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Глава деветдесет и първа

От похот плътска обладана, коварна мрежа Баочан плете. 
Ход обиколен наумил, будистки мъдрости бърбори Баою.





Предния път ви разказах как Сюе Къ, увлечен в подозрения, дочу 
иззад прозореца смях, който го уплаши. „Това или е Баочан, 

или пък Дзингуй – рече си той на ума. – Какво пък, няма да им об-
ръщам внимание, да ги видя какво още ще измислят!“ Той дълго се 
вслушва, ала отвън цареше пълна тишина. Сюе Къ не смееше нито 
да кусне от сладките, нито да пийне от виното. Вместо това той за-
твори дверите и тъкмо се готвеше да се разсъблече за сън, когато 
отново му се счу лек шум иззад хартията на прозореца. Сега Сюе 
Къ здравата се уплаши от кроежите на Баочан, сърцето му се обър-
ка и той недоумяваше що да стори. След като хартията прошумя, 
той напрегнато се вгледа, ала не последва нищо. Обзе го подозре-
ние, той се загърна с дрехата, седна край лампата и скован се отдаде 
на дълбоки мисли. По едно време взе един сладкиш, взе да го върти 
и оглежда отвсякъде. После рязко обърна очи и забеляза, че харти-
ята на прозореца е овлажнена на едно място. Той отиде да поглед-
не през навлажненото, обаче в мига, кога наведе око да надзърне 
навън, от дупчицата го парна лъх и сърцето му подскочи от силен 
уплах, а отвън прозореца се чу хихикане. Тогава Сюе Къ бързо ду-
хна лампата и с притаен си легна. Отвън обаче се донесе нечий глас:

– Защо вторият господар е решил да спи, без да пие вино и вку-
си от сладките, а?

Да, това бе гласът на Баочан!
Сюе Къ мълчеше като ням и се преструваше на заспал.
Мина време колкото две-три думи и отвън отново се донесе 

говор, тоя път сякаш неприязнен:
– Има ли в Поднебесната по-нещастен човек?
На Сюе Къ се стори, че е Баочан; ала приличаше и на говора 

на Дзингуй, което му подсказа, че и двете са решили едно и също 
нещо. Той неспокойно се въртеше и заспа чак по пета стража.

Още с първите лъчи на утрото някой потропа на вратата му.
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– Кой е? – тутакси попита Сюе Къ.
Посетителят отвън мълчеше. Ще не ще, Сюе Къ стана и когато 

отвори – отпреде му стоеше Баочан: с разпусната коса, пригърде-
на набързо в поръбена със злато връхна риза „пипа“1, прилепва-
ща плътно по тялото ѝ, пристегната с нежнозелен, полувехт пояс. 
Отдолу беше без пола и се виждаха тъмночервени тесни панталони 
с цветни орнаменти; нозете ѝ пък бяха обути в нови, везани, алени 
пантофи. Явно Баочан още не бе се сресала и умила, та Сюе Къ от 
немай-къде я запита, усмихвайки се с усилие:

– За какво си станала толкоз рано?
Баочан се зачерви леко и не отвърна нищо, но отиде, подреди 

сладкишите в чиния и ги отнесе. Като видя това, Сюе Къ разбра, че 
всичко е заради снощи. „Какво толкова! – помисли си. – Ще се сър-
дят, сърдят, па най-накрая ще им умре желанието и ще престанат да 
ми досаждат!“

След тая мисъл той се успокои и поиска да му полеят, за да се 
умие. Възнамеряваше да остане на спокойствие ден-два у дома си, 
едно, да събере ума и духа си, друго, от опасения да не го търсят по 
една или друга работа навън. След всичко станало предишните „до-
бри приятели“ на Сюе Пан, като видяха, че в дома му не е останал 
комай никой и че само Сюе Къ се разправя с работите вътре, пък е и 
млад и зелен, у тях се пръкнаха алчни щения – на някои се прищя да 
се намърдат в дома Сюе като общи слуги, други умееха да съставят 
прошения, познаваха някои писари от ямъна, наемаха се да ги под-
купят, дори имаше такива, които го подсторваха да крънка от семей-
ството на Сюе Пан, възползвайки се от сегашното положение; ня-
кои направо пуснаха клевети и слухове, та да ги сплашат – всякакви 
ги имаше. Като видя що за твари са, Сюе Къ всячески ги отбягваше, 
ала не смееше и да ги отритне направо, тъй като можеха да подпалят 
какви ли не пожари, затова нямаше друг избор, освен да си кротува 
скришом у дома и да чака решението на властите. Но толкова за това.

