
Когато  тръгна  да  потърси  последното  убежище  на 
Валдемар  Удини,  принцесата  се  предложи  да  му  прави 
компания.  Отидоха  до  самата  южна  граница  на  Бронкс  - 
край,  в  който  освен  най-бедните  преселници-козилианци, 
живеят  още  само  малобройни  групи  поляци  и 
пуерториканци.  Шофьорът  на  таксито  измърмори  псувня, 
когато  му  казаха  къде  да  ги  кара.  Минаха  през  напълно 
изгорели квартали, които сякаш бяха опустошени от някаква 
война. Сляпото отчаяние на нищетата, стигнала до самото 
дъно,  беше  изпотрошило  и  изгорило  с  разрушителен  бяс 
всичко,  до  което  е  могло  да  се  докопа.  Цветнокожи  се 
тътреха  през  всеобщото  пепелище,  ровейки  отпадъците. 
Краят на света!

Шофьорът отказа да ги изчака. Взе парите и отпраши 
с  пълна  газ  от  този  тъжен  край,  по  който  сякаш 
непрекъснато се посипва фина сива пепел. Беше прохладен 
ден  и  от  дупки  в  асфалта  бълваше  пара.  Принцесата 
изчезваше като дух в белите облаци, които идваха от пъкъла 
на подземния Ню Йорк. Запътиха се по разбития и хлътнал 
тротоар  през  тълпи  мръсни,  занемарени  деца,  покрай 
складове и изоставени работилници, заобикаляйки купчини 
смет,  които  вече  никой  не  махаше.  Пожарните  стълбища 
бяха ръждясали и с прекъсвания. На праговете на къщите 
седяха старици в черно, с празни, изгладнели очи. Не без 
сянка страх, принцесата и Арсен минаваха покрай групички 
козилиански младежи, които блуждаеха по ъглите. Един от 
тях,  който  им  поиска  четвърт  долар,  им  показа  къде  се 
намира  кръчмата  "Мимоза"  -  центъра  на  американската 
Козилия.  Още от входа на схлупената приземна сграда ги 
блъсна  интензивната  и  остра  воня,  която  просмукваше 
целия  район  със  смрадта  на  котешки  изпражнения  и 



гранясал зехтин. Над "Мимоза" минаваше, подпряна с черни 
греди, линията на надземната железница, така че кръчмата 
от  време  на  време  се  раздрусваше  като  в  треска,  щом 
изгромолеше влак. Въпреки че беше ден, цялото помещение 
се  осветяваше  от  мъждукащата  светлина  на  възслаба 
крушка,  която  превръщаше  лицата  на  хората  в  пръстени 
маски, белязани с дълбоки сенки. По стените бяха окачени 
козилиански  инструменти.  Дърво  и  опната  козя  кожа. 
Пренесли ги през океана да не забравят кои са и откъде са. 
В  тях  е  съхранен  звукът  на  избрания  народ.  Арсен  се 
разнежи пред този трогателен опит да се запази произхода в 
духовно алиби, въпреки мизерията, в която бяха изпаднали.

Хората седяха мълчешком, загледани в празните маси 
пред себе си. Някои от тях живееха от социални помощи на 
град  Ню  Йорк,  но  много  се  бяха  преселили  в  Америка 
нелегално, без всякакви документи, прехранвайки се от днес 
за утре с най-мръсна и тежка работа. Почти никой от тях не 
беше научил английски - продължаваха да говорят на своя 
език  помежду  си.  Пристигналите  по-рано  съветваха 
новодошлите  как  да  си  купят  билет  за  железницата,  да 
търсят хляб или тютюн, и как да се върнат от работа, където 
разменяха през зъби по някоя оскъдна дума със земляците 
си,  работейки,  страдайки  и  чакайки  -  и  сами  не  знаещи 
какво.

Един човек,  на  който  платиха бирата,  им разправи 
още,  че  малките  козилианци  ги  настаняват  в  класове  за 
слаборазвиващи се деца, заради това, че не знаят английски 
и че са твърдоглави.

"Раждаме се луди и прокълнати - мислеше си Арсен, 
докато слушаше потресен. - Народ сме, на който е съдено да 
страда. Все пак не бих се сменил със щастливите. Мъката 
ни  трябва  един ден  да  породи благороден  подвиг.  Това  е 



само въпрос на време! На всеки народ все някога му идва 
редът  в  историята,  точно  както  и  най-незначителният 
статист в театъра винаги има, макар и една, възможност в 
живота си, да се извиси над оперния хор и да достигне най-
високия възможен тон, който ще смае изисканата публика..."

Събеседникът им не познаваше Валдемар Удини, но 
след като известно време разговаря шепнешком с бармана, 
каза,  че  скоро  щял  да  дойде  съдържателят  на  "Мимоза", 
който знаел повече.

Онзи пък се оказа весел здравеняк. Захласваше се от 
смях, разказвайки как са ставали майтапите с вечно пияния 
Удини,  който  винаги  седял  край  печката  с  дрипавия  си 
шинел,  препасан с въже,  вместо с  колан.  Поискаха да  им 
покаже това място.

-  Седите точно на него!  -  засмя се съдържателят.  - 
Ако старият Валдо беше жив, нямаше да се забавлявате...

- Защо?
- Е, знаете ли, въпреки че беше кръгъл бедняк, Валдо 

си  имаше  принципи!  Щом  свареше  някого  на  стола  си, 
удряше  с  бастуна  си  без  предупреждение.  Хората  знаеха 
това и уважаваха своенравието му. Не всички, разбира се! 
Понякога  се  шегуваха  като  предлагаха на  някой  новак да 
седне на Валдовото място. Само да го видехте!

Това,  значи,  е  последният  пейзаж,  който  Валдемар 
Удини  е  рисувал  с  изгоряла  кибритена  клечка  по 
покривката: квартали от сиви блокове, които се нижат под 
колоните на надземната железница, без дървета, без листа, 
без тревичка. Разлята локва в слегналата се сгурия. Редица 
стълбове  като  бесилки  на  някакво  голямо  място  за 
екзекуции.

- Каквото си е, си е, умееше да разказва като никой 
друг! - разправяше им съдържателят, на който се развърза 



езикът. - Но не можеше да му измъкнеш и дума, преди да му 
сложиш  литър  на  масата.  Чистеше  ми  пепелта  и 
поддържаше  огъня.  Помагах  му,  колкото  можех.  Идваше 
преди  всички  сутрин,  щом  се  отвореше  заведението  и 
сядаше на мястото си. Лицето му се гърчеше, ето така, като 
че  ли  е  от  гума,  цял  се  тресеше  и  трепереше,  но  щом 
изпиеше първата  глътка,  се  успокояваше и тогава  нямаше 
по-благороден човек от него. Разправяше, че бил художник. 
Може и да е бил, не знам. Тук не се разпитваме кой какъв е 
бил  преди,  защото  всеки  е  бил  нещо  някога,  човече!  Но, 
когато му дадох да ми украси менюто с наши, козилиански 
мотиви,  нищо  не  излезе  от  това!  Внучка  ми  щеше  да  го 
направи по-добре, човече.

- Имате ли това меню? - попита го Арсен.
- Още от отдавна не готвим! - отвърна съдържателят 

на "Мимоза".  - А и защо ли? Тук хората имат достатъчно 
едва и за бира...

-  Ех,  Валдо,  Валдо! -  въздъхна,  след като известно 
време  прекараха,  загледани  в  печката,  от  която  Удини  с 
години  изнасял  пепелта.  -  На  края  съвсем  се  вдетини; 
плачеше, когато нашите заиграеха хота!


