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ЕЛА ОТ КАЛИСТА, АВСТРАЛИЯ

ПЪТЯТ КЪМ СОФИЯ

Срещнахме я по време на дълго пътешествие, което май е задължително за порастването на много австралийци. Впечатли ни с лекотата, с
която живее и пътува, и желанието да научи повече за света. Тя пък се
възхищава на амбицията и уредения живот на младите българи
Какво те води в София? Завърших
училище преди две години и не знаех с какво
искам да се занимавам. Реших да изчакам
с университета, беше ми омръзнало от
структурирано учене. От Австралия заминах за Лондон, там прекарах 10 месеца, но
не ми хареса много – не обичам големите
градове, предпочитам да съм сред природата. Намерих една организация - HelpX, чрез
тях човек може да отиде на обмен някъде
във ферма или хостел и срещу доброволен
труд получава храна и престой. По този
начин вече бях в Белгия и Унгария – там
живях в една ябълкова ферма и правихме
сайдер и сладко. Тук дойдох по същата
система. След няколко дни заминавам за Летовник – едно село до Кърджали, за което
изглежда никой не е чувал
Какво ще правиш там? Още нямам
идея. Хората, при които отивам, имат хостел и ферма, където гледат щрауси плюс
кучета и коне май
Сега къде живееш? В София пребивавам
в дома на две момичета, които открих
през couchsurfing.org. Запознах се и с
приятелите им. Всички са много мили и всеки ден измислят нещо – довечера отиваме
на танци, утре сме на барбекю. Като цяло
хората тук са прекрасни
София как ти се струва? Чувствам се
добре, въпреки че не обичам големите градове. Много ми харесват малките софийски
пазарчета. Ходих и на безплатна обиколка
на града. По принцип не си падам по официални турове, но този беше суперлежерен и
след като свърши, цялата група отидохме
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на обяд. София е град на големи контрасти
– има много красиви, но разпадащи се сгради. Различен е от китните градове в Западна Европа, които са като от картинка. Но
и от Лондон, който е ужасно мръсен
А в сравнение с Мелбърн? Мелбърн е
по-нов град. Архитектурата не е много
красива. Аз всъщност съм от едно градче
на час път от Мелбърн, казва се Калиста.
Населението му е малко, сигурно има общо
десет магазина, но идват много туристи
заради красивата природа в района
Хората тук как ти се струват?
Изумена съм, че всички млади хора тук
изглеждат много самостоятелни – живеят
сами, имат сериозна работа или правят
докторантури. Целият им живот вече е
уреден, а са само на около 25. Аз изобщо
нямам идея какво искам да правя. На тях им
се струвам много смела – чудят се как имам
куража на 19 години да пътувам сама, а аз
съм впечатлена, че те имат толкова голям
хъс и амбиция и са успели да си уредят живота в толкова ранна възраст – да завършат университет, да работят сериозни
неща
Къде се запътваш след България?
Източна Европа ми харесва много повече
от Западна, може би защото ми прилича на
Австралия. Тук има разнообразие. Може би
от България ще замина за Турция или Гърция.
Тайно се надявам някой да мине през хостела в Летовник на път за Турция, да има място в колата си и да ме покани да тръгна
натам [Екатерина Петрова/фотография
Галя Йотова]

