
ЗДРАВЕЙ СВЯТ! 
(есе) 

Здравей свят! Харесвам всичките ти сезони, макар 

че всеки е различен и уникален сам по себе си! А ние 

сме щастливци, че можем да видим, усетим и 

изживеем всичките! Всички те имат нещо общо - 

всички ни доставят удоволствието да изпитваме едно 

красиво и желано щастие. Но какво му трябва на 

човека, нали така, дали ти му стигаш или той се 

нуждае от още нещо, за да бъде цял, да бъде щастлив? 

Ще излъжа, ако не кажа, че се радвам да виждам 

яркото слънце и зелената тревица, да чувам песните 

на птиците сутрин и навсякъде да мирише на цъфнала 

пролет. А какво общо има това с темата ли? Добър 

въпрос, но мисля, че ти, свят, знаеш по-добре от мен 

отговора, защото ти си причината за вдъхновението 

на много творци! Щом творят в чест на някой сезон, 

особено ако това е сезонът пролет, нали не мислиш, че когато го правят, са тъжни и нещастни и изпитват 

мрачни чувства? Дори и да се чувстват нещастни, това се променя, защото пролетта излива в сърцата усещане 

за уют, удобство и щастие и е знак за ново начало. Този чудесен цветен сезон е вдъхновение и за едно прекрасно 

стихотворение на българския поет, сценарист, драматург и преводач от еврейски произход, известен с 

преводите си на Уилям Шекспир - Валери Петров. Това стихотворение се казва "Пролет в планината". Един 

прекрасен стих от тази творба описва точно това, което му трябва на всеки човек, на всяка една личност:  

Какво му трябва на човека?  

Едно приятелство добро, 

една шишарка сред пътека, 

един бял лист, едно перо.. 

Без семейство и приятели човек не е щастлив, пълноценен и цял. Той се чувства самотен, нещастен, ненужен, 

няма кой да го подкрепя, защитава и да бъде до него, този човек няма нито за кого, нито за какво да живее, той 

няма мечти, цели и не знае за какво да се бори. На човек му трябва щастие, а той е щастлив, когато има 

семейство, дом, приятели, доходи, успехи и други неща, които наистина добре изпълняват тази задача. Но 

щастието се крие и в онези малки, но много нужни за нас неща - шишарката, пътеката, приятелството. 

Всъщност това ги превръща не в малки, не в големи, а в огромни ценности, от които се нуждае човек!  

Има и още по-малки неща, които трябват на човек, като например ти, свят, пролетта и изобщо всичките 

сезони, природата и нейните красоти. Щастие е да правим това, което желаем - да четем или да слушаме музика, 

да гледаме филми или да отидем на някакво събитие, да рисуваме или да пишем. Писането ни кара да 

изразяваме мислите си, да пренесем себе си и другите, които ще го прочетат, в друга вселена, в нов вълшебен 

и омагьосващ свят! Това ни кара да помислим за живота, за реалните ситуации в него, а и от това понякога се 

нуждае човек. 

Какво му трябва на човек ли - ето и моят обобщен отговор - той се нуждае от щастие, а това усещане се крие 

в здравето, (няма да обяснявам защо, мисля, че повечето от вас знаят); в семейството; в приятелството; в 

добротата. Понякога му трябва дори и малко нещастие, за да разбере какво е важно и да оцени щастието. Трябва 

му вярата - без нея няма как да се спасим в такъв момент, в който не сме добре и не се чувстваме така.  

На човек му трябва да прави това, което наистина му донася удоволствие; да бъде възнаграден и трудът му 

да бъде оценен -  така разбира, че усилията му не са били напразни, че си е заслужавало и че се е справил.  

Сигурно има още неща, от които се нуждае. Понякога на човек му трябва друг човек, затова нека не бъдем 

егоисти, да не подценяваме никого и нищо и да правим добро, колкото и клиширано да звучат тези неща.  

На човек му трябва свят, в който да разбере какъв е и ако това не му хареса, да го промени! 
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