
Преди да похарчи и последния долар, реши да купи 
кукла  за  дъщеря  си.  Тази  кукла  трябваше  да  успокои 
съвестта му. С нея купуваше прошка за минали и бъдещи 
грехове.

Отиде  на  Даланси  стрийт,  където  пазаруват 
нюйоркските  бедняци.  Като  плашила,  на  студения  вятър 
размахваха  празни  ръкави  окачени  палта  втора  употреба. 
Старци от Одеса продаваха шуби от синтетична кожа. Тук 
всеки се опитваше да изкара някой долар; някои, продавайки 
крадена  и  контрабандна  стока,  а  някои  –  ровейки  из 
отпадъците  с  надежда,  че  ще  намерят  скъпоценна  вещ, 
изхвърлена по погрешка на боклука.  Беше невъзможно да 
срещнеш  двама  човека  еднакво  облечени.  Фантазията  на 
немотията  беше  измислила  в  своя  трескав  сън  най-
налудничави костюми: от азиатските везани рокли, тесните 
и  омазани  фракове,  до  крещящата  дрипавост  на 
Африканците,  които  като  украшения  носеха  в  гъстата  си 
коса  метални  гребени...  Тук,  в  сърцето  на  нюйоркската 
мизерия,  се  почувства  като у дома,  на  някой козилиански 
битак,  някой  от  онези,  които  изникваха  нелегално  на 
неочаквани места и също така безследно изчезваха, за да се 
родят пак на другия ден на някой площад или пристанище. 
Ето едно място,  за  чието съществуване никога нямаше да 
узнае  принцеса  Зое,  за  която  универсалните  магазини 
“Сакс”,  “Блумингдейлс”  и  “Алекзандър”  са  недостатъчно 
добри, за да се облича от тях!

Преградите и предубежденията в главата на Арсен, 
които  отделяха  държава  от  държава,  народ  от  народ, 
победители от победени, се стапяха като восъчни крепостни 
стени от любовта, която побеждаваше предразсъдъците. От 
всички разделения и системи останаха само обитателите на 



Даланси стрийт – братски смесена измет от разпадащия се 
Вавилон.  Вече  не  виждаше  в  тяхно  лице  американци 
(американци  –  кои  са  те?),  а  само  индивидуални  съдби, 
които  разплиташе пътьом,  поглъщайки за  миг  лицата  им, 
непрекъснато  съжалявайки,  че  никога  повече  няма  да  ги 
срещне през живота си: сбогом, неродени приятелства, чао, 
неосъществена  любов!  Купи  бисквити  от  някакъв 
латиноамериканец,  който  трепереше на  студа,  загръщайки 
се в прекалено тънкия си шлифер. Откри малък италиански 
мафиот,  който  контролираше  три-четири  магазина  на 
улицата.  Левият  му  крак  беше  по-къс,  но  той  умело 
прикриваше  това,  като  се  мъчеше  походката  да  му  бъде 
опасно  олюляваща  се.  И  едно  хубаво  негърче  запомни: 
майка му му пробваше зимно палто, но детето се оплакваше, 
че му е прекалено голямо. Не чу какво му говореше майка 
му, но можеше да се закълне, че му обясняваше, че бързо ще 
порасне и че това палто трябва да изтрае няколко години... 
Размина се и с една старица: вероятно полудяла от някакво 
нещастие.  Залиташе  по  средата  на  улицата,  загърната  в 
черна пелерина. Като Майка Кураж проклинаше на немски 
минувачите, бездушния Ню Йорк и Америка – последната 
останала жена-боец на голямото англосаксонско бойно поле, 
намираше  изход  в  отчаяните  псувни  на  езика  на  своето 
готско  племе.  Надникна  в  един  вестник,  изпъстрен  с 
китайска калиграфия. Държеше го в ръце един доста стар 
китаец и гледаше благо и замечтано.  Всяко ново лице на 
минувач му предлагаше своя животопис, пълен с човешки 
тайни.

Тъй трогателни бяха за него американците, потомци 
на авантюристи, затворници, изгнаници и изселници, които 
отдавна  бяха  напуснали  старата  си  родина,  като  обидени 
деца,  които  бяха  лишени  от  нежността  на  родителите. 



Изграждат нова цивилизация, наторяват я с кости – колят се 
с индианците и помежду си, убиват и биват убивани, мамят 
и  биват  мамени,  надпреварват  се  и  се  мъчат  да  издигнат 
градове, и сега, когато най-сетне това им се удава, започват 
да купуват миналото си.

“Ограбиха  Европа!”  –  просъска  съветникът  Баро, 
когато  купища  европейски  майстори  продаваха  в  Парк 
Бърнет. Наистина ли беше така? Не купуваха ли, всъщност, 
честно своето наследство, от което несправедливо са били 
лишени няколко столетия? Не са ли оставили катедрали на 
своите  далечни  роднини  там,  в  Европа,  не  са  ли  им 
преотстъпили средновековни крепости, съкровища, римски 
виадукти,  амфитеатри  и  градове;  най-накрая  –  дори  и 
страната на своите бащи, на която са имали толкова право, 
колкото  и  онези,  които  сега  ги  обвиняват,  че  изкупуват 
всичко  наред?  Искат  да  пренесат  в  новия  свят  и  част  от 
своето наследство, което им е било отнето. Не им го дават 
ли? О.К. Ще го изкупят. Така, за Бостън, за парка на Изабела 
Стюарт  Гарднър,  бифора  след  трифора,  отпътува  един 
венециански  дворец  от  шестнайсети  век!  Така,  камък  по 
камък, в някакво градче в Аризона е пренесен цял замък в 
римски стил, заедно с духа, който заминава на Запад!

В  това  купуване  има  някаква  сладко,  закъсняло 
отмъщение  над  братята  и  сестрите-любимци,  на  които 
никога не се наложило да напускат стария континент. Най-
накрая  ги  побеждават  отписаните  братя,  на  които  никой 
сериозно не разчитал. Старата приказка се обърнала надолу 
с главата: парите сега са от тази страна на океана! Скапват 
се  от  работа  и богатеят,  за  да  могат преди смъртта  си да 
превърнат домовете си, натъпкани с всякакви неща, в музеи 
и  да  ги  оставят  на  новата  си  родина. Всеки  Ел  Греко  в 
Метрополитен  Мюзиъм  представлява  ново  отмъщение  на 



блудните  синове.  Дори  и  внуците  им  няма  да  могат  да 
прогонят  от  костите  им  студената  мъгла  от  онова  първо 
утро, когато слизат с бедняшките си вързопи на доковете на 
Ню Йорк, гледайки с тревога брега на новия свят.

Арсен  беше  покъртен  от  видяното  на  Даланси 
Стрийт.   Видя  същия  онзи  народ,  върху  чиито  кости  е 
изградено  благосъстоянието  на  Америка.  Неизчерпаемото 
богатство на онзи град горе,  все още се тори с мъката на 
окаяни имигранти, които не престават да пристигат, вече не 
в трюмовете на корабите, а натоварени на боинги.

Но  отчаянието  и  надеждата  им  са  същите  като 
някога.

Купи за шест долара и петдесет голяма кукла, която 
може да затваря очи, и дълго се връщаше пеша до своята 
принцеса.


