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Моето разкриване - Crimson Firewill 
 
Най-трудното при разкриването е не как ще кажеш на родители, близки или приятели, 
а как ще се разкриеш самият ти. Ако ти самият не се приемаш такъв, какъвто си, тогава 
ще е много трудно да се разкриеш пред други. В моя случай беше така. 
Като по-малък не бях образован много по темата за сексуалността и половата 
идентичност. Бях хранен от хомофобски жаргонни думи, от стереотипи за гейовете, 
още повече дори не знаех, че лесбийките съществуват. Разбира се, аз самият бях 
хомофоб заради средата, в която израснах, и факта, че бях обект на насилие в 
основното училище, за това, че не бях типичното момче.  Бях голямо мамино дете, 
неспособен да се защитавам или да използвам груб език, заради което бях обект на 
насилие, физическо в редки случаи, но вербалното беше доста ужасно. 
След основното училище влязох в гимназия, от която излизат компютърни техници и 
инженери. Училището беше главно от момчета, нямаше много момичета, а и моят 
клас беше само от момчета. Осми клас мина добре, както и началото на девети, но по 
едно време вербалното насилие се върна и беше доста по-ужасно и от преди. Бях 
обсипван с обидни думи и стереотипи. Тогава си мълчах и траех, защото знаех, че, ако 
избухна в сълзи, подигравките само ще се увеличат. Изтраях така до края на девети 
клас и първия срок на десети. 
Заради подигравките се чувствах объркан, понеже аз харесвах жени и се чудех как е 
възможно да харесвам мъже. Но истината е, че порнографията, която гледам, е само 
с мъже още от осми клас и чувствах дълбока скръб, след като приключех гледането. 
Опитвал съм се да се огранича от гей порнография, дори да гледам хетеросексуални 
двойки, но така и не ме възбуждаше. Постепенно разбрах, че не мога да се огранича 
от гей еротиката и продължих да правя това, което ми допада. Постепенно почнах да 
се самообразовам за ЛГБТИ+ хората и предразсъдъците ми изчезнаха, започнах да 
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разбирам проблемите им.  Но дори и тогава в главата ми беше още мъгла за моята 
сексуална ориентация. Просто бях още объркан и не знаех какъв съм. 
Всичко се промени един ден, когато се прибирах от училище. Беше втория срок на 
десети клас и бях втора смяна на училище. Ще излъжа, ако кажа дата, но беше в 
началото на пролетта. Качвам се аз на тролея за вкъщи с желанието да се прибера в 
дома и сядам на седалката. Пред мен се беше качил един мой съученик с негов 
приятел от съседен клас. Винаги знаех, че е по-различен от другите, дори го 
съзерцавах неосъзнато. Беше доста неловко, зяпах го, докато не обърне очи към мен, 
тогава отвръщах поглед.  Същото стана и в тролея, докато не слезе на спирката, която 
беше близо до тях. 
Онази вечер си мислех по въпроса за него и разбрах, че съм хлътнал до уши по моят 
съученик, и тогава ми просветна и си рекох наум: „Стига с това самонараняване, аз 
съм бисексуален“. Откакто си казах това, светът беше много по-приятно място. 
Остатъкът от десети клас мина без проблеми. 
После почна единадесети клас и с всеки ден, прекаран в училище, съзерцавах моят 
идеал за мъж. Обаче реших, че не трябва да бъда мълчалив и да направя нещо, 
заради това реших да му дам нещо от сърце. Понеже се обучавах сам на японските 
азбуки, реших да му дам написано в стил калиграфия името му на хирагана. Той го 
видя и много го зарадва, пита ме дали е на японски и каза, че е много готино. По-
късно си тръгнах по-рано от училище заради контролно по философия. По ирония на 
съдбата той беше излязъл малко по-рано и се срещнахме на спирката и вързахме 
един разговор за японския език и как той има желание да научи езика. Разговорът ме 
зарадва много и се прибрах ухилен до уши вкъщи, което тогава беше рядкост. На 
следващия ден му подарих манга от моята лична колекция, изцяло на японски. Той я 
прие с чисто удоволствие, понеже беше мангата Bleach, чиято аниме адаптация му 
беше любима. С течение на времето ставахме по-общителни един към друг. 
Причината, поради която не исках да му казвам за чувствата си, беше, защото той си 
имаше гадже. Не исках да бъда егоист и не исках да го обърквам. 
Така времето течеше и стана време за коледната ваканция и с майка ми и сестра ми 
заминахме за Австрия при баща ми, който почна работа там от пролетта на 2016 г. 
Причината беше финансова, трябваха ни пари за изплащане на жилищния кредит, 
който нашите в България не можеха да изплатят от 2009 г. насам. Прекарахме Нова 
година там. Знаех, че новата 2017 г. ще бъда тотално различна от всички останали 
години в живота ми. 
Предположенията ми се оказаха верни. След Нова година се върнахме обратно в 
България и училището продължи, но всичко беше различно. Като го гледах, вече не 
изпитвах невинните чувства на първата любов, а отчаяна нужда да го имам до себе си 
и да бъда негов завинаги. Изпитвах чувствата на любов, страх и тъга едновременно и 
това ме разкъсваше отвътре. Бях съсипан и исках да избухна в сълзи, но каналите ми 
за сълзи бяха спрели заради потискането на емоциите ми. Той беше светът за мен, 
очите ми виждаха само него и виждах всеки негов недостатък като дар небесен. Не 
бях сам в това, понеже събрах смелост да кажа на една близка моя приятелка, която 
ме прие с усмивка и разбирателство. 
С всичко това времето минаваше и беше денят на влюбените, а тогава веригите, 
оковали емоциите ми, почнаха да се чупят. Не можех да спя онази вечер, бях решил 
да му кажа и му написах  съобщение, в което му казах, че искам да говоря с него за 
нещо важно. Едва успях да заспя. На следващия ден сърцето ми тупкаше безспирно 
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все едно искаше да избяга. Едвам отидох на училище със страха от признанието. Не 
знаех какво да му кажа, как да му го кажа или дали ще ме приеме.  
Успях да го избегна целия ден и се прибрах съсипан и уморен. На следващия ден 
обаче ме пита за какво съм искал да говорим, бях шокиран и отново не знаех какво 
да направя. Думите просто не изскачаха от устата ми. Бях неспособен да говоря от 
сърце, а разумът убиваше всяко мое желание. Въпреки това направих още един опит. 
В началото на март си тръгвахме по-рано от часовете. Аз го изчаках и бях по-уверен, 
благодарение на думите му: „Ако има нещо, ми кажи. Ще те разбера. Не съм тук да 
ти се подигравам“. Въпреки това не посмях да му кажа, нещата станаха сложни. 
Гаджето му го чакаше извън училище и те изглеждаха толкова щастливи заедно, че 
избухнах в ревност и тъга и си тръгнах веднага. Остатъкът от единадесети клас мина 
без дори да му кажа и дума. 
През лятната ваканция баща ми беше дошъл от Австрия, за да прибере някои вещи от 
нас. Родителите ми с по-малката ми сестра решиха да живеят в Австрия оттук нататък, 
аз бях решил да остана в България, за да изкарам средното и висше образование. 
Разбира се, прекарах ваканцията при тях, но през септември се върнах и дванадесети 
клас започна. 
С дванадесети клас почнаха и проблемите. Както винаги, любовните ми съзерцания 
продължиха, както и желанието ми да му кажа. Но беше безнадеждно, започвах да 
се депресирам все повече. Губех желание да правя каквото и да е. Докато един ден 
ми омръзна от всичко това, спрях да мисля и оставих сърцето ми да говори. Написах 
му съобщение, че искам да говоря с него и този път няма да бягам. Беше две седмици 
преди рождения ми ден, чувствах се готов. 
На следващия ден след училище останахме насаме и му казах, че съм бисексуален. А 
на него му беше все тая какъв съм, но рекох, че проблемът не е в това. На него му 
стана ясно, че имам чувства към него и ми рече: „Та аз знаех. Беше очевидно“. 
Разговорът продължи и той ми даваше съвети и говореше за неговия живот и 
грешките,  които всеки човек прави. Каза да не тая чувствата в себе си и да не се 
самонаранявам. Разбира се, любовта ни беше невъзможна от началото и ме 
отхвърли, но по-най нежния възможен начин. След разговора той ме прегърна, 
опитвайки се да ми вдъхне малко щастие и си казахме чао. 
Въпреки че бях отхвърлен нежно, тъгата от разбитото ми сърце не ме напусна. Отне 
ми поне седмица да го преживея и благодарение на разговора, който проведохме с 
него промени живота ми. Ставах все по-сигурен в себе си и горд от това, че съм 
бисексуален. Казах и на леля си и тя го прие много спокойно. Дори проведе „онзи 
разговор“ с мен за секса и предпазване от СПИН и дори откъде да си взема 
презервативи. Никой не беше водил такъв разговор с мен, дори и родителите ми, на 
които все още не съм казал. За родителите си чакам момент, в който мога да 
контролирам живота си без тяхна помощ. Така те ще видят един отговорен възрастен 
и отговорен човек с бъдеще пред себе си. 
Сега съм отворено бисексуален и се радвам от живота. Не рекламирам сексуалната 
си ориентация като някои известни личности и хора, но и не се крия от никого повече. 
Опитвам се да открия подходящия човек за мен, с който да споделя живота си. Засега 
не ми се получава, но не губя надежда и гледам смело напред. 
 
За автора: 
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Crimson Firewill (псевдоним) е от Варна и е на 18 години. Идентифицира се като 
цисджендър бисексуален мъж. В момента учи за техник на компютърни системи. 
Планира да запише софтуерни и интернет технологии в Техническия университет във 
Варна. Любител е на японската култура. Учи японски език. След като завърши 
Техническия, има намерения да запише второ висше в Япония. Обича музиката и 
киното. Идеалът му за мъж е Ник Джонас.  
 
 

 

Историята на моето разкриване - Black Jade 
 
 
Смело мога да заявя, че разкриването, въпреки че всички хора от ЛГБТИ обществото 
се сблъскваме с него, е тотално различно преживяване за всеки един от нас. За някои 
то е болезнено дълъг процес, за други е най-простото нещо на света. Най-важното в 
крайна сметка е да разкажем нашата история, да се припознаем донякъде в чуждите 
и да се свържем заедно, като обществото, което сме. 
 
Сега ще ви разкажа моята история с всичките ѝ нормалности и причудливости. Всичко 
започна много просто, както винаги започват всички крайно трудни неща. Една 
сутрин, докато още бях в гимназията, се събудих с чистата идея, че може би нямам 
интерес към момчетата. Предателското ми съзнание, разбира се, ми подхвърли, че 
може би преувеличавам и просто имам интерес и към двата пола. Типично. Няколко 
дни по-късно говорих с един мой приятел по темата и му се разкрих, така да се каже. 
Но не се чувстваше като „истинско разкриване“, тъй като той беше открит бисексуален 
мъж, който никога не е имал проблем с изразяването на сексуалността си. Чувствах се 
сякаш не му предоставях кой знае каква информация. Много хора от общността биха 
се радвали на такава ситуация, предполагам. А аз просто чувствах една празнина.  
 
Нормалността на ситуацията рязко се промени. Защото дойде време да се разкрия 
пред всички останали – семейство, останалата част от компанията ми, целия свят 
дори. Поредицата от разкривания, които последваха този момент, ще нарека 
„тайните разкривания“. Звучи като парадокс. И напълно е. 
 
Прибирайки се от училище един ден, ме изпълни една мисъл. Отидох при майка ми, 
докато поливаше цветята и се подготвих да задам въпроса. Засмях се малко, защото 
реших, че ще прикрие реалната причина, поради която я питам такова нещо.  
 
 - Абе, майка ми, какво мислиш за гейовете? - попитах аз. 
 
Майка ми помълча малко. Тишината, меко казано, беше задушаваща.  
 