А сега да видим какво стана после: предната нощ Дзингуй бе пра-
тила по Баочан малко вино и сладкиши, за да узнае какво-що за 
Сюе Къ. Дойде си Баочан и най-подробно ѝ съобщи за станалото. 
Дзингуй разбра, че рибата не е клъвнала стръвта; сега тя се опа-
сяваше, че напразно се е суетила и че Баочан може да почне да я 
презира; прииска ѝ се да каже нещо, та да замаже положението, да 

 1 Връхната риза „пипа“ (по името на музикалния инструмент) се е за-
копчавала не под мишницата, а под брадичката наравно с шията.
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ѝ не можа да роди нищо, затова тя седеше трапена2 и мълчеше.

В същото време Баочан си мислеше: сега Сюе Пан едва ли ще 
се върне вкъщи! И ѝ се искаше да намери „изход“, ала се боеше да 
не я открие Дзингуй, та не смееше да подаде глава. Като видя оба-
че какво бе намислила Дзингуй и как предприе първата стъпка, тя 
реши да използва попътния вятър и за своята лодка – да улови пър-
ва в мрежата си Сюе Къ, пък тогава нямаше опасения, че Дзингуй 
ще ѝ се противи. Затова и почна да го възбужда с думи. Като видя, 
че Сюе Къ не е безчувствен, ала не ѝ се много връзва, тя малко се 
разколеба и не посмя да продължи неблагоразумно. После, когато 
той духна лампата и си заспа – жарта ѝ бе обляна с ледена вода.

И Баочан се върна и предаде случката на Дзингуй, да види какъв 
колай ще му намери господарката ѝ, па сетне да реши какво да прави. 
Като я видя обаче застинала в недоумение – сякаш с напълно вързани 
ръце, ще не ще, Баочан се залови да я приготви за сън. Ала сама не 
можа да заспи, въртеше се, обръщаше се, най-сетне я осени мисъл: 
„Най-добре на заранта да стана рано и да ида уж да си взема съдините, 
ала ще се облека в нещо по-женствено, няма да рѐша и прибирам ко-
сите си, та да изглеждам отпусната и сладострастна. Ще му дам само 
да ме види, а сама ще се направя на сърдита и съвсем няма да му обръ-
щам внимание. Ако се е разкаял за снощи, лодката спокойно ще стиг-
не до брега и без мъка ще го обладая първа. Това се казва хрумване!“

Ала когато Баочан го видя и Сюе Къ продължаваше да се държи 
досущ като предната вечер, без никакъв признак на сладострастие, 
тя се разсърди не на ужким, а наистина, и като взе паницата, се при-
бра; ала нарочно „забрави“ каничката с виното, та да има повод да 
влезе при Сюе Къ отново.

– Когато ходѝ да вземеш нещата, някой видя ли те? – попита я 
Дзингуй.

– Никой – отвърна Баочан.
– А вторият господар нищо ли не те попита?
– Нищо.
Дзингуй също не беше спала цялата нощ, ала колкото и да си 

бе блъскала ума, никаква хитрина не бе измислила. „Ако се заловя 
с това – си мислеше тя сега, – другиго може и да заблудя, но Баочан 
едва ли. Я най-добре и нея да я облажа, тогава и тя ще си държи ези-
ка зад зъбите. Пък и сама не мога да отида, нужна ми е за посредни-

 2 Трàпен – несъвзел се още от сън, вълнение, удар, болест и др.; замаян.
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ца; какво пък, я да поговоря с нея, може да ѝ хрумне нещо сносно.“ 
И като разтегли по лицето си усмивка, тя я попита:

– А ти какво мислиш за втория господар, що за човек е той?
– На мен ми се вижда глупак – отговори Баочан.
От тия думи Дзингуй прихна:
– Как може да говориш така за господаря!
В отговор Баочан също се засмя:
– Че как да не мога, нали попари желанието на моята госпо-

дарка!
– Какво желание ми е попарил?
– Ти нали му прати ония вкусни неща? – отвърна Баочан. – Той 

пък нищо не хапна, мигар не ти е попарил доброто желание?
И тя хвърли дяволит поглед на Дзингуй и се усмихна.
– Я не си мисли глупости! – каза Дзингуй. – Проводих му ония 

неща само защото не си пожали труда за старшия господар, затуй 
го почетох, той пък се уплаши да не захлопат хорските езици, та за-
това те е разпитвал. Аз пък не разбирам за какво ми каза това преди 
малко?

