
 
Пътешествия и приключения 

 

127 часа:   Откъс от книгата Арън Ралстън 

Между живота и скалите 
   

 
 

 

Въведение:  

 

На път с бандитите  

от Робърс Рууст 

 

  

Джон Грифит бил по-добър лодкар, отколкото каубой,  и по-добър готвач, 

отколкото обирджия на влакове. Отличавал се с едно синьо и едно кафяво око и 

станал предпочитан помощник в Дивата дружина – бандата на Буч Касиди, по 

времето, когато тя се подвизавала в Робърс Рууст, Източна Юта. Синия Джон, 

както го нарекъл първият му работодател, се установил в района първо като 

готвач в кравефермата на Харис в близост до Сиско, на около 100 км на запад от 

Гранд Джънкшън. След по-малко от две години законна работа 35-годишният мъж 

се сдружил с Джим Уол, по прякор Сребърния връх, и Индианеца Ед Нюкъмб. 

Срещнали се при отвличане на говеда за бандата „3Б“ през пролетта на 1890 г. 

Бандитите от „3Б“ мародерствали из района около Робърс Рууст под командата 

на известния предводител Джак Мур, който приютявал Дивата дружина по време 

на честите им събирания в района между реките Дърти Девил, Сан Рафаел, Грийн 

и Колорадо. Понякога Дружината идвала, за да презимува преди или след някой 

обир, или да помогне в прибирането на говедата за бандата „3Б“. Какъвто и да 

бил случаят, те винаги били добре дошли при Мур. 

Сребърния връх, Синия Джон и Индианеца Ед понякога обикаляли района 

заедно с Дивата дружина като допълнителни съучастници, давайки каквото 

можели от себе си, независимо дали ставало въпрос за кражба на коне, 

обикновени обири, или отвличане на стада говеда. През 1898 г. тримата 

помогнали на Мур да прибере оставащите говеда от западащата ферма на Дж. Б. 

Бур, след което се отправили към Уайоминг за голяма кражба на коне. 

Завръщането им в Юта коствало живота на Мур в престрелка. В началото на 

следващата година триото се завърнало в Робърс Рууст, след като оставило 

откраднатите коне в Колорадо за продан. Сребърния връх, Индианеца Ед и Синия 

Джон успели да откраднат много от най-ценните коне в цялата страна от ранчота 

в околностите на Моаб и Монтичело. Дивата дружина не се страхувала от потери, 

които, така или иначе, нямали необходимия кураж да приближат каньона Робърс 

Рууст. Въпреки това бандитите знаели, че законът е по петите им заради тази 

последна серия от кражби. 

В малко странично разклонение на каньона Робърс Рууст, в една късна 

февруарска сутрин, Индианеца Ед прекосил разстоянието под надвисналата 

http://www.ozone.bg/


 
Пътешествия и приключения 

 

127 часа:   Откъс от книгата Арън Ралстън 

Между живота и скалите 
   

 
скала, където тримата били прекарали нощта с плячката от последния им обир – 

две товарни животни и половин дузина коне. Внезапно в утринната тишина 

отекнал пушечен изстрел. Куршумът 38-и калибър рикоширал в скала и ударил 

крака на Ед над коляното. Той паднал на песъчливото дъно на каньона, след 

което пропълзял зад храстите до нишата в скалите, където Синия Джон и 

Сребърния връх вече разменяли изстрели с потерята, която открила бандитите по 

следите от животните и дима от вечерния им огън. Джон успял да задържи огъня 

на потерята върху себе си, давайки възможност на Сребърния връх да изпълзи от 

нишата и да се качи на ръба на каньона, откъдето изпратил три куршума точно 

над главите на шерифа и помощниците му. Преследвачите мигом се втурнали с 

бясна скорост към конете си през голямата долина на каньона Робърс Рууст и 

оттам – към своите домове и ферми, където щели да разкажат разкрасен вариант 

на историята за престрелката си с Дивата дружина. 

Този ден бил и последният, в който тримата бандити работили заедно и 

участвали в каквато и да било незаконна дейност. Те оставили пушките и поели 

по нов път; всеки от тях радикално променил живота си и мирно се оттеглил в 

забрава, оставяйки завета си за онези, които щели да минат по техните стъпки. 

Индианеца Ед Нюкъмб излекувал крака си. Смята се, че се е върнал в Оклахома, 

където дирите му се губят. Сребърния връх избягал от затвора, като излежал две 

години от десетгодишна присъда в област Уейн, Юта, след което се заселил в 

Уайоминг, където прекарал спокойно остатъка от дните си. Синия Джон Грифит 

бил забелязан за последно през есента на 1899 г., докато се спускал от Хайт до 

Лийс Фери по поречието на река Колорадо, една от най-красивите и необуздани 

реки в целия Запад. Твърди се, че по средата на пътя се отклонил в посока 

Аризона или дори Мексико, но единственото, което се знае със сигурност, е, че не 

е бил видян да пристига в Лийс Фери. Оттогава нищо не се е чувало за него. 

От тримата един-единствен оставил трайно своя отпечатък върху земята. 

