
Твір на тему «Мій погляд на дружбу»

Мудрі філософи стверджували: «Давати, брати, ділитися таємницею, пригощати,
приймати частування – ось шість ознак дружби» (Дхаммапада), «Справжня дружба –
повільно зростаюча рослина, яке повинно бути випробувано в біді і нещастя, перш ніж
заслужити таке назва» (Джордж Вашингтон), «У дружбі немає ніяких інших розрахунків і
міркувань, окрім неї самої» (Мішель де Монтель). Як багато сказано, але який же
справжній зміст поняття «дружби»? Вона може бути між хлопцем і дівчиною?

Дружба – поняття велике і складне одночасно. У кожного з нас є друзі, товариші. Як
багато залежить від нас, але ми всі дружимо. Як правильно затвердити поняття
«дружба»? На мій погляд, дружба – це в першу чергу взаєморозуміння. Адже, для того
щоб мати друга, треба знайти з ним спільну мову, спільні інтереси. Коли люди розуміють,
співчувають, підтримують один одного – виникає процес близькості. По-друге, дружба —
це праця і терпіння. Бувають моменти, коли важливо вміти промовчати, поступитися,
пожертвувати чимось заради одного. По – третє, це залишатися самим собою. Не варто
видавати себе за іншу людину, щоб подружитися з ким-то. Інакше, ви втратите не тільки
близької вам людини, але і знайдете нових ворогів. Можна багато говорити про
стосунки, але важливіше не слова, а справжнє розуміння.

Я вважаю, що по-справжньому ми живемо тільки тоді, коли віддаємо частинку себе
іншим. При справжній дружбі немає принциповості, зради, корисливості, егоїзму... Цінно,
віддати частину себе, будь то радість або смуток, не думаючи про корисність вчинку.
Все, що ми творимо-робимо своїми рішеннями.

Існує думка, що дружби між дівчиною і хлопцем бути не може. Частково, я згоден з цією
думкою, але не більше. А саме, рано чи пізно будь-спілкування перетворюється в інтерес.
Якщо між хлопцями, це солідарність, то між дівчиною і хлопців – це захоплення. А
будь-яке захоплення приходить до близькості і почуттів. Звичайно, є винятки. Є духовні,
моральні цінності. Дівчина з хлопцем можуть дружити, але так буває набагато рідше...

Таким чином, дружба – це поєднання багатьох якостей людини, величезна праця і увагу
відносин між людьми. Щоб не трапилося, завжди є людина, яким ви не байдужі своєю
долею. Таку людину називають і другом, і братом, і товаришем. Люди народжені, щоб
допомагати один одному, як права рука допомагаємо лівого, і навпаки...
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