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Дъжд сред чинарите
Бай Пу (1226–1306)





Въведение

Дъжд сред чинарите е една от четирите големи трагични пиеси от динас-
тия Юен (1279–1368) – епоха, определяна като Златен век на китайския 

театър, през която за по-малко от век са създадени над 500 театрални произ-
ведения, а запазилите се до наши дни са около 150. Под покровителството на 
монголските владетели театърът се превръща в най-популярното и обичано 
забавление за многолюдното население както на Пекин, така и на другите 
големи градове в китайската империя. Този засилен интерес довежда, от една 
страна, до умножаване на театралните трупи, а от друга, до безпрецедентен 
разцвет на драматургичното изкуство, стимулирано от нуждата от постоян-
но обновяване на театралния репертоар. Едно от най-изявените имена сред 
професионалните драматурзи от епохата е това на Бай Пу (1226–1306?). 
Подобно на много свои образовани съвременници с конфуцианска начете-
ност и литературен талант, той намира поле за изява не на чиновническото 
поприще, а в драматургията, отразяваща всички езикови нива и форми на 
изказ: от високия поетичен стил, през диалога в проза, до разговорната, по-
някога дори диалектална реч. Белязан от трагичната загуба на семейството 
си по време на монголското нашествие и от дългите скиталчества през годи-
ните на своята младост, Бай Пу живее със страданието на своя народ и кате-
горично отказва да служи под каквато и да било форма на чуждестранните 
завоеватели. Той се посвещава изцяло на словото и тази негова отдаденост 
го прави автор на една от най-значимите творби в китайската драматургия.

Неговото върхово достижение е пиесата Дъжд сред чинарите, която 
разказва известната история за любовта между император Сюендзун от ди-
настия Тан и неговата любима наложница Ян Гуейфей. Сюжетът на тази ис-
тория може да се проследи в детайли от сунските повествованиия Мей Фей 
и Неофициална биография на Ян Тайджън (прев. Ал. Алексиев), поместени в 
Средновековна китайска литература. Христоматия. Част първа, с. 246–289. 
Приносът на Бай Пу към този сюжет е, от една страна, в неговата особена и 
силно критична трактовка. Пиесата е ярък пример за литературния подход, 
наречен „да заемеш от древността, за да порицаеш настоящето“ (дзиегу фънд-
зин), който се състои в заемане на сюжети от времената на китайските динас-
тии Хан, Тан и Сун и изобличаване на императори, министри, пълководци и 
т.н. от онези времена. Така драматурзите от Юен, в това число и Бай Пу, по 
косвен начин изразяват омразата си към жестоките монголските завоеватели 
и мъката си заради унизителното положение на китайския народ. Дъжд сред 
чинарите се явява една от най-критичните към императорската институция 
творби в китайската литература. Нейният централен персонаж, император 
Сюендзун, е представен като егоцентричен гуляйджия, който пред надви-
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сналата кризисна ситуация се проявява като безпомощен страхливец, неспо-
собен да направлява съдбините на китайската империя. 

От друга страна, текстът на Бай Пу е върхово достижение по отношение 
на вплитането на поезията в драматургичния текст. Дългите арии, изпълня-
вани от императора (цели 23 в последното действие) са образец както за ви-
соко поетично майсторство, така и за впечатляваща литературна ерудиция. 
Нееднократно авторът заема стихове и дори цели четиристишия от други 
китайски литератори, а също така си служи с изобилни позовавания на ле-
генди, личности и събития от древността. Подборът на фрагментите от Дъжд 
сред чинарите, представени в настоящия превод, бе направен с цел именно 
да се изтъкне както изобличителната сила на словото на Бай Пу, така и не-
говата несравнима поетична дарба. Прологът е сам по себе си цяло дейст-
вие, където се представят голямата част от персонажите; в него се загатва 
за тайната авантюра между Ян Гуейфей и тюркския пълководец Ан Лушан: 
историческа спекулация, която обаче неизбежно се появява в произведения-
та на критично настроените литератори. Първото действие е неравностоен 
диалог, където императорът изпълнява един след друг поетични фрагменти, 
а наложницата се вмъква помежду тях с пестеливи реплики или въпроси като 
суфльорка, която направлява изпълнението на централния персонаж. Във 
второ действие авторът прокарва своята основна идея, а именно че незави-
симо дали са китайци или чужденци, властимащите са жалки, покварени и 
неспособни да се грижат за народа си. Последното действие е дълъг и траги-
чен монолог, отличаващ се с изключително поетично изящество и сравним 
по своята литературна значимост с терзанията на изоставения в бурята Крал 
Лир от едноименната пиеса на Уилям Шекспир. 

