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ПРЕДГОВОР

Тази нощ се бях приготвила да гледам персеи-
дите, но небето почерня и изсипа дъжд. Получи 
се добре... за розите, за тревата и за огромния 
орех на двора. Един ураган преди години го беше 
разполовил – дървото се сгромоляса и орехчета-
та му се удавиха в пороя. Тогава си помислих, че 
властелинът на двора ми умира. А ето че днес 
е по-хубав от всякога. 

Вълшебно е това орехово дърво, и безсмърт-
но. Защото е дом на птици. Има клони за славе-
ите, за тежките сойки и за кълвача. Обикновено 
дърво, а пълно с любов и песни. Има си и дървена 
къщичка, в която не живее птица, а пеперуда. 

Странна е тази пеперуда. Беше се изплаши-
ла и се криеше в дълбоката сянка на дървото. 
Рядко се показваше. Цветовете ѝ бледнееха в 
сумрака, но си оставаше пеперуда. 

Искам да ви разкажа една приказка за нея. 
Написах я, защото сама отгледах това необик-
новено създание. И приказката е важна за мен. 
Хиляди пъти по-важна от собствения ми жи-
вот! Позволете ми да я разкажа, защото ако не 



6

го направя, все едно не съм живяла. Никой освен 
мен не я виждаше, моята тъжна пеперуда…
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Има мисли, които те връхлитат внезапно и 
те заставят да извършиш нещо. Така се случи 
при мен с изкореняването на лозите в двора. 
Бяха огромни, с разкривени тела като на древ-
ногръцки атланти. Единственото им хубаво 
беше сянката през лятото, но пък никой не 
я използваше. Нежната розетка от отразени 
листа се спускаше досами пейките. Идилична 
картина… и никому ненужна. 

Имам няколко пейки в любимата си градина. 
Самотни. Винаги съм си представяла много 
хора, насядали по тях, и знам, че един ден това 
ще се случи. Но за да се напълни с хора, първо 
трябва да се напълни с рози. 

Розите са необикновени цветя. И толкова 
подобни на нас. Някои са царици, други – обик-
новени момичета, а има и вълшебници. Различа-
ват се по багрите, по големината на цвета, по 
извивките на стъблата, по листата и арома-
та. Не обичам класическите червено-кадифени 
рози – такава претруфеност на цвета, аромата 
и формата. Те са царици и гледат света от-
високо. Всяко листче си е на мястото – като 
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изкуствено създадени, чак дразнещо съвършени. 
Ароматът им е тежък. А дрехите им напомнят 
на класическа театрална завеса. Белите пък са 
някак стерилни, ефирно нереални, сякаш не са 
за този свят и не излъчват никакво послание 
освен бялата си красота. Предпочитам полуню-
ансите в цветовете, например жълта с кереми-
дено или розова с бяло. Тези рози са естествени 
като живота, пъстри, обикновени. Разказват 
ти простички неща на разбираем език. 

Имаше такива в къщата на баба и дядо, бяха 
бордюрни и по време на игри и гоненици често 
падах в тях. Целите ми ръце ставаха в бодли, 
сякаш нарочно се хвърлях в тях и плачех. Но пък 
бяха толкова прекрасни! Никой не беше мислил 
как точно да ги засее – дали са бутикови, дали 
ще паснат на общия фон на двора. Не бяха рози 
от каталог. 

А днес избираме цветята и живота си от 
каталози. 

Някога розите имаха аромат, а сега от тях 
се изисква да бъдат красиви, да цъфтят дълго, 
ако може през цялото лято, да бъдат издръж-
ливи. Никой не се интересува от аромата им. 
Само децата се навеждат да ги помиришат. 
Тези съвременно създадени рози често умират 
още на следващата година, бързо се израждат 
и подивяват. 

И с хората е така: повечето живеят кратко 
и умират бързо. 

Исках моите рози да стигнат до небето и да 
направят свод, даже ги виждах. Щях да напълня 
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небето с рози, да седна на някоя пейка, а те 
да се спускат и да засипват лицето ми с цвят. 

Една сутрин извиках верен приятел и заедно 
започнахме да изкореняваме лозите. С какво удо-
волствие ги махах – бяха изживели своя живот. 
Телата им, жилави и здрави, не се предаваха. 
Държаха се като господари. Изправена до тях, 
виждах колко са огромни и още повече бързах с 
рязането. Каква жива и страшна ограда! И как 
се съпротивляваха! 

Каква е разликата между лозата и розата? 
От плодовете на лозата се прави вино, розата 
е поезия и красота. Аз не исках вино, исках лю-
бов. Представях си как ще се събудя в градина 
без лози. Нямаше да ги има и жужащите оси, 
които пият сока на гроздето. Край на купчини-
те ненужни, досадни листа. Исках да повикам 
птиците и да пеем заедно. Да унищожа час 
по-скоро вкопчените като пиявици увити стъл-
бчета. Действах с учудваща за самата себе си 
енергичност. 

