
- Защо си нервозен? - попита го неочаквано агентът, 
загледал се в левия му крак, който от само себе си бясно 
отмерваше някакъв вътрешен ритъм. Крак предател!

Досегашния  умерен  тон  на  агента  неочаквано  се 
смъкна  от  него  като  кобур  от  смазан  пистолет.  Арсен  се 
двоуми един миг дали и той да премине на  ти,  но все пак 
реши, че по-добре е да остане на вие.

- Не е моя идеята да пътувам до Ню Йорк заради тази 
картина!  -  каза.  -  Просто  министърът  на  културата  ме  е 
определил  да  отида  там  и  да  купя  този  Удини  и  това  е 
всичко!  А  той  ми  е  директният  началник.  Изпълнявам 
задължението си, точно като Вас.

Посетителят му се завря в лицето:
- Защо точно тебе?
Усети  в  ноздрите  си  обидно  приближил  се  дъх-

смесица  от  миризма  на  билки,  бира,  евтино  миризливо 
масло за коса и цигари "Дипломат", които само избраните 
козилианци могат да купуват в затворени магазини срещу 
специални карти.

-  Искате  ли  да  знаете  защо?  Затова  че  аз  съм 
единственият,  който  може  да  различава  истинския  от 
фалшивия Удини...

Агентът най-накрая си дойде на думата:
- Не би ли могъл да обучиш друг за тази работа?
- Бих могъл... - каза, клатейки се на задните крака на 

стола. - Само че би ми трябвало малко време.
Полицаят  отвори  химикалката,  готов  да  запише 

срока.
- Колко?
- Трийсетина години - изрече Арсен, - при условие, 

че  момчето  е  надарено,  и  да  започне  да  се  занимава  с 



картини още от десет години. Имате ли някого пред вид?
Човекът  ядосано  затвори  бележника  си  и 

химикалката. Стана от креслото, навлече сакото си и с ръце 
на  гърба  се  приближи  до  прозореца.  Стоейки  зад  него, 
Арсен се опитваше да отгатне защо на Козилия пътуването в 
чужбина  се  счита  от  край  време  за  голяма  привилегия,  а 
бягството - най-голямо престъпление?

"Нямаме  много  голямо  преимущество  пред 
останалите народи", мислеше си, "освен климатът, който е 
същински дар  Божи!  Средната  годишна температура  е  13 
градуса Целзий. Вечна пролет!"

През Площад "16-ти септември" се влачеше колона 
местни рибари.  Мъкнеха на рамене тежките си весла към 
пристанището. В крайбрежните градове на острова всички 
весла  трябваше  да  се  предават  на  пристанищните  власти 
най-късно  до  седем  часа  вечерта.  Всички  извънбордни 
мотори  -  също.  Онези,  които  бяха  стационирани  в 
трюмовете  на  корабите,  всяка  вечер  се  пломбираха  от 
специално натоварени служители на пристанищната управа. 
Наричаха  ги  Пломби.  Веслата  се  връщаха  на  следващата 
сутрин,  след  много  чакане,  блъскане  на  опашка  и 
всекидневните  караници.  Това  решение  влезе  в  сила  още 
преди  три  години,  когато  бягствата  с  лодки  станаха 
прекалено чести.

Но  дори  и  тази  сцена  не  можеше  да  наруши 
красотата на  ранния есенен ден,  който превръщаше всяко 
прозоречно  стъкло  в  шлайфан  диамант.  Слънцето 
символично  се  издигаше  иззад  островърхите  кули  на 
Резиденцията,  бившия дворец на Куделин, построен върху 
издигащото се плато на градската крепост. Майор Сарацен 
наблюдаваше  отгоре  всяко  движение  в  столицата.  Като 
разперените криле на някаква граблива чайка, Резиденцията 



се  надвесваше  с  централния  си  дворец  и  левия  и  десен 
павилион над Мимоза, притискайки площада с изкуствения 
си  псевдоренесансов  стил  с  примеси,  кой  знае  защо,  с 
елементи на мавърската архитектура.

