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ЗА „СИНОВЕТЕ НА ВЕЛИКАТА МЕЧКА“  
И СИЛАТА НА ЧОВЕШКИТЕ МЕЧТИ

Романът „Синовете на Великата мечка“ на немската писателка 
Лизелоте Велскопф-Хенрих е публикуван за пръв път на българ-
ски език през далечната вече 1963 г. С това се поставя началото 
на една легенда в преводната литература за юноши у нас. Само 
след година на български излиза „Харка – синът на вожда“ (1964) 
– предистория на разказаното в „Синовете на Великата мечка“, 
първи том на вече добилия популярност роман. Пет години по-
късно е издаден и неговият втори том – „Топ и Хари“ (1969). През 
следващите десетилетия тази трилогия се превръща в истинска 
„индианска Библия“ за хиляди български читатели – малки и го-
леми. 

По онова време тук вече са добре познати „Ловецът на еле-
ни“ и „Последният мохикан“ на Джеймс Фенимор Купър, „Оцео-
ла“ и „Белият вожд“ на Майн Рид, „Младите индианци“ на Ърнест 
Томпсън-Ситън, както и някои по-ранни преводи на романите на 
Карл Май. Творбите на Велскопф-Хенрих обаче предлагат не по-
малко историческа достоверност от тези на Купър, но съчетана с 
динамика, която липсва в мудно развиващите се сюжети на аме-
риканския „патриарх на индианския роман“. В „Синовете на Ве-
ликата мечка“ действат пълнокръвни герои, далеч по-убедителни 
както от романтично изградените образи на Рид, така и от схе-
матичните персонажи в творбите на Май. Енциклопедичната по 
отношение на индианските обичаи книга на Томпсън-Ситън не 
успява да предложи завладяваща история като тази на дакотския 
юноша Харка, превърнал се в изгнаника Хари, но приет отново от 
своите, за да стане техен вожд под името Токай-ихто. 
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Успехът на трилогията на Лизелоте Велскопф-Хенрих е наи-
стина смайващ – при това далеч не само в България. Почти ведна-
га след излизането си на бял свят през 1951 г. романът „Синовете 
на Великата мечка“ е удостоен с най-високата литературна награ-
да на тогавашната ГДР за най-добра юношеска книга – и почти 
веднага е преиздаден. Изключителен успех там жънат и публику-
ваните през 1962–63 г. „Харка – синът на вожда“ и „Топ и Хари“. 
Творбите на Велскопф-Хенрих се радват на голяма популярност 
и във ФРГ, както и в Австрия. През следващите години книгите с 
главен герой Харка/Токай-ихто са преведени на чешки, словашки, 
унгарски, холандски, полски, български, руски, украински, литов-
ски, латвийски, естонски, румънски, киргизки... В ГДР и в Холан-
дия части от „Синовете на Великата мечка“ са представяни под 
формата на радиопиеси.

Каква е тайната на тези творби, смятани от поколения читате-
ли от различни страни за най-достоверните и завладяващи книги, 
посветени на американските индианци? Защо славата им надхвър-
ля тази на „Последният мохикан“ и „Винету“? Как се стига до 
създаването им и – не на последно място – коя всъщност е тяхната 
авторка?

Бъдещата писателка е родена с името Елизабет Шарлоте 
Хенрих на 15 септември 1901 г. в Мюнхен. Останал рано сирак, 
нейният баща – адвокатът Рудолф Хенрих – често разказва за 
детските си неволи и за тежката съдба на своите братя и сестри. 
Бащините спомени пораждат в малката Елизабет решението да за-
става винаги на страната на бедните и онеправданите и да прави 
всичко по силите си, за да им помага. През 1907 г. семейство Хен-
рих се премества в Щутгарт, а по-късно – в Берлин. Членовете 
му обичат да прекарват вечерите в четене на книги и списания в 
гостната на дома си. На деветгодишна възраст Елизабет, наричана 
от родителите си Лизе, попада на романите на Джеймс Фенимор 
Купър. Чрез тях тя за пръв път се „среща“ с американските инди-
анци. Книгите на прочутия є вече сънародник Карл Май не я впе-
чатляват колкото творбите на Купър, но задълбочават интереса є 
към коренните жители на Северна Америка и тяхната героична и 
трагична съдба. Любовта на Елизабет към природата, подхран-



9

вана от планинарските традиции в семейството є, се съчетава по 
естествен начин с този интерес.

Любопитен епизод от биографията на малката Лизе разкрива 
борбената є натура и показва нейната решимост да превръща иде-
ите си в конкретни действия. Една вечер майка є Мари Бернбек є 
показва статия, в която пише, че в далечно Мексико индианците от 
племето яки са се разбунтували срещу правителственото решение 
да бъдат изселени от земите на предците си, и мексиканският пре-
зидент Франсиско Мадеро е заповядал на армията да се намеси. 
Лизе веднага решава да потегли към Мексико, за да се срещне с 
президента и лично да го помоли да прояви хуманно отношение 
към яките. Годината е 1911-а, момичето е на 10 и планът му се 
оказва неосъществим. Ала малката защитничка на индианците не 
се отказва. Тя пише прочувствено писмо до Мадеро, в което изла-
га молбата си. Когато го изпраща по дългия му, несигурен път към 
Мексико, никой освен нея не вярва, че писмото би могло да има 
някакъв успех. Ала шест месеца по-късно Лизе получава отговор 
от самия президент Мадеро, който съобщава на „възхитителното 
момиче от Германия“, че лично е наредил на войниците си да се 
държат добре с индианците. Малко по-късно момичето с болка на-
учава, че Франсиско Мадеро е свален от власт и разстрелян.

Освен от индианци, Елизабет Хенрих се интересува и от фи-
лософия, както и от класическа древност. Едва 13–14-годишна, тя 
чете Кант и Шилер, а по-късно се насочва към антични мислите-
ли и летописци. За да ползва произведенията им в оригинал, учи 
старогръцки и латински. Постепенно стига до извода, че в хода на 
историята човечеството е изгубило в голяма степен преклонение-
то пред красотата на природата, реалната свобода, справедливост-
та, безкористната взаимопомощ и други изначални ценности, по-
читани в архаичните общества и племенните култури. Лизе обаче 
вярва, че съществуват възможности те да бъдат възстановени.

Своите първи литературни опити Хенрих прави още като 
ученичка. Точно тогава за пръв път подписва ръкописите си като 
Лизелоте – обединените съкращения на двете є имена Елизабет 
Шарлоте. Това са главно индиански истории, част от които по-
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късно ще намерят място в романите є, станали любимо четиво на 
милиони хора.

През 1921 г. Елизабет Хенрих започва да изучава икономика 
и философия в университета „Фридрих-Вилхелм“ (по-късно изве-
стен като Хумболтов) и древна история и антична литература в 
Немския археологически институт в Берлин. През 1925 г. се ди-
пломира като доктор по философия. Иска да се посвети на научна 
кариера, но след смъртта на баща є семейство Хенрих изпада в 
трудно финансово положение и тя е принудена да започне работа 
като статистик в частно предприятие. През 1928 г. се премества 
в Държавното статистическо управление на Германия. Елизабет 
работи в тази сфера две десетилетия, но не се отказва от научните 
си занимания, макар и да успява да им отделя време главно вечер 
и по време на отпуските си. 

В началото на 30-те години, в условията на задълбочаваща се 
криза на немската икономика, шеметно увеличаваща се безрабо-
тица и засилваща се престъпност, все повече нараства политиче-
ското влияние на Германската националсоциалистическа партия. 
Тя е единствената, която обещава да изведе страната от депре-
сията и твърди, че разполага с цялостна програма как да направи 
това. Така се стига до датата 30 януари 1933 г., когато Адолф Хит-
лер е избран за канцлер на Германия. Започва мрачната епоха на 
Третия райх.

