
Лицата на миграцията 

 

   Казвам се…Всъщност има ли значение как се казвам? Аз съм един от хилядите, един 

от онзи поток, наречен мигрантски. Като чуя тази дума,сещам се за животни, които се 

местят. И ние изглеждаме по този начин. Тръгнали от Х, за да стигнем през Y до Z. Това 

ли е съдбата ни-моята и на хората около мен? 

   Всеки ден пред очите ми са различни хора, но всички те са с една орис,същата като 

моята. 

   Виждам майки, носещи децата си на гръб или до сърцата си. Къде ги водят? Към по-

добър живот или към гибел? Какви ще станат тези деца? Достойни граждани или 

престъпници? 

   Виждам старци, които поднасят парчето даден хляб към устите си. Не съм сигурен, че 

хора като тях ще стигнат, където сме тръгнали. И може би не са единствени. 

   Наоколо има болни хора, чиито лекарства свършват. Кой ще им достави други? 

Задъхващи се астматици, пребледнели сърдечноболни, изнемощели куцащи…Но в 

душите на всички има надежда. Ако телата им са болни, то душите-окрилени. 

   Има нещо прекрасно на фона на всичко това. Говоря за децата. Те играят футбол, те се 

смеят, забавляват се и внасят една весела нотка в цялата тягостна обстановка. Детската 

неподправеност заразява всички около тях и човек, без да усети, се усмихва. 

   Ако отместя поглед в друга посока, ще попадна на група хора / да не кажа тълпа/, 

наобиколила някакъв камион. Разбирам, че той е от онези камиони, които карат дрехи 

и храна. В какво се превърнахме? Да се караме, да се блъскаме за малко храна и един 

топъл пуловер. И за какво са ни, ако храним само телата си, а душите ни са празни? 

   Мисля си, че целият свят е едно огромно същество с празна душа. Всеки гледа само 

себе си, затворил се е в собствения си свят и не го интересува нищо извън него. 

   А душата на това същество сме всички ние-населението на Земята. Ако отворим 

сърцата си за другите, светът ще направи същото и ще се промени. 

  Така, от душите промяната ще се отрази на лицата ни и тогава ще има значение как се 

казвам, няма да съм един от хилядите, а ще съм Аз, защото съм единствен и уникален. 
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