
Продължавайки  да  се  разхожда  из  Ню  Йорк  без 
всякаква друга цел, освен да утоли любопитството си, Арсен 
постоянно  си  мислеше,  че  един  човешки  живот  е 
недостатъчен да засити глада, който изпитва с всичките си 
нерви,  възбудени  от  нетърпение  всичко  да  докосне, 
помирише, види, чуе, вкуси и запомни...

Спомни  си  гласните  разсъжденията  на  професор 
Кузен на терасата на чаша бира за това, че би трябвало да 
имаш най-малко пет живота, и то не само на разни места, а 
и в различни времена...  Ако ги бил имал, професор Кузен 
непременно щял да прекара единия в плавания със старите 
козилиански  мореплаватели  до  Африка  и  Индия;  вторият 
щял да отиде за мотаене около катедралата в Шартрьоз по 
времето, когато са я строили; третия живот щял да използва 
да  бъде  съвременник  на  Микеланджело  и  Леонардо  във 
Флоренция; четвъртия - за разговори с Волтер, а петия щял 
да остави да тече както си тече, точно както и направил с 
първия си и единствен живот.

На Арсен щяха да са му достатъчни само два живота. 
И втория би живял до дупка, точно тук - в Ню Йорк! Което е 
най-странно, докато се скиташе без план и цел по улици и 
авенюта, струваше му се,  че това е напълно осъществимо 
тук.  Онази  огромна  самотност,  която  описваха  пътници, 
които преди него отхапали от отровния град-ябълка, не го 
притискаше  с  мъка;  изгубен  в  навалицата  на  Вавилон, 
където  не  го  познаваха  и  където  никого  не  познаваше, 
можеше  още  ето  в  този  миг  да  започне  новия  живот  на 
Арсен  Леро,  изтрил  и  забравил  онзи,  предишния,  сякаш 
никога не е съществувал.  Кой би го открил някога в този 
човешки  мравуняк,  в  който  е  достатъчно  да  смениш 
квартала  и  завинаги  да  заличиш  всяка  следа?  Сладкото 



замайване от свободата започнало от началото, от нулата, с 
едно  повторно  раждане,  го  изпълваше  с  лудо  щастие. 
Древната отрова,  която по целия континент е посяла след 
себе  си  авантюрата  на  първите  европейци,  прогонени  от 
родината  си  в  нова  страна,  все  още  действаше  сякаш  с 
неизчерпаемо вълнение. Най-после откри брега, на който е 
осъществим блянът на професор Кузен!

Но  какво  тогава,  по  дяволите,  е  търсел  Валдемар 
Удини  в  затънтения  Южен  Бронкс,  в  последната  дупка, 
каквато беше кръчмата “Мимоза”, когато е можел да бъде 
където поиска,  да има галеристи,  откривания на изложби, 
успех,  всичко,  което  пожелае?  Защо  е  отхвърлил  всичко, 
което  щедро  предлагал  на  неговия  талант  и  умение  Ню 
Йорк, новият континент и съвсем новият живот, който му се 
простирал под нозете? Защо се е съгласил чак и да изнася 
изстиналата пепел от онази печка, само за да бъде колкото 
се може по-близо до късчето доплувала Козилия? Отказал се 
дори  и  от  рисуването  (на  кого  в  Бронкс  то  изобщо  било 
необходимо?), приел да търпи обиди и унижения от пияните 
козилианци петък и събота вечер, трябвало винаги отново и 
отново с бастуна да се бори за мизерното си място в ъгъла, 
докато  в  същия  град,  но  на  57-ма  улица  американските 
галеристи чакали може би точно такъв художник, за да го 
обсипят с долари и почести! Било достатъчно само да каже: 
“Приемам!” - но старият Валдо не изтървал това от устата 
си! Защо?

Защо? Защо? Защо? Защо?
След всяко ново защо? на Арсен му се струваше все 

по-малко възможен нов живот в старата кожа.
На  ъгъла  на  60-та  улица  и  Трето  авеню  купи  две 

мандарини  за  петдесет  цента  от  уличен  продавач  и  ги 
белеше, докато вървеше.



И те нямаха вкус на мандарини.

- Хубаво ли ти беше?
- А на тебе?


