
Приседна  веднага  на  ръба  на  измачканата  постеля, 
без да обръща никакво внимание на неразборията в стаята и 
облака  дим,  който  се  рееше  под  тавана.  Загледа  се  в 
портрета. Между тях двете сякаш завчас се създаде флуид. 
На Арсен се стори, че никой не би могъл да прекоси през 
тези невидими нишки, и затова се отказа от идеята да мине 
между жената и момиченцето, за да отвори прозореца и да 
пусне дима навън.

Мълчаха, а когато понечи да попита нещо, тя го спря 
с вдигната ръка и той остана да стои край вратата, без да 
знае как да се държи.

Накрая гостенката му дълбоко въздъхна:
- Имате ли някакъв концентрат? - сепна се,  като го 

погледна, сякаш се чудеше откъде се е взел и той.
Наля  й  в  чаша  два  пръста  козилианска  билкова. 

Гаврътна я на един дъх.
- Какво е това? - попита, мръщейки се.
- Наша ракия.
- А-а, значи това било!
Седна  до  нея  и  започна  да  наблюдава  острия  й 

профил върху светлия фон на прозореца, като върху някой 
медальон,  който,  прясно  изкопан,  са  донесли  в  неговата 
галерия за оценка.

- Нали няма да се разсърдите, ако Ви попитам нещо? 
- изрече, сипвайки по още веднъж билкова в чашите.

-  Ще  видя,  когато  ме  попитате...  -  отговори  тя 
натъжено.

- Защо толкова държите на този портрет?
- Действително ли Ви интересува?
- Действително.
Когато  се  обърна  към  него,  лицата  им  бяха  близо 



едно до друго.
- Защото това е моят портрет - изрече.
- Вие сте... - измънка, сравнявайки я с картината, от 

която момиченцето нямо потвърждаваше с глава.
Малката  дама  отново  се  гмурна  в  измачканата  си 

чанта и оттам, след кратко тършуване, мълчешком, измъкна 
визитка, на която , с фин златен капитал, беше отпечатано:

H. R. H. PRINCESS ZOE OF KOZILIA

"Ако някой ме завари с нея в стаята", парализира го 
страх, "не ми мърдат десет години каторга в козилианските 
каменоломни! Хора са затваряни и за по-малки неща: заради 
някое писмо или дори картичка от чужбина. В много случаи 
беше достатъчно и изречението, че  хора са затваряни и за  
по-малки неща: заради някое писмо или дори картичка от  
чужбина, и човек да изчезне безследно..."

А той, още на втория ден от пребиваването си в Ню 
Йорк,  беше успял да остане сам в хотелската  стая с една 
истинска  принцеса  Куделин,  за  нещастие  принцеса  на 
собствената  си  страна  в  изгнание,  на  чието  семейство, 
включвайки  тук  и  бъдещите  поколения  -  правнуци,  пра-
правнуци,  пра-пра-правнуци,  беше  завинаги  забранено 
завръщане на козилианския бряг! В главата му се въртеше 
забързания  ням  филм,  в  който,  чудно  защо,  той  не  беше 
главен герой. Видя изселването на малкото си семейство от 
къщата  на  Площада  в  Мимоза,  принудителния  труд  във 
вътрешността  на  Острова,  където  се  скапва  от  слънчевия 
пек  и  каменния  прах,  а  мъките,  през  които ще трябва  да 
мине  дъщеря  му.  Видя  как  я  бият  съучениците  й  от 
основното  училище.  Чу  как  безпомощно  го  вика  да  й 
помогне, притисната в ъгъла на класната стая, а той не може 



да се притече, защото е в затвора или в Америка, все едно.
Стана и два пъти заключи вратата.
Стоейки  така  с  една  ръка  на  бравата,  погледна 

миниатюрната  жена,  която  може  да  донесе  нещастие  на 
всеки  козилианец,  когото  срещне,  а  дори  без  да  направи 
нещо - само задето съществува! Полуизтегната на леглото 
му,  изобщо  не  съзнаваше  опасността,  на  която  го  беше 
изложила.  Разглеждаше  детството  си  върху  портрета  от 
Удини,  а  лека  тъга засенчваше нюансирано ъгълчетата  на 
устните и изпъкналите й скули.

Беше  се  втренчил  във  визитката  й,  която  още 
държеше в ръка, без да знае какво да направи с нея.

-  Дайте  ми  това!  -  поиска  принцесата  и  той  й  я 
подаде.

Зачеркна  енергично  с  писалка  H.R.H.  PRINCESS,  а 
след това и остатъка -  OF KOZILIA,  така че на визитката 
остана само името й: ZOE.

Върна му визитната картичка,  подгънала крака под 
себе си и подпряла брадичка с ръка.

Времето ненадейно спря.


