
Моите детски мечти  

 

Моите детски мечти нямат край. Мечтая ли, мечтая, все повече и 

повече. Една от най-големите ми мечти е аз и моето семейство да живеем в 

Америка. Причината е, че искам да стана актриса. Мечтая също аз и моята 

най-добра приятелка да се срещнем отново, тъй като тя живее далеч, 

далеч, в Дания. Мечтая да усетя нейната прегръдка и нейната дълга 

копринена коса. Мечтая нейното нежно лице да зърна аз и за ръка да я 

държа. Мечтая винаги да е до мен, всеки ден, всеки час, всяка минута. 

Мечтая приятелството ни да е вечно! Мечтая да мога да летя; да се рея в 

небето с пъстра перушина-синьо, червено, жълто, лилаво, зелено. Мечтая 

аз Айнщайн да надмина; да притежавам галерия с най-добрите картини на 

света. Мечтая лъвче, тигър или панда аз в дома си да имам. Мечтая аз 

всяка сутрин палачинки да закусвам и от небето да вали шоколад. Мечтая 

аз Еверест да изкача; да преплувам Тихия океан; да яздя конче по полетата 

да препускаме, надпреварвайки се с планинските орли. Мечтая всички 

езици аз да говоря; да имам магически сили. Мечтая аз лятото никога да не 

свършва; лятната ваканция да няма край. Мечтая косата ми като на 

Рапунцел да  е – дълга, красива, копринена; да бъда аз русалка с 

делфините мидички да търсим на дъното на океана; всички бедни хора, 

кучета, котки, те са живи същества – затова мечтая аз никой беден да не 

остане без дреха или храна. Мечтая аз с любимата ми актриса филм да 

направя; да покажа аз на моите деца, че чрез труд всичко се постига; да 

имаме реещи се във въздуха къщи, летящи коли; безкрайни детски мечти. 

Мечтая аз родителите ми да се гордеят с мен; да измисля най-забавното 

анимационно филмче. Мечтая аз завинаги да си остана дете! 
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