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За Зела

Защото един ден пожела да играем на много зловеща 
игра за две сестри, чиито родители изчезнали  

в гората…
„Понякога просто се случва.“



Въпрос: Дълбоко зарови,
струпай камъни отгоре,
и пак, и пак, и пак
кокалите ще изровя.
Какво съм аз?

Отговор: Спомените

     – НАРОДНА ГАТАНКА
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Посетители от отвъдното

Тайният дневник на Сара Харисън Шей

Из въведение от редакторката Амилия Ларкин

Обичната ми леля Сара Харисън Шей беше жестоко 
убита през зимата на 1908 година. Беше на трийсет и 
една години.

Малко след смъртта ù събрах всички страници от 
дневници и бележници, които успях да намеря – изва-
дих ги от десетки хитроумни скривалища из цялата 
къща. Тя разбираше опасността, на която тези стра-
ници я излагаха.

След това се нагърбих със задачата в рамките на 
следващата година да организирам записките ù и да 
ги оформя в книга. Прегърнах тази възможност, за-
щото скоро осъзнах, че историята, разказана на тези 
страници, би могла да промени всичките ни разбира-
ния за живота и смъртта.

Освен това твърдя, че най-важните текстове – 
онези с най-шокиращите тайни и разкрития – са се 
съдържали в последните страници на дневника ù и са 
били записани само няколко часа преди смъртта ù.

Тези страници още не са открити.
Не съм си позволявала никакви волности при преда-

ването на записките; те не са разкрасени или проме-
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нени по какъвто и да било начин. Вярвам, че колкото 
и фантастична да е историята, разказана от леля ми, 
тя наистина представлява факт, а не измислица. Про-
тивно на разпространената представа, леля ми беше 
с разсъдъка си.
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Посетители от отвъдното

Тайният дневник на Сара Харисън Шей

29 януари 1908 г.

Когато за първи път видях спяща, бях на девет го-
дини.

Беше пролетта преди татко да отпрати леля – 
преди да изгубим брат ми Джейкъб. Сестра ми Кон-
станс се беше омъжила предната есен и се беше пре-
местила в Гранитвил.

Бях излязла на разходка в гората, близо до Ръката 
на дявола, където татко ни беше забранил да играем. 
Дърветата бяха започнали да се разлистват и обра-
зуваха буен зелен балдахин над главата ми. Слънцето 
беше стоплило пръстта и беше придало на влажната 
гора плътна миризма на глинеста почва. Тук-там под 
буковете, кленовете и брезите имаше пролетни цве-
тя: трилиум, самодивско цвете и любимото ми – три-
листна аризема, любопитно малко цвете с тайна: ако 
повдигнеш раираната качулка, ще откриеш свещени-
ка отдолу. Леля ми беше показала това и ме беше нау-
чила, че можеш да изровиш грудките и да ги сготвиш 
като ряпа. Тъкмо бях намерила една трилистна аризе-
ма и дърпах качулката, за да видя мъничката фигурка 
отдолу, когато чух стъпки, бавни и уверени, които 
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идваха към мен. Тежки крака, които се влачеха през су-
хите листа и се спъваха в корени. Исках да избягам, но 
се вцепених от паника, приклекнала зад един камък, 
точно когато на поляната излезе някаква фигура.

Веднага я познах – Хестър Джеймисън.
Беше умряла преди две седмици от коремен тиф. 

Бях отишла на погребението ù с татко и Джейкъб, бях 
видяла как полагат ковчега ù в гробището зад църква-
та до Кранбери Медоу. Всички от училище присъства-
ха, издокарани с най-хубавите си дрехи.

Бащата на Хестър, Ъруин, държеше „Магазина за 
сбруя и фураж на Джеймисън“. Беше облечен с черно 
палто с изтъркани ръкави, а носът му беше червен 
и течеше. До него стоеше съпругата му, Кора Джей-
мисън, набита жена, която имаше шивашко ателие в 
града. Госпожа Джеймисън хлипаше, закрила устата 
си с дантелена кърпичка, а цялото ù тяло се тресеше 
и трепереше.