При осъществяването на този превод са консултирани китайското ано-
тирано издание на оригиналния текст от сборника Юенжън Дзадзю Сюен 
[Избрани пиеси дзадзю на автори от династия Юен] (съставител Гу Сюедзие, 
издателство Жънмин Уънсюе Чубаншъ, 2002), както и преводът на руски 
език на Т. Малиновская и С. Ботвинник, поместено в сборника Юенска дра-
ма (съставител В. Петрова, издателство „Изкуство“, 1966).
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Пролог

(На сцената се втурва персонаж муо1 в ролята на Джан Шоугуей, 
следван от войници, рецитира.)

Потуших метежите на Север с моите безстрашни воини.
Под нашия напор вражите владетели слагаха оръжие.

 1 В китайския традиционен театър съществуват пет основни категории персонажи: шън 
(положителен мъжки персонаж от благородно потекло), дан (жена), дзин, или „изрисувано 
лице“ (положителен или отрицателен герой), муо (второстепенен мъжки персонаж) и чоу 
(комичен персонаж).
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В страната възцари се мир, управниците са спокойни.
Вдигам резбован лък и броя в небето ятата гъски.

По фамилия съм Джан, по име Шоугуей. Заемам поста управител на об-
ластта Йоуджоу2. Като малък изучих конфуцианските книги и в едно с 
това усвоих военните стратегии. Сега съм прочут сановник, главноко-
мандващ на гранична област. Самият император ми повери тази важна 
отговорност. За щастие, в последните години сигналните огньове по 
границата замряха, а войниците са в отдих. Неотдавна обаче киданите3 
своеволно погубиха една наша принцеса, затова незабавно изпратих 
пълководеца Ан Лушан да проведе наказателен поход срещу тях. Ала все 
още няма вест от него. Стражи, застанете пред портите и следете. Щом 
се появи, веднага ми доложете. 

Стражи: На вашите заповеди!

(На сцената излиза персонаж дзин в ролята на Ан Лушан, рецитира.)

Здравеняк съм и храбрец отявлен! Езиците владея
на шестте чужди племена, подвластни на империята.
Цял живот за подвизи и слава въжделея.
Възправен гордо като стълб между земята и небето,
велики дела готов съм да извърша!

Ето ме, аз съм Ан Лушан. Във вените ми се смесва кръвта на древни пред-
ци от различни номадски родове от областта Инджоу4. Потомък съм на 
рода Кан. Майка ми Ашъдъ е шаманка от тюркско племе. Тя се помолила 
на Духа на войната от планината Ялуошан и се сдобила мен. При ражда-
нето ми ярка светлина изпълнила юртата, а всички диви зверове надали 
вой. Затуй ми дали името Ялуошан. После майка ми се омъжила пов-
торно, за Ан Йенйен, и приела неговата фамилия, а моето име станало 
Ан Лушан. През периода Кайюен5 Йенйен се върна в земите на Тан, от-
веждайки ме със себе си. Там, по върховната милост на императора, бях 
назначен да служа под командването на Джан Шоугуей. Заради това, че 
вещо владея шест племенни езика и заради необикновената ми сила, ми 

 2 Древно наименование на днешната провинция Хъбей.
 3 Племе от тюркско-монголски произход, което обитава на запад от китайските територии 

и след края на династия Тан основава империята Ляо (916–1124).
 4 Древно наименование на най-северния район на провинция Хъбей, днешен Чанли, който 

в края на династия Тан е превзет от киданите. 
 5 Кайюен („Изначално разтваряне“) е първият период от управлението на император 

Сюендзун (712–741), който съвпада с апогея на Тан.



