
Antoni de Melo je danas legenda širom sveta, 
najviše zahvaljujući svojim knjigama, preko kojih 
se borio protiv dogmi i stereotipa svake vrste, 
kako u razmišljanju, tako i u ponašanju, borio se 
za hrabrost da budemo ono što jesmo, da tražimo 
što veću autentičnost svoga bića i svog postojanja. 

Rukopis ove knjige redigovao je do pred samu 
sm'rt, i može se reći da je on krojač i bojadžija 
knjige, dok je tkaninu i konac dobio. Jer, ove priče 
pripadaju raznim zemljama, kulturama i religijama. 
One pripadaju duhovnom nasledstvu i narodnom 
humoru čovečanstva. 

Uprkos spontanoj težnji ljudskog srca za istinom, 
kroz koju jedino nalazi slobodu i radost, prva 
reakcija ljudskih bića na nju je, neočekivano, 
odbojnost i strah. Možda su zato veliki duhovni 
učitelji čovečanstva, kao Isus ili Buda, rešavali 
ovaj problem saopštavanja istine kroz priču i tako 
neutralisali negativnu reakciju onoga koji sluša. 
Kada se kaže: »Bio jednom jedan...«, bez obzira 
koliki je otpor prema istini, priči je nemoguće 
odoleti. Vjasa, pisac čuvenog indijskog epa 
Mahabharata, kaže da posle pažljivog čitanja neke 
priče nismo više isti. Priča se usadi u srce i ruši 
barijere koje ga odvajaju od božanskog. 



DAMARI I-II 



A
N
T
O
N
I
 
D
E
 
M
E
L
O 

D
A
M
A
R
I 

O
d
 
m
o
l
i
t
v
e
 
d
o
 
p



r
o
s
v
e
t
l
j
e
n
j
a 

B
E
O
G
R
A
D
 
/
 
M
M
I 



Naslov originala 
THE PULSE OF WISDOM 

Anthony de Melo 

Preveo i priredio 
Plavio Rigonat 

Copyright za Jugoslaviju 
Plavio Rigonat 

Neovlašćena proizvodnja ove knjige i trgovina istom 
najstrože se kažnjava. (Cl. 147 u vezi 

sa cl. 172 krivičnog zakona Srbije.) 



Mojim roditeljima 
i svima koji ohrabruju druge 

da uzlete kao orlovi 
umesto da ostanu na zemlji 

kao kokoši. 

Kako živeti punim životom 
i biti slobodni: 

tako što veruješ u nemoguće, 
tako što veruješ u čuda, 

u ono što i ti možeš da učiniš! 
Antoni de Melo 



  



MOLITVA 

TRI ISPOSNIKA 

Po ruskoj priči 

Jednom je vladika ruski putovao s bogomoljcima 
preko mora. Tokom plovidbe, brod se približio os-
trvcetu na kome su, po priči nekih ribara, živela tri 
isposnika. 

Vladika je poželeo da vidi isposnike, pa je bačeno 
sidro, čamac spušten u more i veslači s vladikom za-
veslali ka ostrvu. Kada su se primakli, ugledali su tri 
isposnika - jedan je bio visok, drugi manji, a treći 
sasvim mali; stajali su na obali i držali se za ruke. Sva 
trojica imali su duge sede brade. 

Vladika je izašao iz čamca i blagoslovio ih, a oni 
mu se poklonili do zemlje. Onda ih je pitao kako vode 
isposnički život i kako se mole Bogu. Najstariji ispo-
snik je rekao: »Ovako se molimo - 'Vas trojica gore, 
spasite nas trojicu dole'«. Samo što je to izgovorio, 
druga dva isposnika pogledaše ka nebu i uglas rekoše: 
»Trojica vas, trojicu nas spasite!« 

Vladika se nasmejao i rekao im: »To ste vi čuli za 
Svetu Trojicu, ali ne molite se kako valja. Ja ću vas 
naučiti po Svetom pismu, kako je Bog naložio ljudima 
da se mole«. 
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I počeo je vladika da ih uči »Oče naš«, i učio ih je 
satima, sve do večeri, stotinu puta ponavljajući reci 
molitve, a isposnici su ponavljali za njim. Na kraju, sva 
trojica su ponovili čitavu molitvu. 

Već se smrkavalo, mesec se pojavio iza mora, kada 
je vladika pošao natrag na brod. Isposnici su pali pred 
njim na kolena, a on ih je podigao i sve redom izljubio. 
Zatim je seo u čamac i zaplovio prema brodu, slušajući 
kako isposnici uglas ponavljaju molitvu. Kada se ča-
mac primakao brodu, nisu se više čuli njihovi glasovi -
samo su se videli, obasjani mesečinom, kako stoje na 
obali, na istom mestu, i drže se za ruke. 

Brod je odmah zaplovio, a isposnici postepeno 
iščezli iz vida; videlo se samo još ostrvce, da bi zatim i 
ono nestalo; samo je more treperilo na mesečini. 
Bogomoljci su legli da spavaju, i na palubi je sve utih-
nulo. Vladika je, međutim, ostao kod krme, gledao u 
pravcu ostrva i razmišljao o isposnicima. Najednom, 
učinilo mu se kako nešto svetluca na toj strani - kao da 
se nešto blista i belasa na mesečini - možda galeb ili 
jedro na čamcu. To nešto primicalo se sve bliže, ali 
nikako da razazna šta je. 

Vladika je prišao krmaru, upitavši ga staje to, a već 
je i sam video - trče po moru isposnici, bele se njihove 
sede brade i sve su bliže brodu. Prepao se krmar, 
ostavio kormilo i povikao: »Gospode! Isposnici jure za 
nama po moru, kao da po zemlji idu!« Svi su skočili 
prema krmi i ugledali isposnike, koji su već prišli uz 
sam bok broda, pogledali naviše i uglas progovorili: 
»Zaboravili smo, presvetli vladiko, zaboravili smo tvoj 
nauk! Dok smo ponavljali, pamtili smo, ali samo što 
smo zastali, promače nam jedna reč i sve se raspršilo. 
Sve smo zaboravili, nauči nas opet!« 
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Prekrstio se vladika, nagnuo se prema isposnicima i 
rekao im: »Uslišiće Bog vašu molitvu, sluge božje. 
Nemam šta da vas naučim. Molite se za nas, grešne!« 
Onda im se duboko poklonio. Isposnici su se okrenuli i 
pošli morem natrag. Sve do jutra videla se svetlost na 
onoj strani kuda su otišli. 

RABINOV 

PLES Po 

hasidskoj priči 

Jevreji jedne poljske varošice nestrpljivo su išče-
kivali dolazak rabina. To je bio redak događaj, pa su 
odavno pripremili pitanja koja su nameravali da posta-
ve učitelju. 

