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EUROPEAN HARMONY
I can vaguely remember the first words, which I wrote in Bulgarian when I
was in first grade. This memory seems somehow distant, faded, yet it’s still
preserved in my memory, which has accumulated hundreds and thousands of
words in one complex labyrinth. But I can clearly remember the thrill with which
I reached across the pen, just to start outlining the beautiful curves of the letters.
That memory is fairly vivid in my mind, as if it had happened yesterday, as if
time itself has stopped.
I am truly grateful, that I can stand in awe before the vast possibilities our
language has, that I can read the works of the world’s most brilliant minds
written in Bulgarian, and still to indulge myself with undying curiosity in the
ocean of words.
Knowledge itself is a portal into the world. And language is this knowledge,
which opens the door to other people. It is a really precious treasure. It opens up
the opportunity to travel and to get to know people, to exchange ideas and to
create friendships. Nowadays, being able to speak several languages is one big
asset. Every language contains the way of life and the culture of the people and
that makes it unique.
Knowing a language expands the circle of people with whom you can
communicate, making it easier to communicate with others. Knowing a foreign
language opens a door to a new world for us- a world which we had never known
and haven’t even imagined it existed, a world in which we feel better and closer
to each other. The language is this which unites us together, it makes us feel
closer to each other, makes us feel as one. We are all different, like the colors of
the rainbow, yet language is the thing, which links us together in a distinguished
and one of a kind European harmony.

ЕСЕ "ЕВРОПЕЙСКА ХАРМОНИЯ"
Неясно си спомням първите думи, които изписах на български език в първи
клас. Споменът ми се струва някак далечен, избледнял, но запазен в паметта
ми, натрупала стотици и хиляди думи в заплетен лабиринт. Ала съвсем ясно
си спомням трепета, с който посягах към писалката, за да започна да вия
красивите ченгели на буквите. И този спомен е съвсем жив в съзнанието ми,
сякаш всичко това се е случило вчера, сякаш времето е спряло.
Благодаря, че днес мога да се удивя на необятните възможности на езика
ни, да прочета творбите на най-великите световни умове в превод на
собствения си език, при все това с нестихващо любопитство да се потапям в
езиковия океан.
Знанието е портал към света. А езика е знанието, което може да ти отвори
вратата към другите? Той е едно наистина много ценно богатство. Дава ти
възможност да пътуваш и да опознаваш хората, да обменяш идеи и да
създаваш приятелства. В днешни дни владеенето на няколко езика е едно
наистина голямо предимство. А всеки един език е събрал в себе си бита и
културата на хората и в това се състои неговата уникалност.
Знаеш ли език, кръгът от хора, с които можеш да общуваш, се разширява и
следва да се разбираш по-лесно с останалите. Затова знанието на чужд език
отваря за нас прозорец към един нов свят – свят, който не сме познавали и
дори не сме си представяли, свят, в който се чувстваме по - добри и по близки. Езикът е това, което ни обединява, това което ни сближава, това
което ни прави едно цяло. Всички сме различни, като цветовете на дъгата,
но езикът е нещото, което ни обединява в една изящна и неповторима
европейска хармония.

