
Истории от детската площадка 
                                       

 

Някои възрастни считат, че децата нищо не разбират от доброто, 

което ги заобикаля, но това не е вярно. Ние, децата, виждаме и усещаме 

нещата по различен начин, защото за нас всичко е интересно, забавно и 

изпълнено с приключения. 

Аз мисля, че всяко дете по света трябва да е добро и да помага на 

всички, които са около него т.е. не само на хората, но и на животните, 

които пресичат пътя му. В този ред на мисли, миналият октомври аз и 

моите приятели  намерихме на детската площадка едно чисто бяло 

гълъбче със счупено крило. Заведохме го на ветеринарен лекар, а после 

го гледахме у нас. Давахме му да яде и да пие, галехме го нежно и му 

разказвахме как е минал нашия ден в училище. След един месец 

гълъбчето оздравя и ние го пуснахме на свобода. Много интересен 

беше фактът, че гълъбчето идваше всяка сутрин на моя прозореца и аз 

му давах трохи хляб. Минаха се пет седмици и една сутрин то спря да 

ме посещава. Аз много се натъжих и не знаех, какво да правя. Започнах 

да разпитвам съседите ми и хората от квартала и те ми казаха, че са 

видяли как една кола е прегазила гълъбчето ми, защото е карала 

прекалено бързо по градските улици. Като чух това, аз започнах да 

плача неуморно и не можех да разбера как може възрастните хора да 

бъдат толкова жестоки и безрасъдни? Ние, малчуганите, не търсим 

логичното, за нас не е важно обяснението. Ние се радваме, когато 

правим добро на животно или човешко същество, защото в това се крие 

щастието и сърцето ни се изпълва с мъка, когато се сблъскаме с зло или 

несправедливост. 

В заключение бих искал да подчертая, че само доброто и любовта 

към ближния и животните могат да спасят света. Ако хората не вървят 

по този път, те никога няма да намерят истинския смисъл в живота и 

следователно, те никога няма да бъдат наистина щастливи тук на 

Земята. 
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