14 СРЕДНОВЕКОВНА КИТАЙСКА  ЛИТЕРАТУ РА

бе възложен поста предводител на разузнавателни и наказателни експе-
диции. Наскоро киданите се разбунтуваха и бях изпратен да ги накажа. 
Уверен в моята смелост и мощ, самонадеяно навлязох в боя. Ала врагът 
се оказа многоброен и претърпях поражение. Днес неизбежно ще се из-
правя пред главнокомандващия и трябва да измисля някакво обяснение. 
Ето, че вече стигнах пред портите на управлението. Стражи, доложете, че 
се явява пълководецът Ан Лушан. 

(Докладват.) 

Джан Шоугуей: Нека влезе. (Ан влиза и отдава поздрав.) Ан Лушан, как за-
върши твоя поход, с победа или с поражение? 

Ан Лушан: Онези разбойници бяха много, а моят отряд – малоброен. Страх 
обзе войниците ми и поради това загубихме битката. 

Джан Шоугуей: Да погубиш войска и да допуснеш поражение, за такова 
провинение пощада няма! Стражи, отведете го. Да бъде обезглавен, а 
после ми докладвайте. 

(Избутват го навън.)

Ан Лушан (вика гръмогласно): Генерале, нима не желаете да премахнете ки-
даните? Защо тогава пращате на смърт един храбър воин?

Джан Шоугуей: Доведете го обратно. (Връщат го.) И на мене ми е жал за 
такъв юначен боец като теб, но в държавата ни има строги закони и аз не 
смея да ги нарушавам своеволно. Така да бъде, ще те изпратя в столицата 
и сам императорът ще реши твоя случай. 

Ан Лушан: Благодаря ви, че пощадихте живота ми. 

(Отвеждат го.)

Джан Шоугуей: Отведоха Ан Лушан. (Рецитира.) 

За милост и смърт има наредби ясни, аз знам,
ала не искам да жертвам този воин голям. 
Инак щях ли заради една варварска глава
грижи да създавам на самия ни владетел?

(Излиза.)

(На сцената се появяват джънмуо6 в ролята на император Сюендзун 
от династия Тан и дан в ролята на наложницата Ян Гуейфей, следва-

 6 В драматичните произведения от типа дзадзю главната роля може да бъде на мъж 
(джънмуо) или на жена (джъндан), като джън означава „централен“. Има два вида дзадзю: 
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ни от Гао Лишъ, Ян Гуоджун7 и придворни дами. Императорът реци-
тира.) 

Тан Сюендзун: 

Император Гаодзу използвал сгодния случай и атакувал от Дзин’ян8,
могъщият и мъдър Тайдзун9 постигнал териториално разширение.
Да опазя завоюваното и да продължа започнато е мое задължение.
Надлъж и шир по света всички да се кланят пред Великата Тан!

Аз съм император Сюендзун от Тан. Моят премъдър предтеча Гаодзу 
вдигнал войска от Дзин’ян и, осланяйки се на своя син Тайдзун, поту-
шил едно след друго шестдесет и четири въстания. После, с подкрепата 
на осемнадесет благороднически рода, променил девиза на управление-
то и провъзгласил династията Тан за властваща в Поднебесната империя. 
Ала при наследника на император Гаодзун10, Джундзун, за нещастие, 
дворцовите интриги прерастнали в преврат. По онова време аз бях вла-
детел на Линдзъ, и тъй, оглавих войските и обуздах надигналата се опас-
ност. Тогава моят по-голям брат, принц Нин, ми отстъпи управлението. 
Откакто се възкачих на престола, изминаха повече от двадесет години – 
за щастие, време на мирни и безметежни дни. Уповавайки се на доброде-
телните министри Яо Юенджъ, Сун Дзин, Хан Сиу и Джан Дзиулин11, 
които в пълно единомислие решават държавните дела, аз най-сетне мога 
да се насладя на спокойствието. Въпреки че в Шестте палата12 има мно-
го наложници, след смъртта на У Хуейфей13 никоя не успя да завладее 
сърцето ми. Миналата година, по време на Есенния празник в средата на 

с главен герой (муобъндзю) или главна героиня (данбъндзю). Централният персонаж 
изпълнява всички арии, докато останалите действащи лица се ограничават предимно с 
реплики и монолози в речитатив. 

