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МОЯТ ЕРАЗЪМ – МОЕТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ 

Бърно, Чехия 2015/16 г. 

 
 

Времето лети, не спира и не пита. 

Не можеш да го разбереш. 

Всичко случи се тъй бързо 

и вече края му е тука. 

 
Преди месец сякаш попълвах документи, 

ден по-късно пък бях приета, 

а след два пътувах вече. 

На третия си мислех, че сънувам, 

но не бях във родната страна, 

бях на хиляди далечни километри от дома. 

 
 

Не ги усетих, никак даже, 

макар да пътувах с автобус, 

защото вълнението беше по-голямо от времето. 

 
 

Посрещнаха ме интересни и приятни хора. 

Въведоха ме и то толкоз‘ лесно и лежерно, 

че свикнах без проблем. 

 
Чувствах се като в магичен свят, 

изпълнен с всякакви чудеса. 

Сякаш бях долетяла с вълшебна кола 

и говореща шапка ми показваше посоката. 

 
 

Запознах се със студенти от цялата Планета, 

ниски и високи, малки и големи, 

с къдрава и с права коса, 

с различен цвят на кожата. 



 

Университетът беше повече от мечта – 

приказни дворове, 

зашеметяващи сгради, 

огромни коридори, 

уютни зали и кабинети. 

 

Преподавателите ни бяха като първи дружки. 

Часовете с тях бяха спокойни и приятни. 

И уроците им неусетно летяха. 

 
 

Създадоха се много приятелства измежду еразъмите. 

Бих казала, приятелства за цял живот! 

 

Безценни мигове заедно споделихме – 

от весели купони до напрегнати изпити. 

Бяхме като едно голямо семейство, 

с постоянни 

и менящи се членове. 

Някои бяхме за повечко, други за по-малко. 

ала всички оставиха следа, която ще пазя в сърцето си! 

 
 

Пропътувах стотици мили,  

докоснах се до едно, две, три, че и повече  

чудати и неповторими местенца. 

Посетих много музеи, църкви, катедрали 

и паметници от историята – 

старата и новата. 

 
 

Научих много, видях много, промених се много! 

Всекиго съветвам да не пропуска това приключение. 

Дори, ако е възможно, да повтори и потрети. 

Както искам и аз да направя.



 

Да, поредния етап от живота ми отмина. 

И тази страхотна година приключи. 

Споменът ще запазя, никога не ще забравя. 

За мен Еразъмът беше и е една сбъдната мечта! 
 


