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АБРАКАДАБРА  

от Паулина Петрова 

Първа глава 

Дейвид и баща му живееха сами в малка дървена къща насред гората, за която 

Дейвид беше стигнал до заключението, че трябва да се намира на края на света. 

Домът им беше толкова навътре в планината, че до момента, за своите седемнайсет 

години живот, след стотици решителни походи, момчето не беше успяло нито да 

стигне до друго населено място, нито беше виждало друг човек освен баща си.  

Докато беше малък, баща му не разрешаваше да се отдалечава от къщата, а 

когато излизаше „по работа”,  отказваше да го вземе със себе си. И Дейвид, както и 

повечето деца, не можа да се примири с отговор „не”. Той опитваше всичко 

възможно, за да го промени. Но Грегъри оставаше непоклатим.  

Дейвид си имаше тайна. Беше забелязал, че баща му изчезва яко дим винаги на 

едно и също място. Детското му любопитство го подтикваше да се опита да го 

последва. Той се надяваше да бъде достатъчно бърз и внимателен, за да успее. Но 

всеки път, когато излизаше иззад дървото, зад което се криеше, и изтичваше след 

баща си, вместо да разбере къде се е дянал той или да открие някакви негови следи, 

Дейвид  се озоваваше на съвършено нова, непозната за него пътека. В началото 

решаваше, че като тръгне по пътеката, ще открие къде е отишъл баща му, и се 

впускаше в смело  пътешествие. Нито едно от тези пътешествия не го отведе там, 

където се надяваше да отиде. Години наред момчето не можеше да си обясни как 

ставаше така, че всяка една от тези пътеки неизменно го отвеждаше обратно до дома 

им мигове преди баща му да се прибере. И всеки път, когато успееше да се прибере 

навреме (а това, както казахме, се случваше винаги), той отправяше  благодарности 

към небесата за този небивал късмет, с помощта на който успяваше да надхитри 

баща си и да запази малката си тайна.    

Но (както често се случва при децата) Дейвид само си мислеше че има тайна. 

Защото баща му (както повечето родители) още от самото начало беше наясно с 

намеренията на сина си  и направи необходимото, за да го предпази от възможните 

последствия.  
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Какво направи ли? 

Ами много просто: направи пътеките. Всички тези пътеки, по които се 

разхождаше Дейвид, бяха създадени от Грегъри и бяха вълшебни. Те съвсем не 

случайно и съвсем не благодарение на небесата (или на небивал късмет) водеха 

неизменно до вкъщи.  При това съвсем навреме. Пътеките бяха създадени 

единствено и само за Дейвид и за нито едно друго човешко същество (освен за баща 

му) не беше възможно да тръгне по тях. Така, за времето, в което отсъстваше, 

Грегъри можеше да бъде спокоен за сигурността на сина си. 

Дейвид нямаше как да знае за това.  

Всъщност допреди две години - до петнайсетата си година - той знаеше за 

света толкова и само това, което баща му беше преценил, че е необходимо да знае. На 

всичките си въпроси извън сферата на абсолютната необходимост отговорът, който 

получаваше, беше един и същ: „Когато му дойде времето, ще разбереш.”  

Единственият въпрос, на който Дейвид получи малко (но съвсем малко) по-

различен отговор от споменатия, беше въпросът за  водните лилии. Всяка година на 

рождения му ден водната лилия, която растеше в малкото дървено сандъче, 

потопено в импровизираното езерце зад къщата, цъфваше. Цветът й започваше да се 

разтваря заедно с изгрева и по обяд вече беше напълно разпъпил. Беше толкова 

ослепително бял, че ако го погледнеше на дневна светлина, човек инстинктивно 

вдигаше ръка, за да защити очите си. Но тъй като така беше открай време, в това 

Дейвид не виждаше нищо особено. Той нямаше как да знае, че обичайно лилиите не 

изглеждат по този начин на дневна светлина.  

