
Запъти се право към него, сякаш се познаваха от край 
време. С нея в мухлясалото фоайе влетя полъх от вятър и за 
миг раздвижи застоялия въздух между прашните килими и 
брокатните  тапети  напоени  с  никотина  на  безброй 
генерации  хотелски  пушачи.  Спусна  се  от  високия  баров 
стол и застана пред нея. Гледаше го с големи, леко дръпнати 
очи с цвят на най-тъмни боровинки. В първия момент Арсен 
и не забелязваше нещо друго у нея, освен тези влажни очи, 
които призоваваха да бъде добър и внимателен към тяхната 
собственица.  Напомняха  му  ранните  влюбвания,  от  които 
още отдавна напълно се беше излекувал.

- Това съм аз. - изрече.
- Знам - каза тя.
- Откъде?
- Не знам...
Спадаше  към  онзи  вид  щастливи  миниатюрни 

създанийца,  на  които  е  трудно  да  се  определи  точно 
възрастта. При определено осветление би могла да мине за 
някоя,  която  е  на  двайсет  и  пет,  въпреки  че  човек  не  би 
сгрешил, ако й дадеше и десет години повече.

- Няма ли да ме поканите на кафе?
Душеше въздуха като расова ловна хрътка и каза, че 

наистина  не  разбирала  хората,  които  могат  да  живеят  на 
едно такова място!

- Защо? - попита Арсен.
Ноздрите  й  още  потрепваха.  Хубаво  скроените  й, 

бледи, чувствени устни сякаш призоваваха за дълга и мека 
целувка.

- Някак си задгробно е... - отговори неговата гостенка 
- Това е подходящ за самоубийци хотел!

"Откъде знае какво съм си помислил първата нощ?"



- Хубав ден! - прекъсна тя тази тема, разбърквайки 
нервозно кафето си.

- Още не съм бил на вън.
- Казвам това за начало на разговора! - усмихна се, 

разкривайки  низ  ситни  бели  зъби,  което  отново  промени 
вида й. Променяше се миг след миг.

В  облеклото  й  имаше  нещо  нелогично,  така  че 
изобщо не можеше да определи социалното й положение и 
произход. Над изтърканите светлосини дънки, чийто ръб се 
беше разпрал  и  падаше  върху  белите  тенис  кецове,  беше 
навлякла  въздълъг  мъжки  пуловер,  с  няколко  номера  по-
голям  от  размера,  който  би  й  ставал.  И  това  щеше  да  е 
наред:  Арсен  според  тези  характеристики  на  костюма  с 
лекота щеше да я причисли към някоя свободна творческа 
професия, ако не се беше загърнала с къса шуба от визон, 
прошарена  с  ивици,  която,  очевидно,  струваше  цяло 
богатство. Добавим ли към това и чантата от мачкана кожа 
със  златна  закопчалка  -  объркването  ставаше  цялостно! 
Измъкна  от  нея  пакет  френски  цигари  "Gitanes".  Докато 
търсеше в типичния женски хаос на чантата си изгубената 
запалка,  погледът  на  Арсен  попадна  на  дебела  пачка 
банкноти.

- Да минем към деловата част - предложи след като 
запали цигара. - Колко дадохте за онази картина? Хиляда и 
двеста?

- Имате право.
- Отстъпете ми я за хиляда и петстотин, а?
Отново  отвори  чантата  си  и  му  показа  парите, 

озъртайки се боязливо наоколо, да не би някой да забележи 
богатството й.

- Погледнете - каза, - направо в брой!
- Какво сте наумили!



- Защо? - учуди се тя. - Какво се опъвате? Това, слава 
богу е страна, където всичко си има цена. Free country!

- Не съм оттук - изрече Арсен.
- А откъде сте?
- От Козилия.
Зениците й се разшириха от изненада:
- От Козилия?
- Да - изрече Арсен, - и портретът на Удини  за нас 

абсолютно  няма  цена!  -  каза  за  нас!  -  За  съжаление, 
закъсняхте...

Джобната  Венера  мълчеше,  загледана  в  кръглото 
езерце от черно кафе.

- Вчера нямах всичките пари... - призна натъжено. - 
Тази сутрин намерих остатъка.

- Вие, значи, наддавахте по телефона?
- Да.
-  Нямаше  да  Ви  помогне  и  да  имахте...  -  каза, 

изпълнен  с  гордост,  че  зад  него  стои  цяла  една  страна  - 
Островът.

- Какво имате пред вид?
- Щяхме да отидем до край, ако трябва, а може би и 

по-нататък. Тази картина принадлежи на Козилия и ще виси 
там, в галерията на Удини.

- А, така ли...
Стана му изведнъж мъчно за тази миниатюрна жена-

момиченце, която се беше впуснала в неравноправна битка с 
една държава, която, ето, сега се представлява от него в Ню 
Йорк. Приличаше на разочаровано дете, на което са казали 
да върне куклата на рафта, защото е прекалено скъпа за нея.

Погледна  го  изпод  сянката  на  къдриците  си,  които 
правеха малка стреха над очите й.

-  Бих  могла  да  намеря  още  шестстотин  долара  - 



продължи да се пазари, - ако ме почакате ден-два?
Усмихна се с превъзходство:
- Дума да не става!
- Казах го ей-така... - изрече с въздишка. - За всеки 

случай. Да не ме гризе после съвестта, че не съм опитала 
всичко. При Вас ли е картината?

- Да.
-  В  този  хотел?  -  попита  загрижено,  сякаш  някой 

беше довел дете на място, което не е за деца.
- Да.
- Ще може ли да я видя? - спря и добави глезено: - 

Моля Ви...
Размишляваше. Какво толкова се плаши? Няма да му 

я вземе. По-силен е от нея.
- Защо не?
От малкото портмоне, украсено със старинен гоблен, 

извади три банкноти и ги остави на бара.
- Какво правите?
- За кафето ми... - каза.
Бутна с ръка парите й и даде два долара на бармана:
- У нас, в Козилия, не е такъв обичаят!
Гледаше  във  върховете  на  избелелите  си  кецове, 

докато  се  качваха  с  асансьора.  Забеляза,  че  косата  й  е 
прошарена с първите бели косми.


