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Хмм, доста интересен въпрос – „Какво виждам в 

огледалото?“ Може би почти никой не се е замислял какво 

наистина вижда в огледалото, всеки си казва: „Я, дай да се видя!“ 

и просто вижда… себе си.   

Аз например, като се погледна в огледалото, първото нещо, 

което виждам, са сините ми очи. След това виждам подобие на 

майка ми, само че в по-малък вариант.  

С очите си виждам красивия свят. Истината е, че в света има 

всичко, абсолютно всичко – и радост, и тъга, и любов и омраза, и 

добро и зло. Но ние виждаме в света това, което е у нас, това, в 

което вярваме.  



Зимата. За мен една зимна картина на сън или наяве, във филм 

или стихотворение винаги трябва да е свързана с радост, с 

чистота на снега, със звъннали детски гласове по огромни писти и 

пързалки. Така тя символизира радостта и живота, който дреме 

под снега, готов да се пробуди с първия пролетен капчук.  

Истинският, пълнокръвен живот обаче, може да кипи само сред 

цъфналите цветя, израз на радостта от това, че ме има. Сред 

слънце и песни душата изразява своя копнеж за красота и 

приятелство.  

Човек не може да бъде самотен през лятото – абсурд! Това е 

време на приятелство с всички и всичко. Морето става нежно и 

ласкаво, то е като прегръдка. Слънцето прониква в кожата и 

всичко в мен възкръсва. Всичко ставащо в природата, всеки неин 

щрих и образ са превърнати в символи на човешките мечти, 

желания, копнежи и болки.  

Едно падащо листо е една човешка въздишка, един слънчев лъч – 

една усмивка, един пеещ капчук – надежда… 

 

Ако душата ни може да рисува с невидими пръсти, би 

изобразявала своите чувства именно така – чрез природни 

пейзажи. Защото в природата има всичко. Тя е най-великото 

творение на света, съвършено и примамливо. А единствено 

нашата душа може да събере в себе си всички нейни промени и 

прераждания, да отрази отсянка на чувството.  

Затова - искам ли да намеря себе си, да надникна в най-

дълбоките пластове на душата си, ще се вглеждам винаги във 

вечното огледало - природата, за да намирам истинските 

отговори. За да остана вярна на същността си и да бъда 

изпълнена с вечния копнеж за красота и копнеж. 


