
Глава VI.
ПЛЕНЕНИ.

Падането – десет фута ли беше или хиляда (3 или 300 
м)?  Изобщо  нямаше  да  узная.  Стремително  профучаване 
през пространството, от човек едва ли може да се очаква да 
запази самообладанието си.

Всъщност,  единственото  ми  впечатление  беше  спра-
ведливо възмущение; споменът ми е, че псувах на глас, но 
Хари отрича.

Но  това  не  може  да  е  било  задълго,  защото,  когато 
пльоснахме във водата на дъното бяхме поне леко зашеме-
тени от сблъсъка. С това Хари се съгласяваше оттогава; той 
трябва да е късметлия колкото мен, защото пропаднах неу-
държимо, но в чиста цепнатина.

Издигнах се на повърхността, като плюех, и размахвах 
ръцете си в опит да плувам – или, по-скоро, да се задържа 
на повърхността – и бях вън от себе си от радост да открия, 
че ръцете и краката ми се подчиняват на командите от мозъ-
ка.

Около мен беше по-тъмно от нощ и абсолютна тишина, 
като изключим тихото, непрекъснато ромолене, неприлича-
що на друг звук, едва доловимо. Успях да си обясня това, че 
първо осъзнах факта, че водата беше поток, който се движи 
–  който  се  движи  с  невероятна  бързина,  плавно  и  почти 
безшумно. Веднага щом осъзнах това, се отказах от всички-
те си опити да плувам, и се задоволих с това да държа гла-
вата си над повърхността и да се нося по течението.

Тогава  се  сетих  за  Хари  и  извиках  името  му  високо 
много пъти. Отекванията из пещерата бяха като гърмежи на 
хиляда оръдия; но нямаше отговор.
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Ехото ставаше все по-слабо и по-слабо и отмря надалеч, 
и отново всичко беше тишина и непрогледна нощ, докато се 
борех със силното засмукване на невидимия поток,  който 
ставаше все по-бърз и по-бърз, и усетих,ч е силите ми ме 
напускат.

Ужасът  също  започна  да  ме  обзема  колкото  повече 
безкрайни минути минаваха. Мислех си: “Ако само можех 
да виждам!” и напрягах очите си с усилие, докато не бях 
принуден да ги  затворя от зашеметяваща болка.  Пълната, 
абсолютна  тъмнина  скриваше  от  мен  информацията  за 
всичко, край което минавах или което ме чакаше по-късно.

Водата, отнасяща ме бързо напред със своя тих, безпо-
щаден  замах,  беше  студена  и  черна;  притискаше  ме  с 
огромна мощ; от време на време ме повличаше под повърх-
ността и аз се борех да изплувам обратно, задъхвайки се, с 
почти изчерпани сили.

Забравих Дезире и Хари; загубих всякаква представа за 
това къде съм бил и какво съм правил; тихото буйство на 
потока и ужасната тъмнина ме подлудяваха; гмурках се и се 
борех отчаяно, сляпо, плачейки от яд. Това нямаше да про-
дължи много повече; бях много близо до края.

Изведнъж, с радостно вълнение, разбрах, че скоростта 
на потока беше намаляла. След това ме обхвана мисъл на 
отчаяние; опитах се да сподавя надеждата и да се предам на 
неволята. Но скоро нямаше повече съмнение; водата ме но-
сеше все по-бавно и по-бавно.

Носех се с малко затруднение, чудейки се – дали не се 
приближавам  към  по-малък  изход,  който  действаше  като 
бент? Или просто беше намаляване на наклона на руслото 
на потока? От безсилие напсувах тъмнината.

Накрая водата стана абсолютно спокойна,  както отсъ-
дих по липсата на натиск върху тялото ми, и аз се обърнах 
рязко на дясната си страна и започнах да плувам. Слабостта 
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ми  ме  напусна  като  с  магическа  пръчка,  и  аз  енергично 
заплувах със смели загребвания; и понеже нямаше какво да 
ме предупреди, едва не се убих, когато главата ми се блъсна 
изведнъж в каменна стена, незабелязана в тъмнината.

