НА УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

Ако се пада някому и е прилично да не умира, подобно на Еноха и Илия, то най-много това се пада и
прилича на Майката на Сина Божий. И при всичко
това Тя умряла! Значи, смъртта е неизбежна! От друга страна, ако смъртта за човека е голямо зло, то пада
се на това зло да не се подхвърля Майката на Сина
Божий; но при всичко това тя не била пощадена от
смъртта. Значи, смъртта не е зло и не е вредна за човека.
Смъртта не е избежна, смъртта е безвредна; ето
две истини, които сами по себе си завладяват в деня
на Успение Богородично.
Трябва ли човек да ги помни? Съвършено трябва.
Защото ако смъртта е неизбежна, то всеки трябва
своевременно да се приготвя за нея. Ако
смъртта сама по себе си е безвредна, то
няма причина да се плашим от нея и
треперим пред нея.
Обаче мислим ли ние за тия истини? – Напротив, струва ми се,
нищо тъй не се забравя както тя.
Ние живеем тъй, като че никога няма да умираме, защото
ни най-малко не се готвим за
смъртта, а умираме тъй, като
че никога няма да възкръснем,
извънмерно се плашим от
смъртта.
Малко ние мислим за смъртта
си. Покажете ми човек, който
поне няколко минути да посветява на ден върху тоя въпрос.
А между това смъртта може
да дойде върху нас не само всякой ден, но всяка минута. Още
по-малко ние се приготвяме за
смъртта: кажете где и в що се състои това приготовление: Това ли е
приготвяне за смъртта, че ние се лакомим за награди, строим здания след
здания, преминаваме от удоволствия и
забави към нови удоволствия и забави? Ти,
например, си проживял повече от половин век;
самичък чувстваш, че не е далеч вечерта, пред очите
ти е нощта. Кажи ми тогава какво си приготвил за
след смъртта? И такова невнимание към смъртта да
имат даже самите престарели хора! Какво може да се
каже за хората, които са възмъжали? Какво може да
се каже за младежите? Вие бихте произвели на техните уста усмивка, ако им напомнехте, че трябва да се
приготвят за смъртта. А при всичко това колко младежи всяка година отиват към гроба!
След всичко това може да се каже, че ние считаме
съвсем ненужно всякакво приготовление за смъртта.
Но как може да се счита то ненужно? Кога се отправяме на далечен път, ние се грижим какво да вземем
със себе си, где ще преспим, с що ще се занимаваме;
а кога встъпваме във вратата на вечността, нима може
да се въображава, че все е равно как да се стъпи в тях,
какво човек да вземе със себе си, как да се разположи!
Може ли да има по-голямо невнимание към себе си и

към своята вечна съдба!?
А може би ние не любим себе си и поради това се
решаваме на всичко, каквото и да се случи с нас след
смъртта? Но такава омраза у нас към себе си не съществува: ние затова именно и живеем, за да си угаждаме; най-малката скръб на душата и старост да отдалечим и най-малката рана на тялото – да изцерим.
Скръбта и болката ни занимават, а смъртта – не,
вечността – не! Непостижима слепота! Крайна жестокост към себе си!
Само едно можем да предположим за разяснение,
че ние считаме смъртта за край на всичко. Наистина,
в такъв случай няма към какво да се приготвяме, няма
защо да се грижим за бъдещето. Но до тая дълбочина
на нечестие ние още не сме дошли: очакваме
живот вечен, вярваме във възкресението на
умрелите. Очакваме, и не се стараем да
се сдобием с възкресение за живот. Чакаме и вярваме, а живеем като овци
на заколение! Може ли по-пагубно
и по-безразсъдно да се постъпва?
При все това, обаче, не е трудно да се отгадае, що ни кара да
забравяме нашата смърт и не
ни позволява да се приготвяме
за нея. Ние твърде много сме
предадени на плътския живот
и неговите суети. А свойството
на световните суети е такова,
че като прах на път ослепяват
очите и не дават на човек да
вижда що е пред него. Намирайки се сред тоя облак, а понякога и вихър от прах, ние не сме
в състояние да издигнем погледа си в бъдещето; гледаме само
около себе си и се занимаваме с
настоящето. Кога, например, честолюбецът да мисли за смъртта, когато
славолюбието го е ослепило до такава
степен, че всичките му мисли и цялата
му душа са устремени към известна награда
и отличие? Доволно е да мисли, да не би някой
да го надмине, съперникът му да не го унижи, да се
сравнява с висшите, да изказва своето достойнство,
да крие своите недостатъци, да угоди на силния си
началник. Кога да мисли за смъртта богаташът, или
започващият да се разбогатява; и без това всичкият
му ум е зает със сметки и интереси; на едно място е
продадена, а от друго място се очаква стока; там не е
изправен продавача, а тук лошо отиват самите работи; за да се поправи или поддържа кредита, няма ли
възможност да се пуснат или вземат под лихва пари?
