
Заеха места на седмия ред в залата.
Това  беше  първият  в  живота  му  търг,  на  който 

присъстваше, и, естествено, беше развълнуван. Опитваше се 
да разбере кой сред публиката е търговец на картини, кой 
галерист,  кой  колекционер,  а  кой  обикновен  любопитен. 
Повече от този пъстър свят, който, явно, добре се познава 
още от преди, Арсен го смая скоростта и простотата, с която 
ставаше всичко .

На  малката  подвижна  сцена  в  дъното  на 
помещението, се появяваше платно на статив; аукционерът 
казваше  поредния  номер  на  произведението  по  каталог, 
името на автора и началната цена, а помощниците му зорко 
наблюдаваха  публиката  и  с  шепот  му  предаваха 
наддаването.  Арсен  не  успяваше  дори  да  погледне  добре 
репродукцията  в  каталога,  а  вече  се  чуваше  ударът  на 
дървения  чук  върху  плота  -  платното  биваше  продадено 
почти без думи, понеже участниците в търга се разбираха с 
дискретни  знаци:  с  движения  на  пръсти,  намигване  и 
кимане с глава. Въртящата се сцена се обръщаше на сто и 
осемдесет градуса и пред тях се появяваше нова картина. 
Всичко се разиграваше в пълна тишина.

Купувачите  наддаваха  дори  по  телефона!  Две 
хубавички момичета в дискретните униформи на кантората 
вдигаха слушалките и предаваха цените на водещия търга. 
Романтичното възпитание на Арсен изискваше един нюанс 
повече уважение към майсторите, чиито имена за него бяха 
светиня, от тази студена и коректна деловитост.

Много техни творби се продаваха с рекордна скорост, 
без много пазарене и наддаване. Не посмя да си почеше и 
носа,  който  неочаквано  го  засърбя.  Едно  невнимателно 
движение към лицето, мислеше си, и ще купя Камий Коро за 



петдесет и пет хиляди долара!
Забеляза  един  дебел  мазен  тип,  който  беше  събул 

обувки  и  непрекъснато  търкаше  крак  о  крак.  Главният 
аукционер винаги поглеждаше най-напред в негова посока, 
когато  се  появяваше  нова  картина,  при  което  той  само 
кимваше с глава или едва повдигаше два пръста. Купуваше 
шедьоври, като че ли купуваше салата, без частица вълнение 
или радост.

Жан Франсоа Рафаели (1850-1924): "Слънчева алея". 
Началната цена осем хиляди долара твърде бързо се качи на 
петнайсет; известно време се въртеше около това число, а 
след  това  от  мъртвата  точка  я  помръдна  телефонен дуел, 
който  докара  сумата  до  двайсет  и  четири хиляди долара! 
Дебеланкото вдигна мързеливо три пръста на височината на 
стомаха  си и  Жан Франсоа Рафаели  му принадлежеше за 
трийсет хиляди.

Редяха  се  малки  европейски  майстори:  испанецът 
Кордеро, италианецът Виторио Реджанини; Франц Вилхелм 
Ширц  с  прецизно  рисуван  гренландски  пейзаж.  Анри 
Фантен-Латур - натюрморт с чаша... Отиде за шест хиляди 
долара!  Арсен  си  спомни  лекцията  за  Латур.  Нима  така 
завършват  славните  животописи,  чиито  периоди, 
ограничени от важни години, които обозначават преломи в 
стила, зубреше наизуст?

На  този  пазар  на  Медисън  авеню  (за  малко  не  си 
помисли:  за  добитък!),  важеха  някакви  ценности  съвсем 
различни  от  онези,  които  познаваше.  Като  в  някакъв 
циничен обор, на сцената в Парк Бърнет се сменяха големи 
майстори, откачени, смахнати, романтици, лирици, удавени 
в  алкохол,  забравени  днес  художници,  някога  на  голяма 
мода, бохеми и тихи свещеници на своя занаят... Отлетяха за 
миг напразните им животи,  следи от  които оставиха след 



себе си - и всичко това тук имаше своята равнодушна цена, 
точно определена,  както и  за която и  да било друг  стока. 
Имаше  нещо,  за  Арсен  обидно,  в  скоростта,  с  която 
купуваха едни на безценица, други надценени, но винаги без 
каквото и да е друго мерило, освен някакво неразбираемо за 
него, търговско.