– Не мисли криво, госпожо! – засмяно рече Баочан. – Аз съм ти 
предана, мигар мога да се двоя в душата си? Всичко обаче трябва да 
става по-скришом, че ако плъзне мълва, не е шега!

Дзингуй усети как лицето ѝ пламна.
– Лошо момиче си ти, лошо! – рече тя. – Мисля, че ти си го 

харесала, а искаш зад моя гръб да се скриеш, нали?
– Мисли си каквото щеш! На мен просто ми беше мъчно за 

тебе – отвърна Баочан. – Ако обаче наистина искаш да отидеш при 
него, хрумна ми нещо. Кажи ми – има ли плъх, дето не краде масло?3 
Той само се бои да не излезе наяве, че разбере ли се, ще се вдигне 
олелия, грозна работа! Ето какво съм намислила. Ти, госпожо, засе-
га се сдържай, но често-често ходи при него, уж да се грижиш всич-
ко да му е наред, а в същото време почни да разстилаш мрежата. 
Той ти е девер, пък и си няма жена да го гледа, затова покажи му 
повечко грижа, сближи се с него – за това никой не ще обели лоша 
дума. Като минат няколко дни, той ще поиска сам да ти се отблаго-
дари. Тогава отново приготви вкусни ястия и го покани при себе 
си, аз ще ти помогна да го напием, а сетне не се бой, че ще избяга! 
Ако пък отново се заинати, ще вдигнем шум, като речем, че се е 
задявал с господарката. Ще се уплаши и ще бъде в ръцете ни като 

 3 Изразът означава, че няма мъж, който не би съгрешил с жена, стига 
да има възможност.
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послушно дете. Ако и след това се опъне, тогава не е човек – не си 
струва напразно да се позорим с такъв! Как ти се струва, госпожо?

Още докато Дзингуй я слушаше, бузите ѝ станаха като божури.
– Копитце недно! – схока я тя. – Изглежда доста мъже си съ-

блазнила! Нищо чудно, че старшият господар е залепнал за теб!
Баочан сви устни и със смях рече:
– Стига толкоз! Да се опитваш да посредничиш, да помогнеш, 

а да ти изсипват такива думи върху главата!
От тоя ден Дзингуй с цялото си сърце се отдаде на това да за-

влече Сюе Къ, ала се боеше от неприятности и затова в дома наста-
на относителен мир.

Него ден Баочан отиде да си вземе каничката с вино, но се дър-
жеше сдържано, сериозно, по лицето ѝ се четеше същинско благо-
честие! Сю Къ я погледна тайничко и се разкая в сърцето си: „Да 
не би аз неправилно да съм помислил лошо за тях, знам ли? Ако на-
истина е тъй, ето че попарих прекрасното намерение на Дзингуй, 
подир някой-друг ден може да се спречка с мен и тогава не ще ли 
съм сам виновен?“

Два дни минаха без никаква глъч. Колчем Сюе Къ срещнеше 
Баочан, тя свеждаше лице и го подминаваше, без дори да го по-
гледне. Видеше ли Дзингуй, и тя отърчаваше покрай него, сякаш по 
живи въглени стъпваше. Като ги гледаше такива, Сюе Къ дълбоко 
съжаляваше... но засега толкова за тях.

