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На биб лио те карите – тогавашни,  
сегашни и в бъдните години
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Водач на хор: На работа, хора. Как предлагате да наимену-
ваме нашия град?

Пистетер: Какво ще кажете за Спарта? Солидно древно 
име, звучи помпозно.

Евелпид: Чуй го, велики Херкулес! Ще кръщава града ми 
Спарта! И дюшека си не бих обидил, като го назова 
Спарта.

Пистетер: Какво предлагате тогава?
Водач на хор: Да е нещо грандиозно, обхватно като обла-

ците, ефирно и звучно.
Пистетер: О, сетих се! Чуйте – Облакокукувичино!

Аристофан, „Птиците“, 414 г. пр. н. е.
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Пролог

На скъпата ми племенница  
с надежда това да ѝ донесе  

здраве и светлина
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„Аргонавтите“

Година 65 на мисията,  
ден 307 в Камера едно

Конс танс

Четиринайсетгодишно момиче седи с кръстосани кра-
ка на пода на кръгла камера. Буйни къдрици окръ-

жават главата му; чорапите му целите са в дупки. Това е 
Конс танс.

Зад нея в прозрачен цилиндър, издигащ се на височи-
на пет метра и половина от пода до тавана, виси машина, 
съставена от трилиони златни нишки, всяка не по-дебе-
ла от човешки косъм. Всяко влакно се увива около хиляди 
други в сложна плетеница. От време на време в снопче по 
повърхността на машината започва да пулсира светлина: 
ту тук, ту там. Това е Сибил.

Иначе в стаята има надуваемо легло, рециклираща 
тоа лет на, принтер за храна, единайсет чувала хранителен 
прах и многопосочна бягаща пътека с формата и размери-
те на автомобилна гума, наречена Разтъпквача. Светлина-
та идва от пръстен диоди на тавана; няма видим изход.

На пода в решетка са подредени близо сто правоъгъл-
ни листчета, на които Конс танс е накъсала празните чува-
ли от хранителен прах; изписани са с домашно приготвено 
мастило. Някои са гъсто запълнени, други съдържат само 
по една дума. Едно например е с двайсет и четирите букви 
на древногръцката азбука. На друго пише:
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В хилядолетието до 1453 година градът Констан
ти но пол бил пос тавян под обсада двайсет и три 
пъти, но никоя армия не успяла да проникне през 
стените му.

Тя се навежда напред и взема три листчета от пъзела 
пред себе си. Машината зад нея проблясва.

Късно е, Конс танс, а не си яла цял ден.
– Не съм гладна.
Какво ще кажеш за вкусно ризото? Или печено агнеш
ко с картофено пюре? Има още много комбинации, 
които не си опит вала.
– Не, благодаря, Сибил. 
Тя поглежда към първото листче и прочита:

Изгубеното гръцко повествование в проза „Облакът 
Кукуландия“ от писателя Антоний Дио ген, описващо 
пътешествието на пастир до утопичен град в небето, 
вероятно е написано в края на първи век на новата ера.

Второто гласи:

От византийски синопсис на книгата от девети век 
знаем, че тя започва с кратък пролог, в който Дио ген 
се обръща към своя болна племенница и оповестява, че 
не той е измис лил комичната история, която следва, 
а я е открил в гробница в древния град Тир.

Третото:

На гробницата, както написал Дио ген на племенница
та си, имало следните думи: „Етон: живял 80 години 
като човек, 1 година като магаре, 1 година като риба 
лаврак, 1 година като врана“. Дио ген твърди, че вът
ре открил дървено ковчеже с надпис: „Страннико, кой
то и да си, отвори това и ще се смаеш от наученото“. 
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Когато отворил ковчежето, открил вът ре двайсет и 
четири манускрипта от кипарисово дърво, които съ
държали историята на Етон.

Конс танс затваря очи и вижда как писателят се спуска 
в тъмата на гробницата. Как разглежда съдържанието на 
странното ковчеже на светлината на факла. Диодите на та-
вана помръкват и цветът на стените се смекчава от бял в 
кехлибарен, а Сибил съобщава: 

Скоро нас тъп ва Без светлина, Конс танс.
Тя пристъпва помежду листчетата на пода и измък-

ва остатъка от празен чувал изпод леглото си. С пръс ти и 
зъби откъсва правоъгълно парче. Поставя малка лъжичка 
хранителен прах в принтера за храна, натиска бутони и 
устройството пуска в купата унция тъмна течност. После 
тя взема пластмасова тръбичка, чийто край е заострила, 
потапя тази самоделна писалка в самоделното мастило, 
навежда се над празното листче и рисува облак.