В този период Елизабет Хенрих продължава не само научна-
та, но и литературната си дейност. Тя намира реализация в изда-
дените години по-късно нейни творби: полубиографичния роман 
„Ян и Юта“ (1953) и трилогията „Двама другари“ (1956) , посве-
тена на трудните избори пред немската интелигенция в условията 
на фашистката диктатура в страната.

В годините на Втората световна война самата Хенрих се 
включва активно в различни антифашистки дейности. Тя издига 
глас в защита на френски военнопленници, помага на еврейски 
семейства да напуснат страната, тайно снабдява група концлаге-
ристи от Заксенхаузен с продоволствия, книги и медикаменти, как-
то и с актуална информация за световните събития. През 1944 г. 
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укрива в дома си за няколко месеца избягалия от лагера Рудолф 
Велскопф. Макар и викана няколко пъти за разпит в Гестапо, тя 
нито веднъж не е арестувана. След края на войната се омъжва за 
Рудолф Велскопф. 

През 1949 г. Елизабет Шарлоте Велскопф се завръща към на-
учната си работа. През 50-те години на ХХ в. става професор по 
антична история и преподавател в Хумболтовия университет. По-
късно оглавява и катедрата му по антична история, а през 1964 г. 
е избрана за действителен член на Академията на науките на ГДР. 

Академик Елизабет Велскопф оставя в наследство хиляди 
страници философски и исторически съчинения, научни трудове, 
посветени на елинския полис, класите в Древна Гърция, търгов-
ските отношения между Древния иИзток и античния гръко-римски 
свят и на други подобни теми. Много по-известна обаче тя става 
като Лизелоте Велскопф-Хенрих – автор на „Синовете на Велика-
та мечка“.

Може би най-удивителното в историята на тази необикновена 
жена е сериозното решение да пише книги за американските ин-
дианци, което тя взема в детска възраст и с неотклонна упоритост 
осъществява през целия си живот – в училище, през студентски-
те си години, по време на работата си като статистик, в периода 
на антифашистката си дейност и като уважаван университетски 
преподавател и академик. Още от самото начало тя не желае да 
подражава на Купър или на Карл Май, а да създаде творби, които 
да разбият наложилите се до момента стереотипи в литература-
та за индианци. За Лизелоте Велскопф-Хенрих коренните жители 
на Северна Америка са едновременно и реални хора, и вдъхновя-
ващи символи на онова преклонение пред природата, свободата, 
храбростта и справедливостта, което съвременният свят в голяма 
степен е изгубил, но трябва да си възвърне. Вероятно точно това 
съчетание прави индианските є романи толкова различни от всич-
ки други, писани преди тях – и толкова обичани.

Първите по-зрели текстове по темата Лизелоте създава, след 
като завършва гимназия. Те претърпяват множество метаморфо-
зи, за да се съчетаят в сюжета на излезлия през 1951 г. роман „Си-
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новете на Великата мечка“. След големия успех на романа автор-
ката му добива смелостта и желанието да разкаже предисторията 
на описаните в него събития. Така едно десетилетие по-късно се 
ражда „Харка – синът на вожда“ (1962). С тази творба Велскопф-
Хенрих дава официално начало на своята индианска поредица, 
която разказва историята на един народ чрез съдбата на няколко 
негови представители. Неин основен герой е Харка. Той се поя-
вява в първия том като единадесетгодишно момче, чиято основ-
на характеристика е „син на вожда“. Скоро обаче неговият баща 
– прославеният боен водач на Мечата орда Матотаупа – ще се 
провини пред върховния вожд Татанка-Йотанка и пред древните 
закони на племето и ще бъде прокуден. Харка прави своя първи 
голям, важен и страшен избор в живота си, като решава да по-
следва баща си в неговото изгнание. От тук насетне той никога 
повече не ще бъде „синът на вожда“, а ще търси и намира своите 
надежди, разочарования и истини в един враждебен свят, който 
ще се опитва да го смаже, правейки го вместо това все по-силен. 
Велскопф-Хенрих споменава, че при изграждането на образа на 
Харка е вложила някои от характеристиките, за които се твърди, 
че е притежавал легендарният сиукски вожд Лудият Кон. Със са-
мия него порасналият вече Хари ще се срещне във втория том 
– „Топ и Хари“: първо като враг, към когото младежът изпитва 
неволно възхищение, а после като благодетел, който ще му помог-
не да се върне при племето си. В третия том, който писателката 
преправя неколкократно, някогашният „син на вожда“ вече сам е 
вожд, решен да вложи всичките си придобити в тежки изпитания 
качества в борбата за свободата на своя народ. Това е поредният 
и най-важен избор на младия индианец, превърнал го от самотен 
воин в борец за благородна, високохуманна кауза.

През 1966 г. филмовото студио ДЕФА предлага на Лизело-
те Велскопф-Хенрих да напише сценарии за филмирането на вече 
широко популярната є трилогия. Тя започва по реда, в който е 
създала и самите томове – с третия, „Синовете на Великата меч-
ка“. Велскопф-Хенрих предлага в някои от главните индиански 
роли да участват коренни американци от резервата Ууд Маунтин 
в Канада. След известни разисквания предложението є е отхвър-
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лено, а първоначалният є сценарий – променен. Обидена, писа-
телката настоява името є да не бъде споменавано като сценарист, 
а в надписите само да се отбележи: „По романа на Лизелоте Вел-
скопф-Хенрих“. Тя категорично отказва „Харка – синът на вожда“ 
и „Топ и Хари“ да бъдат филмирани. Въпреки всичко „Синове-
те на Великата мечка“ на режисьора Йозеф Мах спомага за още 
по-голямото популяризиране на едноименния роман, както и на 
трилогията като цяло. В него изгрява звездата на сръбския актьор 
Гойко Митич, който през следващите години ще се превърне в 
очите на огромен брой зрители от различни страни в символ на се-
верноамериканските индианци и техните вдъхновяващи качества.

Класическото разпределение на сюжета на „Синовете на Ве-
ликата мечка“ е в три тома. Във ФРГ и Австрия обаче поредица-
та е издадена в шест тома, като всеки от трите първоначални е 
разделен на два. Така в периода 1964–67 г. в тези немскоезични 
държави излизат книгите „Харка“, „Пътят на изгнанието“, „Пе-
щерата в Черните хълмове“, „Завръщане при дакота“, „Младият 
вожд“ и „През Мисури“. Същите шест тома през 70-те години са 
публикувани и в ГДР, както и в тогавашна Чехословакия, в Холан-
дия и някои други страни. Самата писателка обаче изказва предпо-
читание към тритомната версия, чието преиздаване започва сега 
и „Сиела“.

При създаването на своите книги за живота и борбите на ин-
дианците от Северна Америка през XIX в. Лизелоте Велскопф-
Хенрих се опира на сериозни извори – дневниците на американ-
ския художник и пътешественик Джордж Катлин (1796–1872), 
книгите на първите сиукски писатели Чарлз Ийстман–Охийеса 
(1858–1939) и Лутър Стоящата Мечка (1868–1939). Тя често се 
консултира и с професор Ева Липс и други изтъкнати немски ет-
нолози. 

Въпреки всичко книгите на Велскопф-Хенрих не са лишени 
от редица грешки. Голяма част от индианските имена и названия в 
тях, заимствани от езика и историята на дакота, не са достоверно 
предадени в текстовете на писателката. Племето оглала, от което 
произхождат повечето от главните герои в романите, принадлежи 
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към групата на лакота (известни и като западни сиукси), а не към 
тази на дакота (източните сиукси). На езика лакота името на ба-
щата на Харка – вожда Четирите Мечки – не би звучало като Ма-
тотаупа, а като Матотопа. Не е достоверно предадено и името на 
великия сиукски предводител Седящия Бик – на родния му език то 
е Татанка Ийотаке, не Татанка-Йотанка. Неточност има и в името 
на Лудия (в романа Буйния) Кон – то не е Тасунка-витко, а Та-
шунке Уитко. „Тайнственото желязо“, както лакота действително 
са наричали огнестрелните оръжия, на техния език е „мазауакан“, 
а не „мацаваки“. По подобен начин стоят нещата и с названието 
на алкохола („тайнствената вода“) – то не е „миниваки“, а „мниуа-
кан“. Могат да бъдат дадени и други примери. В настоящото ново 
издание на романите промени в цитираните (и други) имена и на-
звания не са направени в знак на уважение към личността и делото 
на Лизелоте Велскопф-Хенрих.

