
 

Домът е там, където пижамата и 

пантофите те чакат за среща пред 

телевизора. 

Денят се познава от сутринта. Ако 

тази сутрин не можеш да се 

познаеш, пробвай пак утре.  

Любовта е… чувството, което те 

обзема при мисълта за закуската, 

която можеше да имаш сега… ако 

беше при баба.  

Днес ще бъде незабравим ден. 

Денят, в който няма да забравиш да 

се обадиш на мама. 

Ако чакаш звездите да ти 

предскажат бъдещето, предупреди 

ги, че не си виждал звезди от 

известно време.  

Можеш да гадаеш за това как се 

чувстваш към себе си днес по 

закуската, която си приготвил. Не 

си си причинил овесени ядки, 

нали?! 

Тази вечер ще получиш изненада. 

Не. Няма да я научиш тук.  

Ще бъде изненада. 

Ако в този момент не се чувстваш 

влюбен в живота си, покани го на 

специална среща днес – може пък 

отново да запалите искрата. 

Без значение дали навън вали, или 

грее слънце, в твоята чаша е цялата 

съвършена Вселена. 

Когато приключиш със закуската, 

отиди и изчисти обувките си. Не 

чакай да забележиш тъжния им вид, 

докато се опитваш да впечатлиш 

някой.  



Пътуванията са най-добрият начин 

да опознаеш себе си. Не ги 

отлагай. Започни още сега. Остави 

чашата и отпътувай за работа. 

Музика рано сутрин? Няма нужда, 

ако в главата ти вече пее хорът на 

„днешните задачи“.  

Всеки ден трябва да ти се случва 

нещо специално. Днес специално 

ще изхвърлиш боклука.   

Ако днес не ти се работи, не си 

признавай. Кажи, че те боли 

големият пръст на левия крак. 

Никой няма да се интересува от 

подробностите.  

Животът се нуждае от сол, пипер 

и… още 15 минути сутрешен сън. 

Късметът днес е… по-добър при 

съседа. Навъртай се около него. 

Животът ти минава като на лента? 

Стани от житейския диван, потърси 

си житейското дистанционно и 

натисни „пауза“. 

Целувката е единственият 

приемлив начин да започнеш този 

прекрасен ден! 

Прегърни някой днес и му 

прошепни, че следваш 

инструкциите на сутрешния си 

късмет.  

 

Къщата не е къща без теб… за да я 

отключиш. 



До сърцето на всеки водят безброй 

пътеки. Поднеси му чаша чай и 

веднага ще се озовеш в асансьора. 

Днес не е ден да гледаш филми. 

Изживей ги. 

Днес ще срещнеш човека на 

мечтите си. В лявата ръка ще 

държи халба с бира, а в дясната – 

порция пържени картофи. 

Спомените са безценни. 

Спомни си колко сладко спеше 

преди минута. 

Някой някъде те очаква. 

А ти защо още си вкъщи? 

Имаш си една мечта? 

Днес е време да измислиш втора. 

Кухнята ти се оплака, че се нуждае 

от почивка. Днес не я тормози с 

готвене, миене и чистене. 

От сън спомени няма. 

От ранното ставане – също. 

Най-добрият подарък, който можеш 

да направиш на себе си днес, е да 

внимаваш да не се разглезиш 

прекалено с ненужни подаръци. 

Днес е Черен Петък за усмивки. 

Всички са на разпродажба. 

Раздавай ги безотговорно.  

 