 - Мисля, че, ако гейовете не съществуваха, светът щеше да е много по-добро 
място. 
 
Аз пак се изсмях и излязох от стаята, без да кажа нищо. Но много ясно си спомням 
мислите си в онзи момент - „Майка ми ме мрази, а дори не знае коя съм“. До този 



5 

 

момент държах много омраза към себе си. След него ненавистта подсъзнателно 
нарасна. Това беше първото ми тайно разкриване.  
 
Същата година също толкова уплашена и мразеща себе си се разкрих пред най-
добрата си приятелка. Тогава бях решила, че може би имам чувства към нея. Това 
усложни нещата. Нека кажем, че след много сълзи, много грешни думи и избори и 
много болка, ситуацията стана още по-непоносима за мен. Реално погледнато, бяхме 
деца и не подходихме към нещата както трябваше. Не я виня ни най-малко и 6 години 
след цялата каша сме неразделни. Но в онези моменти самотата ми беше по-
умопомрачаваща от всякога. Фактът, че точно в гимназията се борих с тежка депресия, 
никак не помагаше. Вкъщи всичко беше кошмарно и без разкритието ми. Родителите 
ми не се държаха като такива, всичко беше моя вина, дори и неща, които не бяха 
свързани пряко с мен. Спомням си как в тези моменти нещо в мен най-после се 
пречупи. Започнах да използвам алкохол като форма на самонараняване.  
 
Следващото ми тайно разкриване е момент, който надали ще забравя някога. Беше 
един от последните ми месеци в гимназията. Баща ми ме караше обратно от училище. 
За да има контекст към последвалия разговор, ще кажа, че винаги съм била пълна. 
Родителите ми, когато съм била малка, не са знаели как да се справят с качването ми 
на безкрайни килограми всяка година. И с всяка следваща това все повече и все 
повече ставаше „моя вина“. Тях никога не ги е интересувало хранителното ми 
разстройство, но пък винаги ги е интересувало как изглеждам. След поредния им 
неуспешен опит да ме „излекуват“ се случи следният разговор. 
 
 - Никой мъж няма да те иска, виж се на какво мязаш! - изкрещя се баща ми. 
 
Спомням си, че се изсмях мазно и не му отговорих. Но в главата ми се проведе цяла 
сценка. 
 
 - Баща ми, много се радвам, че никой мъж не би ме искал, тъй като и аз никак 
не ги искам. 
 
Към този момент беше започнала да ми светва лампичката, че не съм бисексуална, а 
че просто харесвам само момичета. Когато се прибрах вкъщи след разговора, получих 
нервен срив. Не ми направи голямо впечатление, тъй като това се случваше почти 
всеки ден. Това беше второто ми тайно разкриване.  
 
Последваха много други такива – с всеки един човек, с когото си говорих често и 
имах важни приятелски отношения.  
 
Започваше да ми щраква лампичката, за това какъв беше реалният проблем - не 
можех да приема факта, че съм лесбийка. Думата ми стоеше като отрова на езика и 
аз отказвах да я изрека, било то на глас или умствено. Въпреки осъзнаването на 
проблема той остана. Защото тогава депресията ме беше погълнала до такава степен, 
че не ме интересуваше какво правя или какво не правя. Бях решила да си отнема 
живота преди завършването така или иначе. Имаше ли някакво значение какво мисля 
за себе си и за това коя съм? 
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За мое голямо щастие и късмет в тези моменти се запознах съвсем случайно с едно 
момиче от Полша. Заедно започнахме да пишем разни неща, тъй като тъкмо бях 
открила нуждата си да съм писателка. Много бързо станахме приятелки. Оказа се, че 
тя също е лесбийка. Разликата между нас обаче беше покъртителна. Открито 
флиртуваше с мен, въпреки че не беше сериозно, а по-скоро игриво. Аз 
първоначално, още погнусена от това, което съм, въобще не ѝ отвръщах. Но с 
времето, виждайки колко свободно обича себе си и това което е, вътрешният ми 
свят се разтресе. Започнах да ѝ отвръщам. Естествено и двете се интересувахме от 
приятелство и от нищо повече, но свободата, която това ми даде, беше 
величествена. Това беше моята точка на пречупване, която доведе до това да не 
прекратя живота си и да започна да приемам себе си. И въпреки че с момичето от 
Полша вече не сме в контакт поради голяма грешка, допусната от мен, тя завинаги 
остава един от малкото хора, разклатили света ми.  
 
Годините в университета минаваха по коренно различен начин от тези в училище. 
Далеч от родителите ми и токсичната среда на гимназията душата ми цъфтеше. Когато 
някой ме питаше дали си имам приятел, аз гордо поклащах глава и заявявах, че не 
харесвам момчета, а само момичета. В контраст на „тайните“ ми разкривания тези 
въобще не се чувстваха като разкривания. Просто се чувствах като... аз.  
 
Тогава започнах да се замислям. Какво реално е разкриването? Това да кажеш на най-
близките си кой си? Това да кажеш на приятелите си кой си? На целия свят?  
 
Нищо такова. Себеомразата ми ме беше заслепила до такава степен, че не осъзнавах 
най-важното разкриване, което мога да имам. То не е да кажа „аз съм лесбийка“ или 
„аз харесвам само момичета“ или „аз съм гей човек“. И въпреки че тези изречения, 
веднъж излезли от устата ми, ме накараха да се чувствам сякаш съм на върха на света, 
те не бяха ядрото на проблема. Не. Най-важното изречение звучи по съвсем друг 
начин.  
 
„Не ме е страх.“ 
 
 
За автора: 
Black Jade е от Варна. Обича писането, видео игрите и музиката. Ученето на чужди 
езици й е хоби и страст. Завършила е кореистика.  
 
 

Стъпките към моето разкриване - Lotus Flower 
 
 
Ако кажа, че откакто знам, че харесвам момичета, животът ми е станал песен, ще 
излъжа. Разбира се, първоначално е прекрасно чувството да осъзнаеш нещо ново за 
себе си. Чувстваш се по-опознал се, научил някаква тайна, която дори ти самият не си 
знаел, че криеш. Но ето, харесваш момичето, с което си се запознала преди няколко 
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месеца и с което толкова лесно общуваш. Всичко това е толкова приятно, толкова 
вълнуващо, толкова ново, толкова... правилно. И какво? Оттук накъде?  
 
Стъпка номер едно: признай го пред себе си 
 
Осмисли го, премини през чувството, осъзнай го. Сънуваш я почти всяка вечер, 
представяш си, че спи до теб на тясното ти легло в Студентски град и нямаш друг избор 
освен да се доближиш съвсем леко към нея, за да не паднеш от леглото.  Пишеш 
стихотворения за нея.  Стоиш с нея по скайп до 6 часа сутринта, заради което изпускаш 
няколко лекции на следващия ден. Почна да гледаш всеки лесбийски филм, който е в 
мрежата, само и само да видиш какво е това, което те „тормози“ всеки ден. Изгледа 
вече всички филми и мина на книги. Прочете няколко... намираш дори в най-стрейт 
книгите неща, които да ви свързват. Признай си вече. Чудиш се защо сънуваш сънища 
с момичета толкова често. Купуваш си книги по психология, почваш да четеш Юнг и 
теорията за подсъзнателното, което избива в сънищата. Вярваш им. Убедена си. На 
път си... Минава още време и не след дълго просто приемаш факта. Ти харесваш 
момиче. И това е толкова красиво и толкова естествено. Чувстваш го като най-
правилното нещо на света. А ти си просто щастлива, че го откри.  
 
Стъпка номер две: приятелите 
 
Прекрасните ти приятелки, с които общуваш всеки ден, и идея си нямат за твоя 
неконвенционален кръш. Те просто ревнуват от новата ти приятелка, с която общуваш 
повече отколкото с тях. Която те отнема от тях и от ходенето на дискотеки и воденето 
на луд хетеро живот като български студент в София. Е, време е да се запознаят с 
твоята истина. Споделянето с първата ти и най-истинска приятелка не беше толкова 
зле, тя така и така вече видя, че си доста окаяна в последно време, сега поне навърза 
нещата в главата си. Някак си се постара да бъде подкрепяща и отворена, но ти тайно 
знаеш, че тя все още се дразни на новата ти приятелка. Нека сме честни, ако това беше 
мъж, щяхте да си говорите на трета чаша вино досега и да кроите планове как да му 
се харесаш. Но в света на един потенциално гей човек, какъвто си ти, шансовете за 
това не са големи. Преминаваме към приятелка номер две, която е толкова 
развълнувана и зарадвана, че й казваш нещо такова, че дори не ти се вярва. Чувстваш 
се супер щастлива и една идея по-облекчена. Приятелки номер три, четири и пет са 
също толкова подкрепящи, също толкова щастливи за теб. А ти, ти се чувстваш 
наистина добре, защото имаш подкрепата на едни от най-важните си хора – 
приятелите. Разбира се, впоследствие казваш на най-добрия си гей приятел и на свои 
колеги от университета, включително и на най-строго религиозната си приятелка и те 
всички са някак толериращи. И с тази стъпка се зареждаш със сили да  направиш 
следващата и по-голяма такава – да кажеш на човека, който заслужава да знае най-
много. 
 
Стъпка номер три: Момичето 
 
Вече наистина толкова много се изтормози, изпи толкова много вино, толкова 
ненужно много момчета целува... и видя, че не си струва. Не можеш да спиш, не 
можеш да учиш, не можеш нищо да правиш качествено, защото чувствата ти вече 
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напират, а сърцето ти ще се пръсне от притеснение. Хубаво е, че са приятелите ти, че 
да те посъветват да й напишеш писмо. Писмо, в което да й кажеш всичко. И оттам 
насетне просто да оставиш нещата да се случат. Една вечер след лекции просто сядаш 
на леглото си, късаш два листа от най-близкия до теб тефтер и изливаш всичко... по 
ужасно непохватен начин, но го правиш. Слагаш го в един плик и на следващия ден го 
пускаш в пощенската кутия в университета си и се надяваш на най-доброто. След пет 
дни, изненадващо бързо между другото, тя ти пише, че е получила писмото ти. И че я 
е зарадвало. Не можеше да ти каже нищо друго... НИЩО ДРУГО. След което това, 
което последва, бе пращане на смешни YouYube видеа и разчупване на ледовете и 
неловкостта в продължение на два часа.  
 
След няколко месеца момичето на мечтите ти най-сетне се връща в България за 
ваканцията и си казваш: „Добре, сега вече няма да имам проблем да говоря с нея за 
това писмо. Вече съм й казала как се чувствам, ще я заведа на бар, ще пийна едно за 
отскок и ще инициирам разговор“. Да, бе, да... нищо не направи, нищо не инициира, 
напротив, беше дори още по-спечена. 
 
В крайна сметка добре, че са ваканциите, че да се видите лице в лице и да се убедиш, 
че е имало защо да й пишеш.  Вече беше ясно, че и тя те харесва, даваше ти толкова 
много знаци и то от доста по-рано, отколкото ти си си мислила.  
 
И просто един щастлив ден, две години и половина откакто я познаваш, откакто я 
мечтаеш... тя става възможна. Това момиче те целува на леглото ти точно на 
рождения ти ден. Чувствата в твоето малко гей сърце биват най-сетне споделени. С 
това започва приказката, но и всичко, което може да се намери в една приказка... 
 
