
Вървеше залитайки в мастилените сенки на стръмните улици. Понякога поглеждаше нагоре в 

медножълтите прозорци изрязани на индигово -сините сгради. Прозорци обещаващи топлина, 

компания, храна.Някъде и любов...Поспря се пред къщата,на върха на която беше ателието на 

Анри. Вероятно и Мадлен беше там – може би лежеше като котка, докато Анри с отсечени 

движения улавяше мекотата й, бялата кожа и тициановите коси. Може би не рисуваше очите й с 

цвят на мъх, защото сведените ресници правеха сенки на прозрачната й кожа. Като че ли не му 

стигаха всички нещастия, а трябваше да се влюбва като последен глупак в любимата на приятеля 

си. Монматр отговаряше на латинското си значение ...Mons Martyrtum, - „Планината на 

мъчениците“. „До това се стига като не се слуша гласа на разума, а се преследват мечтите“ -, се 

само съжаляваше Дани О'Брайън и с нежелание вървеше към тъмната си и студена квартира, ако 

можеше да се нарече така дупката, която обитаваше на върха на ветровития хълм. Само това му 

напомняше за родната Ирландия – вятъра. Напусна дома си или по-точно беше прогонен от него, 

когато категорично отказа да поеме юздите на  малкото графство, избирайки път, който 

напомняше блуждаене в омагьосана гора.И без това тримата му братя скочиха веднага да заемат 

неговото място ...на никого не липсваше у дома. От малък си беше такъв отнесен, приличаше на 

покойната си майка.Дома му липсваше, но беше горд и предпочиташе да свърши тук – непознат и 

беден. Не му провървя – даде по-голяма  част от парите, с които дойде за квартира, бои и платна. 

Парите свършиха, не продаде нито едно от нарисуваните платна – Париж беше като преял котарак 

– мишките- художници подскачаха край него. Последните седмици изпадна дотам, че да носи по 

няколко платна обикаляйки бакалиите в замяна за малко храна. И кисело вино. 

Изкачи петте етажа на тясното стълбище, парапета се клатеше под ръцете му. Трябваше да 

внимава, хазайката със сигурен нюх надуши, че наемателя й е привършил парите, а квартирата 

беше предплатена за съвсем малко време напред. Отвори вратата и огледа временния си дом – 

няколко скапани мебели,свещи в чинии,стъклени бутилки на прозореца,малко легло и всичко 

останало -платна. И те бяха свършили, изрисувани със страст, която никой с франкове в джоба не 

пожела да сподели.Огледа съкровищата си – боите.И те бяха привършили като незнайно защо 

бяха останали все сини. Прегледа бутилките натъркаляни за нещо в тях, събра 3-4 глътки и се 

хвърли в леглото надявайки се на безпаметен сън. Сън имаше, и то какъв... 

   Сини хълмове,покрити със сини цветя със сини тичинки. Сини очи полускрити в сини коси. Сини 

ръце, сини къщи със сини вятърни мелници. Син дъх изричащ сини любовни слова. Син вятър и 

сини души. Синя светлина с пърхащи сини сенки. Синия кей с вързана синя лодка. Синя пейка на 

синята улица, чакаща точния човек. 

  Изплува от съня си като от дълбоко езеро. Отвори очи и взе дъх отварящ всичките алвеоли до 

край. Огледа мизерното си студио на неясната светлина на започващия ден. Дали очите му 

правеха шега или махмурлука правеше света по различен? Излезе на мъничката си тераса до 

единствения прозорец – Париж беше в краката му. Със изящната архитектура, с покриви приютили 

стотици нещастници като него и хиляди птици. Със синята омара,прегръщаща още сънливия град. 

Дървото, което растеше в двора миришеше синьо – не вярваше,че магнолията така.  С рязко 

движение влезе вътре осенен от идея. Прегледа отново платната – нито едно бяло ... Какво пък, 

неговите могат да понесат по 2 картини наведнъж. Извади боите – ултрамарин, индигово,тюркоаз, 



кобалт, пруско синьо. Щяха да му стигнат за идеите.  

 Следващите седмици излизаше само привечер да вземе увяхналите зеленчуци, които изхвърляха 

на затваряне търговците, някой друг изсъхнал комат от пекарната и отново се връщаше на тавана. 

Беше  като вцепенен, хипнотизиран, омагьосан.Рисуваше, забъркваше на палитрата, нахвърляше 

със страст виденията си на платното. Накрая всички платна свършиха, разглоби от шкафовете и 

гардероба вратичките и потопи в синьо. Последна падна масата. Изтощението  взе връх и той 

почти се срути в леглото си. На вратата се почука първо тихо, после тревожно, накрая почти 

паникьосано. Дани едвам изпълзя от съня и отвори – на прага стоеше приятеля му Анри и един 

непознат мъж в елегантен костюм. 

Дани, не съм те виждал със седмици, изплаших се за теб, човече! - прегърна го с облекчение Анри 

с кльощавите си ръце. - Знам, че беше закъсал доста и ти водя един специален човек – това  е 

мосю Коста Папаверис, меценат е. Дано се харесате и ти помогне. 

Господина в гълъбовия костюм вече обикаляше ателието и в захлас гледаше сините платна. 

Индигови стъпки в синия пясък, тюркоазни скали в синята трева.Едни очи, които накараха Анри да 

ахне – неговата Мадлен. Синия свят на Дани О'Брайън.  

Така се роди синия период на ирландеца. 