Бях напълно  зашеметен  и  потънах;  но  потапянето  ме 
свести;  и  когато  се  върнах  на  повърхността,  заплувах  с 
доста по-внимателни загребвания, търсейки стената. Тя не 
беше там, и аз нямах представа в коя посока е. Но вече бях 
предупреден; и като преплувах няколко фута първо в една 
посока, след това в друга, и внимавайки да не се отдалеча в 
нито една посока, накрая я открих.

Ръката ми лесно достигна горния край, и, вкопчвайки се 
в хлъзгавата повърхност със стискане, направено здраво от 
отчаяние,  и  концентрирайки  всяка  частица  сила  в  едно 
окончателно усилие, аз се извлякох от водата и паднах на-
пълно изтощен на земята.

При  такива  обстоятелства  времето  не  заема  място  в 
пресмятаният на човека; той е доволен, че диша. Предпола-
гам,  че  съм лежал  в  полусъзнание  няколко часа,  но  това 
може да са били просто и няколко минути. Тогава почувс-
твах как животът се надига у мен; протегнах ръце и крака и 
седнах. Постепенно в съзнанието ми навлизаше мисълта за 
Дезире и Хари и за Андите над мен, и за Фелипе, треперещ 
от ужас, като че ли той е изплувал от пещерата на дявола.

Първо си спомних за Хари; но надежда не ме обзе. Не 
можех да си представя, че той също би се измъкнал от този 
ужасен порой; само изключителният късмет ме беше спасил 
да не се блъскам в безсъзнание о скалите и ме доведе на 
скалната тераса, върху която си отпочинах.

След това той изчезна! Не мислех за опасността, която 
ме грозеше.  Бях минал през света,  без много да обръщам 
внимание на това какво представлява; нямаше нищо свято 
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за мен; никоя обич не е била повече от еднодневен каприз; 
просто смучех удоволствие от горчивия й плод.

Но аз обичах Хари; разбрах го с нещо като удивление. 
Той ми беше скъп; силна, пронизваща болка сви гърдите ми 
при мисълта, че може да съм го загубил; сълзи напълниха 
очите ми; и аз извисих глас и извиках диво:

- Хари! Хари, момче! Хари!
Пещерата заехтя. Повикът ми тръгна от стена на стена, 

а след това се върна пак, плувайки през черното пространс-
тво  със  странно  потрепване,  и  накрая  затихна  в  някакъв 
мрачен,  невидян  коридор.  И  след  това...  след  това  дойде 
ответно повикване!

Поради смесващото се ехо в пещерата, тонът не може-
ше да бъде разпознат. Но думата не можеше да се сбърка; тя 
беше "Пол".

Скочих на крака с вик, след това спрях, за да чуя. От 
тъмнината, която ме заобикаляше дойдоха думи, с гласа на 
Хари, много по-тихо, но отчетливо:

- Пол! Пол, къде си?
- Слава Богу! – въздъхнах; и отговорих:
- Тук, Хари, момче, тук.
- Но къде?
- Не знам. На скална тераса край водата. Къде си ти?
- На такова място. От коя страна си?
-  Дясната – отговорих с прочувствено наблягане.  –  С 

други думи, външната.  Ако не беше тази адска тъмнина... 
Слушай! Колко далеч ти звучи гласът ми?

Но безбройните отеквания от пещерните стени правеха 
невъзможно  да  се  прецени  разстоянието  по  звука. 
Опитвахме пак и пак; понякога ни се струваше, че сме на 
няколко крачки един от друг, понякога – на миля или пове-
че.
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Тогава Хари заговори шепнешком, и гласът му сякаш 
стигаше направо в ухото ми.  Никога не бях виждал абсо-
лютно  тъмна  нощ като тази  в  пещерата;  на  очите  ни  им 
трябваше няколко часа,  вероятно,  за  да се адаптират към 
това явление; но когато вдигнех ръка само на шест инча (15 
см) пред лицето си, не можех да добия дори най-смътната 
представа за очертанията й.

