
 

 

       „Lepszy świat” 
 
W dzisiejszym świecie wiele jest rzeczy, które nie odpowiadają nam- ludziom. 

Na tyle rzeczy narzekamy, tyle nas martwi. Jednak, gdy dobrze się zastanowimy, to 
możemy stwierdzić, że sami ten świat psujemy. Sami utrudniamy  życie swoje i 
innych... 
            Myślę, że każdy z nas ma czasami w głowie wygląd „lepszego świata”. 
Przecież życie byłoby o wiele piękniejsze, gdyby nie było na świecie tego całego zła. 
Co rozumiem przez słowo „zło”? Uważam, że takim złem na świecie jest głównie 
terroryzm, zakłamanie, nienawiść, chciwość i brak szacunku. Tylu ludzi zostaje 
zabitych w czasie ataków terrorystycznych- tylu niewinnych ludzi, którzy mają swoje 
rodziny, obowiązki, cele i marzenia. Giną przez kłótnie, wojny, przez religie, a 
przecież mówi się, że nie powinniśmy ukrywać swojego wyznania i swoich myśli. Z 
tym właśnie związany jest brak szacunku, który jest chyba najgorszą wadą ludzką na 
świecie. Sądzę, że powinniśmy szanować wiarę innych ludzi, ich przemyślenia i 
narodowość. Właśnie dzięki temu nie byłoby wojen i kłótni. Nie ma przecież na 
świecie osoby, która nie wyładowała swej złości na bliskim jej człowieku. Czemu się 
kłócimy? Przez kłamstwa, przez to, że nie jesteśmy ze sobą szczerzy. Faktem jest 
jednak to, że nie zawsze możemy powiedzieć prawdę, nie zawsze chcemy, więc nie 
mówmy wtedy nic, ale nie okłamujmy siebie i swoich bliskich, bo kłamstwo i tak 
wyjdzie na jaw, a wtedy bardziej nas krzywdzi. Wielu ludzi gubi także chciwość. Chęć 
posiadania pieniędzy skłania ich do różnych niemoralnych rzeczy. Potrafią nawet 
okłamywać i okradać swoich bliskich, by żyć w dostatku. Jednak wielu ludzi nie może 
tego zrozumieć, że świat byłby piękniejszy i lepszy dla nas samych, gdybyśmy 
stosowali się tylko do zasad własnego sumienia. Być szczerym ze sobą- to być 
również szczerym wobec innych. Nie uważam jednak, że wszyscy ludzie powinni się 
kochać, bo każdym powinien mieć swoje zdanie, ale też każdy powinien odnosić się z 
szacunkiem do innych i do ich wypowiedzi. 
           Sądzę, że nowy, lepszy świat powinien mieć więcej szacunku i szczerości, bo w 
sumie na tym opiera się cała złość ludzkości. Bez tego nasze nowsze, piękniejsze 
życie- to, które ja widzę swoimi myślami- nie miałoby sensu. Chciałabym, żeby na 
naszym świecie nie było wojen i zakłamania, żebyśmy wszyscy byli szczerzy sami ze 
sobą, ze swoim sumieniem. 
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