
Глава IV.
ALLONS!

Събитията  от  месеца,  който  последва,  макар и  доста-
тъчно вълнуващи, бяха такива, че разказът за тях щеше да
бъде  скучен,  и  аз  ще  ги  спомена  колкото  се  може  по-
набързо.

Останахме в Колорадо Спрингс само два дена след она-
зи сутрин в парка. Льо Мир, винаги в търсене на нещо ново,
ни накара да заминем, и, тъй като всъщност нямахме нищо
пред  вид,  с  изключение  на  задоволството  от  нейното
хрумване, ние се съгласихме. Солт-Лейк Сити беше следва-
щата ни спирка, но Льо Мир се умори от него за един ден.

-  Трябва да видя Тихия океан – каза тя на Хари и на
мен, и незабавно заминахме за Сан Франциско.

Необходимо ли е да обяснявам постъпката си? Но си-
гурно тя се обяснява от само себе си. Първо, не бях склонен
да оставя Хари в положение, в което той абсолютно не беше
в състояние да се грижи за себе си. Второ, забавлявам се,
винаги когато ми се удаде такава възможност, и повече от
сигурно е, че не скучаех.

Прищевките и капризите на една хубава жена са винаги
интересни, и когато ти е позволено да ги проучиш отблизо,
без да е необходимо да действаш като верен любовник, те се
удвояват.

Льо Мир се отнасяше към Хари с изключителен такт и
финес; Аз седях и се смеех на представлението, от време на
време упражнявайки контрол, когато бурното й въображение
изглежда можеше да ни повлече.

В Сан Франциско тя постигна триумф, знаменита до по-
бъркване. Пол Ламар, от Ню Йорк, се представи в най-висо-
ките кръгове на обществото, като от своя страна представи
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приятелите си, сеньор и сеньора Рамал. Сеньората завладя
града за една нощ на приема и бала на Телеграфния хълм.

На  следващия  ден  имаше  няколко  дузини  картички,
оставени за нея в хотела ни; поканите пристигаха в големи
количества. Тя прие две или три и направи състояние на два
приема; след това изведнъж се умори от това занимание и
оскърби една повече от уважавана дама, нашата домакиня, с
някои забележки, които по невнимание достигнаха до ушите
на съпруга на дамата.

- Свършено е с теб, Льо Мир – казах й аз.
Тя ми отговори с усмивка – незабавно се захващала да

издава покани за едно "представление" в нашия хотел. Ня-
мах представа какво смяташе да прави; но не се замислих
върху това, определено чувствайки, че малко, или никоя, от
поканите няма да бъде приета – в което горчиво се мамех,
защото на нито една не беше отказано.

Е, Льо Мир танцува за тях.
За мен това едва ли беше интересно; бях минавал през

вътрешните портали на свещените храмове на Индия, и чо-
вешкото тяло не съдържа изненади за мен. Но добрите хора
от Сан Франциско бяха шокирани, смаяни, и очаровани. Ня-
маше мъж в залата, който да не е роб на Льо Мир; накара
дори  жените  да  я  аплодират.  Стана  изведнъж  богиня  и
отхвърлена.

Вестниците  на  другата  сутрин бяха изпълнени  с това,
звучащи в гамата на възхвала, възхищение и изумление. И
една от статиите,  написана явно от човек,  бил значително
пò  на  изток  от  Сан  Франциско,  завършваше  със  следния
абзац:

“На кратко, това беше върховно, и с всяко движение и
всеки жест имаше нещо скрито, намек за индивидуалност и
тайнствен  чар,  които  ние  винаги  досега  сме  считали  за
изключително  притежание от само  една жена в  света.  Но
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Дезире Льо Мир не е в Сан Франциско; макар да заявявам,
че представлението от миналата вечер беше повече от доста-
тъчно да породи някои съмнения, особено като се има пред
вид тайнственото изчезване на Льо Мир от Ню Йорк.”