-  Безполезно е – заявих накрая.  –  Трябва да експери-
ментираме. Хари!

- Да.
-  Обърни  се  наляво  и  се  придвижвай  внимателно  по 

брега. Аз ще се обърна надясно. Върви внимателно, момче; 
опипвай пътя си.

Пълзях  на  ръце  и  колене,  не  по-бързо  от  охлюв, 
опипвайки всеки инч по земята. Повърхността беше мокра и 
хлъзгава, и на места наклонена под ъгъл, който ме караше 
да се вкопчвам, за да не изхвръкна в пространството.

Междувременно  продължавах да викам Хари и той – 
мен; но заради болезнено бавното ни придвижване, трябва-
ше  ни  половин  час  или  повече,  преди  да  открием,  че 
разстоянието между нас се е увеличило, вместо да намалее.

При това той пусна едно проклятие, и тонът му беше 
опасен; нищо чудно момчето да се беше почти побъркало! 
Успокоих го доколкото можех с думи на окуражаване, и го 
инструктирах да се завърти и да се придвижва надясно от 
първоначалното си положение. Аз също се обърнах, наляво.

Надеждата  ни  да  се  срещнем  се  облягаше  на  ве-
роятността, че брегът е около кръгъл воден басейн и беше 
непрекъснат. На някое място, разбира се, се вливаше пото-
кът,  който ни беше довлякъл, а на друго място почти си-
гурно  се  изтичаше;  но  ние  се  надявахме  на  късмет  да 
избегнем тези места. Шансовете ни бяха по-малко от едно 
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на хиляда; но, ако това пропаднеше, можеха да се открият 
някои други средства.

Най-простият начин за мен щеше да бъде да вляза във 
водата и да я преплувам до Хари, разчитайки гласът му да 
ме води; но сблъскващите се отеквания предизвиквани и от 
най-лекия звук, правеха един такъв опит опасен.

Пълзях по мократа, хлъзгава, коварна повърхност, стру-
ваше ми се, с часове. Не можех да видя нищо – абсолютно 
нищо;  всичко  беше  черно  пространство;  трудно  беше  да 
преценя  действителността  в  един  такъв  кошмар.  От  една 
страна, неизвестни опасности; от друга, невидимо, бездънно 
езеро; достатъчно, разбира се, да изопне нервите на човек. 
Страхът ми за Хари убиваше безпокойството ми за самия 
мен. Продължавахме да се викаме:

- Хари!
- Да.
- Дръж се.
- Да. Идвам. Казвам, по-близо сме, Пол.
Колебаех се да се съглася с него, но накрая нямаше по-

вече съмнение в това. Гласът му започна да достига до мен 
с  почти  естествени  тонове,  което  значеше,  че  сме  доста-
тъчно близо за да се пренасят вибрациите без смущения от 
стените.

Беше все по-близо; беше едва ли не въпрос на няколко 
крачки; Хари нададе вик на радост,  и изведнъж след това 
чух тихото му уплашено тежко дишане и звука от бясната 
му борба да си възвърне опората. От вълнение беше забра-
вил да бъде предпазлив и се беше подхлъзнал от ръба във 
водата.

Не посмях да му помогна; така, аз лежах абсолютно не-
подвижен и му извиках да легне по лице. Колко напрягах 
очи безнадеждно, като проклинах безмилостната тъмнина! 
След това борбата приключи и гласът на момчето прозвуча:
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- Всичко е наред, Пол! Всичко е наред! Ей богу, почти 
си бях отишъл!

Минута по-късно държах ръката му в  моята.  На това 
място  наклонът  беше  под  остър  ъгъл,  и  ние  направо 
легнахме  по  гръб.  Много  минути  лежахме  мълчаливо 
стискайки  ръце;  Хари  трепереше  неудържимо  от  нервна 
умора, а аз самият не бях в състояние да говоря.