 7 Гао Лишъ и Ян Гуоджун са съответно Главен евнух и Първи министър в двора на император 
Сюендзун. Вторият също така е братовчед на наложницата Ян Гуейфей.

 8 Пълководецът от аристократично потекло Ли Юен вдига въстание в Дзин’ян и скоро слага 
край на династия Суей (581–618), след което се провъзгласява като първи император на 
династия Тан. Посмъртно получава името Тан Гаодзу („Върховен предтеча на Тан“). 

 9 По име Ли Шъмин, той е син на Гаодзу и негов приемник.
 10 Деветият син на император Тайдзун.
 11 Най-изявените министри на Сюендзун от периода Кайюен (712–741), които спомагат 

за апогея на Тан.
 12 Едно от наименованията на женските покои в императорския дворец.
 13 Първата любимка на Сюендзун, която въвежда Ян Гуейфей в двора като наложница на 

принц Шоу.
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осмия месец, в съня си посетих Лунния дворец и зърнах лика на Чън’ъ14, 
чиято красота е рядкост в света на смъртните. Но не след дълго, в дворе-
ца на моя син принц Шоу видях наложницата Ян, която по нищо не от-
стъпва на Лунната Господарка. Разпоредих да я направят даоистка мона-
хиня, а после да я доведат на служба в двореца, в храма Тайджън15. Тайно 
бях решил да я направя Гуейфей – Скъпоценна наложница16. Откакто тя 
е редом с мен, сутрин пея, а вечер пирувам, и така е всеки ден. Гао Лишъ, 
бързо, предай моята заповед да се приготви банкета, а музикантите от 
„Крушова градина“17 да засвирят тозчас. Искам да се повеселя!

Гао Лишъ: Както заповядате!

(Влиза министър Джан Дзиулин, водейки под стража Ан Лушан, ре-
цитира.) 

Страж съм на държавните устои, светлото от тъмното деля,
в министерската зала над всички чинове и рангове стоя.
В цялата империя мир цари, едно произшествие няма. 
Ден подир ден, пред императора доклади представям.

Този стар човек пред вас е Джан Дзиулин, родом от Нанхай18. Още млад, 
аз заех първо място на държавните изпити за чиновници и по волята на 
нашия всемилостив владетел бях удостоен направо с длъжността Първи 
министър. Наскоро главнокомандващият на пограничните войски Джан 
Шоугуей ми изпрати под стража един провинил се чуждоземен пълково-
дец по име Ан Лушан. Като гледам, този нискостеблен дебелак има пъргав 
и изкусен език. Считам, че във вида му има нещо твърде странно. Не бъде 
ли наказан, със сигурност ще предизвика безредици в Поднебесната. Днес 
лично ще доложа за това на нашия мъдър владетел по време на аудиенция-
та. Ето, вече стигнах пред вратите на тронната зала. (Влиза и се представя 
пред императора.) Пред Негово Величество се явява Джан Дзиулин.

 14 На петнадесетия ден от осмия лунен месец в Китай се отбелязва Празникът на Средата 
на есента (Джунциудзие). Според традицията хората гледат пълната луна и ядат юебин 
(„лунни сладкиши“). Чън’ъ е прочута красавица от древността, която открадва от своя 
съпруг еликсира на безсмъртието, изпива го и се възнася на Луната, превръщайки се в 
нейна вечна, но самотна обитателка. 

 15 Тайджън означава „велика истина“. Впоследствие наложницата приема монашеското име 
Ян Тайджън.

 16 Най-високата степен за придворна дама.
 17 „Крушова градина“ е актьорско-музикалната дворцова трупа, основана и покровителст-

вана от Сюендзун.
 18 Древен окръг на територията на днешните провинции Гуандун и Гуанси.
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Тан Сюендзун: Какви дела ви водят тук, министре?

Джан Дзиулин: Главнокомандващият на пограничните войски Джан 
Шоугуей изпрати тук под стража претърпелия поражение чуждоземен 
пълководец Ан Лушан. Законът повелява той да бъде обезглавен, но глав-
нокомандващият не се осмелил да действа по свое усмотрение, затова 
изпраща Ан Лушан да бъде съден според вашите указания. 

Тан Сюендзун: Нека другоземецът се яви пред мен!

