
Пожела да изпие някъде силно двойно кафе, за да се 
разсъни.

- Аз ще ти го направя! - предложи му принцесата. - В 
къщи имам автомат за еспресо...

Каза,  че  живее  наблизо  и  тръгнаха  пеша  през 
заплетените  улици  на  Гринуич  вилидж.  Смая  се  от  това 
колко  малко  Ню  Йорк  прилича  на  себе  си  от  филмите! 
Вместо  небостъргачи,  от  които  не  се  виждаше  небе  и 
"където  човек  е  изгубен  и  сам,  като  на  самото  дъно  на 
гигантски каньон, в който посред бял ден светят лампи..." - 
както  хубаво  описваха  козилианските  кореспонденти, 
минаваше край къщурки, не по-високи от онези в Мимоза.

Принцесата  отключи  вратата  на  една  твърде  тясна 
сграда на Чарлстън стрийт. Влязоха в нейното студио, чийто 
задни прозорци, от тавана до пода, гледаха към миниатюрна 
градина.  Сред  градината  растеше  непознато  на  Арсен 
вечнозелено дърво с широка разлистена корона. Градината 
беше оградена с бяла стена, по която се катереше бръшлян. 
Помещението, в което се намери, беше покрито с рошав бял 
килим, почти без каквито и да било мебели, освен широк 
френски  креват,  край  който  лежаха  купища  книги.  С 
изключение на тоалетната масичка с три огледала, затрупана 
с козметика и плетения фотьойл от пръчки, в този бял оазис, 
чиито  празни  стени  се  украсяваха  единствено  от  тънък 
черен кръст, всичко останало, необходимо за живот, лежеше 
по килима. Телевизорът, грамофонът, разхвърляните плочи, 
"Ню  Йорк  таймс"  и  двата  бели  телефона...  Бял  китайски 
лампион , вместо полилей, бяла индийска асура, с която е 
покрит кревата, малки бели каменни глави от Вирджинските 
острови  върху  прозрачна  стъклена  маса  -  всичко  в  общи 
линии беше бяло, освен тъмните коси и очи на принцесата. 



И  всичко  в  тази  стая  лъхаше  на  безупречен  вкус  и 
елегантност, сякаш постигнати без каквото и да е особено 
усилие.

Само  нещо  нарушаваше  тази  изтънчена  бяла 
хармония! От върха на бялото вито стълбище се спускаха на 
каскади  купища  разноцветни  балони,  обезпокоени  от 
течението, което Арсен и принцесата направиха, отваряйки 
вратата.

- Откъде пък тези? - попита Арсен.
Зое са засмя:
-  Не  знам...  -  каза.  -  Когато  се  събудих  сутринта, 

заварих пълна ваната  горе,  в  банята!  Бликнаха надолу по 
стълбите като луди... Какво да правим с тях?

Балоните се мотаеха около краката им. Решиха да се 
отърват  от  тях.  Запалиха  две  цигари  и  започнаха  да  ги 
унищожават с огънче. Скоро не остана нито един.

Принцесата приготвяше кафе в малката чайна кухня, 
която напомняше на корабна каюта. Изцяло беше обзаведена 
с крадени през време на пътувания неща; от приборите за 
храна  до  чашите  и  пепелниците.  Арсен  постави  на 
грамофона Моцартовия Концерт за флейта и оркестър в сол 
мажор.

Когато след десетина минути неговата домакиня се 
върна  с  две  прозрачни  чаши,  вътре  в  които  се  плискаше 
кафето, а отвън -  морските вълни на неизвестен китайски 
керамик, той вече дълбоко спеше, свит на белия килим край 
грамофона.

Покри го с асурата и гледаше как диша дълбоко като 
момче,  изморено  от  игра,  след  тежък  ден.  Изглеждаше  й 
така трогателно и смешно с демодирания си тъмен костюм и 
жълти  обувки.  Щеше  да  е  почти  хубав,  ако  се  облече 
другояче!  Почувства  нежност  към  случайно  открития  си 



връстник.  Нима  не  беше  изминал  огромен  път  от  стария 
край,  чак отвъд океана, за  да открие нейния портрет и го 
върне в общата им родина, от която, за съжаление, завинаги 
е изхвърлена.

Беше й жал да го буди.


