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We Matter: 
Където учениците говорят
и гласът им е от значение.

Нашето ЗАЩО
Да подкрепим българските мла-

дежи по пътя към развитието им, 
за да може винаги да се чувст-
ват оценени и мотивирани да осъ-
ществяват целите си.

Нашето КАК
• Да им покажем колко ВАЖНИ 

са ТЕ.
• Да им дадем възможност да 

изразят мнението си, за да видят, 
че то наистина е от значение.

• Да ги мотивираме да преслед-
ват целите си.

• Да им помогнем да развиват 
уменията си и да придобиват по-
лезен опит.

• Да им подсигурим поле за кре-
ативна изява и възможност да се 
информират и изкажат относно 
множество теми.

• Да им покажем, че действи-
ята им са от значение.

Нашето КАКВО
Ученическо онлайн списание, 

включващо текстове и интер-
вюта по множество теми, както и 
креативен кът за онези младежи, 
които искат да споделят твор-
чеството си с останалите.

Скъпи младежи,
Това списание е създадено за вас 

– за да ви покаже колко сте важни, 
че заслужавате да бъдете чути и 
да разберете, че не сте сами. 

Нашата мисия е да ви подкре-
пим по пътя към развитието ви, 
като ви дадем възможност да се 
изкажете и да повярвате, че гла-
сът ви, мнението ви и действи-
ята ви наистина са от значение.

Това е нашето ЗАЩО.
Това е и причината да създадем 

креативния брой. 
Знаем, че много от вас обичат 

да творят (да пишат, да рисуват, 
да снимат) и заради това иска-
хме да ви подсигурим платформа, 
в която да споделяте творчест-
вото си и да получавате обратна 
връзка, за да може да го развивате 
още повече.

Ние вярваме във вас и в това, 
което имате да кажете/ да пока-
жете. То заслужава да бъде чуто 
и видяно. 

Повярвайте и вие. 
YOU MATTER.

"The people who are crazy
enough to think they can
change the world are the

ones who do."
- Steve Jobs

"You must be the change you
wish to see in the world."

- Mahatma Gandhi

We Matter
Creative #4
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Нашата мисия:
Да помогнем на младите да по-

вярват, че са важни.
Искаме да ви дадем гласност и 

да ви покажем, че действията ви 
са от значение. Защото наистина 
е така!

Можете да постигнете 
всичко, което поискате, стига да 
вярвате в себе си и да сте готови 
да се борите за мечтите си.

Вярвате в мисията ни и ис-
кате да ни помогнете да я при-
ложим? Станете доброволец 
още днес.

Можете да развиете и прило-
жите знанията си, както и да при-
добиете опит в една от следните 
сфери.

В момента търсим:
• Автори за списанието и за 

блога
• Маркетинг отговорник
• Фотографи
• Илюстратори/ графични ди-

зайнери
• Редактори (за списанието и 

за блога)
• Content creators за социалните 

мрежи
• Хора, които активно да под-

крепят инициативата ни. Вашите 
идеи са от значение! Споделете 
ги с нас.

Присъедини се към 
WE MATTER 

Искате да се включите в някоя 
или няколко от изброените кате-
гории? Всичко, което ви е нужно е 
желание.

Изпратете ни имейл (на 
wematterdm@gmail.com), в който 
обхващате следните аспекти:

Кратко свое представяне
Защо мисията ни е важна за 

вас и как мислите, че ще доприне-
сете за развитието є?

Кои умения искате да разви-
ете като част от екипа ни и как 
бихме могли да ви помогнем да го 
направите?

Каква е вашата мисия (ако 
вече сте я открили; ако не, ние 
ще ви помогнем да го направите, 
така че не се притеснявайте).

Ние вярваме във вас и всичко, 
на което сте способни. Вие сте 
важни!

Станете част от промяната 
и помогнете на младите да повяр-
ват в себе си.
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Поезия

Ах, само ако можех да летя,
да се нося в небесата безкрайни, 
да се рея на криле от мечти
и да се издигам – нагоре, 
нагоре – из вечните сини висини.

Защо съм така окован за земята?

Захвърлен, забравен, със сълзи покрит,
в клетка, затвор най-ужасен –
сам съм там изоставен,
в тленна обвивка хванат в капан, 
като див звяр, пред човека изправен.

Грях ли съм отдавна извършил,
престъпление ли срещу някого съм сторил,
кой е този Бог, от ярост и гняв,
който за нещо ме държи сега отговорен?

Ах, ако само можех да летя,
само ако можех от този земен ад да се освободя;
неограничен, безкраен, да се въздигна в деня сияен
и никога, никога да не докосна земята,
да скитам вечно сред облаците в небесата.

Ако можех да летя...
Касандра 
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Искам завинаги в небето да летя, 
от света ужасен да се освободя,
никога, никога да не се уморя
и вечността с вятъра да споделя.

Кой ще утоли жаждата луда,
кой ще освободи звярът красив?

Кой ще даде крила на ангела,
целия с кървави рани покрит?

Колаж: Касандра
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Търся вдъхновението в погубени мечти –
в напразните надежди и в безкрайната любов.
Била обичана съм, но това не важи,
защото никой тъгата ми не замени.

Умирам насред дни излъгани,
течащ живот със спомени погълнати,
изпращам зов и втори, трети,
копнея само за щастливите моменти.

Пея на цветя покълнали –
гоня тъжните слова.
Да бъда жива кукла е съдба по избор –
да бъда есен е призвание за самота.

Призванието на есента
Мечтателка

Снимка: @secretpage_mari_photos

https://www.instagram.com/just_a_dream_princess/
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Пустиня бях, поне привидно, 
но ти дори не се изплаши, 
и даде свобода на нещо свидно, 
нещо истинско и нещо наше.  

Готов на всичко на света, 
с уверено запретнати ръкави, 
пустошта превърна във цветя... 
и дори за миг не се предаде. 

Пустинята ти подари в замяна –
оазис, сянка от дървета,  
ежедневно с пролетна премяна 
и непресъхващи безброй морета. 

Пустинята превърна се в любов
и подари ти всяка част от нея, 
превърна се във вечен зов – 
завинаги със тебе да се слее.

Пустиня 
Айше Гюлтекин-Гьорер
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Малки жълти теменужки,
от две саксийки подават тънки гушки.
С по саксия в двете си ръце,
Вървеше тя под мрачното небе.
Като две слънца в ръцете є греят
и щом я видят хората, немеят.
Колко е красива, колко елегантна,
с две жълти теменужки в чанта.
Колко е щастлива, колко е кокетна,
с тез' жълтурки – толкова е цветна!
Върви с високо вдигната глава.
След нея неволно тръгват моите крака –
да є се порадвам поне за още миг,
да запомня нейния сияен лик.

Две жълти теменужки 
Валентин Карабрайков
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Отдавна спрях да те жадувам,
забравила съм вече твоя глас.
Понякога ще страдам и тъгувам,
защото няма нищо между нас.

Във сънищата спрях да те откривам,
далече си, сърцето не те помни.
Сълзите вече няма да прикривам,
душата носи белези огромни.

Отдавна спрях за теб да мисля,
но спомням си с тъга за тези дни,
в които бяхме с тебе двама,
в които те обичах… и боли…

Белег 
Цветелина Вълова

Снимка: @secretpage_mari_photos
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Очаквайте скоро

№10: Здраве
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Проза

Хората често є казват, че е красива. Може би дори по-често, от-
колкото тя би искала. Въпреки това, ако някой ви каже да си предста-
вите красиво момиче, в ничие съзнание не би изникнал нейният образ.

Ще попитате от къде знам 
това. По-просто е отколкото 
предполагате.

Ако ви помоля да си предста-
вите красиво момиче, в съзна-
нието на повечето от вас ще из-
никне жена с красиви очи или пищно 
тяло, с примамливи устни или за-
разяваща усмивка. Ще притежава 
нещо, което извън цялостния є 
образ ще бъде все така докосващо 
сетивата.

Тя не притежава нищо от това 
– ако се загледаш само в очите 
є, те няма да ти въздействат по 
особен начин; тялото є е нежно, 
но не и изкушаващо; устните є 
не привличат погледа ти, а усмив-
ката є е толкова рядко явление, 
че дори не си струва да говорим 
за нея. Комбинацията на чертите 
є обаче я кара да изглежда неес-
тествено естествена и точно 
това всъщност събужда възхище-
ние у хората.

В хармонията на външния є вид има нещо магично – нещо, което те 
кара да не отлепяш очи от нея в търсене на извора на това обаяние. 
Колкото и да я съзерцаваш, то винаги ще остане скрито за човешкото 
око.

Особеното при нея е призрачността в образа є. И под призрачност 
не разбирайте зловещина. Просто странният, почти необясним произ-
ход на красотата є я кара да изглежда сякаш от друг свят – като нещо 

Призрачна красота
Джоана Дахабре
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съществувало преди и преродено в настоящето. И може би няма да ми 
повярвате, но това е самата истина.

Мистерия стои в основата на това прелестно създание – тя е 
заложена в бавното темпо, с което движи клепачите си. Струи от 
грацията на походката є. Преплита се с думите, които използва, за 
да те накара да є повярваш дори когато безочливо те лъже в очите. 
Прокрадва се в начина, по който те гледа – в един момент те изпива с 
очи, а в следващия сякаш нещо отвлича мислите є и ти не би могъл да 
достигнеш отново до нея, освен ако тя сама не пожелае да те удостои 
с вниманието си. И повярвайте ми, това не е просто гордост или до-
сада – тя живее в по-различен свят от вашия и той просто иска да я 
притежава. Понякога, често дори, тя безропотно му се отдава по свое 
собствено желание.

Най-вероятно за първи път 
сте я видели да стои сама в град-
ския транспорт. И макар че знае 
на коя спирка трябва да слезе, тя 
непрестанно гледа през прозо-
реца, докато през цялото време 
вие се надявате да се обърне, за да 
зърнете поне за миг лицето є, за 
което по някаква причина знаете, 
че ще бъде красиво. И тя го прави. 
Точно преди погледите ви да се за-
секат, кондукторът протяга ръка 
пред очите ви, за да подаде билет 
на някой новокачил се пътник. В 
следващия миг погледът є блуж-
дае отново през прозореца. А вие 
пропуснахте шанса си да си от-
краднете от красотата є. Колко 
жалко, не мислите ли? Вие ще сле-
зете на следващата спирка, а тя 
ще остане – все още сама и все 
така замислена.

Но ще я срещнете отново, макар че дори не сте се надявали на 
това. И този път ще видите лицето є, но няма да познаете, че е мо-
мичето от автобуса. Тя пак ще е сама и замислена. Но не се трево-
жете, защото тя е от хората, които са най-красиви, когато са сами. 
Затова не отивайте при нея, не я заговаряйте и никога, никога не я 
докосвайте. Защото тя е досущ като една срамежлива мимоза, която 
е толкова чувствителна към докосване, че листенцата є веднага биха 
пожълтели и клюмнали. Това е един от многото примери за иронич-
ността в съществото є – когато я видиш, тя буди у теб един порив, 
който те кара да я прегърнеш силно, да погалиш косата є, да милваш 
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лицето є – искаш да я дариш с нежността, която извира от самата 
нея. Но в същото време знаеш, че нямаш това право и че тя не би ти 
го позволила.

Тя е от хората, за които се пишат песни, съчиняват се стихотво-
рения, рисуват се картини. Личността є е от онези, които обикнове-
ните хора наричат вдъхновяваща, макар че никой от тях не би могъл 
да превърне възхищението си в изкуството. А как ще познаете кои 
творби са вдъхновени от нея? Отговорът е по-елементарен дори от 
самия въпрос.

Онези творби, за които дори изкуствоведите не могат да раз-
гадаят за кого са създадени, са вдъхновени именно от нея. Защото 
чарът є е в това да остане в анонимност. Иначе магията ще се раз-
вали завинаги. Получите ли информация относно тази така сакрална 
връзка между твореца и вдъхновението му, то това би намалило удо-
волствието от крайния резултат многократно. С други думи – едни 
от най-големите шедьоври са писани за нея, но тя никога няма да по-
лучи полагащото є се внимание за това, защото дори тя не знае, че са 
създадени за нея.

Ако зависеше от мен, бих ви разкрила името є, но не мога да пре-
дам доверието є. Това бе условието, което приех, за да получа достъп 
до душата є. Дотук говорих за външния є вид и за малка част от ха-
рактера є. Но тя изрично ми забрани да говоря за душата є, защото 
според нея хората биха спрели да є се възхищават, ако научат за ней-
ната същност. Това е един от най-големите є страхове. Затова аз 
съм длъжна да прикрия самоличността є. А колкото до онези, които са 
се досетили кое е мистериозното момиче с призрачната красота, по-
добре замълчете, защото обяснението убива изкуството.
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На Мария

Познато ли ви е усещането, което се появява в края на спокоен 
ден, когато не сте се тревожили за нищо? Прибирате се. Влизате в 
банята, защото е страшна жега и искате да се разхладите. Излизате, 
увити с кърпи, и започвате да се приготвяте. Тогава, накъде при из-
бора между червената или синята блуза, се замисляте за нещо, което 
хвърля душата ви в размисли и тълкувания. Цялото ви тяло започва 
като че ли дори физически да се тресе от съмнения. 