В началото на историята индианците от Мечата орда – или 
поне повечето от тях – още не са виждали бели хора. Предвид 
темпоралните рамки, в които се развива действието в трите рома-
на – ок. 1863–1878 г. – това е исторически недостоверно. През 60-
те години на XIX в. сиуксите вече много добре познавали белите, 
търгувайки, воювайки и влизайки в договорни отношения с тях от 
десетилетия. 

Макар да бяга от шаблонните представи за индианците, Вел-
скопф-Хенрих също придава някои стереотипни характеристики 
на своите индиански герои. Те обикновено стоят гордо изправени, 
излъчват затвореност и отчуждение спрямо околните, говорят ла-
конично и в поведението им няма и следа от чувството за хумор 
и склонността към шеги, така присъщи за коренните жители на 
Америка според всички техни изследователи. Някои критици на 
романите на Хенрих стигат по-далече, отбелязвайки, че нейните 
индианци напомнят по-скоро някакви идеализирани представите-
ли на германската нация, отколкото сиукси, чернокраки и шайе-
ни. Митовете и церемониите – реалният гръбнак на традиционния 
живот на племената от Големите северноамерикански равнини – в 
„Синовете на Великата мечка“ са само споменавани, при това че-
сто в негативен план. Що се отнася до „заклинателите“ – шаманите 
на дадената племенна група, – те са представени като властолюби-
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ви шарлатани. Това е едно от следствията на политическите убеж-
дения на писателката. На нея много є се иска да вярва, че новият 
обществен строй – социализмът – може да възвърне изгубените 
общочовешки идеали на древните общества. Велскопф-Хенрих 
осъзнава, че светът на любимите є прерийни номади е безжалост-
но разрушен от настъпващата бяла цивилизация. Тя обаче жадува 
да намери убедителни в исторически и икономически план начини 
за неговото спасяване. Неслучайно бягащите от американската 
експанзия лакота ще потърсят нов живот в Канада, като се опитат 
да развъдят там крави и се научат да обработват земята, закупена 
за тях от честния бял фермер Адамсън. 

Все пак Лизелоте не успява да повярва докрай в жизнеспо-
собността на даденото от самата нея „решение“... Това проличава 
ясно в продълженията на „Синовете на Великата мечка“. В тях 
потомците на Мечата орда очевидно не са успели да изградят своя 
племенен социализъм.

Между 1963 и 1974 г. Лизелоте Велскопф-Хенрих пътува ня-
колко пъти до САЩ и Канада. Там се среща с индианци от пле-
мето лакота, от което произхождат и героите на нейните романи. 
Съществува твърдение, че разговорите, които писателката води с 
тях, оказват влияние върху членове на организацията „Движение на 
американските индианци“ (ДАИ) и имат връзка с активните борби 
на коренните американци за граждански права в периода 1969–73 г. 
Трудно е да се докаже дали това е вярно, но е факт, че лидери 
на ДАИ като Ръсел Мийнс, Денис Банкс и Клайд Белкърт са се 
познавали лично с авторката на „Синовете на Великата мечка“ и 
дори са є гостували в Берлин. Почетното име Лакота Ташина – в 
превод Наметалото (или Закрилата) на лакота, – с което Велскопф-
Хенрих е удостоена в сиукските резервати, е заслужена чест за 
тази необикновена жена. 

В резултат на срещите си със съвременните индианци Ли-
зелоте Велскопф-Хенрих пише нова поредица – продължение 
на историята от „Синовете на Великата мечка“. Така се появява 
пенталогията „Кръвта на орлите“, включваща „Нощ над прерия-
та“ (1966), „Светлина над белите скали“ (1967), „Камък с рога“ 
(1968), „Седемте нива на планината“ (1972) и „Бледоликият“ 
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(1980). Последният от тези романи е издаден посмъртно, тъй като 
е завършен само няколко седмици преди кончината на писателка-
та през юни 1979 г. Като цяло те имат по-малка популярност от 
предхождащите ги творби на Велскопф-Хенрих и са превеждани 
на по-малко чужди езици. Да се надяваме, че в обозримо бъдеще 
тези книги може да бъдат публикувани и на български. 

Моя лична надежда е, че новото издание на легендарните ро-
мани може да възвърне онази чиста жажда по приключения и иде-
али, която томовете на „Синовете на Великата мечка“, изглежда, 
винаги са пораждали през последните 66 години – при това в тол-
кова различни хора.

Любомир Кюмюрджиев,
председател на Българско общество 

по индианистика „Орловият кръг“
4 април 2017 г.

София



17

ТАЙНАТА НА ПЕЩЕРАТА

Нощта беше тиха и безветрена. Наоколо не потрепваше ни 
листо, ни борова клонка. Кората на дърветата по откритата на се-
вероизток страна на планинския склон беше още влажна, почти 
мокра; довеяният сняг се беше разтопил от първите лъчи на про-
летното слънце. Откъм реката, която лъкатушеше край Черните 
хълмове, се издигаха мъгли. Те трептяха под мъховете и скали-
те, пълзяха между храстите, забулваха дърветата и правеха още 
по-непрогледни тъмносиния нощен здрач на луната и сенките, 
хвърляни от шумаците на дърветата, които закриваха блясъка на 
звездите.

Високо горе на хълма едно индианско момче се беше сгушило 
до голямо коренище. То стоеше съвсем неподвижно и дивечът го 
усещаше само по миризмата. Един пор се отби от пътя си, защо-
то надуши човека, но совата прелетя безгрижно край изсъхналия 
дънер, чиято сянка се сливаше със сянката на момчето. Досами 
него, но без да го досегнат, сноп лунни лъчи хвърляха своята 
светлина чак до земята, осветявайки леко носещите се мъгли и 
една ивица земя, широка около разкрач. Това светло петно мене-
ше формата си от преминаващите над него мъгли и беше за око-
то единственото неспокойно нещо в смълчаната и спокойна нощ. 
Момчето беше насочило поглед към светлото петно. Сред мрака и 
самотата на планинската гора всяко друго момче на негово място 
би потърсило утеха в лунния зрак. Ала Твърдокаменния Харка 
Нощното око, син на племето дакота, нямаше от какво да се стра-
хува сред дърветата, скалите и животните в нощта. Той носеше 
ножа със себе си и можеше за миг да се изкачи по някое дърво, и 
това му беше достатъчна защита. Мислите му бяха насочени към 
нещо съвсем друго.
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Сред бледото и несигурно светлинно петно на земята Харка 
беше разпознал следа от човешка стъпка. Следата беше прясна. 
Тук, на два часа разстояние от техния бивак над реката, в това няма-
ше нищо необикновено. Ала следата беше от много голяма стъпка и 
необикновена и по други признаци. Харка Нощното око не вярваше 
на собствените си очи. Не го ли лъжеха движението на светлинното 
петно и мъглите? Той непрекъснато се мъчеше да прецени големи-
ната на крака, който беше стъпил тук. Под ръководството на баща 
му и на по-големите другари от игрите погледът му години наред се 
беше учил и изострял да преценява всяка следа.

Такова широко стъпало, такава тежка стъпка, за каквато 
можеше да се съди по тази следа тук, нямаше никой член на ин-
дианското ловджийско племе, към което принадлежеше Твърдо-
каменното Нощно око. Дори ако момчето предположеше, че не-
познатият, който беше оставил следата, се е плъзнал с левия крак 
по покрития с борови иглички гладък склон и след това с цялата 
си тежест е потърсил опора върху десния си крак, за да не падне 
– дори и тогава тази стъпка беше твърде тежка за един индианец. 
Очертанията и отпечатъците не съвпадаха и по друго със следите 
от стъпки, които Харка Нощното око познаваше. Петата се беше 
отпечатала по-дълбоко от пръстите и имаше ръбести очертания.