След  като  главните  произведения,  за  които  цареше 
най-голям интерес, бяха продадени, залата бавно започна да 
се празни, а разпродажбата набираше все по-голяма скорост. 
Последва серия от  малки източноевропейски майстори на 
жанрови  сцени:  Роман  Кохановски,  А.  Вулков,  и  двамата 
поляци, Адолф Хвала, чех...

Арсен  забеляза  и  няколко  свои  колеги.  Това  бяха 
специалисти по история на изкуството от Източна Европа, 
които,  също  като  него  седяха  до  строги  чиновници  от 
консулствата  и  се  опитваха да  купят някои,  за  тях  важни 
картини.

Елегантно  завъртайки се  на  сцената  -  на  Арсен  се 
струваше, много по-миловидно отколкото което и да е преди 
нея  -  на  статива  се  спря  реден  номер  68.  Портретът 
"Момиченце  с  кукла".  Валдемар  Удини  (1895-1957). 
Собственост на частен колекционер, Ню Джърси. Начална 
цена сто и осемдесет долара.

Още веднъж в очите на момиченцето прочете ням зов 
за помощ. Познаваше единствено него в тълпата закоравели 
събирачи и търговци, на които е оставена. Секна му дъхът. 
Ръцете му трепереха като полудели. Съветникът Баро, който 
вече  имаше  опит  с  разпродажби  в  Парк  Бърнет,  където 
няколко пъти  е  купувал килими и кристал,  само кимна  с 
глава.

-  Първи  път,  втори  път,  трети  път...  -  отброяваше 
аукционерът, минавайки с поглед през лицата в залата.



В този момент момичето, което държеше до ухото си 
вдигнатата слушалка, даде знак, че някой от другата страна 
на линията е вдигнал цената на двеста и петдесет долара.

- Триста! - каза Баро.
- Триста и петдесет...  -  обяви аукционерът. - Първи 

път, втори...
Съветникът вдигна четири пръста.
-  Петстотин  долара  за  "Момиченцето  с  кукла"  от 

Валдемар Удини! - извика новата цена човекът от трибуната.
Невидимият  им  конкурент  очевидно  не  беше 

скъперник. Арсен ужасено погледна съветника.
- Може би е само блъф? - каза спокойно той.
-  Купи  ме  за  Козилия!  -  пищеше  момиченцето  от 

сцената. - Не ме оставяй!
- Седемстотин! - не издържа Арсен.
- Полека... - прошепна му Баро. - Не се вълнувай...
Момичето на телефона кимна с глава и аукционерът 

обяви,  че  картината  в  този момент струва хиляда долара! 
Дебелия човек с интерес се обърна към Арсен и Баро. Не 
очакваше, че неизвестен козилиански художник ще стигне 
някога хилядарка. Нещо, изглежда, става. Нещо, в което не е 
посветен.

- Хиляда и двеста! - изрече тихо съветникът.
Очакваха напрегнато отговор от бялата слушалка, но 

момичето  не  даде  никакъв  знак.  Затвори  телефона. 
Противникът се оттегли.

- Купено! - извика аукционерът, а Арсен можеше да 
се закълне, че момиченцето с куклата му се усмихна в знак 
на благодарност преди да изчезне от сцената,  заменена от 
"Хусар на кон" от Ян ван Хелмински.

Затвори  очи  и  се  пльосна  без  капчица  сила  на 
тапицирания стол. Съветникът го раздруса за рамото:



- Хей, добре ли Ви е?
- Без малко да я изгубим... - измънка и се затътри към 

изхода на Парк Бърнет, блъскайки се в купувачите.


