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ТИ СИ ЧОВЕКЪТ

Сега мисля да вляза в ролята на Едип1 и като 
такъв да ви разкрия прочутата „тайна на Дрън-
дрънленд“2. Затова ще ви разкажа – защото мога 
да го направя само аз – същината на мистерията, 
скрита в „тайната на Дръндрънленд“, по-точно в 
„чудото от Дръндрънленд“ – единственото, дос-
товерното, признато от всички, непоправимо и 
неоспоримо чудо, което изкорени сред дръндрън-
лендци неверието и  насочи практичните умове на 
средните граждани,  дръзвали да изпадат в скеп-
тицизъм, към истинската ортодоксална религиоз-
ност, свойствена някога най-вече на старите дами.

Това събитие, за което не бива да разсъждаваме 
лекомислено, се случи през лятото на 18... година. 
Мистър Барнабас Тукатамсън, един от най-бога-
тите и уважавани хора в Дръндрънленд, изчезна от 

1 Известен митологичен сюжет. Древногръцкият герой Едип 
разгадава загадката на сфинкса, нещо, което никой от предиш-
ните мъдреци не е успявал.

2 В разказа почти всички имена и наименования са „гово-
рещи“ и нещата са поднесени в ироничен тон, който позво-
лява всякакви тълкувания. В оригинала градчето се казва  
Rattleborough и  понякога По използва двете му части – Rattle 
и borough, поотделно. Ако втората наистина означава „насе-
лено място“, то значението на първата е нещо между „клоунска 
дрънкалка“ и „празнословие“.
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града и което е по-важно, при обстоятелства, нака-
рали останалите да заподозрат нещо неимоверно 
лошо. Рано сутринта в събота заминал на кон от 
Дръндрънленд, като публично заявил, че иска  да 
посети съседното градче, на петнадесетина мили 
от тук, и казал, че ще се прибере още днес, тоест 
привечер, но същия ден.

Два часа след заминаването конят му се върна, 
но без ездача си и без дисагите, които мистър 
Тукатамсън със сигурност си беше взел. На това 
отгоре клетото животно бе тежко ранено и много 
изкаляно. Всичко това, то е ясно, доста обезпо-
кои  приятелите на стария джентълмен, а когато 
той не се прибра и в неделя, жителите на градчето 
en masse3 тръгнаха да го търсят, надявайки се да 
открият ако не изчезналия човек, то поне неговия 
труп.

Най-много и най-енергично от всички участ-
ваше близкият приятел на изчезналия, мистър 
Чарлз Славни, известен като „Славни Чарли“ или 
дори „Стария Славни Чарли“. Не знам и не ме 
интересува дали всичко това се дължи на някакво 
изумително съвпадение, или нашите имена имат 
незабележимо влияние върху човешките ни свой-
ства, но повече от несъмнено е,  че на света едва ли  
има поне един Чарлз, който да не е открит, честен, 
прям, добродушен и чистосърдечен човек с ясен 

3 Вкупом (фр.).
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и звучен глас с приятен  тембър, който гали всеки 
слух, и със също толкова прям и открит поглед, в 
който се чете: „Съвестта ми е чиста, не ме е страх 
от нищо и съм неспособен да сторя никакво зло“. 
Ако не вярвате на живота, повярвайте на театрал-
ната сцена. Там всички положителни персонажи 
от категорията „безгрижен джентълмен“ винаги се 
наричат само Чарлз.

Изобщо, макар Славни Чарли да беше дошъл в 
Дръндрънленд  не повече от половин година преди 
описваните събития и никой да не знаеше нищо 
за миналия му живот, той преспокойно успя да се 
запознае с най-почитаемите хора в града и да си 
спечели всеобщото им благоразположение. Всеки 
уважаван дръндрънлендец без никакво колебание 
можеше да му даде назаем хиляда и дори повече 
долара4, без като гаранция да му поиска нищо 
освен честна дума; а колкото до дръндрънленд-
ките, за него те бяха готови буквално на всичко 
без никакви  изключения, каквито бихме могли да 
си представим. Сами виждате с какви привилегии 
се ползва човек с името Чарлз, който притежава 
и съответстващата на името му предразполагаща 
външност,  повсеместно смятана за най-добър 
еквивалент на писмената препоръка.

4 За да разберем какво е представлявала тази сума  през 1840 
година в Америка, достатъчно е да кажем, че самият По изклю-
чително рядко е успявал да припечели повече от 10 долара сед-
мично.
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Вече споменах, че мистър Тукатамсън беше един 
от най-почитаемите хора в Дръндрънленд, всъщ-
ност просто най-богатият от тях, без каквито и да 
било „един от“; а Стария Славни Чарли поддър-
жаше с него най-приятелски, кажи-речи, братски 
отношения. Тези възрастни джентълмени живееха 
къща до къща и макар мистър Тукатамсън рядко 
да навестяваше мистър Славни, да не говорим, че 
нито веднъж не беше сядал на трапезата му, това 
изобщо не пречеше на приятелството им, защото 
Стария Чарли не пропускаше  да навести при-
ятеля си по три или четири пъти всеки ден, като 
често оставаше  у тях на закуска, на чаша чай или 
дори на обяд, когато се изпиваше толкова вино, че 
направо не подлежеше на пресмятане. Чарли осо-
бено много харесваше  „Шато Марго“5, а мистър 
Тукатамсън явно най обичаше да гледа как прия-
телят му поглъща цели кварти от тази скъпоценна 
напитка. И ето че веднъж, когато приятелите се 
бяха доста почерпили, мистър Тукатамсън тупна 
Стария Чарли по рамото и каза: 