Каква  сила  има  в  общуването!  Сам  всеки  от  нас  ве-
роятно не би издържал много по-рано на напрежението на 
нашата ужасна ситуация; но и двамата черпехме надежда и 
кураж от това ръкостискане.

Накрая той проговори:
- За Бога, къде сме, Пол?
- Знам колкото и ти, Хари. тази проклета тъмнина прави 

невъзможно дори да се отгатне нещо. Според Фелипе, ние 
сме на гости у дявола.

-  Но къде сме? Какво стана? Главата ми е замаяна... не 
знам...

Стиснах ръката му.
- И не е за чудене. Не ти се случва всеки ден да проплу-

ваш в подземна река няколко мили под Андите. Над нас е 
планина висока четири мили, под нас – бездънно езеро, око-
ло нас – тъмнота. Не много радостна перспектива, Хал; но, 
слава Богу, събрахме се заедно! Това е гроб – нашият и ней-
ният. Значи Дезире е знаела за какво говори.

От устните на Хари излезе вик – вик на болезнен спо-
мен:

- Дезире! Бях забравил, Дезире!
- Вероятно е далеч по-добре от нас – уверих го аз. 
Усетих  погледа  му  –  не  можех  да  го  видя  –  и  про-

дължих:
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-  Можем  да  посрещнем  нещата  почтено,  като  мъже. 
Стегни се, Хари; що се отнася до Дезире, да се надяваме, че 
мъртва. Това е най-доброто, което може да й се случи.

- Тогава ни сме... не, това е невъзможно.
-  Хари,  момче,  ние сме погребани живи!  Ето!  Това е 

най-лошото. Всичко друго – здраве му кажи.
- Но трябва да има изход, пол! А Дезире... Дезире...
Гласът му потрепери. Тупнах го грубо по раменете.
- Запази нервите си. Колкото до изхода – при скоростта, 

с която този поток ни смъкна, трябва да ни е носил хиляди 
футове  под  планината.  Вероятно  има  една  миля  солидна 
скала между нас  и  слънчевата  светлина.  Усети  силата  на 
този порой; все едно, че се опитваш да плуваш срещу Ниа-
гара.

- Но трябва да има изход от другата страна.
- Да, и най-вероятно на четиридесет или петдесет мили 

оттук – това е разстоянието до западния склон. Освен това, 
как можем да го намерим? А може и да няма изход. Най-ве-
роятно  водата  постепенно  се  абсорбира  от  порьозните 
скални образования, такава е причината за това езеро.

- Но защо е неизвестно? Фелипе каза, че пещерата била 
изследвана. Защо не са открили потока?

Е,  по-добре  беше  да  говорим  за  това,  отколкото  за 
нищо; това поне предпази Хари от детския му плач за Дези-
ре. Така, обясних, че пропастта, в която пропаднахме, явно 
беше с по-нов произход.

Геологично Андите все още са в хаотично състояние на 
формиране; огромни разломи на силурски шихти и диорит 
често  се  появяват.  Хребет  от  тези  по-меки  скали  най-ве-
роятно бил облицован от всички страни с гранит за много 
векове; след това, станал по-рохкав от водата и времето, се 
раздробил и се плъзнал в потока под него.

- И – завърших аз, – ние го последвахме.
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- Тогава можем да намерим друг – каза Хари с надежда.
Съгласих се, че това е възможно. Тогава той избухна:
- За Бога, не бъди толкова коравосърдечен! Не можем 

да излезем, ако не опитаме. Хайде! И кой знае – може да на-
мерим Дезире.

