
От своя страна пък, принцесата твърдеше, че никъде 
няма  толкова  риба  като  в  Ню  Йорк.  Неговата  прекалено 
ранна  носталгия  по  брега  на  Мимоза  я  смяташе  за 
обикновен каприз.

Една  нощ  го  събуди  в  два  часа  и  го  закара,  още 
сънен, на Южната улица, за да гледат как се разтоварва риба 
от корабите.

Пред  очите  му  сега  се  разкриваше някакъв  съвсем 
друг Ню Йорк. Сякаш погълнат от зиналите челюсти на този 
град-звяр, той се оказа право в неговата утроба, в която се 
мятат несмлени, току-що погълнати риби и миди. Улиците, 
настлани  с  гранитен  паваж  (точно  както  в  Мимоза),  бяха 
хлъзгави  от  рибени  люспи  и  кръв,  която  се  оттичаше  в 
каналите.  Хората  воняха  на  саламура.  От  сергиите  ги 
гледаха милиони изцъклени рибешки очи. Тук имаше омари, 
каквито никога преди това в живота си още не беше виждал: 
огромни слузести сепии, гигантски морски раци, прозрачни 
треперещи  влечуги  и  морски  изроди  със  странни  форми, 
които още дишаха...

Спомни си  с  нежност за  рибарското пристанище в 
родния си град. Призори, до каменния вълнолом, акостираха 
местните рибари, носейки след най-щастливите улови най-
много  по  петдесет  кила  риба  в  кошове  от  пръчки. 
Зажумявайки,  можеше  да  види  този  щастлив  натюрморт: 
червени барбуни, тънки кефали или като стомана синкави 
скумрии,  наредени  на  смокинови  листа...  Омарите  бяха 
същинска  рядкост,  а  когато  се  появяха,  веднага  бяха 
отнасяни или  в  резиденцията  на  Майора,  или  във  вилата 
"Белведере"  за  дипломатите  и  чуждите  кореспонденти. 
Обикновените хора не можеха да платят високата цена за 
тях.  Но  онези  клети  рибки  имаха  интензивен  цвят,  за 



разлика от тези сиви, лигави жители на океана. Минавайки 
край  планини  от  улов,  несъзнателно  търсеше  златната 
козилианска рибка. Когато я намереше, тя сигурно щеше да 
му изпълни три желания.  Не беше ли му изпълнено вече 
едното?  Следеше  царствения  профил  на  малкия  си  водач 
през  нюйоркските  чудеса  -  принцеса  Зое,  която  крачеше 
през  тълпата  като  преоблечен  женски  Харун  ал  Рашид. 
Арсен  още  не  беше  срещнал  някой,  който  да  бъде  в 
състояние  да  смени  толкова  личности  за  толкова  кратко 
време. Тя се движеше с увереност, с каквато той никога не 
бе могъл да се сдобие, въпреки трийсет и деветте си години, 
сякаш  целия  южен  край  на  Ню  Йорк  е  нейно  лично 
владение - без капчица страх, че някой от тези размахали се 
груби хора може да я нарани или да й причини злина.

Това  беше  луда  нюйоркска  нощ,  която  беше 
започнала съвсем скромно, а се заразмотава като побъркано 
кълбо, чийто край случайно бяха дръпнали.

Арсен  периодично  се  виждаше  отстрани и  не 
можеше да се познае! "Какво правя тук? Откъде? Защо?"

При поглед към черната маса кораби, които скърцаха, 
търкайки бордовете си един о друг,  от време на време го 
побиваха  тръпки  от  мрачните  води,  които  започват  зад 
кърмите  им.  Сякаш  вече  беше  умрял  и  бе  попаднал  в 
някакъв съвсем обърнат живот от другата страна на земното 
кълбо,  където  всичко  е  преобърнато  -  всичко  променено, 
освен тялото му, тембъра на гласа му и откъслечни спомени 
от предишния живот там, на Острова.