Стъпка номер четири: Приятелите (ОТНОВО) 
 
Защо отново ли? Ами защото е време да им споделиш, че последната им необвързана 
и девствена приятелка, вече не е сама. Не, че това има толкова значение, но 
повярвайте ми, в хетеро света има. И сега вече беше разкриване номер две сред 
приятелите ти, а именно това разкриване от типа: „Аз не съм се объркала, наистина 
искам да съм с това момиче и мисля да правя секс с него.“ Разкриване и заявяване на 
твоята връзка едновременно. Реакциите? Иска ти се да са като първия път, но нещата 
не стават винаги, както очакваш. Най-близката ти тогава приятелка, като съвет дали 
да правиш секс с това момиче и в отговор на всичките ти притеснения, наложени от 
хетеронормативния свят, ти казва: „Ъм, нали знаеш, че няма да стане само с пръсти?“. 
Единствената реакция, която можеш да дадеш, е просто да си замълчиш, повече да 
не говориш с никого за това и просто да действаш, както най-добре чувстваш. Което 
се и случи. И ти вече не беше „девствена“ или поне не ти се налагаше да мислиш за 
това, защото кой мисли за това, когато е щастлив в обятията на човека, с когото иска 
да бъде? Докато не дойде моментът да споделиш на приятелите си, че си спала с 
момиче. Е, тогава вече отговорите им надминават очакванията ти: „Значи сега вече си 
наполовина девствена, така ли?“; „Ами, супер!“, „Не се сърди, но смятам, че това е 
фаза и, ако се разделите, ти ще се върнеш към мъжете.“; „Ние всички просто не 
знаехме как да реагираме, дойде ни малко изненадващо.“ 
А уж имаше много отворени и подкрепящи приятелки.  
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И като че ли това не е достатъчно, знаеш, че винаги идва редът на... 
 
Стъпка номер пет: Семейството 
 
Година и половина успя успешно да прикриеш връзката си, дори пътувахте заедно. Ти 
ходи при нея, тя идва при теб. Измисли си история за въображаемо момче, което 
играеше ролята на твой приятел и чийто снимки упорито не искаше да показваш. До 
един ден, в който майка ти не ти дойде на гости в София. Два дни всичко беше наред, 
ти успешно беше скрила всички доказателства за съществуването на гей човек под 
този покрив, камо ли че се е правил лесбийски секс там… ужас. Последния ден, денят, 
в който майка ти вече щеше да заминава, ти отиде само за пет минути да си измиеш 
зъбите и... ХОП. Разконспирирана си. И то от какво? От случайно забравена картичка 
от приятелката ти върху едни книги. Просто се беше сляла с интериора. Нелеп 
пропуск. Влизаш в стаята и виждаш майка си с картичката в ръка и въпроса: „Какво е 
това?“ А ти не можеш да направиш друго освен хладнокръвно да отговориш: „Ами, 
да, ние сме заедно.“ Майка ти, която отдавна беше надушила хомосексуалността на 
приятелката ти и постоянно те питаше дали случайно това момиче не ти пуска ръка и 
дали е лесбийка. Не си сигурна как майките надушват някои неща, те просто го умеят. 
Разбира се, след това принудително разкриване последваха няколко часа на рев, 
викове, отчаяние, заплахи от рода на: „Ако не прекратиш тази връзка, ще се 
самоубия.“, както и „Какво ще кажат хората, ако разберат, че си такава.“ Защото там, 
откъдето идваш ти, а може би и из цяла България, е силно потребно мнението на 
хората и това да не се изложиш пред тях. Някак минават тези няколко часа, в които ти 
упорито увещаваш майка си, че си си същото дете, че я обичаш, че не си се променила, 
просто това е част от теб. Това да обичаш не е престъпление. Но тя е в шок и много 
много изтерзана и притеснена. Така я изпрати, даде й да чете една книга-наръчник за 
родители на ЛГБТИ деца, на която беше попаднала преди време и просто замазахте 
нещата. До всеки следващ път, в който не се видехте на живо и в който тя не те 
приклещваше със заплахи да прекратиш връзката си или се опитваше да разбере с 
кого си, да иска да знае за всяко твое движение и, без да осъзнава, да вгорчава живота 
ти. До пътя, в който не ти предложи да си изследваш хормоните или не ти записа час 
за психолог, на който ти отказа да отидеш. До момента, в който не ти каза, че е 
звъняла по врачки, които по телефона са й казали, че всичко ще се оправи и ще ти 
развалят магията в замяна на 200 лв. До настоящия момент, в който след година и 
половина майка ти все още изпитва тих панически страх от това да не свършиш с жена. 
До момента, в който ти си вече толкова изтормозена, изморена, разочарована и 
наранена от всички – от нея, от бившите си приятелки, от всеки нов човек, влизащ в 
живота ти и не искащ да те усети, да те разбере истински и види всъщност какво е да 
си гей човек и то в България. И че не е лесно просто да „се разкриеш и да не му мислиш 
повече“ и че шансовете родителите ти да „ти крещят и да се сърдят известно време, 
но после да им мине“  са щастливи стечения на съдбата, но не спохождат всеки. Да 
разбере защо лично на теб ти е толкова важен българският Прайд и защо е важно да 
го има. Да разбере защо е нужно да бъде изслушващ и внимателен и да не те 
приравнява с хетеро приятелите си или дори със себе си. А накрая просто да те 
прегърне и да те накара да се почувстваш по-малко сам и повече обичан... 
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P.S. Въпреки че реших да напиша историята в този формат, тя е лично моя, изцяло 
истинска, много съкровена, на места предизвиква смях у мен, на други все още болка. 
В заключение мога да кажа едно - стъпките никога не са само четири или пет, аз все 
още правя своите и не мисля, че някога изцяло ще приключа. Защото, независимо 
пред кого и къде съм разкрила себе си и колко ясно съм се заявила, най-важният 
човек, който трябва да ме разбере, приеме и обикне, съм самата аз. Искрено 
пожелавам на себе си и на всеки, който дори малко се припознава в моята история, 
това да ни се случи и да постигнем спокойствието и щастието, за което така силно се 
борим и мечтаем. 
 
За автора: 
Lotus Flower е на 25 години. Все още учи. Посветила се е да прави неща, които я правят 
щастлива – пее, пише и се опитва да посещава ЛГБТИ събития, понеже казва, че й 
липсва общност. Има кратък опит като стажат във вестник за литература и култура, 
където пише рецензии на нови книги. Винаги е искала да пише, но извън рамките и 
ограниченията.  
 
 

Историята на моето разкриване - Георги Дикин 
 
Вярвам, че историята на всяко разкриване се състои от два различни етапа, и аз, като 
част от ЛГБТ общността, също преминах през тях. 
Първо, идва личното, вътрешното разкриване. Може би то е основополагащо или поне 
за мен, защото го свързвам с първия път, когато се влюбих. Именно тогава осъзнах кой 
съм всъщност и започнах да опознавам истински себе си. При мен беше спонтанно, 
непринудено, някак по детски и наивно, просто се пуснах по течението. И до днес 
следвам същата философия. Да, често се случва и да корабокруширам, но пък от време 
на време е отрезвяващо. Човек някак успява да се добере до брега, спуска котвата за 
малко, остава сам със себе си, преосмисля ситуацията, вижда докъде е стигнал и накъде 
отива. Така е в живота, има приливи и отливи. Важното е да не се страхуваме от това да 
обичаме, да се опитваме да даваме повече от себе си и да го даваме безрезервно, без 
да очакваме нещо в замяна. 
В житейския си път срещаме много хора, които ни харесват каквито сме и ни ценят 
заради качествата и това що за хора сме. Срещаме и много, които няма да ни харесат, 
независимо какво правим и как се държим с тях. Важното е да бъдем себе си, да не си 
поставяме бариери, защото сме различни, да се чувстваме комфортно в кожата си и да 
сме наясно къде се намираме емоционално в даден момент. 
През годините се научих да преследвам целите си. Често се колебая, но в края на 
краищата смятам, че постоянството трябва да надделее над несигурността и над 
съмнението дали съм си поставил правилните цели. Научих се и да се приемам, да не 
отричам какъв съм, защото това ми пречеше и ме ограничаваше. Мислите и идеите ми 
оставаха скрити за другите, защото се страхувах да напусна „килера“. Да, не трябва да 
има място за заблуда, разкрием ли се, започваме да чуваме нападки, упреци, обиди 
дори и от най-близките, но в същото време получаваме и много подкрепа. Това, което 
остава от момента на разкриването, е само смелостта и чувството на свобода, което ще 
изпитате така, както го изпитах аз преди години. Именно тогава си казваш: „Вече знам 
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кой съм, сега дойде време да се науча да комуникирам със света и светът да се научи да 
комуникира с мен“. 
Когато дойде времето за същинското ми разкриване, това пред другите, пред света, 
имах нужда да говоря, да сътруднича с другите, да ги привлека към себе си. 
Хората около нас реагират различно на разкриването ни – повечето приятели ще ни 
подкрепят, моите бяха и продължават да бъдат до мен, все така любящи и винаги готови 
да помогнат в труден момент. Не си струва да опитваме да задържим тези, които не ни 
приемат и искат да напуснат живота ни. Не е нужно и не трябва да правим компромис 
със себе си или личността си заради тях. Който не ни приема и не ни цени, не заслужава 
да е част от живота ни. 
Това важи с пълна сила и за колегите и работата ми. За мен винаги е било важно на първо 
място да се оценят качествата ми. Този, който ми е дал шанс и е оценил тези качества, 
не би ме отхвърлил заради сексуалната ми ориентация, дори самият той да не я приема. 
За него е важно какво мога да предложа в рамките на работния процес, в екипната 
работа с колегите или пък в общуването с клиентите. 
Що се отнася до семейството, нещата тук са по-различни. Някои от близките ви ще 
приемат разкриването ви нормално. В моя случай това беше баба ми. Между нас имаше 
изградено доверие и беше лесно да говорим по темата. Това, че ме прие такъв, какъвто 
съм, ме накара да почувствам облекчение и щастие. Осъзнах, че животът ми има 
стойност, придобих усещане за нормалност. 
В семейството ви обаче ще има и хора, които няма да приемат лесно вашето разкриване. 
Няма да им хареса истината за вас, особено ако решите да им я споделите в момент, 
когато сте афектирани от отношението им. Именно така постъпих аз с родителите си. Но 
истината е, че родителите ви са си вашите родители. Каквито и да сте, колкото и да не 
им харесват някои черти на личността ви, включително и сексуалността ви, те ви обичат. 
Понякога ви се струва, че не ви го показват достатъчно, но ви обичат по техния си начин. 
Понякога се примиряват, понякога не, но в спора се ражда истината. Независимо дали 
ще свикнат с истината за вас или не, не се лишавайте от контактите си с тях. Търсете ги и 
им говорете постоянно. Чрез комуникация отношенията ви ще се подобрят с времето. 
Важно е да не губим вяра и да не спираме да упорстваме. 
На финала ми се иска да изпратя едно послание към всички, които още не са минали по 
пътя на разкриването или им предстои да го изминат. Оставете се на течението, сами ще 
усетите правилния и точен момент за вас. Не се оставяйте на страха да ви ръководи, 
имате само един живот, живейте го смело и достойно. Грешете на воля, после се поучете 
от грешките, така трупате опит и ставате по-добри хора. Покажете на света, че си 
заслужавате и има толкова много, което да дадете. Бъдете силни и обичайте силно. 
Вярвайте и се надявайте. Бъдете свободни. 