Kada se rabin najzad pojavio i došao na skup u 
veliku salu za savete, mogao je da oseti napetost ver- 
nika, nestrpljivih da čuju odgovore na svoja pitanja. 
Međutim, on ništa nije rekao, samo ih je gledao pravo 
u oči, zatvorenih usta, mumlajući neku melodiju. Ubr 
zo, svi su počeli da ga prate. Rabin je zapevao, i svi su 
zapevali zajedno s njim. Posle nekog vremena, rabin je 
zaigrao, talasavim, svečanim, ritmičnim pokretima, a 
vernici postepeno zaigrali zajedno s njim. Malo-poma- 
lo, potpuno su se prepustili plesu, tako da su na kraju 
zaboravili na sve drugo, i svako od njih ponovo je 
uspostavio svoju celovitost, izlečen od^ unutrašnje ras- 
cepkanosti koja ometa sagledavanje istine. ~" "~ 

Prošao je pun sat dok ples najzad nije prestao. Odaja 
je bila prožeta tišinom prepunom spokojstva. Svi su 
posedali, kao oslobođeni snažne unutrašnje napetosti. 
Tada je rabin izgovorio jedine reci čitave te večeri: 
»Verujem da sam odgovorio na vaša pitanja.« 
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Jednog derviša pitali su zašto plesom iskazuje svoju 
ljubav prema Bogu. »Zato«, odgovorio je, »što voleti 
Boga znači umreti za samog sebe; ples ubija naše 'ja', 
a kada to izdvojeno 'ja' umre, svi problemi iščezavaju. 
Tamo gde nema našeg 'ja', ima ljubavi, ima Boga.« 

U jedno selo došla je putujuća pozorišna trupa. 
Medu publikom se pojavio i jedan mudrac sa svojim 
učenicima, koji im je rekao: »Čuli ste i izgovorili 
mnoge molitve. Večeras hodu da vidite jednu.« 

U tom trenutku, zavesa se podigla i ples je počeo. 

OBUĆARE VA MOLITVA 

Jedan obućar došao je rabinu Isaku od Gera i po-
stavio mu sledeće pitanje: »Kako da se posvetim ju-
tarnjim molitvama? Moje mušterije su siromašan svet, 
imaju samo po jedan par cipela. Obično ih donose 
kasno uveče, i ja provedem skoro čitavu noć popravlja-
jući ih - u zoru uvek ostane još ponešto da se uradi ako 
hoću da svi imaju cipele pre nego što krenu na posao. 
Zato pitam - šta ću s jutarnjim molitvama?« 

»Kako si do sada radio?« upitao ga je rabin. 
»Ponekad ih izgovorim na brzinu i bacim se na po-

sao, ali od toga samo osećam krivicu. Često se uopšte 
ne pomolim, i tada me muči neko osećanje praznine, pa 
mi se, s vremena na vreme, kad podignem čekić, učini 
kao da mi srce uzdiše: 'kako sam nesrećno, ne stižem 
čak ni da izgovorim jutarnje molitve'.« 

»Da sam Bog, taj uzdah bio bi mi mnogo dragoceni-
ji od molitve«, odgovorio mu je rabin. 
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AZBUČNA MOLITVA 

Jedan seljak vraćao se kasno uveče sa pijace. U jed-
nom trenutku zaustavio se da se pomoli, ali video je da 
nije poneo svoju knjigu molitvi. Nalazio se usred šume, 
točak na kolima mu se odvalio i tištala ga je pomisao 
da će mu dan biti okončan bez večernje molitve. 

Tada, počeo je ovako da se moli: »Napravio sam 
veliku glupost, Gospode. Pošao sam jutros od kuće bez 
moje knjige molitvi, a pamćenje mi je tako slabo da bez 
nje ništa ne umem da kažem. Ali evo šta ću učiniti -
polako ću, jedno po jedno, pet puta izgovoriti svako 
slovo azbuke, a ti, koji znaš svaku molitvu, moći ćeš da 
rasporediš ova slova tako da od njih nastane molitva 
koje ne mogu da se setim.« 

NARADINA MOLITVA 

Indijski mudrac Narada bio je poklonik boga Hari. 
Toliko mu je bio posvećen da je jednog dana uobrazio 
kako nigde na svetu ne postoji čovek koji toliko voli 
Boga kao on. 

Gospod je progovorio u njegovom srcu, naredivši 
mu: »Narada, idi na obalu Ganga i potraži grad u kome 
živi jedan od mojih vernika. Dobro će ti doći njegovo 
društvo.« 

Narada je učinio kako mu je rečeno i pronašao se-
ljaka koji je ustajao u zoru, samo jednom izgovarao 
Harijevo ime, zatim uzimao motiku i odlazio da čitav 
dan okopava zemlju. Uveče, pre nego što bi zaspao, 
izgovarao je još jednom Harijevo ime. Narada je po-
mislio: »Kako je moguće da je ovaj paor pravi vernik, 
ako po čitav dan samo kopa?« 
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Tada je Gospod naredio Naradi: »Napuni do vrha 
jednu činiju mlekom i s njom obiđi čitav grad, ali ne-
moj ni kap mleka da prospeš«. Narada je tako i učinio. 

»Koliko si puta mislio na mene dok si obilazio 
grad?« upitao gaje Hari. »Ni jednom, Gospode«, od-
govorio je Narada. »Kako bih i mogao, kad si mi na-
redio da ne prospem ni kap mleka iz činije?« 

»Eto, ta činija je toliko obuzela tvoju pažnju da si 
potpuno zaboravio na mene«, rekao je Hari. »Šta da se 
onda kaže za tog seljaka, koji i pored toga što hrani 
brojnu porodicu, dva puta dnevno pomisli na mene?« 

ZAKASNELI ODGOVOR 

Kaže se: ako molitva ne bude uslišena u pravom 
trenutku, gubi svoju svrhu. 

U drevnoj Indiji poklanjala se velika pažnja ved-
skim ritualima, koji su se primenjivali s takvom tač-
nošću da, kad bi sveci molili za kišu, suša bi odmah 
prestajala. Živeo je tada jedan čovek koji se molio po 
ovim ritualima, preklinjući boginju Lakšmi da ga učini 
bogatim. 

Čovek se molio punih deset godina bez ikakvog 
efekta, a onda je najednom postao svestan da je bogat-
stvo nešto prolazno i nevažno, pa se povukao u pećinu 
na padinama Himalaja i postao pustinjak. 

