
Глава XXIV.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Вярвам, че никога не са били така смесени страданието 
и радостта в човешките гърди, както когато Хари и аз заста-
нахме – като едва се държахме на крака – безмълвно впери-
ли погледи в света, който толкова дълго беше скрит от нас.

Бяхме открили светлината,  но бяхме загубили Дезире. 
Бяхме живи,  но толкова близо до смъртта,  че първото ни 
вдишване на планинския въздух сякаш беше последно.

Подробностите от нашето мъчително пътуване надолу 
по планината през скали и чукари и през буйни потоци, кои-
то не веднъж ни повличаха, не могат да бъдат описани, за-
щото не ги помня.

Спомените за това са един смътен кошмар от страдания. 
Но късметът,  който ни беше споходил и ни беше покрил 
като защитен плащ при смъртта на Дезире, остана с нас и, 
след безкрайни часове на невероятни усилия и трудности, 
ние стигнахме до тесен проход, който беше под прав ъгъл 
на нашия маршрут.

Нощта се канеше да се спусне над суровата и пуста пла-
нина,  когато  навлязохме  в  него.  Тъмнината  ни  беше 
обгърнала отдавна, когато на известно разстояние пред себе 
си видяхме голямо сечище, в средата на което се виждаха 
светлини  от  прозорците  на  голяма  къща,  чиито  неясни 
очертания се появиха пред нас, обкръжени от ореол на спо-
койствие.

Но ние  почти  бяхме принудени да се борим за  него. 
Собственикът на хасиендата сам отвори на не твърде лекото 
ни почукване на вратата, и веднага щом ни видя, извика, ся-
каш беше видял олицетворение на дявола и силно затръшна 
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вратата под носа ни. Наистина, трудно можехме да бъдем 
разпознати като хора.

Голи, черни, изранени и окървавени, с обрасли лица и 
тела – моето, с дебели и твърди косми – външният ни вид 
можеше да възбуди подозрения у почти всеки.

Но ние заблъскахме отново по вратата и разказах колко-
то е възможно по-накратко за произхода ни и за окаяното 
ни положение. Успокоен, може би, от отличния ми испанс-
ки – който не можеше, разбира се, да бъде език на дявола – 
и убеден от окаяното ни състояние и нашата неспособност 
да му сторим каквото и  да било зло,  той,  накрая,  отново 
отвори вратата и ни пусна да влезем.

Когато успяхме да разсеем съмненията му относно на-
шата самоличност – въпреки че бях внимателен и не му спо-
менах пещерата на дявола, която вероятно му беше добре 
известна – той не чака повече да покаже човечността си.

Като  извика  няколко  омбрета  от  задната  част  на  ха-
сиендата, той им даде подробни нареждания, включително 
за  лекарства  и  храна,  и  час  по-късно Хари и аз  лежахме 
един до друг в неговото собствено легло – груба работа, но 
безкрайно  по-добре от  гранита  –  освежени,  превързани и 
настанени  удобно,  дотолкова,  доколкото  беше  възможно, 
под техните любезни грижи.

Старият испанец беше пряк потомък на добрия самаря-
нин  –  въпреки  леката  разлика  в  националността.  Много 
седмици той се грижеше за нас и ни хранеше, като с голямо 
търпение разпалваше искрата на живота в  изтощените ни 
изранени тела.

Последните си капки сила сякаш бяхме използвали при 
преодоляване на препятствията, слизайки от планината; за-
щото много дни лежахме по гръб абсолютно неспособни да 
мръднем и мускул и едва осъзнавахме, че сме живи.
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Но искрата се съживи и разпали. Дойде денят, в който 
можехме да отидем с куцукане и помощ до вратата на ха-
сиендата  и  да седим с  часове  под живителните  слънчеви 
лъчи; и оттогава възстановяването ни се ускори. Бузите ни 
придобиха цвят, а очите ни светнаха; и един слънчев следо-
бед беше решено да заминем на следващия ден за Серо де 
Паско.

Хари предложи да отложим тръгването си с два дена, 
като  каза,  че  иска  да  направим  екскурзия  в  планината. 
Веднага го разбрах.