Каньонът Блу Джон и изворите, намиращи се точно срещу района на 

съдбоносната престрелка с потерята, са наречени на този готвач, колар и от 

време на време крадец на коне, който обикалял района около Робърс Рууст в 

последното десетилетие на XIX век. 
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Глава 1 

 

 

„Геоложкото време включва и настоящето“  

  

 

„Това е най-красивото място на Земята. 

Има много подобни места. Всеки мъж, всяка жена носи в себе си идеала за 

красиво място, известно или неизвестно, истинско или въображаемо... Човек 

има безграничната способност да намира дом за себе си. Теолози, пилоти, 

астронавти понякога дори са казвали, че чуват отвъдния призив на дома – в 

студената чернота на междузвездното пространство. 

Самият аз усетих този повик в Моаб, Юта. Нямам предвид самото 

градче, разбира се, а района, който го заобикаля – каньоните. Каменистата 

пустиня. Червеният прах, обгорелите скали и самотното небе – всичко онова, 

което лежи отвъд края на всички пътища.“ 

Едуард Аби, „Пустинен пасианс“ 

 

Перести следи от самолети обрамчват лазурното небе над червеното 

пустинно плато и аз се чудя колко еднакви, обгорени от слънцето дни са видели 

тези сурови земи от деня на тяхното сътворение. Събота сутрин е, датата е 26 

април 2003 г. и аз карам планински велосипед сам по чакълеста пътека в 

югоизточния край на областта Емъри в централната източна част на Юта. Час по-

рано оставих пикапа си на прашния паркинг в началото на каньона Хорсшу, най-

изолираната част от националния парк „Кениънлендс“, която се намира на 25 км 

по въздух северозападно от легендарната област Мейз, на 65 км югоизточно от 

острия като бръснач хребет Сан Рафаел, на 32 км западно от река Грийн Ривър и 

на около 65 км южно от I-70, известното шосе, пълно с товарни камиони и 

последни надежди (и бензиностанции, отстоящи на 180 км една от друга). С 

открити равнини, покриващи 160 км между заснежените върхове на планините 

Хенри на югозапад (последната планинска верига, изследвана и наименувана в 

целите Съединени щати) и планините Ла Сал на изток, областта е изложена на 

силен вятър, духащ от юг – посоката, в която съм се насочил и аз. Освен че 

забавя карането ми до пълзене (превключил съм на най-ниската скорост и бъхтя 

педалите като луд по равна повърхност), вятърът раздухва ниски дюни морав 
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пясък върху неравния чакълен път. Опитвам се да избягвам дюните, ала понякога 

те покриват цялата ширина на пътя и велосипедът ми затъва. Вече за трети път 

съм принуден да слизам от колелото и да преминавам пеша твърде големи 

пясъчни участъци. 

Карането би било много по-лесно, ако не беше тежката раница на гърба ми. 

Обикновено не нося 12 кг провизии и екипировка на пътешествие с колело, но съм 

поел по дълъг почти 50 км маршрут за колоездене, прекосяващ дъното на 

дълбока и тясна система от каньони, и пътуването ще ми отнеме почти целия ден. 

Нося три литра вода в мях „Камелбак“ и още един в бутилка „Лексан“, както и пет 

малки шоколада, две бурито и шоколадов мъфин в найлонова торбичка в 

раницата. Когато се върна до пикапа си, със сигурност ще съм огладнял, но имам 

достатъчно храна за деня. 

Същинската част от товара ми се дължи на пълния комплект катераческа 

екипировка: два обикновени карабинера и три с муфа; олекотено комбинирано 

устройство за осигуряване и рапел; две завързани катерачни ленти, широки около 

сантиметър; две също толкова широки, но по-дълги ленти с десет шити халки, 

наречени осигурителни ремъци; катерачната ми седалка; динамично катерачно 

въже, дълго 60 м и широко сантиметър и половина; осемметрова тръбна лента с 

широчина два сантиметра и половина и моя рядко използван мултифункционален 

инструмент, имитация на „Ледърман“ с две ножчета и клещи, който нося, в случай 

че ми се наложи да отрежа лента, за да създам опорна точка за въжето. В 

раницата ми също така са моят челник, чифт слушалки, дискмен и няколко диска 

на „Фиш“, допълнителни батерии АА, цифров фотоапарат и малка цифрова 

камера, както и техните батерии и защитни калъфи. 

Товарът е много, но всичко ми се струва необходимо, дори фотоапаратът и 

камерата. Обичам да снимам неземните цветове и форми в усуканите дълбини на 

тукашните каньони, както и праисторическите рисунки, запазени в някои от 

скалните ниши. Това пътешествие има и допълнителна награда – пътят минава 

покрай четири археологически паметника в каньона Хорсшу, изпъстрени със 

стотици петроглифи и пиктограми. Конгресът на Съединените щати е добавил 

изолирания каньон към иначе близкия парк „Кениънлендс“ с една-единствена цел: 

да запази рисунките на 5000 години по поречието на Бариър Крийк на дъното на 

Хорсшу, останали едничък тих спомен от древното човешко присъствие в района. 