Занесох вестника на Дезире в стаята й, и докато тя чете-
ше статията, стоях и зяпах безцелно през прозореца. Беше
около единайсет сутринта; Хари беше излязъл да се разходи,
като беше казал, че щял да се върне след половин час, за да
се присъедини към нас за закуска.

- Е? – каза Дезире, когато завърши.
- Е, това не е добре – отвърнах й, като се обърнах с лице

към нея. – Не те обвинявам; забавляваше се, а също така,
съгласен съм, и аз. Но името ти – тоест, Льо Мир – беше
споменато, и сигурно ще последва разкритие. Трябва да на-
пуснем Сан Франциско веднага.

- За мен това беше забавно.
- Въпреки това, трябва да напуснем.
- А ако реша да остана?
- Не; защото Хари няма да остане с теб.
- Е, тогава... няма да тръгна.
- Льо Мир, ще тръгнеш ли?
Погледна ме с пламнал поглед, и за миг почти очаквах

експлозия.  След  това,  явно  обмислила  по-добре,  тя  се
усмихна:

- Но къде? Не можем да вървим на изток, без да паднем
в океана, а аз отказвам да се върна. Накъде?

- Тогава ще продължим през океана.
Тя погледна въпросително, и аз продължих:
- Какво би казала за една яхта – сто и двайсет-футов (40

м)  параход,  с  безразсъдно  смел  капитан  и  най-уютните
каютки на света?

- Ами! – Льо Мир щракна с пръсти, за да подчертае не-
доверчивостта си. – Няма такова нещо.
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- Да, ама има. На вода и готова за отплаване, на разпо-
ложение при поискване и за необходима проверка. Ослепи-
телно бяла, в отлично състояние, още и един Антоан за гла-
вен  готвач,  помещения  обзаведени  както  би  обзавела
собствената си вила. Какво ще кажеш?

- Наистина ли? – попита Льо Мир с искрящи очи.
- Наистина.
- Тук – в Сан Франциско?
- В пристанището. Видях я със собствените си очи тази

сутрин.
-  Тогава казвам –  allons! О,  приятелю мой,  ти  си  съ-

вършенство! Искам да я видя. Сега! Може ли? Хайде!
Засмях се на горещия й ентусиазъм, когато скочи от сто-

ла си.
- Льо Мир, ти си направо дете. Нещо ново, с което да си

играеш! Е, ще го имаш. Но не си закусвала. Ще излезем да я
видим  днес  следобед; всъщност, определил  съм си  среща
със собственика й.

- О! Наистина, ти си съвършенство. И – колко добре ме
познаваш.  –  Тя направи  пауза,  сякаш търсеше думи,  след
това внезапно каза – Мосю Ламар, бих искала да ми напра-
виш една услуга.

- Всичко, Льо Мир, разумно или не.
Тя пак се поколеба; след това:
- Не ме наричай Льо Мир.
Засмях се.
- Ама разбира се, сеньора Рамал. И коя е услугата?
- Тази.
- Тази...
- Не ме наричай Льо Мир – нито сеньора Рамал.
- Е, но явно трябва да се обръщам към теб по някакъв

начин.
- Наричай ме Дезире.
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Погледнах я с усмивка.
- Мислех си, че това е запазено за твои лични приятели.
- Така е.
- Тогава, мила моя сеньора, това би било нахално от моя

страна.
- Но ако аз поискам?
- Аз казах – всичко, разумно или не. И, разбира се, аз

съм един от семейството.
- Това единствената причина ли е?
Започнах да я разбирам, и й отговорих някак сухо:
- Драга моя Дезире, не може да има никаква друга при-

чина.
- Такъв ли си – студен?
- Когато реша.
- О! – Това беше по-скоро въздишка, отколкото възкли-

цание. – И още, на кораба – помниш ли? Погледни ме, мосю
Ламар. Не съм ли... толкова малко ли си струва да мислиш
за мен?

Устните й бяха разтворени от трепетно чувство, очите й
пламтяха със странен огън, и още бяха нежни. Наистина, за
нея "си струваше да мисля" – толкова опасно.  Почувствах
как пулсът ми се засилва. Беше необходимо да проявя стои-
цизъм, да бъда далеч от чувствата, и я погледнах с цинична
усмивка и казах с глас, толкова внимателно отмерен, колкото
можах.