Да се върнем при Баочай и майка ѝ. Като видяха колко тиха е през 
последните няколко дни Дзингуй и как неочаквано стана по-сър-
дечна, те се зачудиха. Промяната се понрави на леля Сюе. „Да не би 
Сюе Пан, като я е взел нея за жена, да е нарушил нещо – мислеше 
си тя, – та затуй се мъчихме тия няколко години с нея. А ни сполетя 
и тая беда... добре, че семейство Дзя имат пари, та все още има на-
дежда. Сега пък, като миряса снахата, може и късметът на Сюе Пан 
да се обърне на добро, знам ли?“

И тя си мислеше, че е станало чудо на чудесата.
Същия ден подир обяд тя взе прислужничката си Тунгуй и 

отиде да навести Дзингуй. Когато бе насред двора на дома ѝ обаче, 
до ушите ѝ стигнаха гласове – Дзингуй говореше с някакъв мъж. 
Тунгуй надуши каква бе работата и се провикна:

– Господарке, при Вас е дошла старшата госпожа!
В същия миг двете стигнаха до портата и пристъпяйки, зърнаха 

някакъв гръб да изчезва зад вратата на стаята. Леля Сюе се сепна и 
веднага се върна назад, ала Дзингуй рече:
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– Госпожо, заповядайте вътре да поседнете, външни хора тук 
няма. Това е моят приемен по-малък брат, който живее на село и не 
е свикнал с хора. Едва сега дойде и не сколаса да Ви се представи и 
поклони.

– Е, щом като е шуреят на сина ми, нека се покаже! – отвърна 
леля Сюе.

Дзингуй каза на наречения си брат да излезе и се представи на 
леля Сюе. Той ѝ се поклони и я поздрави, след което леля Сюе също 
го поздрави и му каза да седне, па го попита:

– Кога пристигна в столицата, уважаеми?
А Ся Сан – тъй го наричаха – отговори:
– По-предния месец мама нямаше човек да се грижи за дома и 

ме взе за приемен син, завчера пък пристигнах за пръв път в столи-
цата, днес дойдох да видя кака.

Като видя, че младежът хич не се стеснява, тя поседя що посе-
дя, па стана да си ходи:

– Ти поседи още.
После се обърна към Дзингуй:
– Шуреят ти е за пръв път тука, нагости го, преди да си тръгне.
Дзингуй рече „да“ и леля Сюе си тръгна.
Като я изпрати с очи, Дзингуй се обърна към Ся Сан:
– Седи спокойно, вече е явно, че си мой брат, нашият втори 

господар няма защо да издирва кой си и какъв си. Сега ще те помо-
ля да ми купиш това-онова, но не позволявай да те видят.

– Остави това в мои ръце и не се безпокой – отвърна Ся Сан. – 
Каквото искаш ще ти купя, само пари да има.

– Не бъди самоуверен – упрекна го Дзингуй, – ако те измамят, 
няма да ти взема купеното.

След тия думи двамата се разсмяха, сетне вечеряха заедно и 
Дзингуй му каза какви неща да ѝ купи, сетне му повтори заръката. 
Тогава Ся Сан излезе.

От него ден Ся Сан взе да идва за щяло и нещяло. Макар при 
дверите да стоеше стар пазач, той знаеше, че е шуреят на старшия 
господар и невинаги съобщаваше за него вътре. Оттогава се завди-
гаха вълна подир вълна, ала за тях по-късно ще ви кажа.

Един ден се получи писмо от Сюе Пан. Леля Сюе го разпечата и 
накара Баочай да ѝ го прочете. Ето какво пишеше в него:

„Нека мама не се безпокои, синът Ви вече не търпи лишения 
в затвора. Вчера писарят на ямъна ми съобщи, че в областната уп-
рава молбата ни е минала и аз си мислех, че всичко е благополуч-
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но. Провинциалната власт обаче я е отхвърлила и я е върнала. За 
щастие, нашият писар си го бива и веднага е отвърнал с молба за 
преразглеждане, за което обаче окръжният управител е получил 
мъмрене. Със случая е решил да се заеме сам провинциалният уп-
равител и ако нещата стигнат дотам, боя се, че отново ще страдаме. 
Няма кого да купим там. Като прочетеш това, мамо, веднага пра-
ти човек да ходатайства пред управителя! Накарай и братовчед ми 
веднага да дойде, иначе ще ме отведат в провинциалния ямън. Не 
жалете среброто! Нуждата е отчайващо спешна!“

Като чу това писмо, леля Сюе отново се обля в сълзи. Баочай и 
Сюе Къ я утешаваха и думаха:

– Няма да се бавим.
Нямаше как, леля Сюе отново трябваше да прати Сюе Къ да се 

грижи за батко си – тя заповяда на прислугата веднага да приготвят 
багажа му, да му претеглят сребро и същата нощ Сюе Къ пое пътя с 
един от работниците в магазина им.

