
Обядваха в града, на Хюстън стрийт, в "Балато".
Зое  поръчваше  менюто,  а  Арсен  разглеждаше 

смахнатите  плакати  на  Ендрю  Уорхол  и  Раушенберг.  Не 
приличаха на нищо, което бе виждал по-рано.

"Балато"  беше  препълнен  със  светлокос  млад  свят, 
който  току-що  беше  се  измъкнал  от  постелите  си  заради 
съботния  "бренч".  Наблюдаваше  със  завист  щастливите 
двойки,  които до преди половин час са правили любов, а 
сега се радват на закуска-обяд и правят планове как да си 
пропилеят следобеда.

Как изведнъж всичко стана просто! Любов, слънчева 
страна  на  улицата  отсреща  и  стени  от  червени  тухли,  от 
които  се  лющят  стари  афиши,  живот,  всичко...  Неговата 
родна  Козилия  му  изглеждаше  далече.  Виждаше 
очертанията  й  на  картата;  сянка  на  клета  чайка  в  полет, 
паднала на синия фон на Средиземно море.

По това време на деня в островните кафенета седят 
само  мъже.  Облечени са  официално с  бели ризи и  черни 
костюми.  На  масата:  задължителната  билкова  ракия,  козе 
сирене, маслини и съботното издание на "Гласа на Козилия". 
Няма нито една жена! Те готвят обедите и чакат мъжете да 
се върнат с тежки достолепни стъпки, които говорят за това, 
че са  неприкосновени глави на  семейство.  Децата  още от 
улицата  викат:  "Татко идва!"  Едва тогава  сипват ориз във 
врящата  супа,  за  да  не  се  развари,  а  пък  и  да  не  остане 
прекалено твърд. Гледайки нюйоркската младеж около себе 
си, виждаше съботната Козилия върху основите на страха. 
Децата се плашат от майките си, те треперят пред мъжете 
си, те се боят от бащите си; всички заедно от Майора, който 
вижда всичко от резиденцията си. Дали изобщо е възможно 
да се живее без страх?



Принцесата поръча за себе си само зелена салата, а 
на  него  предложи  да  опита  омлета-специалитет  на 
заведението  Пиеха  Блъди  Мери,  както  и  останалите. 
Гледайки я как гризе листата на салатата, помисли си, че се 
храни като заек. Слушаше как му говори за неуспелите си 
опити да се сдобие с каквото и да е,  което я свързваше с 
кралския  й  предживот  в  Козилия.  Поне  някакво 
доказателство, че някога действително е била принцеса!