И преди бях ходила на погребения, но никога на чо-
век на моята възраст. Обикновено ставаше въпрос 
за старци или за невръстни деца. Не можех да отле-
пя поглед от ковчега – точния размер за момиче като 
мен. Взирах се в простичката дървена кутия, докато 
ми се зави свят и се запитах какво ли можеше да е 
усещането, ако лежиш вътре. Татко сигурно забеля-
за, защото хвана ръката ми и я стисна, придърпа ме 
към себе си.

Преподобният Еърс, млад мъж по онова време, 
каза, че Хестър била при ангелите. Предишният ни 
проповедник, преподобният Фелпс, беше прегърбен, 
полуглух и не казваше нищо смислено – винаги използ-
ваше страшни метафори за греха и спасението. Но ко-
гато преподобният Еърс с искрящите му сини очи го-
вореше, ми се струваше, че всяка негова дума си беше 
на мястото.
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– Аз ще бъда същият, и до ваши седини ще ви 
нося; Аз ви създадох и ще ви нося, ще ви поддържам 
и пазя.*

За първи път разбирах божиите думи, защото пре-
подобният Еърс ги изричаше. Гласът му, както всички 
момичета казваха, можеше да утеши и самия дявол.

Един червенокрил трупиал изкряка конк-а-риии от 
лешников храст наблизо. Повдигна червените си ра-
мене и започна да повтаря крясъка си отново и отно-
во, с пълно гърло, почти хипнотично; дори преподоб-
ният Еърс спря и погледна към него.

Госпожа Джеймисън падна на колене и започна да 
вие. Господин Джеймисън се опита да я вдигне, но не 
му стигнаха силите.

Стоях плътно до татко, стиснала ръката му, до-
като хвърляха пръст върху ковчега на горката Хес-
тър Джеймисън. Тя имаше крив преден зъб, но краси-
во, нежно лице. Беше най-добрата по аритметика в 
класа ни. Веднъж ми подари картичка с хербаризира-
но цвете между кориците за рождения ми ден. Беше 
теменужка, изсушена и идеално запазена. Дано денят 
ти бъде специален като теб, беше написала с красив по-
черк. Сложих я в библията си, където стоя с години, 
докато се разпадна или я загубих, не помня.

Сега, две седмици след собственото си погребение, 
спящата Хестър ме забеляза там в гората, както бях 
приклекнала зад камъка. Никога няма да забравя погле-
да ù – уплашената полуосъзнатост на някого, който 
се събужда от ужасен сън.

Бях чувала за спящите; дори в училищния двор игра-
ехме на игра, при която едно от децата лягаше като 
мъртво в кръг от теменужки и незабравки. След това 
някой се навеждаше и прошепваше вълшебни думи в 

* Книга на пророк Исаия, глава 46, Библия на Светия синод на Българ-
ската православна църква (1992). – Б. пр.
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ухото на мъртвото момиче, а то ставаше и погваше 
останалите деца. Първото, което хванеше, щеше да 
бъде следващата мъртва.

Мисля, че дори веднъж играх на тази игра с Хестър 
Джеймисън.

Бях чувала шушукания, слухове за спящи, призовани 
от отвъдното от скърбящи съпрузи и съпруги, но бях 
сигурна, че те съществуват само в историите, които 
стариците обичат да си разказват една на друга, до-
като сгъват прането или кърпят чорапи – занимание, 
за да убиват времето, а ако някое дете ги подслушва – 
да го накарат да побърза да се прибере, преди да се е 
стъмнило.

Бях живяла с убеждението, поне дотогава, че Бог в 
своята безкрайна мъдрост не би позволил подобно из-
вращение.