 Тогава поставяме на 
дисекционната маса в гла-
вата си любови – минали и 
настоящи – приятелства, 
познанства, ситуации. 
Случва се да направим 
толкова дълбок разрез, че 
дори да се порежем сами. 
Стоим над спомена за 
една приключила обич, над 
трупа на една духовна об-
вързаност. Наблюдавайки 
я, решаваме в главата си 
дали да продължим да се 
измъчваме с нея, или да я 
приберем и може би да из-
вадим следващата? 

 Понякога така стоим 
ние, хората, над някой 
стар любовен текст, над 
признание в обич, както 
стоят учените пред дре-
вен надпис, свещениците 
над Светото писание. В 
този момент на дисек-
ционната маса в главата 
си поставяме не документа, а само текста. Започваме да го преглеж-
даме, да нарязваме дори запетаите и точките на хиляди части. Правим 
изводи, даваме доводи, създаваме хипотези, стигаме до заключения и 
повтаряме процеса отново и отново, докато не ни заболи прекалено 
много, за да продължим.

Грешната и святата
Далиа Давидкова
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Тогава го сглобяваме наново. Залепваме частите му и го прибираме 
прилежно на мястото му в подходящо чекмедже със спомени, като 
преди това не трябва да забравяме да отбележим върху прилежащия 
етикет степента му на болезненост. После се впускаме в размисли по 
темата или извикваме в съзнанието си приятен, топлещ ни духовно 
спомен.

 Кожата ни има памет за до-
пира. Днес тя извика усещането за 
топлата прегръдка на най–добрия 
си приятел. Остави топлината да 
пресуши очите є, да затопли вле-
дененото є сърце. 

 Тази жена беше отвсякъде 
жена-мечта. За такава съпруга се 
молят майките да си вземат си-
новете им. Уви, нечий любим син 
я беше наранил дълбоко и безвъз-
вратно. Днес тя имаше избор – да 
си отмъсти подобаващо или да 
прости. И знаете ли, тя реши да 
прости. Неслучайно носи името 
Мария като Св. Мария, майката 
Божия. 

 Каква полза от отмъще-
нието? Това, че той е бил лош с 
нея, си е изцяло негов проблем. Тя 
беше направила и дала всичко. Към 
него нямаше грехове. Тогава, в 
онзи момент, когато трябваше да 
реши, тя имаше отговор веднага. 
Защото още преди да си тръгне 
от него, тя му беше простила 
всичко. За да приключиш с някого, 
трябва да му простиш за това, 
което ти е сторил. После се поми-
ряваш със себе си и прощаваш на 
себе си, задето си позволил да те 
наранят. Накрая освобождаваш 

човека от присъствието си и го напускаш с високо вдигната глава. 
Казваш му „сбогом”, защото думата идва от стария израз „съ Богу”. 
Това Мария го разбираше: пожелаваш на човека най-доброто, да е в 
ръцете на Всевишния или каквато сила има там, и му даваш благосло-
вията си да върви по пътя си; път далеч от теб. 

 Тогава Мария постъпи правилно. Този човек не заслужаваше ом-
разата є. Да мразиш някого изискваше твърде много внимание и енер-
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гия. Избра той да получи апатията є. Тя не чувстваше нищо към него, 
нищо. Този мъж, доколкото можеше да се нарече мъж, защото повече 
беше като хлапе с поведението си, без да разбере се ръкува за последно 
в онзи ден на площада пред катедралата с една много голяма жена.

 Тя го погледна с огнените си сини очи и без да помисли дори, без 
да му даде знак, тихо, без думи, му прости всички грехове към нея и му 
даде нов шанс, далеч от нея.

 Тогава, пред семейството и децата му, дългогодишната му прия-
телка му подаде ръка и с вдигната високо глава му прости така, както 
само Мария, само светица, би простила. И отмина със сърце, тежащо 
от мъка, и душа, лека като перо. 

 Мария, със своите златни коси, изчезна от погледите с горда по-
ходка и високо вдигната глава. Знаеше, че не е съдия, че не е Господ, за 
да наказва. Не е и толкова силна да преглътне да е “другата жена”, че да 
остави този мъж в живота си. За секунди той беше срутил света над 
главата є. Сякаш парче от счупеното небе поряза гърлото є, което я 
стягаше дни наред. Тогава, стоически, тази човешка светица остави 
света си да се строполи над главата є, но дори не помисли да събори 
чуждите светове. 

 В следващата пряка изхвърли от чантата си тефтера на мъжа и 
отмина. Седмици по-късно, тя още не можеше да реши какво да прави 
със спомените от всички тези години. Докато прибираше за пореден 
път в чекмеджето в главата си онова любовно писмо, осъзна, че се са-
монаказва, че се самобичува, задето не е разбрала по-рано, че той има 
друго семейство, че без позволението є се е превърнала в „метреса”. 
Тогава се изправи и извади яркочервената рокля. Днес светицата реши 
да предизвиква живота, защото є се живееше, защото в центъра на 
света є стои не друг, а тя самата.

 Днес, докато избираше между червената и синята блуза, тя раз-
бра, че току-що е постигнала мир със себе си, че се е помирила с мина-
лото и че е простила всичко. Тази Мария днес е чиста в душата си и 
е с червена рокля, защото пламъкът є за живот отново гори. Кому са 
нужни спомени за отдавна отминали дни?

 Тази Мария днес излезе на процесия никому непонятна. Само тя 
знаеше, че в тези обувки беше намразила любовта и в тях днес отново 
я величаеше. Да се помолим на Господа за такива силни жени, които 
след падението, макар на парчета, се събират отново и стават още 
по-добри. Тази Мария, някъде някой е усетил, че ще е от тези земни 
жени, за които хората казват, че човек свещ трябва да пали, че са до 
тях. За тази Мария името свише някой беше избрал, пророкувал и дал 
и то идеално прилягаше на тази жена – грешна, но свята.
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Колко е хубава тази сутрин! Хубава е, въпреки че все още се раз-
виделява. Това е може би най-интересното време от деня. Тогава ние 
хората таим някаква надежда за предстоящия ден. Така е и при мен. 
Моята надежда беше такава – за прегръдка. Но не просто прегръдка, 
а нежно докосване, сливане на две непознати тела… Глупава надежда 
нали? Не мечта а надежда, защото мечтите се осъществяват, ко-
гато се бориш за тях. Тя е някак си безполезна, нищожна пред вселен-
ските проблеми. За мен това няма да е просто прегръдка. Ще е бавен 
танц, почти вечен момент на щастие.  

Винаги от чара на сутринта най-много ми е харесвал чистият въз-
дух. При нас той е балкански, планински…

Освен чистотата му ми харесва тъмнината на ранната сутрин  – 
тогава, когато нито е ден, нито е нощ, а нещо тайнствено и роман-
тично. Красиво е раждането на новия ден, но и тъжно, защото знаем, 
че животът му е двадесет и четири часа. Каква ли надежда таи той? 

Ето, вече наближавам училището. В него са се родили много та-
ланти, но и са убити много мечти. Вървя мълчешком и си мисля. Дали 
това е истина? Нима ще доживея това надеждата ми да се превърне 
в реалност? В съзнанието ми се промъква мисълта, че най-накрай 
ще сбъдна своя малък блян. Както винаги, рано сутрин тук е тихо. 
Единствено се забелязват погледи на уморени чистачки и гладни ку-
чета, търсещи залък хляб. Никой не мисли за тях. Всеки ги вижда, но 
подминава. Те също таят надежди и сутрин се молят за сбъдването им. 

Наближава моментът на истината за моята надежда.
…
— Добро утро!
Нито отговор, нито поглед, нито прегръдка…Просто едно безмъл-

вно подминаване.  
Ето това е моментът на сетните сили на една надежда… и тя 

умира. Полита някъде и ни изоставя. 
Тогава не получих нито прегръдка, нито дори едно “Добро утро”... 

Надеждата умира, но винаги се ражда нова. А раждането є е винаги 
сутрин.

И така останахме двама. Аз и мълчанието, убило надеждата. В 
стая, пълна с безлични същества. Само единствено Есенин ми се усми-
хваше от стария пожълтял портрет, закачен върху отдавна небялата 
стена.

Мълчание
Иван Иванов
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За смелостта да продължиш напред

Седнах на брега на огромно, кристално чисто езеро и се загледах в 
хоризонта. Беше толкова красиво. Зад мен се разстилаше гъста борова 
гора. Ти видя, че бях на брега и тръгна към мен. Седна до мен на безо-
пасно разстояние. Не можеше да си позволим да се докоснем. Утре беше 
сватбата ти, а ние от години не се бяхме приближавали един до друг.  

— Хей, – ти ме поздрави.
— Хей, – отговорих аз и те погледнах с лека усмивка. 
— Защо стоиш тук сама? 
— Исках да помисля малко. 
Загледах се в лицето ти и умът ми бързо ме върна към времето, ко-

гато бяхме деца. Видях как още малки и незнаещи какво е любов, се сра-
мувахме да се хванем за ръце, а и двамата толкова искахме. После, ко-
гато с годините израствахме, все се гледахме влюбени, макар никога да 
не бяхме официално двойка. Приятелите ни само чакаха да се съберем, 
но нас все нещо ни спираше. Мислехме си, че сме твърде различни, че 
нещата нямаше да се получат, никой от нас не беше достатъчно смел, 
а бяхме толкова щастливи заедно. 

После дойде едно лято. Помня месеца и годината – август 2019-та. 
Вече бяхме пораснали, уж разбирахме повече за живота. За 3 дни се сбли-
жихме много. Помня, все едно беше вчера, как стояхме на пейката пред 
блока, говорейки си за живота, а после се прегърнахме и не искахме да 
се пуснем. Беше като една приказна история, чувствах се сякаш този 
момент беше извън времето и пространството.  

След него обаче реалността се върна. Наистина бяхме различни. Не 
можехме да ходим на срещи като обикновените хора, не можехме да си 
говорим обикновени неща. Начините ни на живот не съвпадаха, пред-
ставата ни за света също. Колкото и душите ни да искаха да се слеят, 
ние трябваше да направим най-доброто за нас самите, за да имаме пъл-
ноценен живот на земята. Това не включваше да сме заедно. 

Казват, че определени хора в животите ни идват за малко и после 
си тръгват. Аз се надявах ти да не си от тях. Бях позволила на ума си 
да мечтае и той вече си беше представил как ще изглеждат децата 
ни, колко етажна ще е къщата ни, как ще се прибирам от работа и ще 
се сгушвам при теб, как ще си разменяме подаръци за Коледа и децата 
ни ще тичат около нас, как ще живеем заедно щастливи и ще се под-
крепяме взаимно. Бях на 18, а вече имах предначертан целия ни семеен 
живот. Ироничното беше, че при всеки неуспешен опит да създадем 
връзка гледах като на изпитание, през което трябва да преминем, за да 

Първата любов не се забравя
Ася Стефанова
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израснем и да бъдем заедно, когато и двамата сме готови. 
Мисля, че разбрах, че е напразно да се надявам да се съберем, когато 

видях как я гледаше, когато тя приближаваше към нас. Или как я изслуш-
ваше дори когато разказваше най-глупавата история. Как седеше до 
нея и я приближаваше близко до себе си. Как очите ти светеха само 
при мисълта, че тя беше заедно с теб. Мислех, че ще е поредната ти 
връзка, която ще свърши след 3 месеца и след която отново ще може 
да опитаме. Но трите месеца се превърнаха в година, после две. В един 
момент надеждата да се съберем ме убиваше, защото с всеки изминал 
ден разбирах колко е невъзможно. Обвинявах се, че не си дадох шанс да 
съм на нейното място, но после осъзнах, че и двамата сбъркахме доста. 
Разминахме се, връзката ни се завъртя като колело и не успя да про-
дължи. В началото не знаех защо нещата ни се случиха по този начин, 
но сега, когато седиш до мен и ме гледаш в очите, разбирам всичко и 
не бих се върнала назад, за да го променя, колкото и да боли. Казват, че 
първата любов не се забравя, затова и аз никога няма да забравя теб. 

Докато седях на брега усетих как на гърба ми се появиха и разтво-
риха големи, ангелски криле. Усетих силен порив и полетях нагоре към не-
бето. Колкото повече се приближавах към него, толкова повече усещах 
божията топлина по цялото си тяло. Чувствах се силна и вдъхновена. 
Погледнах надолу и ти ми махаше усмихнат. Окуражаваше ме да продъл-
жавам. С усмивка на лице аз летях и летях, исках да видиш колко далеч 
мога да стигна. Когато се издигнах над облаците погледнах отново на-
долу да видя къде си, но ти се обърна и тръгна към гората. Разбрах, че 
вече беше време. Не бях готова, но те пуснах. Ти вървеше бавно и след 
малко се скри сред дърветата. Аз долетях внимателно до брега и седнах 
на същото място, както преди малко. 

Не те догоних, оставих те да си тръгнеш. Казват, че след правил-
ните решения боли. Затова със свито сърце отново се загледах към езе-
рото. То беше толкова красиво днес. 
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Обещавам ти, бабо!
Елина Спасова

“Моля те, обещай ми, обещай, че ще бъдеш щастлива.”  

Това е една история, която не е свързана с велики дела. Разказ за 
една истинска любов, която съществува не единствено и само по фи-
лмите. За едно дълго изгубено, но  накрая намерено щастие. История за 
една жена, неизвестна на историците, но известна за хората, които 
са я обичали.