 
За автора: 
Георги Дикин (собствено име) е на 26 години. По професия е филолог и историк, а по 
душа се самоопределя като мечтател и идеалист. Завършил е Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“. През 2013 г. получава поощрителна награда за поезия от 
литературния конкурс на в. „Пловдивски университет“.  
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Историята на моето разкриване – врата към свободата? - 

Христо Серафимов 
 
Да си гей е трудно, независимо дали си се родил в красива и подредена страна от 
либералния запад или в по-изостаналия източен свят, в който всяка следа от 
индивидуалност и различие е заличена в системата от закостенели културни ценности. 
Голяма част от предизвикателствата в живота на средностатическия член на ЛГБТИ+ 
общността идват не само от ужасяващата дискриминация на мразещите и незапознатите 
с чувствителността, с която се говори по темата, но и от вътрешното светоусещане.  
Мисълта “Различен съм“ се превръща във вътрешно проклятие и в обреченост на вечно 
сочене с пръст и различно идентифициране от страничните хора. Това е следствие на 
факта, че родителите, медиите и приятелите ни от най-ранна възраст са се потрудили да 
ни втълпят под една или друга форма, че всяко различно нещо е извън рамката и се 
подразбира като „особено” или „неправилно”, а не като „уникално“ и „интересно”. 
Самото осъзнаване, че си различен, нанася първата травма в живота ни и се превръща в 
първата червена светлина, която съзнанието ни регистрира.  
Осъзнаваме, че трябва да се справим с чувството, че не сме това, което обществото 
очаква от нас, че не сме „съвършени”. Освен това трябва да се изправим и пред 
очакванията на близките и родителите и да намерим начин да компенсираме за 
разочарованието, което ще причиним. Чувството, че сме различни и крием тайната на 
своето съществуване, носи и чувството за изолация. Независимо от компанията, от която 
сме заобиколени, ние сме различни от тях в ядрото си и това ни прави самотни. 
„Килерът” поддържа чувството за безопасност, но в един момент той се превръща и в 
едно задушаващо пространство, което нанася сериозни сътресения в дългосрочен план. 
Изглежда, че единственият път към вътрешната свобода и спокойствие е разкриването. 
В съзнанието ни си го представяме като един екзорсизъм, който ще ни освободи от 
мрака, в който сме живели до този момент. Разбира се, споделянето на тази особеност 
е един голям риск, който е възможно да ни пречупи, но няма как да разберем, докато 
не опитаме. Излизането от „килера” е едно важно действие, чрез което сме способни да 
постигнем малка обществена промяна и да образоваме хората около нас, като им дадем 
нов пример.  
Моята лична история на разкриването се е превърнала в клише в общността. Тя включва 
влюбване, намиране на съобщения, емоционални конфликти и постепенно приемане, 
превърнало се в подкрепа. При много други ЛГБТИ+ младежи нещата не се случват така 
– те биват тормозени, насилвани и отхвърляни от лицата, които до този момент са им 
носили чувство за сигурност и са били модел за подражание.  
Да се върнем на темата за свободата – в речниците думата се дефинира като 
“възможност да се държим, да говорим и да мислим, както пожелаем” или „чувството, 
че не сме затворени или ограничени”. Повечето от нас се стремим именно към това, 
когато разкриваме сексуалната си ориентация. Истината обаче е, че „излизането от 
килера” не се оказва врата, която ни отвежда до желаната независимост и спокойствие, 
а коридор към една нова клетка. Междувременно мрачните сенки продължават да 
дебнат. 
Неизбежно осъзнаваме очевидния факт, че процесът на разкриване е безкраен и той 
продължава да бъде предизвикателство през целия ни живот – когато срещаме нови 
хора, които трябва да впечатлим, когато се опитваме да изкачим стълбата към успешна 
кариера и т.н.  
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Голяма част от гей хората продължават да носят чувството за изолация и различие дори 
след разкриването си, а когато травмата не е преборена, тя се превръща в т.нар. 
интернализирана хомофобия. Продължаваме да мразим себе си и вярваме в това, че 
различието ни оправдава трудностите и униженията, които се налага да търпим в 
ежедневния си живот. Тази интернализирана хомофобия се превръща в токсичност, чрез 
която вредим и на себе си, и на другите гей хора, които са успели да приемат и обикнат 
себе си. Държим се грубо, расистко, сексистко (т.нар. „фем-шейминг“), надменно и 
нараняващо един с друг, независимо че всички споделяме подобни виждания за това 
какъв трябва да бъде светът.  
Подобни личностни катаклизми се превръщат и в причината за масовата вътрешна 
дискриминация в самата гей общност. Сами налагаме на себе си нови стандарти и рамки, 
в които трябва да се впишем. Създаваме виждания за перфектното тяло, перфектния 
вкус, перфектния стил на обличане, перфектните ценности, перфектното поведение и 
т.н. По тази причина често намирам за трудно да се впиша в гей общността и да отговоря 
на критериите, нормите и очакванията на общността, а и да споделя правилата, по които 
много от гей хората преценяват нещата от живота.  
Обръщаме се за помощ и към алкохола и наркотиците, очаквайки от тях да създадат за 
нас една алтернативна реалност, в която ние се чувстваме добре в тялото си и всичко си 
е на мястото. 
Дори и след разкриването си голяма част от нас продължават да търсят нещо, с което да 
компенсират за срама  и мисълта, че сме по-слаби, по-малки от другите, щом сме част от 
ЛГБТИ+ общността. Повечето смятат, че достигат до тази компенсация, като стават 
изключителни професионалисти в дадена сфера. Вдигат високо летвата и се опитват да 
бъдат съвършени, сякаш това ще ги направи по-малко маргинални и по-приемливи за 
другите. Нашето спокойствие и самооценка зависят от похвалата и одобрението на 
другите. Трябва да сме най-добрите модни дизайнери, интериорни дизайнери, 
стилисти, гримьори, актьори, фитнес маниаци и т.н. Други решават, че начинът да 
балансират за тежките години „в килера“ е като водят възможно най-активния социален 
и сексуален живот, сякаш утрешният ден няма повече да дойде.  
Когато един гей човек се разкрие пред семейството, близките и приятелите си, той поема 
по пътя към свободата, но не я достига истински, докато не осъзнае смисъла на своята 
индивидуалност, обичайността на своето перфектно несъвършенство и не се освободи 
от „робството“, което гей общността му налага.  
 
За автора: 
Христо Серафимов е на 23 години. Живее в София и се идентифицира като гей мъж. 
Изучава „Културология” в Софийския  университет „Св. Климент Охридски“ и се 
интересува предимно от култура и изкуство (музика, филми, литература и т.н.). Казва, че 
едно от любимите му занимания е да пишe. От седем години се занимава като 
доброволец с журналистика в различни сайтове – пише анализи и ревюта на музикални 
албуми. Това е и посоката, в която иска да се развива.  
 

 

А ако не се разкрия? - Skitalec 
 

Когато бях в гимназията, се разкрих два пъти пред двама различни приятели - и двамата 
момчета. „Гей съм,” казах им, „харесвам момчета”. Единият каза ОК и просто 
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продължихме да си пием бирите. С другия се сбихме и после известно време не си 
говорехме особено нормално. 
 
Заради тези две случки почнах да умувам кога има смисъл да се разкриеш и пред кого, 
дали в цялото упражнение има смисъл въобще. В началото бях убеден, че смисълът е в 
това, че е важно да не се криеш. Важно е да можеш свободно да заявиш: „Аз съм гей.” 
 
С годините обаче размислих, просто осъзнах, че има множество начини да живееш 
открито и свободно, без непременно да си се разкрил с апломб и в прав текст, било то 
пред родителите си или направо от подиум, както направи Елън Пейдж преди години 
например. 
 
Постепенно се убедих, че цялата история с разкриването е като лиминален ритуал в една 
конкретна култура със своята митология. Част от гей културата такава, каквато я 
познаваме от филми, книги и хаштагове като #instagay. 
 
Истината обаче е, че има нехетеро хора, на които тази култура им е толкова чужда, че 
дори самата дума „гей” понякога може да звучи странно, далечно и неприятно. Наум 
веднага идва една прекрасна сцена от Guapa на Салим Хаддад - главният герой е 
застанал пред огледалото и тихо, едва мърдайки устните си, произнася думите, с които 
знае, че може да бъде описана сексуалността му. Гей, куиър, лути (ي  И никоя от тях .(لوط 
не пасва добре, защото всяка от тях означава много повече, отколкото „мъж, който се 
влюбва в мъже”. 
 
Да вземем думата „гей” например. Тя не означава просто хомосексуален. Напротив, тя 
върви с цял пакет от други асоциации, които хората неизбежно имат. И казано честно, 
„гей” в момента е дума, свързана с една изключително западна култура, която всички 
ние сме склонни лесно да поемаме и копираме. Учим се да се държим като героите от 
Queer as Folk, учим се кое тяло е привлекателно, лайкваме инфантилни гей мемта тук и 
там. И постепенно свикваме кое е гей и кое не е. 
 
Когато бях в десети клас, няколко гей познати, които уж бяха много толерантни и 
отворени, прекараха няколко часа от живота си, за да ми обясняват как не може да съм 
гей и сигурно съм се объркал нещо, защото „ти не се държиш като истински гей.” Казано 
честно, до ден днешен това е един от най-досадните разговори, които съм водил. И 
единствената причина за този разговор беше твърдението ми, че съм гей, че съм част от 
вас, другите гейове.  
 
И тогава за пръв път осъзнах, че може би е хубаво да избягвам думата. Започнаха да ми 
стават любопитни перспективите на хората, които предпочитат всякакви заобиколни 
евфемизми – куиър, хомо, нехетеро, „от нашите”. Само и само да не бъдат вкарани в 
шаблон, който не искат. 
 
Но проблемът в крайна сметка не е в съществуването на тази гей култура. Тя е чаровна и 
цветна по своему. Проблемът е, че ние дотолкова сме ѝ свикнали, че не можем дори да 
си представим нехетеро хора, които са щастливи, без да са се разкрили, които са открито 
хомосексуални, без да са произнасяли изречението „Аз съм гей”. 
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В главите ни е останала единствена представа за това какво е да си гей. Тази категория 
наистина може да е полезна, когато говорим за извоюването на права или видимост. Но 
да знаеш какво е да си гей, означава, че имаш представа какво е да не си гей. Което 
изключва от полезрението ти едни други нехетеро хора, които остават невидими. Не за 
друго, а защото имат различен начин да са нехетеро. 
 
Горният абзац е ехо от критиката на Джудит Бътлър към феминизма – създаването на 
категория „жени” наистина може да има конкретни употреби в политическите дискурси, 
но създава изкуствено хомогенизиран образ на това какво е да си жена. А както умело 
доказва Лейла Абу-Лугод в брилянтната си книга Do Muslim Women Need Saving, подобен 
унифициран образ лесно затвърждава стереотипи и укрепва съществуващи властови 
взаимоотношения – западната жена отнема от близкоизточната жена възможността за 
самоидентификация и самоинициатива. 
 
Но нека се върнем на конретиката. Какво имам предвид, като казвам, че не съм се 
разкривал? Имам предвид, че не заявявам в прав текст, че съм нехетеро, освен ако не 
бъда попитан. А когато в разговор разказвам история от всекидневието си, не крия думи 
като „приятеля ми”. Просто ги изричам. Ако не сте пробвали, дайте шанс и на тази 
тактика – ще се учудите на колко хора всъщност въобще не им пука. 
 
В крайна сметка целенасоченото разкриване не е част от моята култура. То е част от 
митология, в която не вярвам. И това всъщност е ужасно хубаво, защото има още редица 
начини да си нормален нехетеронормативен човек. Има хиляди такива начини и е 
хубаво да не ги свеждаме до един. 
 
Защото, ако под знамето на дъгата няма отвореност и уважение към различните, къде 
по дяволите би имало? 
 
 
За автора: 
Основният бекграунд на skitalec (псевдоним) е в областта на социалните науки. Под 
истинското си име е публикувал академична и художествена литература, включително в 
списание „Море”, онлайн списанието „Кръстопът” и наскоро в младия, но обещаващ 
проект Библиотека „Хипертекст”. Под псевдоними (най-вече skitalec) е писал в различни 
онлайн зинове предимно ревюта за комикси, филми и концерти. 
 