В Голямата галерия десетки свръхчовешки фигури, високи два до три метра, 

са надвиснали като облак над стада трудноразличими животни, вдъхвайки 

страхопочитание над зверовете и случайните наблюдатели със своите дълги, 

тъмни тела, широки рамене и приковаващи очи. Огромните призраци са най-

старите и най-добре запазени примери от този вид в целия свят, толкова 

впечатляващи, че антрополозите наричат това внушително и донякъде зловещо 
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пещерно изкуство „стил Бариър Крийк“. Въпреки че няма писмени паметници, 

които да ни позволят да дешифрираме посланието на художниците, някои от 

фигурите приличат на ловци с копия и тояги. Повечето от тях, с рога, без ръце и 

крака, изглеждат като витаещи демони от някакъв кошмар. Каквото и да е 

посланието на рисунките, странните им форми са забележителни със 

способността си да пренасят силата на човешкото „аз“ през хилядолетията. Те 

изправят съвременния наблюдател и пред факта, че са оцелели по-дълго и са в 

по-добро състояние от всички други старинни паметници, освен от най-старите 

златни предмети на западноевропейските култури. Това предизвиква въпроса: 

какво ли ще остане от днешната модерна цивилизация след още 5000 години? 

Най-вероятно рисунките ни няма да оцелеят толкова дълго. Едва ли ще останат 

следи и от рекордно многото свободно време, с което разполагаме, може би до 

голяма степен и защото толкова много от нас похабяват този лукс пред 

телевизора. 

 

*** 

 

Тъй като очаквам влага и кал в каньона, съм обут с чифт износени маратонки 

и дебели вълнени чорапи. Така опаковани, стъпалата ми се потят неимоверно, 

докато въртя педалите. Бедрата ми също се потят под боксерките от ликра и 

бежовите найлонови шорти. Дори и през тях твърдата седалка на колелото 

натъртва задните ми части. Нося също така любимата си тениска на „Фиш“ и синя 

бейзболна шапка. Оставил съм непромокаемото си яке в пикапа. Денят се очаква 

да е топъл и сух като предходния, когато преминах с колело по дългия 20 км 

криволичещ път „Слик Рок“ на изток от Моаб. Ако се очакваха валежи, тесен 

каньон като Хорсшу щеше да е последното място, в което бих искал да бъда, със 

или без яке. 

Пътуването с малко багаж е удоволствие за мен и с течение на годините се 

научих как да постигам много с по-малко предмети и да стигам по-далеч за по-

кратко време. На вчерашната екскурзия бях взел само малкия мях „Камелбак“, 

няколко инструмента за поправка на колело и камерите, лек петкилограмов товар 

за четиричасовия маршрут. Вечерта оставих инструментите и вървях осем 

километра в двете посоки до една природна забележителност – каменна арка 

близо до Кесъл Вали, като носех със себе си всичко на всичко три килограма, 

включващи само вода и камери. Предния ден, четвъртък, се бях срещнал с 

приятеля ми Брад Юл от Аспен. Качихме се заедно на Маунт Соприс, високия 

3960 м първенец на Западно Колорадо, и се спуснахме на ски по склона. Тогава 

носех допълнителни дрехи и спасителна екипировка за лавина и въпреки това 

общият ми товар не надвишаваше седем килограма. 
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Петдневната екскурзия с пикапа трябва да завърши в неделя вечер със 

самостоятелен опит да се спусна с планински велосипед по дългата 170 км пътека 

Уайт Рим в парка „Кениънлендс“. Ако носех припасите, които бях взел със себе си 

първия път, когато извърших това пътуване през 2000 г. за три денонощия, щях да 

съм натоварен с 30-килограмова раница и да имам болки в гърба след първите 15 

км. Този път бях планирал нещата така, че да нося не повече от осем килограма и 

да завърша обиколката за по-малко от 24 часа. При това положение ще ми се 

наложи да следвам прецизен план за пестене на вода, тъй като има малко места, 

където мога да презаредя. Няма да спя и почти не трябва да спирам за почивки. 

Най-голямото ми притеснение не е, че краката ми ще се уморят (знам, че това ще 

стане и знам как да се справям в подобни ситуации), а че задните ми части ще се 

схванат прекомерно, което би ми попречило да карам. „Изтръпването на чатала“, 

както съм чувал да го наричат, е резултат от постоянния натиск върху перинеума. 

Тъй като не бях карал колелото си на дълги разстояния от миналото лято, 

устойчивостта ми срещу подобни състояния бе притеснително малка. Ако знаех за 

това пътуване две вечери предварително,, бих излязъл на поне една дълга 

обиколка с колело в района около Аспен. Нещата се случиха така, че с няколко 

приятели отложихме планинска екскурзия в последния момент в сряда. Това ми 

освободи време за моето свещено усамотение в пустинята, където, в 

преследване на топлина, щях да подновя познанството си с пейзаж, който нямаше 

нищо общо със снежните планини. Обикновено давах на съквартирантите си 

подробно описание на маршрута си, но тъй като напуснах дома си в Аспен, без да 

знам накъде точно съм се запътил, единственият намек за посоката ми бе само 

Юта. За кратко премислих различните опции за пътуването, като прегледах 

пътеводителите си, докато карах от Маунт Соприс към Юта в четвъртък вечерта. 