Баба Рада е родена през 1882 
г. в една малка махала, близо до 
град Габрово. Имала е две сестри 
и един брат. Не е известно как е 
преминало детството є. Затова 
ще обърна внимание на срещата 
є с моя прапрадядо, който е бил 
войник, завръщащ се в родното 
си село – Остров. Малко преди да 
се върне в Остров, той се запоз-
нал с баба Рада. Двамата се ха-
ресали и прапрадядо ми Иван взел 
решение, породено от младежка 
любов, а именно – да вземе прапра-
баба ми със себе си и да прекарат 
остатъка от живота си заедно. 
Така двамата се запътили към не-
говото родно селце на брега на 
Дунава, сред безкрайните поля 
на Златията. А лодките на риба-
рите, шумът от вълните на ре-
ката и смехът на местните хора 
станали част от живота на баба 
Рада завинаги.

Прапрадядо ми загинал (най-ве-
роятно по време на една от 
Балканските войни), а прапрабаба 
останала сама. Нито сестрите є, 
нито брат є знаели къде се намира 
тя, дори я мислели за мъртва. 
Баба Рада изпитвала мъка. Тежък 
и труден бил животът є. И точно 
тогава съдба или пък случайност 
успява да преобърне всичко. 

Войник – познат на близките на баба Рада, минаващ през селото, се 
загледал в жената и веднага я познал. Така, завръщайки се в махалата, 
близо до Габрово, той съобщил на семейството є къде е тяхната из-
чезнала сестра. „Кръвта вода не става”, казва народът ни. И тръгнали 
брат є и сестрите є, без да се бавят, с параход по Дунав, с трепет и 
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надежда най-после да открият изгубената си сестра. Сълзи на радост 
бликали от очите им, любов се реела от сърцата им. И заживели бра-
тът и една от сестрите с баба Рада в селце, близо до Плевен, а дру-
гата сестра останала в бащиния им дом. 

Последвали още много семейни сбирки, които моята баба Райна 
(внучка на баба Рада) помни. По нейните спомени приготовленията за 
тези сбирки са били големи. Разказа ми за масата, пълна с най-различни 
ястия, приготвени от баба Рада с много обич. Спомни си, че когато 
всеки път близките на баба Рада са идвали на гости, къщата е придо-
бивала блясък. Според баба Райна това било нещо, което е трудно да 
опишеш с думи. Разказа ми още и за характера на баба Рада. Грижовна, 
закриляща – такава беше тя в очите на моята баба.

Скитайки се в лабиринта на своето съзнание, много често се на-
тъкваме на хора или случки, които пречупват представите ни за 
света, като ни показват различни и неповторими части от него. Но 
дали това е възможно, когато съзнанието ни е будно или пък сънищата 
ни са причина за това? И дали онези случайности  в живота всъщност 
не са случайност? Такова съвпадение бе докосването ми до света на 
моята прапрабаба, макар и да бе само насън. В онзи момент тя изрече 
думите, останали в мен и до днес. От мен поиска да є обещая, че ще 
бъда щастлива.

Разказвайки нейната история, си мисля, че може би няма невъз-
можни неща. Щастието идва и си отива, бабо. Не бих могла да кажа, че 
това е лесно, но въпреки това, обещавам ти, бабо!
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Имах минути време преди отново да заспя. Поредна вечер се лутам в 
леглото като в лабиринт. Минавам през спомени, през мечти, през мисли 
и ме удрят чувства. Като във война. Минало срещу Бъдеще. 

Дали да се върна или да тръгна? Да продължа.
Подпалени сгради… някъде 

вътре в тях пламъкът още гори. 
Придвижвам се бавно, без да се 
плаша. Сънувам или релаността 
се е изменила до толкова, че да 
не я позная и то само за миг? 
Връщам се до старата къща, 
където прекарах детството 
си. Виждам едно малко момче да 
седи близо до огъня, опитвайки 
се да стопли ръцете си. Трепери, 
сякаш е седяло там с години, 
мъчейки се да усети топли-
ната. Продължавам напред. Ето 
го и училището, но то е някак 
самотно, обгърнато в мъгла –  
носи се аромата на щастието, 
притаено с малко тъга. Няма 
никой. Защо? 

Всъщност, не искам да знам.
Следвам отъпканите пътеки, навяващи мигове с приятели, гаджета, 

със смях и сълзи. 
Помня първият изстрел в сърцето ми. Младо момче почти досущ 

като мен. Навело глава, стиска ръце, като че ли така ще боли по-малко. 
Седи на пейката, на която ми казаха:

 Вече не съм влюбена в теб!                                  
Думите кънтят в главата ми. Боли, затова подминавам. Нека споме-

нът остане там, далеч от мен. 
И ето сграда след сграда, в която съм стъпвал преди. Гледам как 

всичко се срутва и губи цвета си.
Това ли е действителността, в която живея?  По-скоро живях! Не 

знам къде се намирам, сякаш се губя в този кошмар. И когато се обърна 
назад има едно голямо, пусто НИЩО.

…
И ето, че стигнах дома си. Там, където живея сега. Влизам. Прашно, 

тъмно, изоставено, вещите, събрали прахта на годините. Огледалото 

Сън
М. Е.
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като че ли изглежда най-чисто. Поглеждам се. Уплашен. Това ли съм аз? 
Изтръпнал, блед, сбръчкан. Ужасен. И после се питам защо ли съм 

сам? Та кой би бил с мен? Та аз изглеждам толкова мръсен и тъжен. Сякаш 
света ме е отритнал, изпъдил. 

Усмихвам се бавно. 
А, ето я искрата. Като сянка зад мен, се носи бледо видение. Да, това 

е тя - моето спасение. 
…
Събуждам се. Протягам ръце. 
Виждам я, кротко заспала до мен. 
Красива, нежна и Жива. Носи баланс в живота ми блед. Прегръщам я. 

Свива се в мен и разбирам защо съм с нея. С палитра рисува платното, 
което аз нося вътре – сърце.   

...

Изчезна кошмара.  
Не помня какво съм сънувал. 
Важното е, че тя е плътно до мен.
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“Една мечта е по-силна 
и от хиляди реалности.” - Дж. Р. Р. Толкин

Нека ви разкажа една история. Историята за момиченцето с дра-
кона, неосъществимите мечти и непознатото момиче от пейката в 
парка.

Един ден реших да се разходя до близкия парк и ако получа вдъхнове-
ние, да нарисувам нещо. Затова взех скицник и моливи.

 Пристигнах, седнах на една пейка и  се вгледах в празните листа, 
чудейки се какво да нарисувам. Тогава на съседната пейка седна едно 
момиченце и се разплака.

— Защо плачеш? – попитах.
— Казаха ми, че е невъзможно мечтата ми да се сбъдне, – подсмър-

кна то.
— Разбира се, че ще се сбъдне! – успокоих го. – Каква е мечтата ти?
— Мечтая да летя на дракон. Как мога да сбъдна това? – попита то.
О боже! – помислих си. – Това е невъзможно!
Но след миг ми хрумна идея. Започнах да рисувам и дадох готовата 

рисунка на момиченцето.
— Какво е това? 
— Как какво?! Това си ти и твоят дракон!
— Това е просто рисунка... не е истинско, – отвърна то.
— Как да не е?! Държиш го в ръце и го виждаш, нали?
Момиченцето кимна. 
— Това какво го прави?
— Истинско! – извика весело. – Но как ще летя с дракона? Та той е 

само рисунка!
— Приеми за миг, че е реален, – отвърнах. – Отиди да си играеш, а 

когато се люлееш на люлката, затвори очи и си представи, че летиш 
на дракона.

Явно отговорът ми го задоволи. То се усмихна и хукна към катеруш-
ките. 

Аз отново се зачудих какво да нарисувам, но не задълго. След миг 
бях заобиколена от деца, желаещи да изобразя мечтите им.

Беше забавно да чуя всяка една от тях и да я осъществя върху 
празната хартия. 

Децата си отидоха, а в скицника бе останал само един лист.
Вгледах се в него и въздъхнах.

Мечтата, която тая 
дълбоко в себе си
Виктория С. Никифорова



25

— Изчерпаха ти се идеите? – попита някой.
Осъзнах, че до мен бе седнало някакво момиче.
Изсумтях.
— Какви идеи? Нищо не успях да нарисувам!
Тя ме погледна.
— Как така нищо?! – отвърна и махна с ръка към децата и рисун-

ките им. – Всичко това... ти го нарисува!
Изведнъж осъзнах, че толкова дълго се бях взирала в празния лист, 

че бях забравила за рисунките, които вече бях нарисувала.
— Права си! – възкликнах.
Погледнах я и се запитах какво правеше тук и от колко време ме 

беше гледала как рисувам. Беше на моите години и не ми изглеждаше 
като някого, очакващ да му нарисувам нещо. Имах много въпроси, но 
реших да задам само един.

— И ти ли искаш да нарисувам твоята мечта?
Тя ме погледна учудено.
— Защо пък не! – засмя се.
— Каква е мечтата ти? – попитах, но не получих отговор. – Няма 

как да я нарисувам, ако не ми я кажеш.
— Ще ти кажа моята мечта, ако ти ми кажеш твоята.
За миг исках да отговоря, че нямам време за игри, но после се отка-

зах. Досега никой не се бе интересувал за какво мечтая.
— Добре! – отвърнах. – Но мечтата ми не е една. Имам много и 

всички те са важни за мен.
— Мечтателка! – усмихна се тя. – Добре, тогава какви са мечтите ти?
— Мечтая да стана графичен дизайнер... – започнах нервно. – 

Мечтая да създавам истории, които да споделям с останалите. Мечтая 
да мога да им дам живот чрез рисунките си и да бъда запомнена с изку-
ството си. 

— Мислиш ли, че ще се сбъднат? 
— Това само бъдещето може да покаже, – казах. – Но нека те по-

съветвам нещо. Ако искаш една мечта да стане реалност, не я оста-
вяй на произвола на съдбата. Мечтите не се превръщат в реалност с 
магия, изисква се решителност и усилена работа.

— Права си, – отвърна тя. – Надявам се да успееш да ги осъщест-
виш.

Погледнах я, завъртях молива между пръстите си и казах:
— Споделих ти своята мечта, сега е твой ред... Кажи ми твоята.

Може да имаме много мечти, но една от тях е най-ценна и истинска –  
онази, която ще превърнем в реалност. Вече знаете каква е моята 
мечта. Аз няма да спра да се боря, докато не я осъществя. Направете 
го и вие! И никога не се предавайте!
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Срацимир върви по болничния коридор. Всичко наоколо му мирише на 
дезинфектант. Тази миризма събрала в себе си огромна доза отчаяние, 
неосъществени мечти и изгубени надежди, които потискат душата 
на момчето.

Срацимир беше свикнал с тези условия. Като малък неговата по-
датливост към заболявания доста често го е приковавала към болнич-
ното легло. Постепенно неговата имунна система се укрепила и той 
започнал да посещава болница все по-рядко, докато един ден той са-
мият не решил, че иска да я превърне в своя втори дом.  И ето го днес –  
студент по медицина в първи курс, който знае, че за да може лече-
нието на един пациент да бъде успешно, той и лекарят трябва сами 
да повярват в това, че всяка мечта е постижима. Единствено тогава 
двамата заедно ще си помогнат и ще могат да заличат потискащата 
миризма, която смазва всяка надежда.

Срацимир идва в болницата 
всеки ден още от началото на 
първи курс, за да може да придо-
бие допълнителни знания от про-
фесорите, които работят тук. В 
раницата, която носи винаги на 
дясното си рамо, всички джобове 
с изключение на най-големия, са 
запълнени с различни медицински 
учебници. В най-обемния джоб съх-
ранява или храна, нещо за четене, 
или пък някаква логическа закачка.

Посещенията му не са свър-
зани единствено с допълни-
телната му медицинска подго-
товка. Един от пациентите на 
Университетската болница е 
момче, което е няколко години 
по-голямо от Срацимир – Радимир. 
Той е от града на студента по медицина. Радимир не харесва Срацимир, 
заради една свада между брата на по-голямото момче и бъдещия док-
тор. Въпреки това Срацимир не го мрази – той знае, че е длъжен да 
помага на всекиго, щом е избрал тази професия.

Преди няколко месеца откриха рядко заболяване на епифизата 

Да си лекар означава 
първо да си човек
Спас Терзиев
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на Радимир. Това успя да го сломи за кратък период от време и да го 
прикове към болничното легло за постоянно. Родителите му бяха въз-
растни и нямаха възможност да останат при него, а брат му отказа 
молбите им да остане за известно време при брат си (или поне да го 
посещава понякога), защото имал шанс за голям пробив в кариерата си 
и не можел да си позволи да отсъства от работа в този момент.

Срацимир знае колко погубваща е самотата и затова решава да не 
позволява на момчето да я почувства. И ето го тук – той осъзнава, че 
не е любимият човек на  Радимир, но няма как да го остави. Натиска 
леко дръжката на вратата. Пред него се открива момчето, лежащо в 
болничното легло. От ден на ден той започва да изглежда все по-зле. 
Капчици пот проблясват в косата му и се стичат към брадата му, 
която никога преди не е била толкова дълга. Ръцете му са отпуснати 
встрани, а в очите му освен нещастие се чете и нещо друго – умора 
поради недоспиването, вследствие от коварното заболяване.

— Здравей – момчето поз-
драви веднага, щом затвори вра-
тата след себе си. – Как си?

Радимир гледа в една точка 
и както обикновено не дава от-
говор. Срацимир се чуди дали 
причината е в самия него или в 
заболяването, което изтощава 
пациента до краен предел.