– Драги ми Чарли,  кълна се, че през целия си 
живот не съм срещал по-приятен човек от теб! 
И щом, да ме вземат дяволите, това вино така ти 

5 Едно от най-известните френски вина от серията бордо. По 
традиция е сред четирите най-хубави, а в години на особено 
добра реколта заема първо място. И по времето на По, и днес, 
цената на „Шато Марго“ го прави достъпно само за най-за-
можни ценители.
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допада, че към друго не можеш дори да погле-
днеш, така да бъде: ще ти подаря една голяма каса 
„Шато Марго“... Не ми отказвай. Щом съм рекъл, 
така ще стане! И да изгния непогребан (мистър 
Тукатамсън, както виждате, имаше лошия навик 
да дава лекомислени и богохулни клетви, а този 
път направо надмина себе си, защото преди това 
рядко бе стигал по-далеч от „да ми се не види“ или 
от вече известното ни „да ме вземат дяволите“, 
или просто „проклето да е“), ако още довечера не 
пиша до града да ми доставят двойна пратка  от 
това вино, и то от най-добрата реколта... Изобщо 
да знаеш: ще го получиш в най-скоро време, и то 
изненадващо – точно когато най-малко очакваш!

Споменавам за това щедро намерение на мистър 
Тукатамсън само за да докажа още веднъж сърдеч-
ните отношения между тези двама приятели, за 
нищо повече.

Така че в онази фатална неделна сутрин, когато 
стана напълно ясно, че на мистър Тукатамсън му 
се е случило нещо лошо, Стария Чарли, видях го 
с очите си, беше потресен повече от всички. Като 
чу, че конят се прибрал без стопанина си и  диса-
гите, целият облян в кръв от двете рани, оставени 
от пистолетен куршум (който пронизал гърдите на 
клетото животно, макар и да не го повалил), той 
изведнъж пребледня като смъртта и се разтрепери 
като в ужасна треска, сякаш бе загубил най-близ-
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кия си и любим роднина.
Отначало, изглежда, бе така смазан от мъка, че 

не можеше  да предприеме каквото и да било или 
да даде на някого що-годе разумен съвет; дори каза 
на останалите приятели на мистър Тукатамсън, 
които напираха да го издирват, да не бързат, ами 
вместо това да изчакат седмица-две, дори месец-
два с надеждата, че ще изплуват някои нови под-
робности или че може той самият да се яви лично 
и по най-естествен начин да обясни  къде е ходил 
и защо е накарал коня  да се прибере. Предпола-
гам, че на всички ни се е случвало да забелязваме 
у някои  смазани от непосилна мъка хора подобна 
склонност да отлагат и да изчакват нещо с надеж-
дата да се случи чудо. Техният разум сякаш се 
замъглява или по-точно изпада в летаргия, те не 
могат да предприемат никакво действие и изобщо 
не искат нищо, освен да легнат  и „да се потопят в 
мъката си“ (както експресивно, но точно се изра-
зяват нашите по-зрели представителки на нежния 
пол), тоест изцяло да се отдадат на загубата си. 
Дръндрънлендци бяха изпълнени с уважение към 
ума и житейския опит на Стария Чарли, затова 
повечето от тях наистина стигнаха до извода, че 
сега наистина е най-добре да изчакат, докато не 
„изплуват някакви нови подробности“, както ги 
беше формулирал въпросният достоен джентъл-
мен. И сигурно  щяха да го направят, ако в цялата 
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работа не се беше намесил племенникът на мис-
тър Тукатамсън, един младеж, който водеше доста 
лекомислен живот, ползваше се с незавидна репу-
тация, а на това отгоре имаше неприятен характер. 
Този неукротим роднина (за ваше сведение фами-
лията му беше О’Вехториймън) не искаше и да чуе 
за отлагане на работата, напротив, яростно отстоя-
ваше необходимостта веднага да тръгнат да издир-
ват „тялото на злодейски убития чичо“. Точно така 
се изрази той и мистър Славни веднага и съвсем 
уместно забеляза, че това звучи „странно, да не 
кажем повече“. Думите на Стария Чарли напра-
виха много силно впечатление на тълпата и един 
от дръндрънлендци веднага попита как точно мла-
дият мистър О’Вехториймън се е сдобил с толкова 
подробности за изчезването на богатия си род-
нина, та рискува така директно и недвусмислено 
да нарича чичо си жертва на „злодейско убийство“. 
След това веднага се разпали доста напрегнат спор 
и размяна на резки формулировки, отчасти между 
всички присъстващи, но предимно между самия 
Стар Чарли и О’Вехториймън, което всъщност не 
беше нищо ново, защото през последните три-че-
тири месеца двамата никак не се разбираха; вед-
нъж нещата дори опряха дотам, че О’Вехторий-
мън запрати Стария Чарли в класически нокдаун, 
защото си бил позволил прекалено много да се раз-
порежда в техния, тоест на О’Вехториймън и чичо 
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му дом. Казват, че тогава мистър Славни  проявил 
неимоверна сдържаност и християнско отношение 
към ближния си. Той стана от пода, отупа се, но 
дори не се опита да отвърне на младежа по начина, 
по който бе оскърбен. Вярно, че от устните му се 
отрониха думи в смисъл: „ще дойде ден, когато ще 
си го получиш тъпкано“, но само толкова – израз, 
който, както сами разбирате, беше повече от естест-
вен изблик на гняв, при дадените обстоятелства не 
означаваше  нищо особено и напълно несъмнено 
веднага бе забравен дори от този, който ги  изрече.

