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Живея сред гърци и наскоро се замислих върху думите. Гърците, които имат много
богат речник, имат и думи за най-невероятни неща.

Имам една любима гръцка дума – ониропагида (от ”ониро” – мечта и „пагида” –
клопка). Употребяват я за нещо, което събира мечтите ти и не ги пуска да си отидат.
Гръцкият народ използва обаче една и съща дума за завист и за ревност. Може би
защото са едно и също?!

Така де, замислих се за Завистта и за Ревността, и за това което раждат, когато се
срещнат. Тяхната рожба е
Злобата!
Може би затова е цялата душевна болка, която изпитваме. Ако не искахме непременно
всички да сме много богати / Ако не ревнувахме тези от кориците на лъскавите списания
/ Ако не възпитавахме деца, които гледат и непременно искат всичкото ”
хубаво
” от телевизионния екран – от лакомствата, до скъпите телефони и още по-скъпите
къщи / Ако не показвахме, че това са примерите за живота, от сериалите за Бевърли
Хилс до грозното порно на канал Планета… злобата щеше да е по-малко!

С горчивина се вглеждам в една истина, че расте поколение, което живее с грешни
представи и ценности. Едно поколение, което иска да има всичко, което вярва, че може
прекалено много. Едно поколение, което смята, че цената на това, което иска – няма
значение
. Едно поколение, което вярва само в парите и се кланя на
богове, които са точно толкова смешно смъртни, колкото всички ние. Няма лошо да се
иска и постига много, но не водени от ярост и злоба.

Злобата и Омразата си растат, майките им Завист и Ревност, всекидневно ги подтикват
към нови геройства. „
И ти
можеш детето ми, и ти ще имаш
…
не само ТЕ, другите
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! Средствата не са от значение, важна е само целта. Затова все по-често казваме, че
ценностите се променили.

Тук аз ще се усмихна, нищо че е повече тъжно. Променят се времето и скоростта на
вятъра. И без наше участие, и въпреки нашите желания. А ценностите? Те не се
променят, те се създават. Създаваме ги, точно както се създава
нов модел „Нокия”
и нов още по-икономичен автомобил!
Цената също определяме ние!

Започнахме да проумяваме и да усещаме, че много скъпо плащаме за всичко, което
създадохме напоследък. Скъпо плащаме за това, че оставихме завистта и ревността и
злобата да властват.

И пак да се върна на онази моя любима дума ониропагида, за да призная, че в моята
клопка за мечти съм си събрала всичката любов към хората (
и към тези, които ме мразят
). Там е и всичкото слънце, което ме кара да се усмихвам и ме топли през зимата. Там са
всичките народни песни на мама, които искам да живеят вечно.
Там са всички мъдрости на Моя народ
, и много други ценни неща, които могат да създават добро, да раждат любов и да ни
топлят. Този капан за мечтите ми е моята дъщеря. Огледайте се около вас! Има толкова
много деца, на които можете да подарите по една „
събирачка на мечти
”, в която да няма страст за пари и идеали за изкуствени устни и задни части. В нея ще
има топли чувства, здрав дух и много любов!

Така си мисля, че ще „обърнем вятъра”, ще променим цената и пак ще сме щастливи и
ние и децата след нас. Нека в
ониропагидата им
не допускаме да влизат ревността и завистта, защото ще им погубят мечтите. И няма да
ги стоплят, а ще ги разочароват някой ден.

Нека не оставяме майки като Завистта и Ревността да раждат деца и да осиновяват
нашите, рекламирайки многото пари като
Щастие
.
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