— Донесох ти храна – бъде-
щият доктор изважда от рани-
цата си кутия със зелена салата 
и друга с ориз със зеленчуци. Той 
ги беше взел от стола на уни-
верситета. Радимир рядко се 
храни пред него и Срацамир не 
се и учудва, че сега не го прави.

Момчето дърпа един стол и 
се намества близо до леглото на 
пациента. Не спира да гледа към 
него и да се чуди как Радимир 
носи цялото това бреме на гърба 
си. Наистина болестта толкова 
го беше разяла отвътре, че той 
вече едва дишаше.

Срацимир заравя глава в шепите си. Иска му се да може да помогне 
на момчето. Той наистина копнее за времето, когато ще може да бъде 
полезен на хората.

Изважда учебника си по анатомия. Утре има колоквиум върху кости. 
Опитва се да се концентрира върху заучаването на костите, които 
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изграждат черепа, но това не му се получава, тъй като мислите му са 
на съвсем различно място.

След това става и тръгва към китарата си, която преди дни бе ос-
тавил в един ъгъл на стаята. Едно от нещата, които най-много обича 
Срацимир, е музиката. Той вярва, че тя е един от начините, по които 
можеш да въздействаш на състоянието на останалите и да ги нака-
раш да се почувстват по-добре. Още от дванадесетгодишен може да 
свири и да пее. След като се намества удобно на стола, вече с кита-
рата си, той решава да изсвири част от една песен, която бе написал 
наскоро.

Чува се приятна монотонна мелодия, докато пръстите на Срацимир 
танцуват по струните на китарата. Той винаги свири със затворени 
очи. Така слухът му става по-остър, той усеща по-добре музиката и 
освен това може да я остави, да нарисува светове, които досега ни-
кога не е виждал. Мелодичният му глас започва да се вихри в танца 
заедно със струните:

“Когато мисля, че не съм желан,
ти ми показваш, че от тебе съм избран!
Когато нямах на кого да се опра,
ти ми даде на теб да се подпра!..”
След като приключва песента, Срацимир се надява да е повлиял на 

Радимир. Той става, оставя китарата си, слага раницата си и решава 
да се наслади за минутка на гледката от четвъртия етаж. Тогава за 
пръв път чува Радимир днес:

— Защо продължаваш да го правиш? 
— Какво имаш предвид? – Срацимир се обръща към леглото и го 

гледа с изумление.
— Да се грижиш за мен … Наистина не го заслужавам! Аз те от-

ритнах, осъдих те, без да знам причините ти. А сега си единственият, 
който го е грижа за мен. Дори собственият ми брат ме предаде. – В 
думите му се усеща огромна горчивина.

Срацимир ахва. Никога не е очаквал нещо подобно от Радимир:
— Да си лекар означава да помогнеш на другия, независимо от 

това какво мисли той за теб. Всъщност това означава и да си човек. 
Лекарите преди всичко трябва да са хора.

— Наистина ти благодаря за цялото проявено благородство, – 
Срацимир се усмихва на Радимир и за миг очите на двете момчета се 
срещат. Момчето тръгва към вратата. – От теб  един ден ще излезе 
добър лекар!

Студентът по медицина натиска дръжката на вратата и се об-
ръща:

— Надявам се наистина да е така!
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Ден 256-ти:
Пиша това мокра до кости от бягането под дъжда, кална и разро-

шена. Независимо, че отрязах, по-точно накълцах косата си, още в на-
чалото на деня, тя продължаваше от време на време да се заплита ня-
къде и да ме забавя постоянно. Ох, кракът ми изтръпна. Почакайте....

Десетина минути по-късно:
Всъщност изобщо нямаше смисъл да пиша това, но предполагам, 

че прекалено много ми липсва човешкият контакт и вече възприемам 
дори листа хартия за същество, годно за разговори. Всъщност водя 
разговор. Монолог по-точно, но пак е нещо. Поне изливам бъркотията 
от мисли, която е в главата ми в момента. 

Добре. Раздвижих се малко и сега отново съм вътре в тръбата. Да, 
точно така, от няколко дни живея в тръба. Събрах си колекция от кон-
серви и сухари, и изживявам последните си дни в тръба. В една скапана 
тръба... Тясна и миризлива. Единственото хубаво е, че си има решетка 
отпред и се надявам да успее да ме предпази поне още няколко дни. 
Може би дори седмица, ако имам късмет. За повече обаче се съмнявам. 

Канал 3-ти
Мелани Шакири

Здравейте, читатели-приятели! Името ми е Мелани Шакири и съм 
ученичка в 11-ти клас. Историята, която ще прочетете в следващите 
редове, наскоро спечели първо място в конкурса на Езикова гимназия, 
Перник за страшен, хелоуински разказ на английски. Изключително 
много се радвам, когато видя хора, предоставящи възможности за 
изява на младите таланти, като любимото ни списание “We Matter”! 
Затова реших да споделя разказа си “Канал 3-ти” с вас и тук, където 
ще го намерите на роден български. Благодаря!
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Та, целта на този “дневник” е да ви разкажа какво и защо се случи 
със света ни. И също така да се чувствам по-малко самотна. Нека да 
започваме.

Дневник на Кайла:
Като цяло мразя да ходя да пазарувам с нашите, защото имам чув-

ството, че повечето пъти откарваме по едни плътни два часа в мага-
зина. А в някои случаи после просто се местим в друг магазин, защото 
в този нямало “всички нужни продукти”.

Но този ден беше различен. Пазарът бе с цел оцеляване и в него 
липсваха минутите на разтъкаване и подбиране. Не. Те бяха заменени 
от паническо блъскане между щандовете и хвърляне на количества от 
определени стоки във вече пълната ни количка.

Но, за да не обърквам вас, моите скъпи читатели, ще започна исто-
рията от малко по-рано.

***
Събудих се, заради изключително високия говор на леля ми. При 

други обстоятелства може би изобщо нямаше да є обърна внимание, но 
тази сутрин вече почти се бях наспала, а и зад възклицанието на род-
нината ми се криеше нещо по-различно от обичайното желание да бъде 
чута и видяна. После единственото, което продължи да достига до 
слуха ми, бяха тихи гласове, преплитащи се в бърз шепот. Независимо 
колко напрягах слух обаче не чувах нищо повече от просто откъслечни 
срички. Стана ми прекалено интересно и избутах напълно пръстите на 
съня от себе си. Тътрейки скованите си крака, достигнах до съседната 
стая, където от пръв поглед се забелязваше, че бе станала някаква 
драма.

— Добро утро, слънчице, – някак напрегнато се обърна към мен мама. 
Гласът є леко потреперваше и това ме разсъни напълно. Интересът ми 
рязко се повиши.

— Хей. – Последната част от поздрава ми към нея бе продължена в 
прозявка, която се бе появила в момента, в който отворих уста.

— И сега. Както казвах, – свъси почти несъществуващите си руси 
вежди леля. – Трябва веднага да се подготвим, преди да е станало по-се-
риозно. Ти сама чу за обявяването на пандемично положение в цялата 
страна! Цялата!

— Разбрах те и от първия път.
Веднага осъзнах, че майка ми е повече отегчена, отколкото искрено 

притеснена от думите на сестра си. Двете с нея не бяхме особено 
привързани към този специфичен член на семейството ни, независимо, 
че живеехме в една къща цял живот. Можех само да си представя от 
колко време леля ми стои тук да я занимава, затова сметнах за нало-
жително да се намеся.

— Мам,– боцнах я с пръст по рамото. – Успя ли да сготвиш онази 
супа, която беше замислила? Доста съм гладна.
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— Ама ти преди малко стана, не... – тя набърчи лекичко чело и вед-
нага смени тона си, в миг на осъзнаване. – Ох, злато, още не съм! Сега 
ще ти я направя.

Трите се спогледахме. Аз и мама наблюдавахме неканената си гос-
тенка с погледи, които поне се надявахме да се подразбират като по-
кана за самопремахване на индивида. При мен обаче, нещо не беше много 
близо до желаното, защото беше примесен и с обилна доза “Всъщност 
все още не съм се събудила напълно.” Леля ми се направи на неразбрала 
за кратък период от време, но като ни видя, че няма да променим жела-
нието си в нейна полза, въздъхна тежко, подкани майка ми сериозно да 
се замисли над обсъденото и се сбогува.

— Мерси, – изрече мама с повдигнати в потайна усмивка устни.
— Че как. А сега ми кажи какво става? Клюки? Нещо?
— Всъщност леля ти беше отчасти права да се притеснява. Е, 

предраматизира, както винаги де, но беше права. По телевизията съ-
общиха, че вече повече от половината страна е обхваната от някакъв 
непознат вирус.

— Половината страна? Само за тази сутрин?
— Да, точно това е притеснителното. Някакси не ми се вярва да 

съществува чак толкова заразен вирус, ама... Другото обаче е, че пре-
дупреждават, че ще сложат всички под карантина. Болните, за да не 
разболеят други, и здравите, за да не се разболеят.

— А каква е болестта? Какво прави?
— Това и леля ти не го знаеше. Просто било много опасно.
— Колко пък да е опасно, като дори не казват какви са симпто-

мите? Поредната тъпа пропаганда, за да държат неудобни за прави-
телството хора надалеч, а останалите – под контрол. Че какво, да не 
са заумирали като са болни?

— Да.
— Моля?
— Умират, скъпа.
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Една седмица по-късно:
Майка ми въртеше волана като обезумяла, опитвайки се да избегне 

развилнялите се по пътя хора и животни.
— И гълъба с гълъб! – изръмжа 

тя, стиснала волана с две ръце. 
Кокалчетата є бяха побелели, а 
зъбите є бяха на път да заскър-
цат.

За всичките є години шофи-
ране, никога не я бях виждала 
такава. Изнервена до степен на 
почервеняване.

— Паркирай тук, – по-
сочих є свободно пар-
ко-място пред един блок. –  
Ще отидем пеша до магазина.

Тя не ми отговори, а направо 
зави и паркира колата само с 
две маневри. Четиримата сля-
зохме от превозното сред-
ство. Четиримата, броейки и 
братчето ми, което още не бе 
проходило, и което се наложи да 
гушна и изведа аз. 

Майка ми дори заключи ко-
лата онзи ден. Помня го доста 
ясно, независимо, че не съм осо-
бено сигурна защо. Действието 
си беше напълно нормално. Може 
би ми направи такова силно впе-
чатление, понеже сложи под 
ключ нещо, до което никога 
повече нямаше дори да се при-
ближи. Всъщност, виждайки раз-
пилeните наоколо коли като бе-
бешки играчки в дневната, съм 
почти убедена, че и да искахме 
нямаше да успеем да я намерим 
никога повече. 

Следва продължение...
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Подкаст “Модерна мисъл” стартира новата година с нов проект, 
който цели да мотивира и подкрепя вас – младите творци. В началото 
на месец януари, екипът на подкаста създаде тематична затворена 
група във Facebook, в която всеки, който се интересува от литера-
тура, е добре дошъл. Проектът ви дава възможност да споделяте 
творчеството си, да получавате обратна връзка за текстовете си, 
да изразявате впечатленията си за творбите на другите, както и да 
откривате нови съмишленици и приятели. В групата водещи принципи 
са толерантността, подкрепата и добронамереността. Можеш да се 
присъединиш към общността тук.

Модерна мисъл

https://www.facebook.com/groups/modernamisl
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Картини  и  снимки

Залез

Зорница Цекова
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Януари

Алекс Еринин

https://www.behance.net/alekserinin
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Февруари

Алекс Еринин

https://www.behance.net/alekserinin
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Март

Алекс Еринин

https://www.behance.net/alekserinin
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@FlatYay_Charm
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@FlatYay_Charm

@secretpage_mari_photos
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@secretpage_mari_photos
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Елица Караусева
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Фондация “Подобри” търси подкрепа за 
създаване на креативна и функционална 
“открита галерия”, която е предназначена 
за представяне на изкуството на млади 
артисти. Тяхната цел е да представи “не-
претенциозното” изкуство пред обще-
ството, като дадат трибуна, платформа 
и свобода на младите творци да изпратят 
своите послания и да покажат своето из-
куство. Конструкцията на тунела е мо-
билна и може да бъде поставена на всяка 
една точка в града или областта. Това ще помогне изкуството да дос-
тигне до възможно най-голям брой хора. Нека постигнем това заедно!

Все от вас може да допринесе за каузата, като направи дарение. 
Това може да се случи по следните начини:

• Изпрати SMS на телефон 17 777 със съдържание – DMS ART.
• Направи паричен превод на следната сметка:
   IBAN: BG15UNCR70001524603605
   SWIFT: UNCRBGSF
   Бенефициент: Фондация Подобри
   Основание: дарение за проекта АРТ ТУНЕЛ
 
За повече информация – https://art-tunel.podobri.org/

АРТ 
ТУНЕЛ 
ШУМЕН

https://art-tunel.podobri.org/
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Exclusive 
Конкурс за есе  
„Открий вдъхновение“

През ноември обявихме първия конкурс, организиран от WE MATTER. 
Целта ни беше да дадем възможност на младежите да споделят мне-
нието си по някоя от двете възможни теми – 1. Човекът, който подо-
бри мирогледа ми към по-добро; 2. Мечтата, която тая дълбоко в себе 
си. Разделението бе на две възрастови групи (12-17г. и 18-25г.). 

