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Растенията, и особено дърветата, винаги са ме изпълвали с възхита – дотам, че
като малък рядко рисувах нещо друго. През годините неведнъж ми се е случвало
да си мисля, че в някой предишен живот без съмнение съм бил дърво. И по-точно
дъб. Навярно защото един огромен вековен дъб беше любимото ми място за игри
в детството, а и пръв другар в тях. Да, дърветата никога не са били за мен
неодушевени предмети – откакто се помня, ги възприемам като живи създания.
Живи и добронамерени.

От време на време попадам на статии, в които за растенията се говори като
за същества, способни да чувстват и дори да общуват помежду си по определени
начини. Хрумна ми, че би било интересно, а и забавно, някой път да се вслушаме
в тях и да преведем на човешки език онова, което може би имат да ни кажат.
Ето защо – с помощта на учениците си по творческо писане – подбрах трийсет
представителя на флората, забележителни с размерите и поведението, които са
придобили в хода на еволюцията, и на драго сърце им дадох думата.

Стефано Бордильони
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Без значение дали виреят в равнината, или
по планинските склонове, растенията устремяват стъбла
нагоре, за да уловят колкото се може повече слънчева
светлина. Тя им е необходима за фотосинтезата, тоест
за самия им живот. В надпреварата си към небето
някои достигат рекордна височина.

