
През  следващите  три  дни  Зое  упорито  работеше 
върху  новия  вид  на  Арсен,  при  това  внимавайки  да  не 
засегне  козилианската  му  чувствителност.  Подстрига  го  с 
бръснач във ваната, пълна с ароматна пяна, оформяйки мъж, 
какъвто  бе  желала  да  има  от  край  време.  Така  изчезнаха 
бакенбардите му, с които толкова се гордееше в Мимоза, а 
вместо  твърдата  коса,  която  отмяташе  назад  и  която  го 
правеше по-стар отколкото е,  прошарени кичури свободно 
падаха  на  челото  му  като  на  някакъв  римски  легионер. 
Когато  се  бръснеше  пред  огледалото,  откриваше  някакъв 
чужденец,  много  по-изискан  от  него.  Тя  го  сапунисваше 
така,  както  се  къпе  дълго  чакано  мъжко  бебе.  Често  се 
питаше докъде води всичко това.

-  Не  ме  е  грижа  докъде!  Ще  има  за  какво  да  си 
спомням, докато старея в Мимоза!

Отбиваха  се  в  магазини  на  Гринуич  вилидж.  Зое 
избра  за  него  джинси  марка  "Сизън",  които  му  се 
прилепваха  за  краката,  и  сако  от  черен  велур.  В  някакъв 
магазин,  където се  продаваха излишъци от  американската 
армия, купиха за двайсет и пет долара късо моряшко палто, 
но затова пък прекалиха с цената на обувките. Принцесата 
настояваше  да  купи  едни  елегантни  половинки  "Бали", 
които напомняха на обущата на средновековните трубадури 
по своята почти декадентска линия. Платиха сто и двайсет 
долара.  Въпреки  че  Арсен  не  беше  конте,  все  по-дълго 
задържаше погледа си върху този чифт обувки от лъскава и 
еластична черна кожа, докато държеше краката си вдигнати 
на масата,  мърдайки пръсти.  След тромавите козилиански 
обувки  с  подметки  от  тежък  суров  каучук,  това  беше 
празник за ходилата!

Джинсите  на  неговите  мускулести  крака  му стояха 



предизвикателно, докато черният плюш му придаваше леко 
изтъркана  изисканост  на  декадент;  моряшкото  му  късо 
палто  загатваше  за  авантюристичен  дух  на  мореплавател, 
заседнал  на  сушата,  а  скъпите  копринени  ризи,  купени в 
"Тед  Лапидус"  водеха  до  онова  объркване  от  костюма, 
толкова драго за принцесата, когато оня, който те преценява 
по облеклото, не знае от къде да започне.

И  така,  жената  създаде  мъжа  по  свой  критерий  и 
подобие!

Принцесата отиде толкова далече в преобразяването 
му,  че  за  новия  Арсен  избра  дори  и  миризма:  дискретно 
тръпчивия  одеколон  Paco  Rabanne,  който  беше 
изключителен, смесен с миризмата на потта му.

След като по този начин оформи до тънкост външния 
му вид, опита да направи нещо и за вътрешния му живот, но 
тук,  обикновено  още  от  първия  опит,  се  натъкваше  на 
твърдоглавите зидове на мълчанието. Арсен беше стар като 
Козилия.  Изкомплексиран  като  Балканите.  Непредвидим 
като  Средиземно  море.  Своенравен,  но  пък  достатъчно 
хитър,  за  да  облече непредвидливостта  си  винаги  в 
съответни съображения. Поради това се задоволяваше да го 
гледа и да го взима, когато й се прииска, наслаждавайки се 
от  зрялата  му  сила  и  удивителната  му  рафинираност  в 
любовта,  каквато не  беше срещала у англосаксонските си 
любовници, та дори и у французите, склонни към финес и 
перверзии,  но  прекалено  често  безсилни  да  я  обуздаят  и 
смажат в леглото.

След  първото  увлечение  в  опознаването  и 
откриването, принцеса Зое и Арсен изследваха един на друг 
непознатите  пещери  и  подводни  течения,  които  не  са 
нанесени на картите на любовта.


