
С  Арсен  ставаше  нещо  твърде  необяснимо!  Не 
можеше да не забележи, че за пръв път в живота му не го 
интересуваше кухнята на художника Валдемар - цяла редица 
халюцинационни  трикове,  използвани,  за  да  се  постигне 
впечатление за дълбочина. Сякаш не забелязваше мекотата 
на валера, смяната на студени и топли тонове, композицията 
и  художествения  почерк  на  Удини,  който  не  е  покрит  с 
музейна емулсия на смола от дамар; цялата повърхност на 
непокритото платно с видима текстура на влакната, където 
все още прозира многократно изтривана и отново нанасяна 
скица  с  креон  -  нищо  от  всичко  това  не  възбуждаше 
професионално дресирания му дух! Всичко това изчезваше 
и се  губеше пред четиригодишното момиченце и  нейните 
малко  раздалечени  очи,  зад  които  се  появяваше  знак  за 
някаква голяма самотност и тъга. Беше прикован за крехката 
фигура със светлосиня рокля от плюш, която с черните си 
лакирани обувчици със сребърни токи, стои точно на ръба 
на всеобщия мрак, обърната към замиращата светлина, миг 
преди  всичко  да  бъде  обгърнато  от  окончателно  и 
неотменимо  нещастие.  В  него  се  пробуди  древна,  вече 
забравена защитническа нежност на по-голям брат, който се 
е вмъкнал в къщата на вещицата, за да избави по-малката си 
сестра.

Сега  стоят  и  се  гледат,  а  тази  среща,  пълна  с 
временност и неизвестност, може да бъде прекъсната всеки 
момент от появата на чужди, враждебно настроени хора. Не 
бива  да  се  докосват,  не  могат  да  разговарят,  не  са  в 
състояние да предприемат нещо... Между тях и родния им 
дом,  като  в  някакъв  лош сън,  е  огромният  оловен  океан, 
който  трябва  да  се  прелети  или  преплува;  родината  им е 
далече, твърде далече, а навсякъде наоколо са равнодушие, 



пари и сметки, могъщество и опасност, митничари, полицаи 
и  мъртви  кози;  хиляди  пречки,  за  които  и  двамата  не  са 
дорасли. Очите му се напълниха със сълзи. След кой знае 
колко години, плачеше.

Върху  това  малко  платно,  като  някаква  благородна 
кора  върху  току-що  открит  еликсир  на  вечната  любов, 
кристализирана от пигмента, лененото масло и времето, бе 
същността на най-доброто и скъпоценното, което неговият 
остров и народът му бяха съумели да дадат на историята 
чрез  духа  и  пръстите  на  избраника  си  Валдемар  Удини, 
покой  на  душата  му!  В  сравнение  с  тази  трогателна  и 
поразителна  хубост,  която  омагьосваше  всеки,  който 
притежава  ключовите  шифри,  изглеждаха  напълно 
безсмислено, като пълни със слама и думи с празно ехо, и 
Майорът,  и  неговият  Военен  съвет;  цялата  изопачена 
история, писана винаги от онези, които са побеждавали.

Ето  ти  човекът,  който  бе  съумял  да  превърне 
поражението във величествена победа!

Ето ти творба!