Между мен и Хестър нямаше и три метра разстоя-
ние. Синята ù рокля беше мръсна и скъсана, а коприне-
ната ù коса висеше сплъстена. От нея се разнасяше 
мускусната миризма на влажна пръст, но под тази 
миризма имаше и друга – кисела миризма на мазно и 
изгорено, подобна на миризмата, която усещаш, кога-
то духнеш лоена свещ.

Погледите ни се срещнаха и изпитах силно жела-
ние да проговоря, да кажа името ù, но гърлото ми се 
беше свило и от него излезе само хъскащ звук.

Хестър избяга в гората като подплашен заек. Аз ос-
танах вцепенена, вкопчена отчаяно в камъка, зад кой-
то бях приклекнала, сякаш бях парче мъх.

По пътеката, която водеше към Ръката на дявола, 
се зададе друга фигура, която тичаше и викаше името 
на Хестър.

Беше майка ù, Кора Джеймисън.
Спря, когато ме видя, със зачервено, обезумяло лице. 

Дишаше тежко, лицето и ръцете ù бяха издраскани, а 
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в косата ù се бяха заплели парченца изсъхнали листа 
и клонки.

– Не казвай на никого – каза.
– Но защо? – попитах и излязох иззад камъка.
Тя ме погледна право в очите – погледът ù едва ли 

не проникна през мен, сякаш бях мръсно стъкло.
– Някой ден, Сара – каза, – може би ще обичаш няко-

го достатъчно, за да разбереш.
А после изтича в гората след дъщеря си.

По-късно разказах на леля за това.
– Наистина ли е възможно? – попитах. – Да върнеш 

някого от отвъдното по този начин?
Бяхме долу при реката и беряхме папрат, пъл-

нехме кошницата на леля със завитите връхчета, 
както правехме всяка пролет. После щяхме да ги за-
несем вкъщи и да приготвим кремсупа, пълна с диви 
зелении и билки, които леля беше събрала по пътя. 
Освен това бяхме отишли да проверим капаните – 
леля беше уловила бобър само два дни по-рано и се 
надяваше на още един. Бобровите кожи бяха ряд-
кост и се продаваха скъпо. Навремето били често 
срещани като катеричите кожи, беше ми казала 
леля, но траперите избили всички бобри освен ня-
колко.

Сачма беше с нас и душеше земята, наострил уши 
и за най-тихия звук. Така и не разбрах дали наистина 
беше вълк, или само отчасти. Леля го намерила като 
малко кученце, когато се бил хванал в една от нейни-
те ями, след като някой го бил прострелял. Занесла го 
вкъщи, извадила сачмите, зашила раните и се грижи-
ла за него, докато оздравял. Оттогава той не се отде-
ляше от нея.

– Имал е късмет, че си го намерила – казах, след 
като чух историята.
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– Изобщо не беше въпрос на късмет –– каза ми 
леля. – С него бяхме родени един за друг.

Никога не съм виждала такава преданост у куче – 
или у каквото и да било животно, между другото. Ра-
ните му бяха заздравели, но сачмата беше ослепила 
дясното му око, което беше млечнобяло. Призрачното 
му око – така го наричаше леля.

– Беше на косъм от смъртта и едното му око все 
още е обърнато към нея – обясни тя. Обичах Сачма, но 
мразех онази млечнобяла луна, която сякаш виждаше 
едновременно всичко и нищо.

С леля не бяхме кръвни роднини, но тя се грижеше 
за мен, отгледа ме, след като майка ми беше почи-
нала при раждането ми. Не помнех майка си – един-
ствените доказателства за съществуването ù бяха 
сватбената снимка на родителите ми, юрганът, 
който беше ушила и с който се завивах всяка нощ, и 
историите, които по-големите ми брат и сестра ми 
разказваха.

Брат ми твърдеше, че съм наследила смеха на 
мама. Сестра ми казваше, че мама танцувала по-добре 
от всички в окръга, а останалите момичета ù завиж-
дали.

