
Малко, но достатъчно 

 

Добро, добро, добро... Какво е това?! Какво значи? Замисляте ли се? Често си 

задаваме  разни въпроси и повечето пъти остават без отговор, някъде там в главите ни. 

    През ХХI век хората знаят какво е материалното и колко струва то, но не се 

замислят за реалните ценности в живота. Къде отива приятелството?!  Някой беше 

казал, че не се купува. С годините се изгражда. Бъркам ли? Къде остана казването на 

"Добър ден" на колега, приятел, съученик, хмм, та, дори и на непознат?! Помня, че 

когато не ми стигаха пари, приятел ми заемаше, а сега ми прави впечатление, че когато 

стане така всеки казва, че има точно колкото за него. Е, да питам аз, забогатя ли с тези 

дребни монети, приятелю? Не, нали.  

    Да се върнем на първия въпрос, а именно доброто. За мен това е най-чистото у 

всеки човек. А дали се раждаме добри? И философите се чудят. Според мен се 

изграждаме като личности през целия си живот, но по спомен от уроците по 

философия, първите 7 години са в началото на момента, когато изграждаме навиците 

си. Тогава, когато сме малки, всичко ни прави впечатление. Гледаме какво правят 

другите и ние след тях, а дали е правилно...това живота ще покаже.  

   Като сме тръгнали да говорим за забравените добри дела,  ще Ви разкажа нещо. 

Връщам се една седмица назад. В социалната мрежа „Фейсбук” попаднах на 

публикация за двама братя, които продават книгите си, за да си купят лекарства, та ако 

остане нещо и за храна. Винаги съм "зад" тези хора, защото продават най-ценното си за 

жълти монети, за да преживеят. А запитвате ли се защо е така? Такава е държавната 

политика, ние сме си виновни. Ние си ги избираме.  

Стана ми много гадно. Аз съм от хората, които обичат да четат книги, дават 

доста пари за книги от онлайн сайтове и книжарници....и се замислих какво ще стане, 

ако си купя някаква книга от тези братя. На тях са им нужни, докато онлайн поръчват 

хиляди хора. Още следващия път, когато тези двама братя трябваше да са на уреченото 

място, бях готова и тръгнах натам. Бях страшно радостна, че ще направя днес някого 

щастлив. Видях ги. Когато застанах до мястото, където бяха изложени книгите и 

двамата ме изгледаха странно. След като казах "Добър ден", те някак се спогледаха. 

Попитах ги  дали има някакъв проблем, а те ми отговориха, че откакто са тук, само 

възрастни хора спират, разглеждат и рядко купуват. Не им харесват, били стари, цената 

не им била изгодна. За днес казаха, че само четирима клиенти са имали. Емоционална 

съм и не се сдържах. Очите ми се насълзиха. Пред мен имаше човек, на средна възраст. 

И той само гледаше. Разгледах книгите. Когато избирам книгата, която ще чета гледам 

да е с най-шарената корица и задължително гледам краткото резюме отзад. Този път не 

направих така. Която и книга да бях взела, щях да я прочета, колкото и скучна да е, но 

знам, че някой щеше да е щастлив. Взех най-шарената книга. Сумата, която дадох е 

приемлива за всички хора, та дори и за деца.  

   Тръгнах си щастлива и гордеейки се със себе си, че дадох парите си на тези хора, 

които наистина ще им бъдат от полза за по-добър живот, за каузата на двамата братя, а 

не някъде безцелно изхарчени по магазините.  

Хората казват, че ако си направил добро на някого, не си живял напразно… И 

вие ли така мислите!? А бихте ли отделили от вашите средства, за да зарадвате 

някого??? 

 

Александрина Александрова, 10А клас 

 

 



Благотворителност 

 На един Великден, когато отивахме с мама и малкото ми братче при баба, минах 

покрай контейнер. Видях как един гладен човек извади от контейнера кокал от месо и 

започна да го смуче. Аз показах човека на мама и тя ми предложи да му дадем два лева. 

Той обаче ми ги върна и каза да си купя нещо с тях. Тогава аз се сетих, че той иска 

храна, а не пари и ние с мама решихме да му дадем супата, която носехме за малкото 

ми братче. Той се зарадва и я прие от сърце.  