-  Льо  Мир –  казах аз,  –  бих могъл  да те  обикна,  но
няма. – И се обърнах и я оставих, без да кажа повече нито
дума.

Защо? Нямам ни най-малка представа. Може би заради
суетата ми. Много малко мъже бяха завладявали Льо Мир;
други й се бяха покорявали; естествено,  никой не е бил в
състояние да й устои. Има удовлетворение в това. Разхождах
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се из фоайето на хотела, докато Хари се върна, идиотски до-
волен от себе си.

На масата,  докато закусвахме, запознах Хари с нашите
планове за пътуване по море, и той се въодушеви напълно
като Льо Мир. Искаше да вдигнем котва още този следобед.
Обясних му, че е необходимо да изчакам за средства от Ню
Йорк.

- Колко? – каза той. – Аз съм фрашкан.
- Изпратих за сто хиляди – казах аз.
- Да не би да имаш намерение да я купиш? – запита той

смаян.
След това се  впуснахме  в  обсъждане  на  маршрутите.

Хари беше за Хаваите; Льо Мир – за Южна Америка.
Решихме да хвърлим чоп.
- Ези – каза Дезире и тъй се падна.
Настоях Льо Мир да се придържа колкото се може по-

близо до хотела през дните, през които беше необходимо да
останем в Сан Франциско. Тя постъпи така, но с явно уси-
лие.

Никога не бях виждал същество, толкова пълно с нервна
енергия и плам; само с жестоки ограничения тя можеше да
накара себе си да изтърпи на спокойствие дори и в малка
степен. Хари беше с нея почти всяка минута, макар че не ми
беше известно за какво си говореха. Нито пък той кипеше от
идеи, а и никой не може да казва "Обичам те" двадесет и че-
тири часа в денонощие.

Беше  студен,  слънчев  ден  през  втората  половина  на
октомври,  когато вдигнахме котва и  минахме през  Голдън
Гейт.  Бях  наел  яхтата  за  една  година,  и  бях  съставил
алтернативни планове  в  случай,  че Льо  Мир се умори от
това занимание, което, мислех, беше доста вероятно.

Тя и Хари се радваха много на яхтата,  което не беше
изненадващо, защото тя беше най-идеалният съд който бях
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виждал. Бордове, бели като морска пяна; всичко над палуба-
та  –  от  блестящ  месинг,  отдолу –  махагон,  и  чиста  и  в
отлично състояние като холандска кухня. Имаше пет каюти,
освен  капитанската,  и  салон  за  приеми,  всекидневна,  и
библиотека. Снабдихме я добре с провизии,  а готвачът ни
беше направо бижу.

Първото  ни  пристанище  беше  Санта  Каталина.
Хвърлихме котва там около пет часа следобед на един такъв
ден, с какъвто само Южна Калифорния може да се похвали,
и беше спусната една лодка, за да ни отведе до брега.

- Какво е там? – попита Льо Мир, посочвайки брега, до-
като стояхме, облегнати на перилата,  чакайки екипажът да
спусне стълбата.

Отговорих й:
- Туристи.
Льо Мир сви рамене.
- Туристи? Ами! Мерси, не. Allons!
Засмях се и отидох отпред при капитана, за да му кажа,

че  мадам  не  одобрява  Санта  Каталина.  За  една  минута
лодката беше обратно в своето легло, котвата – вдигната, и
ние бяхме на път. Горкият капитан! За една седмица той се
насити на внезапните прищевки на Льо Мир.

В Сан Диего слязохме на брега. Льо Мир си хареса ня-
кои индиански одеала, и Хари й ги купи; но когато тя изрази
намерение  да  вземе  едно  индианско  момиче  –  около
шестнайсет или седемнайсетгодишно – на борда на яхтата
за  "компаньонка",  аз  твърдо  се  противопоставих.  И,  след
всичко, тя едва не си хвана пътя.

