
Впрочем, Арсен търпеливо я съпровождаше на обеди 
и  вечери.  Служеше  й  като  доброволен  паж.  Връщаха  се 
обикновено призори и закусваха в леглото препечен хляб с 
масло  и  портокалов  сок.  Принцесата  поръчваше  по 
телефона от близката сладкарница френски croissant. Арсен 
ревнуваше от младежа, който ги носеше, защото можеше да 
я види под небрежно загърнатия пеньоар. Яде за пръв път в 
живота си блини с балуга-хайвер в "Russian Tea Room" след 
концерта на съветския пианист Лазар Берман в Карнеги хол, 
който  беше  охраняван  от  необичайно  много  полицаи  с 
пистолети  и  уоки-токита.  Бояха  се  някой  да  не  хвърли 
бомба. Колкото и да се мъчеше, Арсен изобщо не можа да 
потъне  напълно  в  потресаващия  изповеден  тон  на 
последната Бетовенова соната Опус 111 в до-мажор, понеже 
непрекъснато го наблюдаваше черен полицай с ръка върху 
дръжката на револвера.

Запозна  се  и  с  успешно  пресадената  френска 
изисканост на ресторанта "La Goulue" на ъгъла на Медисън 
авеню и Седемнайсета улица. Зое му беше верен водач през 
бавния обяд от артичок, аспержи, салата от скариди, риба и 
различни сосове, които бяха поднасяни с благоговението на 
министранти в катедрала. Откри за него и "Russian Bear"  в 
източната  част  на  града,  където  като  изгубени  души 
блуждаеха стари руски емигранти, обръщайки се едни към 
други  "княгиньо"  и  "мой  генерале".  Скимтят  скърцащи 
цигулки,  губи  се  в  старческа  сенилност  меланхоличната 
мелодия  на  "Рябинушка".  Прашни  завеси  и  калъфи  на 
фотьойлите,  проядени  от  молци,  изгубена  лъскавина  на 
кожено  канапе,  повехнали  лица  -  грабливи  нокти  на 
луничави ръце на стари дами, прошарени от вени... Гледаше 
как тези преживели корабокрушенци на една епоха се носят 



като  сенки  върху  прогнилия  сал  на  "Russian  Bear". 
Посрещнаха  с  тях  полунощ.  Отвориха  се  нови бутилки и 
зашумя  пенливо  вино.  Видя  как  захвърлят  патериците  и 
черните  абаносови  бастуни  със  сребърни  кучешки  глави; 
луди  старици  играеха  с  ревматични  движения  мазурка,  а 
старци казачок. Арсен за пръв път в живота си в "Russian 
Bear" разби кристална чаша. Принцесата го научи как това 
се прави изискано и без прекален шум.

Вече му се виеше свят от известни имена и лица, за 
които  го  предупреждаваше  принцесата.  Това  беше  главно 
свят  от  отявлени  космополити,  състоящ  се  от  таланти  и 
обожатели,  продуценти,  журналисти,  редактори и могъщи 
критици, а сред тях имаше и богати меценати, които убиваха 
скуката  си,  финансирайки  пиеси  по  "Off  Broadway"; 
антиквари, актьори на мода, манекени, модни дизайнери и 
съмнителни благородници, главно разорени...

Беше едва  седмица в  Ню Йорк,  а  срещаше едни и 
същи лица,  които сякаш се движеха из  града по някакви, 
познати  само  на  тях,  правила  за  изисканост.  След 
купуването  на  дреболии  по  Медисън  авеню  беше 
задължително да се отбият на омлети или лек лънч в един от 
сладките  европейски  ресторанти,  които  бяха  ръководени 
главно от  педита.  След обхождане  на  галериите по 57-ма 
улица следваше "Caffé Rossini" с италианско кафе еспресо и 
"zuppa inglese". След возене с файтон из Централния парк 
(държеше през цялото време ръце на топлите й обли колена 
под платнището, с което ги покри кочияша), задължителния 
чай в пет след обед в "Plaza" -  последното светилище на 
изтъркана виенска капела, която надува салонна музика от 
Лехар и Офенбах.

След любовта - сълзи.