Резултатът се оказа импровизирана ваканция, която щеше да включи дори 

посещение на голямо лагерно парти край щатския парк в долината Гоблин същата 

вечер. 

Наближава 10:30, когато свивам в сянката на самотно хвойново дърво да 

огледам обгорената от слънцето околност. Хълмистата пустиня постепенно се 

спуска в район на многоцветни скални кули, скрити скали, обветрени зъбери, 

стръмни и разклонени каньони и разбити монолити. Това е тайнствена, 

магьосническа земя, земята на Едуард Аби, червената пустиня отвъд края на 

всички пътища. Откакто пристигнах късно след стъмване миналата нощ, не бях 

успял да видя достатъчно от пейзажа. Докато оглеждам земите на изток за 

някакъв знак от каньона, към който съм се насочил, изваждам шоколадовия 

мъфин от пекарната в Моаб и едва успявам да го погълна – и мъфинът, и устата 

ми са пресъхнали от сухия вятър. 
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Наоколо се виждат множество белези от опитите на някой местен фермер да 

отглежда говеда в суровата власт на пустинята. Кравите утъпкват виещи се следи 

от стъпки през местната флора, която се простира през широките пространства. 

Червената земя е покрита с бродерия от треви, високи 30 см цветни кактуси и 

черна, богата на микроби коричка. Отпивам малко вода от бутилката, пристегната 

за дръжката на раницата ми, за да прокарам мъфина, накрая ми остават само 

няколко трохи в опаковката. 

Качвайки се отново на колелото, се спускам по защитената от вятъра страна 

на хребета пред мен, но на върха на следващия хълм отново ми се налага да се 

боря с напора на сухите течения. След още 20 минути бутане по този горещ като 

пещ път виждам групичка мотористи, които явно са се отправили към района Мейз 

на националния парк „Кениънлендс“. Прахта, вдигната от мотоциклетите, попада 

право в лицето ми и запушва носа, очите ми, слъзните ми пътища, дори полепва 

по зъбите ми. Намръщвам се заради финия налеп, покрил устните ми, облизвам 

зъбите си и продължавам. Все пак ми е интересно накъде са се запътили 

мотористите. 

Посещавал съм района Мейз само веднъж, за около половин час, преди 

почти десет години. Един следобед се спускахме през каньона Катаракт с гумени 

лодки и спряхме да лагеруваме на място, наречено Спаниш Ботъм, на брега на 

река Колорадо. Тогава се изкачих над 300 м по ръба на скала на име Долс Хаус. 

Чувствах се като лилипут – загадъчни скални гъби се извисяваха на 30 м над 

главата ми, докато си проправях път между редуващия се гранит и пясъчник. 

Когато се спрях и погледнах отново извивките на реката, реших да поседна на 

най-близката скала. Това бе първият път, в който пустинните форми ме накараха 

да се замисля колко сме малки ние, хората, и колко сме смели. 

Щом слязох долу при лодките в Спаниш Ботъм, отново забелязах 

необузданата река. В потока на кафявите й води съзрях как дори и в онзи миг 

продължава да дълбае същия този каньон от обкръжаващите го 2600 кв. км 

пустинно плато. На Долс Хаус неочаквано бях усетил как наблюдавам раждането 

на цял един пейзаж, сякаш бях на ръба на изригващ вулкан. Гледката ме накара 

да се почувствам в зората на времето, в епохата преди раждането на живота, 

когато е съществувала само пустата земя. Сякаш се взирах през телескоп към 

Млечния път и се чудех дали сме сами във Вселената. Видяното ме накара да 

разбера, със силата на ясен изгрев в пустинята, колко сме малки и незначителни, 

когато се изправим лице в лице с мощта на природата и с измеренията на 

пространството. 

Когато групата ми се приготвяше да се качи на двете лодки в далечината, 

усетих, че щом тръгнат, ще бъда толкова отдалечен от човечеството, колкото 

изобщо е възможно. След 15 до 30 дни щях да се изправя срещу самотна смърт, 
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изкачвайки извивките на реката към Моаб, без някога отново да видя и следа от 

друго човешко същество. При все това отвъд самотата и голотата на 

заобикалящата пустиня се прокрадна нова, екзалтираща мисъл, повдигаща воала 

от важност, който ние, хората, си придаваме. Не сме велики, защото сме на върха 

на хранителната верига или защото можем да променяме околната среда – 

природата винаги ще ни надживява с немислимата си сила и неумолима цялост. 

Но вместо да се оставим да бъдем сломени от нашата незначителност, ние 

постъпваме смело, защото успяваме да упражним волята си винаги, въпреки 

своята преходност и слабост в лицето на пустинята, на планетата, на Вселената. 

Седях замислен още десетина минути и с перспектива, широка, колкото и самата 

гледка, се върнах в лагера и изядох лакомо вечерята си. 