В дома настъпи суматоха и макар прислужниците да помагаха, 
Баочай се боеше да не пропуснат нещо и сама сновеше и помага-
ше с приготовленията. Легна си едва по четвърта нощна стража. 
И нали беше щерка на богат род, навикнала бе на мек живот, от 
грижите, от уплахата, от труда до късна доба тя се слегна и на дру-
гото утро пламна цялата в огън. Дори супа не можеше да отпие. 
Инър отиде да обади на леля Сюе и майка ѝ мигом отиде да я види. 
Завари я със зачервено като варен рак лице, а тялото ѝ – огън го-
рещо, думица не може да обели. Уплаши се леля Сюе и от страх не 
знаеше що да стори, само заплака като на умряло. Баоцин я прегър-
на и я утешаваше, а гледката прониза Сянлин през сърцето, сълзите 
ѝ рукнаха на потоци и тя само стоеше отстрани и ревеше. Баочай 
не можеше да каже нищо, дори ръка не можеше да помръдне, очите 
ѝ бяха сухи, носът запушен. Повикаха лекар да я прегледа и лекува, 
полека-лека девойката дойде на себе си и едва тогава леля Сюе и 
останалите се поуспокоиха.

Новината бързо прелетя и в двете имения и стресна обитате-
лите им. Първо Сифън изпрати човек да занесе на болната хапче-
та от десет аромата за възстановяване; след това пък госпожа Уан 
ѝ изпрати хапове „Величайша драгоценност“4. Старата госпожа и 
госпожите Син и Уан, заедно с госпожа Йоу изпратиха момиче-
та да попитат за състоянието на болната. Никой обаче не обади 
нищо на Баою. Лечението на Баочай продължи седем-осем дни, 

 4 Названия на билкови цярове от традиционната китайска медицина.
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ала до нищо не доведе. Накрая девойката сама се сети за хапчето 
„Хладно благоухание“5, взе три и болестта се уталожи. Най-накрая 
за болест та на Баочай узна и Баою, ала понеже чу, че девойката е 
вече оздравяла, той не отиде да я види.

Дойде друго писмо от Сюе Къ. Като го видя, леля Сюе се уп-
лаши да не узнае Баочай и отново да се поболее от тревога, та не 
позволи да ѝ го покажат. Вместо това тя го отнесе при госпожа Уан 
с молба за помощ и ѝ разказа за болестта на дъщеря си. След като 
леля Сюе си тръгна, госпожа Уан отиде да помоли Дзя Джънг за 
помощ.

– За тая работа можем да се опрем на високостоящите – каза 
той, – но отдолу помощ няма да получим. Ще се наложи да потро-
шим още сребро.

Тогава госпожа Уан спомена и за станалото с Баочай и рече:
– Горкото дете! Обручена е за нашето семейство, трябваше да 

я вземем за снаха по-рано, та да не си съсипва здравето така!
– И аз тъй мисля – отвърна Дзя Джънг, – сега обаче у тях е луда 

въртележка, пък и е краят на зимата, наближава новата година и 
сами ще имаме много домашни дела. Да изпратим сега годежните 
дарове у тях, а сватбата ще направим напролет. Да мине рожденият 
ден на старата госпожа, пък ще насрочим ден да вземем момата. А 
ти предай по-напред тия думи на госпожа Сюе.

Госпожа Уан кимна.
На другия ден госпожа Уан съобщи на леля Сюе какво я бе по-

съветвал Дзя Джънг. Леля Сюе бе напълно съгласна с такова реше-
ние. След обяд Госпожа Уан и леля Сюе отидоха у старата госпожа 
Дзя. След като проявиха обичайната вежлива скромност, те седна-
ха и госпожа Дзя рече:

– Лельо Сюе, ти едва сега ли дойде?
– Снощи дойдох, ала бе станало твърде късно и не беше при-

лично да дойда да Ви поздравя! – отговори леля Сюе.
После тя предаде снощния си разговор с Дзя Джънг на госпо-

жа Дзя. Старата госпожа остана много доволна.
Тъкмо си говореха, когато при тях влезе Баою.
– Нахрани ли се? – веднага го попита баба му.
– Току-що се върнах от училище – отвърна Баою, – ядох и съм 

тръгнал на училище отново, но първом реших да Ви видя. Чух че и 
леля Сюе е тука, дойдох и нея да поздравя.