Харка цял потрепера. Подобни следи от стъпки големите во-
еначалници и умни мъже приписваха в своите разкази на враго-
вете, на крадците на дивеч и земи, на Дългите ножове, каквито 
малкото индианско момче още никога не беше виждало.

Харка реши да остане неподвижен на мястото си, докато дой-
де баща му. Той го беше изпратил посред нощ от селото да отиде в 
гората. Момчето не знаеше защо и за какво, знаеше само, че беше 
заради нещо много важно, и предусещаше, че баща му, бойният 
вожд на ловджийското племе, искаше да го посвети в една голяма 
тайна. Решено беше вече – утре бивакът щеше да се вдигне, щеше 
да напусне гористите планини, за да търси в по-южните прерии 
нови ловни райони. През нощта, преди да се отправят на път, бой-
ният вожд на племето искаше да открие на сина си една тайна на 
отколешното им гористо родно място.

Предусещането на тайната и непознатата следа, от чиито 
очертания сякаш дебнеха враждебност и опасност, изопваха нер-
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вите и чувствата на единадесетгодишното момче. Баща му не е 
могъл да знае за тази следа, когато го изпрати да отиде горе в 
планината.

Нещо изшумоля в короните на дърветата, Харка наостри слух. 
Помисли си, че навярно две диви котки се гонят наблизо; те тича-
ха на всички посоки. Можеше и да са рисове. Зверовете фучаха. 
Вече бяха съвсем наблизо. Изсъхналото дърво, до корена на кое-
то се беше свил Харка, изведнаж се разтърси; единият звяр беше 
скочил в клонака му. Вторият го последва; едва отекнало, едно 
яростно фучене замря в приглушено гъргорене. Дивите зверове 
се бяха вкопчили един в друг и се хапеха. Индианското момче, 
извило с почти неуловимо движение глава нагоре, наблюдаваше. 
Правилно беше предположило – бяха рисове. Един сух клон се 
отчупи. Двата звяра се строполиха, без да се изпускат един друг, 
преобърнаха се презглава по стръмния склон и чак тогава се от-
делиха. Единият побягна напред, вторият го последва след кратко 
двоумене. Малкият индианец долови дращенето на ноктите им, ко-
гато зверовете се покатериха недалеч от него на друго дърво. Още 
веднъж се чу фучене, после шумът заглъхна в клоните и в нощната 
гора настъпи предишната тишина.

Харка отново насочи вниманието си към светлинното петно, 
което луната хвърляше върху горската пръст. И се сепна. Боре-
щите се рисове бяха заличили напълно следата от стъпката, кога-
то се бяха отърколили на земята.

Той не ще може да я покаже на баща си.
Тъй като нямаше смисъл вече да гледа неотстъпно към място-

то на следата, сега Харка мислеше само за идването на баща си 
и за неговото неизвестно намерение. Уговореният час настъпи. 
Вождът Матотаупа трябваше да дойде скоро.

Харка се ослуша. Той имаше много остър слух, но баща му 
въпреки това успя да го изненада. Светлинното петно на земята се 
закри изведнаж от едрата, смътно различаваща се фигура на вожда. 
Момчето се изправи и бащата сложи ръка върху рамото му. За миг 
двамата стояха мълчаливо един до друг. Харка чакаше да разбере 
ще каже ли нещо баща му. Тъй като бащата мълчеше, той самият 
каза съвсем тихо:
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– Тук имаше прясна следа от човешки крак. Два риса я заличи-
ха. Не беше следа от индианец.

Мина доста време, докато вождът отговори:
– Ще внимаваме. Ела.
Той тръгна нагоре по пътя и синът му Харка го последва вни-

мателно, ловко, с твърди и широки крачки като бащините.
Склонът стана стръмен и краката стъпваха само върху скали, 

в които се бяха впили дървесни корени, и върху мъхове. Труд-
но беше да се върви тук, но човек можеше да се придвижи без-
шумно. От небето звездите заничаха през клонаците на дърветата; 
месецът беше отминал напред. Харка следваше баща си, без да 
изостава, но сега сърцето му биеше силно и тялото му се покри с 
пот. Вождът се катереше все по-бързо, сякаш се страхуваше да не 
пропусне нещо.

Най-после той се спря, без момчето да може да разбере при-
чината за това. Двамата индианци бяха заобиколили една отвес-
на скала, която стърчеше петнадесетина метра над шумаците на 
дърветата. Сега те стояха на горната страна на тази отвесна стена 
и момчето последва примера на баща си, който легна по корем, из-
даде внимателно главата си над ръба на скалата и погледна надолу. 
Беше се появил лек ветрец; върховете на дърветата ниско долу на 
склона се огъваха и издигаха като вълни на тъмно море.

С рязко движение вождът хвана ръката на сина си, сякаш ис-
каше да го задържи или да насочи вниманието му към нещо, и от 
това движение Харка разбра, че не беше сънувал, а че баща му 
беше забелязал онова, което Харка Нощното око видя: на едно мя-
сто на отвесната скала се беше плъзнала сянка, все още напълно 
неразгадаема за момчето.

Върху скалата беше легнал онзи неопределен светлик, кой-
то скритата сега за окото от скалите и клонаците луна и звезди-
те хвърляха в нощта. В тази неясна светлина, различима само за 
ловджийско око, по средата на скалата бързо се беше придвижила 
сянка, която веднага отново изчезна. Харка наблюдаваше внима-
телно мястото. Там скалата имаше издатина и точно до нея силно 
се дръпваше назад, като че ли издатината имаше голяма дупка. 
Може би това наистина беше така, може би на това място имаше 
вход за някоя от многобройните пещери в покритата с гъсти гори 
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планина. Мястото, където ловджийското племе дакота, към което 
принадлежаха Харка и баща му, беше разпънало преди няколко 
седмици своя бивак, не беше много отдалечено оттук, на около 
два часа, както вече споменахме, долу край реката. Твърдокамен-
ния Харка Нощното око беше обхождал нашир и надлъж мест-
ността наоколо като водач на Ордата на младите кучета. Точно 
тази отвесна скала обаче, пред която се намираше сега с баща си, 
той всякога беше избягвал, тъй като в бивака шушукаха нещо за 
някаква магия, която действала тук. Може би неразгадаемата бег-
ла сянка имаше нещо общо с това. Харка погледна баща си, който 
изцяло беше насочил вниманието си към мястото, където скалата 
се издаваше остро напред. Сянката беше паднала така, като че ли 
зад тази издатина се беше придвижило бързо нещо, което двамата 
индианци не можеха да видят. Харка не мислеше само за магията, 
той мислеше и за следата от човешката стъпка.

Вождът Матотаупа се изправи на колене, развърза ласото, 
което носеше със себе си, и го прехвърли през едно дълбоко вко-
ренено дърво на отвесната скала. После, като хвана здраво ви-
сящите краища на ласото, той започна да се спуска внимателно 
по скалата надолу; стараеше се да се държи винаги така, че да не 
може да бъде улучен от някого, скрил се може би зад издатина-
та на скалата, без непознатият сам да се открие пред погледа на 
индианеца. Вождът беше облечен в кожени индиански панталони 
с гамаши и с широк набедреник; краката му бяха обути в меки 
мокасини от дивечова кожа Косите му бяха сплетени на плитки, 
които падаха върху раменете му. На кожена връв, прехвърлена 
през врата му, висеше кожената кания, от която стърчеше ножът 
му. Друго оръжие Четирите мечки не носеше със себе си, дори и 
бойната тояга не си беше взел.

Вождът заобиколи издатината на скалата, за което му беше 
стигнала половината дължина на ласото. После изчезна от очите 
на момчето зад издатината. Цели две минути Харка остана сам, 
без да чува или вижда баща си. Най-после ръката на вожда се по-
даде иззад скалата и едно леко махване даде на момчето да разбе-
ре, че трябва да последва баща си.

