
Видях  доброто 

 
             Учителят по български език и литература ми каза, че когато 

големият италиански художник Микеланджело завършил своята 

забележителна скулптура ,,Мойсей“,  застнал пред творението си, взел 

чука, ударил по камъка и казал:,,Говори!“ Човек изпитва подобни 

чувства, когато застане пред нещо голямо и неповторимо, нещо, което 

помни и го топли за цял живот. Такова ,,нещо“ според мен е  

красотата на душата на всеки един човек. Вярвам, че той я 

носи непрекъснато в сърцето си.  Понякога хората  не  показваме 

достатъчно  често доброто в  себе си, а всъщност  съм  убедена, че 

всеки един от нас  го има  в изобилие. 

  Трябва да  бъдем позитивни  и  да  правим  добрини  всеки  ден,  

защото това  ще направи света едно по-добро  място за  живеене. 

   Ще  разкажа за едно добро, което ме  кара да  се гордея  със себе 

си и общността си. От шест години аз танцувам народни танци с  

ръководител Ралица Бинева.  При  тази   зареждаща  жена танцуват  

хора на различна възраст. Един от тях е Деян. Той страда от бъбречна 

недостатъчност и е сирак. Преди около месец танцовият състав  

празнуваше 15 – десет  години от създаването  си. На този ден  имахме  

уникален  концерт. Общината   ни  дари  парична  награда. Тя бе дарена 

в помощ на младия Деян. След това дело организирахме  

благотворителен концерт и със събраните  средства от него помогнахме  

на този талантлив човек. Освен с финансова подкрепа, по - възрастните   

от състава  го подкрепят  и  морално.  Дават  му сили да продължи  

живота си  и  да  бъде  щастлив,  да  продължи да  танцува, въпреки 

нелеката съдба, която има. В такива моменти трябва да бъдем  

съпричастни, защото  ако  сме на  мястото на този  човек  определено  

няма  да  се  чувстваме  пълноценно и щастливи.  

  Добрината е нещо свято. Всеки има нужда от добро, особено 

когато най-малко го очаква.  Трябва да знаем,  че  дори  една усмивка 

може  да  бъде  от  значение  някой да  се  почувства по-щастлив и по-

необходим. Замисляли  ли  сте  се  колко много би се зарадвал един  

възрастен човек, ако  просто му  помогнем  да  пресече улицата,  колко  

ще е щастлива бременната жена в градския транспорт, ако й` отстъпим  

мястото  си, за да седне или пък да поставим храна на врабчетата през 

зимата. Всички тези малки на пръв поглед неща ще накарат  всяко едно 

същество да се  почувства оценено и значимо. 

        Доброто и отговорността не могат едно без друго. Отговорността е 

пътят към спокойствието на планетата. Тя сякаш  ни казва- ДАВАЙ, 

ТИ МОЖЕШ! Отговорността е качество на успелите хора. Тя трябва да 



бъде извоювана. За да бъдем отговорни, трябва да пренаредим своите 

мисли и действия, своите постъпки. Затова отговорността е това, което 

кара човек да бъде добър към себе и и към околните. 

      Свободата е хармония, желание за повече знание. Тя не е това, 

което си мислят хората: нещо, което те кара да си лежиш по цял ден и 

да си правиш всичко ей така, да си живееш в измислен свят. Свободата 

е познание. В това отношение колко са верни думите на  Сократ 

„Единственото добро е познанието, а единственото зло невежеството ”. 

       Бъдете добри и правете  добрини,  защото всеки, когото срещаме, 

преминава  през някакъв труден  етап  от живота си, и знайте, че всяка  

добрина  се  връща. Доброто е безценен дар, който не може да се купи с 

пари. 

 

Елена Здравкова Адамова 
                                                                   

VI в клас, ОУ ,,Иван Вазов“ 

гр. Смолян 
 

 

 

 

       

 


