
Растението, без което не мога 

 

Съществува ли нещо, без което не мога...? Близки хора? Място? 

Растение? Като човек на изкуството със специалност Ландшафтна 

архитектура, която е тясно свързана с тях, определено обожавам 

растенията! Но да има някое толкова специално?   

Нали всичко около нас се променя толкова бързо и неусетно. 

Природата го доказва постоянно. Днес- зимна картина, утре се носи 

аромат от безброй пролетни цветове и след още няколко мигвания- 

зрели плодове и есенен листопад. И това растение, което е взело 

дъха ти, още на следващия ден вече не е същото. А и природата 

винаги те изненадва- мислиш си, че си съзрял най- изкусната 

комбинация от мирис, форма и цветове, и след няколко крачки си 

опиянен отново. Така че, по мое мнение, красотата на растенията е 

точно в това- да им се насладиш в настоящия момент и след това да 

им дадеш възможност без да ги задържаш да се развият или увяхнат, 

но само за да те изненадат отново.  

Намирала съм четирилистни, петлистни детелини. Седяла съм 

сред поляна от Еделвайси в Пирин. По цяло лято съм прекарвала 

дните си сред растения всеки ден- на работа, в планината... И може 

би в някой от тези слънчеви дни или пък отдавна, едно цветно 

семенце се е настанило тайно в мен. Това растение го отглеждам аз!  

Добре де, сигурно вече ви се иска да станем малко по- 

практични и конкретни. Най- вероятно от мен просто се иска да 

напиша род, семейство, вид плюс останалите изисквания за почви, 

изложение, хабитат и т.н. Също както в часовете по Ботанка в първи 

курс- с това винаги се справях отлично. Следователно сега също се 

очаква да бъде лесно и ще опитам. Както вече споменах, семенцето 



покълна в сърцето ми. Местообитание- съдейки по това, че 

обожавам да пътувам, изглежда е лесно приспособимо и 

непретенциозно към условията на средата. Хранене- разнообразно и 

редовно, по три пъти на ден. Относно въздух, топлина и изложение- 

за предпочитане свеж въздух, какъвто се усеща в планината над 

1600м с изглед към върхове и необятна природа. Допълнителни 

описания за вида- предпочита свобода, отворен ум, абстракции, 

творчество и голяма доза приключения.  

Развълнувах се и пропуснах името... На латински- Anima mea! В 

превод на български- Моята душа. Малко познато, може би за 

повечето от вас напълно ново. Но пък може би много прилича на 

вашето растение, без което вие не можете!  
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