Сетне се обърна към нея:

 5 Вж. „Сън в алени покои“, глава 8.
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– Кака Баочай вече напълно ли оздравя?
Леля Сюе отвърна усмихнато:
– Да, вече е добре.
А за онова, за което преди малко тъй открито разговаряха, 

пред Баою всички премълчаха. Момчето поседя малко, но видя, че 
леля Сюе не е тъй радушна и ласкава като преди. „Може пък сега 
да не е в настроение – рече си той на ум, – но не е нужно всички да 
мълчат като риби!“ И изпълнен с подозрения, той стана и тръгна 
към училището.

Когато се прибра вечерта, той посети всички и веднага се от-
прави към „Дом край дълбоката и чиста Сян“. Повдигна завесата на 
вратата и влезе, посрещна го Дзъдзюен. Като видя, че вътре няма 
никого, Баою попита:

– Къде е госпожицата?
– Горе е; като чу, че е дошла леля Сюе, отиде да я поздрави – 

обясни Дзъдзюен. – Не бяхте ли при старата госпожа, втори гос-
подарю?

– Ходих и вече се върнах, но не видях господарката ти там.
– Нямаше ли я при тях? – учуди се Дзъдзюен.
– Нямаше я – потвърди Баою. – Къде ли се е запиляла?
– Това вече не зная.
Тъкмо когато Баою се канеше да излезе, при тях с бавна стъпка 

влязоха Дайю и Сюейен.
– Върна ли се, сестричке? – попита веднага Баою и приведен 

отстъпи обратно навътре.
Дайю влезе, после отиде във вътрешната стая и покани Баою 

да поседне и той там. Дзъдзюен ѝ донесе плащ, Дайю се преоблече, 
седна и попита Баою:

– Като беше горе, видя ли госпожа Сюе?
– Да – отговори Баою.
– А тя спомена ли ме или не? – попита отново Дайю.
– Не само не те спомена, но и към мен не прояви предишна-

та топлота. Като попитах за здравето на кака Баочай, тя само се 
усмихна, но нищо не отвърна. Да не е сърдита, че тия дни не съм я 
навестявал?

– А ти ходи ли да я видиш? – попита с усмивка Дайю.
– Първите дни никой не ми каза, че е болна, преди два дни уз-

нах, ала не отидох.
– Ето ти и отговорът! – рече Дайю.
– Наистина, старата госпожа не ми каза, господарката не ми 

каза, господарят и той нищо не ми рече, как бих посмял на своя гла-
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ва? – оправда се Баою. – Когато малката вратичка през Градината 
още се отваряше, нямаше трудност и по десет пъти на ден да я на-
вестявам, сега обаче я заключиха, трябва да се минава отпред; ясно, 
че не е удобно.

– А тя откъде ще знае, че това е причината? – каза Дайю.
– Та нали кака Баочай винаги ме е разбирала най-добре!
– Не живей с погрешни представи – отвърна Дайю. – Тъкмо кака 

Баочай има право да ти се сърди най-много, не леля Сюе, та нали тя 
бе болната? Преди, когато живеехме в Градината, ние пишех ме сти-
хове, любувахме се на цветята, пиехме вино, колко забавно беше! 
Сега обаче сме разделени, знаел си, че у тях има неприятности и тя 
дори се е поболяла тежко, а ти – нищо! Как да не се сърди?

– И тъй да е, мигар кака Баочай няма да се сдобри с мен? – по-
пита Баою.

– Дали ще се сдобри с теб или не – отвърна Дайю, – аз не знам. 
Говоря единствено от гледна точка на разума.

Като чу тия думи, Баою дълго време стоя като ударен по гла-
вата. Като го гледаше такъв, Дайю спря да му обръща внимание, 
заръча да ѝ запалят ново благоухание, па взе да разлиства някак-
ва книга. Почете малко, ала изведнъж Баою се намръщи, тропна с 
крак и рече:

– По-добре да не бях се раждал! Най-хубаво щеше да е, ако ме 
нямаше на тоя свят!