Джан Дзиулин (довежда Ан Лушан пред императора): Ето го виновника.

Тан Сюендзун: Какъв славен воин! Кажи, какви са твоите бойни умения?

Ан Лушан: Вашият покорен слуга владее стрелбата с лък еднакво добре и с 
двете си ръце, познава осемнадесетте военни похвата без изключение, а 
също така говори шестте езика на подвластните на Тан чужди племена.

Тан Сюендзун: Доста си тлъст, войниче! Какво толкова носиш в твоя вар-
варски тумбак?

Ан Лушан: Едно предано сърце и нищо друго. 

Тан Сюендзун: Първи министре, такъв човек не може да бъде пратен на 
смърт! Нека живее като обикновен боец.

Джан Дзиулин: Ваше Величество, този индивид е доста подозрителен. 
Пощадим ли го, очаква ни сигурна беда!

Тан Сюендзун: Не се мислѝ  за по-проницателен от Уан И’фу, който разгадал 
Шъ Лей19! От какво има да се боим? Какво толкова може да стори? Хей, 
стражи, пуснете го! (Освобождават го.)

Ан Лушан (изправя се): Благодаря, Ваше Величество, за милостта да ми по-
дарите живота! (Танцува.)

Тан Сюендзун: Какво е това?

Ан Лушан: Това е танцът на хуните „Шеметно въртене“20.

 19 Уан И’фу бил министър при династия Дзин. Още щом зърнал младия Шъ Лей от племето 
Дзие, казал: „Вижте този млад варварин, във вида му се чете особена амбиция. Опасявам 
се, че ще навлече беди на Поднебесната.“ Впоследствие Дзие станали един от петте най-
могъщи некитайски народа през периода Южни и Северни династии (420–589), а Шъ 
Лей оглавил основаната от тях династия Джао (319–352).

 20 Наистина съществувал такъв танц, поднесен в дар на танския двор от царството Куча и 
описан в някои поетични произведения от епохата. Хрониката Стара история на Тан 
свидетелства за това как Ан Лушан танцувал – „бърз като вятъра“ – пред самия император.
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Ян Гуенфей: Вижте, Ваше Величество, какъв е нисък и тантурест и как хуба-
во играе! В края на краищата нека остане в двореца, за да ни разтушава.

Тан Сюендзун: Скъпоценна моя, нека бъде твой приемен син. Отведи го 
със себе си.

Ян Гуенфей: Колко сте великодушен, Ваше Величество. 

(Излиза заедно с Ан Лушан.)

Джан Дзиулин (към Ян Гуоджун): Вие сте шурей на императора. Онзи чо-
век е подозрителен и един ден ще разклати устоите на династията, а нас 
царедворците ще ни сполети голямо зло. Моя милост е вече стар, но се 
опасявам, че вие ще бъдете свидетел на това. Какво да правим?

Ян Гуоджун: Утре отново ще докладвам на императора. Непременно трябва 
да се отървем от варварина. Така ще е най-добре.

Тан Сюендзун: Що за смях и глъчка се разнасят от женските покои? 
Придворни, идете да видите и ми доложете.

Прислужничката: Госпожа Ян Гуейфей устройва ритуалното къпане21 на 
Ан Лушан.

Тан Сюендзун: Щом е така, занесете му сто златни монети като поздравите-
лен дар. Разпоредете да се яви пред мен, за да му дам чиновническа титла.

(Прислужничката излиза със златните монети.)

Ан Лушан (влиза и коленичи пред императора): Благодаря на Негово 
Величество за щедростта! В кое точно ведомство мога да ви бъда поле-
зен?

Тан Сюендзун: Повиках те не за друго, а за да те известя, че щом като си 
осиновен от Ян Гуейфей, се явяваш и мой син. Не подобава да се разхож-
даш из женските покои, облечен като човек от простолюдието. Затова 
реших да ти възложа поста коментатор на политическите дела.

Ан Лушан: Покорно ви благодаря!