Всичко това да се обмисли не само не достигат дни, но
и нощи. Кога ученият да мисли за смъртта; той още
всичко не е узнал, във всичко не се е съмнил. Може
да се направи такова и такова откритие, да се изкаже
едно или друго подозрение, да се надминат предшествениците, да се обърне вниманието на съвременниците, да се слави като светило на века, да обезсмърти
своето име.
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Така суетата под разни видове ослепява очите!
И кой е свободен от тая слепота? От друга страна
смъртта е тъй ужасна, че само да се помисли за нея
е страшно. Това може да се направи само през великия пост, през страстната седмица, във Великия
Петък… В друго време това би значело за цяла наймалко неделя да си разстроиш мислите, да си прекратиш делата, да си, може би, повредиш здравето.
Как може човек да се реши на това преди лекарят да
каже, че няма надежда, преди духовникът да се яви
с молитвеника и кръста, преди последната болест да
се усили до последна степен? Тогава ще помислим за
това. А дотогава, защо напразно да се смущаваме и
тревожим с призраци?!
Не е ли такава, братя, историята на нашия живот?
Не е ли такъв образът на нашите дела? Кажете: има
ли тук разум, има ли смисъл, има ли любов към себе
си? Ако беше предоставено на врага, търсещ нашата
вечна погибел, да управлява нашите действия, то посигурно ли можеше той да ни погубва?
Нека се опомним от това пренебрежение!...
Смъртта е неизбежна. И тъй, нека я помним всякога,
а помнейки я, нека се приготвяме за нея, а приготвяйки се, нека не се оставяме да ни ослепяват временните блага и забави.
Това е първият урок от гроба на Божията майка.
Нека обърнем внимание и на втория.
Нейното успение ни учи, че смъртта е неизбежна
и в същото време показва, че смъртта сама по себе
си е зло за човека. Защото, ако тя сама по себе си
беше зло, то Майката на Сина Божий само поради
това щеше да бъде освободена от необходимостта да
умре. Поради това нейният пример трябва да служи
за утеха на всички ни и да ни издигне над страха от
смъртта и гроба. А между това ние гледаме на смъртта, като най-голямо зло, боим се от гроба повече от
всичко в света. Колко ридания и сълзи, колко вопли
и припадания в несвяст! Колко ропот и отчаяние!
Други пък не могат да пренесат смъртта на своите
ближни и самички отиват след тях в гроба.
Тъй ли трябва християнина да гледа на смъртта?
Наистина смъртта е печален резултат от греха, вследствие от нашето злополучно падане в рая: но чрез
благодатта Христова това наказание е обърнато в
средство за наша награда. Сега смъртта за истинския
християнин не е лишение, а печалба, защото, като

оставяме тоя суетен и в зло лежащ мир, преминаваме от него в мир висш и по-добър; като хвърляме от
себе си временния покрив на тялото, отиваме да се
облечем с нова нетленна и прославена одежда; разделяйки се за малко с ближните, които тук остават
ние встъпваме в кръга на нашите ближни, които порано са отишли от нас и, което е най-важно, в найблизко общение с Ангелите и даже със Самаго Господа и Спаса нашего.
От що тук можем да се плашим, от що да се страхуваме? Но ние треперим, ридаем, предаваме се на
отчаяние. Защо? Защото никога не сме вникнали
в истинността на Евангелието, както трябва и сме
чужди за светлината, с която то озарява задгробния
свят; защото твърде много сме оплетени със земното и тленното; защото никога не сме се приготвяли
за смъртта. Поради всичко това смъртта ни се чини
за крайно зло, когато при надлежно настроение на
нашия дух и нашето сърце, при християнски мисли
и постъпки, тя можеше да ни служи, както е и служила за всички истински християни, даже за отрада
и утеха.
