
Отрезвен от утрото, Арсен започна да мисли за жена 
си.  Изглеждаше  му  чиста  като  светица  там,  в  Мимоза, 
докато той се мърси из Ню Йорк. На небцето си усети вкуса 
на предателството.  Как му се искаше да направи нещо за 
нея!  Не  се  ли  жертваше  тя  толкова  много  за  малкото  си 
тричленно семейство? А какво беше получила от живота? 
Омъжи  се  за  него  на  деветнайсет,  отчаяно  се  бореше  за 
малкото им гнездо на Площада, в град, където беше почти 
невъзможно  да  се  сдобиеш  със  собствено  жилище; 
опитваше се при условията в Козилия, които бяха повече от 
скромни,  да направи с добър вкус от дома си европейски 
оазис: постери върху пукнатините по стената, свежи цветя 
във  ваза,  писалищната  му  маса  –  винаги  с  букет  от 
подострени моливи... Никога не беше ходила по света! През 
тялото му премина вълна от нежност и съжаление.

През голямата витрина на бара видя на отсрещната 
страна на улицата бутик “Лейди Ан”. Слезе от стола пред 
бара,  както  морен  нощен  ездач  слиза  от  седлото,  отвори 
вратата и без да каже дума, като сомнамбул, се запъти към 
жълтата рокля във витрината,  с  риск да бъде прегазен от 
реката от автомобили, която течеше по Лексингтън авеню. 
Искаше  да  й  купи  рокля,  която  ще  бъде  най-хубавата  в 
Мимоза.  Виждаше  я  как  гордо  крачи  през  площад  “16 
септември”,  изпращана  от  завистливите  погледи  на 
козилианките. Ще каже: “Купи ми я мъжът ми в Америка!” 
Да, ще й купи май-хубавата рокля в цял Ню Йорк!

- Кой номер носи жена ви?
Върху кожата на собственичката на бутика блестеше 

утрото.  Клепачите  й  още  се  лепяха  от  съня.  Явно  беше 
първият купувач за този ден в това женско светилище.

- Не знам...



-  Добре  –  каза  жената  търпеливо.  Знаете  ли  поне 
колко е висока?

Стоеше в недоумение.
- Дали е като мен?
Наистина, не можеше да се сети така, от разстояние. 

Толкова беше свикнал с жена си през всички години, които 
бяха прекарали заедно, че не можеше да извика образа й в 
съзнанието си. Понякога му се струваше крехка и дребна, 
друг път пък го изненадваше силата й – изглеждаше му едра 
и силна, много по-висока от него. Напрегна се и най-накрая 
си спомни,  че пътят й стига точно до под брадичката  му, 
когато я прегърне. Нищо повече!

Да – каза, - тя е горе-долу като вас.
Жената го гледаше със симпатия.
- Откъде сте?
- От Козилия...
- Къде е това?
- Далеч...
- О, интересно...
Беше около трийсетгодишна, стройна, луничава, със 

смело изрязано деколте на блузата с кардиналско виолетов 
цвят, която свободно се спускаше около слабото й тяло.

-  По-пълна  ли  е  от  мен?  –  попита,  като  плъзна 
предизвикателно длани по тялото и бедрата си.

- Не знам, докато...
- Докато, какво?
- Докато не ви прегърна!
Наистина,  нямаше  никакво  намерение  да  я  сваля, 

просто тази сутрин всичко му се струваше възможно: може 
би ще извика образа на жена си, щом затвори очи и докосне 
която и да било друга.

Усмихна се кокетно:



- Е, прегърнете ме! – каза, като отпусна ръце.
Приближи  се  до  нея,  като  направи  две  крачки,  и 

внимателно я прегърна, сякаш прегръща сянка, която може 
да изчезне всеки миг безвъзвратно. Под пръстите си, през 
коприната,  усети  плешките,  топлия  гръбнак  и  мекия,  но 
еластичен гръб, загатването на бедрата... Косата й изпълни с 
възбуждащ аромат ноздрите му. Да, държеше жена си, макар 
че ги разделяше океан! Това беше един дълъг миг на нежна 
омая,  който  не  можеха  да  прекъснат  нито  той,  нито 
собственичката на бутика, сякаш някой ги беше омагьосал. 
По  Лексингтън  авеню  бързаше  човешкия  поток.  Стояха 
прегърнати  зад  витрината  като  два  восъчни  манекена. 
Чуваше как в прегръдката му жената диша все по-зачестено 
и  потръпва,  чувстваше  гладката  й  кожа  под  коприната, 
бедрата й доближени до неговите, слабите рамена на своите 
гърди,  венериния  хълм...  Беше  примижал  от  щастие, 
искайки  колкото  се  може  по-дълго  да  разтегли  този 
неочаквано спечелен сън.

- Oh Jesus Christ!
Раздели ги вик и ръкопляскане.
Компанията му от бара отсреща стоеше пред “Лейди 

Ан” и ръкопляскаше. Принцесата беше въодушевена!
- Oh Jesus Christ! – блъскаше се по главата Ейбрахам 

Шир.  –  Това  значи  били  тези  неустоими  латински 
любовници! Сега вече ги видях на дело...

- Да – каза Арсен. – Тя е точно като вас!
Излезе с жълтата рокля, преметната през ръка, докато 

жената  от  витрината,  поправяйки прическата  си,  дълго го 
проследяваше надолу по авенюто с премрежен поглед.

- Хубаво ли ти беше?



- Да. О, да! Никога не ни е било така...


