
I, da, istina je da je lupanje srca znak da smo živi, no mi odrasli 

trebali bismo biti svjesni činjenice da nas otkucaji srca održavaju 

na životu a naše aktivnosti, promišljanja, odnosi prema drugima i 

prema samom sebi čine nas živima, ostavljaju trag u našem srcu. 

Ostavljaju trag u tuđim srcima i njihovim životima.  

Veliko srce imaju naša, mala, djeca: 

- Djeca koja bez razmišljanja uzmu odjeću iz svoje rezerve i 

posude prijatelju da ne bude u mokroj majci 

- djeca koja nesebično nose u vrtić svoje knjige, slikovnice i čitaju 

sa prijateljima ne razmišljajući hoće li se koja stranica pogužvati 

ili poderati 

- djeca koja osjete kada im je prijatelj/ica tužna i ostavljaju igru 

da bi je utješila 

- djeca kojoj je ponekad teško se držati dogovorenih pravila 

priznaju da su potrgala igračku, povrijedila prijatelja, jednim 

velikim zagrljajem i riječju „oprosti“ u par trenutaka riješe 

problem.  

Naša, mala, djeca su dokaz da ne moraš biti velik da ti je srce 

veliko, jer njihova su srca puna ljubavi prema roditeljima, braći i 

sestrama, prijateljima, djedovima i bakama... Njihova su srca puna  

nježnosti koju iskazuju prema prijateljima, svojim vršnjacima, 

prema mlađima od sebe, prema životinjama...                           

Njihova mala, velika, srca toliko toga osjećaju a djeca nam nisu 

uvijek u mogućnosti ispričati/prepričati što osjećaju kada za istim 

stolom sjedi cijela obitelj koja se raduje zajedničkom druženju, 

kada nauče voziti bicikl ili kada čuju viku roditelja, susjeda, kada 

osjete kako im se tresu zidovi stana... 



Mi smo veliki. Prema dječjoj logici imamo i veliko srce. Ali, da li je 

uvijek tako? Ponekad se u surovoj stvarnosti života  izgubi ono što 

je svatko od nas dobio dolaskom na ovaj svijet – VELIKO SRCE. 

Zastanimo na trenutak, prisjetimo se radosti koje su nam nosile 

male stvari – nečiji osmjeh, igra s prijateljima, razumijevanje 

roditelja, susreti s dragim ljudima, dijeljenje čokolade na bezbroj 

malih komadića... živimo tako da i drugi osjete kako je naše srce 

veliko.  

 

 