 

Историята на моето разкриване - Тиан 
 
Историята на моето разкриване не e като в приказките от „Хиляда и една нощ“. Волно 
спестих голяма част от пикантните подробности и неволно съм пренебрегнал неприятни 
моменти от преживяванията ми, докато осъзнавам и разкривам себе си. Предполагам, 
че повечето от читателите ще се надяват да попаднат на секси разказ със силно 
описателен розов край с „хепи енд“, като при масажите за разкрепостени… Или брутална 
история за това как някои от чичовците в родата ми е „разказал играта“. Или до какво 
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води една непланирана разходка в тъмните пътеки на планината и неочакваната среща 
с горския. Но не….. 
Моята история не са мемоарите на някоя софийска гейша или интимна изповед за 
„освобождаване“. Изповедта ми ще бъде за хората, които пазят дълбоко своята същност 
и се борят все още да я обърнат, да бъдат такива, каквито се иска от тях, без да могат да 
бъдат себе си. Не става хора, откажете се! 
Никога не съм искал да бъда пътеводител на „моите“ хора в света на незапознатите. 
Използвам случая да се изповядам тактично и неформално, без да затормозявам някой 
близък с неволите си, без да наказвам някое несериозно „мъжествено“ гадже за 
постъпките му, а по възможност да дам кураж на други като мен да намерят себе си, без 
това да обърква животите им до неузнаваемост. 
За да мога да опиша пътя до моето разкриване, може би трябва да започна с обяснение 
на това какъв тип човек съм аз. И ако някой се припознае в моята характеристика и 
намери допирни точки за себе си, може би идеята ще има завършен смисъл в цялата 
тази история със споделянето на голямото разкриване, което на мен по-скоро ми звучи 
като „раждане“. За по-лесно ще назовавам себе си Тиан. Аз съм типичен 30-годишен 
софиянец, който възприема себе си за нормален човек с нормално разбрана 
сексуалност, но в крива действителност. Не използвам често определения от типа на 
„гей“, „педераст“ или пък „обратен“ - не харесвам това още от малък.  
Първият спомен, в който усещах сексуалното си привличане, беше още когато бях на три 
години. Сега като се върна назад във времето, си спомням, че още тогава интересно ми 
бе мъжкото тяло, заглеждах издутината на банските на чичковците на плажа и знаех, че 
жените са нещо, което се грижи за нас, но не е предмет на моето първосексуално 
хищническо преследване.  
Жената си беше като порцеланов предмет – красива, чуплива и майка. Нещо, в което не 
се вторачвах да оприличавам себе си, защото наясно бях, че съм момче, като всички 
останали. Тогава сякаш мераците ми нямаха особено значение, дори за самия мен, но и 
късно си дадох „цветето“ на градинаря – бях на 24. Като дете приемах всички за равни - 
и мъжете, и жените - и изобщо не мислех сексуално. Смятах, че мислите и подбудите ми 
ги има всяко едно момче, че това не е нещо ненормално или грешно. На моменти дори 
си спомням, че показвах тази си толерантност, без това да ми прави впечатление. Като 
пример за това ще дам друг спомен от детската градина, когато трябваше да казваме на 
госпожата желанията за подаръци от Дядо Коледа. След всички момчешки поръчки за 
големи мотори, коли и камиони от другите деца, моята молба беше да си имам „Мъж 
Барби“. Когато госпожата ме попита с почуда защо искам точно „Мъж Барби“ за подарък, 
а не кукла, от неудобство казах, „че искам, за да мога да го бръсна“.  
Още тогава „Барбитата“ и всички момичешки играчки също ми харесваха, но никога не 
съм изпадал в размисли защо искам да возя куклите на сестра ми в тъпия влак, който в 
крайна сметка ми подари тогавашния Дядо Коледа. Впоследствие разбрах, че това с 
каква играчка си играеш не е показател за това какъв си в леглото и вкъщи. Както в 
днешно време и в „нашите“ среди, това дали си „пасивен“ или „активен“ не мисля, че те 
прави по-малко гей от половинката ти. 
Впоследствие прикривах сексуалните си нагони. Спомням си, че явно осъзнавах, че 
харесвам мъже, без социалната среда или близките ми да ми показват, че това е 
нормално или не. Всъщност точно обратното. Израствал съм в обикновена семейна 
среда, в която всичко си е в рамките на нормалното за средностатистическия човек – 
майка, баща, сестра и приятели, които на шега се обиждат с „ей, педераст смачкан“. 
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Такъв се опитвах да бъда и аз - обикновено момче. Слагах си чорапите на масата, ако 
трябва, гледах как хващам вилицата или как държа чашата, за да изглежда мъжкарско и 
това да не бъде повод за коментари от околните. Не помня дали ми тежеше. По време 
на ученическите години е нормално децата да се обиждат и наругават със всякакви 
епитети, имало е и върху мен, като никога не съм показвал, че един такъв прякор ме 
наранява персонално или означава някаква тежка присъда. Това за мен е най-тежкото 
време, в което човек трябва достойно да удържи себе си въпреки силните ветрове, които 
го блъскат. Останалото е по-лесно.  
Моето разкриване първо се случи пред най-близките ми – родителите ми. Аз и така и 
исках да бъде. Още живеех с тях. Бях на 24 години, имах си гадже мъж от почти една 
година и възможностите за оправдания къде съм като отсъствам толкова често от вкъщи 
бяха стигнали момент, в който не можех да лъжа повече. Всъщност причината, за да им 
кажа това, не бе гаджето, което настояваше да бъда себе си пред хората, не бе 
желанието ми да съм „модерен“ или известен в „гей“ съсловието, а лъжата. ТЯ, която 
използвах винаги като мое персонифицирано отражение в огледалото, като маска за 
праведност и смирение. Успокоявах се, че като изглеждам примерен, няма да будя 
съмнение в близките ми, че съм от „ония изроди“, дето тайно се обарват с други 
изрусени мъже. Може би и до днес, като кажа вече спокойно вкъщи, че отивам при 
половинката си, майка ми продължава да си представя отношенията между мъже като 
мръсни и долнопробни мъжки ласки. Има неща, които няма как да се променят 
изначално, но поне се почва от някъде и важното е да се върви към по-добро. Но се 
връщам към историята….. 
Вечер е, аз съм засипал отново дома си с лъжата как съм прекарал приятно време с 
приятели и се давя от думите, с които залъгвам най-близките си хора. Тези, които ме 
отглеждат и се грижат за мен. Тези, които винаги остават, дори и да си е тръгнала 
поредната потенциална половинка. Бях обмислял ситуацията от всички страни. Всичко 
очаквах да е за „моя сметка“. Умирах от страх от неясното и сърцето ми биеше в ушите, 
сякаш правя нещо противозаконно и престъпно. Започнах да пелтеча, преглъщах като 
преди да те застрелят, ревеше ми душата, защото и мъжете също плачат.  
Знаех, че някого ще го заболи, и щях да направя каквото и да е, за да е необратимо и по-
малко болезнено. Страхувах се, че на някой от близките ми ще му стане лошо, че няма 
да ме разберат, че ще се отрекат от мен, че няма да мога да ги обичам и да са около мен, 
че ще загубя всичко, защото искам да съм АЗ. Още притрепервам като се сетя, защото не 
съм екстремен човек. Това ми действие бе осъзнато и планирано няколко години наред 
и не очаквах да е точно тази вечер. Но тогава рискувах. Поех дъх и казах пряко на майка 
ми: „Мамо, знаеш, че много ви обичам и винаги съм правил нещата така, че да сте 
щастливи. Но има нещо, което трябва да ти кажа, защото ще ми се пръсне душата. Имам 
отношения с някого от година. Ти ще си напаснеш нещата, защото не мога да го изрека. 
Казва се Сашо…“. 
Когато истински обичаш някого, ти си склонен да простиш, да направиш неща, които не 
си планирал, или да преглътнеш неочакваното. Така мисля, че направих и аз. Не 
съжалявам и до днес. Майка ми трудно прие истината за мен. Разбира се, тя бе човекът, 
който каза на всички останали в семейството, защото „така щяло да бъде по-лесно“. 
Цената, която трябваше аз да платя обаче, бе да „проверим“ доколко наистина съм гей 
човек. Приех заради тях и тяхното неразположение. Родителите ми бавно и плавно 
приемаха моята действителност, въпреки че убежденията им за темата бяха, че това е 
като диагноза, като „болест“, която би могла да се изкорени. Тръгнахме по лекари, 
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сексолози, терапевти и психолози. Винаги бях сам с професионалистите, сякаш имах 
заразна болест, а те обезопасено ме чакаха след всяка лечебна среща. Въпреки 
провокациите на тези медици, установих ясно за себе си, че съм такъв тип човек и че 
няма възможност за промяна при мен, не и без последствия. Отказах да пия всякакви 
хапчета и навиваници, които ми предписваха, че потенциално би могло да ми хареса 
повече с жена, просто защото не съм опитвал и не съм знаел какво е и т.н. Родителите 
ми разбраха, че няма как да избираш сексуалността на своя наследник, както той няма 
право да избира кои да са родителите му. В моя случай истината възтържествува без 
излишни ексцесии, които предварително бях планирал като възможни, и съм 
благодарен на съдбата за това. Уви, на много други момчета и момичета с идентична 
история и опитали по същия път нещата се развиват в нечовешки измерения с неясни 
катарзиси в отношенията с близките и приятелите. 
С времето разбрах, че за този семеен проблем няма категорично решение или терапия, 
с която нещата да се разберат, възприемат или да се свикнат от раз. В моята история 
категорично съм заложил на „терапията“: „С времето нещата се свикват…“. Едно от 
разбиранията, което много ме нахъсва с времето, е реакцията на леля ми, която когато 
разбра за мен и, когато се чухме за първи път, ми каза: „Не съжалявай, че толкова дълго 
време не си могъл да ми кажеш за това какъв си. Аз съжалявам, че се е наложило толкова 
дълго време да криеш същината си от нас най-близките и заради нас да носиш такава 
тежина сам със себе си. Обичам те“.  
Аз също обичам родителите си, но не мога да се съглася със закостенелите им 
разбирания. Когато тръгнахме по лекари, първо започнаха да обвиняват себе си, че при 
направата ми нещо не се е получило както трябва, после коментираха колко модерно е 
в днешно време да си гей и да си различен от останалите и така до днешен етап, когато 
това е като част от живота ни. Просто го има, но не е топ тема в ежедневието. 
Когато аз осъзнах себе си като гей човек, много важно ми беше какво искам от това. 
Какво искам да постигна с това да го споделя на близките си, някой ден на колегите си, 
а след някое друго време защо не и на всички заобикалящи ме. Когато предприех тази 
крачка да споделя за себе си на семейството, бях с ясното съзнание, че няма да се 
освободя от това. Не търсех свободата като цел. Аз исках спокойствие. Мечтаех да спра 
да лъжа, да се почувствам истински цял човек, да бъда наравно с останалите. 
Мисля, че го имам. Защото за мен спокойствието е равно на щастието. Да, аз 
продължавам да заобикалям и тактично да пазя сексуалността си от колегите си на 
работното място, от съседите или хората по улиците, това не би трябвало да е важно за 
тях. Но имам спокойствието, че съм цял и че съм истински човек. 
Истината е, че е много трудно днес да си различен от останалите в този смисъл. Мисля, 
че ако имаме право да избираме с кого да бъдем, много по-лесно ще бъде да имаме 
„нормална“ връзка, която да оползотворим навсякъде, да се целуваме с любимата жена, 
където си искаме и да се носим за ръка, необезпокоени от хорското съсловие. За 
съжаление, все още душата не може да се оперира, нали? 
 
Няколко години по-късно…. 
 