Jednog dana, zadubljen u meditaciju, otvorio je oči 
i pred sobom ugledao ženu zadivljujuće lepote, koja je 
blistala i presijavala se kao da je od zlata. »Ko si i šta 
tražiš ovde?« upitao je. »Ja sam boginja Lakšmi, kojoj 
si se molio punih deset godina. Došla sam da ispunim 
tvoju želju.« 
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»Ah, dobra moja boginjo!« uskliknuo je čovek. »U 
međuvremenu sam spoznao lepotu meditacije i izgubio 
svaku želju za bogatstvom. Prekasno si stigla. Reci mi, 
zašto toliko kasniš?« 

»Da budem iskrena«, objasnila mu je Lakšmi, »ri-
tualima koje si tako verno obavljao, u potpunosti si 
zaslužio traženo bogatstvo, ali nisam ti uslišila molbu 
zbog ljubavi i želje da učinim ono što je najbolje za 
tebe.« 

Ako bi mogao da biraš, šta bi odabrao: da ti želja 
bude ispunjena, ili da ti bude ukazana milost da ne 
izgubiš duševni mir? 

DOSADAN KAO STENICA 

Jedan starac molio se pet puta dnevno, a njegov 
ortak u poslu nikada nije kročio u crkvu. Na svoj 
osamdeseti rođendan, starac se ovako molio Bogu: »O 
Svevišnji! Još od malena nisam propustio ni jedno jutro 
da odem u crkvu i pomolim ti se po svim propisima. 
Nikada nisam preduzeo nešto, niti doneo ijednu odluku 
u svom životu, a da prethodno nisam zazvao tvoje ime. 
Sada, kad sam ostareo, udvostručio sam napore i mo-
lim ti se i danju i noću bez prestanka. Uprkos svemu, 
evo me ovde, bedan sam kao što sam oduvek bio. Moj 
ortak, međutim, pije, kocka se i, bez obzira na godine, 
izlazi sa ženama sumnjivog morala, pa i pored svega 
toga pliva u zlatu. Pitam se da li je iz njegovih usta 
ikada izašla ijedna molitva. Ne tražim od tebe, 
Svevišnji, da ga kazniš, jer to ne bi bilo hrišćanski, ali 
molim te, reci mi zašto? Zašto? Zašto si učinio da nje-
mu sve ide od ruke, dok se ja ovako mučim?« 
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»Zato«, odgovorio mu je Bog, »što si dosadan fcao 
stenica!« v • . v .,     •«+*? 

t     \ 

U jednom manastiru nije važilo pravilo ćutanja, ali 
važilo je pravilo: »Ne govori osim ako je ono što 
hoćeš da kažeš vrednije od ćutanja.« 

; MOLITVA ZA HITLERA 

Progon Jevreja u Nemačkoj postao je tako nepod-
nošljiv da su dva mladića resila da ubiju Hitlera. Uzeli 
su puške i sakrili se iza jednog zida, jer su znali da 
firerovo vozilo svakodnevno prolazi tom ulicom. Dugo 
su čekali, ali Hitler nikako da prođe. Samjuel je protr-
nuo od užasne misli. »Dzošua«, rekao je svom drugaru, 
»moli Boga da mu se nešto nije desilo!« 

MOLITVA ZA KIŠU 

Jedna porodica je svake godine za Prvi maj vodila 
svoju staru rođaku na izlet. Međutim, jedne godine su 
zaboravili i, kad su se konačno setili da je pozovu, ona 
im je odgovorila: »Prekasno je. Već sam se pomolila da 
padne kiša.« 

RAZJARENI BIK 

Dva čoveka prelazila su preko polja kada je pred 
njima iskrsnuo razjareni bik. Bezglavo su počeli da 
beže ka najbližem utočištu, dok je bik tutnjao za njima. 
U trenutku, shvatili su da mu ne mogu uteći. Jedan je 
doviknuo drugome: »Gotovo je! Nema nam spasa! 
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Brzo, reci neku molitvu!« a ovaj mu je uzvratio: »Ni-
kada se u životu nisam molio i ne znam kakva bi moli-
tva odgovarala ovoj situaciji.« 
»Ma nije važno! Bik nas sustiže, reci bilo šta!« 
»Dobro onda, kazaću ono što je moj otac govorio 
pre svakog obroka: »Gospode, hvala ti na onome što 
nam sleduje.« 

Nema veće svetosti nego kod ljudi koji su naučili da bez 
rezerve prihvate svaki trenutak svog postojanja. Život je 
kao partija karata u kojoj se svaki igrač trudi da što bolje 
odigra s kartama koje su mu podcijene. Onaj koji odbije 
da igra s kartama koje mu sleduju, već traži neke za koje 
smatra da ih zaslužuje, osuđen je da propadne u životu. 
Nas niko nije pitao želimo li da igramo. Tu nema 
izbora, svi u tome učetvuju. Na - nama je da odlučimo 
kako. 

Jedan rabin pitao je svog učenika šta ga muči. »Mo-
je siromaštvo«, odgovorio je ovaj. »Živim u takvoj 
oskudici da gotovo ne uspevam da učim i molim se.« 

»U ovom trenutku i konkretnoj situaciji«, uzvratio 
je rabin, »najbolji način za molitvu i učenje je da pri-
hvatiš život baš takav kakav je.« 

BOG NE GOVORI 

Jedan starac je svakog dana satima nepomično se-
deo u crkvi. Sveštenik ga je jednom prilikom upitao šta 
mu Bog kazuje. , 
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»Bog ne govori, on sam» siuža«, odgovorio je 
starac. 

»A ti, šta mu ti govoriš?« 
»Ja ne govorim, samo slušaia&*     '      •   '  ... '* • 

> ,   i      Četiri stadijuma molitve?, ,•         ' 
Ja govorim, ti slušaš. 
Ti govoriš, ja slušam. 
Niko ne govori, ali oboje slušamo. 
Niko ne govori, niko ne sluša - tišina. 

