
Последният меценат на Удини ги упъти към къщата, 
където  художникът  живеел  без  брак  с  жена  си,  бивша 
акушерка. Изкачиха се по влажните стълби, които воняха на 
изварено бельо и на втория етаж намериха мухлясала стая, в 
която  бяха натикани три  различни гардероба  и  две  легла. 
Върху  гардеробите  се  разпадаха  куфари.  Една  изпотена, 
побеляла жена се беше вторачила подозрително в тях изпод 
пластовете  трепереща  сланина.  Беше  загърната  с  омазана 
домашна рокля.

- Какво ви трябва? - запита ги, явно готова за кавга.
От отворените врати на стълбището ги наблюдаваше 

букет от мургави козилиански лица. Посетителите тук, явно, 
бяха редки.

- Роднини ли сте му? - разпитваше ги жената.
-  Не,  не  сме  -  каза  Арсен,  -  само  ни  интересуват 

картините му.
- Картините на Валдо? - сега играеше за публиката по 

вратите. - Лайна! Че тоя през живота си не е държал други 
картини, освен онези на картите!

После следваше объркан монолог, от чийто порой от 
време на време долавяха, че се била пожертвала за Валдо, че 
му била добродетелка и готвачка, и болногледачка, а той й 
върнал всичко това така, че я оставил до гуша в дългове за 
наем, лекарства, погребение; споменаваше и точни суми кое 
колко струвало, удряше се с месести юмруци в гърди, а в 
един момент на самосъжаление успя дори да й се изтръгне и 
една сълза или поне нещо подобно на това.

Обясниха  й,  че  биха  купили  нещо,  притежавано 
някога от Удини.

- Додо! - повика с глас, пресипнал от алкохол. - Додо, 
сине, качи се на гардероба и земи оназ кутия!



Едно слабо момче се  изкатери като маймунче през 
масата  на  гардероба  и  оттам  смъкна  сандъче,  чиято 
политура почти не се виждаше от дебел слой прах.

Това беше кутията за рисувални принадлежности на 
Удини. Отвориха я коленичили на пода, внимателно, както 
се отварят вратите на току-що открит при разкопки храм, 
който векове е креел под земните пластове. Лъхна ги въздух 
отпреди  двадесетина  години.  Няколко  втвърдени  четки  и 
туби боя "Рембранд" без капачки, ръждясала шпатула, шише 
терпентин и вкаменен парцал за бърсане на четките - това 
беше в общи линии всичко. Съдържанието на кутията сякаш 
беше овъглено от  времето.  Миришеше на  прясно отворен 
гроб. Арсен пипна с пръсти една туба: долната половина на 
алзарин-креплака  още  беше  еластична.  Боята  не  беше 
съвсем  изсъхнала.  Тук  беше  и  палитрата  на  Удини  със 
спечени  следи  от  любимия  му  спектър.  Обърса  я  с 
кърпичката  си  и  под  мръсната  ципа  върху  умбрата 
заблещука искрящ слой цинобър.

Арсен желаеше да открие гроба на Валдемар. Сега 
това вече не беше необходимо. Съдържанието на тази кутия 
криеше в себе си неговите земни останки. Къде изобщо е 
гробът  на  един  художник?  В  кутията  му  за  бои.  В  тези 
същите бои, изразходвани до половина, на които не се удало 
да  се  превърнат  във  форми,  в  картина.  В  прекъснатата 
последователност на нещата -  малък подреден свят,  който 
представляваше единствения дом на художника на земята, в 
рисувалните принадлежности, от които не се разделял дори 
и след като съвсем престанал да рисува,  надявайки се,  че 
някой ден ще спре треперенето на ръцете му и че сигурно 
ще  нарисува  най-доброто  си  платно.  Гробът  му  е  в 
сандъчето,  свалено от  гардероба  иззад  куфари и буркани, 
стари метли и прашни парцалени черги;  в  тази подвижна 



работилница, която единствена спасявал от наетите парижки 
ателиета,  когато  му  конфискували  останалия  багаж  за 
неплатен  наем.  Знаел  -  ако  запази  чудодейната  си  кутия, 
щом поиска, може да върне и всичко останало. Мъкнел я по 
своя дълъг изгнанически път през Гърция, Алжир,  Тунис, 
Мароко,  Женева,  Лондон,  чак  до  Ню  Йорк  -  лежала  до 
краката му върху килимите в европейските дворци, където 
портретирал короновани особи, търпеливо го чакала, докато 
се любел и напивал, знаейки, че все някога ще се върне при 
нея.  Върху  тубите  все  още  се  намираха  отпечатъци  от 
пръстите му. Останали завинаги омагьосани пространства и 
лица, чиято друга половина отнесъл в гроба. Остатъкът от 
този сън се намираше в неизразходваните бои.

Арсен и Зое бяха коленичили над отворената кутия в 
няма  молитва  за  душата  на  нещастния  козилиански 
художник. В стаята се чуваше само астматичното дишане на 
последната жена на Удини и тиктакането на будилника.

- Колко искате? - най-накрая Арсен попита жената, 
която стоеше над тях като паметник на провала.

Малките процепи на очите й лукаво засвяткаха..
-  Хиляда  долара...  -  каза,  при  което  надолу  по 

стълбите настъпи оживление. - Нито долар по-малко!
Можеше  да  й  плати,  колкото  му  искаше;  беше 

достатъчно само да попълни чека, който Козилия му беше 
предоставила, но кой там, у дома, щеше да му повярва, че 
точно това е кутията с бои на Валдемар Удини, а не нечия 
друга? Всички кутии за бои и всички палитри си приличат.

Разгърнаха  "букета"  на  вратата  и  заслизаха  по 
стълбите.

- Ей, чакайте! - завика жената. - Ще ви я дам за пет 
стотака! Триста? Двеста... Дайте петдесет и мътните да ви 
вземат!



Върна се в стаята и й подаде банкнота от петдесет 
долара.

-  Наистина  ли  ви  беше  познат?  -  шепнейки  му  се 
завря в лицето.

Сложи нещата на Удини под мишница.
- Да - каза, - беше твърде познат.
-  Проклети!  -  застена  тя,  без  да  казва  кой  да  бъде 

проклет. - Додо, сине, изтичай до Мартин за бутилка!


