
Принцесата му изпълняваше всички желания, както 
осъденият на смърт се пита дали иска нещо специално за 
обяд.

Каза й, че би искал да слуша джаз.
- Какъв джаз?
- Истински...
Майор Сарацен считаше джаза за музика на диваци и 

декаденти,  макар  че  тези  два  вида  хора  взаимно  се 
изключваха  едни  други.  На  Острова  джазът,  поради  тази 
причина,  беше  забранен.  На  един  здрав  народ  не  беше 
необходима болна музика. Арсен успяваше понякога нощно 
време  да  хване  с  радиото  си  предаванията  на  радио 
Люксембург  и  тайно  да  се  наслаждава  на  този  забранен 
плод. Тук, в Ню Йорк, това беше много по-просто.

Принцесата  свирна  като  някакъв  малък  хулиган  и 
спря  първото  такси.  Докато  се  возеха,  бръкна  с  ръка  зад 
седалката и започна да измъква различни дреболии, които 
бяха  изпадали  от  джобовете  на  предишните  пътници. 
Изрови  така  един  гребен,  половин  долар  с  лика  на 
президента  Кенеди,  молив  за  очи,  две  копчета,  малък 
джобен  календар  и  пластмасов  гущер,  който  се  извиваше 
при  натискане...  Беше  горда  от  откритото  си  имане  и  го 
подели братски с Арсен.

Таксито  ги  откара  до  “Вилидж  Гейт”  на  Блийкър 
Стрийт,  където  тази  вечер,  точно  в  дванайсет  часа, 
започваше да свири квартета на Макс Роуш. В подземието, 
което  се  пресичаше  от  черни  тръби  на  инсталациите,  ги 
лъхна  сладникава  миризма  на  марихуана.  Тук  никой  не 
познаваше  Зое,  нито  пък  някой  обръщаше  внимание  на 
когото  и  да  било.  Пристигнаха  десетина  минути  преди 
началото и така можеха да видят как задименото подземие 



се  пълни  с  дрипави  двойки и  самотници,  болни за  джаз. 
Сред  тях  имаше  абсолютни  бедняци,  отчаяни  хора, 
интелектуалци, които не ги беше напуснала надеждата,  че 
ще  постигнат  нещо  изключително  в  живота,  имаше  и 
такива,  които още отдавна са се простили с каквото и да 
било  очакване;  такива,  на  които  беше все  едно;  имаше и 
тромави мечтатели, които бяха дошли да се скрият една нощ 
под крилото на джаза,  и такива,  които не умееха сами да 
изразят онова, което чувстват, та искаха джазът да свърши 
това вместо тях...  Златната утайка на Ню Йорк,  готова на 
дълго бодърстване. За разлика от онази горе, целомъдрената 
Америка, която след представленията на Бродуей спокойно 
ядеше  сладкишите  си  със  сметана,  слушайки  синтетична 
музика  –  това  тук,  съдейки  по  всичко,  беше  най-добрата 
част от недоволното човечество; онази част, която не знае 
какво точно иска, но не се предава пред онова, което й се 
предлага. В полумрачното подземие на “Вилидж Гейт”, една 
друга Америка, която Арсен не беше имал възможност да 
види, се задушаваше в собствения си дим, кокаин и блянове. 
Всеки беше сам през тази нощ в нюйоркското чистилище, 
оставен на обузданата лудост, която Макс Роуш със своите 
хора трябваше да освободи. Неподвижен. Онемял. Уплашен. 
Сам.

Четирима черни музиканти започнаха изпълнението 
си без никакъв церемониален увод и представяне, дори и без 
най-малък поклон. Просто,  сякаш доволни от самите себе 
си, настройваха своите инструменти, търсеха необходимото 
звучене  и  постепенно  навлизаха  в  развиването  на  темата, 
която бързо изчезна в гърмящия лабиринт. Това беше джаз, 
който направо те срива/ Всичко, което бяла Америка изгради 
през деня, през нощта се срива и се прави на пух и прах в 
редица  героични  и  хероинови  експлозии,  подобно  на 



бясното  разпръскване  на  боя,  каквото  беше  видял  върху 
платната на Джексън Полок.

Арсен,  в  скута  на  който  лежеше  главата  на 
принцесата, изцяло се отдаде на музиката. Следеше ритъма, 
който  най-напред  беше  в  ритъма  на  някакъв  експрес, 
прегазващ  всичко  пред  себе  си,  за  да  –  след  като 
барабанистът  по-дълбоко  навлизаше  в  джунглата, 
разгръщайки  гъсталака  от  синкопи  –  проправи  път  на 
някаква  гигантска  черна  котка,  чиито  лапи  глухо  и  меко 
барабаняха  по  обтегнатата  кожа  на  тимпана,  а  зъбите, 
,облени в кървава пяна, щракаха, разкъсвайки в безумен и 
сляп  бяс  месото  на  чинелите.  Палките  –  две  мачетета  – 
свистяха  и  сечаха  нагоре  и  надолу,  наляво  и  надясно 
съскащия  метал  на  чинелите:  свистенето  на  острието, 
всички  подземни  бесове  на  Ню  Йорк,  се  въртяха  в 
мускулестия  човек,  който  сам  зад  барабаните  се  бореше 
срещу слепите, невидими сили, които го дърпаха за краката 
към лепкавата, жива тиня на канализацията – срещу своите 
фикс-идеи,  срещу  всички,  пред  замръзналите  погледи  на 
тримата  музиканти,  които  с  отсъстващи  погледи 
съпровождаха неговата авантюра, чакайки мига, когато ще 
се върне и ще продължи свиренето с тях.

Когато  барабанистът  със  силен  звън  завърши 
маратонския  си  участък,  в  ритъм,  който  постепенно 
намаляваше и ставаше все по-тих и по-тих, превръщайки се 
накрая в туптене на сърце на задъхан бегач на дълга писта, 
нахлу тромпета.

В  този  прекрасен,  елегантен  тон,  Арсен  разпозна 
сирените на  линейките,  които чуваше как нощем вият по 
опустелите улици; тук имаше и вой на червени пожарни и 
свирки  на  полицейски  патрули  –  лъскавият  метал 
прославяше  хаоса  и  пожарите.  Чрез  неговия  невъзможен 



писък крещяха изгорените, пребитите, наръганите с нож и 
онези,  които  са  останали  без  дрога  –  момент  преди  да 
потънат в мрака и небитието.

Когато  беше  млад,  Арсен  често  си  мислеше  за 
самоубийство.  През  едно  лято  му  беше  толкова  хубаво  с 
едно момиче в Мимоза, че й предложи заедно да скочат от 
крепостта над залива. Чувстваше, че никога повече няма да 
бъде толкова цялостен и така щастлив като през онази нощ, 
но момичето отказа. Избра дългото и бавно давене в блатото 
на брачните навици.

На прага на четирийсетте Арсен разбра: повече нищо 
хубаво  няма  да  се  случи.  Патетично  е  да  се  скача  от 
крепостта в морето.

Сега знае много по-добър начин.
В три часа след полунощ слушатели и музиканти се 

разотидоха  по  току-що  измитата  Блийкър  Стрийт  като 
съзаклятници  с  някаква  чудесна  тайна,  всеки  в  своята 
самота. Принцесата си възвърна свежестта, понеже проспа в 
скута  на  Арсен  по-голяма  част  от  изпълненията,  въпреки 
непоносимия шум.

На козилианския агент не му хареса концерта, но за 
късмет,  във  фоайето  имаше автомат  с  бира,  та  той  оттам 
наблюдаваше изхода.