Мълчаха,  заслушани  в  тъпия  звън  на  монтажните 
тръби, от които работници издигаха тържествена трибуна. 
От  нея  на  16  септември  Майор  Сарацен,  председател  на 
Военния съвет, ще проследи парада на елитни части и ще 
държи  една  от  своите  обичайни  речи  против  невидимите 
външни  и  вътрешни  врагове.  Арсен  знаеше:  Майорът  ще 
каже,  че  "те  вече  с  векове  дебнат  от  засада  свободата  на 
нашия щастлив слънчев Остров!"

Насред  Площада,  непосредствено  пред  трибуната, 
чиято метална паяжина вече се забелязваше, като плашило в 
полето  стоеше  на  един  крак,  в  поза  на  блатна  птица, 
градският  луд,  някогашен  директор  на  Информационната 
агенция  на  Козилия  (ИАК),  който  изгубил  разсъдък  след 
дълго следствие и срамно падение.  Когато човек полудее, 
дори и в Мимоза го оставят на мира. Дори и Военният съвет 
не  се  решаваше  да  наруши  стария  обичай,  че  лудите  и 
гълъбите не е добре да се убиват, защото това винаги носи 
нещастие.  Арсен,  по  някакъв  начин,  завиждаше на  лудия. 
Беше вече от другата страна.

Работниците  нарочно  треснаха  една  дълга  тръба 
върху  каменните  плочи  зад  гърба  му,  та  подплашеният 
сиромах  побягна,  подскачайки  на  един  крак,  пляскайки  с 
криле.

Без да го гледа и без да се обръща, агентът, без да 
каже дума, през рамо подаде на Арсен нов жълт паспорт.

- Не трябваше да повишавате тон... - премина отново 
на вие.

- Винаги така си говоря - каза той.



- Имате ли някакви роднини в Америка?
- Имах чичо. Умря.
- Къде е живял?
- В Чикаго.
- Никой друг ли не познавате там?
- Никой.
-  Добре!  -  каза  агентът.  -  Избягвайте  срещи  с 

емигранти.  Те  могат  да  бъдат  опасни.  Избягвайте  също и 
разговори за политика.

- Не се занимавам с политика...
- Занимаваш се  ти и още как! - изръмжа онзи. - И 

незанимаването е някакво дяволско занимаване... Но ако те 
питат за нас, спокойно им кажи, че не се занимаваш! Това 
ще бъде много по-добре, отколкото да се заплетеш в нещо.

"А навсякъде ще те питат само за три неща" - каза му 
преди една седмица на Терасата професор Кузен, когато го 
уведоми,  че  може  би  ще  пътува  до  Америка.  -  "Първото 
нещо:  колко  политически  затворници  има  Козилия? 
Второто: действително ли президентът на Козилия е луд? И 
третото: къде изобщо е Козилия?"

Продължавайки да  гледа  през  прозореца,  Арсен  се 
запита  защо нито  един местен  художник не  е  разработил 
темата за хоризонталните весла, които пресичат Площада с 
остри сенки.

- Още нещо - пак му се завря в лицето агентът. - Не 
бива  и  за  миг  да  забравяте,  че  сте  отговорен  не  само  за 
страната си, а и за жена си и дъщеря си, които остават тук. 
Умната!

Стояха един срещу друг мълчейки, и тогава агентът 
извади от джоба си запалка "Ронсън" и щракна с  нея два 
пъти безуспешно.

-  Ако  се  сетиш,  -  каза  -  донеси  ми  течен  газ  за 



зареждане. Жалко за такава запалка!
Съпроводи го до вратата.
- Разбира се, за нашия разговор на никого нито дума!
Така най-накрая  разкри старата  мистерия:  какво са 

правели  в  бенедиктинския  манастир  онези  отдавнашни 
емисари преди заминаването им по света?


