
Има утринни мигове след всяка будна нощ, когато се 
достига самото дъно на греха. Това са онези моменти, когато 
на устните се усещат последиците от духовитите шеги, а в 
гърлото – горчивината, наслоена от лудории и изповеди, а да 
не  говорим  за  угризенията,  докато  гледате  как  почтените 
хора отиват на работа.

Събраната  случайно  компания  на  принцесата  във 
вечерни тоалети, която утрото свари зад витрината на един 
малък  бар на  Ленсингтън  авеню,  две  улици по-надолу от 
“Блумингдейлс”, приличаше на остров от грешни пингвини. 
Безжалостната  утринна  светлина  на  индианското  лято 
заличи фалшивата им късна младост. Изтрезняваха с алка-
зелцер  и  двойни  кафета.  През  три  стола  от  тях 
козилианският агент,  въздишайки,  закусваше кренвирши с 
горчица.

Дори след петнайсет дена,  Арсен все още не беше 
свикнал  с  бясното  темпо  на  принцесата  и  нейното 
ненаситно  любопитство,  което  се  вихреше  от  единия  до 
другия  край  на  Ню  Йорк,  навсякъде,  където  нещо  се 
случваше. Отдавна вече беше забравил, че може да се живее 
така – само в търсене на спектакли и компании. Кой знае 
кога за последен път беше прекарал будна нощ? Може би, 
когато  беше  на  двайсет  и  пет  години,  но  това  бяха 
целомъдрени  козилиански  нощи,  когато  заедно  с 
връстниците  си,  след затварянето  на  кръчмите  в  Мимоза, 
слизаше на градския плаж и разговаряше чак до сутринта за 
смисъла на живота, за правото на самоубийство, за Бог, за 
границите  на  вселената...  Лежаха  на  пясъка,  а  бутилка 
тръпчиво  островно  вино  обикаляше  от  ръка  на  ръка.  За 
разлика от компанията на принцесата, всички се познаваха 
от малки, а когато се обърнеха, облегнати на лакът,  всеки 



момент можеха да видят редицата от родните си къщи зад 
себе си. Мимоза им прощаваше тези малки нощни лудории, 
защото  така  е  било  от  възникването  на  града.  Всяко 
поколение  младежи  е  трябвало  да  прекара  известен  брой 
луди нощи, преди да се ожени и усмири завинаги.

Разгледа  нощния  лов  на  принцесата,  нареден  зад 
високия бар: кои са тези странни създания, така различни от 
хората,  с  които  беше  дружал  по-рано?  Двама  млади 
милионери от Западния бряг, на които още дядовците били 
спечелили  несметни  богатства.  След  като  доказали,  че  и 
самите  те  могат  да  печелят,  се  впуснали  в  търсене  на 
същността  на  нещата.  Израелският  поет  Розен  със  златна 
ацтекска  маска  на  верижка  около  старческия  му  врат; 
фоторепортьорът  Чарлз  Скин,  окичен  със  скъпи 
принадлежности;  Одила  –  една  от  най-добре  платените 
нюйоркски  манекенки,  вгледана  в  себе  си  и  в  чашата  с 
водка, която не изпуска от ръка; галеристът Албърт Лем – 
човек,  който  има  доста  добър  нюх,  за  да  изкупи  пръв 
консервените  кутии  от  супи  Кемпбел,  веднага  след  като 
Анди  Уорхол,  с  ръката  си  на  магьосник,  ги  вдигнал  от 
сметището;  психиатърът  Ото  Шулц  и  пациентката  му 
Мюриел, бивша любовница на сина на Ага Хан, и, съвсем в 
дъното – китаристът Андрей,  който им беше свирил тази 
вечер в “Руската мечка”, където се отбиха да хапнат борш...

-  Това  е  последната  песен,  която  пееше  баща  ми, 
преди да го отведат в Сибир през тридесет и седма – каза 
спокойно и запя нежния романс “Едва на осемнайсет години 
си...”

-  Oh,  Jesus  Christ!  възхищаваше  се  непрекъснато 
Ейбрахам Шир, композитор на негърска музика. – Oh, Jesus 
Christ!


