
Спеше и сънуваше Америка.
- Ей, хора! - пробуди го носовият гласа на пилота. - 

Ето ни най-после у дома!
Ню Йорк, Ню Йорк...
- Леро, Арсен?
Отново фамилното, а след него името! Към него се 

приближи елегантен мъж, когото с Козилия свързваха още 
само точно изкопираните мустаци на Майора - Бащата на 
Нацията, и двудневната брада.

-  Съветник  Баро...  -  представи  се.  -  Аз  съм  от 
Консулството.

- Как ме познахте? - попита Арсен.
-  По  обувките  -  отговори  онзи  с  нескрито 

отвращение. - И по крачолите! У нас все още, изглежда, се 
носят къси и тесни.

Чакайки за митническа проверка, му се струваше, че 
някой  път  ще  трябва  да  напише  обширна  студия  за 
мустаците в своята родина. Те значително се различават от 
хайдутските  мустачища  на  балканските  народи  на  север. 
Това не са и засуканите островърхи мустачки а ла Амадео 
Надзари  на  италианските  им  съседи.  Козилианските 
мустаци като че ли изникват от самата четина на брадите. 
Действително същинско чудо е, че съветникът Баро, насред 
Ню Йорк където всички на летището са гладко избръснати, 
успява да поддържа брада на само два дена! Да не бъде нито 
обръснат,  нито обрасъл в истинско брадище! Винаги само 
тази двудневна четина...

С  години  размишляваше  за  този  феномен,  докато 
професор  Кузен  не  му  разкри  простата  причина: 
сънародниците му се  бръснат  вечер, за  да спят малко по-
дълго сутринта.



Спомни си за баща си и за ритуалното му бръснене в 
кухнята, където се навеждаше над малко пукнато огледало, 
опряно  на  кана  вино,  в  което  винаги  плаваше  по  някоя 
удавена муха. Пешкир, метнат върху коленете. Докато беше 
момче,  всяка  вечер  преди  лягане  наблюдаваше  този 
тържествен  обред,  сякаш  присъстваше  на  въвеждане  в 
святата мъжественост.

Пред мургавия дипломат, Арсен, както и обикновено, 
се  чувстваше  виновен,  още  повече  и  поради  това,  че  е 
избръснат,  въпреки  целия  ден  летене.  Обръсна  се  в 
тоалетната на самолета, над американския бряг,  изми се и 
възвърна лъскавината на изпотъпканите си обувки, търкайки 
ги в крачолите. Беше виновен и заради това, че се различава 
от остробрадия си мургав народ. Кожата му беше по-светла 
(дар от майка му, със славянски произход) и не се поддаваше 
на дебелеене към четирийсетте. Този обичаен тип мургави 
мъже  с  мустаци,  към  които,  въпреки  американската  си 
премяна, спадаше и съветникът Баро, сякаш имаше някакъв 
неписан начин за общуване - принадлежност към братство, 
към което никога не е бил допуснат и независимо от цвета 
на косата му.

Возеше  се  като  зашеметен  от  летището  Кенеди  до 
Манхатън зад мълчаливия гръб на съветника. Будейки се от 
време на време, зърваше стени, облепени със стари афиши, 
грамади черни торби смет, конструкцията на някой широк 
мост - пусти улици без минувачи...

- А сега порядъчно се наспете! - каза му съветникът, 
оставяйки го в стаята на хотел "Парадайс" в източната част 
на 56-та улица. Така по-лесно ще превъзмогнете разликата 
във  времето.  Утре  сутринта  отиваме  да  погледаме  тази 
картина. По обяд е търгът...

Остави  визитката  си  до  телефона  и,  на  вратата, 



обръщайки се назад, рече:
- Не Ви съветвам да излизате сам от хотела. Това е 

опасен град. Заключвайте и трите брави. Сутринта ще дойда 
за Вас...

Едва  след  като  Баро  излезе,  разгледа  бърлогата,  в 
която попадна.

-  Удобно  за  самоубийци  място!  -  помисли  си  и 
побегна в телевизионния екран, от който извираха цветни 
картини.

Първата нощ в Ню Йорк Арсен не можа да мигне.
Гледа до зори програмата, прехвърляйки се жадно от 

един на друг канал, докато не му се зави свят от цветове, 
думи и неща, които му предлагаха хубавите, с платинен тен 
жени от рекламите.

Още се миеше след бръсненето, когато телефона му 
иззвъня.

Съветникът го чакаше във фоайето.
Половин час  по-късно  стоеше в  Парк Бърнет  пред 

портрета "Момиченце с кукла".


