
 

КАКВО МУ ТРЯБВА 

НА ЧОВЕКА? 

(есе) 

Всеки човек се нуждае от 

различни неща. И всеки сам решава 

от какво има нужда и по какъв начин 

да се сдобие с това нещо. Думата 

трябва означава необходимост, а 

необходимите неща са тези, без 

които човек не може. 

Със стиха си Валери Петров 

сякаш показва, че различните хора 

искат различни неща. За един 

необходимост е просто една 

шишарка, намерена на пътя, а за друг 

–  приятелството. На този, който има 

приятели, може да му се стори глупаво, че някой има нужда от такива хора, но всъщност никой не знае 

защо този човек се нуждае от това. 

Има хора, нуждаещи се просто от една прегръдка. Прегръдка, която може да не е нещо кой знае какво, 

но да успокои ядосания срещу теб. 

Усмивката също е необходимост за някои. Например влизаш в магазина и виждаш намусената 

продавачка. Просто трябва да й се усмихнеш! Може детето й да е болно или да е имала тежка смяна – само 

тя си знае. Затова просто й се усмихни – това просто нещо може да оправи деня на жената! И на следващия 

посетител тя вече ще се усмихне! 

Когато бях малка и ми беше тъжно, дядо идваше до мен и ми казваше, че имам нужда от прегръдка и 

малко време за нас двамата. Винаги ме прегръщаше и винаги успяваше да ме развесели. Благодарна съм 

му за това нещо. Винаги знаеше от какво имам нужда и беше готов да направи невъзможното, за да ми даде 

всичко, от което се нуждая. 

Когато се разболя и знаеше, че не му остава много, имаше нужда само от подкрепа. Аз бях малка и не 

разбирах колко тежко е състоянието му, но бях решена, че ще му помогна. Всеки ден му се обаждах, 

опитвайки се да го накарам да се засмее и да му чуя смеха. С нетърпение чаках момента, когато ще си отида 

при него. Исках и вярвах, че всичко ще се оправи. 

Дядо вече не е сред нас, а и аз вече не съм малка. Минаха 5 години, откакто моят най-добър приятел 

си отиде и чак сега осъзнавам, че всъщност той не се е нуждаел от нищо, освен от нас. Той винаги казваше, 

че надеждата умира последна и така и стана при него. Не е искал нищо друго, освен да прекарва колкото 

се може повече време със семейството си. Знам, че макар и да беше в лошо състояние, той беше щастлив. 

Знам това, защото си спомням блясъка в очите му всеки път, когато ни видеше. И колкото и трудно да му 

е било, той не се предаде и си отиде щастлив. 

Понякога имам нужда от него. Имам нужда отново да ме прегърне, но знам, че дори и да не може, той 

е до мен и ме подкрепя. 

Какво му трябва на човек? Отново този въпрос. Всеки знае от какво има нужда и никой не знае на 

другия какво му е. Но ако се огледаме, ще разберем, че всичко, което ни трябва, е на една ръка разстояние 

от нас. И с малки усилия можем да постигнем всичко. Силно вярвам, че един ден всеки човек ще може да 

каже: "На мен не ми трябва нищо. Всичко, от което имам нужда, е при мен!" 