Отново потапя в мастилото.
Върху облака рисува кулите на град, пос ле малки точ-

ки, представляващи птиците, летящи около тях. Помеще-
нието още притъмнява. Сибил примигва. 

Конс танс, настоявам да се нахраниш.
– Не съм гладна, благодаря, Сибил.
Тя взема лист с написана върху него дата – 20 февруа

ри 2020 г. – и го пос тавя до друг с думата Манускрипт А. 
Слага отляво рисунката си с града върху облак. За миг в 
чезнещата светлина изглежда, че трите листчета се изди-
гат и засияват.

Конс танс присяда върху петите си. Не е напускала това 
помещение вече близо година.
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1

Страннико, който и да си,  
отвори това и ще се смаеш  

от наученото

„Облакът Кукуландия“  
от Антоний Дио ген, Манускрипт А

Манускриптът на Дио ген е с размери 30 см х 22 см. 
Прояден е от червеи и е отчасти покрит с плесен, от
крити са само двайсет и четири манускрипта, обо
значени тук с буквите от А до Ω. Всички са повредени 
до известна степен. Почеркът е спретнат, с наклон 
вляво. Из превода на Зено Нинис от 2020 година.

... колко дълго тези манускрипти са плесенясвали в ковче-
жето и са чакали очи, които да ги прочетат? Сигурен съм, че 
ще се усъмниш в истината на невероятните събития, които 
предават, скъпа ми племеннице, но знай, че в моя препис 
не съм пропуснал и дума. Може би в древни времена хората 
наистина са обхождали земята в животински образ и птичи 
град се е реел в небето помежду човешките селения и тези 
на боговете. Или може би като всички побъркани пастирът 
си е създал своя собствена истина, тъй че за него всичко е 
било вярно. Но нека сега се обърнем към историята и сами 
да преценим неговото здравомис лие.
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Обществената биб лио те ка  
в Лейкпорт

20 февруари 2020 г. 
16:30 ч.

Зено

Той съпровожда петима петокласници от началното 
училище до Обществената биб лио те ка през завеси 

от падащ сняг. Мъжът е над осемдесет, с брезентово яке, 
с високи обувки, затворени със самозалепващи се лен-
ти; вратовръзката му е с десен на анимационни пингви-
ни, пързалящи се на кънки. През целия ден в гърдите му 
посте пен но се е трупала радост и сега, като гледа затича-
лите се по тротоара деца – Алекс Хес, нахлупил картоне-
на магарешка глава, Рейчъл Уилсън, понесла пластмасова 
факла, Натали Хернандес, стиснала портативен мегафон – 
чувството заплашва буквално да го гътне.

Минават покрай полицейския участък, службата по 
парковете, офиса на брокерската агенция „Райски двери“. 
Обществената биб лио те ка на Лейкпорт е двуетажна вик-
торианска сграда с високи фронтони на ъгъла на Лейк и 
Парк, която е била дарена на града след Първата световна 
война. Коминът ѝ е наклонен; улуците ѝ са провиснали; на 
три или четири прозореца по предната фасада са пос та ве-
ни лепенки върху пукнатите стъкла. Няколко сантиметра 
сняг е натрупал по хвойновите храс ти от двете страни на 
пътеката и върху пощенската кутия на ъгъла, изрисувана 
да прилича на бухал.
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Децата се втурват по пътеката към верандата, изреж-
дат се да удрят длани за поздрав с Шариф, детския биб-
лио те кар, който е излязъл навън, та да помогне на Зено 
да изкачи стълбите. Шариф е със светлозелени капси на 
ушите, а по косъмчетата на ръцете му искрят остатъци от 
брокатен спрей. На тениската му пише „ОБИЧАМ ГОЛЕ-
МИ КНИГИ И НЕ МОГА ДА ЛЪЖА“.

Вътре Зено избърсва замъглените стъкла на очилата 
си. Хартиени сърца са залепени на предната страна на ги-
шето на рецепцията, на стената отзад има табела в рамка: 
„На въп роси се отговаря тук“.

