
Когато се излезе през градската порта на Мимоза и се 
тръгне по криволичещия тесен път, който още от антични 
времена  следва  плавния  лък  на  Залива  на  катърите,  за 
половин час пеш ход през живия тунел от мимози и пинии, 
се  стига  до  порутен  манастир,  посветен  на  Бенедикт  от 
Нурсия,  построен  през  средата  на  десети  век.  В  него  се 
подготвяли  за  път  онези  козилианци,  които  някогашната 
Република определяла да я представляват из чуждите страни 
в дипломацията или търговските сделки. Семействата им ги 
съпровождали само до градските порти и тук се сбогували, 
въпреки  че  преди  действителното  заминаване  от  Острова 
прекарвали  задължително  по  един  месец  при 
бенедиктинците.

През  прозорците  на  килиите  можели  да  видят 
покривите  на  къщите  си.  Можели  да  проследяват 
отплуването на  лодки от  градския пристан,  а  онези с по-
остро зрение дори разпознавали коя лодка на кое семейство 
принадлежи, докато за близките си вече били далеч по белия 
свят.

През  какво  тайно  обучение  преминавали,  никой 
никога не узнал. Онези, които биха могли да кажат нещо по-
достоверно, вече от векове са мъртви. В архивите пък няма 
писмени следи за тяхната тайнствена подготовка. Може би 
става  дума  за  лекции  по  изискани  обноски,  дворцова 
етикеция  и  език,  събиране  на  полезни  данни  или 
макиавелизъм; или още тогава ги учели, че Козилия е най-
добрия от всички възможни светове, единствената истинска, 
единствената, за която си струва да се жертваш, да мамиш, 
да  подкупваш,  да  тровиш  и  контрабандираш,  да 
шпионираш,  да  се  надхитряваш с  лукавите  венецианци и 
сифилистичните паши от Портата... Кой знае?



Отлетяха  векове,  планетата,  благодарение  на 
свръхзвуковите  самолети,  се  смали  до  размерите  на 
портокал,  но  древният  козилиански  закон  още  е  в  сила. 
Само че подготовката за среща със света не се осъществява 
вече от скромни бенедиктинци в монашески раса от тепано 
сукно,  ами  през  1977  год.  тяхната  роля  поеха  мустакати 
служители на сигурността. Същността остана непроменена.

"Очаквахте ли ни?"
Естествено! Очакваме ви през последните единайсет 

века;  какво  чудно  има  в  това?  Моля  Ви,  говорете  по 
същество!