LEDENA MOLITVA 

Jednog hladnog zimskog jutra, rabin i njegovi uče-
nici stisnuli su se oko vatre. Jedan učenik, ponesen 
učenjem svog učitelja, uskliknuo je: »Tačno znam šta 
bih radio u ovako ledenom danu!« 

»Šta?« upitali su ga. 
»Bio bih negde na toplom! A ukoliko to nije 

moguće, opet bih znao šta.« 
»Šta?« 
»Zaledio bih se!« 

Stvarnost koja nas okružuje ne može biti prihvaćena 
niti odbačena. Pobeći od nje isto je kao pobeći od 
sopstvenih nogu. Prihvatiti je isto je kao poljubiti 
sopstvene usne. Možemo samo da je posmatramo, 
shvatimo i ostanemo spokojni. 
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MOLITVA HODOČASNICE 

»Gospode, molim te da mi oprostiš tri velika greha: 
prvi je što sam pošla u hodočašće po svetim mesti-
ma, ne pomislivši da si prisutan svuda i na svakom 
mestu; 

drugi je što sam često tražila tvoju pomoć, zabo-
ravljajući da ti bolje znaš od mene šta mi je potrebno; 

i na kraju, jer te sada molim za oproštaj grehova, 
iako znam da su mi oprošteni pre nego što su i uči-
njeni.« 

ŽABINA MOLITVA 

Jedne večeri, sveštenik Sinon utonuo je u molitvu. 
Najednom, uznemirilo ga je kreketanje žabe. Koliko 
god se upinjao, nije mogao da ignoriše taj zvuk, tako da 
se na kraju nagnuo kroz prozor i viknuo: »Tišina! Sad 
se molim!« 

On je bio svetac, i sve je smesta poslušalo njegovu 
naredbu. Sva živa bića su ućutala, da bi stvorila tišinu i 
mir neophodan molitvi. 

Međutim, Sinon je ponovo prekinut, ovog puta 
unutrašnjim glasom koji mu je rekao: »Možda je kreket 
te žabe bio jednako ugodan Bogu kao i psalmi koje 
izgovaraš.« 

»Šta bi to lepo mogle da čuju Božje uši u kreketu 
jedne žabe?« uzvratio je Sinon, ali glas je produžio: 
»Zašto bi onda Bog uopšte izmislio takav zvuk?« 

Sinon je resio da to sam utvrdi. Ponovo se nagnuo 
kroz prozor i viknuo: »Pevaj!« 
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Vazduh se smesta ispunio ritmičnim kreketanjem 
žabe, uz podršku svih žaba u okolini. Sinon je pažljivo 
slušao i ubrzo nije više čuo nikakvu larmu. Jer, kad su 
ovi glasovi prestali da ga razdražuju, otkrio je da oni, u 
stvari, pojačavaju tišinu noći. 

Zahvaljujući ovom otkriću, sveštenikovo srce sto-
pilo se u harmoniju sa čitavim svetom i, prvi put u 
svom životu, shvatio je značenje molitve. 

SKIDANJE POVEZA 

Kada je jedan učitelj pozvao guvernera da se posveti 
meditaciji, ovaj mu je odgovorio da je suviše zauzet. 

»Podsećate me na čoveka koji ulazi u džunglu s 
povezom na očima i suviše je zauzet da bi skinuo 
povez«, rekao mu je učitelj. 

Kada je guverner dodao da u stvari nema vremena, 
učitelj je uzvratio: »Pogrešno je misliti da se ne može 
meditirati zbog nedostatka vremena; pravi motiv je 
duševni nemir.« 

Jedan drvoseča, sav znojav od napora, sekao je drvo 
tupom sekirom. Kada su ga pitali zašto je ne naoštri, 
odgovorio je: »Nemam vremena!« 

BOŽJI ZANAT 

Peruđino, renesansni slikar, resio je da se ne ispove-
di sve dok ne bude siguran da to neće učiniti iz straha. 
Jer, to bi za njega bilo svetogrđe i vređanje Boga. 
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Jednog dana, njegova žena, koja nije znala za ovaj 
niegov stav, upitala ga je zar se ne plaši da umre bez 
ispovesti. Peruđino joj je odgovorio: »Draga moja, 
ovako ja gledam na to. Moj zanat je da slikam i umeo 
sam to da radim. Božji zanat je da oprašta i, ako je on 
dobar u tom poslu kao što sam ja bio u svom, ne vidim 
zašto bih se plašio.« 

NOGE NA STOLU 

Jedan stručnjak za organizaciju posla posetio je For-
dovu fabriku i rekao mu: »Sve odlično funkcioniše, je-
dino mi nije jasan onaj čovek što samo sedi i drži noge 
na stolu. To je čist gubitak!« 

Ford je odgovorio: »Taj čovek je jednom došao na 
ideju koja nam je donela neizmeran profit. Mislim daje 
zato najbolje da njegove noge ostanu tamo gde se sada 
nalaze.« 

MOLITVA STAROG ŠKRTCA 

Jednom su zatekli starog škrtca kako se ovako moli: 
»Ako bi mi Svevišnji, neka je zauvek blagosloveno 
Njegovo ime, darovao sto hiljada dukata, odmah bih 
dao deset hiljada ubogima. Ako mi Svevišnji možda ne 
veruje, može odmah da odbije tih deset hiljada i pošalje 
mi ostatak«. 
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PRETVORI SE U PLAMEN *' 

Jedan pustinjak obratio se drugom: »Oče, koliko 
god je u mojoj moći, posvećen sam molitvi, razmišlja-
nju, svojim sitnim svakodnevnim dužnostima i trudim 
se da odagnam ružne misli iz svog srca. Šta još da uči-
nim?« 

Drugi pustinjak, stariji, ustao je da mu odgovori, 
uzdigao ruku ka nebu, i njegovi prsti zablistali su kao 
deset upaljenih svetiljki. »Pretvori se u jedan veliki 
plamen«, rekao je. 

MONAH I PTICA 

Monah je išao ka manastiru kada je začuo cvrkut 
ptice. Zastao je daje sluša, očaran. Bilo je kao da nika-
da ranije nije čuo ptičju pesmu. Kada je ptica ućutala, 
vratio se u manastir i otkrio da ga braća ne prepoznaju, 
kao da ni on sam sebe ne prepoznaje. 

Postepeno, otkrilo se da se on pojavio posle ve-
kovnog odsustva. Jer, dok je slušao celim svojim bi-
ćem, vreme je stalo i on je neosetno skliznuo u večnost. 

Molitva postaje savršena kada otkrije večnost. Večnost 
se otkriva kroz jasnoću opažanja. Opažanje postaje 
jasno kada je slobodno od svake predrasude i brige o 
ličnom gubitku ili dobitku. Samo tada dešava se čudo 
i srce se preplavi zanosom. 

•v. 
v^ 



SVESNOST 

LOVCI U AVIONU 

Dva lovca iznajmila su avion da ih preveze u div 
ljinu. Nakon dve nedelje pilot se vratio da ih ukrca; 
pogledao je životinje koje su ubili i rekao: »Avion mo 
že da nosi samo jednog bizona, ostale ćete morati da 
ostavite.« v 

- a 
»Ali prošle godine pilot nam je dozvolio da utova-

rimo dva bizona u isti ovakav avion«, pobunili su se 
lovci. 

