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 ТЕКСТ: Ели Мандажиева  СНИМКИ: архив на сдружение „Заедно“

А ко решим да изваем класиче-
ска човешка фигура, ще тряб-

ва да оформим глава, тяло, ръчички 
и крачета. Кои са обаче основните 
съставки, от които можем да заме-
сим словесния портрет на младо 
момиче? Първи са фактите – все 
още малко, но трасират посоката. 
Следват възгледите и убежденията 
– на тази възраст са непоклатими, 
защото човек се учи на компромиси 
с годините и неуспехите. И накрая 
– целите и мечтите. Те са най-хуба-
вото – чисти, съблазнителни и така 
невероятно постижими.

Цвети пристига в Чехия през март 
2006 г. По това време следва послед-
на година логистика и е изпратена на 
стаж за 6 месеца. Започва в ČEZ, къ-
дето два месеца по-късно й предла-
гат постоянна работа. Не е сигурна, 
че иска да остане в Чехия и отлага за 
малко отговора си. „Чехите са много 
различни от нас – kазва днес. Когато 
пристигнах, въпреки че съм адап-
тивна, преживях културен шок. Но 
след първите 10 месеца започнах да 
свиквам. Разбира се, че ми липсват 
приятелите и семейството, но засега 
не смятам да се прибирам.“

През септември 2006 приема да 
остане за постоянно в ČEZ. „Работя 
в търговския отдел. Точното наиме-
нование на длъжността ми е „тър-
говец с електроенергия“. За нас 
електроенергията е стока – работим 
с брокери и я продаваме. Работата 

е стресова и напрегната. По цял ден 
цифри. Затова имам нужда от тан-
ците – разтоварват ме.“

Пак септември й се обажда Бой-
ка от „Заедно“, с която са се запоз-
нали на концерта на Иво Папазов 
през пролетта. Казва й, че иска да 
възобнови един младежки танцов 
състав. Запознава я с Тодор и Петър 
и започват репетиции. „Имало е дни, 
когато сме се събирали и танцували 
по три часа. Обикновено, разбира 
се, е свързано с някоя предстояща 
изява. Иначе се събираме веднъж 
седмично за час – два.“

Цвети танцува народни танци 
от първи клас. В пети клас запис-
ва модерни танци, а като студент-
ка – и латино. „Танцът винаги ме 
е зареждал с много енергия. За мен 
той е много важен. От една страна 
е вид спорт, а от друга ми доста-
вя удоволствие. Винаги извиква 
усмивка на лицето ми. Всъщност 
той е, който емоционално ме кре-
пи тук, в Чехия. Ако го нямаше, 
сигурно щях да се удавя в сивото 
ежедневие. Аз съм от Кюстендил, 
където по различни поводи се съ-
бираме и танцуваме много.“

Амбициозна е. „Искам да постиг-
на нещо. Работното ми време е осем 
часа, но много често оставам до по-
късно. Има работа, която няма кой 
да свърши вместо мен и която не 
мога да оставя за следващия ден. 
Още нямам семейство, с което да се 

съобразявам и мога да инвестирам 
времето си.“

Обича да пътува. „Чувствам, че 
това ме обогатява, променя ме и от-
варя кръгозора ми. Виждам как жи-
веят другите хора, правя сравнение 
и по този начин разбирам какво ха-
ресва на самата мен.“

През последните две години про-
мените идват една след друга и ко-
ренно променят живота й. „Мисля, 
че израснах, стъпих на краката си. 
Чувствам, че мога да се погрижа за 
себе си. Другата стъпка е да мога да 
се грижа за някой друг. Понякога се 
оглеждам и виждам и хубавите неща 
и трудностите, питам се къде греша 
и какво трябва да усъвършенствам.“

През пролетта на 2008 г. се на-
вършват две години от пристигането 
й в Чехия. „Да, мисля, че опознах Че-
хия. И точно, когато свикнах и всич-
ко започна да си идва на мястото 
– идва нова промяна. Получих пред-
ложение за работа в Англия и при-
ех. Ще работя в същата сфера, както 
и сега. Това е шанс, който не мога да 
изпусна. Означава възможност за 
изява и опит. Във всяко нещо има 
плюсове и минуси. Важното е човек 
да е силен и да поеме риска. Оставям 
тук много приятели. Ще ми липсва 
и състава. Но мисля, че съм взела 
правилното решение. Ще видим.“

Ще продължи ли да танцува бъл-
гарски народни танци? „Със сигур-
ност. Убедена съм в това.“ 

Работа, танци – търся баланса…

ЦВЕТЕЛИНА САМОВОЛСКА Е ЧАСТ 
ОТ МЛАДАТА ГРУПА ЗА НАРОДНИ 
ТАНЦИ „БЪЛГАРИ“. С КАКВО МЕ 
ЗАИНТРИГУВА ДОТОЛКОВА, ЧЕ 
ДА ВИ Я ПРЕДСТАВЯ? АМИ МНО-
ГО ПРОСТО – ХАРЕСА МИ. ЕДНО 
УМНО И МИЛО БЪЛГАРСКО МО-
МИЧЕ, ТРЪГНАЛО ПО СВЕТА. ОТ 
ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ХВЪРЛЯ ПОГЛЕД 
НАЗАД, НО С ВРЕМЕТО И ОПИТА, 
КОЙТО ТРУПА, ОНОВА, КОЕТО 
ВИЖДА Й ХАРЕСВА ВСЕ ПО-МАЛ-
КО. ПО ВСИЧКО ЛИЧИ, ЧЕ ОТКРИ-
ТАТА Й УСМИВКА ЩЕ КРАСИ ДРУ-
ГИ ДЪРЖАВИ.
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