 На другия ден аз продължавах да мисля колко много са гладните хора, които 

търсят храна в кофите. Хрумна ми, че ние имаме предостатъчно козунак и яйца. Исках 

да дам храна на бедните, но не знаех как. Измислих да завържа на контейнера плик с 

козунак и яйца. Много се зарадвах, когато скоро след това видях, че пликът го няма. 

Ирина Чокоева, IV „А” 

Моите благотворителни дела 

Доброта означава да помагаш на хора в нужда и да си мил с другите хора около 

теб. Благотворителността е да подаряваш книги, дрехи, играчки и други, да участваш в 

различни благотворителни каузи, без да търсиш отплата. 

Трябва да сме добри, защото когато сме добри с другите и те ще са добри с нас. 

Трябва да правим благотворителни дела, за да зарадваме другите хора и да помагаме на 

тези в нужда. 

Най-често благотворителното ми дело е да оставям монети на улични музиканти. 

Участвам в кампанията „Капачки за бъдеще” като събирам пластмасови капачки и ги 

поставям в определените места. С ВГ „Шоколадче”, в която пея, участвахме в 

благотворителен концерт за болно дете от нашия град. 

Когато правя благотворителни дела се чувствам добре и зная, че те ще направят 

някого щастлив. 

Диляна Александрова, IV „А” 

Сивушка 

 Един ден се разхождах и видях едно коте, което се беше качило на един 

трафопост. То мяукаше тъжно. Аз се опитах да го сваля. Качих се на дървото и се 

опитах да достигна трафопоста, но не успях. Котето седеше изплашено и не мърдаше. 

Накрая, след много опити успях да се кача на трафопоста и го свалих. От тогава си го 

гледам пред блока. 

 Измислих му име - Сивушка, защото цялото е сиво. Давам му храна и вода всеки 

ден. 

Николай Борисов, IV „А” 

 



Аз помагам 

Ние сме приемно семейство. Приели сме в своя дом и полагаме грижа за малко 

дете. Аз рисувам и имам рисунки. Когато времето не е ветровито излизаме на изложба с 

мама – аз с рисунки, тя – с плетени неща от хартия. Опъваме въже и с щипки захващаме 

рисунките. Ако на някой му хареса може да си закупи. Участваме и в благотворителни 

кампании и каузи и помагаме и правим добро. 

Когато бяхме с тати на село аз му помагах каквото имаше за работа. Там, на село 

му беше добре да помагам и заедно свършихме по-бързо. Научих повече неща. Когато 

приключихме тати се сети и предложи да погледнем в градината за картофи. Имаше 

много – и жълти, и розови.Направихме си вкусен обяд с пържени картофки за добре 

свършената работа. 

Петър Средков,  IV „Б” 

В парка 

В един слънчев пролетен ден бях в парка. Там видях едно бездомно кученце. То 

беше гладно и жадно. Реших да отида вкъщи, за да взема храна и вода. Нахраних го и 

му дадох водичка.След това си поиграх с него. Кръстих го Лъки. Денят вече 

преминаваше, мама и тати ме извикаха да се прибера. 

Днес прекарах чудесен ден с новия си приятел. 

Йоана Веселинова, I I I „Б” 

Белият Бъки 

Често през лятната ваканция ходехме със семейството ми на брега та река Дунав. 

В един от тези летни дни се изви силен вятър, идваше буря. Събрахме бързо багажа и 

тръгнахме по пътечката, която води до нашия дом. Бързахме, защото бурята ни 

настигаше. 

Изведнъж чух писукане на коте. Спряхме, огледахме се и започнахме да търсим 

котето, което беше изпаднало в беда.Аз тръгнах към храстите и там го видях… Чисто 

бяло, бебе – коте на не повече от  един – два дни. Взех го в ръцете си, а то беше 

премръзнало и цялото полепнало с пепел. Извиках и другите да го видят, а те също като 

мен се влюбиха в котето от пръв поглед. Взехме решение да го вземем с нас вкъщи, 

защото знаехме, че при настъпващата буря то нямаше шанс да оцелее. Прибрахме се и 

бързо намерихме кашонче, в което го сложихме. Над него включихме лампа, за да го 

стопли и му дадохме мляко с капкомер. Грижите за котето бяха много. 

Ето, че вече е на три месеца и името му е Бъки. Пораснал, игрив и пакостлив! С 

много взаимни и денонощни грижи той порасна. Мама казва, че винаги добрината се 

връща – може да не е когато очакваш или когато искаш, но все някога и някъде ще се  

върне. 

Ева Евгениева, I I I „Б” 