Нека престанем да бъдем подобни на глупави
деца. Нека вземем от гроба на Божията майка урок
да не почитаме самата смърт за зло само по себе си,
защото ако тя става такова, то става по наша собствена вина, когато ние си отиваме от тоя живот, обременени от грехове, без истинско покаяние и вяра.
Но при такъв начин на живот, животът е още по-голямо зло, отколкото смъртта: смъртта поне прекратява оня непрекъснат ред от грехове и беззакония, на
които е бил употребяван животът. Амин.
архиеп. Инокентий Херсонски*
сп. „Църковен амвон”, г. IV, кн. 5 и 6,
юли и август 1910 г., с. 8-10
*Инокентий Херсонски и Таврически, в мире Иван
Алексеевич Борисов, епископ на Руската православна
църква, възпитаник на Орловската духовна семинария и
Киевската духовна академия, църковен писател, педагог
и изтъкнат проповедник, доктор по богословие от 1829,
професор в Петроградската духовна академия, ректор на
Киевската духовна академия от 1830 до 1836. Херсонски
и Таврически архиепископ между 1848 и 1857, пръв попечител на Одеското българско настоятелство. Канонизиран от Московска патриаршия през 1997 г. (б.р.)

„РАДУЙСЯ!...“

Това възклицателно слово отправяме към Божията Майка, като я приканваме да се радва!... Защо
трябва да се радва? – Защото е прославена повече от
херувимите и серафимите; защото чрез нея бе обезсилена тъмнината и мрачните демони победени; защото стана стълбата, по която Бог слезе на земята за
спасение на човешкия род; защото тя е мостът, по
който избраните преминават в Царството небесно;
защото тя е помощница на всички човеци; защото
чрез родения от нея се обновихме и станахме нови
човеци, чада на светлината; защото чрез нея се отключи Царството небесно; защото чрез нея се облякохме в слава; защото е веселие на целия свят; защото е златоплодното дърво, от което се хранят всички
верни; защото чрез нея бе отворен раят, затворен
поради греха на нашите прародители; защото тя е
непоклатимият стълб на Църквата…
Като приканваме Божията Майка да се радва,
поради великата чест и слава с които е удостоена от
Бога, да приканваме и себе си, и ние да се радваме!...
Да се радваме, защото в нейно лице имаме застъпник
пред Бога; защото с раждането на Христос Спасителя тя потвърждава, че ние действително сме Негови
по-малки братя (Мат. 25:40), че ние сме чада Божии
(1 Йоан. 3:1) и че отвъд ни очаква неизразима слава,
дето ще блестим като слънца в царството на Отца си

(Мат. 13:43)… Да се радваме, че тя като Майка бди
над нас, чува всяка наша въздишка и се отзовава с
майчинската Си любов в помощ… Да се радваме, че
когато ще преминем в радостта, тя ще бъде олицетворението на радостта ни и Нейният благ поглед
ще бъде изворът на нашето блаженство…. И като
се радваме да потвърдим радостта си с дела, като се
вдъхновяваме от нейните добродетели в мислите и
делата си… Да насочваме мислите си молитвено към
нея с думите на църковната песен: „премного са моите прегрешения, Богородице, и към тебе прибягвам,
чиста, молейки се за помощ. Посети моята боледуваща душа и моли, едничка благословена, Твоят Син и
наш Бог да ми прости тежките грехове, които извърших…“.
Да, знаем – Божията Майка слуша всякога славословията и молитвите към нея, гледа и делата ни и
съобразно тях проявява Майчиното си милосърдие
към нас. Знаем, как се отплати тя на св. Йоан Кукузел
за усърдието му в молитвите и пеенето пред Нейния
свят образ – изцелила загноялите му поради прекомерно правостоене крака…
Слава, вечна слава на тебе, Майко Божия!...
ставр. ик. Димитър Петканов
Петканов, Д. Венец на СЛАВАТА. София,
Издателство Нов човек, 2017, с. 32-33
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ЕДИН КЛИРИК ОТ ЮЖЕН КРИТ ЗА СМИСЪЛА НА ЖИВОТА

Коя е раната на епохата и как може да се изцели?