Върху масичката за компютъра на всичките три мони-
тора спиралите на скрийнсейвъра се извиват в синхрон. 
Помежду рафта за аудиокниги и две оръфани кресла от 
плочките на тавана радиаторен теч капе в голям контей-
нер за смет.

Пляс-пльок.
Децата разпръсват сняг навред, докато препускат към 

детската секция на горния етаж, а Зено и Шариф се спо-
глеждат усмихнати, когато тропотът от крака спира на вър-
ха на стълбите.

– Леле – чува се гласът на Оливия От.
– Гръм и мълнии – виква Кристофър Дий.
Шариф подхваща Зено за лакътя, докато се качват. Вхо-

дът на секцията на втория етаж е преграден от шперплато-
ва стена, напръскана със златен спрей, и в центъра ѝ, над 
малка врата с арка, Зено е написал:

Ὦ ξένε, ὅστις εἶ, ἄνοιξον, ἵνα μάθῃς ἃ θαυμάζεις

Петокласниците са наобиколили шперплата, снегът се 
топи по якетата и раниците им и всички вперват поглед в 
Зено, а Зено изчаква да си поеме дъх от изкачването.

– Всички ли помнят какво значи това?
– Разбира се – казва Рейчъл.
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– Ъхъ – отвръща Кристофър.
Натали се надига на пръс ти и проследява с пръст всяка 

дума. Страннико, който и да си, отвори това и ще се смаеш 
от наученото.

– Да му се не види – възкликва Алекс, стиснал под 
мишница магарешката глава. – Сякаш ще влезем в самата 
книга.

Шариф включва осветлението на стълбите и децата се 
скупчват пред малката врата под червеното сияние на над-
писа „Изход“. 

– Готово ли е? – подвиква Зено.
От другата страна на шперплата Мариан, директорка-

та на биб лио те ката, се обажда:
– Готово.
Един по един петокласниците минават през малката 

врата с арка в горния край в Детската секция. Рафтовете, 
масите и табуретките, които обикновено изпълват прос-
транството, са избутани до стените и на тяхно място са 
пос та ве ни трийсет сгъваеми стола. Над столовете от гре-
дите на тавана на конци са провесени десетки картонени 
облаци, напръскани с брокат. Пред столовете има малка 
сцена, а зад нея, върху платно, покриващо цялата задна 
стена, Мариан е изрисувала град сред облаците.

Златни кули със стотици малки прозорци в тях, увен-
чани с вимпели, се издигат на групи. Около върховете им 
се вият гъсти ята птици – малки кафяви овесарки, голе-
ми сребристи орли, птици с дълги извити опашки и други 
с дълги извити човки, познати на света птици и такива, 
родени от фантазията. Мариан е загасила горното освет-
ление и в лъча на единичен караоке прожектор на стойка 
облаците искрят, ятата трептят, а кулите изглеждат като 
осветени отвът ре.

– Това е... – подхваща Оливия.
– По-хубаво е от... – промълвява Кристофър.
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– Облакът Кукуландия – прошепва Рейчъл.
Натали оставя мегафона си, а Алекс скача на сцената. 

Маргарет подвиква:
– Внимателно, боята може да не е изсъхнала навсякъде.
Зено сяда на стол на пър вия ред. Всеки път, като мигне, 

под клепачите му пробягва спомен: баща му се изтърсва 
по задник в снежна пряспа; биб лио те кар отваря чекмедже 
с каталожни карти; мъж в затворнически лагер изписва 
гръцки букви в прахта.

Шариф показва на децата как е организирал простран-
ството зад сцената около три книжни рафта, отрупани с 
реквизит и костюми, и Оливия нахлупва върху косата си 
латексова шапка, с която изглежда плешива, Алекс до-
тътря в центъра на сцената кашон от микровълнова печка, 
изрисуван като мраморен саркофаг, Алекс се протяга да 
докосне кула в изрисувания град, а пък Натали вади лап-
топ от раницата си.

Телефонът на Мариан бипва за съобщение.
– Пиците са готови – прошепва тя в здравото ухо на 

Зено. – Ще ида да ги взема. Връщам се завчас.
 – Господин Нинис? – Рейчъл потупва Зено по рамото. 

Червената ѝ коса е прибрана на плитки, снегът се е разто-
пил на капчици по раменете ѝ, очите ѝ са широко отворе-
ни и блестят. – Нима вие построихте всичко това? За нас?