Днес съм щастлив. Близките ми и приятелите ми знаят, че съм гей. Малцина от тях не ме 
разбраха, но и аз вече не се сещам за техните имена дори. Историята на моето 
разкриване завършва с отворен край, защото тя не е като приказките от „Хиляда и една 
нощ“… Има още много тесногръди хора, които може да разберат, че да си гей не е право 
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на избор, а лека мутация на човешкото съсловие, което все още не е доказано дали не е 
по-успешният вариант за бъдещата човешката раса в света. Не се знае… 
Но за да не обърна „правилното“ въртене на земното кълбо, бих искал да се обърна към 
момчетата и момичетата, които ще стигнат до тук и не знаят какво ги чака. Хора, най-
хубаво е човек да бъде себе си, въпреки всички обстоятелства. За да стигнем до тази 
хармония обаче, ни чака още път и много съобразяване с останалите хора около нас и 
със всичко заобикалящо. Да си гей не значи да си свободен, нито е проява на висша 
форма на „модно“ течение в XXI век. Бъдете себе си в рамките на човешкото 
благоприличие и, стигне ли се до момент на „разкриване“, то поне изчакайте това 
разкриване да е достатъчно голямо, за да може да излезе правилно плодът на вашата 
цел, без да се смачка. Защото, както и е и в реалността, при раждането се чака търпеливо 
да има достатъчно разкритие, за да може да се роди правилно узрелият плод на 
любовта. В крайна сметка след време се разбира дали този плод е гей.  
 
За автора: 
Тиан (псевдоним) се самоопределя като средностатистически обикновен човек, който 
смята, че не му личи, че е гей. В свободното си време се занимава с писане, като често 
работата му е била свързана с такава дейност. Роден е в София преди 30 години и е зодия 
Телец. От 6 месеца е щастливо влюбен в своята половинка.  
 

Историята на моето разкриване - Νίκος Δραγούμης 
 
Живеем в свят, в който искаме толкова много да кажем, иска ни се да крещим, да бъдем 
чути, а вместо това оставаме сгушени в собствените си мънички убежища, увити в 
топлината на собствената си самодостатъчност... наивни и плахи. Думичките   
и нечий шепот сгряват по магичен начин, вместо тях обаче сме се отдали на безплътните 
знаци. Разговорите ни са по-скоро изпълнени със словесни недомлъвки, с желание да 
избягаме в паралелната реалност. Те са емоционално наситени и в същото време 
изпразнени от смисъл. Искам да те срещна дори с цената да е обсесивно, искам да 
приютя някое и друго клише в премръзналата си душа, иска ми се да можехме да 
изричаме истините, без да заекваме, да можехме да споделяме, без да се налага да си 
поемаме дълбоко дъх. Миналото ни е като забравен куфар, пълен със спомени, които 
отказваме да пуснем и на инат продължаваме да държим на прашасалия таван на 
душите си. Непрестанно се заричаме, че от утре ще се заемем с разчистването и така и 
никога не започваме. Изнамираме си нелепи оправдания, за да удължим безвремието, 
в което сами се потапяме. 
 
Историята на нечие настояще е фрагментарна, а на миналото - по-скоро такава, каквато 
се осмелим да я видим и споделим. Споделянето никога не е лесно макар да ни се струва 
простичко, просто защото не сме свикнали да оставяме в себе си открехнати вратички. 
Свикнали сме да вярваме, че само с монохроматични цветове можем да рисуваме. 
Историите ни обаче са многолики и понякога онова, което следва да направим, е да се 
оставим да бъдем обвити от нюансите. Нерядко няма нужда от прекалено много думи, 
за да разкрием емоционалните си бури, достатъчно е да щрихираме грубо вътрешния 
си свят и да не се съмняваме, че там някъде някой ще се наслади на гледката. Животът 
би бил няколко идеи по-простичък, ако не се бяхме вторачили в съвършенството, а в 
изоставената същност на нещата, в тяхната есенция. 
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Отказвам да повярвам, че нечия история задължително има ясна структура. Не ми 
допада някой да се опитва да рамкира, правилата са изковани от времето, за да 
изпитваме удоволствие от престъпването им. Нашите истории не са престъпления, те са 
такива, каквито ги създадем. За едни – дръзки, плахи, турболентни, вятърничави, уютни, 
мръсни. Не искам да лепя стикерчета, детинско е, затова ще приема, че по-скоро нашите 
истории са собствени и заслужават просто да бъдат изслушани. 
 
В психологията е прието, че, когато говориш за нещо, позволяваш на съзнанието си да 
приеме неговото съществуване, затова ще говоря, ще си спомням за себе си, ще направя 
опит да вдигна праха от част от моето си минало, без да се интересувам доколко ще 
успея... 
 
Всяка история е неутъпкана пътека и всеки път щом я споделяме, неизменно й вдъхваме 
живот. Самият живот започва с грях, така че няма защо да се притесняваме от грешки, 
лутайки се из лабиринтите му. Вярвам в неслучайността на случайностите или май някои 
го наричаха щастие, както и в задаването на въпроси, които не е задължително да 
отвеждат към отговори. Мисля си - това, че съм гей не ме прави по-различен, а е просто 
едно от многото проявления на човешката същност. Неловки са ми разговори, в които 
гейовете биват маргинализирани и депримирани и ме вдъхновяват хора, които успяват 
да рушат стените на безразличието и предразсъдъците, онези, които приемат света като 
възможности вместо ограничения. Не чувствам вина за своята сексуална ориентация, 
защото съм наясно, че ако животът ми има цел, то тя не би била да го прекарам в 
убеждаване на хората, че заслужавам да обичам и да бъда обичан. Избирам просто да 
живея отвъд мнимите призраци, отвъд псевдоморализаторите. Щастието май може да 
е повече от случайност, нека бъде избор. 
 
В това да си гей има нещо далеч по-простичко от статичните и застинали представи, 
бродещи из човешкото съзнание. Да си гей означава да изпитваш физическо привличане 
към човек от своя пол, страст, която при определени условия създава предпоставки за 
установяване и на дълбока емоционална връзка между двама мъже или две жени. Май 
е това и всички останали въпроси – щекотливи, профанни, неудобни, заедно с 
вулгарните подмятания и ехидни ремарки - сякаш изгубват значение пред чара на нещо 
толкова естествено и семпло. Не приемам някой да държи монопола върху 
нормалността и да определя нейните граници. 
 
Мисля си, че това да се разкриеш като гей, изисква не просто вътрешна смелост, хъс и 
характер, а преди всичко да приемеш своята собствена същност, да отстояваш своята 
нормалност. Колкото повече хора изберат да се откажат от оковите на обществената 
стигма и да насочат прожекторите към интимния си свят, толкова по-плавно ще е и за 
обществото да изживее катарзис.Чрез повече собствени истории „септември ще  бъде 
май", а собствените гласове ще поставят началото на хармонична обществена среда, 
освободена от хомофобия, но преди да победиш нечии страхове, може би трябва да се 
изправиш пред своите собствени призраци... може би. 
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Едва на 27 съм и се казвам Николай и съм гей. Зпочвам простичко, донякъде очаквано. 
Все още не разбирам родителите си, но се научих да разбирам себе си. Баща ми и майка 
ми са по-скоро мечтатели, които не са очаквали, че ще се появя на толкова ранен етап 
от връзката им, която се е разпаднала още преди да успея да задавам достатъчно 
въпроси. 
 
Майка ми все пак приемам, че е била доста силен и упорит човек, понеже така и не се 
умори да ми търси баща заместник, уви, с променлив успех. Сега може би си го 
обяснявам с това, че отчаяно е искала за себе си да бъде като останалите, а не просто 
зарязаното момиче в квартала, при това с бебе. Нейните собствени страхове не й 
позволиха да ми покаже безрезервна обич, която всички очакваме, че ще получим, 
затова и постоянно питах дали съм обичан. Имах нужда да го чувам, да вярвам, че не 
съм просто грешка след здрачаване.  
 
Все пак не мога да кажа, че детството ми е било тъжно. Спомням си, че бях тихо дете и 
имах огромен плюшен мечок, който заместваше родителите ми. Влачейки го до банята, 
преборвах страха си от тъмното. Бяхме неразделни, до него заспивах и на него четях 
приказки за лека нощ, щом се научих да сричам. Щрихирано, детството ми премина 
сравнително блажено, не ми даваха да си играя с момчетата с аргумента, че те се цапат 
ужасно или че ще ме научат на мръсни думи. Сега това ми звучи нелепо, но пък за едно 
5-годишно дете това ще да е звучало достатъчно достоверно. 
 
Живеех си в безгрижие, докато опитите на майка ми да ми намери пастрок не се 
увенчаха с половинчат успех. Той се оказа суров и, подобно на нея, пестелив откъм 
емоции човек със сприхав характер. Детето в мен категорично отказваше да приеме 
новите обстоятелства. В продължение на няколко години се опитвахме отчаяно да 
намерим алторитъм или поне формула за съвместно съществуване, но просто не се 
получаваше. Между нас имаше естествено недоверие, което с времето еволюира до 
неприязън и накрая ескалира в ежедневни психически нападки срещу мен. Живеех в 
дом, в който не исках, и свикнах да вечерям под укорителните им погледи. За всички 
съседи ние бяхме средностатистическо семейство, но за мен само имитирахме, че сме 
това. Бяхме всъщност хора, които обстоятелствата държаха в сложна верига от 
зависимости. Задушавах се от отсъствието на човек, с когото да мога да споделя как се 
чувствам, затова просто един ден звъннах на баба ми с молба да ме спаси от дома, в 
който не просто нямаше топлина, дома, в който единствено лавиците в библиотеката ме 
разбираха.  
 
За мое щастие, тя ме подкрепи в моята мнима битка за свобода и едва на 12 се 
преместих да живея при нея. Докато си събирах нещата, пастрокът ми пушеше с явна 
досада, а майка ми така и нищо не каза. Тръгнах си от дома, който никога не съм усещал 
свой, за да избягам от емоционалния затвор, от обидите и студенината. Това беше моята 
първа победа в моя малък свят, моето мъничко нищо, което предстоеше да превърна в 
нещо. Баба ми ми даде онази свобода, за която дотогава бях чел само в книгите... 
 
При мен сякаш никога не е имало истинско и драматично разкриване, но все пак със 
свободата усещах да се прокрадват и първите съмнения относно сексуалността ми. 
Много често ме питат как така разбра, че си гей. Истината е, че не се е налагало да го 
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разбирам. То просто е част от теб и в един момент ти просто го чувстваш, то е като вид 
себеосъзнаване. 
 
Встрани от усещанията, много по-вълнуващи са тъкмо съмненията, когато всички се 
прехласват по Памела Андерсън от „Спасители на плажа”, но ти не можеш да отлепиш 
поглед от спасителите, това май говори повече от достатъчно. Първият човек, на когото 
споделих, че съм гей, беше съученик и във времето след това - най-добрият ми приятел. 
След обичайното инфо за сериали и училищни интриги настъпи неловко мълчание и аз 
реших просто да го кажа. Пулсът ми се беше учестил адски, но бях решил вече да го 
изрека, като изобщо не допусках, че има вероятност той никога повече да не ми 
проговори или да не сме вече приятели. 
 
След като смотолевих, че съм гей, моят съученик реагира просто с „добре“ и може би от 
тона в гласа ми се досети, че е безпредметно да любопитства повече поне на този етап. 
В училище темата за т.нар сексуални малцинства не беше табу, но не се и афишираше. 
Общо взето, отношението към нея се свеждаше до вяло безразличие и подсмихвания. 
Не съм бил жертва на физически или психически тормоз, а по-скоро на случайни 
вербални нападки, но никога не съм си позволявал да ги интериоризирам. Вместо това 
съм ги отминавал с лека ръка, понеже, както казваше майка ми, данък обществено 
мнение не дължа никому, може би едно от малките неща, които съм научил от нея. Не 
мисля, че има успешна формула за себеприемане на хомосексуалността или някакви 
стратегии. По-скоро си мисля, че, ако си естествен и непринуден, макар и да звучи една 
две идеи наивистично, горчивите чаши ще те отминат. Разбира се, не всички, но поне 
значителна част. За всеки тийнейджър е въпрос на живот и на смърт да бъде приет, да 
бъде харесван...това е особен момент от развитието на личносттта, затова и се 
препоръчва да се избягват всякакви дисбаланси и стресът да се сведе до минимум. 
 
