
Под  крилото  на  вещица,  което  потръпваше  под 
пристъпите  на  мистрала,  Арсен  скоро  видя  огромната 
скосена плоча на Медитерана и лозята на своя остров, около 
който  като  зелени  насекоми  патрулираха  военни  кораби, 
оставяйки зад себе си дълги бели следи. Козилия - естествен 
самолетоносач!

През цялото време на полета до Атина козите тела 
тъпо се удряха едно в друго, щом самолетът се наклонеше. 
Слушаше глухите удари и стърженето на месарските вериги. 
На атинското летище, на което асфалтовата писта се топеше 
от жега, слезе полузамръзнал и окървавен. Опита с влажна 
кърпа  да  махне  кървавите  петна  и  на  тези  места  върху 
тъмния му костюм останаха бледорозови лекета.

Гърците, с които страната на Арсен, след известната 
рибарска  война  от  1971  година,  поддържаше  само  най-
необходимите  дипломатически  отношения  на  ниво  шарже 
д'афер, разпаряха с длета хастара на новия му куфар. Беше 
горд с този куфар. Набавиха му го с връзки, специално за 
това пътуване,  от дипломатическия магазин.  Митничарите 
подигравателно  се  подсмихваха,  докато  тъпчеше  обратно 
осквернените си вещи.

Трябваше  да  чака  около  два  часа  и  половина 
кацането на  Боинг 747 на ПАН-АМ на атинското летище. 
Разглеждаше  като  омагьосан  фри-шопа,  из  който  се 
разнасяше  дискретно  сиртаки.  Смути  го  този  пъстър 
безгрижен народ, който бъбри на всички езици, напива се 
зад баровете, купува цигари, пиене, злато и парфюми, сякаш 
са  безплатни,  в  тази  съкровищница,  затрупана  от 
благоденствието на една друга цивилизация.

Поръча  си  двойно  еспресо  в  снека,  но  когато 
предложи на забързания младеж зад бара козилиански лири, 



той с отвращение ги отблъсна, сякаш са заразни, и започна 
истерично  да  изброява  валутата,  която  приема:  долари, 
драхми,  марки,  фунтове...  Струваше му се,  че  всички зад 
бара  го  наблюдават  с  презрение.  Измъкна  от  джоба  си 
чековата книжка за десет хиляди долара и с потни пръсти се 
опита да подпише един чек. Бяха му дали чекова книжка в 
Козилианската  държавна  банка  за  плащане  картината  на 
Валдемар  Удини.  Барманът  отблъсна  чека  за  сто  долара, 
като му обясни, че за такава малка консумация приемат само 
в  брой.  Наслаждаваше  се,  явно,  на  неговото  неловко 
положение, което прекъсна един пиян гръцки моряк. Плати 
кафето на Арсен заедно със своето пиене.

-  Няма  значение!  -  каза.  -  Та  нали  сме  си  първи 
комшии!


