
                                                          Приятели 

Всяко  направено добро  за някого, дори да е нещо малко, винаги ще бъде  забелязано и 

ще се върне с добро. Тъй,като доброто е антоним на злото винаги едното следва 
другото.Както народа  казва "В човека доброто и злото винаги водят война"  

Едно момченце от нашия квартал е едва  на десет години, а  всички негови връсници  
мразят  и бият..Казва се Велимир(много красиво име , нали? ), има кестенява коса и 

също толкова красиви  сини очи , но явно е много различен от другите деца.Когато те 
играят или обсъждат поредната пакост , която се канят да сторят , той само ги слуша  

( ако го допуснат при тях).Единственото му занимание е да чете книги., затова 

изглежда странно на останалите.Той може да бъде такъв какъвто иска само и 
единствено в книгите, които чете.. Там разпознава себе си.Велемир  не е добър ученик, 

повтарял е един път класа и всички се чудят : „Как така?След като чете толкова 
много....?”Никой обаче не знае  че  има добро сърце и се нуждае от приятели.За децата 
от неговия клас той е просто „зубър” и затова го бият, подиграват му се , унижават го. 

Все пак това не го е спира да вярва в това, че ще си намери приятел ,на когото ще вярва 

и който  ще го подкрепя.  

Точно,когато най-много вярвал,че ще си намери приятел , в класа му  дошло ново 
момче .Тъй като само при него било свободно мястото,новото момче на име Мирослав 

седнало  до него.Запознали се и  от ден на ден все повече се сближавали .Станали 
добри приятели, започнали да излизаат заедно. 

Една вечер Мирослав го попитал : 

- Какво толкова намираш в книгите , които четеш? 

Велимир въздъхнал тежко и започнал да споделя миналото си: 

- Те са моето спасение, там намирам себе си, виждам се такъв какъвто искам да 

бъда.Просто нямах друг избор......, когато мама почина , а татко не е проронил и дума 
от този момент....- една едра сълза ударила със страшна сила ръката на Мирослав и той 
решил да му помогне. 

Скоро след това в часа по български език момчетата писали съчинение на тема : „Моят 
най-добър приятел”. Когато Мирослав прочел своето съчинение , в което  разказал на 
невероятната сила на Велимир  и усилията му да съхрани добротата в сърцето си , 

въпреки обстоятелствата. всички момчета от класа виновно навели глави.До този 
момент те не осъзнавали колко злини са причинили на Велимир.От следващия ден 

момчето се радвало на приятелството на всички и разбрало,че не всеки човек е 
добър,но всеки може да се промени.  

А Мирослав ли? ........Е, той и до днес е сбъдната мечта на Велимир – най-добрият му 
приятел! 
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