Животът на твореца
Като малка правех много неща –
от сладките, които бяха на масата
до бижутата и роклите, които носех на рождените си дни.
Това за мен бе хобито,
което превръщаше скучното ми ежедневие
в моя специална история,
това за мен бе сноп светлина,
озаряващ моя живот.
Дойде тъмнината...
Не можех да се спра…
Забравих всичко и всеки,
забравих даже и коя съм,
забравих своята същност и цели.
Аз не съществувах!
За пореден път го взех... и сънувах...
Облечена съм с роклята, която сътворих.
Продължавах, продължавах…
Не мога да забравя детската си мечта!
Не мога да си представя, че на сутринта
моите идеи, моите мечти ще са плод само на въображението ми, на съня ми...
Ето ме! Тук съм! Това съм аз!
Не зная каква ще бъда
след година, две или след три,
никой не знае..., а ВИЕ знаете ли?
Сигурна съм, и вярвам,
че изкуството ще има място в моята душа.
Защо ли? – защото ТОЙ МИ ГО КАЗА – творецът в мен.
Този, който показа ми колко дълбочина,
крие се зад четката една.
Този, който превръща обикновения камък
в най-блестящия диамант,
този, които живее в мен, а аз се отразявам в него – той е моята същност и
характер, той е моят инстинкт – това е животът ми.
Аз съм творецът!
Творецът дума не продумва,
влага сърце и душа

в своята творба,
независимо каква е тя –
ту бижу красиво, като от приказката стара,
ту скулптура изящна, изваяна до последния детайл,
и сградата висока, започнала само от един чертеж.
Тортата една над, която той се труди
и през деня и през нощта,
за да бъде идеална.
Той – творецът,
който има милиони лица,
този, който вижда сутрешното небе
като палитра от тонове,
този, който създава чудеса във света.
Той ще продължи да създава и дава
всичко, което има, и което няма.
И без да поглежда назад нито за миг
ще върви напред
по нов път, с нова цел,
давайки по нещо на света.
Може да е малко,
може да е голямо,
но ще остане завинаги.
Творецът – той дава сърцето си!
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