За един месец спирахме "от пристанище на пристани-
ще". Масатлан, Сан Биас, Мансанильо, Сан Салвадор, Пана-
ма Сити – във всяко от тях слязохме и го посетихме – поня-
кога за час, понякога за два или три дни. Льо Мир товареше
яхтата с всякакви видове любопитни реликви.  Грозни или
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красиви, практични или безполезни, автентични или имита-
ция, нямаше значение за нея; ако нещо й се харесаше, тя го
пожелаваше – и го получаваше.

В Гуаякил възникна първият сблъсък на желания. Беше
втората ни вечер в пристанището. Вечеряхме на палубата на
яхтата,  с  половин  дузина  южноамерикански  генерали  и
адмирали като гости.

Към края на вечерята Льо Мир изведнъж стана мълча-
лива и  остана  за  няколко минути  вглъбена в  мислите  си;
след това, внезапно, се обърна към вързопа от златни лампа-
зи до нея с въпроса:

- Къде се намира Гуаякил?
Той я зяпна смаян.
- Той е там, сеньора – каза той накрая, посочвайки брега

очертан от мигащи светлини.
- Знам, знам – каза Льо Мир нетърпеливо, – но къде е

той? В коя страна?
Горкият  човечец,  твърде  изненадан,  за  да  се  засегне,

изпелтечи  името на  родната  си страна като се задъхваше,
докато  Хари  и  аз  правехме  всичко  възможно  да  се
въздържим да не избухнем в смях.

-  А-а – каза Дезире с тон на човек,  който е направил
важно откритие, – тъй си и мислех. Еквадор. Мосю, Кито е
в Еквадор.

Генералът  –  или  адмиралът,  забравих  какъв  беше  –
потвърди  правилността  на  нейната  география  с  дълбок
поклон.

- Ами да. Често съм слушала за Кито, мосю. Това е мно-
го интересно място. Ще отида до Кито.

Веднага  след това  се  вдигна  врява.  Всеки  от  нашите
гости настояваше за честта да ни придружава в страната, и
нещата  сигурно  щяха  да  свършат  в  кървава  схватка  на
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излъсканата  капитанска  палуба,  ако  не  се  бях  намесил  с
твърд тон:

- Но, господа, ние не отиваме в Кито.
Льо Мир ме погледна – и то с какъв поглед! След това

каза с тон на окончателно решение:
- Аз отивам в Кито.
Аз поклатих глава, като й се усмихнах, след която тя по-

бесня.
-  Мосю Ламар  –  избухна тя,  –  казах ти,  че  отивам в

Кито! Въпреки усмивката ти! Да! Чу ли ме? Отивам!
Без да кажа дума извадих монета от джоба си и я пока-

зах. Оказа се, че познавам Льо Мир. Тя се намръщи за миг в
явен опит да овладее яда си, след това неустоима усмивка
разтвори устните й и тя плесна радостно с ръце.

- Много добре – извика тя, – хвърляй, мосю! Ези!
Падна се тура и не отидохме до Кито, за голямо разоча-

рование на нашите гости. Льо Мир забрави за всичко това
за десет минути.

Пет дена по-късно хвърлихме котва в Каляо.
Това старо  историческо пристанище веднага се хареса

много  на  Льо  Мир.  Разказах  й  нещо  за  историята  му:
постоянния му обстрел от освободителите от Чили, испанс-
ката ескадра, пиратски експедиции от Европа и чилийските
нашественици; а да не говорим за земетресения и приливни
вълни. Акостирахме на каменния кей до фара; старият ча-
совник на върха му сочеше осем часа сутринта.

Но веднага щом Льо Мир разбра, че Лима беше отдале-
чена само на няколко мили, Каляо вече не представляваше
интерес за нея. Хванахме следобедния влак и пристигнахме
в столицата за вечеря.

Ето, тук, в живописната стара Лима, Льо Мир беше на
върха на славата си. През първия ни следобед ние се отпра-
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вихме към модерното paseo, защото беше ден, в който сви-
реше оркестър, и цяла Лима беше навън.