Ян Гуоджун: Ваше Величество, така не бива, не бива! Ан Лушан е пограни-
чен пълководец, който е нарушил закона и заслужава да бъде обезглавен. 
Достатъчно е, че го помилвахте. Да му възлагате чиновническа длъжност 
в двора не е съвсем уместно. Какви заслуги има той, че да бъде провъз-
гласен за коментатор по политическите въпроси? Той е варварин, с въл-

 21 Ритуалното къпане на новороденото дете се състои на третия ден след раждането, когато 
роднини и приятели се събират, за да поднесат поздравления и дарове. 
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чи нрав и жестоки амбиции, и не бива да съжителства с най-близкото ви 
обкръжение. Оставаме в очакване на Вашето премъдро решение. 

Джан Дзиулин: Ваше Височество, не пренебрегвайте думите на министъра 
Ян. 

Тан Сюендзун: Май имате право. В такъв случай, Ан Лушан, те назначавам 
за управник на Ю’ян22. Там ще оглавиш смесена армия от китайски и 
чуждоземни воини и ще охраняваш границите на империята. А щом се 
отличиш с военни подвизи, ще получиш и повишение. 

Ан Лушан: Благодарен съм, Ваше Величество!

Тан Сюендзун: Недей да таиш яд към мене. Такива са държавните закони, не 
трябва да се пренебрегват.

(Пее.)

[Тоналност Сиенлю, по мотива Дуанджън хао (Добре спретнат вид).]

Законът повелява: нямаш ли особени заслуги,
не може изведнъж да станеш пръв помощник,
инак дворът цял срещу мен ще зароптае.

Политически дела няма да завеждаш ти,
ала скоро друга служба ще ти определим. 

[По предходния мотив.]

Засега на областта Ю’ян началник военен бъди, 
разбий нашествениците навеки и родината пази.

Не чакай над страната угроза да надвисне,
та чак тогава да се браниш.

Първо имай хитър план, генерали храбри събери, 
за да можеш владенията мои да опазиш.

Отличиш ли се, ще завалят награди, грамоти.
Как бих могъл да пренебрегна безспорните заслуги?

(Излиза, съпроводен от свитата си.)

Ан Лушан: Императорът се върна в покоите си, а аз излизам през дворцо-
вите порти. Проклет да бъде оня подлец Ян Гуоджун! С какво безмер-
но презрение се отнесе към мен и как ме злепостави пред императора! 
Заради него съм разпределен чак в Ю’ян. Уж повишение, а всъщност по-
нижение! Но това е нищо в сравнение с онези сърдечни тайни между мен 

 22 Околия в южната част на днешната провинция Шандун.
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и Ян Гуейфей. Така внезапна е раздялата, сърцето ми се къса от тревога. 
Но стига! Стига, стига! Потеглям на път и стигна ли в Ю’ян, ще обуча 
войската, ще охраня конете и нова хитрост ще измисля. Право казват:

Не е ли дорисуван тигърът, не бързай да се смееш,
Прибавят ли му зъби, нокти – от страх ще онемееш!

(Излиза.)
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Първо действие
[Кратко съдържание на началото: На сцената излиза Ян Гуейфей, съпрово-
дена от придворни дами. Тя разказва за своите произход и положение в дворе-
ца и намеква, че раздялата с Ан Лушан дълбоко я разстройва. После променя 
темата и се насочва към подготовката на предстоящия Празник на Седмия ден 
от седмия лунен месец, когато се срещат Пастирът и Тъкачката.23 След това се 
среща с императора в Двореца на вечния живот, където двамата се отдават на 
забавления и си признават взаимна обич. Диалогът протича в следната форма: 
Ян Гуейфей произнася кратки реплики, а Сюендзун ѝ отговаря с дълги пое-
тични арии. Като залог за вярност императорът поднася на своята любима два 
скъпоценни подаръка: инкрустирана кутийка за бижута и златно украшение 
за коса с формата на два феникса. Ян Гуейфей ги приема с радост и приканва 
императора да излязат навън, за да се полюбуват на нощта, на луната и на лю-
бовното уединение.]

Ян Гуенфей: Ваше Величество, лунното сияние през есента е така очарова-
телно. Позволете ми да ви съпроводя на кратка разходка до беседката в 
градината.

Тан Сюендзун (върви заедно с нея, пее):

[Тоналност Сиенлю, по мотива И уансуън (Спомняйки си принца).]

