
Лъч в мрака

Това е една история за надеждата, любовта и светлината в един безкраен
тунел - място, където много съдби се преплитат и с течение на времето
откриват приликите помежду си. Един незавършен разказ за живота на децата
без дом в България. Повечето са изоставени, а на останалите родителите са
починали. И едните, и другите нямат вина – съдбата е жестока към тях от мига
на раждането.

Проучване, направено през декември 2009 г., показва, че у нас 7276 деца
живеят в 140 социални домове, 1/3 от тях са бебета, които прекарват първите си
най-важни години в 32 социални институции. Но живеят в мрак. И денят, и
нощта са обгърнати в мрак. В мрака изплакват най-горещите си сълзи от обида
и от болка. За тях се грижат сърцати хора, но в бели престилки. Малките
безпомощни същества растат в една необикновена и непозната среда. Те нямат
своя играчка, своя дрешка, свое кътче в Дома – всичко е общо. А те са деца като
всички други. Искат да играят, да танцуват, да рисуват...

„Различните” са изолирани от другите, защото не са като тях, не са имали
семейство, дом и никога не са успели да почувстват майчина ласка и бащина
закрила. Те не са като другите, защото за тях един обикновен ден не започва с
игри, забавление и красиви моменти, прекарани със семейството. Вечер, преди
да заспят, те не получават целувка от мама и приказка за лека нощ. За тези деца
животът не е същият, няма смисъл. Не живеят пълноценно, не могат да се
наслаждават на всеки миг от детството си. Но те от малки знаят как да се
справят с живота, който при всяка възможност ги тъпче като незначими
същества. Нямат спомени, към които след време да се връщат с усмивка. Те са
„различните”, неуспелите, нежеланите в очите на мнозина. В действителност
тези деца са много по-силни, умеят да се борят с живота и отстояват позиции.
За тях вярата е най-силният коз. Не им остава друго, освен да живеят с
надеждата, че някой ден ще постигнат мечтата си и с гордо вдигната глава ще
покажат на недоверчивите си съграждани, че дори израснали в Дом, без
родители, те са покорили върхове.

В България и по света, за съжаление, винаги ще има такива съдби. Ние можем
да сме по-добри, да не сме егоисти и да им подадем ръка. Много ли струва на
празничната ни трапеза да сяда по едно такова дете ?! Ако то се почувства част
от семейството ни, на личицето му ще изгрее усмивка. Можем да създадем
хубави спомени на тези отритнати от съдбата деца. Те ще живеят по-спокойно и
ще оценят жеста. А и кой знае – някой ден други може да имат нужда от тях. Те
ще се отзоват, защото са благдарни и знаят да се отплащат за всички добрини,
направени за тях.
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