Pokoleban, pilot je na kraju resio: »U redu, ako ste 
prošle godine to uradili, pretpostavljam da će nam to i 
ovog puta uspeti.« 

I tako, avion je uzleteo sa tri čoveka i dva bizona, ali 
nije uspeo da se digne u visinu, već je udario u obližnje 
brdo. Ljudi su se nekako izvukli iz olupine i pogledali 
oko sebe. Jedan lovac upitao je drugog: »Sta misliš, 
gde se nalazimo?« 

Razgledajući teren, ovaj je odgovorio: »Mislim da 
smo oko tri kilometra levo od tačke gde se srušio onaj 
avion od prošle godine.« 

PAPINA PANTOMIMA 

Pre hiljadu godina, u srednjem veku, papini savetni-ci 
insistirali su da se Jevreji proteraju iz Rima. Govorili 
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su da nije u redu što ti ljudi bezbrižno žive u samom 
središtu hrišćanstva. Formulisan je proglas o izgonu i 
odmah izazvao veliki protest Jevreja, koji su znali da 
će, kud god otišli, sigurno doživeti još gori tretman od 
onog u Rimu. Zato, preklinjali su papu da povuče ovaj 
edikt. Papa, koji je bio pravedan čovek, predložio im je 
da medu sobom izaberu čoveka koji će se takmičiti s 
njim u pantomimi. Ako taj pobedi, biće im dozvoljeno 
da ostanu u Rimu. 

Jevreji su se okupili da prouče ovaj predlog. Uko-
liko bi ga odbacili, to bi značilo napuštanje Rima. 
Ukoliko bi ga prihvatili, bilo bi kao da su već poraženi, 
jer nije bilo moguće pobediti u izazovu gde je papa 
istovremeno protivnik i sudija. Ipak, morali su da prih-
vate, i pored toga što nisu znali kako da nadu nekoga 
ko bi izvršio taj zadatak. Odgovornost da budeš krojač 
sudbine svih Jevreja u Rimu svakome je bila prevelika. 

Kada je čuvar sinagoge saznao šta se zbiva, došao je 
kod glavnog rabina i ponudio se da prihvati papin iza-
zov. »Čuvar!?« uzviknuli su ostali rabini kada su čuli 
za to. »Apsolutno nemoguće!« 

»U redu«, rekao je glavni rabin, »pošto niko od vas 
nije spreman da to učini, ili on ili ništa.« I tako, kad već 
nije bilo boljeg, poslali su ga da se takmiči s papom. 

Došao je i veliki dan, papa je sedeo na prestolu koji 
je postavljen na trgu Svetog Petra, okružen kardinali-
ma, ispred gomile sveštenika i vernika. Ubrzo se poja-
vila mala delegacija Jevreja, svi u dugim crnim tuni-
kama, dugačkih brada, a ispred njih je išao čuvar sina-
goge. Papa se okrenuo da bi se suočio sa čuvarom i 
duel je počeo. 

Papa je svečano podigao ruku i prstom ocrtao luk na 
nebu. Čuvar je smesta pokazao prstom prema zemlji. 
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Papa kao da se zbunio, i još svečanije uzdigao je prst 
pravo ka licu čuvara. Ovaj je odlučno uperio tri prsta u 
pravcu pape, koji kao da je bio zapanjen tim gestom. 
Na kraju, papa je zavukao ruku pod tuniku i izvadio 
jabuku, na šta je čuvar zavukao ruku u papirnu kesu 
koju je nosio, i iz nje izvadio komad pogače. Papa je 
tada glasno objavio: »Predstavnik Jevreja je pobedio. 
Ukaz o izgonu Jevreja se povlači.« 

Jevrejski poglavari okupili su se oko čuvara i odveli 
ga. Zbunjeni kardinali nagrnuli su oko pape. »Šta se 
dogodilo, Vaša Svetosti?« upitali su. »Nismo uspeli da 
pratimo tako brzu izmenu pitanja i odgovora.« Papa je 
obrisao znoj sa čela i odgovorio: »Taj Čovek je vrhun-
ski teolog, pravi majstor duhovnog dijaloga. Ja sam 
počeo širokim pokretom ruke ka nebu, da bih pokazao 
kako čitav svet pripada Bogu, a on je pokazao prstom 
prema zemlji, da bi me podsetio kako postoji mesto 
koje se zove Pakao, koje pripada đavolu. Tada sam 
uzdigao prst da bih ukazao kako je samo jedan Bog. 
Zamislite moje iznenađenje kada je on podigao tri prsta 
da bi podsetio kako se taj jedini Bog pojavljuje u tri 
oblika, ukazujući time da prihvata naše učenje o Sve-
tom trojstvu! Znajući daje gotovo nemoguće pobediti 
takvog genijalnog poznavalaca teologije, resio sam da 
prebacim duel na drugo područje. Izvadio sam jabuku 
da bih pokazao kako je, prema nekim novim teorijama, 
zemlja okrugla, a on je odmah izvadio komad pogače da 
me podseti kako je, prema Svetom pismu, zemlja rav-
na. Tada sam morao da priznam da je pobedio«. 

U međuvremenu, Jevreji su stigli u sinagogu. »Šta 
se dogodilo?« preneraženo su pitali čuvara, koji je 
nemarno odgovorio: »Kakvih li gluposti! Zamislite -
papa je prvo pokazao rukom da svi Jevreji treba da 
napuste Rim. Zato sam pokazao dole, da bi shvatio 
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kako uopšte ne nameravamo da se maknemo odavde, a 
on je pokazao prst, kao da mi preti: 'Nemoj da se 
poigravaš sa mnom!' Tada sam podigao tri prsta da mu 
objasnim kako nam je on već tri puta naređivao da 
odemo iz Rima. Na kraju, kad sam video da vadi užinu, 
izvadio sam i ja svoju«. 

Stvarnost je uglavnom ono što mi resimo da jeste. 

ČIJI JE UJAK? 

Jedan bračni par vraćao se kući sa pogreba svog 
ujaka, koji je dvadeset godina živeo sa njima i bio 
takav da samo što im nije upropastio brak. »Moram 
nešto da ti kažem, draga«, rekao je muž. »Da nije bilo 
ljubavi koju sam oduvek gajio prema tebi, ne bih trpeo 
tvog ujaka ni jedan jedini dan.« 

»Mog ujaka!« zgrozila se žena. »Pa ja sam bila ube-
dena daje to tvoj ujak!« 

DA LI STE JEVREJIN? 
>... (*>,>.•. •  > •• v 

Jedna stara Jevrejka sedela je pored velikog i debe 
log Šveđanina i uporno ga gledala. Na kraju ga je upi 
tala: »Oprostite, vi ste Jevrejin, zar ne?«
 
1 

»Ne«, odgovorio je on. Nekoliko minuta kasnije, 
ona mu se ponovo obratila: »Znate, meni možete slo-
bodno da kažete. Vi ste ipak Jevrejin?« 

»Ne, ja zaista nisam Jevrejin«, odgovorio je Šve-
đanin. Ona ga je pomno proučavala još neko vreme, a 
zatim rekla: »Jeste li sigurni u to?« 
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Iznerviran, čovek je izjavio: »U redu, ja sam Jevre-
jin!« Stara gaje ponovo pogledala, odmahnula glavom 
i rekla: »Ne bi se baš reklo!« 

Često prvo izvodimo zaključke, a zatim tražimo put da 
bismo stigli do njih. 