По стълбите от яспис грее лунна светлина,
по решетките на прозорците отблясъци играят.

 23 Според преданието звездите Вега и Алтаир са всъщност двама влюбени, които живеят 
на небето разделени от Сребърната (или Небесна) река – Млечния път. Събират се само 
веднъж в годината, на седмия ден от седмия лунен месец, преминавайки над реката по мост 
от летящи свраки. На този ден е традиционният китайски празник Циси („Навечерието 
на седмото число“). 
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Сияние от ярки свещи и от есенна месечина
по рисувания параван разлива хладина.

Наслаждаваме се на тези часове, на пейзажа нощен,
по двора бродим в компанията на луната.

Пристъпваме плавно по мъха влажен,
а той мокри копринените ти чорапи.

Тази есенна картина е различна от останалите годишни времена.

Ян Гуенфей: С какво е различна от другите сезони?

Тан Сюендзун: Слушай, ще ти разкажа.

(Пее.)

[По мотива Шън хулу (Превъзходна тиква кратунка).]

Небето ширва се високо падне ли роса,
а нощният въздух прозрачен трепти.

Вятърът повдига леките одежди от пера,
ухание се носи, звънтят висулки от нефрит.

Лазурно чист е небосводът синьо-зелен,
от сребристия Млечен път ярко озарен.

Струва ми се, че съм се пренесъл и стоя
в селенията на безсмъртните създания.

Ян Гуенфей: Днес е нощта на срещата между Пастира и Тъкачката. Те двама-
та се виждат само веднъж годишно. Едва се съберат и отново се разделят. 
Как е възможно?

Тан Сюендзун (пее): 

[По мотива Дзин джан-ар (Златна чашка за вино).]

В тази вечер колесница с феникси 
носи се по пътеката облачна. 

През Реката Сребърна извива се 
равен мост от сврачи крила.

Имат само тази нощ заедно да се порадват,
скоро петльовия зов ложето ще огласи. 

Тъй скоро е раздялата! Чувствата струят,
а хладен дъжд от сълзи лицата влюбени бразди. 

При пета стража24 звучат въздишки дълги. 

 24 В миналото китайците разделяли нощта на пет фази (стражи) от по два часа. Началото на 
всяка се огласявало с гонг. Последната пета стража е от три до пет сутринта и завършва 
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Едничка нощ на обич, тъй кратка си, уви! 

Ян Гуенфей: Пастирът и Тъкачката са звезди на небосвода. И все пак, чудя 
се, дали тъжат един за друг, щом като цяла година не се виждат?

Тан Сюендзун: Как да не тъгуват?

(Пее.)

[По мотива Дзуей фу гуей (Поддържат ме, завръщам се пиян).]

Наум оплаквам съдбата на разделените Пастир и Тъкачка:
въпреки че не стареят и живеят вечно,

един от друг те нямат вести, Млечният път ги дели
и безнадеждно самотни прекарват цяла година.

Най-добре в Небесния дворец попитай ти,
на разлъчените любовната мъка колко горчи?

Ян Гуенфей: Ваше Величество, удостоявате ме с величайше благоволение, об-
сипвате ме с безмерно внимание. Но се боя, че хубостта ми вехне с всеки 
изминал ден и съвсем не е тъй дълговечна, както красотата на Тъкачката.

Тан Сюендзун (пее): 

[По мотива Хоутин хуа (Цветето от женските покои).]

Не сме като съзвездия във висините, 
принадлежим тук долу, на този смъртен свят.

Зачитаме съдбата, определена от звездите,
а пренебрегваме сред хората привързаността.

Небесната и земната любов по своему са истинни.
Едничко знае вездесъщото Небе 

коя от тях накрая ще наклони везните.

Ян Гуенфей: Мисля си: Пастирът и Тъкачката година след година се срещат 
само за ден и разделят, и тъй ще бъде докато свят светува. Но все пак, сред 
нас, простосмъртните, възможно ли е такова постоянство в чувствата?

Тан Сюендзун (пее): 

[По мотива Дзин джан-ар (Златна чашка за вино).]

Всеки ден с теб пием вино от бокал драгоценен, 
еженощно зад сребърен параван заедно спим.

На тях пък в годината отреден им е ден един,

на разсъмване.


