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Мистерия с петуния

На отиване и на връщане от работа, от супермаркета или 
от тренировка минавам все по същия стар макадамен път край 
Общината. Един ден забелязах, че между паветата на тротоара, 
на завет до гранитната стена на сградата е поникнала петуния. 
И както се чудех кой вятър я е довял сред този гранит, в това 
незапомнено горещо и сухо лято, видях я на другия ден да се усмихва 
с едно бяло цветче. Понеже се връщах от тренировка, в пласт-
масовото ми шише беше останала малко вода. Излях я върху ко-
ренчетата капка по капка, защото земята беше станала твърда 
като гранита и водата се разливаше встрани. След два дни видях, 
че петунията се беше обсипала с бели цветове. Какво наивно цвете 
– си помислих. Явно не знае нищо за скучаещите, безчувствени към чуж-

дата болка деца, които могат да го накъсат и разхвърлят върху горещия 

асфалт. Явно не е чувало за недовършената Вавилонска кула и за оста 

създаване – разрушаване, около която се върти нашето човешко съществу-

ване. Аз, която знаех всичко това, че и още повече в добавка, и бях 
преглътнала много горчиви хапове, започнах със свито сърце да се 
приближавам към цветето, защото вече го бях опитомила. А то 
продължаваше безгрижно да се усмихва с всичките си бели цветче-
та едновременно. 

 Една вечер, на връщане от тренировка установих, че съм 
изпила всичката вода и в пластмасовото шише не е останало 
нищо за моето цвете. Ядосах се на себе си, разбира се, и когато 
го наближих, се взрях да видя дали не се е омърлушило. Тогава забе-
лязах край коренчето му тъмен кръг. Някой друг беше забелязал и 
полял смелата, доверчива и лъчезарна петуния. Някой друг също 
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беше  сложил камък в стената на Вавилонската кула. Тази малка, не-

известно откъде довеяна петуния се оказа права – усмихнах се почти 
безгрижно. 

 Минаха седмици. Днес, на връщане от супермаркета видях, 
че петунията я няма. Огледах се, но наоколо нямаше ни цветче, 
ни листче от нея. Цветето беше извадено с коренчето. Реших, 
че някой от тези, които почистват улиците, я е взел за плевел, 
но не – плевелите си растяха все така между паветата. Никой не 
беше почиствал. Мистерията се задълбочи. Големият въпрос лоша 
или добра е човешката природа, злото или доброто господстват 
в света, зейна с още по-голяма сила сред паветата, от празното 
място, където беше расла една сияйна петуния.


