
През  първата  октомврийска  неделя  преди  обяд 
отидоха  в  Сентрал  Парк  да  слушат  концерт  на  най-
известния козилиански изгнаник, композитор и диригент, де 
Коста.  На  входа  искаха  да  наемат  велосипеди.  Човекът, 
който ги даваше, искаше документи. Арсен беше забравил 
жълтия си паспорт.

- Имаш ли някакво по-малко помпозно име от Н. К. 
В.  Принцесата  на  Козилия?  -  попита  Арсен  шепнешком 
малката си приятелка.

- Искаш да кажеш някоя по-обикновена фамилия?
Ровеше в чантата из документи:
- Госпожа Адам? Менсия? Паркър?
-  Е,  Паркър  звучи  някак  си  най-нормално...  -  каза 

Арсен.
Въпреки,  че  денят  беше ветровит,  караха  цели  два 

часа по асфалтираните пътеки под дърветата, докато не ги 
обля пот. Съблече моряшкото си палто и загърна Зое. Без да 
слизат  от  велосипедите,  слушаха  тъжните  козилиански 
песни и танци, които бяха дирижирани от де Коста, облечен 
от главата до петите в черно. Бичовете на дългата му мазна 
коса  шибаха  под  октомврийския  вятър  наляво  и  надясно. 
Оркестърът от мандолини, тамбури, бузуки и китари беше 
повдигнат на подиум на една полянка, а слушателите седяха 
навсякъде наоколо. Много от тях бяха и на велосипеди.

Веднага  разпозна  своите  земляци  в  морето  от 
американци  и  туристи  по  някаква  специфична  вътрешна 
сивота.  Лежаха  по  тревата  като  вързопи  омраза  – 
намръщени, с клечки за зъби в ъгъла на устата (козилиански 
специалитет),  обидени,  че  никой  не  забелязва  силата  и 
мъжествеността им, напълно непотребна тук. Разпозна ги по 
лениво подхвърляните през зъби думи един на друг. Пиеха 



бирата  направо  от  тенекиените  кутийки,  оставили 
картонените  чаши на  земята.  В  Козилия  по  същия  начин 
държаха бирените бутилки, каквито тук нямаше, и те често 
се  превръщаха  в  убийствено  оръжие  Разпозна  сред  тях 
южняци и северняци, къдрокоси италианци, гърци с гърбави 
носове  и  белозъби  арменци  със  злобен  блясък  в  очите; 
опърпани цинцари, саксонци без пигмент, тромави турци и 
евреи  в  омазани  кафтани  –  представители  на  всички 
народности и вери, които живееха на Острова, сливащи се в 
едно, с помощта на общата тъмнина, която носеха у себе си. 
Разпозна  ги  по  изражението  на  лицата  им,  от  което  се 
четеше презрение без причина, подозрителност и омраза, и, 
докато  ги  проследяваха  с  подозрителни  погледи,  Арсен 
добре знаеше за животинския им нюх да разпознават, че са 
от един и същ кафез, само че и на самите тях им се струва 
невероятно  нещо такова  да  е  възможно!  Нямаше  никакво 
значение,  че  Зое  и  Арсен  бяха  облечени  различно: 
сънародниците  им  надушиха  принадлежността  им  към 
същото стадо.

-  Добро  парче!  –  някакъв  дангалак  се  ухили  през 
клечката за зъби, давайки оценка за принцесата.

- Бива си я! – съгласи се приятелят му, чиито китки 
бяха пристегнати с кожени ремъци.

Отдалечиха  се  с  патешката  си  селяшка  походка, 
пръскайки  на  всички  страни  пренебрежение  към  жената, 
обичайно в родната Козилия.

- Братя! – вдигна де Коста кокалестите си ръце към 
нюйоркското  небе,  по  което  се  носеха  облаци.  –  Нашето 
отечество  все  още  е  кълвано  от  гларус  с  кървав  клюн! 
Кървави са крилете и ноктите му! Забравени сме и от бога, и 
от хората. Затова нека покажем, че сме един от най-старите 
народи на света! Да заиграем нашата ‘хота’!



