
Морето в мен 

   Любовта ми към родната ни природа е неописуемо голяма. Обичам да се наслаждавам 

на дълги разходки из гъстите гори, чистия въздух и чуруликането на птичките. Но 

нищо не може да се сравни с гледката на изгряващото, като че ли от синята морска 

шир, слънце, разходките по безкрайната пясъчна ивица,  върху която на светлината на 

слънцето блещукат разноцветни мидички, рапани и камъчета идващи от дълбините на 

морето. 

   Любимият ми сезон е лятото, но не заради жаркото слънце и безгрижните 

ваканционни дни, а именно заради това чувство да се докосна до морето, да усетя 

летния морски бриз и да се потопя в прегръдките на вълните. Заставам на линията, 

свързваща морето и пясъка, вълните нежно ме галят, пред мен е безкрайната морска 

шир, морето и небето се сливат в едно, а аз затварям очи, за да се потопя и насладя на 

този невероятно спокоен момент, в който като че ли съм едно цяло с природата. 

Чувството е неповторимо. 

   През горещите месеци, морският бряг е най-благоприятното място за отдих и 

прохлада. Ето защо много туристи се радват на нашето Черноморие. Дългите, широки, 

покрити с блещукащи песъчинки, плажни  ивици са любимо място на хора от всички 

краища на света. 

   За разлика от горещите летни дни, картината, която наблюдавам през останалите 

сезони, се различава коренно от тази през лятото. През зимните месеци морето е бурно, 

а небето над него мрачно и като че ли се гневи и тъгува затова, че е останало само, че 

по плажните ивици не се чува смеха на безкрайно щастливи деца и ,че гларусите и 

кормораните не пеят в синхрон над него. 

   Според мен, ние, хората, които живеем на крачка от морския бряг, трябва да сме 

безкрайно благодарни,затова, че ни е дадена такава невероятна възможност. Защото 

кой би могъл да се похвали с това, че когато му се прииска да усети морския бриз,  

веднага може да отиде до крайбрежната ивица и да се наслаждава на неописуемо 

красивата гледка с часове, а след това зареден с положителна енергия да се прибере в 

къщата си, която е на не повече от десет минути път от безумно красивата морска шир. 

   Именно заради тези преживявания и спомени, които създаваме край морето, заради 

усещането, когато се потопим в морските дълбини, нека не позволяваме да бъде отнета 

девствеността на останалия малък брой диви плажове. Защо трябва да застрояваме едни 

толкова красиви и чисти места, които ни даряват хармония и ни изпълват със 

спокойствие. 

  Безкрайно съм  щастлива и едновременно с това благодарна, затова, че съм родена 

толкова близо до това природно съкровище, а именно нашето прекрасно Черно море.  