CENA RIBE 

Jedna žena sagnula se da uzme paradajz iz gajbe u 
samoposluzi. U tom trenutku, osetila je jak bol u leđi-
ma i jauknula. Kupac koji se našao blizu nje, dobacio 
joj je: »Ako mislite daje paradajz skup, pogledajte sa-
mo postoje riba!« 

Da li su naše reakcije povezane sa stvarnošću ili sa 
onim što mi smatramo da je stvarnost? 

HIPIK S JEDNOM CIPELOM 

Čovek je ušao u autobus i seo pored mladića koji je 
izgledao kao hipik. Imao je samo jednu cipelu. »Staje, 
momak, izgubio si cipelu?« 

»Naprotiv«, odgovorio je ovaj. »Našao sam je.« 

Ono što je nama potpuno očigledno, ne znači i da je 
istinito. 

INDIJANAC KOJI OSLUŠKUJE 

Kauboj je jahao pustinjom kada je ugledao Indijan-
ca koji je ležao na putu. 
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»Šta radiš tu?« upitao gaje. >&         -sr*,   ; :. 
»Veliki bledoliki crvene kose u mercedesu SDT965 

juri ka istoku«, rekao je Indijanac. 
»Pa ti si čudo - zar sve to čuješ kad osluškuješ 

zemlju!?« 
»Ja ne osluškujem zemlju, taj vozač me udario koli-

ma i pobegao.« 

ČUDOTVORNI PAS 

Čovek je poveo svog novog psa prvi put u lov. 
Ubrzo, pogodio je divlju patku koja je pala u jezerce. 
Pas je prošetao po vodi, dočepao patku zubima i doneo 
je. Zapanjen, čovek je pucao na drugu patku i, na nje-
gove oči, pas je ponovo hodao po vodi da je donese. 

Ne verujući u sve ovo, čovek je pozvao suseda da 
pođe sledećeg dana zajedno s njim u lov. I ovog puta 
pas je pred njima hodao po jezeru da donese ulov. 
Sused ništa nije rekao. Na kraju, ne mogavši da izdrži, 
čovek je upitao suseda: »Zar nisi primetio nešto čudno 
kod ovog kera?« 

Sused se zamišljeno počešao po glavi. »Da«, rekao 
je. »Kad razmislim, ta tvoja džukela izgleda ne ume da 
pliva!« 

Život nije samo prepun čuda, već je mnogo više: sam 
po sebi je čudo, i ko god prestane da ga uzima zdravo 
za gotovo, odmah će se uveriti. 

»Kakva inteligentna zverka!« rekao je jedan čovek 
drugom, kada je video kako igra fcarte sa svojim psom. 
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»Pa i nije mnogo inteligentan«, uzvratio je ovaj. »Kad 
god dobije dobre karte, odmah maše repom.« 

BABINO GUTANJE 

Baba i deda su se posvađali, i baba se toliko naljuti-
la da nije više htela da razgovara s mužem. Sledećeg 
dana deda je već sve zaboravio, ali ga je baba i dalje 
ignorisala, odbijajući da govori s njim. Koliko god se 
trudio, deda nije uspevao daje natera da progovori. 

Na kraju, počeo je da kopa po ormanu i fiokama. 
Posle nekoliko minuta, baba nije izdržala. »Može li se 
znati šta tamo tražiš?« besno je upitala. 

»Hvala bogu, našao sam«, rekao je deda, lukavo se 
osmehnuvši. »Šta to?« upitala je baba. 

»Tvoj glas!« 

Ako je Bog ono što tražiš, potraži ga na drugom 
mestu. 

TRAGALAC ZA ISTINOM 

Đavo je video čoveka koji se uputio u kuću du-
hovnog učitelja i resio je da učini sve stoje u njegovoj 
moći da bi ga sprečio u pronalaženju istine. I tako, pod-
vrgnuo je sirotog čoveka svim mogućim iskušenjima: 
bogatstvu, užicima, slavi, moći, prestižu. Međutim, čo-
vek je s lakoćom prošao kroz sva iskušenja, toliko je 
velika bila njegova želja za duhovnim prosvetljenjem. 

Kada je stigao kod učitelja, bio je iznenađen što ovaj 
sedi u fotelji, dok učenici sede na podu, kraj njegovih 
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nogu. »Ovom čoveku očigledno nedostaje osnovna vr-
lina svetih ljudi, skromnost«, pomislio je. Uočio je za-
tim druge stvari koje mu se nisu dopale, pre svega to što 
mu učitelj uopste nije poklonio pažnju. »Pretpostavljam 
daje tako zato što mu ne laskam kao ostali«, rekao je u 
sebi. Nije mu se dopala ni odeća učitelja, kao ni način 
na koji je govorio učenicima. Sve ovo navelo ga je na 
zaključak da je došao na pogrešno mesto. Kada je 
izašao iz prostorije, učitelj, koji je video đavola kako 
sedi u čošku, rekao mu je: »Nije bilo neophodno da se 
toliko trudiš, taj čovek je bio tvoj od samog početka«. 

Takva je sudbina onih koji su, u svojoj potrazi za 
Bogom, spremni svega da se odreknu, osim ideje da 
ih je on stvorio. 

PEČENE UŠI 

Jedan pijanac išao je ulicom i naišao na prijatelja 
koji gaje upitao: »Šta ti se desilo sa ušima? Kako si ih 
spržio?« 

»Ma glupo - žena je ostavila uključenu peglu i, kada 
je zazvonio telefon, zabunom sam uzeo peglu.« 

»Shvatio sam, ali šta je bilo s drugim uvetom?« 
»Taj kreten je ponovo zvonio!« 

Ljudi nikada ne bi grešili kada bi shvatili da svaki put 
kada učine greh povreduju sami sebe. Međutim, mno-
gi su obuzeti takvom apatijom da ni najmanje nisu 
svesni patnje koju sebi nanose. '-•• * > 
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TEST BEČKOG KIRURGA 

Čuveni bečki hirurg rekao je svojim studentima da 
su svakom hirurgu neophodna dva dara: da ne bude 
gadljiv i da ume dobro da zapaža. Zatim je umočio prst 
u neku odvratnu tečnost i olizao ga, pozvavši studente 
da učine isto što i on. Studenti su skupili hrabrost i 
uradili to što je tražio, a da nisu ni trepnuli. 

