
Че Козилия  изнася  и  други  неща,  Арсен  се  увери, 
щом стъпи в самолета. В транспортния самолет-хладилник, 
който  за  сега  представляваше  единствената  връзка  на 
острова  със  света,  температурата  падна  под  нулата. 
Седалките  за  пътници  са  изхвърлени,  а  вместо  тях,  по 
протежение  на  цялото  тяло  на  самолета,  висяха  кози, 
окачени за задните крака на редици месарски куки. По пода 
на  тази  летяща  кланица,  съсирена  кръв  се  лепеше  за 
подметките.

Разгръщайки ледените туловища с втвърдена козина, 
провираше се с мъка към шестте останали седалки. В тила 
му  се  бяха  втренчили  преобърнатите  и  опулени  очи  на 
козите,  които  сякаш в  някаква  сатанинска  игра  стояха  на 
главите си.

Облечен с лек есенен костюм, Арсен трепереше от 
студ и ужас в крилатия хладилник. Освен него и мъртвите 
животни, за Атина летяха още само пет пътника. Тъй като, 
вероятно,  по-често пътуваха от Козилия,  отнякъде се бяха 
снабдили с одеяла,  а един от тях,  някакъв делови човек с 
куфарче самсонайт в скута, беше се намъкнал до брадата в 
прозрачен пластмасов чувал, който го предпазваше от студа.

Двама чуждестранни военни специалисти очевидно 
се чувстваха зле, предрешени с нови цивилни костюми. Бяха 
запазили  в  движенията  си  войнишката  отсеченост.  Край 
Арсен  седеше  феминизиран  дизайнер  от  парижка  модна 
къща,  за  която  в  Мимоза  работеха  цеховете  на  местната 
кожарска  фабрика.  Изработваха  палта  от  козя  кожа  по 
негови проекти. Работната ръка на острова беше евтина, а 
ръчната изработка - ценена в Европа.

Надничайки през прозореца, обърнат за щастие към 
сградата  на  летището  -  дълга  барака,  боядисана  в 



маскировъчен  цвят,  Арсен  можеше  още  дълго  преди 
излитането да гледа двете пърхащи бели рокли. Заобиколени 
от маслинено сивите униформи на командосите, приличаха 
на две емблеми на нежността. Двете Маи.

- Татенце, ама те измъчват негрите!
-  Че  аз  не  съм  черен  -  каза.  -  Какво  искаш да  ти 

донеса от Америка?
- Не ща нищо от тях - стисна малките си юмручета. - 

Те не ни обичат...
Както и останалите деца, неговата малка Мая носеше 

на  гърдите  си  голяма  значка,  от  която  топло,  но  строго, 
гледаше Майорът в далечното бъдеще на избрания Остров, в 
който са вперени очите на света.


