
Принцесата  обичаше  привечер  да  се  отбива  в 
книжарницата  на  Ризоли  на  Пето  авеню.  Прелистваше 
европейските  модни  списания  и  бъбреше  с  книжарите  и 
познатите,  които  срещаше тук.  Арсен  през  това  време  се 
образоваше мимоходом, шляейки се сред тунелите от книги. 
Откри  малко  сепаре  зад  касата,  където  се  продаваха 
вестници  от  средиземноморските  страни.  Сред  пъстрите 
заглавни  страници  лесно  се  разпознаваше  “Гласът  на 
Козилия” –  по жълтеникавата,  груба хартия.  Хвърли един 
поглед на уводната статия. Нищо не се беше променило през 
това  време.  Беше  фрашкан  с  вечните  фрази  за  чест, 
национална гордост и пословичната козилианска храброст. 
Неподписалият  се  автор  на  уводната  статия  истерично 
хвърляше  камъни и  дървета  по  останалата  част  от  света. 
Навсякъде виждаше прикрити врагове.

Как  изведнъж  му  се  стори  безсмислен  този 
параноичен  стил!  Уплаши се  дали  ще  може да  продължи 
живота  си  на  Острова.  Колко  дълго  човек  може  да  се 
преструва, без да го уловят.

Държейки козилианския  вестник  в  ръце  се  питаше 
дали е предател. Човек не избира родината си. Ражда се в 
нея, без някой да го пита за мнението му по този въпрос. 
Какво задължение има тогава да обича това свое случайно 
местожителство?  И  какво,  всъщност,  е  неговата  родина? 
Мустакатата  полиция  на  майор  Сарацен,  която  беше 
сменила  същата  такава  клика  от  развратници  и  селски 
насилници на полковник Спирос, които пък бяха дошли на 
власт  след  ни  най-малко  по-добрата  династия  Куделин? 
Остава,  значи,  Островът!  Но  за  неговата  красота  няма 
заслуги народът,  който го населява,  а  Господ Бог!  Остава 
още  и  народът.  Какво  е  това,  народ?  Всички  заедно  са 



търпелива сива маса, която позволява да бъде управлявана. 
Защо да ги обича? Само затова, че случайно се е родил сред 
тях ли? Това не е достатъчна причина.

Но народът е вечен! И, казват,  че винаги е прав. И 
тогава  ли,  когато  спокойно  позволява  да  му  избият 
философите, да му изгорят пророците, светците и учените, а 
писателите  да  изпозатворят  в  лудницата,  защото  били 
одумвали най-добрия от всички възможни светове? И тогава 
бил прав.

Онези, по чудо преживели, които наистина струваха 
нещо,  бяха  унищожени  със  завист  и  сплетни  от  своите 
съвременници  или  сами  се  унищожаваха,  оставени  на 
глухите  козилиански  нощи,  през  които  болезнено  вие 
топлият южняк , който стига чак от африканските брегове. 
Онова, което не са успели да довършат полицията, мъката и 
алкохолът, го прави самотата и несподелената любов. Това е 
всичко. Нима не е достатъчно угасне и най-ярката звезда?

Крием уродливата страна на Козилия от света, както 
родителите крият малоумното си дете от гостите!

“Става дума за някакво проклятие. И аз съм част от 
него. То не ми позволява да искам от живота само удобство 
и  нищо  повече.  Да  се  плискам  в  хладката  вода  на 
изобилието,  в  бляна  по  което  са  се  издавили  толкова 
поколения. Това проклятие ме принуждава, въпреки всичко, 
да  принадлежа  към  нещастното  си  племе  и  да  споделям 
съдбата му. Може би в някой друг живот, ако имам късмет, 
ще се родя тук, в Ню Йорк? В този – сигурно няма!”