– Има ли „аз“, има и човек; има ли човек, има и безброй трево-
ги: страхове, смущения, сънища, но най-много са тревогите, роде-
ни от привързаност – рече Дайю и веднага добави: – Но това преди 
малко го казах на шега. Видял си леля без настроение, как може от-
тук да имаш подозрения за кака Баочай? Че нали и леля Сюе е дош-
ла заради съдебната разпра, сега тя е силно разтревожена, мигар ще 
ѝ е до теб? Всичко е в собствената ти глава, влезе ти някаква луда 
мисъл и всичко обърка!

От тия думи Баою внезапно се ободри и със смях възкликна:
– Вярно, съвсем вярно! Ти поначало си много по-проникнове-

на от мен. Нищо чудно, че предната година, кога бях ядосан, ние 
пак си разменихме няколко духовни остроумия и тогава ти бездру-
го ме надви. Да бях дори величествен Буда, пак щях да се нуждая от 
теб, за да съществувам. 

Дайю се възползва от възможността и рече:
– Ако ти задам няколко въпроса, ще ми отговориш ли?
Баою седна с кръстосани нозе, събра длани, затвори очи и рече 

с престорена сериозност:
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– Слушам какво ще речеш!
– Ако кака Баочай се сдобри с теб, какво ще сториш? А ако не 

се сдобри, как ще го приемеш? Ако преди е дружила с теб, а сега 
вече не иска, какво ще сториш? Ако сега се сдобри с теб, а после не 
иска да дружи с теб, как ще го приемеш? Ако ти си дружелюбен към 
нея, а тя не е, какво ще сториш? Ако пък ти си недружелюбен с нея, 
а тя се отнася добре към теб, как ще го приемеш?

Тази лавина от въпроси тъй стъписа Баою, че той дълго мълча, 
а накрая прихна:

– Даже река Жуошуй да е три хиляди стъпки дълбока, аз ще 
изпия от нея само черпак вода!6

– А ако водите ѝ ти отнесат черпака? – попита Дайю.
– Никакви води не ще го отнесат – те ще си текат отделно, а 

черпакът ще си черпи.
– Ами ако реката спре, а бисерът потъне? – попита пак Дайю7.
На това Баою отвърна в стих:
– Сърцето монашеско е като върбови листи, сплетени с кал: то 

не полита с вятъра пролетен в танц като франколина.8

– Първа заповед на чан-будисткото монашество е: не произна-
сяй лъжливи слова! – отговори Дайю.

– Три са съкровищата на будизма! – закле ѝ се Баою9.
След тези думи Дайю наведе глава и замълча. Изпод стрехата 

неочаквано долетя грачене на врана, което се изгуби на югоизток.
– Каква ли е тая поличба – промълви Баою, – за добро или зло?
– И доброто, и злото е в човеците, а не в гласа на птиците – от-

върна му Дайю.
Внезапно при тях влезе Циу’уън и рече:

 6 Сиреч дори да имам отпреде си най-красивата жена, ти едничка си 
ми достатъчна за цял живот. И тук Баою си служи с иносказание, за 
да открие вярната си обич към Дайю. Жуошуй, букв. „Слабост-река“, 
женската сила е в слабостта, а жената е като водата (срв. „Сън в алени 
покои“, т. 1, гл. 2, с. 49).

 7 Дайю загатва за смъртта си.
 8 Намек, че дори да умре Дайю, с нейната смърт ще умре и сърце-

то му, неспособно да обича друга жена. Франколинът (Francolinus 
fr ancolinus, chinensis) е известен в Китай с това, че пеенето му наподо-
бява фразата син-бу-дъ-йе-гъгъ („Не мога да се разделя с теб“), с което 
е станал символ на тъгата от раздяла.

 9 Буда, неговото учение (дхарма) и монашеската общност (сангха). С 
тази клетва Баою тържествено потвърждава истинността на обеща-
нието си за вярност.
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– Втори господарю, моля те да се прибираш! Господарят е пра-
щал хора да те търсят в Градината и да питат върнал ли си се от 
училище или не. Кака Сижън им предаде, че си се върнал. Бързо си 
отивай!

Баою тъй се уплаши, че мигом стана и бързо си тръгна. Дайю 
също не посмя да го задържа повече.

Какво се случи после ще ви разкажа следващия път.


