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LEPOTA
So živali, ki imajo lepo telo, mi pa si ne želimo preveč 
njihove bližine. Morda se nam sploh ne zdijo lepe. Očitno 
je, da lepo telo ni dovolj. Lepota je še nekaj več. Treba 
je biti tudi dober. Najprej do sebe. Treba je poskrbeti za 
svoje telo. In zdravje. Spoznati življenje. Potem lahko 
pomagamo drugim. Seveda tistim, ki si zaslužijo pomoč.



27 

Treba je torej vedeti, da niso vsi 
ljudje dobri. Tisti, ki niso dobri, ne 
morejo biti lepi. Tisti, ki počnejo 
hude reči, so grdi. In je koristno, 
da to slišijo. Morda bodo o tem 
premislili in se spremenili. Če jim 
tega nihče ne pove, je slabo za vse.
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Če deklica ne zmaga na tekmovanju, je pogosto 
zelo nesrečna. In po nepotrebnem greni 
življenje še staršem. Če zmaga, je vesela. Vsem 
je všeč. Nečesa pomembnega pa ne ve. Tisto, 
kar je vsem všeč, ni lepo. Naličenost ne pomeni 
urejenosti. To ugotovi šele čez eno leto, ko je 
izbrana nova lepotica. Takrat na njo vsi pozabijo. 
Kot da je ni. In je zelo, zelo nesrečna. Lahko 
ima hude težave. Tudi njej ne morejo možgani 
veliko pomagati. Ker ona prej ni pomagala njim. 
Tisti, ki ne skrbi za možgane, srce in vse dele 
telesa, pa ni lep.
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Če krivic ne bi opazili in jih 
odpravljali, bi bil svet strašansko 
grd. Življenje bi bilo neznosno. 
Zato je srce posebej pomembno.
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Vsi moramo dojeti: Nobeno nežno srce ne sme umreti zaradi krivic v 
družini, na javnem prostoru, v službi ali kjerkoli. Predvsem pa, nobeno 
nežno srce ne sme umreti zaradi krivice v pisarni tistih, ki odločajo. 

Brez nežnega srca ni lepote. Ni lepote človeka. Ni lepote življenja. 
Zato: Nežno srce – naj bo! 