Страхът. Един неясен страх, който се въплъщава в
лица и неща, в норми и структури. Хората се страхуват невероятно много, без да могат да определят този
страх. Изцелението се намира в усилието да започнем отново да се доверяваме. На себе си, на живота и
на Бога. Този триптих е оздравяването на раната. Да
се научим отново да се оставяме на връзката със своето аз, другия и Другия. Да съградим живота ни в надежда и вяра. Когато не вярваш, осакатяваш съществуването си и го лишаваш от една важна възможност.
Тази да оставаш открит за дивното и чудното в живота. За изненадата. Убихме изненадата в нас и сега
умираме от една огромна прозявка.
Може ли едно изгубено поколение да открие своя
път?
Разбира се, че може. Стига да е негов път,
а не този, който са му казали или (по който) са го убедили да ходи. Пътят, независимо дали е личен или колективен,
трябва да отговаря на нашите нужди и дарби. За да стане това трябва
да имаме ясна представа за себе
си и най-важното е да не започваме познатата душевна игра, че
тези преди нас не са отъпкали
пътя и затова не можем да излезем от безизходицата. Трябва
да говорим с психологическите
категории не на миналото, а на бъдещето. С надежда и дръзновение,
с патос и копнеж за най-доброто,
най-красивото, най-автентичното и
динамичното, вътре и извън нас. За
това обаче, както казах, е нужна здрава
връзка със собственото ни аз и с живота.
Там се играе играта, заради която днес има
хора без ясна представа за себе си. Душите
са наранени от страха и постоянната заплаха.
Песимизмът разделя съществуването на гузно минало и стряскащо бъдеще. Убива всяка възможност
на настоящето.
Защо се страхуваме да опразним ума си от непотребните информации?
Защото чувстваме, че трябва да сложим нещо в
него, а ние нямаме нещо по-добро от хаоса. Опразнен ум означава, че трябва да имаме пълно сърце. И
ние знаем тази гузна тайна, че изпълнихме ума с непотребни информации, защото се опразни сърцето
ни. Когато сърцето не ти е пълно с Бога, ближния
и всяка форма на творчество и изразяване, тогава
търсиш сурогати. И те обикновено изпълват ума с
невероятна бъбривост, за да заглушат сърцето, което крещи от глад и жажда за смисъл. Умът залъгва
временно, сърцето убеждава завинаги.
В крайна сметка това, което ни позволява да
вървим напред, са правилните неща или грешките?
И двете. Ако не направиш грешка, няма да се научиш. И животът е изкуство, на което никой не може
да те научи, а единствено самият живот. Грешката е
утробата на правилното. Грехът – на добродетелта.
Грешката не е проклятие в живота ни, а благословение, възможност и стартова линия за нови и красиви неща. Който се страхува да не направи грешки,
просто остава извън живота. Грешки не правят само
мъртвите. Шарлот Рамплинг казва по този въпрос
нещо важно в нейния опит, което винаги помня с
уважение: „Предпочитам грешките пред стоенето на
едно място. Който не иска да прави грешки, цял ден
седи проснат върху едно легло. В моя случай не мога
да направя нещо подобно. В даден момент трябва да
стана и да направя нещо, каквото и да е. Не понасям
стоенето на едно място. Желанието ми да действам е
толкова голямо, че преодолява страха от грешката”.
В нашата епоха живеем с постоянното чувство,
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че сме виновни за нещо. Какво е Вашето обяснение?
Вината в човека е ендогенна. Той преживява в себе
си едно падение. Една дълбока липса, за която смята себе си виновен. Въобще нашата цивилизация е
комплексирана, гузна в своята сърцевина. Когато начинът на нашия живот не отговаря на основните екзистенциални нужди, той се ограничава във външни
правила на една порядъчност, която вони на лицемерие. Постановяваме закони в степента, в която не
живеем.
Също така да не забравяме, че съществува и една
патология във вината, която е характерна за младите хора в наши дни. Патологията на невротичната
вина. Когато от малък те отглеждат само за успехи
и победи, за господство и утвърждаване, по-късно в
живота разочарованието, вината, че не си съвършен,
е съдбоносна. Вината повече пъти е свързана
с невидимия поглед на другия върху нас.
С едно оглеждане в погледа на другия.
Това е едно вътрешно проваляне на
моя себеидол и едновременно на
претенциите на другия към моя
живот. В живота нещата не са съвършени. И никой не може да
иска от теб съвършенство, нито
твоето собствено аз.
На трудните въпроси на живота религията ли е лесният
отговор?
