
Pismo prijatelju 

 

Čitajući o vrijednostima prijateljstva i prijateljima koji nas inspirišu i ohrabruju, odlučio sam 

napisati pismo prijatelju u vremenu kada smo  život i većinu svakodnevnih aktivnosti 

preselili u drugu dimenziju, on-line svijet. Na početku nam je to bilo zanimljivo, a sada smo 

već pomalo umorni. Zato sam odlučio da će moj umjetnički izražaj biti pisanje pisma na 

bijelom papiru, zapis o danima izolacije u kojima mi nedostaju moji prijatelji, škola i 

druženje. Prijateljstvo je životni ukras. Ono nam daje snagu i spoj lijepih osjećanja. Za 

prijatelja sam spreman uvijek biti ruka spasa i podrške. Njegujem naše prijateljstvo sitnicama 

koje mnogo znače. Mnogo je lakše kada imamo prijatelja na kojeg se možemo osloniti, a još 

je ljepše kada smo mi taj prijatelj. 

Podsjetit ću mog prijatelja na sve zgode i nezgode koje smo skupa prošli, na sretne, ali i tužne 

dane. Iz memoara mojih sjećanja izdvojit ću ono, čega se, siguran sam, i on sjeća i uz to sve 

poslat ću mu slike sa naših putovanja, izleta, turnira. Vrijedno čuvanja, pamćenja i pomena 

svakako je pravo prijateljstvo koje iz dana u dan trebamo njegovati i razvijati. Pravi prijatelji 

nas potiču da budemo bolji, te da u svakoj situaciji pronađemo ono najbolje u nama. Sretan 

sam što imam takvog prijatelja. Važno mi je kako se moji prijatelji osjećaju i zato ću se 

potruditi da ovim pismom bar malo uljepšam dan prijatelju, sa željom da se što prije vidimo. 

Priznajem da odavno nisam napisao pismo, a ona kriju neku posebnu draž. To je umjetnički 

prikaz emocije i ljudskog osjećanja, najsličnije živoj riječi i nikakva mreža to ne može 

zamijeniti. Pravo i iskreno prijateljstvo je nešto najbolje što nam se može dogoditi u životu. 

Moj prijatelj je jedinstven i želim ga podsjetiti na to. 

Smatram da je prijateljstvo ogledalo našeg srca i duše. Sretan je čovjek koji ima odanog, 

iskrenog prijatelja. Prijatelj nam daje osjećaj vrijednosti i uspomene za čitav život. Uvijek 

možemo birati s kim ćemo se družiti i mišljenja sam da ne zaslužuju svi naše vrijeme niti 

povjerenje. Ali, prijatelj koji to djelima dokaže, svakako da je vrijedan čuvanja. Iako sada 

imamo neke  nove obaveze, prijatelje ne bismo trebali zaboraviti, a ja idem pronaći papir i 

stvoriti još jednu uspomenu. 
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