В този миг се харесвах. 

Обичам, когато целите се превръщат в 
действия. Онази сутрин животът на лозите 
свърши. Имах усещането, че унищожавам злото 
и възраждам живота чрез розите – те щяха да 
ми донесат нещо ново и то нямаше да е свър-
зано по никакъв начин с миналото. 

А сега ми обещай, че ще се бориш и никога 
няма да се предадеш...
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Цветна хартия без душа. Нереална, лека и 
плашеща. Пеперудите имат лица с човешки очи, 
а телата им са хвърчила. Гледат уплашено с 
немигащи очи. Облечени в красиви дрехи. Гейши 
от изтока. Разпалващи въображението и бяга-
щи. Неуловими. Не може да си толкова ярък, 
нереално е. Покрити с прах телца, при допир 
скъсани крилца. Оставят цветен прах по пръ-
стите ти и умират. Защо са толкова ефирни и 
с женски имена? Защото са илюзия. Вятърът 
ги отнася и ето че са минало. Но следващата 
пролет ги възражда в още по-копринени деца. 
Изгарят очите ти с телата си. Не падат ни-
кога и не умират.

„Анорексия, анорексия! Заминавайте при пси-
хиатър, не сте за нормална болница! Дъщеря ви 
е лъжкиня, тя гладува, а ние от месеци се опит-
ваме да я лекуваме! Заминавайте си и Господ 
да ви е на помощ! И да знаете, че в България 
лечение за тази болест няма!“

Затова реших да пиша, защото другите пред-
почитат да мълчат. Защото за това не се 
говори, за това няма лечение. Нещата, които 
се крият или премълчават. Наричаме ги трудни 
моменти.

Опитах много начини за справяне и за забра-
вяне на преживяното. Провалих се, не забравих. 
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Убеждавах се, че това е част от моя живот, 
само моя – нещо твърде лично, важно единстве-
но за мен. Защо изобщо да занимавам хората?

Не си повярвах.

Не искам да съм поредният човек, който 
крие тайна. Болни сме от криене на животите 
си. Дните минаваха, но въглените от пожара 
тлееха, а картините на ужаса изгаряха очите 
ми. Гърлото ми пресъхваше, дъхът ми спира-
ше, но съм жива и за да продължа, трябва да 
изтръгна тази история от себе си. 

Тайните…

Вие можете ли да живеете с тайни? Всички 
можем. Те се толкова сладки и невинни, наши-
ят любим свят. Носим ги и ги пазим грижливо, 
вечер си лягаме с тях и ги топлим. Станали 
сме гении в тяхното прикриване. Измисляме си 
за какво да се тревожим, притесняваме се за 
живота на другите, а ни е страх да надникнем 
в нашия собствен. Така сме се слели с фалши-
вите си роли, че не знаем чий живот живеем. 
Страхът ни е превзел, а срамът да покажем 
същността си е голям. Страхуваме се от сен-
ките си, но стоим в тях и се крием. Студено 
е, преследват ни демонични същества. Понякога 
с години водим отчаяни битки, докато един 
ден от нас останат подобия на хора, защото 
под сянката животът свършва. И вече няма 
значение дали сме на върха на мечтаната от 
нас кариера, колко е голяма къщата ни, с кого 
сме или дали често отскачаме до Малдивите. 
Вече не знаем кои сме и собствените ни деца 
не ни познават. 
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Не знам кога за пръв път човечеството е 
облякло лъжливата си мантия, но съм сигурна, 
че това е било началото на неговата гибел. 
Никой няма време да изпитва щастие, защото 
трябва да отвори в себе си отдавна закърнели 
органи и сетива. Рецепторите ни за разпозна-
ване на щастието се изтощиха. Ключовете за 
сърца ръждясаха и не отключват. Страхът от 
холестерола запуши артериите и кръвта в тях 
пресъхна. Не искаме храна, не искаме любов, не 
искаме да живеем. Телата ни са балони с въздух, 
които блуждаят и наблюдават от висините 
окаяните ни души, които като изгубени звезди 
проблясват и угасват. Забраняваме си или се 
отказваме да преследваме щастието, защото 
от тази емоция произтичат събития, разруша-
ващи бронята ни. 

Но имаме деца, които за разлика от нас го 
търсят. И искат да ни виждат в достойни роли. 
Не ни харесват, когато се преструваме и лъжем. 
Нашето лицемерие и пасивност ги обърква и 
те се запътват към себе си. Често този път 
е труден и неясен и те попаднат в ад, за който 
не подозираме. Да, адът наистина съществува и 
аз го видях. За там се беше запътило и моето 
дете, избирайки самонаказанието и бавното 
унищожение. 

Има хиляди такива деца. И възрастни. Сти-
га да пожелаете да се огледате, ще ги видите. 
Едните постоянно се тъпчат и едва закопча-
ват дрехите си, а другите все са яли и учтиво 
отказват предложения им бонбон. Повечето от 