Уви, осъзнаването на факта, че си гей в едно посттоталитарно общество като 
българското, което е освен това псевдоморалистко и консервативно, е нелека задача за 
възрастен, какво остава за тийнейджър. Онова, което на мен ми помогна да преплувам 
тези мътни води, беше същият този мой съученик и приятел, който впоследствие също 
се осъзна като гей. С него си бяхме неразделни и с времето си създадохме паралелна 
действителност, в която не допускахме негативни емоции да помрачат нашата собствена 
действителност. 
 
Неизменно на моменти сме били навярно плахи и недотам уверени, но пораствайки 
заедно, ние успяхме паралелно с приятелството си да се преборим и със самите себе си, 
за да посрещнем онова, което ни предстои отвъд училище. Училището като затворена и 
донякъде изкуствена среда може да те травмира или да ти даде криле по пътя към 
преоткриване на спецификите на собствената ти идентичност. Основен вектор за 
себевъзприемането освен училището несъмнено е и реакцията на близките, когато 
научат за хомосексуалността ни. В моя случай, след като признах пред майка ми и 
пастрока ми, че харесвам мъже, настъпи ледена епоха и дори толкова години след това 
признание отношенията ни се придържат към хладната куртоазия, дежурните безлични 
поздрави за рождени и имени дни и празници. Наясно съм, че за много хора приемането 
от семейството е ключово и затова не спират да отлагат своето разкриване, но за мен в 
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много по-голяма степен е била от значение реакцията на моите приятели, които 
чувствам близки и като естествен заместител на семейството, което така и не съм имал.  
 
След гимназията реших за себе си да не крия никога кой съм, а с времето реакцията на 
хората към моята сексуалност се научих да използвам като универсален лакмус за това 
доколко те могат да бъдат част от моето неформално семейство. Заради тази политика 
на отвореност неведнъж съм дочувал неприятни подмятания за себе си в работна среда 
от колеги, но несъмнено, некриейки истината за себе си, смятам, ми е спестило хиляди 
часове прекарани във вътрешна агония и страхове от евентуално отхвърляне и ми е 
помогнало да спечеля уважение. 
 
Баба ми беше човекът, който прие моята хомосексуалност най-драматично и всъщност 
най-естествено прагматично. С цъкане с език, с вайкане, с учудване и дълбока изненада, 
но накрая просто с великодушие и уговорката да не казвам на дядо ми какво точно правя 
като мръкне. Не спирам да си мисля, че животът е толкова простичък, но ние хората сами 
изпитваме первезното удоволствие да си го усложняваме, да сме агресори или, обратно, 
да позволяваме да бъдем виктимизирани, да се срамуваме, да се предаваме. 
 
 И вместо обобщение ми се иска да добавя, макар и родителите ни да са онези невидими 
грънчари, които с ръцете си ни моделират или деформират, ние сме онези, от които 
зависи накъде ще поеме корабът ни – дали ще се разбие в бурите, дали ще акостира в 
тих залив или ще търси попътен вятър. Каквото и да ни е предстои, от значение е да се 
осмелим да отплаваме, да изберем посока. Пред каквито и предизвикателства да ни 
изправя житейският вятър, ми се иска да си припомняме по-честичко, че няма нищо по-
естествено из лутането из собствените ни емоционални подземия. Нека не забравяме, 
че между срещите със случайни мъже и захарен памук никога не е късно нечия история 
да бъде пренаписана. 
 
За автора: 
Νίκος Δραγούμης (псевдоним) е на 28 години и в момента живее в София. Студент е в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски”. За себе си казва, че е динамична, 
креативна и общителна личност с усет към детайла.  
 

 

Историята на моето разкриване - BulGAYrians 

Връщам се назад във времето. Връщам се в тийнейджърските си години, че дори и по-
назад. Винаги съм бил наясно със себе си и съм знаел какво искам. Още от ранно детство, 
колкото и странно да звучи. Първият ми спомен беше в първи клас, когато по стара 
българска традиция всички ме питаха кое момиче от класа си харесвам. Тогава запитах 
себе си: Защо тези хора ме питат такива безумици? Защо трябва да харесвам момиче? 
Съвсем нормално е да харесваш момче и да бъдеш с момче! Защо най-близките ми хора 
ме питат неща, които те трябва да знаят, че са неестествени за мен? Има ли нещо 
сгрешено с мен, че не харесвам момичета? Тогава напълно осъзнато разбрах, че няма 
нищо сгрешено в мен. Не бях като тях, бях различен, бях себе си и бях твърдо убеден, че 
трябва да бъда верен на себе си. Тогава осъзнах, че ще трябва да израсна в една лъжа. 
Започнах, разбира се, да харесвам едно момиче от класа. Харесвах нея, да бъда честен, 
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защото нейното гадже – Коци - ми беше симпатичен. Казах на мама, на тате, на баба и 
на дядо колко е хубава Стефи. Но всеки път, говорейки за нея, пред очите ми беше Коци.  

Научих се да лъжа. Научих се да се крия. Научих се да бъда хищник. Научих се да бъда 
силен в най-безпомощните ми ситуации. Научих се да не плача. Да не искам. Да не 
споделям. Научих се на какво ли не, само и само да остана верен на себе си. Само и само 
да играя тяхната игра, за да бъдат те щастливи. Научих се на всичко това, въпреки 
нещата, на които ме учеха нашите - да бъда честен, да се подкрепяме, да споделяме, да 
преминаваме през трудностите заедно. Да бъдем семейство! Но как можех да бъда 
семейство с някого, който ме питаше кое момиче харесвам? Как можех да бъда честен с 
хора, които очакваха да живея по нечий еталон и живота ми да се случва във вече добре 
издълбан коловоз. И всичко това на фона на необяснимата хомофобска 
народопсихология. Всеки втори мъжкар около мен псуваше, псуваше какво би правил с 
майката на ближния си или със седалищните му части. Винаги ми е било смешно. Мразят 
гейове, пък всяка втора дума им е желание да съгрешат с мъжки задник. Парадокс! И 
въпреки че баща ми псуваше рядко, най-вече като шофира, пак имах резерви. Пак си 
мислех, че тази хомофобия е насадена и у него. И че някъде там дълбоко той би ме 
ненавиждал, ако знаеше, че съм един от тези така наречени педали.  

През пубертета осъзнах колко много се отдалечавам от семейството си. Осъзнах, че 
живеем един живот, но световете ни са различни. Аз не мечтаех за жена и деца, не 
мечтаех и за коли и  жени, нито за пари. Мечтаех за мъж и може би деца, малка къща на 
края на света, където ще сме само аз и той и никой друг. Затова се държах на страна от 
нашите. Не споделях много, а като ме питат защо си нямам приятелка, отговорът беше, 
че имам за учене. Въпреки че бях вече изкусен лъжец, винаги оставаше тази горчивина 
в мен, когато лъжех родителите си. Не ме възпитаваха така, но знаех, че в момента 
трябва да направя, каквото трябва, а не каквото е правилно. Винаги когато излизах да се 
видя с момчета, грабвах раница или чанта с учебници и казвах, че отивам у съученици 
да учим. Винаги бяха момичета, хей така за престиж! Случайно да не си помислят нещо. 
И така в стремежа си да не бъда разкрит станах ученолюбив. Бях първенец на випуска. 
Но сърцето ми искаше нещо друго. Това беше по принуда, не бях аз. Криех се, дори и да 
имах голяма свобода от родителите си. Никога не питаха къде и какво правя. Лъжех по 
принуда. Лъжех, измислях истории и случки, само и само за да си мислят, че синът им 
расте „нормален”. Исках те да са щастливи. Исках те да са горди. Исках да знаят, че съм 
щастлив. Усмихвах се дори, когато сърцето ми беше разбито, когато ме беше страх, 
когато трябваше да искам съвет и когато трябваше те да бъдат там за мен. Винаги се 
усмихвах. Но те никога не знаеха какво крие усмивката ми, никога не разбираха, че 
понякога тя е празна и че съм счупен отвътре. Усмивката ми, ах тя, усмивката ми, най-
верният ми приятел. И до ден днешен си я пазя и я показвам не толкова по принуда, 
колкото по неволя. Хей така, усмихвам се, като чуя някой да ругае и псува или нарича 
някого педал, усмихвам се, когато ме е страх, когато ми се смее и когато не знам какво 
да кажа. Нея запазих през годините. Тя винаги е била вярна на мен и е била неизменна 
част от моето Аз.  

И така раснах в един изкуствен свят, само аз истински и верен на себе си. Дойде и 
момент, в който заминах зад граница. Там навън се чувствах себе си. Бях свободен, не 
ми пукаше, нямаше кой да ме съди и да очаква да доведа съпруга вкъщи. Нямаше хора, 
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псуващи и мразещи, така под общ знаменател. Нямаше предразсъдъци, нямаше 
очаквания. Излизах на срещи, запознавах се с нови хора и всичко това, без да се налага 
да се крия. Когато в работата питаха дали ще доведа приятелка, аз казвах, че съм гей, 
хората се извиняваха. Имах нормални отношения, бях себе си на сто процента, без да се 
крия, без да лъжа и без да се притеснявам. И тогава срещнах приятеля си. Беше луда 
история, за която мога дълго да разказвам някой друг път, но беше моят момент на 
осъзнаване. Най-накрая получавах това, което исках. Човек, с когото да бъда, без никой 
да ни притеснява и без никой да съди защо, как и какво. Човек с когото плачех, когато 
ми се плачеше, страхувах се, когато трябваше, споделях и исках съвет. Човек, който с 
едно нищо ми даваше всичко, за което съм мечтал. Човек, който ми показа, че 
“нормален” и “правилно” са субективни термини. Човек, който ми показа, че 
единствената пречка, която имаме, сме самите ние. Човек, който, разкривайки се пред 
семейството си, е бил отхвърлен, но това го бе направило по-силен и по-уверен. Човек, 
който ми помогна да намеря истинското си аз.  

И така тази чужбина ми даде много. Даде ми не пари, не свобода, не закони или 
уреденост. Даде ми самоличност, даде ми идентичност, характер, самоувереност. Даде 
ми всичко онова, което мислех, че съм имал, че дори сложи и черешка отгоре. Даде ми 
и силите да се разкрия пред нашите. Няма да забравя този ден. Късна августовска вечер. 
Двадесет и първият ми рожден ден. Нашите ми се обаждат да ми честитят и вече 
американско пълнолетие. А аз цял ден се тръшкам. Цял ден се настройвам как ще им 
кажа, че ги мразя и че не искам да съм техен син. Исках да им кажа, че повече няма да 
се върна в България. Да покажа, че всичко, което съм постигнал, е било, защото съм се 
превърнал в нещо, което и аз не знам как да нарека, само и само за да играя фарса, 
наречен „нормален”. Бях готов да бъда отхвърлен и наричан с епитети. Бях готов да бъда 
слаб за последен път. Казвах си, че това е моментът на истината в моя живот. Защото 
това беше вечерта, в която щях да се разкрия, но също и да им кажа, че няма да се 
прибирам скоро, независимо дали ме приемат или не. Бях решил да остана по-дълго от 
плануваното, за да дам шанс на връзката си и да видя как ще потръгнат нещата. А 
разкриването ми щеше да предопредели дали ще се върна изобщо някога или не. Беше 
ме страх, бях притеснен, бях объркан. Бях всичко онова, което не си позволих да бъда 21 
години.  

