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изглеждало иначе” 

(есе) 

 

Автор: Цветомира Анетова Стелянова 

 ОУ "П.Р.Славейков" гр. В. Търново  

Животът може да бъде, какъвто го направим ние. Често той зависи 

от нашите избори. Дали сме решили да помагаме или да мислим само за 

себе си, дали можем да споделяме с другите – мисли, чувства, мечти или 

предпочитаме да не казваме нищо на никого, дали сме готови д аотделим 

от своето време, за да направим жест на внимание към някого. 

Много пъти след училище аз и моят брат по пътя за вкъщи 

минавахме през поляна с маргаритки. Често спирахме, беряхме малко 

букетче и бързахме към вкъщи, за да зарадваме мама. Дори в дните, когато 

тя изглеждаше тъжна или сериозна, когато ни виждаше на прага, лицето й 

се озаряваше от усмивка, идваща от нейното сърце. Това беше знак за нас 

да се хвърлим в прегръдките ти – толкова хубаво беше.  

Ние много обичаме изненадите – по всякакви поводи,особено за 

рождените ни дни, тогава нашата къща се пробразява.Купуваме 

балони,правим красиви хартиени цветя, рисуваме, изрязваме гирлянди, 

крием красиви послания в малки кутийки, изработваме картчики за 

рожденика, приготвяме му любимата храна и му купуваме нещо, което 

знаем, че ще хареса, правим му торта, понякога на два етажа и пеем песни 

за него – тогава всички празнуваме живота и сякаш цялото семейство има 

рожден ден. 



А в дните без празници си правим кулинарни изненади – палачинки 

с ягоди и банан, млечен шейк, кифлички с мармалад, дори и спаначената 

супа е много вкусна, когато я говтим с любов.  

Така живеем ние и мисля, че Мечо Пух е имал предвид точно хора 

като нас, когато е казал, че „понякога най-малките неща в живота заемат 

най-голямо място. Малко внимание, малко мисъл за другите...“ и разбираш 

колко хубав е животът. 


