
Всички  забелязаха,  че  някаква  любов  подмлади 
принцеса Зое от Козилия. Във “Вилидж войс” пишеше, че 
никога  не  е  била  толкова  хубава,  както  през  този  сезон. 
Кожата й се опъна, а очите й придобиха нов, див блясък. 
Понякога през тях преминаваше бърза сянка на носталгия, 
която правеше принцесата още по-тайнствена и по-различна 
от семплите американски жени.

Чудни са пътищата Господни!

Валдемар Удини нарисувал през 1942 г.  портрет на 
едно момиченце!

Арсен  Леро  пристигна  след  цели  трийсет  и  пет 
години  в  Ню Йорк,  за  да  върне  тази  изгубена  картина  в 
Козилия. Случайно срещна модела на Валдемар и след това 
изчезна  в  някаква  каменоломна  в  централната  част  на 
Острова.  Не  беше  известна  личност,  така  че  дори  и 
чуждестранните  кореспонденти  в  Мимоза  не  забелязаха 
изчезването му. Впрочем, скоро избухна една от кипърските 
кризи,  та  журналистите  се  преместиха  от  Мимоза  в 
Никозия,  за  да  информират  своите  вестници.  В 
Отечествената  галерия  на  Валдемар  Удини  редките 
посетители могат да видят палитрата и кутията за бои на 
големия козилиански художник.

Ако  той  случайно  не  беше  нарисувал  малката 
принцеса, ако Арсен не беше пристигнал в Ню Йорк, ако не 
се  беше  появила  привързаност  между  тях  двамата, 
благодарение на същия знак, под който са родени, ако една 



неделя случайно не бяха играли “хота” в Сентрал парк и ако 
случайно  не  ги  беше  видял  един  съветник,  ако...  Но 
Валдемар  Удини  е  трябвало  да  нарисува  момиченцето  с 
куклата!  Само принцеса  Зое  не  беше задължително да  се 
разхубави след любовта със своя връстник. Но красотата не 
пита за цената. В този неин зрял блясък откриваме и нещо 
от нещастната съдба на Арсен, точно така, както в късната 
красота на всички жени трябва да се търсят следи от онези, 
които са ги обожавали някога.

А може би портретът на “Момиченцето с куклата” е 
трябвало  да  бъде  нарисуван  само  за  да  се  срещнат  тези 
двама, в света, където е трудно да се намерят сред хората?
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