
Боље је на вишем месту бити просечан, него на нижем одличан; али бити 
просечан на најнижем, а моћи бити одличан на највишем положају, па се 
тиме задовољити- то се не да оправдати! 
  
 
 Дани нам брзо протичу. Питамо се где ли су сада изгубљени тренуци наших 
живота, али се не трудимо да то одгонетнемо, па ово често постављено питање обично 
доживљавамо као – реторичко. Врло лако улазимо у бесконачан вртлог свакодневних 
проблема и трзавица, који нам не дају мира. Да ли се крећемо ка својим циљевима или 
и даље непомично стојимо и гледамо како се завршава још један досадан дан? Да ли 
смо осуђени на круг, као оно „сипљиво коњче“ из песме „Долап“ Милана Ракића? 
 Те високе бедеме око себе сами смо подигли, али исто тако их можемо сами и 
срушити. Зар није лакше рушити него градити? Најчешће, нажалост, јесте... 
 Када бисмо се сви стопили у масу и када не би постојала никаква разлика међу 
нама, да ли бисмо имали икакву жељу за напретком? Да штрчимо, виримо, 
измигољимо се и отпузимо у правцу који нас изазива... 
 Када би се појавио неко ко себи не жели да дозволи ниједан тренутак лењости, 
можда бисте помислили: „због чега ли он то ради?“ или: „која је сврха, када је већ 
пронашао место на неком положају?“ или: „овај је луд!“ или: „мора да постоји нека 
задња намера...“ „Бити на одређеном положају у друштву“ је само фраза. Бити у 
непрекидном кретању и тежити промени може бити закон физике, термодинамике, али 
и закон људског постојања. А тежимо ли ми промени? Грабимо ли да остваримо све 
потенцијале своје људскости? Да се поправимо и поправимо друге? 
 Дане проводимо бринући о томе како ће нас други људи посматрати, какав ћемо 
утисак оставити, и у том свакодневном бунилу заборављамо на себе – истинског себе, 
који не сме бити „подлац који се на све навикне“ или досадна фигура која се 
зауставила у једном тренутку јер се задовољила оним што има и што јесте. 
 Друштво у којем живимо непрестано нас гуши, намеће нам норме и поставља 
границе. Заслепљује нас погрешним идеалима, а у оне праве више не верујемо, јер не 
разликујемо истину од лажи. Дозволили смо себи да нас учине безличним и да нас све 
ставе у исти калуп, лишене могућности да сами себе обликујемо. Не видимо своје 
„бескрајне плаве кругове“ и тупо зуримо у туђе звезде, јер мислимо да нам оне могу 
донети мир. Али, заправо, никада не буде тако. Онај ко тражи кривца у другоме постаје 
огорчени мајстор за смишљање изговора и подражава лисицу из басне о киселом 
грожђу. Таквоме и лимун постаје сладак, такав сам себе спутава да спозна колико 
може. 
 Морамо ићи напред, јер, уколико се то не деси, потонућемо заједно са осталима 
који се никада нису потрудили, а могли су. Велики је грех имати могућност, а немати 
жељу. Можда чак већи него имати жељу, а немати могућности!  
Завршићу своје излагање опоменом песника која гласи:  
„Човјече, пази да не идеш мален испод звијезда!“  
Има везе са овом темом, зар не? 
  


