

самодоволство и мания за величие!“. Да. 

Снощи решаваха какво да правят с даренията от Саудитска Арабия и 

Израел. Общо двеста милиона долара, сериозна сума. Ще запълни празнината 

във финансирането на училищата за гениални деца... опа, телефонът! 

- Джони, мама. Имам радостна новина. Стигнахме до основата на 

пирамидата, нямаш представа какво има там. Идвай веднага! 

-    Не мога, мамо. Тук... 

-  Няма ”не мога”! Искаме те тук и сега - ние с баща ти, Бени, Хуан, 

Джини и Бри. Захвърляй всичко и идвай! - и затвори. 

Какво да се прави. Сукуби! Ще трябва да лети, май... веднага. И набра 

телефона на пилота си. Другото може да почака. Всичко е едновременно. 

 