Много пъти става и това. Много хора, индивидуално или колективно, сред страха и несигурността
на съществуването се насочват към
религията, но не за да решат или да
изяснят своите екзистенциални въпроси, а за да ги скрият. Всъщност искат
да заглушат тревогата, която смъртта създава в тях. Не се интересуват от религията с
цел да открият, а да скрият.
Но в Църквата, за да говоря за нас, не отиваме,
за да заглушим нашите вътрешни викове, а за да ги
изповядаме и да ги направим диалог с Бога и църковната общност. Да споделим нашето падение и недостатъчност, без страх, срам и вина. Въпросът не е
нравствен, а онтологичен. Не съм лош нравствено, а
оскъден онтологически. Тленен и тварен, следователно изменчив. Имам склонност да падам, да се губя и
да се разтварям в небитието на разпада и смъртта.
Оттук потребността ми от отговори е истинна. За
мен Църквата е пространството, където не трябва да
се дават лесните отговори, а да се поставят трудните
въпроси на живота. При това за християните отговорът не е идея, а личност – Христос.
Коя е печалбата от страстите на човека?
Това, че разбира голямата жажда на своето битие.
Страстите не са проклятие, а знаци и моменти, в които откриваме колко много Бог ни липсва. В страстта
признаваш, че си се родил за свободата; че гладът за
смисъл превъзхожда падението ти. Човекът е по-голям от неговите грешки и страсти. От паденията и
разломите в живота му. Всички страсти на човека са
сурогати на Божието отсъствие. С други думи – на
великия Друг, на смисъла на битието. Без тях няма
да сме човеци. Страстите явяват нашата човешка
природа, но едновременно с това посочват, че в нас
живее и съществува нещо по-велико и взискателно,
душата, която жадува за Бога.
Какво е характерно за природата на греха?
Празнотата и неудовлетвореността. Дълбокият
недостиг на човека. Грехът те залъгва. Заблуждава
те в нещо лъжовно и имагинерно. Но, внимавайте,
грехът не е само нравствено събитие. Грешка е да го
гледаме така. Грехът е най-вече екзистенциално събитие. Провалям се в това да съществувам в истина
с Бога и със себе си. Залъгвам се на екзистенциално
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равнище и вярвам, че мога сам да възпълня себе си.
Това е и падението на Адам. Един болен нарцисизъм на себеспасението, без Бога и другия. Една егоцентрична сотириология. Едно „обожение” без Бога,
природата и творението. Грехът ни изолира от цялото. Фрагментира ни и ни раздробява. Явява частичността, а не целостта на нещата.
Какво означава щастието?
Празникът на незначителността. Това означава.
Да можеш да откриеш простите и всекидневни неща.
Да се радваш на малките неща, които (по този начин) стават големи. Моменти, които живеем в хармония със себе си, другия и Бога. Живот, който не чака
съвършените условия, за да се усмихнеш, а се смееш,
дори не всичко да е съвършено, защото знаеш, че –
най-малкото под тази форма – няма да съществуваме
отново. И осъзнаваш, че животът е Божий дар и не
ни е даден, за да го хвърлим в „дерето” на мърморенето, неблагодарността и ропота. За съжаление
ние осъзнаваме тези неща, когато сме на границата
на смъртта. Някъде там започва и животът. Да се научим да казваме „Слава Богу!”. Това казва всичко.
Какво означава да обичаш? Да даваш това, което нямаш?
Любовта е жертва, която не пресмята печалба. Тя
е от-даване, което не очаква въздаяние. Тя е необходима, за да съществуваме. Когато обичаш и си обичан, си изпълнен вътрешно. Никога една постъпка и
движение на любов не носи скръб или гняв и притеснение. Тези неща започват, когато умът се заеме
да тълкува и да очаква нещо в замяна. Не можеш да
дадеш нещо, което нямаш, но можеш да дадеш това,
което имаш, и то не е нещо друго, освен себе си. Хората търсят нашето присъствие. Любовта е сладко
възкресно присъствие в живота на другия. Когато
обичаш, благоухаеш.
Животът ни без любовта би ли бил грешка?
Не съществува живот там, където не живее любовта. Защото любовта е движение и оттегляне заради другия. Любовта е единственото пространство
и начин, по който в живота ни влиза образът на Рая.
Влюбеният живее отново блаженството на Рая. Не
съществува нито пространство, нито време, само
едно вечно настояще на присъствието на другия.
