
Оставиха го да чака два часа и половина във фоайето, 
в  подножието  на  леко  извитото  стълбище,  което  се 
изкачваше  към  канцеларията  на  консула.  Така  имаше 
достатъчно  време  да  разгледа  старите  пропагандни 
списания,  печатани  специално  за  чужбина,  пълни  със 
снимки  на  щастливи,  обгорели  от  слънцето  козилианци. 
Двама от охраната се бяха разположили удобно и играеха 
домино. Револверите им стърчаха под разкопчаните им сака. 
Трети режеше ноктите си с  нож. Мустаката  телефонистка 
плетеше зад пулта на малка централа.

Скоро Арсен напълно забрави, че се намира насред 
Манхатън  –  сякаш  кибичеше  пред  някоя  държавна 
канцелария в Мимоза.

Това, че съветникът Баро не го прие веднага, спадаше 
към рутинното  поведение  на  козилианските  чиновници,  с 
които отдавна беше свикнал. Беше му дал достатъчно време 
да си спомни сам за своите грехове и да забрави отговорите, 
в случай, че си ги беше подготвил предварително.

След  като  прочете  недодялано  преведена  статия,  в 
която  Козилия  се  престараваше  сама  да  хвали  своите 
природни  красоти  и  гостоприемство,  той  си  помисли  с 
горчивина и тъга за своята малка родина, толкова недорасла 
в усилията си да бъде винаги първа и най-добра във всичко, 
винаги несправедливо откъсната от останалия свят, цялата в 
напън да докаже на другите народи, че е най-смела и най-
мъжествена. Дори нейните плувци на Олимпиадата плакаха 
като  деца,  когато  стигнаха  втори  на  финала,  а  не  първи! 
След това започна да се мъчи да отгатне как сънародниците 
му  бяха  успели  да  запазят  в  своето  консулство  в  една 
далечна страна като под някакъв стъклен похлупак същата 
онази  полицейска  миризма,  която  се  носи  във  всички 



учреждения на Острова. Най-напред успя да отдели кълбо 
дим от цигари “Дипломат”, добре познатия застоял дъх на 
стари документ,  амоняка и лизола от тоалетните – всичко 
това пропито от мъжка пот и миризмата на канцеларии. В 
един  град,  който  крещи  от  цветове,  те  бяха  успели 
невероятно да посивят мястото, в което пребиваваха. Ако не 
беше слънцето и годишните времена – помисли си той, - не 
вярвам на Острова да можехме да видим някой друг цвят, 
различен  от  маслинено  сивия!  И  как  само  им  се  удава 
постоянно  да  запазват  върху  намръщените  си  лица  онова 
същото потиснато настроение, сякаш животът е прекалено 
тежко наказание, което трябва да изтърпяват.  И то в град, 
където дори и погребалните агенти са ухилени до ушите! Да 
се смееш в Козилия открай време си е малко непристойно, а 
онзи, който често се усмихва, се счита за повърхностен и 
несериозен. Не са ли традиционните козилиански мустаци 
увиснали надолу именно, за да попречат на усмивките?