Харка също стигна много бързо до мястото, където стоеше 
приведен баща му. Двамата индианци се намираха пред входа на 



22

една пещера. Дупката в скалата изглеждаше по-черна от нощта. 
Вождът направи няколко стъпки навътре в пещерата, опипвайки 
непрекъснато внимателно с крак, защото подът на пещерата беше 
полегат. Харка го следваше по същия начин. Когато бащата седна, 
седна и той. Стените на пещерата бяха влажни, въздухът задушен. 
Съвсем отдалеч, от дълбочината на скалата, до ухото долиташе 
нежен, почти напевен звук. Момчето се ослуша, като несъзнател-
но се примъкна съвсем близо до баща си. Възможната опасност 
да бъдат нападнати от човек за момента не съществуваше, тъй 
като сега двамата индианци също бяха защитени от тъмнината на 
пещерата и не представляваха вече под блясъка на луната добра 
цел за прикрит враг. Трябваше само да бъдат нащрек, тогава не 
можеха лесно да ги изненадат. Харка имаше пълно доверие в бой-
ния опит на баща си.

Когато се убеди, че наблизо нищо не помръдва, вождът пое 
навътре в пещерата. От тавана капеше вода. Странни скални обра-
зувания, които висяха от тавана, и други, които като че израстваха 
от пода подобно на малки пирамиди, им препречваха на няколко 
места пътя, затова те се придвижваха съвсем бавно. Звукът във 
вътрешността на скалата се усили, превърна се в бучене.

Харка не мислеше за нищо. Беше насочил изцяло вниманието 
си към пътя и към баща си. Двамата навлязоха вече много навътре 
в скалата. Бученето се усили извънредно много. Мощно кънтене 
изпълни пещерата и заглуши всичко друго.

В този миг се случи нещо, което Харка с мигновена бързина 
възприе като някаква шеметна ужасна игра. То започна с някакъв 
вик, един-единствен ужасяващ, прокънтял от тъмнината звук, кой-
то отново се върна заедно с ехото и се блъсна в стените. После 
едната ръка на бащата, търсейки опора, сграбчи Харка и момчето 
усети, като че го повлякоха в някаква незнайна дълбочина. То по-
трепера от ужас и обви ръце около един зъбер на скалата, същия, 
за който още се държеше бащата с другата си ръка. Зъберът се 
отчупи. Над Харка прелетяха пръски вода.

Но в същия миг бащата навярно беше намерил по-добра опо-
ра, защото успя да издърпа момчето на здрава скална основа. От-
някъде долетя още един вик, после около двамата индианци не 
остана нищо друго освен мрак и кънтящото бучене.
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Харка се помъчи да умири запъхтения си дъх. Когато отново 
можеше да мисли, той се попита дали баща му беше извикал. Не, 
не можеше да е бил баща му. Наистина в кънтящата пещера и при 
това силно бучене човешкият глас сигурно би звучал по-различно 
от обикновено. Ала вторият вик беше долетял отдалеко, докато 
бащата стоеше непосредствено до Харка.

Няколко искри просветнаха в тъмнината. От неспирното бу-
чене Харка не беше чул чаткането на огнивото. Сега под светли-
ната на искрата той разпозна ръката на баща си и водата, която 
го беше оплискала. Из един от страничните стръмни ръкави на 
пещерния вход вдясно се спускаше огромна струя вода от някакъв 
подземен извор, прекосяваше входа и после се хвърляше стрем-
главо като водопад в незнайните дълбочини на планината.

Искрите угаснаха.
Бащата се изправи, хвана ръката на Харка и го поведе внима-

телно обратно към пещерния вход. След няколко метра той вече 
можеше да пусне ръката на момчето, вече нямаше опасност за него 
да стъпи накриво или да се подхлъзне. Харка следваше баща си и 
мълчаливо, както бяха дошли, двамата отново стигнаха мястото, 
където посред стръмната отвесна скала се откриваше входът на 
пещерата. Бученето и кънтенето отново бяха заглъхнали, те пак 
долавяха само далечния напевен звук Съзряха отново върховете 
на дърветата, които се привеждаха под повея на нощния вятър, а 
високо над скалите и гората блещукаха звездите – недостижими, 
равнодушни.

Отнякъде изкрещя сова.
Вождът провери дали краищата на ласото още висят пред из-

датината на скалата. Всичко беше непокътнато и Матотаупа из-
тегли ласото към себе си. Прехвърли го през една издадена напред 
скала и се спусна от входа на пещерата върху горската пръст. Хар-
ка направи същото и тръгна по следите на баща си, който преко-
сяваше в тъмната гора склона, като вървеше от южната страна на 
планината, където се намираха в момента, към западната. Когато 
Матотаупа ускори ход, за Харка отново не беше вече лесно да го 
следва.

Най-после двамата достигнаха един поток, който излизаше от 
скалата необикновено широк и силен; водите се гонеха с бучене 
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по обраслия с гори стръмен склон надолу към по-големия поток в 
подножието на скалния масив.

Пред потока вождът се спря. Тук дърветата растяха малко по-
нарядко, над полянката светеха звездите, водата блестеше и човек 
можеше да се оправи по-лесно. Матотаупа заповяда на момчето да 
легне и да спи. Харка се подчини, макар и с неудоволствие. Но той 
искаше да докаже на баща си, че може да бъде господар на себе си 
при всяко положение. Потърси по-гъсто обрасло с мъх местенце, 
сви се на кълбо и заспа, зъзнейки.

Когато отново се събуди, около него утрото също се разбуж-
даше. Мракът се разнесе, луната и звездите избледняха, дърве-
тата, скалите и мъховете възвърнаха цветовете си, а в буйния 
пенлив поток се гонеха светлинните отблясъци на възходящото 
по небосвода слънце. Птици пееха, катерички се гонеха, един 
бръмбар профуча с бръмчене, търсейки храна. Беше студено, по-
студено дори, отколкото през нощта росата по сухите дървета и 
боровите иглички, които покриваха пръстта, трептеше сребърна 
като скреж.

Харка наблюдаваше баща си, който сякаш търсеше следи око-
ло водата. Но освен няколко дири от дивеч, които водеха към изво-
ра и към потока и след това отново се връщаха назад, не можеше 
да се намери нищо друго. Вождът седна до сина си.

– В пещерата имаше човек – каза той бавно и много сери-
озно. – Водата, на която ние се натъкнахме вътре, излиза тук от 
планината.

Харка разглеждаше съсредоточено извора. Можеше ли човек 
да излезе от планината заедно с водата? Изглеждаше невероятно, 
но не и невъзможно. Докато все още разсъждаваше, Харка чу от-
ново гласа на баща си:

– Би било по-добре, ако можеше да останем още няколко дни 
тук. Дотогава непознатият или ще умре, или ще излезе заедно с 
водата навън. Но ти знаеш, че ние трябва да тръгнем с бивака, за 
да търсим бизони, и аз съм длъжен като боен вожд да предвождам 
хората си. Не мога да се бавя тук. Ние не можем да сторим нищо 
друго, освен да доведем тук някого от нашите хора и да го оставим 
на пост край потока. След това той ще ни настигне по следите. Из-
тичай в бивака и попитай мирновременния вожд Белия бизон кого 
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ще изпрати тук на пост. Аз ще остана, докато дойде някой да ме 
смени. Разбра ли ме?

Харка веднага тръгна. Беше наистина уморен, но и твърде 
възбуден, та не усещаше умората, и се спускаше напряко с леки 
скокове надолу по склона към бивака. Непрекъснато в съзнанието 
му пареше въпросът защо баща му го беше завел тази нощ в пеще-
рата. Какво искаше да му разкрие той? След срещата с непознатия 
всичко беше протекло различно от предвиденото и тайната, която 
Матотаупа искаше да разкрие на своя син през последната нощ, 
която щяха да прекарат в своята гориста родина, си беше останала 
тайна. Изпълнен с мрачни и неопределени предчувствия, Харка 
най-после пристигна в бивака, отдето се беше измъкнал тайно по 
вечерен здрач предишния ден.

