
- Е? - достигна някъде от далечината нервозния глас 
на съветника Баро. - Истинска ли е?

- Истинска е.
- Как разбрахте?
- Разбрах.
Баро очевидно е разочарован. Очаквал е рентгенова 

експертиза, инфрачервени лъчи или (при липса на нещо по-
сериозно)  поне  малко  подраскване  в  ъглите  на  портрета, 
гледане през лупа, поне едно от онези неясни неща, за които 
бе чел в неделния  Ню Йорк Таймс. Къде ти! Този човек с 
отчайващо скроен и в лекета костюм, който иначе ни най-
малко не му допадна, още от първия миг, когато го съзря на 
летището (позна у него дъха на родната Козилия, от която бе 
имал щастието да  избяга  поне  за  четири години!),  дойде, 
застана  пред  портрета  и  замълча.  И  сега  твърди,  че 
картината  е  автентична,  а  едва  я докосна с  пръсти.  Нима 
това е всичко? Нима заради това е трябвало да пътува чак до 
тук и да похарчи толкова държавни пари, за да процеди само 
това "разбрах"?

-  Погледнете,  моля  Ви,  още  веднъж!  -  обърна  му 
внимание  нервозно.  -  Вие  си  нямате  понятие,  че  те  са  в 
състояние да фалшифицират всичко! От долара до сока от 
ябълки!

Арсен  го  гледаше  със  сомнамбулно  празен  поглед, 
като някой, който не се е събудил от сън.

-  Истинска  е  -  каза  спокойно,  -  разбрах,  че  е 
истинска.

- Няма да повярвате колко фалшификати са плъзнали 
из Америка! - демонстрираше познаването си на покварения 
западен свят съветникът. - Уповавате се само на усета си. 
Не, извинете, не се обиждайте, но известно ли ви е колко 



търговци на картини плащат за експертиза, а и пак се случва 
някой да им пробута фалшификат!

-  Аз  не  съм  търговец  -  каза  Арсен  -  и  затова  съм 
сигурен.

Беше  му  смешна  подозрителността  на  съветника. 
Нима си струва някой да посвети живота си на овладяването 
на това страшно и мъчно умение да изрази с такава лекота 
най-сложните чувства на тягост, страх и меланхолия, за да 
завърши  един  такъв  негов  шедьовър  в  Парк  Бърнет  с 
начална цена сто и осемдесет долара? Смешно!

-  Съществува  ли  някакъв  по-надежден  начин?  - 
настояваше Баро.

- Можем да употребим метода на Пикасо - предложи 
Арсен.

- В какво се състои?
- Поднесете огледалце към устните на портрета; ако 

се замъгли - истински е!
Валдемаровото момиченце му намигва:
"Ние двамата знаем, че съм истинска!"
Баро отмина всичко мълчешком.
Както и толкова други негови земляци,  съветникът, 

изглежда, никак не можеше да се примири с факта, че най-
големият козилиански художник Валдемар Удини е паднал 
толкова ниско, че да го продават на безценица, като експонат 
номер  шейсет  и  осем  на  търга.  Всички  на  Острова  бяха 
закърмени  от  малки  с  вярата,  че  името  му  отеква  из 
културния свят; че е един от малцината козилианци, който е 
успял да се наложи в Европа и Америка. Е, за съжаление и 
Козилия един ден ще трябва да порасне и да събере у себе 
си  достатъчно  сили,  за  да  преглътне  сразяващата  истина: 
Валдемар  Удини в  Америка  не  означава  нищо!  По-точно, 
означава  още  по-малко  в  Европа,  където  е  съвършено 



непознат.  Естествено,  майка  Козилия,  която  очакваше  от 
своите  синове  и  дъщери  само  да  побеждават,  че  бъде 
недоволна, когато узнае това, ако изобщо някога се съгласи 
да схване и признае пред себе си подобно нещо.

Възниква само един въпрос: дали поради това, че не 
признат нито в Америка, нито в Европа, Валдемар Удини е 
по-малък творец? Не, не е. Голям е също толкова, колкото и 
в  случай,  че  по-чудо  му  е  издигнат  бронзов  паметник  на 
най-оживения нюйоркски площад.

Голям, велик е сам по себе си. Голям е за онези, на 
които е нужен.

-  Е,  ако  сте  сигурен,  както  твърдите...  -  гледаше 
неспокойно  часовника  си  Баро,  -  остава  ни  още  по  обяд 
само да купим картината. аз, сега, за съжаление, трябва да 
Ви оставя; имам някои задължения!

Очевидно нямаше никакви задължения, но отбягваше 
да  заведе  земляка  си  да  пийнат  нещо,  защото  от  него  се 
очакваше да плати сметката. Съветникът мислеше за всичко.

- Ще остана тук още малко... - каза Арсен и се върна 
към момиченцето с кукла.

Но вълшебството изчезна. Може би поради това, че 
вече бе изпразнил целия чувствен заряд или защото Баро го 
беше  разбил,  от  платното  го  наблюдаваше  само  едно 
момиченце и нищо повече. Същността й се беше затворила 
в себе си като мида.

- Не се безпокой, пак ще се срещнем... - прошепна и 
излезе от залата, където бяха изложени картините. Разходи 
се  из  останалите  зали  съвсем безразличен  към килимите, 
китайските  статуетки  от  нефрит,  римските  медальони  и 
английските главища на коне и кучета.

По Медисън авеню духаше вятър.
Изяде един хамбургер на плота на някакъв малък бар 



и изпи едно воднисто американско кафе. След това запали 
цигара и гледаше Америка през витрината.