За пет минути всички очи от веселото и модерно мно-
жество  се  обърнаха към  Льо  Мир.  След това,  за  късмет,
срещнах, съвсем случайно,  един мой приятел,  който беше
дошъл в Университета  Сан Маркос преди няколко години
като  професор  по  климатология.  Той  ни  представяше,  с
важно  изражение,  на  няколко модерно  облечени  групи,  и
накрая  –  на  самия  президент.  Тази  нощ  ние  спахме  като
гости под покрива на луксозна прелестна вила в Мирафло-
рес.

Льо  Мир превзе  столицата  с щурм. Великолепието на
красотата й изключително съвпадаше с оценката им, защото
бледността  се  считаше  за  знак  на  красота  след дамите  в
Лима. Но това едва ли можеше да бъде причина за небива-
лия й триумф. Често се чудех – не беше ли това вследствие
на интуиция?

Самият президент седна до нея в операта. Два дуела й
бяха посветени за една седмица; макар че как, по дяволите,
беше възможно това, не ми е известно.

В деня на обществото на биковата арена отличията се
раздаваха от Льо Мир; ръката й хвърляше роза на матадора,
докато осемте хиляди екзалтирани зрители не се разбираше
кого аплодират – нея или него. Лима беше нейна, и никога
не бях виждал две седмици толкова пълни с инциденти.

Но скоро Льо Мир се умори от това, както и можеше да
се очаква. Тя ме посрещна една сутрин на масата на закуска:

- Приятелю Пол, хайде да отидем до Серо де Паско. Те
имат сребърни – хиляди и хиляди тонове – и как им казвате?
Орнаменти.

- И след това Андите? – предложих аз.
- Защо не?
- Но, скъпа моя Дезире, какво ще правим с яхтата?
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- Пфу! Там е капитанът. Ела – мога ли да те помоля?
Така отидохме до Серо де Паско.  Написах на капитан

Харис, като му съобщих да не ни чака до месец и нещо, и
му  изпратих  достатъчно  средства  да  изтраят  до  нашето
завръщане.

Наистина вярвам, че всички знаменитости на Лима дой-
доха на гарата, за да ни видят на заминаване.

Купето ни беше препълнено с цветя, което ме накара да
се усмихна, защото Льо Мир, доста любопитно, не ги харе-
са. Когато излязохме от града, тя ги изхвърли през прозоре-
ца, смеейки се и шегувайки се за сметка на тези, които й ги
бяха подарили. Тя беше в повече от добро настроение.

Пристигнахме в Ороя късно следобед, и пристигнахме в
Серо де Паско с железницата на следната сутрин.

Това пътуване от шейсет  и  осем  мили  (110 км)  няма
равно на себе си в целия свят. Покрити със сняг върхове,
бездънни пропасти,  огромни скални маси,  които сякаш са
готови да смачкат влака, ви заобикалят от всички страни, а
от време на време са направо над или под вас.

Льо  Мир  беше  дълбоко  впечатлена;  всъщност,  не
предполагах,  че  тя притежава чувствителността,  която де-
монстрира; а що се отнася до мен, бях й повече от благода-
рен,  че предложи това пътуване.  Ако сте много  добре за-
познат  със  Скалистите  планини,  Алпите  и  Хималаите,
трябва да опитате Андите. Там ви чака изненада.

Но да се върнем на разказа.
Открихме,  че Серо  де Паско,  интересен град,  както и

местоположението му, е далеч под очакванията ни.  Това е
миньорски град,  пълен с работници и спекуланти,  шумен,
мръсен и долнопробен. Бяхме там по-малко от двайсет и че-
тири часа, когато заявих пред Хари и Льо Мир намерението
ми да се връщаме веднага.

- Ами Андите! – каза Льо Мир. – Няма ли да ги видим?
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- Е – ето ги.
Посочих през прозореца на хотела.
- Ами! И ти се наричаш пътешественик? Виж! Снега!

Приятелю Пол, трябва ли да те моля два пъти за една услу-
га?

