
Хареса  му  нейния  еластичен  креват,  приличащ  на 
любовен ринг. Легнал гол върху пеперудите под одеялото, се 
възбуждаше,  щом  с  върховете  на  пръстите  си  докоснеше 
Зое. Забравяше за Ню Йорк, който го чака. Цял се превърна 
в  сексуална  машина.  Вече  не  се  обличаше.  Студиото  на 
принцесата сякаш беше препълнен с еротика. Дори и белият 
рошав килим под босите му ходила предизвикваше похот да 
пронизва  тялото  му;  парфюмите  й,  които  се  бяха 
просмукали във всички предмети, също; сешоара й за коса, 
от  който  струеше  възбуждащо  топъл  вятър,  хавлиеният  й 
пеньоар, от чийто възкъси ръкави смешно стърчаха ръцете 
му...  Чакаше  я  да  се  върне  от  града,  разсеяно  следейки 
телевизионната  програма.  Гледаше  предобедните 
телевизионни игри за домакини, реклами, стари филми от 
кинотеката или зяпаше как борсовата информация тече по 
безконечна лента от светещи цифри и букви, донасяйки на 
непознати  хора  богатство  или  беда.  Струваше  му  се,  че 
мнозинството от тези мъже и жени от екрана са направени 
от  пластмаса.  Забеляза  още,  че  в  американските  филми, 
драми  и  сериали  най-много  участие  взимат  колите  и 
телефоните. Загаси тона и гледаше само картината: ако не 
телефонираха,  то  хората  непрекъснато  караха  дългите  си 
коли! Каква разлика от гръцките драми, където се появяват 
все същите колони и стълбища на площадите!

Тънеше в полусън, чакайки своята принцеса, а когато 
пристигаше,  грабваше  я  нетърпеливо,  често  без  да  й  е 
позволил да се съблече докрай. Понякога се наслаждаваше 
на перверзната сцена: напълно облечена жена и гол мъж, на 
тройното  огледало  над  тоалетката  й.  Принцесата 
обикновено  жумеше.  Срамуваше  се  от  поведението  на 
двойницата си в огледалата.



Един ден на принцесата й дойде на ум марихуана.
Изчезна  за  няколко  часа  и  вечерта  се  върна  с 

десетина тънки, вече завити цигари от колумбийска трева.
- Задръж колкото се може по-дълго дима в дробовете 

си... - поучаваше го.
Арсен  изпуши  първата  в  очакване  на  нирваната, 

която не дойде. Прекалено будно се самонаблюдаваше. След 
другата, когато се отпусна, в ръцете му бяха всички жени на 
света. Зое се превръщаше във всяка една, която пожелаеше 
да  има.  Размерите  й  растяха,  лицето  избледняваше  и  се 
разтапяше,  издигаше  се  от  него  безтегловна  и  се  рееше 
безтелесна из студиото или изведнъж ставаше прозрачна и 
през кожата й можеше да види светещия китайски лампион.

Чудотворната  трева  им  помогна  напълно  да  се 
освободят  от  задръжките.  Паднаха  всички  огради,  бяха 
отвъртени всички предпазители.

- Как се казва това на козилиански? - питаше тя.
- А това?
Казваше й.
- А какво правим сега? - питаше. - А как се казва, 

когато искаме едновременно? Кажи! Кажи!
Учеше я на всички неприлични думи от майчиния си 

език, които не можеше да знае, защото нейният козилиански 
беше  останал  консервиран  още  докато  е  била  малко 
момиченце. Смееше се на чуждестранния й изговор, когато 
повтаряше  безобразните  думи  като  някаква  молитва.  Той 
размишляваше  в  същото  време  за  това  как  и  най-
просташките думи и изречения губят вулгарността си, ако се 
изговорят  по  нейния  начин,  с  особено  приглушена, 
кадифена  интонация.  Настояваше  да  му  разказва  какво 
чувства,  докато  под  защитата  на  колумбийската  мъглива 
завеса,  лежейки  в  постелите,  с  часове  изследваше  най-



съкровените тайни на тялото й, прониквайки все по-дълбоко 
и по-дълбоко. С нейна помощ отново откриваше красотата 
на малкия си език, чиито граници обгръщаше Средиземно 
море.  Схвана,  най-после,  чрез  любовта,  неговата  самотна 
трагична красота, съзвучията му, богати на значения. Беше 
чудесно да се любиш на козилиански в сърцето на Ню Йорк, 
на Чарлтън стрийт, в обятията на низвергната принцеса.

- Недей да спираш! Не спирай! Oh, God! Колко дълго 
не съм го правила както се полага! Постоянно попадам на 
някое  педи...  Вече  си  мислех,  че  няма  повече  истински 
мъже.  Само  да  знаеш  колко  е  трудно  да  намериш  някой 
истински...

Цялата тази нощ не преставаха да вадят най-хубавите 
и най-редките блудни думи от големия козилиански речник 
на любовта.

Забавляваше  го  откриването  на  чувствителните  й 
места.

- Кажи, къде са? - питаше.
- Намери ги сам! - предизвикваше го.
- Тук?
- Не.
- А тук?
- М-м-м-м... Може би, не съвсем...
Откри,  че  най-много  се  възбужда,  когато  целува 

врата й. Онова място, където при момиченцата "зайо-байо 
пие вода"! Тогава напълно изчезваше и пропадаше в някаква 
сладка бездна, с глава, отметната на възглавницата. Сякаш 
действително  умираше.  Продължавайки  да  я  целува  по 
шията,  минаваше  с  устни  през  цялото  протежение  на 
кожата, чак до чудесно оформените й ключици; издирваше 
произхода  на  тази  болезнена  нежност  и  най-после  откри 
наивното й убежище в онези безгрижни години, когато баща 



й я  целувал на  същото  място.  Така  свърза  разпокъсаните 
нишки  в  неразплетим  възел:  Козилия  и  изгубения  баща, 
чиято замяна бе търсила цял живот.

Сега я държеше в ръце като влажна, мятаща се риба, 
току  що  извадена  от  мрежата.  Пищеше,  скимтеше  и 
мълвеше части от накъсани изречения без смисъл. Знаеше - 
беше победил принцесата!

В измачканата постеля, още влажна от пот, целувки и 
сълзи, още топла от дишане и гореща кожа - на това най-
старо  поприще,  което  познава  човечеството,  принцесата 
добави към дългата история на измрелия си род още една 
изгубена битка.

- Да го отбележим! - каза той, ставайки победоносно 
от сънените пеперуди, сред които, почти в безсъзнание и без 
капчица сила, лежеше щастливата и отпаднала Зое. - Имаш 
ли още шампанско в хладилника?

- Мисля, че няма повече...
- Кажи: "Давам кралство за бутилка 'Дом Периньон'" 

и ще я получиш!
- Не мога да заменям - каза тя, - нямам кралство!
- Аз съм твой поданик! А това е съвсем достатъчно за 

начало.
- А и за край... - каза тя.