Smejući se, hirurg je objasnio: »Gospodo, čestitam 
vam što ste prošli prvi test, ali žao mi je što niste prošli 
i drugi, jer niko od vas nije primetio da prst koji sam 
olizao nije bio onaj koji sam umočio u tečnost.« 

KO JE MESIJA? 

Jedan pustinjak meditirao je u svojoj pećini na Hi-
malajima. Kada je otvorio oči, ugledao je neočekivanog 
posetioca kako sedi pred njim. To je bio poglavar 
čuvenog manastira. »Šta hoćeš?« upitao gaje pustinjak. 
Poglavar mu je ispričao tužnu priču. Jedno vreme, nje-
gov manastir bio je čuven u čitavom svetu. Ćelije su 
bile prepune mladih iskušenika i u hramu božjem ne-
prekidno je odjekivala pesma monaha. Međutim, došla 
su druga vremena, kod ljudi kao da se ugasila želja za 
uzdizanjem duha, iskušenika je bilo sve manje i hram je 
utihnuo. Ostala je samo grupica monaha koji ispunja-
vaju svoje dužnosti, dok im je srce ispunjeno tugom. Na 
kraju, upitao je pustinjaka: »Da li je neki naš greh raz-
log što je manastir u takvom stanju?« 

»Da«, odgovorio je pustinjak, »greh neznanja.« 
»O kakvom grehu je reč?« 
»Jedan od vas je prerušeni Mesija, a vi to ne znate.« 
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Pustinjak je zatim sklopio oči i vratio se meditaciji. 
Tokom čitavog napornog puta natrag do manastira, srce 
sveštenika snažno je kucalo na pomisao da se Mesija, 
Mesija u ljudskom obliku, vratio na zemlju, i to baš u 
njegov manastir. Kako ga nije prepoznao? Ko bi to 
mogao da bude? Brat Kuvar? Brat Čuvar? Brat 
Ključar? Ne, imali su toliko mana. Ali pustinjak je rekao 
da je Mesija prerusen. Možda su te mane način 
prerušavanja? Ako bolje razmisli, niko u manastiru nije bio 
savršen, pa ipak, jedan od njih bio je Mesija! 

Kad je stigao, okupio je monahe i obavestio ih o 
svom otkriću. S nevericom su gledali jedni druge. Me-
sija? Ovde? Nemoguće! Međutim, izgleda da je ovde 
inkognito, krije se. Onda je, možda... A možda je onaj 
tamo? Ili onaj drugi? Ili... 

Jedno je bilo sigurno - ako je Mesija prerusen, neće 
biti lako prepoznati ga. Zato je svako počeo prema 
svakom da se odnosi obzirno i s poštovanjem. »Nikad 
se ne zna«, mislili su, kad bi se sreli s nekim od mo-
naha. »Zašto ne bi bio ovaj?« 

Na kraju, atmosfera u manastiru podrhtavala je od 
radosti i sve više ljudi dolazilo je s molbom da ih prime 
u iskušeništvo, a božiji hram ponovo je odjekivao od 
pesme monaha, iz kojih je zračio duh Ljubavi. 

Sta vrede oči ako je srce slepo? 

SLEPI RABIN 

Jedan stari rabin je oslepeo, tako da nije više mogao 
da čita, niti da vidi lik onoga ko mu dolazi u posetu. 
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Jedan lekar mu je rekao da posebnim tretmanom može 
da mu vrati vid. 

»Nije potrebno«, rekao je rabin. »Vidim koliko mi 
je dovoljno.« 

Ne spavaju svi kojima su oči zatvorene, niti umeju da 
vide svi oni kojima su oči otvorene. 

 ROBIJAŠ I MRAV 

Robijaš je godinama živeo sam u izolovanoj ćeliji; 
nikoga nije video, niti je sa bilo kim govorio, a hrana 
mu je doturana kroz otvor u zidu. Jednog dana u ćeliju 
je ušao mrav. Čovek gaje zadivljeno posmatrao, dok je 
mrav išao gore-dole ćelijom. Pustio je da mu se popne 
na dlan da bi ga bolje video, davao mu je po neku 
mrvicu hrane i noću bi ga poklopio metalnom posu-
dom. 

Jednog jutra, iznenada je shvatio da mu je trebalo 
deset dugih godina izolacije da bi njegove oči primetile 
lepotu običnog mrava. 

EL GREKO 

Kada je, jednog lepog prolećnog popodneva, špan-
skom slikaru El Greku došao prijatelj u posetu, našao 
ga je u mračnoj sobi, kapci na prozorima bili su zatvo-
reni. 

»Izađi napolje na sunce«, pozvao gaje prijatelj. 
»Neću sad«, odgovorio je El Greko. »To bi uznemi 

rilo svetlost koja blista u meni.« , (  



STANICA KRAJ PRUGE 

Umorni putnik rekao je nosaču: »Zašto su, pobogu, 
izgradili železničku stanicu čitava tri kilometra daleko 
od sela?« 

»Verovatno su mislili kako bi trebalo da bude što 
bliže vozovima, gospodine.« 

Železnička stanica udaljena tri kilometra od pruge 
isto je tako apsurdna kao i prepun božji hram udaljen 
tri santimetra od života. 

BUDA KAMAKURA 

U jednom hramu bio je veliki kip Bude Kamakure. 
Jednog dana, uragan je srušio krov hrama, tako da je 
ogromni kip godinama ostao izložen suncu, vetru, kiši 
i vremenskim promenama. 

Kada je jedan sveštenik počeo da sakuplja priloge 
za rekonstrukciju hrama, kip mu se pojavio u snu i 
rekao mu: »Taj hram je bio tamnica, a ne dom. Ostavi 
me silama prirode - tu mi je mesto«. 



Dov Ber je bio nesvakidašnji čovek. Ljudi su drhtali 
u njegovom prisustvu. Bio je čuveni poznavalac Tal-
muda, nepokolebljiv u pitanjima doktrina. Nikada se 
nije smejao. Čvrsto je verovao u vrednost samokažnja-
vanja i znao je danima da posti. Na kraju, teško se 
razboleo i doktori nisu uspevali da ga izleče. Kao po-
slednji izlaz, neko je predložio: »Zašto ne zatražiš po-
moć od Bal Šem Tova?« 

Dov Ber je pristao, iako mu se u početku nije svi-
dela ta ideja, jer je strogo osuđivao ponašanje Bal 
Šema, koga je smatrao jeretikom. Dok je Dov Ber bio 
ubeđen da samo muka i patnja daju smisao životu, Bal 
Šem se trudio da izbegava bol i javno je propovedao da 
radost daje smisao životu. 

