
Благодарение на Селебрити Сървис принцесата често 
получаваше платени покани да  украси  някое  събиране  на 
новоизпечени американски богаташи. За времето, прекарано 
на  вечерята,  където  помпозно  я  обявяваха  като  Нейно 
Кралско Височество Зое, Принцеса на Козилия, получаваше 
шестстотин долара.

-  Херцогът  и  херцогинята  на  Уиндзор  получавали 
навремето и по три хиляди за половин час! - обясняваше на 
Арсен работата си. - За хиляда и петстотин може да се наеме 
руския принц Серж Оболенски...

- Защо ти получаваш толкова малко?
- Малка страна сме... - каза, свивайки рамене.
Два пъти я съпровождаше на коктейл-партита, които 

се  състояха  в  луксозни  апартаменти  на  Пето  авеню. 
Пренебрегнат за известно време от малката си приятелка, за 
пръв  път  заспа  в  плетен  фотьойл в  зимна градина,  чиято 
стъклена  стена  гледаше  към  короните  на  дърветата  в 
Сентрал  парк.  Втория  път  се  запозна  с  Роджър  Шулман, 
който също беше намерил скривалище в библиотеката.

- Знаете ли, всички тези приеми си приличат един на 
друг като две капки вода! - довери му се старият Шулман, 
когато го попита защо се е усамотил. - Винаги на тях има 
някой  индийски  йога  на  турне,  уругвайски  посланик, 
италианска  оперна  звезда,  чакайте...  Естествено,  бивш 
студент-революционер,  който  плюе  на  всичко,  гръцки 
корабопритежател, прясно разменен руски десидент...

- ...и козилианска принцеса! - завърши Арсен списъка 
на Шулман с поканени.

- Вие сте с нея?
- Да.
- Много е хубава - каза той, - същинска портативна 



принцеса!
Шулман  му  допадна  от  пръв  поглед,  защото  с 

износеността на дрехите си се различаваше от останалите 
гости на приема. Очевидно, никой не драпаше за неговата 
компания,  точно  както  не  копнееха  и  за  тази  на  Арсен. 
Почувства известно състрадание спрямо това набито старче, 
облечено с протрито кадифе, чиито сини като небе очички 
го  гледаха  любопитно  иззад  очилата  с  големи  диоптри. 
Имаше късо подстригана побеляла коса,  която приличаше 
на  четка,  и  напомняше  леко  на  професор  Кузен  по 
известната примиреност, пълна със скептицизъм.

Арсен  почувства  необходимост  да  го  утеши,  те  по 
липса на нещо друго, похвали загорелия тен на лицето му.

- Това не е нюйоркско слънце, предполагам? - каза.
- Флорида... - каза Шулман.
- Били сте там на почивка?
Аз цял живот съм на почивка, boy! - каза, смеейки се, 

старецът. - А вие, какво правите вие на този прием?
Арсен му каза.
- Добре, - каза Роджър Шулман, намествайки се по-

удобно  във  фотьойла  -  кажете  ми  искрено,  ама  наистина 
искрено: как се живее при военна диктатура?

- Наистина ли искате да ви кажа? - попита го Арсен 
и,  след  като  получи  утвърдителен  отговор,  се  опита  да 
обясни на събеседника си, че животът (натърти на думата 
живот!) си тече, за каквото и правителство да става дума! 
Маслините растат,  също както и в античността,  хората ги 
берат, търгуват, обичат се, мразят, пият, умират и се раждат, 
както  и  винаги,  слънцето  изгрява  и  залязва,  сменят  се 
годишните  времена,  жените  вечер  плетат  дантели  пред 
къщите,  мъжете  пушат  и  пият  бира,  щастливи  са  или 
нещастни, както и всички останали хора на планетата...



- Радвам се да чуя това! - каза Шулман.
-  Искам  да  кажа  -  рече  Арсен,  -  склонен  съм  да 

мисля, че (при условие, че човек не се занимава с политика, 
разбира се) всяка политика е еднакво добра и еднакво лоша, 
защото всъщност е  извън самия живот; вие, естествено, ме 
схващате, понеже животът е по-силен и по-жилав от която и 
да е доктрина, колкото и напредничава или консервативна да 
е била замислена...

Не  палеха  главното  осветление  в  библиотеката. 
Седяха  един срещу друг  с  чаши в  ръце:  двама  човека от 
двата края на света, и опитваха да се разберат.

- Това е твърде удобно обяснение - въздъхна накрая 
Шулман, - но в него има доста пасивност.