Още веднъж хвърлихме чоп.
О,  ако Льо  Мир беше видяла  бъдещето  си!  И още  –

често се чудя – щеше ли да се върне назад? За жената копне-
жът за нещо ново и за приключения, и бойкостта от векове
са й  в  кръвта  – е,  тя имаше своя опит, споделен отчасти
само с Хари и мен.

Тези покрити със сняг върхове! Малко можехме да си
представим какво криеха за нас. Смеехме се, помня, когато
оставяхме зад себе си границата на цивилизацията, предста-
вена от Серо де Паско.

Открихме, че е невъзможно да се снабдим с пълна еки-
пировка в миньорския град, и бяхме принудени да изпратим
куриер до Лима. Той се върна след два дена с мулета, седла,
дисаги,  ботуши, кожени гамаши,  къси панталони,  вълнени
понча, и редица други неща, които, както ни увери, ни бяха
абсолютно необходими за всяка степен на удобство. До вре-
мето, когато бяхме готови да потеглим, разполагахме с голе-
мичък керван.

Собственикът на хотела ни намери един arriero, за който
той заяви, че е най-способният и надежден водач в целите
Анди – висок, гъвкав тип с израз на пълно безразличие, кой-
то  обикновено  стоеше  на  жълтото  му,  твърде  зловещо
изглеждащо лице. Льо Мир не го хареса, но аз, разбира се,
предпочетох  опита  на  собственика  на  хотела  и  знанието
пред  нейните  краткотрайни  прищевки,  и  наех  arriero-то
веднага.
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Нашата екипировка беше пълна и всичко в готовност,
когато Хари изведнъж заяви, че е решил да не отива, нито
пък да позволи на Льо Мир да го направи.

-  Не ми  харесва това –  каза  той  със  загрижен тон.  –
Казвам ти, Пол, не ми харесва това. Разговарях с някои от
миньорите  и  arrieros-ите,  и  тая  работа  е  безразсъдна  и
опасна.

След като видя изражението на  лицето ми,  продължи
припряно:

- О, не за мен. Ти ме знаеш; ще направя всичко, което
някой  друг би  направил,  и  повече,  ако мога.  Но  Дезире!
Казвам ти, ако нещо й се случи, аз... е...

Веднага го прекъснах:
- Мило мое момче, идеята принадлежи на Дезире. И да

се говори за опасност, когато става дума за нея! Тя ще ти се
смее.

- Смя се – Хари се съгласи с колеблива усмивка. 
Тупнах го грубо по рамото.
-  Хайде,  стегни се! Керванът ни чака – и,  виж,  феята

също. Готова ли си, Дезире?
Тя  дойде  към  нас  от  вътрешните  стаи  на  хотела,

усмихната,  лъчезарна.  Никога  няма  да  забравя  картината,
която  представляваше.  Носеше  бели  къси  панталони,  бял
жакет, ботуши от щавена кожа и гамаши и шапка с маскиро-
въчен цвят.

Златната й коса, събрана плътно зад ушите и челото й,
блестеше ослепително  на яркото слънце; очите й искряха;
малките й бели зъби грееха в щастлива, радостна усмивка.

Вдигнахме  я  на  гърба  на  нейното  муле,  след  това
яхнахме своите. Изведнъж внезапен спомен прониза мозъка
ми със забележителна яснота, и аз се обърнах към Льо Мир:
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- Дезире, знаеш ли кога изобщо те видях за пръв път?
Беше  в  електромобил  на  Gare  du  Nord.  Това  е  нещо
различно, мадам.

- И безкрайно по-интересно – отговори тя. – Готов ли
си? Виж този глупав arriero! О! Все пак, той знаел какво да
прави. Тогава, messieurs – allons!

Arriero-то, след като прие моето кимване, издаде особе-
но изсвирване през зъбите си. Мулетата наостриха ушите си,
след това с едно обикновено движение потеглихме напред.

- Adios! Adios, senora! Adios, senores!
С вика на последния ни домакин,  звучащ в ушите ни,

ние преминахме надолу по тясната уличка на Серо де Паско,
поели своя път към покритите със сняг върхове на Андите.
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