И – виж ти! – при тези думи от земята се надигнаха 
бивши  маслинари,  рибари,  земеделци  и  каменоделци, 
козари, овчари и мулетари, изтръгнати от родната червена 
земя  и  пресадени  от  другата  страна  на  океана  в 
нюйоркските предградия: Южен Бронкс, Бруклин, Куинс и 
Лауър Ийст Сайд,  унизени и декласирани, разбудени след 
американския сън, в страна, не приличаща на нищо от това, 
което бяха виждали по-рано; отръскаха от себе си прахта на 
Сентрал  Парк,  изпонасъблякоха  палта  и  развързаха 
вратовръзки,  оставиха  транзисторите,  които  мъкнеха  със 
себе си, и по тревата, като някаква сива змия, се заизвива 
‘хота’, изпълнена със спотаена заплаха и елегантност. ‘Хота’ 
иначе се танцува без музикален съпровод. Това е старо хоро 
от бреговете на Козилия, където единствена музика е звънът 
от женски накити и мъжко оръжие. От най-стари времена се 
играе  в  тишина  от  страх  да  не  би  венецианските  или 
турските  корсари  да  чуят  музика  и  да  отведат  в  робство 
цялото хоро. Тук, в Сентрал парк, козилианците не носеха 
нито  дукати  на  врата,  нито  саби  на  пояса,  но  звънтяха 
дребните  монети  в  джобовете  им,  звънтяха  ножовете  на 
вериги,  металните  верижки  на  евтините  им  часовници, 
токите  на  коланите  им  и  веригите  от  велосипеди  –  това 
опасно  оръжие,  скрито  в  ръкавите  на  палтата.  Арсен 
гледаше  лицата  на  танцуващите:  болезнената  им 
съсредоточеност  върху  вътрешния  ритъм,  в  който  се 
вслушваха заедно, напрегнатите мускули, силните челюсти 
и  събраните  вежди;  пронизваше  го  глухия  тътен  от 
подметки по чуждата отъпкана земя...

Ето, връщат се синовете ти, които
видя къде отиват,
събират се при теб от изток



и от запад...
Напуснаха те пеша,
водеше ги неприятелят,
а – виж ти! – Бог ти ги връща,
носени от слава, като деца
царски. (Барух, 4:37)

Сам на подиума пред своите оркестранти, които бяха 
оставили инструментите си, де Коста също танцуваше, а по 
избразденото му лице се стичаха едри конски сълзи.

-  Братя  козилианци!  –  провикваше  се  от  време  на 
време. – Има ли ви още?

- Има ни... – отговаряше му ехото от пръснати  мъжки 
гласове през глухия тътен от стъпки.

Арсен и не забеляза, че беше оставил велосипеда в 
тревата и че като омагьосан танцуваше на място, люлеейки 
се в кръста, с ръце, вдигнати над главата. Дочуваше зова на 
предците си, който му нареждаше как да се движи. А когато 
витото хоро, което се заплиташе в горичката и изскачаше от 
нея, опасвайки поляната, се приближи към мястото на което 
беше застанал, той повлече след себе си и принцесата и – 
виж ти чудо!  – тя,  която не  знаеше стъпките на  ‘хотата’, 
мигом започна да ги следва, сякаш винаги е играла.

- Хота! – викна водача на хорото.
- Хота! Хота! – подхванаха останалите.
Ако  не  се  брояха  двете  старици,  тя  беше 

единствената жена в ‘хотата’,  та хорото се заизвива около 
нея, оставяйки я на чисто място в средата на кръга. Сякаш 
изведнъж  от  нея  се  свали  дългогодишен  грим,  тя  се 
превръщаше от такт на такт е обикновена козилианка, със 
смирено сведен поглед. Една старица и подаде черната си 
забрадка. Като разпери краищата й, се завъртя около себе си, 



като от време на време издаваше кратки гърлени възгласи. 
Веднага беше схванала ‘хотата’ – прастарата битка на живот 
и  смърт  между  морето  (представяно  от  хорото)  и  черния 
гларус, чиято роля негласно й бяха предоставили.

Козилианците  никога  нямаше  да  узнаят,  че  една 
обикновена октомврийска неделя на 1977 година с тях беше 
танцувала и тяхната бивша принцеса. В един момент Арсен 
забеляза  в  тълпата  зрители  съветника  Баро.  Стоеше 
заобиколен от четирима телохранители от Консулството.

Той знаеше.
Приближи се  до  тях на  излизане  от  Сентрал  парк, 

когато връщаха велосипедите.
- Мислех, че вече сте заминал – каза укорително.
Почувства  се  като  лош  ученик,  хванат  в  парка  по 

време на занятия.
-  Не  съм...  –  успя  да  измънка.  –  Разрешете  да  ви 

представя на госпожа Паркър!
- Госпожа Паркър? – учуди се Баро.
Протегна ръка, но тя остана във въздуха.
Ноздрите на принцесата внезапно се разшириха. От 

тази крехка, дребна жена секунда след секунда израстваше 
ужасяващ царски звяр.

Така  Арсен  се  оказа  между  две  Козилии,  кръвни 
врагове, предчувствайки, че сам ще заплати цената на двете 
стари омрази.

- Винаги ли се ръкувате с шапка на главата? – Зое 
попита съветника.

-  Винаги  –  каза  Баро,  като  мургавото  му  лице  се 
ухили, - дори и когато става дума за принцеса!

Обърна се към Арсен:
- Очаквам ви утре в девет в Консулството.
А  след  това  влезе  в  дълга  черна  кола  с 



дипломатически номер, нахално паркирана на тротоара.


