
Моцартовото  адажио  в  изпълнение  на  Жан-Пиер 
Рампал - стръкове трева на болезнен вятър - се въртеше за 
кой  знае  кой  ли  път.  Беше  забравила  да  изключи 
автоматичното повтаряне.

Нейният  козилиански  поданик  все  още спеше като 
невинно детенце.

Събуди  го,  след  като  му  беше  направила  обилна 
салата от пресен грах със ситно нарязана шунка и сирене. 
Дъвчеше в полусън. Грахът му се търкулваше от вилицата.

Сърце не й даваше да го изхвърли от къщи в два след 
полунощ. Кой знае дали щеше да успее да си спре такси по 
това време и да намери хотела си в центъра? Боеше се да го 
пуска сам в метрото.

-  Може  да  спиш  тук...  -  каза  след  кратко 
размишление.

- Къде? - попита сънено.
Показа ми кревата си и отиде да се окъпе.
- От коя страна спиш? - подвикна към банята.
- Откъм телефоните! - отговори тя през барабаненето 

на душа.
Взе зърно грах от купата и го постави под матрака от 

нейната страна на леглото.
Когато  слезе  от  банята  на  върха  на  стълбището, 

загърната  в  дълъг  домашен  халат  от  бял  хавлиен  плат 
(рекламен  подарък  от  универсалния  магазин  "Сакс",  за 
който беше работила известно време), той все още седеше 
на ръба на кревата в невъзможния си костюм.

- Нямам пижама... - призна виновно.
- Спи без... - каза. - На мен не ми пречи. Аз спя гола.
Арсен  свенливо  се  вмъкна  под  електрическото 

одеяло, покрито със стотици пеперуди.



- Да се разберем - каза принцесата. - Отстъпвам ти 
половината креват и нищо повече! Ти си големият ми брат 
от Мимоза и ще бъдеш добро момче, нали? Надявам се де не 
злоупотребиш с доверието. Не обичам да се боря по това 
време... Окей?

-  Не  може  дори  да  се  опитам?  -  попита  я.  -  За 
благоприличие?

- Не - каза. - Можеш да слушаш своя Моцарт колкото 
си искаш. Не ми пречи... Лека нощ!

- Хей! - повика я след известно време. - Мога ли да 
пуша в твоя креват?

Тя не отговори. Спеше дълбоко.
- Лека нощ, Ваше височество! - каза за всеки случай 

на тъмнината из която пърхаха пеперуди.