 

Спускайки се по пътя покрай металния канал, който отбелязва пресъхналия 

извор в западното разклонение на каньона Блу Джон, минавам покрай пътна 

табела, която маркира отбивката на чакъления път към Ханксвил, малко градче на 

около час път на запад, до главния вход на националния парк „Кепитъл Рийф“. 

Ханксвил е най-близкото населено място до Робърс Рууст и областта Мейз, там е 

и най-близкият уличен телефон в цялата област. След още само 800 метра път 

минавам покрай полегата затревена равнина, която е била самолетна писта, 

преди някоя природна катастрофа да принуди хората, които са я използвали, да 

се върнат към по-малко пусти земи. Пистата е показателна с това, че самолетите 

и хеликоптерите са обикновено единственият ефикасен начин да стигнеш до 

някъде в този район. Понякога обаче не е финансово ефективно да оставяш едно 

място, за да идеш на друго, дори и да можеш да си позволиш да летиш. По-добре 

е просто да си седиш вкъщи. 

На времето мормоните направили всичко възможно да построят шосета из 

целия район, но и те в крайна сметка решили да отстъпят към вече установените 

селища Грийн Ривър и Моаб. Днес повечето мормонски пътеки са изоставени, 

заменени от едва проходими коларски пътища. По ирония на съдбата в днешно 

време по тях се минава дори по-рядко, отколкото някога с коне и волски каруци. 

Миналата нощ карах 90 км по единствения черен път в източната част на две 

области, за да достигна до отправната точка на моето пътуване. Отне ми два часа 

и половина каране по чакъл, през който не подминах нито една светеща лампа 

или къща. Крайграничните фермери, крадците на добитък, миньорите в урановите 

мини и търсачите на петрол бяха оставили своите белези по тази земя, но всички 

те се бяха отказали пред силата на непреодолимите трудности на живота в 

пустинята. 

Тези търсачи на благополучие не били първите, пресекли прага на тукашните 

земи само за да ги изоставят като необработваема пустош. В долините на 
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каньоните са живели едни след други множество древни общества, които са 

изчезнали още в предисторическите времена. Обикновено значителна суша или 

вражеско нападение са принуждавали тези предколумбови заселници да отстъпят 

от планините или равнините по на юг към Юта. Ала понякога няма толкова лесен 

отговор на въпроса защо цяла една култура си е тръгнала от дадено място. Преди 

5000 години хората от Бариър Крийк са издълбали в Голямата галерия и Нишата 

своите рисунки и резби, след което са изчезнали. Поради липсата на писмени 

паметници защо са си тръгнали остава загадка и храна за въображението. Докато 

гледам рисунките им и стоя насред това, което е останало от техните домове, 

градини и купища отпадъци, се чувствам духовно свързан с червенокожите 

първопроходци, които са обитавали каньоните толкова отдавна. 

Докато си проправям път по платото, вятърът брули лицето ми. Улавям се 

как копнея за последната част от пътешествието – прехода по дъното на каньона 

Хорсшу. Нямам търпение да се махна от проклетия вятър. 

От това, което съм видял по пътя, мога да определя разликите, които са 

настъпили от времето на Синия Джон Грифит и настоящето. От Бюрото за 

управление на териториите са подравнили с грейдер стогодишния коларски път и 

са добавили тук-там указателни табели. Въпреки това оградите, които обикновено 

разделят всички земи на Запад, видимо отсъстват. Може би точно липсата на 

колове и бодлива тел прави мястото толкова стряскащо самотно. Прекарвам 

много време в отдалечени райони, поне два-три дни от седмицата в национални 

паркове, дори и през зимата, ала повечето от тях не са и наполовина толкова 

изолирани, колкото този път сред пустинята. Докато мисля за причините, самотата 

ми прелива в самотност и сякаш се засилва. Въпреки че градчетата в района са 

се поуспокоили от времето, когато каньонът Робърс Рууст е заслужил името си, 

отдалечената пустиня е все така дива. 

На километър и половина отвъд края на прохода Бър борбата ми с 

насрещния вятър най-сетне приключва. Слизам от колелото, добутвам го до едно 

хвойново дърво и го захващам със скоба през задната гума. Не се притеснявам, 

че ще му се случи нещо, ала както казва баща ми, „няма смисъл да изкушаваме 

честните хора“. Пъхам ключа от колелото в левия си джоб и се обръщам към 

основната забележителност на пътуването – каньона Блу Джон. Следвам една 

еленова пътека – пряк път към сърцето на долината. Тъй като вятърът вече не 

духа толкова упорито в ушите ми, съм пуснал любимата си музика на дискмена. 