- Безполезно е – заявих аз. – Нищо няма да намериш.
-  Но тя беше с нас, когато паднахме – настояваше той, 

като не си правеше труд да се преструва, че не ме разбира. – 
Тя падна – трябва да е близо до мястото където паднахме и 
ние.

- Не е така – обясних аз. – Не забрави ли, че тук сме по-
вече от месец? Нищо няма да намериш.

Когато долови мисълта ми, лицето му пребледня и той 
млъкна. И така, заминахме на следващата сутрин.

Нашият домакин ни снабди с храна, облекло, мулета и 
един arriero, без да споменавам прочувственото сбогуване и 
сърдечната  благословия.  От  вратата  на  хасиендата  той 
размахваше своето сомбреро,  докато изчезнахме  зад  един 
завой в планинския проход; ние, може би, бяхме жадувана 
пауза в монотонността на самотното му съществувание.

Изкачвахме се много мили, преди да се окажем отново 
в областта на вечните снегове. Тогава се насочихме на юг. 
От нашия arriero се опитахме да разберем колко далече се 
намирахме тогава от пещерата на дявола, но за наша изне-
нада той  ни  информира,  че  изобщо  не  е  чувал за  такова 
нещо.

Можахме да видим, че въпросът го направи повече от 
леко подозрителен към нас; често, когато си мислеше, че не 
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го наблюдаваме, улавях подозрителния му поглед и израже-
нието му, доближаващо се до ужаса.

Пътувахме на юг единайсет дена; сутринта на дванайсе-
тия  видяхме  под  нас  целта  си.  Шест  часа  по-късно 
тръгнахме по същата улица на Серо де Паско, по която ня-
кога  бяхме  минали  с  безгрижни  сърца;  а  сърцето,  което 
беше най-радостно от всички, бяхме оставили зад себе си, 
спряло завинаги, някъде под планина от камък, която сама-
та тя беше избрала за свой гроб.

Първия човек, когото видяхме беше не друг, а Фелипе, 
стария ни  arriero. Той седеше на стълбите пред портала на 
хотела, когато се приближихме на своите мулета. Като сли-
зах, съзрях пребледнялото му лице и ококорените му очи, а 
той се изправи бавно на крака, вторачен в нас като омагьо-
сан.

Отворих устата си да го извикам, но преди да успея да 
изрека думите, той нададе пронизителен крясък от ужас и се 
втурна надолу по стълбите и покрай нас, като размахваше 
ръце на всички страни и тичаше като обладан от зъл дух. И 
по време на няколкото часа, през които останахме в хотела, 
той не се върна.

Два дена по-късно се озовахме на борда на яхтата в Ка-
ляо. Когато, за моя голяма изненада, в хасиендата разбрах, 
че още на десети март е започнала втора година,  откакто 
поехме на път, сериозно се усъмних, че ще намерим капи-
тан Харис да ни чака все още. Но той беше там и дори не 
беше започнал да се притеснява за нас.

Както самият той каза тази вечер в каютата, на бутилка 
вино, не разбрал какво изобщо сеньората била решила да за-
несе  от  Андите  у  дома като украшение  в  рамка,  и  поела 
малкия ангажимент по транспортирането.

Но когато го информирах, че  "сеньората" вече я няма, 
лицето му стана сериозно от искрена скръб и тъга. Тогава 
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той каза много добри неща за нея; оказа се, че тя наистина е 
трогнала соленото му старо сърце.

- Тя беше истинска дама – каза достопочтения капитан; 
и  аз  се  усмихнах  при  мисълта  как  самата  Дезире  би  се 
усмихнала при такава характеристика на великата Льо Мир.

Веднага потеглихме за Сан Франциско. Там, на загуба, 
уредих остатъка от наема на яхтата и хванахме първия влак 
за Източното крайбрежие.

Четири дена по-късно бяхме в Ню Йорк, завършили пъ-
тешествието,  но  натъжени от  мислите за  онази,  която ни 
остави да се върнем сами.

В действителност,  много месеци след като Ла Марана 
връхлетя  като  метеор  в  сърцата  на  съвременниците  си, 
сянката на Дезире спря да витае из мрачната стара къща в 
долната част на Пето Авеню, в дисхармония със старите са-
лони и портретите на отдавна починалите Ламари.

