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Моята Европа 
Живея в пъзел, който с времето сам се подрежда. Пъзел, син на цвят, с рамка от дванадесет 
златни звезди, които винаги намират място за още едно парче в сърцето си. Парченцето, на 
което живея, също е намерило мястото си сред звездите, а аз толкова дълго си мислех, че 
място за моето парченце няма. 
Ясно помня първият път, когато почувствах, че моето парченце наистина е част от пъзел и че 
достойно заема своето място. Беше пролет, реших да повървя на път за загубата си. Обичам да 
се разхождам и реших, че така ще се почувствам по-добре. С отборът ми трябваше да се 
състезаваме с няколко други училища. За разлика от отборите на другите училища обаче аз 
дори не знаех кои са съотборниците ми. Все още не познавам двама от тях. Загубихме дебата, 
според журито - защото нямахме достатъчно хора, за да участваме, според мен - защото 
съотборниците ми искаха да се откажем. Бяха прави да го искат, естествено, защото май само 
ние не бяхме подготвени, но това не е важното в случая.  
Докато влизах в стаята, в която се провеждаше дебатът, след като отборно декларирахме, че 
се отказваме, осъзнах, че парченцето ми си има място в пъзела. Не аз, като част от отбор, 
чиито членове не познавам, а аз като част от държава, която заема мястото си в пъзела. 
Защото този дебат беше организиран именно от Големия пъзел - този с рамката от златни 
звезди. Въпреки че нямах никаква причина да се чувствам като част от каквото и да било в 
онзи момент, аз най-накрая видях колко много възможности създават Големия пъзел и моето 
парченце за младите. Тогава се почувствах като част и от пъзела, а дотогава бях жител само на 
парченцето. Нищо, че то се намира в рамката от златните звезди.  
Това чувство за принадлежност започна да избледнява и синьото отново започна да прилича 
повече на бяло, зелено, червено. Без рамка от златни звезди, нищо че тя все още проблясваше 
по периферията. Добре че Големия пъзел прави толкова много да приобщава парченцата си. 
Въпреки загубата, моят отбор (доколкото съм наясно с членовете му), заедно с може би 
двадесетина други съученици, получи възможността да посети София по случай 9-и май - 
Деня на Големия пъзел. 
По време на това пътуване се случиха много важни неща, но може би най-важното бе, че си 
припомних - аз съм част от парченце, което е намерило мястото си в златната рамка на синия 
пъзел. Това не винаги е ясно доловимо, но това не го прави по-малко истина. И само защото 
не е достатъчно ясно доловимо в някои моменти, не означава че там няма хора, които дори 
точно в този момент не правят всичко по силите сида приобщават тези малки и не чак толкова 
малки парченца плурализъм, помагайки на частите им да видят синьото и да се почувстват 
прегърнати от тази рамка от златни звезди. И показвайки на частите, възможностите, които 
това да бъдеш част от пъзел, а не просто парченце, ти дава. 
Не случайно мотото е „Единни в многообразието“. Многото разнообразни парченца правят 
единен Голям пъзел, обграждат го с рамка от златни звезди и правят всичко по силите си да 
бъдат отбор, а не просто членове на отбор. И никога, никога не казват, че не можеш да бъдеш 
част от отбора. Всяко малко парченце може да намери мястото си сред звездите, стига да 
покаже отборен дух. Това е моят пъзел. И аз съм част от него. Понякога го забравям, но 
Големият пъзел винаги ми го припомня.  