Преминавам няколко дюни от фин червен пясък и стигайки дъното на прашната 

падина, установявам, че се намирам в устието на каньона. Тъкмо си мисля, че 

съм на правилния път, когато забелязвам две отдалечаващи се фигури на около 

30 м от мен. Скачам от последната дюна в малката долчинка и щом заобикалям, 

виждам туристите, които от това разстояние приличат на две млади жени. 
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„Какво съвпадение“, мисля си, изненадан, че забелязвам друг човек на 

такова място в пустинята. Три часа бях прекарал сам с мислите си и може би 

опитвайки се да се отърся от чувството на самота, което ме бе обзело по пътя, 

свалям слушалките и забързвам ход с идеята да ги догоня. Момичетата се движат 

толкова бързо, колкото и аз бих могъл, без да тичам, и минава цяла минута преди 

да усетя, че ги настигам. Бях очаквал да се спусна на дъното на каньона Блу Джон 

сам, но срещата с хора, които споделят хобито ми на подобно отдалечено място, 

е винаги удоволствие за мен особено ако могат да поддържат бърза крачка. Така 

или иначе, вече толкова съм ги доближил, че ще е трудно да ги избегна. На 

следващия завой те поглеждат назад и ме забелязват, ала не ме изчакват. Накрая 

ги настигам, но нямам сили да ги изпреваря, а и те не спират. 

Разбирам, че се очаква да вървим доста време по същия път, и решавам да 

ги заговоря. 

– Ехо – започвам аз. – Как я карате? – още не съм сигурен, че им харесва да 

срещнат непознат в тази пустош. Те отговарят с по едно простичко „Здравей“. 

Надявайки се на по-добро начало на разговора, опитвам отново: 

– Не очаквах да срещна никого в каньона днес. 

Макар и да е събота, мястото наистина е отдалечено и е толкова слабо 

известно, че дори не бих могъл да кажа с точност къде се намирам, въпреки 

картата ми, на която каньонът със сигурност фигурира. 

– И ти ни изненада, като се прокрадна така – отвръща жената с кестенява 

коса, след което се усмихва. 

– Прощавайте. Бях се заслушал в музиката и се бях вглъбил в мислите си – 

обяснявам аз. Връщайки усмивката, решавам да се представя: – Името ми е 

Арън. 

Двете дами видимо се поотпускат и споделят имената си – брюнетката, която 

говореше с мен и изглежда по-словоохотливата от двете, е Меган, а другата се 

казва Кристи. Дългата до раменете коса на Меган красиво се спуска около 

лешниковите очи и руменото й лице. Тя носи синьо поло, син клин и синя раница. 

Бих предположил, че харесва синия цвят. Русата коса на Кристи е вързана на 

опашка и разкрива хубавите лунички по челото й и дълбоките й сиво-сини очи. 

Облечена е с проста бяла тениска и сини шорти над дълъг черен клин, но 

забелязвам, че не е пропуснала да сложи малки сребърни кръгли обеци, тъмни 

очила с леопардови рамки и каишка, напомняща змийска кожа. Струва ми се 

необичайно да си сложиш обеци на екскурзия в каньона, но аз самият не съм 

пример за модно облекло, така че се въздържам от коментар. И двете дами са на 

около 25 и в отговор на първия ми въпрос научавам, че са от Моаб. За кратко 

правя усилие да запомня имената им, така че да не сбъркам по-нататък. 
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Меган разговаря с мен с охота. Разказва ми забавна история как двете с 

Кристи изпуснали разклона към извора Гренъри и се лутали в пустинята повече от 

час, преди да намерят устието на каньона. Споделям, че и аз самият се 

ориентирам по-лесно с колело, отколкото с кола, защото пейзажът преминава по-

бавно. 

– О, Боже, ако бяхме на колела, щяхме да сме се съсухрили от вятъра, 

докато стигнем дотук – възкликва Меган, с което разчупва леда. 

Каньонът е все още само плитко дере – суха, песъчлива клисура, сгушена 

между десетметрови пясъчни дюни. Преди теренът да стане по-труден, започваме 

приятелски разговор, в който споделяме за живота си в разделените на местни и 

туристи градчета Моаб и Аспен. Научавам че и те, както и аз, работят в областта 

на планинския туризъм. Двете са мениджъри логистика в „Аутуърд Баунд“ и 

снабдяват с екипировка експедиции от склада на компанията в Моаб. Казвам им, 

че съм продавач в магазина „Ют Маунтиниър“, предлагащ планинарска 

екипировка. 

Сред доброволно бедните данъкоплатци на нашите курортни градчета цари 

неписано съгласие, че е по-добре човек да е финансово беден, но богат на 

преживявания и да изживява мечтите си, отколкото богат по дефиниция, но далеч 

от желанията си. В тази високопланинска бедна прослойка съществува мнението, 

че да продадеш живота си, за да се превърнеш в турист, е нещо като алена буква 

на позора. По-добре е човек да е беден местен, отколкото богат посетител. 

(Разбира се, местните зависят от туристите, за да преживяват, така че този 

елитаризъм е всичко друго, но не и честен.) Въпреки всичко с момичетата се 

радваме, че сме от една и съща страна на това разделение. 

Сближава ни и любовта към природата. И аз, и те почитаме като 

вдъхновител на екодвижението Едуард Аби – върл борец за опазването на 

околната среда, противник на модернизацията и на туристическата индустрия, 

враг на минната промишленост, пияч на бира, деен екотерорист и любител на 

дивата природа и жените (най-вече на дивите жени, въпреки че те са безкрайно 

редки). Сещам се за един странен цитат от него и напомням на своите спътнички 

колко екстремен човек е Едуард Аби. 

