
ВИДЯХ ДОБРОТО 

     Много често мама ми казва, че живеем в жесток свят, защото 

хората са забравили да бъдат добри, да се уважават и да си помагат. 

Не знам защо, но на мен не ми харесват тези думи, защото все пак 

раста в семейство, в което се опитваме винаги да  помагаме на 

някого.  

Близо до нас  живее една жена, която наскоро беше 

претърпяла злополука и не можеше да ходи самостоятелно, а и 

беше останала сама. Тя изпитваше болки при всяко движение, но 

въпреки това всяка сутрин ходеше до магазина, за да си купи хляб. 

Една утрин, когато излизах от вкъщи, отново я видях. Беше 

тръгнала към магазина все така бавно и болезнено и аз реших да я 

придружа дотам. Приближих се и я поздравих. Вървяхме и си 

говорехме за различни неща.  Тя ми разказваше хубави спомени от  

детството си, за осъществените и неосъществените си мечти и 

надежди. Една от тези мечти беше да се види с дъщеря си и 

внуците си, които бяха заминали отдавна в чужбина. Тъжно ѝ 

беше, че се чуват само по телефона. Искаше да прегърне палавите 

си внучета и ми каза, че много приличам на тях. Очите, с които ме 

гледаше, бяха пълни с тъга и доброта. 

  След като си напазарува, пожелах да ѝ помогна с покупките  

и да я придружа обратно до нейния дом. Усещах благодарността в 

погледа и думите ѝ. Очите ѝ ме гледаха сякаш съм направила нещо 

велико, а аз само я придружих. Разделихме се на входната врата. 

Жената ми благодари и ме прегърна. Тогава разбрах защо моята 

баба ме чакаше всяка неделя с вкусен обяд и бонбони. Как ли щеше 

да се чувства, ако ме нямаше? Аз се върнах вкъщи, като усещах 

някакво гъделче в стомаха си. Бях щастлива, че направих нещо 

хубаво в този ден, въпреки думите на мама, че вече няма добро на 

този свят. 



   Дните минаваха много бързо, времето захладя и не виждах 

често жената. Забързана в своето собствено ежедневие, не разбрах 

кога дойде декември. Спомних си желанието на моята съседка. 

Помолих мама да опитаме да го изпълним. Намерихме номера на 

дъщеря ѝ, обадихме ѝ се, разговаряхме с нея доста дълго, но 

успяхме  да я убедим да се прибере с децата си за Коледа. 

       Оставаха два дни до големия ден, а нашата съседка не 

подозираше нищо. Бях толкова щастлива, че всичко вървеше по 

план. В навечерието на Коледа позвънихме на вратата й заедно с 

най-близките хора за нея.Тя беше толкова щастлива, че за малко 

да припадне от радост. Очите и се насълзиха, чувахме учестените 

удари на сърцето ѝ. Всички се просълзихме. Разтреперена ни 

покани да влезнем в дома ѝ. Празнувахме заедно, забавлявахме се, 

това беше една от най-прекрасните  Коледи в живота ни на всички. 

Тя се извини, че няма подаръци, пък и никой не искаше такива. В 

този момент почувствах силни емоции, замаяна от любовта и 

щастието, които наблюдавах. Не знаех как да си тръгна, но 

трябваше, те имаха много неща да си кажат. Станах от масата, 

доволна от постъпката си. 

   След няколко дни отново се видяхме. Моята съседката  ме спря 

и ми благодари искрено, а милите ѝ думи ме разплакаха. Прегърна 

ме и се разделихме. 

      След този случай аз знам, че има добро на този свят, защото го 

нося в себе си и го подарявам на хората около мен.     
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