
После  се  скитаха  из  Сохо  и  наслуки  влизаха  в 
галерии, когато нещо им се харесаше от витрината. Смееха 
се на шантавата изложба на Дон Флавин, който, в напълно 
празната  зала  с  голи  стени  "Хайнер  Фридрих",  беше 
поставил  две  батерии  флуоресцентни  тръби.  Жълта  и 
виолетова светлина се смесваха в средата на залата и това 
беше  всичко.  Купуваха  налудничави  картички  в  някаква 
малка книжарница в мазата. Принцесата купи сърце за Деня 
на Валентин; Арсен - снимка на емигрантски кораб, който 
акостираше на нюйоркския кей.

Седяха  в  кафето  "Реджо"  на  Блийкър  стрийт, 
заобиколени от деца, изведени от родителите си на съботна 
разходка.  Ядяха  пасти  с  ягоди  и  сметана  и  надписваха 
картички.  Принцесата  изпрати  сама  на  себе  си  сърцето. 
Арсен искаше да се обади на професор Кузен, но, боейки се 
да не му донесе неприятности, отказа се и скъса картичката.

-  Извинете  -  каза  старият  келнер,  на  когото  Арсен 
даде необичайно голям бакшиш. - Чух, че говорите гръцки.

-  Това  не  е  гръцки  -  поправи  го.  -  Говорим  на 
козилиански.

- А, знам - каза келнерът, - Сицилия! - Има ги доста 
тук, в Ню Йорк, в Малката Италия!

- Козилия! - повтори Арсен. - ние сме от Козилия.
- Корсика? Не е ли същото?
- Не, друго е.
- Моля Ви, кажете ми как се пише?
- К-о-з-и-л-и-я.
- Ама че съм глупав! - плесна се келнерът по челото. 

- Козилия, ами да! Това е оня остров, където постоянно се 
карат гърци и турци!

- Имате пред вид Никозия?



-  Ами да! Никозия!  -  беше щастлив,  че най-накрая 
беше успял да определи страната на своите посетители.

- Никозия е в Кипър! - започна да се нервира Арсен. - 
А  Козилия  е  съвсем  друг  остров  в  Средиземноморието. 
Отделна държава, разбирате ли?

- Може ли да ми дадете някоя ваша монета? - помоли 
го келнерът. - Имам колекция...

Арсен намери в джоба си една останала козилианска 
лира с лика на Майор Сарацен и я подари на келнера. За 
реванш той му напълни джоба с кибрити на кафе "Реджо".