Семейството на леля беше от север, от Квебек. 
Баща ù бил трапер; майка ù – индианка. Леля носеше 
ловджийски нож и дълго палто от еленска кожа, ук-
расено с ярки мъниста и игли от бодливо прасе. Гово-
реше френски и пееше песни на език, който така и не 
разпознах. На десния си показалец носеше пръстен, из-
дялан от пожълтяла кост.

– Какво пише? – попитах веднъж, като докоснах 
странните букви и символи по повърхността му.

– Че животът е кръговрат – отговори тя.
Хората в града се страхуваха от леля, но страхът 

не им пречеше да чукат на вратата ù. Следваха утъп-
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каната пътека към колибата ù в гората зад Ръката 
на дявола и носеха монети, мед, уиски – каквото имаха, 
за да го разменят за лековете ù. Леля имаше капки за 
колики, чай за треска, дори едно малко синьо шишен-
це, което се кълнеше, че съдържа толкова силна от-
вара, че с една капка от нея обектът на любовта ти 
ще бъде твой. И през ум не ми минаваше да се усъм ня 
в думите ù.

Знаех и други неща за леля. Бях виждала как се из-
мъква от стаята на татко рано сутрин, бях чувала 
звуците, които идваха иззад заключената му врата, 
когато го посещаваше там.

Знаех също, че не бива да я ядосвам. Тя имаше ог-
нен характер и не цепеше басма на хората, които не 
споделяха вижданията ù. Ако откажеха да платят за 
услугите ù, отиваше у тях, напръскваше домовете им 
с черен прах, изваден от една от кожените ù кесии, и 
изричаше странно заклинание. Ужасни неща щяха да 
сполетят тези семейства оттам нататък: болести, 
пожари, загуба на реколти, дори смърт.

Хвърлих шепа тъмнозелени папратови листа в 
кошницата.

– Кажи ми, лельо, моля те – умолявах я, – могат ли 
мъртвите да се върнат?

Леля дълго ме гледа с килната глава, вперила мънич-
ките си тъмни очи в моите.

– Да – каза ми накрая. – Има начин. Известен е на 
малцина, но хората, които го знаят, го предават на 
децата си. Тъй като си ми като дете, а няма да имам 
свои деца, тайната ще отиде при теб. Ще го опиша 
подробно – ще напиша всичко, което знам за спящите. 
Ще сгъна листовете, ще ги сложа в плик и ще го запе-
чатам с восък. Ти ще го скриеш и някой ден, когато си 
готова, ще го отвориш.

– Как ще разбера, че съм готова? – попитах.
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Тя се усмихна и разкри малките си зъби, заострени 
като на лисица и с кафяви петна от тютюн.

– Ще разбереш.

Пиша тези думи тайно, скрита под завивката. 
Мартин и Лушъс мислят, че спя. Чувам ги на долния 
етаж, пият кафе и обсъждат прогнозата за състоя-
нието ми (боя се, че не е добра).

Напоследък се връщам назад в мислите си, спомням 
си как започна всичко това, сглобявам парчетата, 
както се шие юрган. Но какъв отблъскващ и извратен 
юрган ще бъде това!

– Гърти – чувам гласа на Мартин, издигащ се над 
дрънченето на лъжица, с която разбърква кафе в лю-
бимото си тенекиено канче. Представям си браздата 
на челото му, дълбоките бръчки от тревога по него; 
колко тъжно трябва да е лицето му, след като изрече 
името ù.

Затаявам дъх и наострям слух.
– Понякога трагедията пречупва човека – казва Лу-

шъс. – Понякога повече не се оправя.
Ако затворя очи дори сега, все още виждам лицето 

на моята Гърти, усещам сладкия ù дъх по бузата си. 
Толкова ясно си спомням последната ни сутрин заед-
но, чувам как казва: „Ако снегът се стопи и се превър-
не във вода, спомня ли си все още, че е бил сняг?“.




