
Арсен  ден  след  ден  отлагаше  заминаването  си. 
Ставаше все повече нюйоркчанин, и сам чудейки се колко 
лесно е това. В града, където всеки идваше отнякъде, и за 
чужденецът  е  възможно  да  се  чувства  у  дома.  Вече  се 
справяше  съвсем  добре  и  предприемаше  сам  дълги 
разходки. Ходеше пеш до най-отдалечени квартали, а когато 
го налегнеше умората, слизаше под земята и се връщаше с 
метрото в района на принцесата, помагайки си с плана на 
Ню Йорк, с който не се разделяше. Принцесата никога не се 
возеше в  subway. Призна му, че страда от клаустрофобия и 
че по-скоро ще умре, отколкото да слезе под земята.

Обикаляше възторжено музеи и галерии. Най-много 
хареса изисканите помещения на колекцията Фрик на Пето 
авеню, където за него времето напълно спираше, докато той 
седеше под Рембрандовия "Полски конник". Накъде ли язди 
този рицар в сумрака? Не е ли самата смърт,  изтъкана от 
златна  паяжина?  Омагьосаният  ездач  го  гледаше,  сякаш 
отдавна знае как ще завърши нюйоркската му екскурзия.

Отиваше  в  музея  на  Guggenheim;  с  часове 
прелистваше  художествените  монографии  в  малката 
книжарница,  поместена в  партера на Музея на модерното 
изкуство.  Напразно  сред  тях  търсеше  нещо  от  Валдемар 
Удини.  Нямаше  го  дори  и  в  най-обхватната  история  на 
изкуството.

Няколко пъти не можеше да надмогне желанието да 
купи книги, за които години наред беше копнял. Щеше да ги 
прелиства в Мимоза по време на дългите зимни дъждове. 
Донасяше  ги  до  касата,  но  тогава  се  отказваше  и  ги 
връщаше стриктно на полиците, където стояха по-рано.

Каква  полза?  Не  можеше  да  пренесе  цяла  една 
цивилизация на своя остров, а не спадаше към хората, които 



се  задоволяват  с  трохи.  Успя  да  задуши  желанието  да 
притежава.

"Не може да ми се отнеме само онова, което ми е в 
главата. Ще помня, значи, всичко, което виждам!" - заключи 
и пак се запъти пеша към колекцията на Фрик, където онзи 
клет полски конник все още изминаваше безкрайния си път 
от единия до другия край на позлатеното платно.

Харесваше отчаяната  дързост на  Джексън Полок  и 
празната  шумна  тишина  на  Марк  Роткович  от  усамотени 
квадрати,  но  след  Рембранд,  Арсен  не  можеше  да  гледа 
нищо повече! Всичко му се струваше прекалено едномерно.

Съществуваше,  може  би,  само  едно  платно  в 
модерното изкуство,  в  което  можеше да  открие  убежище, 
без преситеност и гадене: портретът "Момиченце с кукла. 
То беше за Арсен повече от живопис. Живот и още много 
повече от това!

Може би смърт?