Типите, както дакота наричат своите кръгли заострени наго-
ре кожени шатри, бяха опънати на една горска поляна от горната 
страна на реката. Група от четири по-големи шатри се отделяше 
от останалите: Заклинателската шатра на племето, Съвещател-
ната шатра, шатрите на мирновременния и на бойния вожд. По 
тези типи бяха нарисувани с особено старание тайнствени знаци 
с различни бои, които индианците сами знаеха да си приготвят от 
цветна пръст. Шатрата на бойния вожд Матотаупа беше украсе-
на с големи квадрати. Слънчеви лъчи озаряваха тежките кожени 
чергила. Майката на Харка беше освободила от забитите в земята 
колчета направените от бизонова кожа чергила на входа към изток 
и ги беше вдигнала нагоре, така че въздухът и светлината можеха 
свободно да влизат вътре. Харка видя огнището в средата на ба-
щината типи, дима, който се издигаше право нагоре, и пръстените 
паници. Край огъня седеше баба му и шиеше някаква дреха. По-
малките братче и сестриче на Харка – десетгодишно момиченце 
и деветгодишно момче – я наблюдаваха внимателно. Майката де-
реше пред шатрата един заек. Харка усети силен глад, защото от 
седмица насам яденето им беше много оскъдно, но го потисна. 
Според заръката на баща си той веднага отиде в шатрата на мир-
новременния вожд, която се издигаше до Матотауповата типи.

Шатрата на Белия бизон беше затворена. През последните 
дни тя всякога беше затворена, защото мирновременният вожд 
беше болен. Дори и заклинанията на заклинателя на племето не 
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бяха успели още да го излекуват. Той крееше, без да има някаква 
рана. Харка изпита ужас пред онзи невидим враг, който разяждаше 
извътре мирновременния вожд. И когато в този момент в съседна-
та типи на заклинателя, изрисувана със змии и гърмящи птици, се 
понесе приглушеният заклинателски напев, момчето вдигна ръка 
пред устата си и заповтаря бавно вакантанка, „Великото заклина-
ние“, което според него невидимо се издигаше над всичко, което 
то виждаше и чуваше.

Момчето се окопити и влезе в шатрата на Белия бизон.
Вътре цареше полумрак. В дъното седеше жена му неподвиж-

на, привидно безучастна. Подобната на кимоно кожена дреха, чии-
то ръкави и подгъв завършваха с ресни, обгръщаше плътно тялото 
є. Отпуснала ръце в скута си, проследи с тъжен поглед момчето, 
което се беше приближило до огнището. Белия бизон лежеше про-
стрян на постелята си от кожени завивки, опрян върху подложката 
за главата, приготвена от сплетени върбови вейки, провесени на 
триножник Лицето му беше хлътнало, ръцете – изпосталели. Той 
направи леко движение, за да покаже, че е усетил посещението. 
До краката край постелята му стоеше Шонка, единственият син 
на Белия бизон, петнадесетгодишен момък, гол до кръста. Харка 
сведе поглед. Той не обичаше Шонка. Между двете момчета се 
беше породило онова неприятно чувство, което избухва при сто-
тици дребни поводи и всъщност не е било предизвикано нито от 
единия, нито от другия. Харка не искаше да мисли за това сега. 
Важното за него бе да успее да убеди Белия бизон да изпълни 
молбата на неговия баща и да изпрати някого на пост край потока 
в планината, когато племето поеме дългия си път.

Момчето докладва късо и делово.
Болният вожд сякаш не беше разбрал всичко, което му казва-

ше Харка, защото движеше неспокойно и безпомощно глава насам 
и натам и накрая се извърна към Шонка.

– Ние не можем да се лишим нито от един боец, така казва 
баща ми – обърна се момчето към госта, ала Харка разбра, че от-
казът беше само произволно решение на Шонка, и почувства да го 
обзема ярост.

– Върви! – заповяда Шонка. – Баща ми каза вече, хау.



27

Харка погледна още веднъж към болния. Той беше приклопил 
очи, нямаше надежда, че ще проговори. Затова момчето се извъ-
рна и излезе.

Какво да прави?
Огледа се. Селото беше оживено, при идването си в лагера 

той беше възприел всичко като обикновено и то не му се стори 
много важно в този миг. Но когато сега плъзна поглед навсякъде, 
пред съзнанието му едно подир друго преминаха всяко същество и 
всяко движение: неспокойните кучета, които бяха също така глад-
ни като самото момче, слабите момчета, които играеха с пръчки 
някаква игра на топка и крещяха високо, малките момиченца, ко-
ито помагаха в отворените шатри на майките и на по-големите си 
сестри, и най-после многобройните коне, които гризяха храстите, 
рядката трева и корите на дърветата, а пред няколко шатри – бой-
ните и ловните трофеи: бизонови рога и скалпове, изкачени на 
високи прътове и полюшващи се от утринния ветрец. Най-богато 
беше отрупан с трофеи прътът пред бащината шатра на Харка.

Не мина дълго време и Харка откри своя приятел Сокола. Той 
беше по-възрастен от Харка, вече шестнадесетгодишен момък, 
израсъл висок и слаб. Харка се запъти към него и Сокола прекъс-
на работата си. Той тъкмо подостряше върховете на стрелите си.

Харка клекна до него, защото, макар и да бързаше, не беше 
прилично един толкова важен въпрос да се обсъди набързо. Той 
повтори доклада си пред Белия бизон почти дума по дума.

– Сега кажи ти, Четан – приключи той.
„Четан“ на тяхното наречие означаваше „сокол“.
– Твоят баща е нашият боен вожд – каза енергично слабото 

тъмнокожо момче. – Нека той да заповяда. В нашите ловни ме-
ста е навлязъл чужд човек – това означава борба! Матотаупа сам 
трябва да се разпореди.

Кръвта нахлу в страните на Харка и се изкачи чак до слепо-
очията му. Той прозря упрека в думите на приятеля си, че Мато-
таупа не е достатъчно решителен, и тъй като дълбоко в себе си 
момчето усещаше, че в този упрек към обожавания от него баща 
има все пак известно основание, то още повече се огорчи.

– Моят баща знае какво върши. Хау. Ти би ли поел да останеш 
на пост край извора, макар че още не си боец?
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– Бих го направил, ако моят баща Летния дъжд разреши. Ела, 
да отидем заедно при него.

Харка тръгна редом с приятеля си. Летния дъжд, бащата на 
Сокола, не беше в бивака. Беше излязъл с коня си в прерията, 
която се простираше надалеко около обраслия с гъсти гори скален 
масив, и двамата млади приятели изведоха конете си, за да го на-
стигнат. Сокола знаеше, че баща му имаше намерение да поеме в 
югозападна посока и да издебне евентуално появилите се бизони. 
Двамата с Харка трябваше само да прекосят с конете си гората и 
плитката река, която минаваше покрай южния склон на планината. 
Щом пресякоха последната ивица гора, той веднага откри върху 
безкрайното вълнисто кафяво-зелено пасище следите от коня на 
баща си. Харка и Четан подкараха в галоп своите дребни полу-
диви пъстри коне, които те яздеха неоседлани.

За техните очи следата в тревата беше ясна като прокарана 
пътека. След четвърт час момчетата намериха Летния дъжд. Той 
отдавна беше дочул приглушения шум, предизвикан от копитата 
на двата препускащи в галоп коня, и беше следил с очи младите 
ездачи. Беше спрял и очакваше на коня си момчетата.

Харка повтори за трети път дословно доклада си, без да из-
пусне или прибави нещо.

Летния дъжд зарея замислен поглед над прерията. Слънчевата 
светлина беше вече ярка и ослепителна, вятърът хапеше очите, та 
индианците примижаваха.

– Ще вървим тримата – реши боецът. – Харка ще ни води. Аз 
искам да видя мястото, а после Матотаупа ще реши кой от нас ще 
остане на пост. Ако междувременно не се е случило вече нещо.