Тъй като нашата мисия е да помогнем на младите да повярват в 
себе си, искахме всеки един ученик да получи обратна връзка върху те-
кста си, както и сертификат за участие. Обещахме да публикуваме 
текстовете на първенците от всяка група в новия ни креативен брой. 
Четейки страхотните есета на участниците обаче, решихме да спо-
делим с вас не само тези на първенците, а на първите трима от всяка 
група, като в една от тях даже са четирима. 

Много от учениците ни разказаха за идолите и мечтите си, но 
преди да се потопите в текстовете им, искаме да ви покажем за какво 
мечтаем ние. 

Представете си един свят, в който всеки млад човек вярва в себе 
си и всичко, на което е способен; свят, в който младите смело преслед-
ват всяка мечта, защото знаят, че си заслужава; свят, в който не 
страх, а смелост ръководят действията ни. Свят, в който всеки един 
човек е важен. 

Това е нашата мечта. Вие.
YOU MATTER!



46

“Всяко зло за добро” – известна 
българска поговорка, която всеки 
от нас е чувал  поне веднъж в жи-
вота си. Обикновено тя се свързва 
с вярата, че след неприятна за 
нас случка е вероятно да последва 
по-хубава такава. Реалистично 
погледнато,  ще се сетим, че това 
всъщност е единствено игра на 
шансовете и е прекалено вероятно 
в бъдещето да се случи поне едно 
удовлетворяващо нещо. Нека по-
гледнем тази фраза от друг ъгъл 
и се замислим за нещата, които 
наистина ни учат и променят. В 
това есе ще представя образа, 
който промени мирогледа ми към 
по-добро. 

Тази фигура си няма име, няма и 
лице, затова ще си позволя да я на-
зовавам с прякор “Звяра”. Но защо 
ще нарека подобна сияйна личност 
с такова злокобно име? Всъщност 
вие също познавате Звяра и той 
е част от живота на всеки един 
от нас. Той е създанието, което 
променя мирогледа ни чрез своите 
измамни и често неприятни за нас 
начини. Звярът невинаги е наш 
враг. Понякога може да се въплъти 
в ролята на приятел, съдружник. 
Но той винаги носи своята маска, 
защото неговият лъжлив и измам-
нически поглед се разкрива в мо-
ментите, когато започват уро-
ците за живота, когато ние се 
учим и променяме.  

Човекът, който промени 
мирогледа ми към по-добро
Мартин Николаев (Категория12-17г.)

Тук текстът започва да звучи 
като гатанка, така че е време 
да разкрия истинската същност 
на този наш ежедневен спътник. 
Още от “ден 1” на този свят за-
почваме да се учим, възприемаме 
и променяме. Затова е изключи-
телно важна ролята на нашите 
родители и близки, които са пър-
вите хора, които ни запознават с 
живота. И колкото и да не ни се 
иска, голяма част от нашия на-
чален мироглед се оформя покрай 
техния. Достигнем ли определена 
възраст, Звярът започва да се 
появява. Той е наборът от лично-
стите и случките, които срещаме 
по пътя си – тези, които понякога 
се надяваме да не са се появявали 
и които всъщност ни преподават 
най-важните уроци. А как те про-
менят мирогледа ми към по-ху-
баво?  Звярът ме учи на всичко, 
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което трябва и не трябва да бъда, 
и с негова помощ  оформям своята 
аналитичност и се сдобивам със 
собствен поглед към света и хо-
рата, които с радост бих запазил 
около себе си. 

Той е фигура, с която аз не се 
сблъсквам прекалено често поради 
вече  изградена вътрешна интуи-
ция, но моментите, в които го 
засичам, ме учат на  много. Те ме 
карат да се замисля върху начина, 
по който възприемам света, це-
лите си и хората в обществото. 
Ние сме социални същества, което 
означава, че новите запознанства 
и нуждата от комуникация са 
почти неизбежни, но важното е да 
се учим от тези безкрайни възмож-
ности. От личния си опит знам, 
че да се срещнеш със Звяра не е 
едно най-приятните усещания, но 
е необходимо за личностното раз-
витие и изграждането на силен 
характер при всеки човек. 

Тук може да се отбележи едно 
от най-възхитителните неща в 
човешката природа, а именно – 
силата да се променяме. С опита, 
който печелим, и връзките, които 
създаваме, ние непрестанно се 
адаптираме и изменяме. И въ-
преки че инструменти за откри-
ване на начина, по който възпри-
емаме света, като Myers– Briggs 
Type Indicator*, твърдят, че той 
не се променя, със сигурност чо-
вешкият индивид се учи и прис-
пособява. Възможностите са без-
крайни и ни сблъскват с хубави и 
лоши преживявания, но смятам, 
че именно грешките, които човек 
допуска, могат да дисциплинират 
най-много, защото никой не би 
искал нещо неприятно и тягостно 

да се повтори – сторен акт, про-
вал или токсично взаимоотноше-
ние.

Звярът е нежеланата подго-
товка за живота, която може да 
покаже защо човек не трябва да 
бъде прекалено наивен, токсичен 
или лековерен.   Същевременно 
той непрестанно променя него-
вия мироглед към по-добро,  като 
му помага да открие истински ва-
жните неща за собственото му 
съществуване и да оцени значи-
мите хора до него.  В допълнение, 
Карол С. Дуек пише още по те-
мата за силата на правилния ми-
роглед в книгата си  “Mindset: The 
New Psychology of Success”, а про-
изведението “The Value of Failure” 
от Шейн Лестър също може да по-
могне с вземането на поука. 

За да обобщя казаното по-горе –  
Звярът представлява всички не-
приятни случки и хора, които сре-
щаме, но е хубаво човек да може 
да приема, цени и да се учи от тях, 
защото ние непрестанно проме-
няме своя мироглед.  Дали това 
ще бъде към по-добро или към по-
лошо, зависи само и единствено 
от нас самите. За едно експеди-
тивно и качествено развитие на 
личността е нужна малко поука.

*Типологията на Майерс-Бригс 
включва поредица от въпроси, 
които се фокусират върху това 
как хората вземат решения и 
възприемат света около себе 
си. Базирано на отговорите ни, 
можем да спаднем към един от 
шестнадесетте типа характери, 
представени за първи път от Карл 
Густав Юнг.
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Човек сам избира пътя си, сам из-

бира какъв да бъде, за какво да се бори 

и дали изобщо да се бори. Нашите 

мисли и представи изграждат жи-

вота ни. Различните хора имат раз-

лични идеи за това кое е добро и кое –  

лошо. Ние превръщаме всеки наш 

проблем в предства за света.  Ще 

продължаваме да вървим към злото, 

докато не започнем да се съсредото-

чаваме върху решението, а не върху 

проблема. Когато се  вглъбим в него, в 

нашите очи той става все по-голям, 

а светът – все по-лош. Тогава се оз-

лобяваме към другите, а това нару-

шава общуването ни с тях. Ето така 

светогледът се отразява върху взаи-

моотношенията между хората. 

Много е важно да има някой, който 

да ни връща към правилния път. Като 

будителите, например. Но, ако ние 

самите не вярваме в нещо, трудно 

бихме променили мнението си. Друг 

човек може само да събуди спящото у 

нас добро, да отключи това, което е 

заключено дълбоко в сърцето ни. След 

това идват опитът, практиката, 

книгите. 

Не мога да кажа дали някой е 

променил моето светосхващане. 

Сигурна съм, че това, което е зало-

жено в мен, може да се поддържа и 

развива чрез ежедневния ми житей-

ски опит и срещите ми с различни 

хора. Будителите, учителите, роди-

телите са само ключът за вратата 

към доброто.

Светът е едно прекрасно място, 

но ние често го замърсяваме, в прено-

сен и буквален смисъл. Когато се ядо-

саме, е добре да си спомним послед-

Човекът, който промени 
мирогледа ми към по-добро
Божения Николова (Категория12-17г.) 

ния момент, в който сме се смели. Да 

си припомним приятелството, да се 

сетим за хубавите неща в живота, 

за да може да погледнем на света 

като на едно страхотно, емоцио-

нално място. 

Спомням си един ден, когато бях на 

пет години, пътувайки към детската 

градина, видях за първи път човек без 

крака в инвалидна количка. Той блъс-

каше количката със здравите си ръце 

и разглеждаше наоколо. Изглеждаше 

сякаш се наслаждава на всичко, което 

вижда. Попитах мама защо този мъж 

е такъв и тя ми обясни следното: 

“На този човек му се е случило нещо 

лошо. Претърпял е катастрофа или 

някаква болест. Наложило се е лекари 

да му махнат краката, за да може да 

продължи да живее. Виж как той не се 

е отказал от живота, не се е затво-

рил сам вкъщи. Имало е добри хора, 

които са му помогнали да продължи 

напред.” Беше преди Коледа. 

Тогава пожелах от все сърце на 

всички хора да бъдат здрави, да не 

страдат и да не им се случва нищо 

лошо. Вече бях сигурна, че ще про-

дължа да се отнасям към хората с 

добро и това ще бъде в основата на 

моя мироглед. Както е казал амери-

канският мотивационен лектор, писа-

тел и актьор Уейн Дайър: “Любящите 

хора живеят в свят, пълен с обич. 

Враждебните хора – в свят, пълен с 

омраза. Същият свят.”.
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Има хора, с които, когато се 
запознаеш, запалваш една нова 
искра в себе си, преоткриваш се 
или изцяло се променяш и започ-
ваш да гледаш на света по друг 
начин. Понякога тръгваш по до-
брия, понякога – по лошия път, но 
винаги си заедно с някого. Дали ми-
рогледът ми се е променял? – Да. –  
А за добро ли? – Едно голямо “Да”!

Мирогледът играе важна роля в 
живота ни и определя решенията, 
които взимаме. Нека си спомним 
за Стив Джобс, който не е завър-
шил университет, защото е пре-
ценил, че не му е нужно. Така е бил 
устроен неговият мироглед. Имал 
е цели, които впоследствие, без 
да има висше образование, е по-
стигнал. Какво ни доказва това? –  
Че ако искаш да постигнеш це-

Човекът, който промени 
мирогледа ми към по-добро
Стефани Христова (Категория12-17г.)

лите си, трябва да разбереш кои 
са истински потребните неща за 
теб и да настроиш съзнанието си, 
че макар и да не си част от “ста-
дото”, ти все пак ще успееш! Това 
е принципът, който спазвам.

Чрез литературата и музи-
ката например разбрах много нови 
неща, привързах се към родината и 
нашия народ. Разбрах колко топли, 
гостоприемни, разбиращи и смели 
сме ние – българите. “Малка, но 
силна земя” – думи, които имат 
огромно въздействие върху мен. 
Достатъчно силни да запалят 
патриотичния дух на хората, ко-
гато ги чуят. От малки главите 
ни са пълни с мисли, че единстве-
ният начин за добър живот е този 
в чужбина, а не е така, нали? – Не 
е. Не трябва и да бъде. 

Човекът, който промени миро-
гледа ми всъщност не е един. Те са 
четирима. Точно те ми показаха 
красотата в хората, в действи-
ята, в България.

Всеки знае, че музиката е сигу-
рен начин да избягаш от всичко и 
всички и да бъдеш себе си в собст-
вената си компания. Това се случи 
и на мен, когато те се появиха 
пред мен. Докато слушах музиката 
и текстовете им, намирах утеха, 
разбиране и позитивен поглед към 
бъдещето. Едни въздействащи 
думи от песента “Характер”, 
които често си повтарям, са: 

“Та кой съм аз да се оплаквам
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И от живота медец да очаквам.
Питаш ме как съм,
Отговарям ти с песен.
Това е прекрасно, нали?”
Усетихте ли полъх от вдъхно-

вение? Прекрасният инстру-
ментал и завладяващият глас в 
песента са причината да се заслу-
шам, а текстът – да рефлектирам 
върху начина, по който мисля. Още 
след първата изслушана песен 
бях положително повлияна, а след 
като чух целия албум – мироглед 
ми бе напълно променен.

За добро ли беше тази про-
мяна? – Да! Ако преди съм била 
неблагодарна – към това, което 
притежавам, към живота, който 
живея, или към хората, които са 
до мен – аз, след само няколко часа, 
се превърнах в различен човек. 
Помислих си: „Кой съм аз да се опла-
квам... за старите ми дрехи, като 
има хора, които в същия момент 
биха дали всичко за тях; за стария 
ми телефон, когато някои хора и 
това нямат; за всяка дребна не-

значителна за бъдещето ми вещ? 
Казах си: “Просто спри!”. От този 
момент насам, аз съм благодарна 
за всичко около себе си и имам по-
ясен поглед над нещата, които 
правя и обичам.

Вероятно вече се питате 
кои са тези хора, които проме-
ниха мирогледа ми по този начин? 
Отговорът е група Cool Den – ура-
ган от емоции и жанрове, стил 
“миш-маш”. Те са пример за подра-
жание и обект на възхищение. Те 
преобърнаха света и мирогледа ми 
към по-добро. Много са ценни за 
мен и съм безкрайно щастлива, че 
ги познавам!
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Мечтите и аз 
Теодора Мачева (Категория12-17г.)

Когато бях дете, виждах не-
щата по следния начин: мечтите 
ми са всичко и всичко около мен са 
нечии изпълнени мечти. Казвах си, 
че ако се боря още малко – само 
още малко и моите мечти щяха да 
са на “Алеята на славата”.

Понякога успявах да се загубя 
в бляновете за по-добро утре, за 
по-магична реалност и дори да 
не осъзная, че го правя. В моята 
собствена глава съществуваше, и 
все още съществува, свят, чиито 
ръце са готови да ме обгърнат, 
създаден от стотици хиляди думи 
и картини, нарисувани не само от 
моите думи, но и от нечии други.

