
,,Човек само срцем добро види. Суштина се очима не да сагледати'' 

 Људи сада не знају да цене оно што имају, не знају да чувају оно што воле, не знају више 

ни да воле. Већина људи ствари углавном гледа само споља. Унутрашњост им више није ни битна. 

 Да, таква сам и ја била, али сам сада, напокон, схватила неке ствари. Очима се може 

приметити само спољашњи изглед који ништа или врло мало говори о човеку и његовој ћуди. 

Наша највећа грешка је у томе што најчешће расуђујемо по спољашњем изгледу, а никада не 

обратимо пажњу на оно што наше срце запажа и оно што њему прија или смета. Када човек гледа 

срцем све се види другачије него очима. Срце некад уме да одлучи или каже нешто паметније од 

ума. Наравно, не кажем да је срце увек у праву, али треба га слушати. Моје мишљење о свему 

томе је употпунила једна особа која ми се на први поглед није толико допала, али коју сам касније 

заволела као особу, баш зато што сам гледала срцем. Пријатељи које нађемо срцем су нам увек 

најоданији и најпоузданији. Они нам верују и ми њима треба да верујемо. Правих пријатеља је 

мало, зато их треба чувати. Они су некако као звезде, не видимо их стално, али знамо да су ту. 

Треба их чувати и од најмањег дашка ветрада се њихов пламен и сјај не би изгубио. Али они могу 

и најлакше да их повреде, јер њима дајемо наше срце. Понекад тражимо мане нашим 

пријатељима, али нико није на овом свету савршен. Људи нису савршени, али неки то 

заборављају.  

 На крају, ако нас очи и буду повукле, потрудимо се и запитајмо и наше срце за мишљење, 

јер би нам оно могло помоћи. Јадна од великих мана је гледати на свет само очима, не 

дозвољавајући нашем срцу да проговори. Јер, ако нешто крене по злу наше срце ће патити, не 

наше очи. Зато ,,Човек само срцем добро види. Суштина се очима не да сагледати.'' 

 