Тъй като бяха на коне, те скоро стигнаха гората и бивака. 
Индианците се смъкнаха от мустангите и Харка и Четан върнаха 
и трите коня обратно в стадото им. После тримата се отправиха 
пешком към извора в планината при вожда Матотаупа. Те се про-
вираха като диви котки през гората, Харка най-отпред, следван от 
Летния дъжд и Сокола, който вървеше последен.

Когато тримата наближиха мястото около извора, водачът 
Харка стана много внимателен. Вниманието му се дължеше на 
превърналия се вече в инстинкт опит, че всякога, когато може да 
ти се случи нещо неизвестно, трябва да останеш колкото се може 



29

по-незабелязан. Прикривайки се зад дърветата и храстите, той 
водеше двамата си придружвачи към една издатина в планинския 
склон, откъдето можеха да огледат мястото край извора незабеля-
зани от никого. Твърдокаменния Харка Нощното око се радваше 
много при мисълта, че ще има възможност да наблюдава баща си, 
без самият той да може да го забележи. По-късно баща му сигурно 
щеше да го похвали засмян за умението му.

Мислите и мечтите на Харка се прекъснаха рязко, когато той, 
легнал в храсталака на земята, хвърли първия поглед към планин-
ския извор и стръмния склон, по който се спускаше водата.

Край клокочещата и бълбукаща вода лежеше едрата снага 
на Матотаупа: главата надолу, краката нагоре върху склона, със 
съвсем отпуснати ръце. Вождът лежеше по очи.

Кръв не се виждаше, от далечината не можеше да се забележи 
никаква рана. Ножът му сгърчеше от канията, която все още ви-
сеше на кожената връв. Харка напрегна поглед да открие някакви 
следи, но не можа да различи нищо.

Той би скочил веднага при баща си, измъчван от ужасния 
страх, че Матотаупа е мъртъв. Ала Летния дъжд, който разбираше 
и може би споделяше чувството на Харка, задържа момчето с едно 
докосване на ръката и след това даде с безмълвния език на знаци-
те нарежданията си на Харка и на младия Четан. Четан трябваше 
да остане на наблюдателното място, докато Летния дъжд и Харка 
щяха да заобиколят в кръг отдясно и отляво потока, да проучат 
терена и отново да се срещнат при извора.

По този начин единадесеттодишният Харка получи отговор-
на задача и той разбираше, че Летния дъжд разчита на него като 
на боец. Това доверие вдъхна сили на момчето и видът на бащата, 
който лежеше в несвяст или мъртъв върху горската пръст, го ожес-
точи срещу непознатия неприятел. Облада го силно напрежение и 
в същото време онова спокойствие, което силният човек запазва в 
момент, когато е напълно решен да срещне опасността.

Индианското момче се промъкваше внимателно надолу из-
зад обраслата с храсталаци издатина на скалата, която им беше 
служила за наблюдателница, прикривайки се непрекъснато откъм 
откритата полянка край извора. Той ту пълзеше, ту прибягваше 
напред, прикривайки се зад дънери и стебла. Нито веднъж не 
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стъпи на изсъхнала клонка, внимаваше да не разклати нито един 
клон. Нито едно листо не биваше да се помръдне и да привлече 
вниманието на непознатия неприятел. Стотици пъти вече Харка 
беше упражнявал подобен ход, когато играеше с връстниците си, 
или ходеше на лов за дребен дивеч в гората с баща си. Момчетата 
от племето дакота също преминаваха строг учебен курс, в който 
трябваше да изучат всичко необходимо за живота на едии ловец и 
боец. Харка беше главатар на своите връстници от Ордата на мла-
дите кучета. Бяха го избрали за главатар не защото беше син на 
бойния вожд, а защото беше съобразителен, решителен и ловък. 
Затова днес и Летния дъжд, заместникът на вожда, му се доверя-
ваше като на възрастен.

Харка беше преминал вече голямо разстояние по склона, без 
да се беше случило нищо особено. Другарите си той не можеше 
да вижда, нито Четан, който беше останал горе на скалата в пълно 
прикритие, нито Летния дъжд, който подобно на Харка се примък-
ваше от другата страна на потока през гората и чийто път беше по-
дълъг, отколкото на момчето, тъй като той трябваше да заобиколи 
потока чак отгоре.

Утринните песни на птиците отдавна бяха заглъхнали. Само 
от време на време тук-таме се чуваха цвъртене и чуруликане. Един 
гущер лежеше върху огрените от слънцето речни камъни и се гре-
еше на слънцето. Харка заобиколи внимателно мястото, за да не 
обезпокои животното. Един пробягнал гущер може да предизвика 
недоверието на неприятеля.

Досега момчето не беше открило никаква следа от човек, 
дошъл или минал оттук. Той продължаваше да се промъква със 
същата предпазливост и най-после се приближи до буйния поток 
там, където водата се спускаше от склона. Харка погледна през 
дърветата и храсталаците към водата. Вълните прескачаха през 
огладената пръст и измитите камъни; те поемаха светлината, про-
блясваха и отново ставаха тъмни като горската пръст и зеления 
мъх. Горе откъм извора и долу откъм малкия водопад идеше силно 
бучене; край момчето водата бълбукаше и се плискаше о няколко 
камъка. Харка познаваше потока от своите набези с Младите ку-
чета. Той знаеше много добре пътя на потока и къде беше бродът 
на дивеча.
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Нищо не изглеждаше променено. Никъде не се забелязваше 
съмнителна следа. Харка гледаше внимателно наоколо си. Тук 
край потока той трябваше да се срещне с Летния дъжд.

Между храстите на отсрещния бряг на потока се показа лице-
то на по-възрастния индианец. Харка и той се спогледаха и всеки 
разбра по очите, от погледа на другия, че никой не е забелязал 
нещо необичайно. С едно леко движение на главата Летния дъжд 
даде на Харка да разбере, че трябва да остане отсам брега и да 
почне да се промъква нагоре покрай потока. После лицето на 
Летния дъжд отново изчезна и макар Харка да знаеше, че боецът 
дебне нагоре по оттатъшния бряг, нищо не можеше да чуе или 
види. Може би непознатият неприятел беше също така ловък и 
се придвижваше някъде в гората, без индианците да могат да го 
забележат?

Напрежението на Харка се изостряше все повече, колкото се 
приближаваха към мястото, където лежеше баща му. Изпадналият 
в несвяст или мъртъв индианец се намираше на отсамната страна, 
по която момчето пълзеше нагоре сега още по-внимателно.

Харка стигна до едно място, откъдето можеше да вижда 
съвсем отблизо потока и баща си, докато в същото време той са-
мият оставаше добре прикрит зад клоните и малката канара. При 
това той направи едно неочаквано откритие и веднага го обзе сил-
на радост. Матотаупа не беше мъртъв. Той движеше очите си. До-
като челото му оставаше обърнато към земята, той гледаше вни-
мателно към сина си, когото навярно беше забелязал вече иззад 
прикритието му.

Харка не се помръдваше. Обглеждаше с очи околността и тя-
лото на баща си, като спираше вниманието си за известно време 
на всеки сантиметър зрително поле. Навярно Летния дъжд праве-
ше същото, защото от него още нищо не се виждаше, макар че той 
също отдавна вече трябваше да е стигнал на същото място на от-
срещната страна на брега на потока, на което стоеше Харка отсам.

Всички търсеха с очи и дебнеха с уши – Четан горе на скала-
та. Харка и Летния дъжд – в гората край потока, и явно – и Мато-
таупа, който продължаваше да лежи неподвижно, ала буден.

Слънцето блестеше ярко над малката полянка в гората край 
потока. Две пчели бръмчаха наоколо, навярно първите след то-
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пенето на снеговете. И те сигурно бяха гладни като хората, които 
също бяха изяли вече зимните си запаси. Пчелите търсеха мед по 
цветята, дакота търсеха бизони, ала нито животните, нито хората 
бяха успели да намерят прехраната си.

