
Светът, за който мечтая 

  Предполага се, че мечтите са труднопостижими 

цели, а понякога се определят като фантазии без 

връзка с реалността. За да мечтаеш, обаче, се 

изисква смелост. Кой, ако не ти, ще победи дракона, 

бълващ огън, или ще спаси красивата принцеса от 

високата кула? 

  Светът в днешно време е безпощаден и варварски. 

Лее се невинна кръв, армии се бият, без дори да 

знаят истинската причина, поради която са на 

фронта. Държавни управници предпочитат лукс, 

вместо да нахранят гладния си народ и най-

неразбираемото – Бог, който набюдава всички мъки 

и скърби по Земята,  ги гледа отвисоко и то с 

неангажиран  поглед.  

  Дали мечтая за по-добър свят? Да, разбира се, но 

представата за “добър” свят за отделните хора е 

различна. Не винаги доброто за един е добро и за 

останалите. 

Кога светът на една баба на село ще е по-добър? 

Когато внуците и отидат да я видят без повод и 

отплата. Ами за бизнесмена? Предполагам, че 

когато противникова фирма фалира – понякога, 

когато човек вижда как врагът му  се проваля, 

изпитва неописуемо задоволство.  



А какво остава за обикновения български 

гражданин? Той по байганьовски винаги ще иска 

още и още, дори да е задоволил своите нужди и да 

живее добър живот. Но това са само мои 

предположения, със сигурност има хора с чиста 

съвест и намерения.  

  Светът, за който мечтая, е нереален, той просто не 

е създаден все още. Човешкото его е прекалено 

голямо, дори неконтролируемо на моменти. То би 

започнало война, вместо да признае грешката си или 

проблемът да бъде решен словесно.  

Защо винаги трябва да отвръщаме на обидата с 

обида и на удара с удар? Хората сме толкова прости, 

колкото и сложни. Душевното ни състоние се 

замърсява с ненужно лукавство и злорадство. Ние - 

най-умният организъм, еволюирал на планетата... 

Ние – най-съвършеното творение на Бог... Защо сме 

толкова алчни? Милиони животи са били отнети, за 

да може един човек да властва над всички останали. 

Още толкова животи са отнети, за да може една 

религия да властва над своите подобни.  

Нека дам пример от българската история – 

Априлското въстание. То е болна тема на всеки 

българин, но пък и причина да се гордеем. Векове 

наред хиляди погубени животи и  хиляди злощастни 

съдби. Хиляди молитви, нечути от никого. Накрая 

всички - мъже, жени, та дори и деца, нарамли 



пушки, тръгват смело, за да се преборят сами за 

своята съдба. Макар и не веднага, те получават своя 

мечтан свят. Нищо не става наготово. Трябва да се 

бориш за онова, за което мечтаеш.  

За жалост, обаче, понякога колкото и да се трудиш, 

колкото и да си търпелив, мечтите не се сбъдват. 

Възможно ли е според вас да се осъществи световен 

мир? Дали милиардерите ще спрат да експлоатират 

своите работници? Ще престане ли религията да 

бъде разделение за човешкия род?  

  Точно затова изпитвам съмнение, докато мечтая. 

Човешката природа винаги ли ще си остане една и 

съща? Този коварен вирус е заложен във всеки един 

от нас и докато ние, всички, като общност не 

превъзмогнем своето его, светът ще продължава да 

се погубва. Може би проблемът е, че ние хората  

нямаме граници, винаги искаме повече. 

Но какъв би бил светът, в който драконът е 

победен?! 


