
Размисли за доброто 
 
Доброто и злото са стари колкото света. От тогава е и тяхната вражда. Всеки човек има 

право на избор ,  на чия страна да  застане. Добре би било, ако повече хора изберат да 
служат на доброто. Дори една усмивка – проява на доброта, прави деня по-красив, а 

представете си , ако срещаме навсякъде около себе си само усмихнати хора....В сърцата 
ни ще избуят прекрасните цветя на любовта! Сами ще пожелаем да правим само 
добрини, защото кой би избягал от красотата и би предпочел да живее в мрака на 

бездушието?! Едва ли има такива хора! 
Без доброто ( каквото и да означава то за всеки от нас ) Земята ще бъде най- мрачното 

място във Вселената. Хората ще спорят, враждуват, ще се чувстват обидени и самотни , 
защото няма да искат да се доверят на никого, няма да имат приятели. 
 А според мен , хората могат да правят добрини дори и на непознати. Така се чувстват  

пълноценни, удовлетворени от извършеното и щастливи , защото са спечелили нови 
приятели, от които всеки се нуждае в хубави или лоши моменти. 

Има и такива хора , които мислят , че доброто не съществува, че е измислица , 
фантазия...., но може би , ако го срещнат ще променят мнението си.Затова  всички 
вярващи в доброто , в неговата важна роля за развитието на хората нека си подадат 

ръка и подкрепят невярващите ,нека им разкрият тайната на добрината , за да повярват 
и те! 

Доброто не може да се купи с пари , нито със злато. То няма стойност и в същото време 
е безценно! 
Много ми се иска да вярвам , че всеки от нас може да бъде безценен колкото доброто 

като създава добрини.Ако всичко това се случи Земята ще заблести от красота и тази 
светлина ще бъде пътеводна за всички цивилизации! 

 

Полина Кирякова 
ОУ „Пенчо Славейков” 

VI  А клас, 12 год. 
гр.Димитровград 