– Мисля, че в едно от своите есета той пише: „Естествено, че всички сме 

лицемери. Единствената достойна постъпка на истинския природозащитник е да 

се застреля в главата. Каквото и друго да стори, човекът вреди на природата със 

самото си присъствие“. Цитирам по памет, но на практика това твърдеше той. 

– Доста мрачно звучи – отвръща Меган с гримаса на престорена вина, че 

още не се е застреляла. 

Сменяме темата и откриваме, че и тримата имаме богат опит в преходите 

през тесни каньони. Кристи ме пита кой е любимият ми каньон и аз отвръщам без 
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колебание, че това е Неон – неофициалното име на едно от разклоненията на 

речната система Ескаланте в Южна Юта. Описвам поетично петте места за 

спускане с въже, дупката пазител (дълбока и стръмна дупка с гладки стени на 

дъното на каньона, която ще те „запази“ там, ако няма кой да те извади), както и 

Златната катедрала – особено спускане през тунел от пясъчник и скална ниша с 

размерите на катедралата „Свети Петър“ – място, от което катерачите са 

отдалечени на почти 20 м от скалите, преди да се спуснат в голямо езеро, от 

което да доплуват до брега. 

– Феноменално е, трябва задължително да отидете – заключавам аз. 

Кристи разказва за своя любим каньон, който е точно срещу отбивката от 

пътя за Гренъри Спринг. Той е едно от горните разклонения на водния басейн на 

Робърс Рууст и е неофициално наречен „Майндбендър“ от нейните приятели в 

„Аутуърд Баунд“. Кристи описва един проход в каньона, където дефилето се 

пресича от близо петметрова скала, широка само няколко сантиметра и още по-

тясна в долната си част. 

Казвам си наум, че трябва да отида там. 

Няколко минути по-късно, малко преди обяд, достигаме стръмна, гладка 

пързалка по една скала – началото на същинската дълбока и тясна част, която е 

привлякла и трима ни към каньона Блу Джон. Спускам се по около петметровата 

наклонена плоскост, а маратонките ми оставят две черни следи по розовия 

пясъчник, след което се изтъркулвам в прахта под пързалката. Чувайки шума от 

импровизираното ми слизане, Кристи надниква иззад ъгъла и като ме вижда на 

дъното, решава, че съм паднал. 

– О, Боже, добре ли си? – пита тя. 

– Да, няма проблем, нарочно беше – отвръщам откровено, тъй като 

спускането бе съвсем целенасочено. Улавям погледа й, който е добродушен, ала 

издава нейния укор за това, че не съм намерил по-лесен начин да сляза. 

Оглеждам се и забелязвайки по-малко рискован маршрут, който избягва изцяло 

пързалката, се чувствам леко глупав. 

Пет минути по-късно стигаме до първото трудно слизане, стръмен склон, по 

който е по-добре човек да се обърне с лице към скалата и да изпълнява наопаки 

движения, които обикновено се използват при изкачване. Слизам първи, след 

което свалям раницата си и вадя камерата, за да заснема Меган и Кристи. Кристи 

изважда десетметрова червена лента от сходната по цвят раница и я прекарва 

през метален пръстен, който предишни групи катерачи са прокарали през лента, 

вързана около скалата. Камъкът е стабилно заклещен в една малка вдлъбнатина 

и лентите с лекота могат да поемат тежестта на катерача. Сграбчвайки лентата на 

Кристи, Меган се спуска с лице към скалата в падинката. Налага й се да 

заобиколи друг камък, провесен между стените на каньона, който затруднява 
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иначе лекото слизане в стръмната падина. След като се озовава на дъното, 

Кристи поема по същия път с известна предпазливост, тъй като не се доверява 

напълно на системата от ленти. След като и тя е долу, аз се качвам обратно, за 

да сваля нейната лента от скалата. 

Едва изминаваме десет метра, когато се озоваваме пред друго стръмно 

слизане. Стените на каньона вече са по-близо една от друга, на по-малко от 

метър разстояние. Меган хвърля раницата си в падината, преди да слезе, 

използвайки стените за опора, а Кристи прави няколко снимки. Наблюдавам 

слизането на Меган и й помагам, като й показвам най-добрите места за хващане и 

стъпване. Когато стига на дъното, тя установява, че раницата й е подгизнала. 

Оказва се, че запушалката на мяха за вода е паднала при хвърлянето и от 

чантата тече вода по песъчливото дъно. Меган бързо намира синята пластмасова 

запушалка и спира изтичането, което иначе би я принудило да се върне в 

началото на пътеката. Макар и да не е толкова сериозна пречка, че раницата е 

мокра, изтекла е ценна вода. Слизам последен с раница на гърба, в която 

фотоапаратът и камерата успяват да предизвикат неколкократни заклещвания 

между тесните стени на каньона. Прескачам по няколко камъка между скалите и 

провирам тялото си между склоновете, следвайки извивките на тясното дефиле. В 

един момент забелязвам пропаднал дънер, който използвам за стълба, 

провирайки се по начин, достъпен само за хора, стройни поне колкото мен. 