През вечерите на рождения му ден, когато двамата с баща му откъсваха цвета 

на лилията и го пускаха да плува по реката, при съприкосновението си с водата 

цветето засияваше в бледосиньо. За секунди водата се разделяше и минаваше покрай 

него, сякаш заобикаляше камък, след което го подемаше нежно и го отнасяше по 

течението. Но и в това Дейвид не виждаше нищо особено. Защото така беше откакто 

се помнеше. Той нямаше никаква представа за това, че лилиите по принцип не 

светят. Нито за това, че обикновено (да не кажем „никога”) водата не заобикаля 

откъснатите цветя така както заобикаля камъните.  

Но все пак имаше нещо, което Дейвид искаше да знае... 
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*** 

 Когато се случи това, той беше достатъчно голям (на цели седем), за да 

забележи, че лилията не цъфтеше за рождения ден на баща му. В действителност той 

не помнеше баща му да е имал рожден ден досега, което всъщност беше невъзможно, 

защото той със сигурност също се беше родил. Което означаваше (според него), че 

или трябва да има някаква причина лилията да не цъфти за баща му, или трябва да 

има друга причина лилията да цъфти само за него. Така че, когато баща му 

приклекна до брега на реката и протегна шепите си, за да пусне цветето във водата, 

Дейвид също приклекна до него и се реши да попита: 

- Тате, защо правим това? 

Грегъри въздъхна тежко и погледна сина си в очите. 

- Заради майка ти... Искам да знае че си добре...  

На Дейвид му се стори, че видя сълзи да проблясват в очите на баща му. Но 

след като баща му (съвсем навреме) премигна, от влагата в тях не остана никаква 

следа. Така че той нямаше как да бъде сто процента сигурен че наистина е видял 

нещо там.  

- ...Тя умря при раждането ти... И когато му дойде времето, ще ти разкажа 

повече за това.  

Онази вечер за пръв път Дейвид чу думата „майка”. И разбра, че беше загубил 

своята почти веднага след като я беше получил. Това го натъжи. Знаеше колко много 

го обича баща му и му се прииска да има и майка... Сигурно е прекрасно да имаш...  

- Може ли днес аз да я пусна в реката, тате? – Дейвид събра малките си шепи и 

ги протегна към баща си – Моля те... 

Грегъри се поколеба за миг. Не за друго, а защото смяташе за свой дълг сам да 

предава това послание на Елинор. Но от друга страна, детето също имаше право да 

търси начин да общува с майка си, нали?  

И той се предаде. Дейвид пое цветето от баща си, изправи се и наджапа в 

реката. След като вдъхна от аромата и целуна нежно листата му, той се наведе и го 

постави във водата. Обърна се и измина няколкото крачки, които го деляха от баща 

му, пъхна малката си ръчичка в бащината и стисна зъби, за да не заплаче.  
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Когато успя да се пребори със сълзите си и премреженият му поглед се 

избистри, цветето вече се носеше по водата. Дейвид погледна по посока на 

отдалечаващата се лилия, пое дълбоко въздух, затвори очи и с цялото си сърце си 

пожела тя да успее да стигне до майка му. И да й занесе цялата му любов...  

Същата тази вечер – вечерта на седмия му рожден ден – Дейвид разбра какво е 

мъка и за пръв път плака безутешно. 

*** 

 Е, сега вече стана ясно, че ще е по-точно да кажем, че не Дейвид, а Грегъри 

имаше тайна. И то не само една, а няколко. И също, в интерес на истината, ще е добре 

да споменем, че той нямаше намерение да ги крие от сина си цял живот. Просто 

смяташе да му ги каже една по една и „когато им дойде времето”.  

Докато настъпеше моментът на истината обаче, неговата основна задача 

щеше да бъде да скрие добре сина си от света. Защото, докато Дрейк Муун не знаеше 

за неговото съществуване, Грегъри беше неуязвим. Той се нуждаеше от спокойствие 

и сигурност, за да отгледа детето си, да го закърми с добродетели и да му предаде 

уменията и знанията, които му се полагаха по рождение.  

Въпросът за добродетелите, според Грегъри, беше от изключителна важност. 

Защото той вярваше, нещо повече -  беше убеден, че смелостта и доброто сърце бяха 

единствените устои, на които човек може да стъпи здраво, за да се противопостави 

на силите на злото... А той знаеше че за него и за сина му големите битки тепърва 

предстояха.     

Но нека не бързаме и преди да разберем какво се случи по-нататък, да 

разкажем как започна всичко...  


