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Истории от детската площадка 
  

 

Според един американски писател “Малките деца са единствените истински 

добри човешки същества”. Това твърдение дали наистина е вярно? Като едно дете, 

което чете книги всеки ден, а не гледа телевизия, като по-голяма част от 

връстниците ми, смея да твърдя, че децата са най-голямото богатство на света. Ние 

виждаме и усещаме нещата със сърцето си.  

Ето защо, ние, малчуганите, сме най-добрите души на тази планета и ние 

даваме на родителите си сила и мъдрост, за да живеят смислено и достойно тук на 

Земята. 

Много често възрастните хора забързани в ежедневието им, пропускат да 

видят доброто, което ги заобикаля, като дядото, който храни гълъбите в парка или 

непознатата жена, която помага на слепия човек да премине улицата.  

В този смисъл, големите хора се превръщат в златотърсачи на богатства, 

които мислят само за пари. Тези книжни хартийки често ги карат да бъдат жестоки 

помежду си и да се държат безмилостно с животните. Спомням си за един случай, 

който една баба ми разказа на детската площадка. Как в нейното село, някакви 

роми запалили къщата на нейна приятелка, защото тя отказала да им продаде имота 

си. След това, те пребили кучето и до смърт и откраднали всичко, което имала. Аз 

много се натъжих и започнах да плача неуморно, когато чух тази история. Питам се 

как човешки същества са способни да сторят такова зло? 

Вярват ли те изобщо в доброто на този свят? Мисля, че тези хора отдавна са 

спрели да бъдат деца и са забравили, какво е да бъдеш добър и сърдечен човек.  

В заключение, бих искал да припомня, че възрастните хора трябва да се учат 

от децата, да обичат и да прощават, да търсят и да намират, да вярват и да се 

вълнуват, да мечтаят и да сътворяват, да виждат света със сърцето си. 
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