
- Леро, Арсен?
- Аз съм.
"Служба  за  сигурност  на  Република  Козилия"  - 

пишеше на малката квадратна легитимация, която тайният 
агент  измъкна  с  бързо  движение  от  вътрешния  джоб  на 
сакото, рутинно отвори и също така бързо върна обратно.

- Не трябва...  -  спря по-нататъшното представяне. - 
влезте!

Въведе полицая в дневната.
- Очаквахте ли ни? - попита агентът, обикаляйки из 

помещението с гъвкава походка. Хвърли поглед зад завесите 
в кухненската част и открехна вратата на спалнята.

- Да! - каза. - Очаквах ви.
Човекът изведнъж се спря:
- А защо?
- Ами не знам... Мислех, че такъв е обичаят у нас.
- Или може би имате нечиста съвест?
- Имам. Крал съм смокини като малък.
Агентът не забеляза опитът му да бъде духовит.
- Сами ли сме? - попита.
- Моите са на Площада.
Пльосна се в любимото му кресло и извади изтъркан 

кожен бележник. Навлажни показалец с език и бавно 
запрелиства страниците до буква Л.

- Леро, Арсен... - прочете сричайки. - Трийсет и девет 
годишен, специалист по история на изкуството, женен, баща 
на  дете  от  женски  пол,  неосъждан,  минало  примерно... 



Нещо изпуснах ли?
- Не, нищо.
Целият му живот се побра в тези няколко унизително 

шашави данни, прочетени с дрезгав южняшки акцент, който 
не скриваше чернолушкия племенен произход.

-  Уведомени  сме,  че  възнамерявате  да  заминете  за 
Америка.

- Да - каза, - възнамерявам.
- Причина?
Агентът  си  беше  избрал  по-удобното  положение. 

Намести се на сянка, а на Арсен предостави високия стол 
срещу светлината.

- Написах я в молбата си за паспорт! - изрече, ядосан 
на себе си, че вече губи нерви.

- Четох! - прекъсна го агентът - Но бих искал и лично 
да я чуя!

Върху лицето на Арсен трептяха морски отражения, 
пречупени  през  раздвижените  корони  на  дърветата  от 
площада.

- От Ню Йорк ни съобщиха...
- Кой съобщи?
-  Нашият  консул...  -  каза,  възползвайки  се  от 

защитата  на  прозвучаването  на  това  вън  от  всякакво 
съмнение име.

- По-нататък?
- ... че на двайсет и пети септември, при търг в Парк 

Бърнет...
- Къде?
-  В  Парк  Бърнет;  това  е  американския  филиал  на 

лондонския Сотби...
- Как се пише?
Каза му.



- Ще бъде изложена за продажба и една картина на 
Валдемар  Удини.  Вие  естествено  знаете  -  на  нашия  най-
голям художник.

- Как се пише? - повтори агентът.
- В-а-л-д-е-м-а-р У-д-и-н-и.
Записа с изплезен език, дишайки тежко.
- По-нататък?
-  Като уредник на  неговата  галерия в  родината,  на 

мен ми е възложено да участвам на търга и да се опитам да 
откупя за нас тази картина, която е...

Спря двоумейки се.
- Която е какво?
Как да обясни на един таен агент - човек от този свят, 

че става дума за може би ключовото платно на нещастния 
Валдемар, за портрета "Момиченце с кукла" от 1942 - най-
плодотворната  му  година,  която  носи  всички  белези  на 
блестящ стил: прозрачност на нанасянето, виртуозен, нежен 
рисунък,  който  изчезва  и  изплува  от  нюансите  като 
козилианските  подземни  реки,  винаги  различен,  винаги 
свеж и неповторим? В тази негова фаза най-присъствен е 
начинът, по който големият майстор помества фигурите под 
обкръжението на тъмнината от засенчени интериори, което 
обгръща всичките му образи в сумрак, пълен предчувствия.

Вместо всичко изрече:
-  ...  от  неоценимо  значение  за  културно-

историческото наследство на нашата страна.
- Ако добре съм разбрал - каза агентът, - Вие считате 

тази  картина  толкова  важна,  че  заради  нея  трябва  да  се 
пътува чак до...

- Аз не считам нищо! - прекъсна го Арсен. - Други 
считат.

- Ама че задух е днес! - въздъхна човекът сваляйки 



сакото.
Лявото му рамо беше препасано с кожен ремък, на 

който  висеше  кобура  за  служебния  пистолет.  Иска  да  ме 
подплаши,  помисли  си  Арсен!  В  светлия  септемврийски 
ден, с лек ветрец, който донасяше от пристанището мирис 
на  сардини,  катран  и  чамов  материал,  черният  кобур  на 
револвера на каишите през потното петно под мишницата 
действаше  като  разрязване  с  ножче  за  бръснене  на  бяло 
платно,  през  което  ненадейно  изскочи  заплахата.  А  и 
въпреки  че  не  беше  се  провинил  в  никакво  отношение 
(освен,  може би,  с  онова,  за  което  от  време  на  време  си 
мислеше),  чувстваше,  че  цял  трепери,  обезпокоен  от 
присъствието  на  този  нисък  шкембелия  с  атлетически 
плещи,  чието  лице  се  украсява  от  обичайния  тип 
национални  мустаци,  същите  каквито  имаше  Майор 
Сарацен - Бащата на Нацията.

- Не Ви ли е неприятно? - попита го агентът.
- От какво?
- Казват, че срещата с полицията никога не е приятна.
- Та вие сте наша полиция! - каза. - Не нечия чужда...
- Радвам се, че така мислите.
Стана от креслото и се поразходи из стаята.
- Имате хубав апартамент... - каза.
Арсен се гордееше със своята предпазливост. Преди 

два дена махна от стената репродукцията на “Жената, която 
плаче”  от  Пикасо,  а  от  библиотеката  изчезна  Оруеловата 
“1984” (стоеше под номер три в индекса на Козилия) и, за 
всеки случай, “Малкия принц” от Антоан Сент-Екзюпери. 
На  острова,  значи,  не  обичаха  принцовете  и  принцесите. 
Прекалено  много  напомняха  на  низвергнатата  династия 
Куделин.  Вместо  разплакани  жени,  от  стената  сега  се 
усмихваше Майорът в парашутистка униформа.



- Прочели ли сте всичко това? - попита го агентът, 
посочвайки книгите.

- Общо взето... - изрече.


