
През прозореца на стаята на Арсен на седмия етаж в 
хотел "Парадайс",  се виждаше онова, което европеецът си 
представя  и  очаква  от  Ню  Йорк:  хаос  от  нахвърляни 
небостъргачи,  в  чиито  подножия,  грохнали  от  старост, 
гниеха и мизерстваха ниски сгради. Сякаш някое прекалено 
израсло  чедо  на  великани  си  играеше  на  градостроене  и 
наслуки редеше цветните си кубчета едно върху друго без 
всякакъв  смисъл,  а  след  това  около  тази  налудничава 
постройка  изплиташе  желязната  дантела  на 
противопожарното  стълбище.  За  един  козилианец, 
привикнат  от  дете  на  хармонията  на  островните  градове, 
които още в пети век са изграждани по строги планове въз 
основа  на  гръцки  и  римски  кадастър,  погледът  през 
хотелския  прозорец  предизвикваше  нещо  подобно  на 
чувство  за  бягство  от  училище  за  урбанистични 
мероприятия. Тук, в Ню Йорк, изглежда, всичко е възможно! 
Впрочем, него всъщност са го и построили деца, прогонени 
от хармоничните европейски градове-шедьоври.

-  Но  какво  ни  засяга  нас  това!  -  каза  Арсен  на 
момиченцето  с  куклата,  която  го  гледаше  опряна  на 
облегалката на фотьойла.

Откакто се върна от разпродажбата, не излизаше от 
стаята, освен че веднъж слезе до фоайето, където накупува 
достатъчно цигари от автомата, два сандвича с пастърма и 
бутилка севън-ъп. Прекара нощта като се мяташе, будейки 
се  всеки  половин  час  да  изпуши  цигара  и  разгледа 
нюйоркския  си  трофей.  Освети  момиченцето  с  лъч  от 
малката лампа на нощното шкафче и не я загаси през нощта, 
така че да може да я вижда, без да става от леглото.

Ню Йорк ни най-малко не го привличаше.  За него, 
който като средновековен рицар се намираше в кръстоносен 



поход в земята на неверниците, беше важно единствено това 
да избави от чужди ръце козилианското дете и да го върне в 
родината. Вече нямаше никой между него и нея - можеше до 
насита  да  докосва  с  пръсти  повърхността  на  платното  и 
примижал  да  следи  с  върховете  на  пръстите  смяната  на 
лазурните повърхнини и пасти.  В тази среща с творба на 
майстор, на който е посветил най-добрите години от живота 
си, имаше скрито, дактилно наслаждение, заради което из 
всички  музеи  по  света  и  съществуват  табелки,  на  които 
пише: "Забранено пипането на експонатите!".

Знаеше,  че  "Момиченцето  с  кукла"  -  безспорно, 
ключовата творба на Удини - скоро ще виси на почетната 
стена  в  Отечествената  галерия  в  Мимоза.  Това  е 
единственото време, когато принадлежи само на него.

В десет часа иззвъня телефонът. Съветникът Баро се 
интересуваше  кога  се  връща  у  дома.  След  няколко  дена, 
отговори. Щом вече е в Ню Йорк, щял да опита да узнае 
нещо повече за американския период на Валдемар Удини. 
Имал намерение да  открие къщата,  в  която художникът е 
прекарал последните си дни, а и да фотографира гроба му.

-  Ако  Ви  потрябва  нещо  -  предложи  услугите  си 
съветникът,  -  можете  спокойно  да  ми  се  обадите  между 
девет и пет в Консулството. Картината непременно оставете 
в  хотелския  сейф,  защото  нюйоркските  хотели  не  са 
сигурни... Навсякъде гъмжи от гангстери. Колкото по-дълго 
човек живее тук...

Беше  в  банята  и  се  бръснеше,  когато  телефонът 
отново  иззвъня.  Освен  представителя  на  своята  родина,  с 
който беше разговарял преди малко,  Арсен нямаше други 
познати в Ню Йорк. Сигурно телефонистът от централата е 
сгрешил, помисли, вдигайки слушалката.

Но не  беше грешка.  От другата  страна на  линията 



достигна мелодичен женски глас, който питаше, дали може 
да  разговаря  с  човека,  който  вчера,  в  Парк  Бърнет,  купи 
портрета от Удини "Момиченце с кукла"?

- За какво става дума? - попита Арсен.
-  Би  трябвало  да  се  срещна  с  Вас,  лично  -  каза 

жената. - Може ли да ми отделите пет минути?
Заварен неподготвен от нейния глас, в който имаше 

тиха  молба  и  глезено  съчувствие,  но  и  навик  да  й  се 
изпълняват всички желания, Арсен се съгласи и се разкая 
същия миг, но вече беше късно. Разбраха се да се срещнат 
във фоайето на хотела му след половин час.

Питаше  се  коя  е  и  какво  иска  от  него?  Все  пак, 
очакваше  я  с  нетърпение,  тъй  като  гласът  й  отекваше  в 
дълбочината  на  ушната  му  раковина,  гъделичкайки 
любопитството му.

Забравиха да се разберат как ще се разпознаят!
През следващия половин час Арсен очакваше всяка 

хубава  жена,  която  излизаше  от  въртящата  се  врата,  да  е 
дамата, с която разговаря по телефона.