Тогава реших,  че е най-добре да му кажа.  Явно,  тази 
мисъл не му беше минала  през  ума,  и  най-добре за  него 
беше да разбере най-лошото. Стиснах по-здраво ръката му и 
казах:

- Не е така приятно, Хари. Защото ще умрем от глад.
- Да умрем от глад? – възкликна той. След това добави 

просто, с особен патос – Не бях си го помислил.
След  това  лежахме  мълчаливо  много  минути  в  тази 

ужасна тъмнина. Мисли и спомени идваха и напускаха мо-
зъка ми с невероятна бързина; представяха се отдавна забра-
вени картини; безкрайна, хаотична панорама. Показваха, че 
художникът  им  прави  обзор  на  отминалия  си  живот  в 
пространството за няколко секунди; отне ми още малко вре-
ме, но работата определено беше цялостна. Също така, не го 
ли  намерих  за  по-интересен  като  поглед  към  миналото, 
отколкото беше в действителност.

Затворих очите си,  за да избягам от тъмнината.  Беше 
влудяваща; следователно, беше достатъчно лесно да разбера 
истерията на слепите и да им съчувствам.  Бях стигнал до 
положение, в което бях принуден да скърцам със зъби, за да 
се сдържа да не избухна в псувни; не можех повече да лежа, 
както бях изтощен, и Хари също. Обърнах се към него:

- Хайде, Хал; хайде да тръгваме.
- Накъде? – попита той с тон, лишен от надежда.
- Накъдето и да е – далеч от тази зверска вода. Трябва 

да си изсушим дрехите; няма смисъл да умираме като уда-
вени плъхове. Само ако имах кибрит!
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Станахме на ръце и крака и запълзяхме с мъка нагоре 
по  хлъзгавия  наклон.  Скоро  стигнахме  суха  почва  и  се 
изправихме;  тогава  внезапно  ми хрумна  една мисъл  и  се 
обърнах към Хари:

- Не пи ли от водата?
Той отговори:
- Не.
- Е, нека я опитаме. Може да бъде последното ни пиене, 

Хал; пийни си добре.
Допълзяхме обратно надолу до брега на езерото (нари-

чам го така поради непознаване на истинското му естество), 
и като се настаних колкото се може по-устойчиво,  хванах 
ръката на Хари и го държах, докато той внимателно се наве-
де към водата. Той не можеше да стигне повърхността й с 
уста, без да пусне ръката ми, и аз свалих пончото си и го 
използвах като въже.

- Как е на вкус? – попитах аз.
-  Чудесна! – беше отговора. – Трябва да е чиста като 

сълза. Господи. Не знаех, че съм толкова жаден!
Не  ми  беше  неизвестен  фактът,  че  имаше  идеална 

възможност водата да бъде нездравословна, вероятно отро-
вена,  например  от  терциерни  утайки  на  медни  руди  в 
скалните басейни;  но мисълта  ми събуди надеждата,  а не 
страха. Имахме избор, дори пред смъртта.

Но когато издърпах нагоре Хари и се спуснах самият аз, 
скоро разбрах, че няма опасност – или вероятност. Водата 
имаше алкален привкус, но нищо повече.

След това пак изпълзяхме нагоре по мокрия бряг, и още 
веднъж стъпихме на мокра почва.

Повърхността  беше  идеално  равна,  и  ние  ускорихме 
крачка, ръка за ръка, отдалечавайки се от езерото. Но кога-
то,  след  стотина  ярда,  блъснахме  главите  си  в  солидна 
скална стена, решихме да бъдем по-предпазливи.
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Тъмнината  се  сгъстяваше,  ако  може  да  се  каже. 
Обърнахме се надясно и заопипвахме стената,  която беше 
гладка като стъкло и по-висока, отколкото можех изобщо да 
достигна. Сякаш при пипане беше леко изпъкнала, но това 
можеше да бъде заблуда.

Извървяхме по този начин неколкостотин ярда или по-
вече, напредвайки внимателно, когато достигнахме до про-
цеп в стената. Няколко стъпки по-нататък стената започва-
ше пак.

- Това е тунел – каза Хари.
Кимнах, забравяйки, че не ме вижда. – Ще тръгнем ли 

по него?
- Трябва да се възползваме от всяка възможност – отго-

вори той, и ние влязохме в коридора.
Беше твърде тесен – толкова тесен, че бяхме принудени 

да  напредваме  твърде  бавно,  опипвайки  пътя  си,  за  да 
избегнем  сблъскването  със  стените.  Подът  беше  обсипан 
със  скални  отломъци,  и  бърза  крачка  значеше  почти  си-
гурно падане и натъртен пищял. Това беше досадна работа 
и невероятно уморително.

