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Благословените 

(родените 1945 – 1985) 

 

Синът попитал баща си: 

- Как сте живели преди без достъп до технологиите, без интернет, без 

компютър, без телевизори, без климатици, без мобилни телефони? 

Бащата отговорил: 

- Точно така, както вашето поколение живее днес без молитви, без 

състрадание, без чест, без уважение, без срам, без скромност, без четене на 

книги. 

Ние хората, които сме родени между 1945 и 1985 г., сме благословени. 

Нашият живот е живо доказателство.  

Играейки и карайки колела, ние никога не сме носили шлемове.  

Не се страхувахме да ходим сами на училище от първия учебен ден.  

След училище играехме до залез.  

Никога не сме гледали телевизор по половин ден.  

Ние играехме с истински приятели, а не с приятели от интернет.  

Ако някога сме изпитвали жажда, пиехме водопроводна вода, а не вода от 

бутилка.  

Ние малко боледувахме, въпреки че деляхме една и съща чаша сок с 

четирима приятели.  

Нашите родители ни лекуваха със средства за стотинки родно производство 

или с помощта на народната медицина.  

Ние никога не увеличавахме тегло, въпреки че ядяхме хляб и картофи 

всеки ден.  

Ние сме свикнали да създаваме своите играчки и да играем с тях. 

Споделяхме своите играчки и книжки.  

Нашите родители не бяха богати. Те ни даряваха своята любов, учеха ни да 

ценим духовното, а не материалното. Дадоха ни понятия за истинските 

човешки ценности: честност, вярност, уважение, трудолюбие.  

Ние никога не сме имали мобилни телефони, DVD, Play Station, Хbox, 

видеоигри, персонални компютри, интернет чат. Но ние имахме истински 

приятели.  

Ние посещавахме дома на нашия приятел без покана. Угощаваха ни с 

обикновена и скромна храна.  

Нашите спомени бяха на черно-бели фотографии, но бяха ярки, красиви. 

Прелиствахме с наслаждение семейните албуми и пазехме с благословение 

портретите на нашите предци.  

Ние не пращахме на боклука книгите, а седяхме за тях на опашки, после 

задъхано четяхме.  

Ние не изнасяхме своя живот на чужд преглед и не сме обсъждали с такова 

упоение чуждия живот, както го правите вие, оставяйки своя живот на 

показ в инстаграм, обсъждайки чрез масмедийното пространство своите 

семейни тайни. 

Ние сме уникално и най-разбиращо поколение, защото сме последното 
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поколение, което е слушало своите родители, и освен това първите, които 

сме длъжни да слушаме своите деца. 

Ние все още сме по-умни от вас и ви помагаме.  

Ние сме ограничено издание. Наслаждавайте ни се! Учете се от нас! Ценете 

ни! Преди да изчезнем… 

 

Превод от видеоклип в интернет 