Докато денят над ръба над каньона се затопля, въздухът в дефилето става 

все по-хладен. Навлезли сме в отрязък, дълъг около 370 м, където стените са 

високи поне 60 м, а разстоянието между тях е не повече от пет метра. Слънчевата 

светлина тук никога не достига дъното. Откриваме няколко пера от гарван, които 

слагаме на шапките си, и спираме за снимка. 

След 800 м няколко странични каньона се съединяват с основното дефиле. 

Докато ходим, забелязваме откриващото се небе и гледката на скалите надолу по 

каньона. Огрени от слънцето отново, спираме да си поделим две от моите топящи 

се шоколадови десертчета. Кристи предлага и на Меган, но тя отказва. 

– Не мога да изям толкова шоколад сама... – казва Кристи, след което 

добавя: – Глупости, ще успея. 

И тримата се разсмиваме. Стигаме до заключението, че тази голяма долина 

е западното разклонение на Блу Джон, което значи, че е време Кристи и Меган да 

се отбият и да поемат по него, а после да се изкачат към основния черен път на 

около шест километра. Сбогуваме се доста продължително и Кристи предлага: 

– Хайде, Арън, ела да повървиш с нас! Ще стигнем до твоя пикап, след което 

ще се позабавляваме, може и да изпием по някоя бира. 

Изцяло съм посветен на завършването на планираната си обиколка, затова 

отвръщам: 
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– А какво ще кажете вие да дойдете с мен? Носите си седалките, аз пък имам 

въже. Най-добре да продължим до най-ниската клисура, откъдето ще се озовем 

на Голямото спускане. Ще се поразходим, ще видим Голямата галерия, след 

което ще се върнем и аз ще ви откарам до вашата кола... 

– Колко е далече? – пита Меган. 

– Още поне 12 км. 

– Моля? Няма да можем да се измъкнем от каньона преди смрачаване. 

Хайде, ела с нас! 

– Наистина съм се настроил да направя рапела и да видя петроглифите. Но 

когато свърша, ще дойда да ви пресрещна на отбивката за Гренъри Спринг. 

Двете момичета се съгласяват. Изваждаме картите и ги преглеждаме за 

последен път, маркирайки мястото, където се намираме на картата на каньона 

Блу Джон, която и тримата сме използвали, за да намерим това отдалечено 

място. В последното издание на пътеводителя на Майкъл Келси „Наръчник за 

каньоните на Колорадското плато“ има описани над 100 каньона, всеки от които е 

скициран на ръка. Всяко описание е базирано на личния опит на Келси и картите и 

описанията на пътеките са произведения на изкуството. С релефни карти на някои 

от по-сложните тесни каньони, посочени местоположения на по-трудните за 

откриване скални рисунки и археологически паметници, детайлно описание на 

необходимата катерачна екипировка, както и на осигурителните точки, и по-

дълбоките малки езера, книгата предлага достатъчно информация, за да помогне 

на читателя да вземе най-добрите решения и да не се изгуби, без да носи 

излишен багаж. След като сгъваме картите, ставаме и Кристи казва: 

– Тази снимка в книгата ме плаши. Хората на скалните рисунки изглеждат 

като привидения. Каква енергия мислиш, че ще намериш в тази Голяма галерия? 

– Хмм – замислям се. – Нямам представа. Други пъти, когато съм гледал 

скални рисунки, съм се чувствал донякъде близък с древните творци. Усещането 

е хубаво. Развълнуван съм при мисълта, че ще видя тези рисунки... 

Меган се чувства длъжна да попита още веднъж: 

– Сигурен ли си, че не искаш да дойдеш с нас? 

Ала аз съм убеден в избора си, както и те в своя. За минутка, преди да се 

сбогуваме, потвърждаваме плана да се срещнем вечерта край мястото, където 

бяха избрали да нощуват на отбивката за Гренъри Спринг. Същата вечер, на 

около 80 км оттук, на север от националния парк в долината Гоблин, ще има 

парти, организирано от приятели и познати от Аспен, и се уговаряме да се 

присъединим към забавлението. Повечето групи използват картонени чинии 

вместо табелки, за да маркират отбивката за отдалеченото място на срещата. 

Моите приятели са избрали голяма плюшена кукла на Скуби-Ду за тази цел. След 

като завърша планирания ден, изпълнен с приключения – 25 км колоездене и 25 
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км спускане из каньоните, ще съм заслужил вечерната си почивка, както и, 

надявам се, някоя студена бира. Ще ми бъде приятно да видя отново и тези две 

чудесни дами на пустинята. Уговаряме се, че на сутринта след партито ще 

направим и кратка разходка из каньона Литъл Уайлд Хорс, лесен за преминаване 

пролом в долината Гоблин. Вече сме приятели с Меган и Кристи. В два следобед 

с усмивки си махаме за довиждане. 

 

http://www.ozone.bg/

