Чуват ли ме у дома?
есе

Дом...
Семейство...
Обич...
Какво са те?
Домът...това е мястото, където човек се чувства сигурен.
Това е мястото, където човек получава обич, топлина и закрила.
Домът е мястото, където се намира семейството.
А какво е семейството? Семейството са хората, които те
обичат и подкрепят. Те са тези, които никога няма де те
изоставят. Семейството ти дава опора дори и в най-трудните
моменти. Домът и Семейството са най-ценни. А всъщност са
безценни! Не могат да бъдат заменени от нищо и от никого. И
въпреки, че не всички хора го осъзнават, човек е богат само
тогава, когато има Дом и Семейство.
Парите, алчността, охолството – тези неща погубват човек и
той се забравя. Забравя близките си. Забравя дома си. Забравя, че
има всичко, което му е необходимо и търси това, което му е
ненужно.
Дом. Моят дом!
Семейство. Моето семейство!
Обич! Нашата, единствена топлина - тя чува шепота на моите
думи и се разтваря в любовта, с която ми отговарят мама и татко!
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Чуват ли ме у дома?
есе
Усмивката!
Тя е царицата в нашия дом. Нахално влиза във всеки наш
разговор. Обсебваща е. Властва тя - Хармония. Не иска да си
тръгне от вкъщи. Разбирателство. Любов. Всичко това е част от
мен и моето семейство.
Трапезата. Тя ни събира, когато мама с усмивка сервира
вкусните си гозби. Притегля ни към масата всяка вечер. Тя ни
прави едно цяло – едно единно семейство. Обичаме се страшно
много, споделяме своите проблеми. Когато някой изпита
трудност, търси утеха в другия.
Околният свят ни потиска. Някак си зловещ е. Усмивката е
тази, която ни помага. Хваща ни за ръка и ни води на почивки и
екскурзии - въображаеми и реални.
Когато сме разделени един от друг за по - дълго време,
чувствам празнина. Избива ме на плач и ми е мъчно. Ние си
принадлежим!
Моето семейство е невероятно и ме разбира, помага ми
винаги, когато имам нужда. Не бих мечтала за по - добро
семейство!
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