Телефонът звънна. Аз вдигнах и с разтреперен глас говорех. Майка ми, като всяка добра 
майка, на момента усети, че има нещо. И до ден днешен няма да забравя думите си: 
„Искам да ви кажа нещо. Тук срещнах човек, с когото сме заедно и мисля да остана. И 
този човек всъщност е мъж…”. Имаше мълчание и един от първите въпроси, които 
попита, беше дали съм щастлив. И тук всичко отиде по дяволите. Не очаквах това. Не 
исках това. Бях готов за битка, куршумите заредени и сълзите готови… Уви, срещнах 
разбиране. Тогава нашите ми казаха две неща, които казвам на всеки, когато говорим за 
разкриване. Първото беше от майка ми - „Коя майка, носила те девет месеца, прекарала 
безсънни нощи над теб като дете и притеснявайки се за теб, ще се обърне срещу теб?“. 
А второто беше нещо, което и до ден днешен ми е като мото – „Ние живяхме нашия 
живот, както ние искахме. Правихме нещата, които искаме, и ние избрахме да имаме 
деца и да го посветим на тях. Сега е твой ред – живей твоя живот по твоя начин, прави 
това, което те кара да бъдеш щастлив и както намериш за добре. Не се съобразявай с 
нас“.  
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Сега гледам на всичко това с усмивка. Такава естествена, която не крие нищо. Мислех си 
колко съм бил глупав. В стремежа си да бъда онова, което нашите очакват, не се бях 
запитал какво всъщност очакват те и дали очакват нещо. В страха си да не бъда разкрит, 
не се бях замислял за последствията, ако бяха ме разкрили. В старанието да остана верен 
на себе си и това кой съм почти изгубих себе си. Сега гледам на всичко това с усмивка 
още по-широка отпреди, защото осъзнах кога съм им споделил - когато съм бил напълно 
уверен в себе си. Споделил съм в момент, когато съм намерил вътрешния си мир и вече 
не съм се страхувал да бъда отхвърлен. Когато съм разбрал, че няма смисъл да живея по 
нечии правила, щом не преча никому. 

Осъзнах, че историята не е на моето разкритие, а е история на моя вътрешен мир. Един 
път, който всеки от нас трябва да измине, за да разбере, че разкриването е по-скоро 
състояние на ума и личностно узряване. Историята на моето разкриване е история, която 
ме научи, че точно това, което крием, ни прави слаби. Страхът ни да не бъдем разкрити 
ни прави уязвими. Историята на моето разкриване ме научи също и че гей не ме 
определя като личност, професионалист, приятел, съсед или братовчед и т.н. Не ме 
прави нищо повече от другите, но не ме прави и нещо по-малко от тях. Моята история 
на разкриване всъщност беше моментът, в който започнах да ходя с вдигната глава, горд 
от това, което съм, и готов да го защитавам. 

За автора: 

BulGAYrians (псевдоним) е на 30 години. В професионален план се занимава с проектен 
мениджмънт в областта на информационните технологии. Обича да спортува и да води 
здравословен начин на живот. Интересува се и от писане. Поддържа гей блог 
www.bulGAYrians.com със съвети, психология и лични преживявания. Когато не пише и 
не е във фитнеса, обикновено снима и се занимава с фотошоп. Сред другите му страсти 
са пътуването и готвенето.  

 

Моето разкриване - Андреа René 
 

Когато говорим за разкриване, при всички положения трябва да започнем с това каква 
част от себе си открехваме за света и как сме я осъзнали. Аз определям себе си като гей 
мъж, но това далеч невинаги е било така. Допреди малко повече от 5 години смятах себе 
си за хетеросексуален, въпреки че още в пубертета ЛГБТИ правата и равенството будеха 
у мен интерес. Никога обаче не се бях замислял дали аз евентуално бих могъл да 
принадлежа към куиър общността. Това обаче рязко се промени, когато изневиделица 
се влюбих в най-добрия си приятел - съученик и другар по чин. 
 
Всичко започна малко след 18-ия ми рожден ден. Както си висяхме у една приятелка, 
седнали на легло - аз зад него – изведнъж просто ми стана. Беше крайно объркващо, не 
знаех на какво се дължи. Не след дълго започнах да изпитвам чувства, които не бях 
изпитвал дотогава към момиче или друго момче.  
 
Бях имал поне 3 по-сериозни влюбвания в момичета към онзи момент – по едно в 
началното, основното и средното училище. Нито едно обаче не се увенча дори с целувка, 

http://www.bulgayrians.com/
http://www.bulgayrians.com/
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камо ли със загаджване. Имаше една девойка, която в гимназията усилено флиртуваше 
с мен, но нещата не прераснаха от приятелство в любов. 
 
Но да се върнем на историята за осъзнаването ми. Минаха се 2-3 седмици, а чувствата 
ми не стихваха. Исках да го целувам, разсъбличам, но най-вече имах нужда да му 
призная какво усещам. Аз съм такъв човек, че трудно тая неща в себе си – имам нужда 
да ги изразявам свободно, най-вече чрез реч. Смятах, че има голям шанс той да е гей 
заради начина му на обличане и поведението му. И дойде заветният момент, в който 
вече не можех да се стърпя да не му кажа.  
 
Действието се разиграва в София, на спирката на автобусите пред метростанция Стадион 
„Васил Левски“. Изпращах го дотам, за да си хване последния автобус за Плиска, т.е. 
наближаваше полунощ. Някъде около Нова година да е било. Започнах да му загатвам 
за това, което чувствах чрез препратка към случка в един от епизодите на тогава 
нашумелия испански ситком “Aquí no hay quien viva” („Щурите съседи“). Сигурно е било 
нещо свързано с герой, който се оказва гей, а първоначално води хетеро начин на живот. 
 
Та когато му зададох въпрос, свързан с това, той не можеше да схване намека и ми 
отговори, че, ако ме вълнува даденият въпрос, е по-добре да се обърна към негов гей 
приятел. На това аз му отвърнах, че съм започнал да го харесвам отскоро по онзи начин. 
Той беше леко стъписан от думите ми и единственото, което успя да ми каже, е че не 
изпитва същото. Така се разделихме онази вечер. Но това нямаше как да е краят. 
 
Все пак бяхме съученици и най-добри приятели, нямаше как изведнъж да спрем да 
общуваме изцяло. Той не го и искаше, обаче моите чувства не изчезваха. В продължение 
на 4 месеца се мъчех неистово – бях толкова близо до него всеки ден, но не бяхме заедно 
по начина, по който ми се щеше. Бях насъбрал много вътрешно напрежение, което и той 
усещаше. Не можейки да изразя чувствата си по любящ начин, започнах да ставам 
заядлив и пасивно агресивен. Това веднъж го докара до състояние, в което хвърли нож 
във въздуха, когато бяхме у същата тая приятелка, където започна всичко. Вследствие на 
този изблик обаче ме хвана и заведе в банята, където проведохме един много 
емоционално наситен разговор, който определено ни сближи. Казах му как се чувствам, 
а той също ми сподели нещо много лично, но това не промени факта, че все още не 
можеше да ми отвърне на чувствата. 
 
Мина се някой и друг месец – поканих го да гледаме старо издание на Евровизия (и 
двамата му бяхме и все още сме му големи фенове). През изминалото време от случката, 
разказана в предишния параграф, си бях извоювал някаква доза близост, навирайки се 
в прегръдката му. Та след като свърши това, което гледахме, той пусна една песен, която 
много промени атмосферата. Към края ѝ усетих как сърцето му започва да бие по-
учестено и го попитах какво има. След няколко секунди се случи немислимото, но и тъй 
желано от мене – хвана ме и започна да ме целува. 
 
Та вече се бях сдобил с първото си гадже и исках да прекарвам, колкото се може повече 
време с него. Първоначално се получаваше – поканих го на Евровизия 2013. Тогава все 
още имаше 2 детски легла в стаята ми и не беше толкова съмнително, че момче остава 
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да преспи у нас. Обаче няколко месеца по-късно последва ремонт на помещението и 
вече си имах легло за възрастен размер „персон и половина“.  
 
Както може би разбрахте по-рано, аз съм човек, който има нужда да споделя. Най-
вероятно нашите са ме научили на това, защото дори когато знам, че ще се ядосат, аз 
пак не им спестявам истината. Но отложих доста разкритието, че с най-добрия ми 
приятел сме станали гаджета, а аз най-вероятно съм гей. Чак половин година след като 
тръгнахме, се реших да им го призная. 
 
Една обикновена октомврийска вечер, нашите седяха на дивана в хола и гледаха 
телевизия. Аз сновях нагоре-надолу по коридора и най-накрая се наканих да ги 
прекъсна, за да им съобщя важната новина. Те го предусещаха. Цял живот съм бил леко 
странен, но не по типично „гейския“ начин – не съм си падал по „женските“ неща. Това 
беше и причината, която майка ми изтъкна, довела до разсейването на нейните 
съмнения относно това дали синът ѝ би могъл да се окаже гей.  
 
Противно на очакванията баща ми го прие по-леко, поне първоначално. Каза, че го е 
подозирал, но не се разгневи. А обикновено той е този, който пуска неуместните шегички 
и се подиграва на различията у хората. Майка ми обаче се разциври по начин, който не 
очаквах – по принцип тя е много по-сдържана в изразяването на чувствата си.  
 
Това, което наистина ме изуми, бе обаче, че човекът, който съм чувал да говори добро 
за гейовете – колко са артистични, чувствителни и т.н. – беше този, който възприе 
новината по-зле. Пускала ми е филми, където главните герои са такива, но в онзи момент 
ми стана ясно, че дори и хората привидно да приемат на думи нещо, не се ли сблъскат с 
него челно в живота, няма как наистина да го разберат. 
 
На следващия ден нещата бяха коренно различни. Още със ставането ми баща ми 
започна да ме хока за това как съм причинил голяма рана на тях, но най-вече на майка 
ми, която не може да спи от плач при мисълта, че няма да има внуци. Аз обаче бях 
обмислял в главата си 6 месеца защо съм и какво съм и нямаше да се поддам на техните 
провокации. Защитих това, в което вярвах, и им обясних, че това, че съм гей, не би ми 
попречило да имам внуци, в случай че АЗ реша, както и когато намеря за добре. 
През следващите няколко месеца говорихме  по темата неведнъж. Баща ми и до ден 
днешен ми предлага да опитам с момиче, майка ми ме съжалява – смята, че така си 
правя живота по-труден, но и на двамата съм обяснил, че това не е избор и няма как да 
съм нещастен, ако живея живота си по единствения възможен и автентичен за мене 
начин. 
 
Никога не съм чувствал заплахата да бъда изгонен от нас или по някакъв друг начин да 
бъда отхвърлен от тях. Въпреки това е имало грозни моменти. В случаите, в които са ми 
били ядосани, се е случвало да ми кажат, че биха преживели това да съм гей, но не и 
това, че съм „лош човек“; друг път пък са изтъквали, че това е само поредното нещо, с 
което съм ги бил разочаровал. Но дори и тогава не съм се пречупвал и съм знаел, че те 
минават през свое осъзнаване, чиито странични ефекти трябва да изтърпя, за да станем 
евентуално някога едно по-единно и цялостно семейно ядро. 
 



29 

 

Все пак мога да кажа, че се чувствам по-скоро привилегирован да израсна и да живея в 
такова семейство – след като им признах, те и за момент не са ми забранили да водя 
тогавашния си приятел у нас. Може би фактът, че те бяха успели да го опознаят отпреди 
това, помогна значително. Дори да не разбират някакъв аспект от живота ми на гей мъж, 
поне с тях мога да поговоря за него, макар и да не възприемат предложеното обяснение 
тутакси. Наскоро имах случай, в който си порязах крака и майка ми едва ли не изпитваше 
страх да пипне раната, видиш ли, да не вземе да се зарази с ХИВ (не ми го каза, но аз се 
досетих). Но тя си е малко по-филмирана на тема здраве и хигиена,  
така че ѝ го прощавам. 
 
Ако мога да дам съвет на хората, които все още не са се разкрили, то ще е да не чакат 
твърде дълго – щом сте сигурни в себе си, действайте! Може би във вашите семейства 
първоначално ще срещнете повече отпор и неразбиране, но от истината винаги олеква. 
Аз за себе си едва издържах половин година, не знам как някои хора понасят да живеят 
с тайната в продължение на години. Вярвам, че, ако човек се приеме сам себе си и е 
уверен в личността си, разбирането отвън няма да закъснее. 
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