
Направив добро дело 

 

 Една од најголемите човечки вредности е да се прави добрина на другите. 

Себичноста и алчноста се најголеми човечки мани, па затоа јас се трудам да ги негувам 

вистинските вредности и да пораснам во здрав морален човек. 

 Мојата мајка работи во училиште за деца со посебни потреби, а јас често ја 

посетувам. Чувствувам голема тага кога ќе ги видам нејзините ученици, некои од нив и мои 

врсници, и тоа не само затоа што се со посебни потреби туку затоа што многумина од нив 

немаат семејства, туку живеат кај посвоители или во детски домови. Сепак, и покрај сè, тие 

имаат насмевки на лицата и добрина во очите. Еден мој врсник, Филип, беше бос, иако 

надвор беше многу студено и имаше снег, беше зима. А згора на тоа, немаше обувки, туку 

носеше влечки. Наместо топла зимска јакна, тој носеше неколку искинати џемпери. Беше 

тажно да се гледа. Ја прашав мајка ми зошто неговите го пуштиле така да оди в училиште, 

а таа ми објасни дека неговото семејство го напуштило уште кога бил многу мал и никој не 

се грижи за него. Понекогаш, кога во училиштето има некаква донација од алишта, му 

даваат да се облече, но и тоа не е доволно. Многу ме потресе неговата судбина, па ја замолив 

мајка ми да ги собереме оние алишта што веќе сум ги израснал, како и обувките од подрумот 

и да му ги однесеме. Исто така, ја замолив да му купиме нови чорапи. Мајка ми со 

задоволство се согласи. Па така, направивме проверка на алиштата што се сè уште како 

нови, но мене ми се мали, ги извадивме патиките и чизмите од подрумот, ги спакувавме и 

новите чорапи и му ги однесов на Филип. Кога му ја дадов кесата, неговите очи засветкаа 

со посебен сјај, лицето му се озари, беше среќен, многу среќен. Широка насмевка се разлеа 

на неговото лице и најискрено ми рече благодарам. 

 Јас бев уште посреќен, зашто успеав барем малку да му помогнам, да му помогнам 

да се стопли и да му се врати вербата во луѓето. Колку малку треба за да направиме добро 

дело и да помогнеме некому. Јас ќе продолжам да помагам колку што можам, а се надевам 

дека во овој суров свет, сепак добрината ќе преовладее. 