- Аз не се занимавам с политика - каза Арсен, - а с 
история,  и  то  на  изкуството!  В  живота  ме  интересуват 
изключително следите от най-благородното у нас, разпилени 
във  времето...  -  цитира  едно  свое  интервю  пред  местен 
вестник по повод откриването на Отечествената галерия в 
Мимоза.

- И това е политика,  boy! - каза спокойно Шулман. - 
Всичко е политика!

Прекъсна го:
- А можете ли тогава да ми кажете, моля ви, към коя 

партия е принадлежал Омир? Еврипид? Аристофан? На кого 
са плащали членски внос Шекспир, Данте, Микеланджело, 
Сервантес? За кого е агитирал Петрарка?

Шулман не знаеше.
-  Виждате  колко  маловажно  е  това  след  известно 

време!
-  Бихте  ли бил  така  любезен  да  ми донесете  едно 

питие? - замоли го старецът. - Ако отида там, изобщо трудно 
ще бъде да се измъкна пак...



Арсен  не  вярваше,  че  старият  Шулман  е  такъв 
любимец, че да не го пуснат обратно. Смяташе думите му за 
накърнена старческа суетност, каквато често забелязваше и 
у  своя  приятел  професор  Кузен.  Но  се  хвърли  във 
водовъртежа  от  поканени,  видя  за  миг  принцесата 
заобиколена  от  ухилени  усмивки  ("Как  се  забавляваш?" 
"Блестящо!")  и  се  върна  в  библиотеката  с  два  двойни 
бърбъна.

- Какви, всъщност, сте вие, козилианците? - попита 
го Шулман.

На  Арсен  му  липсваха  разговорите  с  Кузен  на 
терасата.  Освен  семейството,  можеше  с  чиста  съвест  да 
каже, че те най-много му липсват в Ню Йорк. С принцесата 
общуваше главно с  кожата  и  едносрични думи.  Затова  се 
радваше  на  тази  възможност  да  разказва  за  Козилия  на 
някакъв непознат старец, когото вероятно никога вече няма 
да види през живота си.

-  Ами,  вижте.  -  каза.  -  Оцелели  сме  при  гърците, 
които  владеели  острова  от  1300  до  1100  година  преди 
нашата  ера,  надживели  сме  изчезналите  финикийци, 
дочакали сме края на Асирийското царство, изпратили сме 
египтяните,  персийците,  видели сме агонията на Римската 
империя  и  Византия,  гледали  сме  в  гърбовете  на 
кръстоносците, които завладели Козилия през 1201 година, 
развалили сме  дори и  покварените  венецианци,  намерили 
сме общ език и с турците, като хитро сме ги подчинили на 
своите интереси, без те дори и да забележат това,  самите 
ние  сме  допринесли  за  краха  им...  Козилианците  ли? 
Изтъкани  сме  от  най-фина  ориенталска  лукавост  и 
търпеливост. Ще надживеем и Американците, в това можете 
да бъдете сигурни!

И,  въпреки  мисловния  слалом,  който  изпълняваше 



така умело пред Шулман, чувстваше известна доза тягост от 
полуистините,  които  изговаряше.  Убедил  добронамерения 
Шулман,  той  не  успя  да  убеди  именно  себе  си,  че  не  е 
обикновен  бъзливец,  който  извръща  глава  настрани  пред 
дългогодишната битка на Военния съвет срещу свободата и 
разума.

- На колко години сте? - попита го Шулман.
-  Аз  съм на  ъгъла  на  39-та  и  40-та.  -  каза  Арсен, 

сещайки се, че в Ню Йорк на шофьорите на таксита винаги 
трябва да се казва ъгъла между две улици.

Старецът от сърце се засмя:
-  Значи,  аз  съм  на  ъгъла  на  72-ра  и  73-та!  -  каза, 

бършейки сълзи.
Принцесата,  която  най-накрая  откри  Арсен  в 

библиотеката,  запали  осветлението  и  ги  свари  да  се 
превиват от смях.

- На всяка цена трябва да ми дойдете на гости! - каза 
Шулман,  сбогувайки  се  с  Арсен.  -  Поканата,  естествено, 
важи и за вас... - обърна се към принцесата. - И така, утре в 
пет след обед!

Подаде визитка и излезе от библиотеката. Арсен едва 
тогава забеляза, че старецът е тежък инвалид.

-  Знаеш  ли  с  кого  си  разговарял?  -  попита  го 
принцесата не без възхищение.

- Не знам - каза Арсен - Много симпатичен е старият 
господин!

- Роджър Шулман... Един от най-богатите хора в Ню 
Йорк!

- Че какво? - каза Арсен.