Във всеки случай в настоящия момент въпросът 
не беше в това (всички са съгласни, че споменатият 
епизод изобщо няма отношение към случая), а в 
настойчивите стремежи на племенника веднага да 
организира издирването на чичо  си, нещо,  което 
приканваните от него жители на градчето в крайна 
сметка решиха да предприемат. Нека поясним: 
всъщност първо те решиха да действат така, както 
се бяха разбрали помежду си и с О’Вехториймън. 
Ясно е, че това не беше най-добрата стратегия. Що 
за приумица навред да се разпратят отделни малки 
групи, всяка от които да дири следите на изчезна-
лия, като по този начин се осигури най-прецизно 
претърсване на местността! Но, за щастие, Ста-
рия Чарли успя да ги убеди (вече не знам по какъв 
начин, защото бляскавата му аргументация някак 
се е изтрила от спомените ми) и в цялата пагубна 
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нецелесъобразност на въпросния план. Най-мал-
кото доказа го на всички освен на О’Вехториймън, 
затова бе решено, че издирването ще бъде въз-
можно най-внимателно, независимо че няма да е 
бързо и че ще се извършва именно en masse, и то 
под ръководството на  Стария Чарли.

И скоро гражданите се увериха, че са направили 
правилния избор. Че няма и не биха могли да си 
пожелаят по-добър водач от Стария Чарли, извес-
тен с наистина орловия си поглед. Но макар той 
да водеше отряда си из такива гъсталаци и такива 
незнайни пътеки, за каквито никой от коренните 
дръндрънлендци понятие си нямаше, макар да 
надничаше из всички горски кътчета, леговища на 
животни,  едва ли не миши дупки и така да мина 
цяла седмица, резултатът беше нулев. От мистър 
Тукатамсън не се намери никаква следа . Всъщност 
фразата „никаква следа“ не бива да се разбира бук-
вално. Защото следи имаше, и то оставени от копи-
тата на коня (подковите му бяха белязани по осо-
бен начин) и личеше, че клетият стар Тукатамсън 
е стигнал на  около три мили от Дръндрънленд  по 
главния път за към съседния град. После следите 
се отклоняваха към пътеката през малката горичка, 
която беше с половин миля по-пряка. По тях издир-
вателната група стигна до малко заблатено езерце, 
почти скрито в къпинака. Тук  те се губеха. Но  явно 
се беше водила някаква борба, след което голямото 



• 15 •

тяло с доста по-големи от човешките размери и 
тегло е било влачено от пътеката към въпросното 
езерце. Претърсиха с канджи целия водоем (той не 
беше дълбок), и то на два пъти, но нищо не наме-
риха и натъжени, понечиха да си тръгнат, когато 
може би самото провидение подсказа на мистър 
Славни мисълта да го източат. Предложението 
беше прието с единодушно и радостно одобре-
ние, всички побързаха да похвалят Стария Чарли 
за мъдрата му изобретателност и работата закипя. 
Понеже мнозина от дръндрънлендци, допускайки 
възможността, че ще трябва да изравят труп, си 
бяха взели белове, нещата свършиха много бързо и 
се увенчаха с пълен успех. Когато дъното се оголи, 
макар и не докрай, всички видяха в тинята черна 
велурена жилетка и веднага почти  всички я раз-
познаха като  дреха на мистър О’Вехториймън. 
Жилетката беше  изпокъсана и изцапана с кръв, но 
много от присъстващите се сетиха, че са  виждали 
с нея младежа точно  сутринта, когато беше зами-
нал и изчезнал мистър Тукатамсън; а други граж-
дани със същата увереност заявиха, че през цялото 
останало време него ден мистър О’Вехториймън 
е носил съвсем друга жилетка. Но – което е по-ва-
жно – сред събралите се тук дръндрънлендци не се 
намери нито един, който да е виждал, когато и да 
било след фаталния ден, мистър О’Вехториймън 
да носи въпросната жилетка.