Не бяхме  почивали  достатъчно  продължително,  за  да 
дадем възможност на телата си да се съвземат от борбата с 
пороя; също така, започнахме да чувстваме нужда от храна. 
Хари беше първият, който изгуби кураж, но аз го подканих 
да продължи. След това той се спъна и падна и остана да 
лежи неподвижен.

- Удари ли се? – попитах с безпокойство, навеждайки се 
над него.

- Не – беше отговорът.  – Но съм уморен – уморен до 
смърт – и искам да спя.

Самият аз се изкушавах, но го изправих на крака, някак 
си импулсивно,  не знам как.  Каква полза имаше от това? 
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Всяко място беше като другите. Обаче, ние продължихме да 
се борим.

След час коридорът се разшири в галерия. Поне така ми 
се стори;  стените рязко се разделиха наляво и надясно. И 
все още – непроницаема, влудяваща тъмнина и ужасна ти-
шина!

Предадохме се; не можехме да продължим да вървим 
повече. Загубихме безполезно няколко минути в търсене на 
меко място, за да легнем – мъх, тръстика, нещо. Не наме-
рихме нищо, разбира се; но макар и твърда, коравата скала 
беше благодатна за изтощените ни тела. Легнахме един до 
друг, използвайки своите понча за възглавници; дрехите ни 
най-после бяха сухи.

Не знам колко дълго съм спал, но ми се стори, че едва 
бях задрямал, когато бях събуден от нещо – какво?

Не  достигаше  никакъв  звук  до  наострените  ми  уши. 
Седнах, взирайки се в тъмнината, треперейки без явна при-
чина.  Тогава  си помислих,  че няма нищо опасно за мъж, 
който се е срещнал лице в лице със смъртта, и се засмях ви-
соко – тогава се потръпнах от звука на собствения си глас. 
Хари спеше дълбоко до мен; равномерното му дишане гово-
реше за дълбочината на съня му.

Пак легнах, но не можех да заспя. Нещо инстинктивно, 
отдавна забравено,  трепна в мен,  казвайки ми,  че вече не 
сме сами. И скоро слухът ми го долови.

Отначало това не беше звук, а просто някакво подобие. 
Това беше ритмично, слабо удряне, като пулс. Какво може-
ше да бъде? Отново седнах, вслушвайки се и взирайки се в 
тъмнината. И този път не се лъжех – имаше звук, шумолящ, 
съскащ.

Лека-полека той се засилваше, или по-скоро се прибли-
жаваше, докато не зазвуча на едва ли не няколко крачки от 
мен  от  всички  страни,  злокобно  и  застрашително.  Това 
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беше тихо, спотаено дишане на нещо живо – животно или 
човек – допълзяващо все по-близо.

Тогава тъмнината стана двойно по-ужасна. Седях пара-
лизиран и крайно безпомощен, макар че страх, слава Богу, 
не ме беше обзел! Не можех да чуя стъпки; никакъв друг 
звук, освен това тихо, шумолящо дишане; но сега определе-
но беше това, което беше всъщност, то не беше самò.

Чувах го от всички страни – по-близо, по-близо – дока-
то накрая не усетих горещ, зловонен дъх досами лицето ми. 
Нервите ми трепереха от отвращение, не далеч от ужас.

Скочих на крака с отчаян вик към Хари и се метнах към 
него.

Нямаше ответен звук, нито бягащи стъпки, нищо; но аз 
усетих, че чудовищни, космати пръсти стискат гърлото ми.

Опитах се да се боря, и веднага бях проснат на земята 
от съкрушителното тегло на множество меки, вонящи теля.

Стискането около гърлото ми се затегна; ръцете ми се 
отпуснаха, мозъкът ми замая, и не помня повече нищо.
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