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Непонятното единство

? излезе от пространството, обвито в мрак, и се 
озова пред библиотеката, чиято впечатляваща ви-
сочина се сливаше с небето. Погледна по посоката, 
от която беше дошъл, но видя само петно от кръв, 
излъчващо ослепително бледа светлина. Чия беше 
тази светлина, почуди се ?, тя ли така кървеше? Из-
начално ли бяха свързани, или случайност ги беше 
обединила? 

? дълго стоя втренчен в непонятното единство, 
докато междувременно множество хора подмина-
ваха, без да им прави впечатление съсирващата се 
кръв и съпровождащата я сияйност. 

Колкото повече се съсирваше кръвта, толкова 
повече ? се втренчваше в непрекъснато засилващата 
се ослепителност на сиянието, докато не се обедини 
с него.

Излизайки от пространството на сиянието, ? се 
озова на покрива на библиотеката, високо над небе-
то. От изумление ? изгуби равновесие и полетя пра-
во към обгърнатия в мрак съсирек на земята. Миг 
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преди необяснимия сблъсък, усети една ръка, про-
тегнала се от съсирека, която го повдигна с беззвуч-
ния си глас. Обзет от спокойствие, ? за миг затвори 
очи.

Когато ги отвори, се беше озовал вътре в библио-
теката. 

– Не разбирам! – каза ?.
– Както вече Ви обясних, – равно говореше биб-

лиотекарят, – книгата, която поискахте, е толкова 
стара, че текстът в нея е изчезнал, страниците ѝ са 
напълно празни.

– Празни, напълно – промълви ?.
– Точно така.
Нищо, дайте ми я.
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