Всичко се претворява и преобразява. Самият живот
в неговото устройство е любовен и екстатичен. Той е
дихание и сила. Печели те, влюбваш се в него, копнееш го, искаш да го преживееш, да го почувстваш,
да го изживееш. Неслучайно всички велики отци и
светци на Църквата избират термини и картини от
любовния живот на хората, за да говорят аналогично
за божествената любов, която е най-висшата форма
на любовно разположение.
Какво крият подземията на душата ни?
Мрак и светлина едновременно. Човекът е и двете. Доколкото не приемаме това, се измъчваме. В
подземията, обаче, помнете, съществуват отломки,
но заедно с тях и много харизми, за които обикновено
не искаме да знаем, за да не поемаме отговорността
да ги проявим. Знаете ли нещо? Не ни тревожи само
нашият мрак, но и светлината, която крием в нас.
На победените в живота какво отговаряте?
Че ще бъдат утрешните победители.
Кажете ми един голям урок от на живота, който
Екипът на „Вяра и Дело“ търси съмишленици и подкрепа!
Всеки желаещ може да ни помогне по най-удачния за него
или нея начин: писане на статии, репортажи, пътеписи,
преводи, разпространение на бюлетина и др.
За нас ще е радост присъединяването на всеки от вас!
Ще се радваме и да споделяме своите умения и заедно да
придобиваме нови. Всяка помощ е добре дошла, а всеки
помощник – част от богатата съкровищница на сърцата.
За повече информация – dompo@abv.bg, 088 9289387.
Може да четете напълно безплатно броевете на „Вяра и Дело“
в интернет – https://renetatrifonova.wordpress.com/вяра-и-дело

винаги ще помните?
Много са, не е един. Въобще, всекидневните
трудности. Болките и изпитанията на живота ми.
Смятам, че това е единствената зестра на моето съществуване. Болката ми откри пътя към сърцето и
всички красоти на живота. Ако не изпиташ болка,
не се научаваш и не цениш. Смъртта проявява ценността на живота. Падаш, за да станеш, разпваш се,
за да възкръснеш.
Една картина, която никога няма да забравите,
и една неизличима среща?
Не помня, ограничавам паметта си до настоящето
на живота. Спомените живеят в мен без да мисля за
тях. Най-добрият спомен е самият живот. Боря се да
не го забравя.
Къде е скрит смисълът на живота? В краховете
и неизказаните желания?
В това да накараме Бог да се усмихва. И Го караме,
когато не се страхуваме да живеем дара на съществуването. Смисълът на живота е самият живот. Той ни
научава на останалото.
Как един човек може да докосне свободата?
В срещата с това, което го превъзхожда. Това
изиска риск. Свободата процъфтява в риска, а не в
пресмятането и страха. Свободен е този, който се
е научил да се движи в границите на правилното
и грешката. В границите на смъртта и живота. Там
някъде среща и Бога. В автентичността на своето съществуване.
Всичко в крайна сметка е път?
Всичко. Дори и безизходиците, те също те принуждават да поемеш в друга посока. Не съществува
безизходица. Всичко води някъде.
Прошката днес има ли стойност, или сме се изгубили в нашето его?
Тя има огромно значение. Без нея не сме живи.
Ако не се научим да прощаваме (вместваме) в нас
себе си и другия, не можем да съществуваме. Животът е едно голямо съвместяване (прошка). Едно
пространство, където трябва да съществуваме всички заедно. Прошката те разширява и открива като
човек в други състояния на живота. В различното,
уникалното и своеобразното, в другостта на живота
– затова и Христос настоява твърде много на нея – на
разширяването на битието.
Стават ли чудеса днес?
Разбира се, че стават. Всичко е чудо на Божието
присъствие. И най-вече човекът. Попитали веднъж
св. Пахомий дали е видял някакво чудо в живота,
след като живял толкова години като монах в пустинята. И той отговорил „Разбира се, че видях. Човека!”.
Всичко е чудо, стига да държим очите си отворени за изненадата и удивлението.
Какво предизвиква страх у вас?
Застоят на живота. Искам да се развивам, да се
движа, да не оставам в рутината на повторението.
Това е ад. Тази голяма прозявка, която иска да ни
глътне.
Един Ваш полезен съвет?
Не мислете, живейте!
Какви мечти имате?
Пъстри.
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