Денем, а и дълго след като лу-
ната изгрееше на небето, меч-
таех за далечни земи, където има 
сатири, феи, елфи и магьосници; 
земи, където велики крале и кра-
лици обикалят земята и където 
аз щях да се чувствам малко по-
добре, малко по-приета от остана-
лите. Там хората нямаше да съдят 
останалите по цвета на кожата 
им или по интересите им, нямаше 
да отбягват малките, тихи моми-
ченца и нямаше да ги оставят да 
се борят със света сами.

Тези мечти нямаха граници, за-
щото аз не можех да си представя 
такива.

И често следваше въпроса: 
“Ако няма граници, не е ли опасно?”. 
Според хората, животът има гра-
ници, които да ни покажат кога е 
времето да спрем и да оставим 
съдбата да ни смаже с тежката 
си сила. Докато се опитваме да 
нарисуваме тази мислена линия 
и се стараем да останем от пра-
вилната є страна, не осъзнаваме, 

че опитите ни са безсмислени, че 
линията, която служи за финал, 
е там само и единствено, за да 
може да ни накара да спрем и да си 
кажем “По-добре да спра тук.”

Ами ако всичко, за което ня-
кога сме бленували, е от другата 
страна на тази граница? Ами ако 
животът – истинският, прекра-
сен живот, който трябва да из-
живеем, е от другата страна на 
лимитацията?

Не се опитвам да кажа, че зад 
моята граница ме чакат истински 
елфи и вещери, но ме чака магия. 
Чака ме истинска любов, чакат ме 
книги с моето име на корицата и 
ме чака живот, който, ако не пре-
крача линията, ще остане като 
прашна книга на рафта – самотна 
и забравена. Ако не премина гра-
ницата, за мен истинският сми-
съл на живота ми – този, за ко-
гото мечтите ми се опитват да 
ме подготвят още от преди да 
мога да ходя, ще остане само мис-
терия, за която да мисля, докато 
звездите от нощния небосвод ми 
се усмихват.

Не се опитвам да кажа, че съм 
готова или достатъчно смела за 
това. Може би завинаги ще си ос-
тана в моя самотен, сенчест ъгъл 
на света и ще бъда момиче, което 
крие истинското си лице, и само се 
взира в хоризонта, както предпо-
читат да правят много хора. 

А може би ще избера сърцето 
си, което никога не е спирало да 
бие за другата страна на грани-
цата, което винаги ми е казвало 
да не се предавам, което ме е мо-
лело да се бия, за да може и то, и аз 
да завършим живота си на прекло-
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нна възраст, засмени и в дом, из-
пълнен с любов. Да си кажем “Това 
беше епично!” и да благодарим на 
нещото, което ни водеше години 
наред – мечтите ни.

Мечтите ни са тези, които 
винаги са ни държали за ръката, и 
са ни превеждали през доброто и 
лошото, сочейки към своя финал –  
денят, в който се превръщат в 
реалност. ен след ден ни казват: 
“Там трябва да стигнеш!”. 

Разбира се, те ще се сменяват 
през годините, ще се превръщат 
в нещо по-красиво и по-мащабно 
от преди, но това е хиляди пъти 
по-добре, отколкото да останат 
същите завинаги. Ако мечтите 
ми не се променяха, това няма ли 
да означава, че аз самата не съм 
пораснала по пътя си към безкрая? 
Не значи ли, че бих била същото 
дете, което е започнало този 
живот преди петнайсет години?

Като дете вярвах, че мечтите 
са всичко и всичко около мен са 
мечти. Като тийнейджър вярвам, 
че мечтите са куражът, който ме 
тласка напред всеки ден, а всичко 
около мен… всичко около мен е 
причината за този кураж.

А аз? – Аз съм мечтателят, 
който продължава да гледа към хо-
ризонта.
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Мечтата, която тая 
дълбоко в себе си! 
Анна Георгиева (Категория12-17г.)

Мечтата е нещото, което искаме 
от дъното на душата си; нещото, 
за което живеем; нещото, което ни 
крепи; нещото, поради което вяр-
ваме, че всичко е възможно! 

Още от най-ранно детство по-
вечето хора искат да станат поли-
цаи, актьори, певци и дори принцове 
и принцеси. Разбира се, не всеки има 
по една мечта и с напредването на 
възрастта, се трупат все повече и 
повече. 

През по-голямата част от жи-
вота си винаги съм знаела с какво 
искам да се занимавам. Коя е меч-
тата, която тая дълбоко в себе си 
ли? – Да  помагам  на  хората!

Има една българска поговорка, 
която гласи, че “който прави добро, 
добро намира”. Можем да помагаме и 
с малкото, което имаме. Звучи много 
банално, но все пак колкото и много 
хора да го казват, за да се превърне 
в клише, толкова по-малко хора наис-
тина го правят и дават всичко от 
себе си. 

Смятам, че всяко добро нещо, 
което правим, се вижда и оценява, от 
когото трябва. 

За да осъществим една мечта, 
трябва да извървим дълъг път, но до-
като вървим по него, е нужно да имаме 
идол – човек, на когото се възхища-
ваме и искаме да приличаме. Мисълта, 
че един ден ние ще сме вдъхновението 
и стимула за идващите след нас поко-
ления, ни дава сили да продължим и да 
не се отказваме.

Моят идол е Амал Клуни. Тя е ли-
вано-британски адвокат, активист 
за правата на човека и филантроп. 
Завършила е Юридическия факул-
тет на Оксфордския университет и 
Нюйоркския университет. Нейната 
дълга и утвърдена кариера в облас-
тта на международното право и пра-

вата на човека печели международно 
признание. Всички я уважават и оби-
чат заради самата нея, защото е 
добър човек!

 Искам да стана адвокат и да за-
щитавам правата на всеки човек. 
Трябва да има справедливост, за-
щото много невинни, опетнени хора 
са на място, на което не заслужават, 
заради индивиди, които се занимават 
с престъпност. Не ги наричам хора, 
защото са прекалено жестоки, за да 
заслужат това название. Моята ос-
новна мотивация е щастието, което 
ще породя у хората, когато ги избавя 
от бедата, в която са попаднали. 
Затова аз ще се боря докрай, за да 
видя благодарните усмивки на семей-
ствата, които съм защитила. 

Удовлетворението от себе си 
е най-невероятната емоция, която 
човек може да изпита. Тогава е 
най-щастлив, защото постиженията 
го правят такъв. Искам да се чувст-
вам така всеки ден, когато се при-
бирам от работа – удовлетворена 
и щастлива, знаейки, че съм проме-
нила животи. 

Имаме цял един живот, в който 
ни е отредено да правим това, което 
обичаме, и това, за което мечтаем. 
Искам да направя хората покрай мен 
малко по-добри и позитивни, да не 
губят вяра в това, заради което жи-
веят. Така ще възпитавам децата 
си, внуците си и правнуците си! Нека 
добрите хора и мечтателите да про-
дължат да съществуват винаги, дори 
и когато не сме до тях.

Мечтайте! Мечтите винаги се 
сбъдват, особено когато най-малко 
очакваме!
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Мечтата, която тая 
дълбоко в себе си 
Ева Евлогиева (Категория12-17г.)

В този огромен свят, изпъл-
нен с възможности и предизви-
кателства, всички хора – малки 
и големи, силни и слаби, богати и 
бедни – мечтае. Дълбоко в душата 
на всеки човек се крие поне по една 
мечта. В зависимост от волята 
и силата на духа ни, тя може да 
бъде възможна, изпълнима или не-
осъществима. Но въпросът, който 
бих задала тук, е: „Какво е невъз-
можното? Дали въображението на 
хората е стигнало до границата 
на неосъществимите мечти?“. 

 Независимо от обема на меч-
тата, дори да е сложна за пости-
гане, тя никога не е безсмислена. 
Истинският смисъл е в стремежа 
за реализация, осъществяването 
є и постигането на чакания завър-
шек. 

За какво мечтая аз ли? – В съз-
нанието си крия безброй мечти. 
Затова реших да Ви разкажа за 
едно приключение, свързано с едно 
от най-съкровените ми желания. 
Ще започна историята с описа-
нието на един топъл ден в края 
на месец август. Докато се раз-
хождах заедно с приятелите ми в 
парка на родния ми град, решихме, 
че желаем да видим нещо по-раз-
лично от градинките с ароматни 
цветя и дългите, зелени поляни. 
В продължение на 15–20 минути 
размишлявахме над въпроса „Как 
бихме разнообразили ежедневието 
си?“. Не след дълго всички взехме 
единодушното решение да хванем 
най-скорошния влак и да отидем 

в столицата на еднодневна оби-
колка сред музеите и парковете. 

Вълнението беше огромно и 
с достигането на желаната дес-
тинация се увеличаваше. Досега 
никога не ни беше хрумвало нещо 
подобно. 

След като се качихме във 
влака, направихме бърз план за 
еднодневната ни екскурзия. От 
лицата на всички нас лъхаше въ-
одушевление и ентусиазъм. След 
дългия път, когато слязохме на 
гарата, с пълни сили се отправи-
хме до първия обект в плана ни. 
Така, в продължение на пет часа 
обикаляхме из града. 
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За да отпочинем малко, взе-
хме решението да седнем на една 
беседка в парк, близо до столич-
ното летище. В момента, в който 
се обърнах, видях самолет, който 
тъкмо излиташе. В главата ми 
започнаха да летят редица въ-
проси: „Дали някой ден ще мога и 
аз да се кача на самолет и да оби-
коля света? Дали ще имам въз-
можността да видя нещо по-раз-
лично от музеите  и парковете в 
столичния град?“. От там се за-
роди и една от най-големите ми 
мечти, а именно да обиколя света! 
Усмивката ми започваше да става 
все по-голяма. Вълнението рас-
теше все повече и повече. Знаех, 
че един ден нищо нямаше да ме 
спре да се кача на този самолет 
и да отида там, накъдето ме води 
сърцето.

Една от причините да вярвам 
в сбъдването на мечтите е фа-
ктът, че много от моите вече са 
реалност. Независимо от обема на 
мечтата, удовлетворението от 
това да видиш желанията ти да 
се сбъдват едно по едно, води до 
неописуемо щастие. Затова една 
от другите ми мечти е един ден 
животът ми да премине по плана, 
който съм начертала. Колкото и 
клиширано да звучи, упоритостта 
ми и вярата в бъдещето крепят 
всяка една моя мечта. 

 В много филми и книги меч-
тите на героите – с помощта на 
феи, магии и чудеса – се сбъдват, 
макар и да звучат на практика не-
изпълними. Мечтите отключват 
вратата към въображението на 
човека и го карат да се откъсне 
от сивата реалност. Те го водят 
в света на невъзможните възмож-
ности, там където всичко нере-
ално се превръща в реалност. За 
това моят съвет е: Мечтайте и 
не спирайте, защото, кой знае, 
някой ден дори и най-немислимото 
може да почука на вратата Ви!
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Мечтата, която тая 
дълбоко в себе си 
Виктория Генчева (Категория12-17г.)

Да носиш думите в себе си е 
често срещана сила. Да имаш сме-
лостта да ги изкажеш е рядко 
призвание.

Думите са специфичен инстру-
мент, който не най-опитните, а 
най-чувстващите могат да овла-
деят. Писането е бягство от 
реалността, чисто нов живот, 
в който мечтателите – новата 
движеща сила на света – градят 
своите собствени светове на съ-
ществуване. Измеренията на въ-
ображението нямат граници, а 
животът е за тези, които не се 
боят от тяхното съществуване.

Мечтата, която тая дълбоко в 
себе си, е да докосвам душите на 
хората. Да намирам златния ключ, 
който всеки притежава за сър-
цето си и да го използвам, за да 
влея вяра на обезверения, доброта 
в отказалия се, глас на нуждаещия 
се от помощ. Защото словото е 
частичка от всеки един човек и 
колкото повече частички се събе-
рат на едно място, толкова по-го-
лямо и светло става съществува-
нето на отделния индивид.

Неслучайно мексиканският ро-
манист и есеист, Карлос Фуентес, 
казва: „Писането е борба срещу 
мълчанието“. То дава възможност 
за нов поглед над света, който 
разкрива път към правдата и до-
казва, че всеки е силен със своя 
глас и думи. Иска ми се да помогна 
на несигурните и да посея семето 
на съзнаването, че всяко едно 
творчество е ново начало и значи 

много. Всеки може да промени на-
стоящето, правейки го по-раз-
лично и по-добро.

Животът с думите е 
най-предизвикващ и забавен. Дава 
ни възможността да се опознаем 
и преобразим. Творчеството е 
огледало на душите и лек срещу 
покварата на болката. Да пишеш 
значи да вярваш, че все още има 
надежда за един щастлив край, за-
щото никой освен нас не може да 
завърши историята ни. Перото 
на пишещия чувства нуждите на 
останалите, измива идеята за не-
възможното и оформя една светла 
идеалистична форма на същест-
вуване.

Моята мечта се изразява в 
това да гоня мрачните мисли, ко-
гато натежат понякога и да по-
казвам, че светлото все пак съ-
ществува, защото няма вечни, а 
единствено временни неща.
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Човекът, който промени  
мирогледа ми към по-добро 
Николина Владимирова (Категория18-25г.)

