
ЗА МАЛКИТЕ, НО МНОГО КРАСИВИ НЕЩА В ЖИВОТА НИ 

 

Коледа е. Прекрасен празник. Днес ми се случиха много хубави неща и 

много полезни. И всичко започна още рано сутринта. 

Събудих се, а стаята ми бе обляна от онази радостна, светла, озаряваща 

душата слънчева светлина, която непременно те кара да се усмихнеш 

само защото си отворил очите си. Въпреки болестта, въпреки хроничната 

болка. Вече остарявам. Болката рядко се засилва, но и никога не 

намалява. Тя е там, в тялото ми. Вече 52 години. Но това не ми пречи да 

се усмихвам. На гости ми е Слънцето. Поглеждам през прозореца и 

виждам оголените стволове на дърветата и отново се усмихвам. Дори те се 

радват на свтлината и топлината. 

Птиците се реят в небето, сякаш се гонят в ефира и го огласят с трелите 

си. Отново се усмихвам. Нищо, че е студеничко – животът кипи. Към 

паркинга се отправят прегърнати момче и момиче. Пред очите ми има 

парад на любовта. Майка с дете – парад на настоящето и бъдещето – 

разхождат кученце, което неспирно и радостно маха с опашка. И пак се 

усмихвам. На душата ми е леко. Запътвам се към кухнята и включвам 

кафе-машината. И докато задоволявам биологичните си потребности се 

улавям, че се усмихвам, сякаш предвкусвайки аромата и вкусна на 

черната ободряваща напитка. 

Давам си сметка, че съм жив. И днес денят ми ще бъде изпълнен с 

очаквания, стремежи, работа, сбъднати мънички мечти. С кроежи на 

малки, потребни само на мен, планове за утре.  

Животът кипи! Красив е в своята простота и величие. Прекрасен е, 

защото го има, защото е вътре в мен, защото мога да напиша тези 

няколко реда. 

Сега, в късната доба на този Коледен ден, си давам сметка, колко рядко 

пишем такива едни, простички, но много истински неща в социалните 

мрежи. Вместо да мрънкаме, да се оплакваме, да се оплюваме, да се 

обиждаме, да воюваме един с друг, да се нараняваме и да се убиваме, 

защо никой или почти никой от нас, не напише: „И днес се събудих. 

Слънцето грее. Днес ще имам прекрасен ден“? Защо! Защо все по-малко и 

все по-рядко правим нещо добро и даром за Другия, този до нас или 

срещу нас? 



Вече пия последното за този ден кафе. Усещам горчивия му вкус, който 

ме държи буден, който ми напомня, че съм жив. И си мисля: 

Боже, какъв прекрасен ден имах днес, Боже. Благодаря ти за тази 

привилегия да бъда Жив. Обичам те живот! 

Божидар Ивков 