Мисля, че всъщност това е краят на историята; но аз не 
мога да се въздържа от възможността да отбележа един лю-
бопитен инцидент, който ми се случи току-що. Преди около 
двайсетина минути, докато пишех последния пасаж – седя в 
библиотеката пред масивна махагонова маса, близо до про-
зореца,  през  който  септемврийското  слънце  изпраща 
златните  си  лъчи  –  та,  преди  двайсетина  минути,  значи, 
Хари се разхождаше безцелно из стаята и се отпусна лениво 
в едно голямо кресло от другата страна на масата.

Погледнах го и му кимнах за поздрав, докато той сяда-
ше и ме гледаше нетърпеливо няколко секунди.

- Не искаш ли да дойдеш с мен в Саутхемптън? – попи-
та ме той накрая.

- Кога тръгваш? – попитах аз, без да го поглеждам.
- Единайсет и половина.
- Какво ще има?
- Крокодилите на Фреди Марстън и Блуз. Ще има поло.
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Размишлявах за момент.
- Защо не, мисля да дойда с теб. Тук почти свърших.
-  Много  добре!  –  Хари  стана  и  започна  безцелно  да 

разлиства  някои  от  листите  на  масата  пред  мен.  –  Абе, 
какви са тези глупости?

-  Мило момче – усмихнах се аз, – ще съжалиш, че ги 
нарече глупости, когато ти кажа, че това е искрен и честен 
разказ за нашите собствени преживявания.

- Дяволски интересно ще е – отбеляза той. – По-голяма 
глупост от всякога.

-  Другите може би няма да мислят така – отвърнах аз, 
малко  раздразнен  от  маниерите  му.  –  Сигурно  ще  бъде 
достатъчно вълнуващо да прочетеш как сме били погребани 
с Дезире Льо Мир под Андите и за нашите срещи с инките, 
и за бягството ни накрая, и... 

- Дезире коя? – прекъсна ме Хари.
- Дезире Льо Мир – отговорих отчетливо аз. – Голямата 

френска танцьорка.
-  Никога  не  съм чувал  за  нея  –  каза  Хари,  сякаш се 

съмняваше в здравия ми разум.
- Никога не си чувал за Дезире, жената, която обичаше? 

– почти извиках към него.
- Жената, която аз... дрън-дрън! Казах ти, че никога не 

съм чувал за нея.
Взрях се в него, треперейки от силно възмущение.
- Предполагам – отбелязах аз с безкраен сарказъм , – че 

следващото, което ще ми кажеш, е, че никога не си бил в 
Перу?

- Признавам – каза Хари. – Никога не съм бил.
- И че никога не си се качвал на Пайкс Пийк да гледаш 

изгрева?
- Рауей, Ню Джързи, е най-западната точка, в която съм 

бил.
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- И че никога не си се хвърлял с мен от върха на коло-
ната висока сто фута?

- Не и аз. Запазил съм поне малко здрав разум.
- И че не си отмъщавал за смъртта на Дезире, като пре-

дизвика тази на краля на инките?
- Що се отнася то тази Дезире – каза Хари, и тонът му 

започна да издава раздразнителност, – мога само да повто-
ря, че не съм чувал за това същество. И – продължи той, – 
ако се опитваш да баламосваш наивните хора като съчиня-
ваш приказки, тъй глупави, като твоите забележки към мен, 
изглежда значи, че ще трябва да кажа, че като евтин автор, 
какъвто  си  ти,  си  позволяваш  прекалено  много  волности 
спрямо семейството си, искам да кажа, спрямо мен. И освен 
това, ако се осмелиш да отпечаташ това нещо, ще кажа на 
хората, че това е първокласна фалшификация.

Тази  заплаха,  изречена  с  най-ужасна  решителност  и 
откровеност, напълно ме разстрои и аз припаднах на стола 
си.

Когато се свестих, Хари беше отишъл на неговата игра 
на поло,  като ме беше оставил. Веднага след това хванах 
писалката и побързах да изложа черно на бяло този толкова 
забележителен  разговор  между  нас,  за  който  читателят 
може да съди сам.

Що се отнася до мен, кълна се, че историята е истинска, 
като давам честната си дума на циник и философ.
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