Ще започна историята си, като 
върна лентата на времето назад 
до далечната 1910 година. Една 
тийнейджърка на име Надежда за-
писала в личния си дневник колко 
много си мечтае да кара колело, 
но тогавашното общество съз-
давало спънки – смятало се, че е 
неприлично за момичетата от 
добри семейства да вършат нещо 
подобно. Въпреки недоволството 
на хората, Надежда се осмелила 
да опита, но за жалост устано-
вила, че не било никак комфортно 
да върти педалите с дългата си 
пола, а да обуе панталони било не-
мислимо.

Всичко това не я отказало, 
дори напротив, амбицирало я още 
повече. Проявила хитрост и ус-
пяла да избегне хорското неодо-
брение. Отивала на края на града, 
където нямало кой да я наблюдава 
под лупа, качвала се на велоси-
педа си и полетявала стремглаво 
надолу. Непреклонната є воля, 
силният дух и смелостта в тези 
ранни детски години, положили ос-
новите на великите дела, които 
тепърва є предстоели. 

Още от малка Надежда се от-
личавала с изключителен ум и на-
ходчивост. Тя силно вярвала, че 
въпреки препятствията, нало-
жени от обществото, една жена 
може да мечтае смело и да по-
стигне всичко, каквото пожелае. 
Най-голямата є амбиция била да 
поеме по стъпките на баща си – да 
стане дипломат. Имала дар слово. 

Била интелигентна и съобрази-
телна. Имала и доста силно изра-
зено чувство за справедливост. 
Всичко това я карало да вярва, че 
ще успее. Академичните є пости-
жения били блестящи и владеела 
свободно цели осем езика. Покрай 
работните задължения на баща си 
знаела какво означава да живееш 
в различни страни и да пътуваш 
много. Когато той бил далеч, тя 
му пишела писма и нескрито се въл-
нувала какво се случва в общест-
вения и политическия живот.
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Но картинката за жалост 
не била съвсем розова. По онова 
време се смятало, че жените не 
трябвало да се занимават с поли-
тическа дейност. Това било изцяло 
мъжка работа. Пламъчето на вя-
рата, което горяло в нея, и трудо-
любието є, помогнали да спечели 
доверието на тогавашния минис-
тър-председател на България, 
който съзрял потенциала в нея и я 
назначил на работа. Когато имал 
служебни ангажименти в чужбина, 
често взимал Надежда със себе 
си и тя имала възможността да 
се изяви като преводач. По този 
начин, тя станала част от съ-
ществено важни политически съ-
бития. 

Твърди се, че Надежда била пър-
вата жена дипломат в Европа, но 
и една от първите в целия свят. 
Една от най-паметните срещи, 
в които тя взела участие, е под-
писването на Ньойския договор. 
Съвсем скоро след това била из-
брана за секретар на българското 
посолство в САЩ – длъжност, 
която не е била заемана от жена 
до този момент. 

“Съдбата помага на смелите”, 
е казал Вергилий, и мисля, че е 
бил напълно прав. Жаждата за 
успех е била закодирана в душата 
и сърцето на Надежда. Успехът 
не я накарал да забрави коя е и 
откъде произхожда. Дори когато 
семейството є напуснало зави-
наги България, Надежда носела по 
тържествените приеми типично 
български облекла, с което пред-
извиквала интерес и възторг в 
чужденците, които я намирали за 
много впечатляваща личност. 

Надежда е моят пример. 
Нашите мечти се преплитат – 
аз самата мечтая един ден да се 
развия в политическия живот, да 

се утвърдя като личност, която 
прави всичко възможно за един 
по-добър свят, за един по-добър 
живот. Дълго време бях несигурна 
относно накъде да поема в живота, 
как да продължа образованието 
си, коя всъщност съм аз и какво 
наистина искам да постигна –  
каква следа искам да оставя след 
себе си. Щастлива съм, че се ос-
мелих да преследвам ритъма на 
сърцето си. Искам да танцувам 
на музиката на живота, искам да 
знам, че всичко, което някога съм 
направила и всичко, в което някога 
съм вярвала, не е било напразно. 
Защото независимо какво гово-
рят и мислят хората, във всяко 
нещо, което правя, аз влагам част 
от сърцето си, вдъхвам живот 
на всичко около мен, и вярвам, че 
това е истински важното.      

Пътят към успеха е трънлив, 
обсипан е с препятствия, които са 
хора, обстоятелства, трудности, 
които не зависят от нас. Но начи-
нът, по който избирам да гледам 
на света, е важен. Избирам да вяр-
вам, че има надежда за едно по-до-
бро утре. Всеки човек има своята 
мисия и аз вярвам, че моята е 
именно тази. Чувството за спра-
ведливост е най- висшият ми 
идеал. Добротата, честността и 
трудолюбието ще наклонят вез-
ните в полза на вярата. Всичко 
е много просто – вярвай и знай, 
че ти сам си даваш криле, сам си 
даваш свободата. “Човек е голям, 
колкото са големи мечтите му.”
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Човекът, който промени  
мирогледа ми към по-добро 
Александрина Димова (Категория18-25г.)

Казвам се Александрина и съм 
на 18 години. Обичам да пиша и се 
надявам следващите думи да про-
менят мирогледа на поне още един 
човек към по-добро!

Март 2020, София. Ужасът 
тепърва започваше. В медиите, 
социалните мрежи, семейните 
Вайбър групи, институциите – 
навсякъде ни предупреждаваха да 
останем вкъщи. Мерките се затя-
гаха, маските се вдигаха, хората 
се наплашваха и озлобяваха.

Дните ми станаха еднообразни, 
също като хобитата ми. Като со-
циално същество, по принуда из-
олирано зад тухлените стени на 
собствената си стая, скучаех. 
Заниманията ми се състояха от 
онлайн часове, онлайн разговори, 
онлайн срещи с приятели, онлайн 
живот. Неизменна част от него, 
досещате се, заеха социалните 
мрежи. По принцип не ги харесвам 
особено, но какво да правя? Как 
иначе да виждам други човешки 
същества? Как да разбера какво 
са яли за обяд приятелите ми или 
как се грижат за кожата си гри-
мьорите в домашни условия? 

Така в живота ми започна нова 
ера – преоткрих Фейсбук. Групите 
за мемета с котки и страни-
ците на набиращи популярност 
изпълнители ми бяха познати. 
Преоткрих обаче социалната 
страна на мрежата – приятелите 
ми, оказа се, споделят доста ин-
тригуващи мисли в профилите си. 

Инфлуенсърите знаят коя паста 
за зъби наистина ще предотврати 
появата на кариес. Съгражданите 
ми от „Забелязано в София“ знаят 
как да „солят“. 

Именно от тази група започна 
промяната на възгледите ми към 
по-добро. В дните след обявява-
нето на задължителната соци-
ална дистанция и дезинфекция на 
всеки час, в хранителните мага-
зини се бяха излели двата милиона 
души, населяващи столицата. Из 
групата започнаха да циркулират 
снимки на купувачи, награбили 
хищно всякакви битови материали 
и промишлени количества храна. 

Във фийда ми попадна снимка 
на мъж, бутащ количка с петнаде-
сетина пакета брашно. Човекът 
беше забил поглед в лист за паза-
руване и очевидно не бе забелязал 
камерата на будния му съгражда-
нин, решил да докладва неред-
ността на Фейсбук потребите-
лите. Напук на всички „Сигурно 
е некой олигарх! Да му приседне 
дано.“, „Хората срам нямат 
вече...“ и „А za men bqha ostanali 
samo osym paketa!1!11!”, реших да 
ударя едно „сърце“. Интуитивно, 
спонтанно, непредсказуемо. Най-
интуитивната, спонтанна и не-
предсказуема постъпка в послед-
ните няколко седмици. „Защо така 
пък сега?“, зачудих се на себе си. 

И тогава осъзнах това, което 
тялото ми сякаш само бе про-
зряло. Та този човек може да бъде 
всеки! Управител на фирма за дос-
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тавки на храна, подготвящ се за 
предстоящата тежка работа. 
Домоуправител, снабдяващ въз-
растните си съседи с провизии за 
идните месеци. Баща и дядо, из-
пълняващ поръчките на всичките 
си роднини. Доброволец, решил да 
помогне с най-нужното на бедни 
семейства. Възможностите рас-
тяха, доближаваха се сякаш до 
безкрая, а аз не можех да отделя 
поглед от екрана. Неспособна бях 
да опиша чувствата си: раздвое-
нието между отбора в секцията 
на коментарите и собствения ми 
разум растеше. 

Все пак останах вярна на инте-
лекта си. Тази случка ме накара да 
се вглеждам и в двете страни. 
Колкото и малка, колкото и 
странна, колкото и по-младежки 
наивна да беше моята преценка, 
след нея веднъж завинаги си 
взех поука да си вярвам. Да се 
опитвам да не съдя. Да питам, 
ако не ми е ясно. Да не спирам да 
вярвам в добротата на хората. 
Да опитвам да бъда от “Отбора 
на добрите хора”. 

Естествено, този човек може 
да е бил всеки. Може да е бил алчен 
за тестени изделия само за себе 
си и най-близките си. Може да го 
е обхванал обяснимия страх от си-
туацията. Може! Всичко може! 

Животът в крайна сметка си 
е мой. Твой. Наш. Ние решаваме 
какво може и какво – не. Ние реша-
ваме на какво и кого да вярваме. 
Ние избираме кого и чии постъпки 
да съдим. Ние сме отговорни за 
моженето, вярата и съденето си. 
Ние сме постъпките си и постъп-
ките ни са нас. Всеки от нас има 
значение, всеки от нас е Човек. Ние 
избираме коя постъпка ще промени 
мирогледа ни към по-добро!
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Човекът, който промени  
мирогледа ми към по-добро 
Далиа Давидкова (Категория18-25г.)

Човекът, който промени миро-
гледа ми към по-добро, или колко 
е важно да не бъдем скарани със 
себе си.

Животът е чуден, странен и 
пълен с хора. Житейският ни път 
е направо претъпкан с народ, като 
се замислим – един от тук, един 
оттам. Една манифестация хора. 
При това говорим за тези, които 
помним, защото има и много, 
чийто образ е избледнял с времето 
и сме забравили. В продължение на 
години се срещаме и разделяме с 
множество личности, с които вза-
имно оставяме следи в животите 
си. Уроци, уроци, уроци! И както в 
училище, така и в живеенето, уро-
ците биват ненаучени, забравени, 
неразбрани, скрити някъде (за да 
не ги гледаме, тъй като не ни се 
учи).

Замисляме се за всички 
тези хора и осъзнаваме, че не-
зависимо кои са и колко са ни 
важни, те все някога си тръг-
ват. Закономерността е такава. 
Всеки идва, точно когато трябва, 
и си тръгва, когато му е време. 
Безсилни сме. Можем само да за-
помним тези, с които ни е добре, 
които ни карат да се чувстваме 
значими; тези, които са ни важни. 

Нито хората, нито чувствата 
траят вечно. Всичко е преходно, 
защото ние сме преходни. На 
Земята сме за няколко години и 
после отлитаме. Първите кам-
бани бият за кръщенето ни, а 
последните на опелото. Някъде 

между звънтенето им прекарваме 
живота си. Ние живеем сами със 
себе си – не с някого, не заради 
някого. Както казват хората – 
обърнатият гръб е голям урок, но 
дори тогава трябва да запазим 
спомена за очите на човека и да го 
запомним с добро. Няма как да пре-
караме жизнения си път с някого, 
който ни прави по-добри. Можем 
само да си научим урока.

От цялата торба думи дотук 
е ясно, че човек притежава само 
себе си, живее цял живот със 
себе си – иска или не. Затова се 
стягаме, изправяме главата на-
горе, слагаме си короните и си 
спомняме, че всичко зависи от 
нас самите. Няма значение кой е 
около нас, има значение какви сме 
ние. Затова единственият човек, 
който може да промени мирогледа 
ни към по-добро, сме ние самите. 
Нито книгите, нито речите, нито 
проповедите ще имат ефект, 
там където някой се е затворил в 
собствения си пашкул. Промяната 
започва отвътре, от вътреш-
ното самостоятелно решение на 
личността.

Човек научава по трудния 
начин, че няма лесен път, карта 
и указания. Започваш, опитваш, 
грешиш, пак правиш опит и пак 
бъркаш; все някога ще ти се по-
лучи.  Подобно е и с мирогледа. 
Изграждаш си начин на мислене. С 
времето срещаш различни лично-
сти, попадаш в ситуации – хубави, 
лоши, неопределяеми. Запознаваш 
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се с хора, общуваш, влюбваш се, 
разлюбваш, разбиват ти няколко 
пъти сърцето, после пак обикваш 
някого и така нататък. Животът 
си върви – смееш се няколко часа, 
плачеш няколко дни. И така до-
като се усетиш, вече си променил 
гледната точка няколко пъти. Да 
повторя – важното тук е не тол-
кова какво точно ти се случва – 
остави това настрани, защото 
повечето е незначително и ще го 
забравиш много скоро. Важното 
е как възприемаш случващото 
се, как виждаш света около теб, 
как го допускаш в себе си, какво 
от заобикалящото те допускаш 
в душата си. На всичко друго, 
здраве му кажи! 

