
Последния път станало дума за един син килим от 
детската  й  стая,  която  си  споделяла  с  брат  си,  принц 
Андреас. Сега той живее в Антибес, в имението на баща им, 
което получил след съдебно дело срещу нея -  родната му 
сестра!  Това  килимче  не  било  никаква  рядкост,  нищо 
особено  -  доста  чест  екземпляр  персийски  килим  с 
покланяне  в  джамия,  впрочем,  в  не  дотолкова  добро 
състояние,  а  се  появило  на  търг  в  "Друкман"  преди  пет 
години, заедно с мебелите и наследството на леля й, която 
умряла в Бостън.

-  Колко  ми  се  искаше  да  си  го  получа  обратно!  - 
доверяваше  му  се  принцесата.  -  Този  син  цвят,  иначе,  е 
първото нещо, за което действително си спомням в живота. 
Вярвах, че някой ден ще полетя на него над Мимоза...

Голямата  схватка в "Друкман"  не  могъл да разбере 
никой, освен принцесата и брат й, принц Андреас. За този 
случай долетял чак от Южна Франция. Седели, разказваше 
Зое,  в  противоположни  краища  на  залата  и  се  борели  за 
синьото парче свое детство. "Андреас не е лош човек, само 
че е слабоволев и жена му го подстрекава към всички тези 
неща,  защото обожава парите!"  -  каза  принцесата.  Заради 
нея и не си говорят единайсет години. А на света и двамата 
си  нямат  никой  друг!  Никой  друг!  Горкия  Андреас! 
Надували,  значи,  цената  на  килима,  който  се  продавал  за 
трийсет  и  пет  долара,  а  скоро,  благодарение  на  тяхната 
твърдоглавост, достигнал стойността осем хиляди! Никой не 
можел  да  разбере  какво  толкова  ценно  намират  в  едно 
изтъркано килимче, което в най-добрия случай можело да 
послужи  за  постелка  на  куче.  На  осем  хиляди  Зое  се 
отказала  -  нямала нито  цент  повече  и  така  синият  килим 
отлетял за  Лазурния бряг.  Това било късно отмъщение на 



брат  й,  на  който,  когато  били  малки,  позволявала  само 
понякога да поседи на летящото й килимче.

- Не знам какво бих дала, за да го имам! - повтори 
Зое. - Мисля, че не би могло да ми се случи нищо лоша в 
Ню Йорк, ако можех да поседя само една минута на него! 
Този  случай  ме  съсипа.  Знаех  си,  че  няма  да  получа  и 
портрета  си,  но,  схващаш,  трябваше  да  участвам,  да  се 
боря...

Принцесата  му  разкри,  че  колкото  по-възрастна 
става, толкова по-често си мисли за Козилия.

-  Странно  -  каза.  -  Някога  минаваха  по  две-три 
години, без да си помисля за Острова! Но, откакто минах 
трийсет и пет, си мисля всеки ден за Мимоза. Какво ли става 
с мен?

Погледна го, сякаш от него търси помощ за някаква 
непозната, неизлечима болест, която я е налегнала:

- Може би започнах да остарявам? Да търся корени? 
Произход?  Това  е  някак  странно!  Мога  да  отпътувам  за 
където и да е, само не за там, където съм родена. Може би 
точно поради това не преставам да мисля за Резиденцията, 
за всички онези дълги мрачни коридори, градината, кухнята 
и  обора  на  татковите  коне...  Понякога  това  наистина  е 
непоносимо!  Питам  се  какво  имат  там  против  мен? 
Разбирам, че с баща ми са имали неразчистени сметки, но 
той е мъртъв. Какво съм им виновна аз? Била съм само на 
две години, когато сме напуснали Острова. Преди няколко 
години написах писмо до Военния съвет.  Молех ги да ми 
позволят да посетя Мимоза, поне само между два самолета. 
Изобщо не ми отговориха...

Арсен  си  спомни  уводната  статия  на  първата 
страница на "Гласа на Козилия",  която беше посветена на 
тази тема и която, с мъгляви намеци говореше за това,  че 



"провалилата  се  буржоазия  желае  да  се  върне  в  Козилия, 
където винаги ще я чака само един отговор:  не! Защото на 
Козилия,  която  днес  плава  в  благоденствие,  служейки  за 
пример  на  народите  в  южното  и  северното 
Средиземноморие, не са нужни вече шампионки по тенис и 
неморални принцеси..." Патетичната интонация на уводната 
статия  от  пет  колони  никой  в  Мимоза  не  разбра  съвсем. 
Правеха с дни догадки какво се крие между редовете.

Далечният  остров  витаеше  като  проклятие  над 
масата  им  в  "Балато",  докато  външно  изглеждаха  също 
толкова щастливи, колкото и останалите двойки през ранния 
съботен следобед. Арсен се вслушваше във веселия глъч на 
посетителите.  Тук-там  избухваше  здрав  щастлив  смях. 
Единствено той и Зое бяха тъмнокоси. Стори му се, че седи 
сред  хора  от  някоя  друга,  руса  планета.  Родени  от 
пришълци,  носталгията  им  беше  напълно  отстранена 
хирургично. Дали изобщо щяха да схванат съществуването 
на  невидимите  окови,  с  които  ги  свързваше  далечна 
Козилия?  Нямаше  да  се  изненада,  ако  неочаквано  ги 
поставеха под стъклен похлупак и започнеха да ги изследват 
като два случайно останали бацили от Стария свят,  които 
носят у себе си заразата на старомодните и превъзмогнати 
чувства,  каквито  са  носталгия,  безпричинна  тъга,  инат, 
копнеж  по  небесно  син  килим  за  поклонение  от  детска 
стая...

-  Завиждам  им  -  каза  на  принцесата.  -  Изглеждат 
щастливо...

- Да не те е грижа! - каза. - Всеки плаща своя цена. И 
те си имат проблеми.

- Все пак, струва ми се, че толкова се различаваме. 
Страх  ме  е  да  не  ни  забодат  с  игла  като  две  странни 
насекоми и не ни изложат във витрина...



- Повече ми подхожда да бъда пеперуда!
- Пеперудите живеят само един ден!
- Но затова пък летят.


