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Най-малките неща са най-скъпи за сърцето. Всеки ги възприема по 

различен начин и за всеки са различни. За един това е семейството, за друг-

приятелството, а за трети-здравето.      

 Семейството е нещо много ценно и свято. За мен то е на първо място. 

Знам, че винаги мога да разчитам на родителите ми, които ще бъдат до мен 

и ще ме подкрепят каквото и да става. За съжаление, по една или друга 

причина не всеки има този шанс. Сигурно хората без семейство се чувстват 

самотни, тъжни и отчаяни. Не искам и да си представям какво е да се 

прибереш и да няма никой, да си сам самичък, да няма кой да те попита как 

си и как е минал денят ти. Това е нещо толкова малко, но показва 

загриженост и внимание, от което всеки един от нас се нуждае. Важно е да 

не губим връзката със семейството и роднините си. Трябва да я съхраним. 

Именно затова много обичам празниците, защото тогава се виждам с всички 

тях. Веселим се заедно и наваксваме пропуснатите моменти. Винаги 

времето минава много бързо, но пък спомените остават за дълго.  

Положението при приятелството е подобно. Лично аз се чувствам 

късметлийка, защото имам до себе си хора, които не могат да бъдат 

заменени. Хора, без които не мога да си представя живота, но и не искам. 

Винаги съм се борила сама, но не защото никой не е искал да ми помогне, а 

защото мисля, че всеки сам трябва да се справи с трудностите и 

препятствията, които му поставя живота. Не всичко е "цветя и рози", а в 

такива моменти когато не можеш да се справиш сам идват те-приятелите. 

Най-близките ми приятели ги считам за част от семейството ми, а не просто 

за приятели. Не можеш да наречеш всеки,, най-добър приятел", но ако имаш 

на кого да го кажеш - бъди благодарен. Има  приятелства, които са по- ценни 

и от всичко на света, дори и от всички богатства. На тези хора ти можеш да 



им кажеш всичко без да се притесняваш, че ще те съдят и упрекват. Можеш 

да споделиш с тях както радостните, така и тъжните моменти. Да поплачеш 

с тях и да се порадваш с тях. Чувството да знаеш, че можеш да вярваш, да 

имаш доверие и да имаш някой до себе си, да имаш на кого да се обадиш 

при нужда, да поговориш с някой, а този някой да те познава по-добре дори 

и от самият теб е прекрасно, рядко и неописуемо.                

Здравето пък е нещо незаменимо. Не можеш да го купиш с пари, а ако 

го имаш, отново бъди благодарен. Не всеки има възможност да го 

притежава по една или друга причина.  Някои са родени така, а при други, 

се е влошило с  течение на обстоятелствата, които не зависят от него. Някои 

от тях не могат да видят красивия залез, да чуят как чуруликат птичките или 

да ходят, а това е нещо много тежко и страшно. Никой не предполага какво 

ще му се случи, за да осъзнае цената на човешкия живот и здраве докато не 

го загуби, но тогава вече е късно, защото не можем да върнем времето назад 

колкото и да искаме. 

 Това извънредно положение, което настъпи заради бързо-

разпространяващия се вирус – COVID-19 ни изправя точно пред 

предизвикателството да не губим връзка със семейството, приятелите и 

близките си. Много хора се притесняват за здравословното си състояние, 

други за работата си, а трети за образованието си и т.н. Нашето ежедневие 

е доста по-различно от преди, а от него могат да се извадят ценни изводи.  

Ние учениците не оценявахме толкова телефоните си, а се оказа, че ние вече 

дори учим на тях. Тази година ми предстои кандидатстване след седми клас. 

Трябва да взема важно за мен решение, което ще определи бъдещето ми. Не 

се притеснявам от ,,грешен“ избор, защото знам, че най-скъпите ми хора, 

ще ме подкрепят, а за мен това е важно. Родителите ни са разтревожени 

заради работата си и належащите разходи за необходимите нужди и сметки.  

Преди никой дори не си беше представял, че това би преобърнало живота 

ни. Всеки изпълняваше задълженията си и всичко вървеше по план. Но не 

обръщахме внимание на някои малки жестове и дребни неща, а сега 

обстоятелствата се промениха. Явно това беше нужно, за да може 

обществото да  разбере, че щастието е точно в малките неща. Животът е 

чудесен, но трябва да разберем, че не е заради високата заплата, новия 

телефон или имуществото, което притежаваме, а заради обичта и 

загрижеността към околните. Не забелязваме онези, които са готови на 

всичко за нас. Онези, които ни карат да се усмихваме дори когато те плачат. 

В момента много хора са далеч от близките си и осъзнават колко важни са 

те за тях. Преди често просто ги пренебрегваха и не разбираха намеренията 

им. В повечето случаи не виждаме красивите неща и вадим само 



негативните. Оплакваме се, а това не е  начина, и не ни прави по-добри или 

по-щастливи, а обратното, но така сме устроени.  

Едва след като загубим нещо, ще осъзнаем колко ценно е то за нас. Аз 

обаче мисля, че няма нужда да се стига до там. Утре може да е късно, затова 

ви призовавам да се тревожите по-малко, да съдите по-малко, да прощавате, 

да помагате и да обичате повече, защото това е смисълът и тайната на 

успеха във всичко. Казвайте това, което мислите, казвайте на близките си, 

че ги обичате. Правете комплименти на околните, така ще ги зарадвате и ще 

ги накарате да се почувстват специални. Не е толкова трудно. Каква ирония 

само... Всичко, което изброих до тук не струва нищо, а е много скъпо и е 

склонно дори да ни промени като личност. Трябват малки жестове, в 

точното време, по подходящ начин и от точния човек. Колко просто звучи, 

но и колко съкровено... 

 

 

 


