
В ПИРИН МОЖЕШ ... 

  
    Всяка секунда, през която живеем, е нова и неповторима за Вселената, 

миг, който няма да се върне... 

Има моменти, в които бързата реакция гарантира спомен за цял живот. Това 
обаче може да го разбре само човек, усетил бързото движение на времето. А времето не 
може да се овладее или да се спре. Както знаем, то тече като пълноводна река само в 
една посока. Не познава застоя, нито връщането назад. Но това, за което ще стане дума, 
няма нищо общо с философията, а по скоро с изкуството – за усета към красотата в 
заобикалящия ни свят и за духовната необходимост от съприкосновението с нея.  

Без красотата (във всевъзможните и измерения и проявления) животът би бил 
скучен и монотонен.. Откривам я навсякъде, в най-дребните и незначителни неща. Това 
придава цветна нотка на живота ми и екзотичен привкус от невероятни аромати. 
Поглеждам към небето и пухкавото бяло облаче намига добродушно, а синевата около 
него заслепява. Присвивам очи от щастие. Какво красиво небе! Изведнъж нещо се удря 
в лицето ми и аз протягам несъзнателно ръка. Усещам леко и галещо докосване – перо 
от птица! Вглеждам се в малкото сиво перце и си мисля, че единствено природата може 
да сътвори такова изящество. Човекът само се учи от нея или ѝ подражава. 

Природата е неизчерпаем източник на чудни преживявания, които задоволяват 
необходимостта ни да се радваме на красотата всеки път, когато имаме възможност. 
Това чувство или го имаш, или го нямаш. Е, то може да се и възпита, ако попаднеш на 
подходящи учители, но най-добрият учител е самата природата…Всеки прекрасен и 
вълнуващ миг е като извор, пълен с жива вода. От него пием с шепи, стига да го съзрем 
– той е невидим за простото око. Защото: «Най-добрите и красиви неща на света не 
могат да бъдат видяни, нито докоснати... те се усещат в сърцето”.( Хелън Келър) 
Важното е да усетиш мига, да го съзреш, да го грабнеш, защото пропуснеш ли го – той 
никога не се връща. Губи се емоцията, желанието... А изгубеното във времето, не се 
възстановява. Може да има много следващи мигове, но те няма да са вече същите - ще 
бъдат свързани с други състояния, с друго време, което провокира в теб желанието да 
запечаташ мига в снимка, в стих или просто като спомен в някое свободно кътче на 
паметта.  
Последният миг, който усетих като магия, ме зареди с положителна енергия за дълго 
време. Още съм под влияние на преживяното. Ето го! Мигът, пресътворен от спомена и 
въображението, изплува от паметната ми кутия!  
Стоя пред планинско езеро в Пирин –  водата се мята неистово, развълнувана от 
скорошната буря, и сякаш се гневи на цялата Вселена... Вълните на талази яростно 
удрят брега. Но ... Изведнъж утихват (сякаш стихията спира за кратък отдих) и за един 
момент всичко се променя. Езерото се превръща в идеално гладко огледало. В 
бездънната плоскост на това необикновено явление се отразява цялата природа: небето, 
все още намръщено, върхът и скалите, с оскъдна растителност по тях. Виждаш цялата 
околност обърната наопаки, но толкова ясно, че в един момент се чудиш: кой е 
истинският и кой – огледалният образ. Облаците, паникьосани от промяната, бързат да 
избягат нанякъде и изчистват небето. Синева, синева ... Навеждам се и виждам 
собственото си лице, ококорено и изкривено от незатихнала още вълничка. Усмихвам 
се на себе си и на целия  преобърнат, прекрасен, изумителен свят! 
Върхът над езерото  се отразява във водата с шапка от бели облаци. Слънчевите лъчи се 
пречупват по един чуден начин и позлатяват повърхността около отразения връх. 
Просветват като божествно сияние или ореол. Или като усмивка с форма на искряща 
пъстроцветна дъга. Виждам всичко до най-малките подробности: кръглите морени в 
ниското, тревите по брега и жълтите цветя, сгушени в скута на една скала. 



Повърхността на езерото е идеално гладко и спокойно. Нито пеперудите, нито 
мушиците, нито отроненото листенце не нарушават великото му спокойствие. Идеална 
хармония! Стоя очарована и стъписана пред това чудо, което човешка ръка или ум не 
могат да сътворят! Грабвам фотоапарата и запечатвам картината на лентата. 
Природата по вълшебен начин създаде пред очите ни своя шедьовър и го предостави за 
кратко на тези, които могат да го видят, оценят и...имат сърце, да го съпреживеят. Като 
божествена симфония от звуци, багри и ... тишина. Миг след това! – природата, като с 
магическа пръчка изтрива всичко, за да сътвори нова, още по-величествена, но 
страховита картина: ниски черни облаци и бледи слънчеви лъчи, които се опитват да 
пробият падналата неочаквано гъста мъгла. Тя покрива околността с влажна пелена. 
Изчезва върхът, не се вижда вече и езерото. Къде се криеше до сега тази млечнобяла 
мъгла? Но това вече е друг сюжет и друго настроение. Миг на почуда и преклонение 
пред силата, красотата и чудатостите на природните явления. Нещо, което разумът 
може да обясни, но действителността е така  магически нереална! Цялото ти същество 
изживява  върховно блаженство, а ръката... иска, но не може да го опише, нито да го 
нарисува...  
В Пирин можеш да преживееш прекрасни мигове, които остават в съзнанието ти за цял 
живот. 
В Пирин можеш да забравиш себе си: откъде идваш, накъде отиваш, можеш да 
забравиш кой си, можеш много да даваш, но и с шепи да вземаш сила, дързост, вяра  
и безброй мечти. 
В Пирин можеш да вървиш със затаен дъх по стръмнината, да се потопиш във 
тишината, да чуваш само гласовете на първичните сили в недрата, и без да искаш да 
откриеш разковничето на съдбата. 
В Пирин можеш на тревата да спиш, под сенките на елите да забравиш света, нощите 
под клепките да скриеш, в омагьосани сънища и с измръзнали пръсти да изровиш 
старите спомени в изпъкналите над земята корени. 
В Пирин можеш да срещнеш самодива, да се почувстваш свободна, красива, в дреха, 
извезана със сребро, тайнствено създание в необятно мироздание, дете на сияйна луна. 
Можеш да докоснеш плуващ облак в бездънното зелено отражение. А когато  утринен 
ветрец закачливо разрошва косите ти, ще искаш да се превърнеш в птица. Ще искаш да 
разпериш криле, сини като небето. Да полетиш с птицата на щастието. 
В Пирин можеш да усетиш как годините посивяват в косите ти, как се множат на 
сянката под мурите, можеш да пуснеш потока от сълзи да стопи снега, а той да залее 
душата, и тя, пречистена, да достигне брега на морето, което я чака.  
В Пирин можеш да намериш вярата, заключена в капана на гърдите, да познаеш  
знаците на мъдростта в светещи комети през нощта, можеш да тръгнеш след пътеводна 
звезда, която над планинската пътека блести ...  И тогава устремен към върха, да 
усетиш силата на вечността.  
В Пирин можеш да откриеш пеперуди в цъфналите храсти под дърветата, където 
скрито в клоните гнездо отглежда слънчевите зайчета, родени от изгрева.  
И да изпълниш сетивата си с аромат на мащерка и здравец. 
В Пирин можеш да хванеш юздите на времето, да почувстваш огнения дъх на живота, 
да потънеш в топлите прегръдки на планината.  
И тогава ... окован от обичта ... да не можеш да му кажеш сбогом. 
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