
Видях доброто 

Беше месец май, слънчев и зелен. Ухаеше на цветя и това повдигаше 

настроението ми. Очаквахме с нетърпение изпращането на абитурентите от нашето 

училище. 

      Този ден  винаги  е бил много емоционален - едни се радваха, други плачеха. 

Всички дванадесетокласници са облечени с красиви тоалети, сияещи и усмихнати. 

Но тaзи година всичко беше по- различно. В  момента, в който се появиха 

абитурентите, всички бяхме много изненадани. Вместо с модерни тоалети, те се 

появиха облечени с тениски и дънки. Тогава един от тях застана пред микрофона и  

обясни, че са решили парите, с които е трябвало да си купят тоалетите, да дарят на 

болни деца. По този начин те  искаха да помогнат на семейства, на които им е 

изключително трудно да се справят с финансовите средства. Бях гледала само по 

телевизията за подобни прояви. Не вярвах, че и в нашето училище това може да се 

случи. Всички ученици и гости на тържеството бурно ги аплодираха за благородната 

идея. 

     На другия ден, след като се прибрах от училище, видях майка ми  да говори с 

една жена. Тя беше от селото, но аз не я  познах. Разказваше на  мама за болното си 

момиченце за трудностите, през който преминават, затова че се чувства 

безпомощна и виновна, че не може да помогне на детето си. Но в следващия момент 

в гласа и се появи нотка надежда, защото е разбрала колко добри хора има в селото, 

които им помагат. Каза и за парите, които е получила от абитуренти и с тях вече се 

събраха необходимата сума за операция на дъщеря й. 

  Почувствах се много горда с нашите зрелостници. Въпреки че не бях пряк 

участник в доброто дело, аз бях много щастлива, защото доброто го има в нас. В 

моето село то се среща ежедневно и това е прекрасно. 
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