Спокойно бръмчащите пчели, някакъв паяк, който лазеше по 
един сух камък над водата, една птица, която прелетя надолу и 
започна да пие вода от потока, доказваха, че четиримата индиан-
ци се държаха достатъчно мирно, за да не подплашат животните. 
Дали имаше и друг човек, който се държеше така мирно? Това 
беше все още загадка.

Харка разсъждаваше защо ли баща му лежи така странно 
върху пръстта, с главата надолу, с разтворени ръце, сякаш беше 
паднал. Момчето разглеждаше внимателно положението на камъ-
ните. Матотаупа сигурно се беше плъзнал. Дори за едно ловджий-
ско око от най-голяма близост следите му бяха едва забележими. 
Харка предположи, че баща му е стоял малко по-надолу край по-
тока, толкова по-надолу, че главата му е била на височината на 
извора. Лек отпечатък от пръстите на краката му в пясъка изда-
ваше мястото, където е стоял. Сигурно Матотаупа е бил с гръб 
към скалата и потока. Погледнал е надолу по течението на потока, 
навярно само за миг или може би защото нещо там долу в гората 
е било привлякло вниманието му, навярно някакъв шум. Когато 
преди няколко часа Харка се раздели с баща си, той видя как татко 
му се скри, за да може да наблюдава потока незабелязано. Защо 
ли е излязъл от своето прикритие? Това момчето не можеше да си 
обясни. Баща му не изглеждаше и ранен. Кафявият му гръб, бле-
стящата от мечата мазнина кожа, станала от това нечувствител-
на към студа и мокротата, лъщяха на слънцето; черно-синята му 
коса беше гладко разделена на път. Непокътната беше и змийската 
кожа, с която беше превързано челото му. Двете красиви пера на 
бойния орел също висяха непокътнати на тила му. Панталоните 
му с гамаши от светла кожа и мокасините не бяха изцапани; ножът 
стоеше в канията си, ласото висеше на ръката му. Единствено-
то нещо, което възбуди съмнението на Харка, беше един странен 
камък, който лежеше недалеч от Матотаупа. Той не приличаше на 
речните камъни, загладени от водата, а беше грапав и чудноват. 
Повърхността му беше ъгловата, подобно на малките каменни пи-



33

рамиди, които се издигаха от пода в пещерата и така бяха затруд-
нили влизането им навътре предишния ден.

Неочаквано Матотаупа се раздвижи. С бързината на пробяг-
ващ гущер той се вдигна от мястото си и пропълзя зад скалата и 
храсталака до Харка. После двамата зачакаха безмълвни. Нямаше 
защо да си говорят. Ясно беше, че Летния дъжд също беше наблю-
давал случилото се от отсрещния бряг и се промъква сега към тях 
колкото се може по-незабелязано.

Скоро след това очакването им се изпълни. Летния дъжд се 
примъкна до тях. Матотаупа и Харка се посвиха и сега, прилеп-
нали плътно едни до друг, тримата наблюдаваха иззад същото 
прикритие потока. Там се случи нещо, което възбуди внимание-
то и изненадата им. Водната струя стана неспокойна, по-слаба, 
раздели се, сякаш беше срещнала във вътрешността на планината 
някакво препятствие, което спираше свободния є излаз. После во-
дата изби навън неочаквано с удвоена сила и при това запрати 
нагоре два големи колкото юмрук камъка, единият от които изтро-
поля върху речните камъни, а вторият се удари в стеблото на едно 
дърво. Харка видя двата камъка, изхвърлени от водата, на земята. 
Те бяха еднакво остри и със странна форма като първия, който 
беше предизвикал подозрението му. Матотаупа, Летния дъжд и 
Харка се спогледаха въпросително. Двамата мъже започнаха да 
разговарят помежду си с езика на знаците.

– Камъните не бяха запратени от човек – говореше Матотаупа. 
– Водата е чудодейна – беше отговорът на Летния дъжд.
Матотаупа започна да се изтегля назад към гората и двама-

та го последваха. Когато се отделиха на известно разстояние от 
потока, така че тихите им думи да не могат да достигнат дотам, 
Матотаупа започна да им разказва шепнешком какво се беше слу-
чило, докато той беше стоял сам на пост край потока.

– Та – започна той, – след като Харка си отиде, аз останах 
скрит и наблюдавах потока. По едно време чух някъде далеч долу 
в гората рев на сърна. Нашите хора са гладни. Тъкмо се канех да я 
поваля с ножа си – признавам, прибързано изоставих прикритието 
си, за да мога да се ослушам по-добре от полянката и да бъда готов 
да се спусна подир нея. Не за по-дълго, отколкото е необходимо 
да се спусне клепачът над окото ми, застанах с гръб към потока. 
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Тогава усетих удар в тила, не виждах вече нищо, но бях все още в 
съзнание. Строполих се.

Матотаупа замълча.
– Камък ли те удари? – попита Летния дъжд.
– Така беше. Той лежи още край потока. Не го ли видяхте? Не 

е речен камък.
– Аз го видях – каза Харка.
– Скоро отново ми светна пред очите – продължи разказа 

си Матотаупа. – Ала аз не знаех как е могъл камъкът да излети 
във въздуха и дали не го беше хвърлил неприятел. Ако го беше 
хвърлил неприятел, исках да го надхитря. Останах да лежа непод-
вижен, за да ме сметне той за мъртъв. Когато дойдеше, за да вземе 
скалпа ми, щях да скоча и да го убия. Но не дойде никакъв неприя-
тел. Дойдохте вие.

– Да – отвърна само Летния дъжд и после дълго се замисли. 
Най-после отново проговори: – Пещерата е омагьосана и водата 
е чудодейна – каза той после, като наблягаше на всяка дума. – 
Хавандшита, нашият заклинател, предупреждаваше цялото племе. 
Не е било хубаво, Матотаупа, дето си дошъл в навечерието на на-
шето заминаване в омагьосаната пещера и си взел и момчето си. 
Магьосническият дух те е предупредил още веднъж. Възможно е 
това да е лош знак за всички ни.

Харка видя как кръвта се дръпна от лицето на баща му, кафя-
вата му кожа придоби сивкав оттенък.

– Лошо предзнаменование? За какво? – попита Матотаупа с 
глас, който прозвуча глухо като строшен глинен съд.

– Лошо предзнаменование за това, че ние тръгваме на голяма 
опасност, щом искаме да вървим с малкото мъже, с които разпо-
лагаме, да търсим нови ловни земи.

Матотаупа сбърчи чело.
– Бизоновите стада, изглежда, са се отклонили от пътищата 

си. Няма да измрем от глад, я!
Летния дъжд избягваше да погледне вожда а лицето.
– Но да вървим – добави той късо. – Не е хубаво да стоим тук.

Мъжете се канеха да тръгнат, когато Харка направи умолите-
лен жест с ръка.



35

– Искаш да кажеш нещо ли? – попита го баща му.
– Следата, татко! Аз видях през нощта следа от стъпка, следа 

от чужд крак, ти знаеш това, и Летния дъжд го знае.
– На връщане ще потърсим още веднъж – реши Матотаупа 

след кратко колебание.
Летния дъжд се съгласи неохотно. Ала не искаше да се про-

тивопостави. Затова мъжете повикаха Четан да излезе от свое-
то наблюдателско място, но не го извикаха по име, а наподобиха 
три пъти птичи крясък. После четиримата се отправиха към оно-
ва място в гората, където Харка беше чакал през нощта и беше 
видял отпечатъка от човешки крак. И четиримата търсиха, ала 
не намериха никаква следа. Наистина Харка беше единственият, 
който търсеше внимателно и обстойно, и той смяташе, че мъжете 
и Четан, объркани от случилото се, твърде бързо престанаха да 
търсят. Ала той беше още малък и беше достатъчно това, че му 
бяха позволили веднъж да каже мнението си. Повторно вождовете 
не биха му дали думата. Затова не му оставаше нищо друго, освен 
след безуспешното засега търсене да последва баща си и другари-
те обратно към селото.