 Има един единствен човек, 
който може да те промени към 
по-добро, и това си ти самият! 
Избери работата, която те прави 
щастлив, започни отново да рису-
ваш, прочети онази книга, за която 
все нямаш време, награди се с де-
серт, изведи себе си на разходка... 
Прави това, което те кара да се 
чувстваш добре. Чувствай се добре 
със себе си, в кожата си, в компани-
ята си. Научи се да живееш в мир 
с теб самия и тогава отправи по-
глед към начина, по който възпри-
емаш света. Вярвам, че когато се 
промениш отвътре и започнеш да 
се виждаш по нов начин, тогава 
се е променил и погледът ти за 
света навън. Човеци сме. Очите са 
по-често огледала, а не прозорци. 
Виждаме предимно себе си в от-
срещния, това което очакваме да 
срещнем, а много по-рядко наис-
тина стоящия срещу нас. 

 Това е всичко! Само имам 
следната молба: сутрин вместо 
новинарската емисия, която казва 
как всичко не е наред и колко лошо 
място е светът, си пуснете му-

зика. Изберете нещо, което ви 
радва. Потанцувайте пред ог-
ледалото, докато си избирате 
дрехите. Да, направете го! Това 
променя начина, по който ходите 
пред света. Позволете си да наме-
рите хубавото в себе си. После ще 
го откривате и навън. 

 Един учител в гимназията 
казваше, че “животът е торба 
с гадости и няколко хубави мо-
мента”. Може би е прав, но всеки 
сам решава дали да променя себе 
си към хубавото, да вижда краси-
вото и доброто – или не. Избираш 
сам накъде да гледаш. Винаги 
можеш да промениш гледната 
точка – само завърти глава.
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Мечтата, която тая 
дълбоко в себе си 
Михаела Иванова (Категория18-25г.)

През живота си сме чували 
твърдението, че човек е толкова 
голям, колкото са големи и меч-
тите му. За жалост, не всеки по-
стига това, което е запланувал, 
но човешкото съзнание и въобра-
жение са необятни и сме свободни 
да имаме неограничен брой мечти 
и цели, към които да се стремим и 
които да ни вдъхват кураж и на-
дежда. 

Мечтата е най-скъпото нещо, 
което човек притежава и никой 
не трябва да му отнема тази при-
вилегия, колкото и безумно или 
трудно осъществимо да е жела-
нието на дадения индивид. Тя е 
повече от цел, която сме заплану-
вали да постигнем. Тя е силен коп-
неж по нещо, начин да избягаме 

от суровата действителност, 
дори и само за кратък отрязък от 
време. Мечтата ни подтиква да 
се развиваме в различни аспекти 
от нашия живот, дава ни възмож-
ност да излезем от зоната си на 
комфорт, превръща се в онзи лъч 
надежда, който ни кара да продъл-
жим напред, когато ни се струва, 
че сме изгубили всичко. 

Нищо не се случва, ако първо не 
сме мечтали за него. Александър 
Дюма-баща е казал: „Моите мечти 
нямат граници – аз винаги искам 
невъзможното“. Разбира се, човек 
не трябва да се самозабравя. Той 
трябва да има реална представа 
за възможностите си и какво 
ще му коства да изпълни опреде-
лена своя мечта. Казано е, че, ко-
гато един ден си направим равно-
сметка, ще съжаляваме повече за 
това, което не сме направили, а 
не за онова, което сме извършили, 
макар то да не е било в наша полза. 
Нищо не губим да опитаме, но и 
не трябва да се самозабравяме и 
да нараняваме заобикалящите ни 
хора по пътя към осъществява-
нето на нашата мечта. 

Всяко едно човешко същество 
е уникално само по себе си и това 
важи и за мечтите му. Някой меч-
тае за нов и скъп модел автомобил, 
който ще повдигне самочувстви-
ето му и не само; друг се стреми 
да удари джакпота от лотари-
ята; трети бленува да обиколи 
света и да натрупа възможно най-
много спомени. Никоя мечта не е 
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по-маловажна от друга и никой не 
трябва да бъде осъждан или поди-
граван заради това, че иска да по-
стигне нещо в живота си. 

Ако трябва да степенувам 
мечтите си по важност, на първо 
място бих искала света да е едно 
по-добро място за живот и хората 
да са по-мили и по-толерантни 
едни към други. Във времето, в 
което сме принудени да живеем, и 
в  сегашната тежка обстановка, 
съм сигурна, че всеки един човек 
би искал всичко да си е както 
преди. Да имаме свободата, която 
заслужаваме и имахме преди пан-
демията, да можем да прегърнем 
любимия човек без притеснения, 
отново да можем да пътуваме без 
проблем и да се наслаждаваме на 
всеки един момент. За съжаление, 
много хора останаха без работа, 
загубиха свои близки, всекидневно 
се борят със страха и следващите 
го ментални проблеми. И в този 
ред на мисли, отново мечтите и 
надеждите за по-добър живот 
от тук нататък остават ос-
новните движещи сили в еже-
дневието на всеки от нас. 

Разбира се, копнежите ми не се 
ограничават само до това. Както 
вече казах, въображението и чо-
вешкото съзнание са необятни. 
Освен за разбирателство между 
нас, хората, мечтая и за повече 
възможности, за да осъществя 
целите си. Да, ние сме тези, 
които трябва да преодолеят 
трудностите, да не се отказват 
и да се преборят със страха, за 
да сбъднат своя мечта, но нека 
не забравяме и че съдбата също 
има намеса в нашия живот и поня-
кога става така, че това, което 
всъщност толкова много сме ис-
кали, просто не е за нас, за добро 
или лошо. Когато една врата се 

затвори, не означава, че това е 
краят и трябва да се откажем. 
Означава, че трябва да бъдем тър-
пеливи, тъй като най-вероятно 
Вселената има други планове. 

Много от хората, на които се 
възхищаваме в момента, всъщ-
ност са имали трудно детство, 
претърпели са лишения и невед-
нъж са искали да се откажат, но 
рано или късно, благодарение на 
мечтите си и надеждата, която 
ги е крепяла, усилията им са били 
възнаградени. За мечтите няма 
граници, но понякога ние самите 
си ги поставяме или просто жи-
вотът ни е отредил нещо друго, 
нещо може би по-добро от това, 
за което бленуваме.
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Мечтата, която тая 
дълбоко в себе си 
Йоана Евгениева (Категория18-25г.)

От ранна детска възраст 
знаем, че трябва да имаме мечти, 
защото те ни дават посока в жи-
вота и ни мотивират да се борим 
за желаното. Те са до нас, когато 
никой друг не е; те ни дават на-
деждата, от която имаме нужда, 
и осветяват дори най-мрачните 
ни дни. В сърцето ни обаче винаги 
има една мечта, която се откро-
ява от останалите, също като ве-
черницата, която свети по-ярко 
от всички други звезди.

По време на краткия ми житей-
ски път съм имала много мечти, 
които с времето са се променяли, 
обезсмисляли и дори са изчезвали. 
Предполагам, че всеки е имал та-
кива, защото при изграждане на 
личността си и на нейния харак-
тер, ние изменяме гледната си 

точка по отношение на заобикаля-
щия ни свят и по този начин раз-
виваме себе си. Мисълта, която 
ме е съпътствала през цялото 
ми съществуване, моята мечта 
– спътник, е именно да оставя 
нещо след себе си, да намеря об-
ластта, в която се чувствам 
най-щастлива и чрез нея да по-
магам на другите.

Тази мечта се зароди в мен още 
когато бях малка – с гледането на 
телевизионни предавания. Тогава, 
може би като всяко малко дете, се 
чудех колко ли е прекрасно да си 
известен, да те дават по телеви-
зията, да съобщаваш новините и 
прочее. С времето обаче осъзнах, 
че не известността има водеща 
роля, а това да бъдеш полезен 
на останалите. По тази причина 
се ориентирах към най-всеот-
дайната професия – лекарската. 
Започнах подготовката си за кан-
дидатстудентски изпити, пола-
гах много труд и усилия, защото 
за мен „лекар“ не беше просто про-
фесия, а идеал към който се стре-
мях. 

През последните години в съз-
нанието ми се беше прокраднала 
мечтата да уча медицина, но резул-
татите от нея не ме удовлетво-
ряваха – постоянно бях уморена 
и напрегната, нямах време да уча 
по всички предмети в училище и 
промените, които правих със себе 
си и с живота си, ми се отразя-
ваха негативно. Мислех, че това 
е моята вътрешна битка, която 
се състои между две желания – 
желанието да променя начина, по 
който да сбъдна мечтата си, или 
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да се приспособя към промените и 
да свикна с този начин на живот. 
Дълго време се опитвах да устоя 
и да си докажа, че съм достатъчно 
отдадена на мечтата си. Въпреки 
всичко това, един ден просто се 
запитах искрено дали искам да се 
развивам точно в тази област или 
съм се вкопчила в мисълта, защото 
само тази професия ми се струва 
всеотдайна. Стигнах до извода, 
че ако я избера, аз самата няма да 
се чувствам щастлива, а това ще 
даде отражение върху работата 
и пациентите ми – нещо, което 
със сигурност исках да избегна.  

Другият ми избор беше про-
фесия, свързана с хуманитарните 
науки, защото те винаги са ми 
доставяли най-голямо удоволст-
вие. Специалностите в това на-
правление обаче отново не съв-
падаха напълно с желанията ми. В 
този момент започнах да обмис-
лям мечтата си отново, да търся 
нейната основа и да се питам 
защо точно тя е съхранена през 
годините.

През този етап от живота 
ми си мислех, че никога няма да 
намеря мястото си в света. 
Възприемах действията си като 
грешни, макар и да съм ги напра-
вила, търсейки най-добрия вари-
ант. Бях опитала две крайности, 
но не бях открила себе си в тях.

През това време бях постъ-
пила като доброволка в Български 
младежки червен кръст и ми беше 
дадена възможността да присъст-
вам на обучения, а впоследствие 
и да ги водя. Посещавахме много 
ученици и ги запознавахме с ос-
новни дейности, които трябва да 
извършват, за да бъдат полезни за 
себе си и за околните. Не мога да 
сравня удовлетворението, което 
изпитвах, с никое друго чувство – 
усмивките на децата бяха доста-
тъчни, за да осъзная какво точно 
исках да правя с живота си.

Събитията, случващи се около 
мен, ми помогнаха да разбера, 
че професията, която ми при-
ляга най-много и в която бих се 
чувствала най-добре, е именно 
учителската. Избрах своя роден 
език като средство за помощ на 
останалите. Вече втора година се 
радвам на решението, което взех, 
защото се чувствам наистина 
щастлива в процеса на подготов-
ката си и на път към сбъдването 
на най-съкровената си мечта.
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Мечтата, която тая 
дълбоко в себе си 
Ванеса Валентинова (Категория18-25г.)

Да умееш да мечтаеш, това 
за мен е дарба. За да си мечта-
тел трябва да притежаваш хъс, 
воля и доза въображение. Аз съм 
обикновено момиче на 19 години, 
но мечтите ми са безброй. Когато 
мечтая, винаги го правя с усмивка 
и топлина в сърцето – това чув-
ство е безценно. 

Най-голямата ми мечта е и 
моята най-дълбока тайна. За нея 

знае само моята скъпа майка, 
която вярва в мен и ме подкрепя 
с две ръце. Всеки ден, когато съм 
завита през глава, затварям очи 
и си представям една магична 
картина. Ето как изглежда тя – 
сцена, прожектори, публика и аз. 
Това е мечтата ми, желая повече 
от всичко някой ден да бъда ак-
триса. Винаги съм се смятала за 
човек на творчеството. Обичам 
да пея, да танцувам, да пиша, а 
актьорското майсторство съче-
тава всичко това в себе си.

  Започнах да мечтая за това 
преди десет години, когато оти-
дох на театър. След представле-
нието имах прекрасната възмож-
ност да се запозная с участниците 
в пиесата. Те бяха развълнувани 
и с усмивка ми разказаха как са 
започнали да се занимават с те-
атър. Слушах ги с огромен инте-
рес, а за мен това бе рядкост. В 
онзи момент разбрах колко магия 
излъчва сцената. 

  В най-смелите си мечти виж-
дам своя късометражен филм. 
Той показва няколко безценни мо-
мента. Първият от тях е как седя 
на онези симпатични столчета, 
на чиято облегалка пише моето 
име. Екип от професионалисти се 
грижи за мен, преди да изляза на 
сцената. Виждам се как надничам 
през дългите червени кулиси, за да 
наблюдавам как залата се пълни с 
хора, които идват, за да видят пи-
есата, в която ще играя и аз. При 
самата мисъл цялата настръхвам. 
Идва време за най-важния мо-
мент – качването ми на сцената. 
Познавам се – сигурно цялата 

Снимка: Ванеса Валентинова



ще треперя от притеснение, но 
ще опитвам силно да го прикрия. 
Приключението започва. Знам, че 
ще дам всичко от себе си на сце-
ната и вярвам, че публиката ще го 
усети. На финала всички ще ста-
нат на крака и ще ръкопляскат на 
нас, участниците в пиесата. Това 
би било сбъдната мечта за мен. 

  Времето, когато мечтаеш, 
не може лесно да бъде сравнено с 
друго изживяване. Това е момен-
тът, когато се развихряш и гле-
даш филм с какъвто саундтрак по-
искаш. Зная отлично, че мечтите 
са безплатни, тъй че какво ни 
пречи всеки ден да отделяме час 
или два, за да попътуваме в нашия 
измислен свят, където действат 
собствените ни правила и закони? 
Нека не спираме да мечтаем, за-
щото един ден тези мечти може 
да не са само в ума ни. Те могат 
да станат една красива реалност. 
А какво по-магично от това да 
имаме вече написан сценарий в ми-
слите си  за това как да изживеем 
този чудесен момент?
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