Prošla je ponoć kada se Bal Šem odazvao na poziv 
i došao u lanenom ogrtaču, sa skupocenom kapom na 
glavi. Ušao je u sobu bolesnika i dao mu Pesmu nad 
pesmama, koju je Dov Ber otvorio i počeo naglas daje 
čita. 

Priča kaže da je čitao oko jedan minut, kada ga je 
Bal Šem prekinuo. 

»Nešto nedostaje«, rekao je. »Tvojoj veri nešto 
nedostaje.« 

»Šta?« upitao je bolesnik. »Duša«, 
odgovorio je Bal Šem Tov. 

SPALJENI BUDA 

U hladnoj zimskoj  noći neki skitač zatražio je 
utočište u hramu. Siroti čovek tako je drhtao na snegu 
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daje sveštenik koji je čuvao hram rekao: »U redu, uđi, 
ali samo za ovu noć. Ovo je hram, a ne sklonište, ujutro 
ćeš morati da odeš«. 

Usred noći, sveštenik je čuo neki čudan prasak, 
izašao je iz svoje odaje i ugledao neverovatan prizor u 
hramu. Stranac se grejao uz vatru koju je sam zapalio, 
a nigde nije bilo drvenog kipa Bude. »Gde je kip?« upi-
tao je sveštenik. 

Skitač je pokazao na vatru i rekao: »Ubeđen sam bio 
da ću umreti od zime«. 

Sveštenik je viknuo: »Jesi li ti lud? Znaš li šta si 
učinio? To je bio kip Bude. Spalio si Budu!« 

Vatra se postepeno gasila, a skitač je počeo da raz-
grće pepeo svojim štapom. 

»Šta sad radiš?« dreknuo je sveštenik. 
»Tražim kosti tog Bude što sam ga spalio.« 

Nekim ljudima važniji je mrtvi Buda od živog čo-
veka. 

NEVIDLJIVE SUTRE 

Tecugen, japanski učenik žena, resio je da se lati 
veličanstvenog poduhvata - da odštampa sedam hilja-
da primeraka svetih budističkih spisa, sutri, koje su u to 
vreme postojale samo na kineskom jeziku. 

Proputovao je uzduž i popreko Japanom da bi saku-
pio neophodna sredstva za svoj projekat. Bilo je 
bogatih ljudi koji su mu davali čak i po sto zlatnika, ali 
najviše je sakupio sitnih novčića od siromašnih seljaka. 
Tecugen je svakome odavao jednaku zahvalnost, neza-
visno od sume koju bi dobio. 
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Nakon deset dugih godina ovog hodočašća najzad je 
sakupio novac koji mu je bio potreban. Međutim, baš 
tade se izlila reka Uđi i na hiljade ljudi ostalo je bez 
hrane i bez krova nad glavom. Tecugen je potrošio sav 
novac koji je sakupio za svoj voljeni projekat, samo da 
bi pomogao sirotim ljudima u nevolji. 

Zatim, ponovo je počeo da sakuplja novac. Prošlo je 
još dosta godina dok nije došao do čitave sume koja mu 
je bila potrebna. Tada je izbila neka epidemija u čitavoj 
zemlji, pa je Tecugen dao sav taj novac da pomogne 
unesrećenim ljudima. 

Još jednom je počeo da sakuplja novac i, nakon 
dvadeset godina, najzad je ostvario svoj san da odštam-
pa svete spise na japanskom. 

Štamparska presa iz koje je izašlo prvo izdanje sutri 
čuva se u manastiru Obaku, u Kjotu. Japanci pripo-
vedaju svojoj deci daje Tecugen odštampao ukupno tri 
izdanja sutri, i da su prva dva nevidljiva i daleko savr-
šenija od trećeg. 

DVA BRATA 

Dva brata, jedan neženja a drugi oženjen, imali su 
imanje na plodnoj zemlji, s velikim prinosima žita. Sva-
ki od njih dvojice dobijao je polovinu žetve. 

U početku, sve je išlo kako treba. Zatim, malo po 
malo, oženjeni brat počeo je iznenada da se budi noću 
i misli: »Ovako nije pravo. Moj brat nije oženjen i uzi-
ma pola žetve. Ja imam ženu i petoro dece, ne moram 
da brinem u starosti. Ali ko će se starati o mom bratu 
kad ostari? On bi morao više da odvaja za budućnost 



nego šio to saaa čini; logično je aa su njegove potreoe 
veće od mojih«. 

I, razmišljajući tako, ustajao je iz kreveta, krišom 
odlazio u kuću svoga brata i praznio džak žita u njegov 
ambar. 

Ali, i neženja je počeo da se budi noću i govori u 
sebi: »Ovako dalje ne ide. Moj brat ima ženu i petoro 
dece, a dobij a polovinu prinosa. Ja izdržavam samo se-
be. Zar je pravo da moj siroti brat, kome očigledno treba 
više od mene, dobija isto koliko i ja?« I tako, ustajao je 
iz kreveta i nosio džak žita u ambar svoga brata. 

Jedne noći, ustali su u isto vreme i tako se sreli, sva-
ki sa džakom žita na leđima! 

Posle mnogo godina, kad su već umrli, doznalo se 
za njihovu priču. I tako, kad su njihovi sugrađani resili 
da sagrade hram, odabrali su mesto na kome su se dva 
brata susrela, jer, po njima, nije bilo svetijeg mesta u 
čitavom kraju. 

Razlika u religiji nije u tome ko održava kult ili ga ne 
održava, već ko voli a ko ne voli. 

BOG JE NAPOLJU 

Bila jednom jedna veoma religiozna žena koja je 
mnogo volela Boga. Svakoga jutra išla je u crkvu dok 
su joj duž puta prilazili prosjaci, deca su joj pružala 
ruku, ali ona je bila tako obuzeta svojim bogomolj-
stvom da ih nije čak ni primećivala. 



Jednog dana, presia je uooicajem pui i sngia na 
službu božju. Gurnula je vrata od crkve, ali ona se nisu 
otvorila. Pokušala je još jednom, a onda shvatila da su 
zaključana. 

Očajna na pomisao da će, prvi put za sve te godine, 
propustiti misu, ne znajući šta da učini, pogledala je 
uvis. 

A tamo, pred njenim očima, bila je cedulja na kojoj 
je pisalo: »Napolju sam!« 

SPAŠAVANJE IZ POŽARA 

Nasradinova kuća se zapalila i on se popeo na krov. 
Susedi su se skupili na ulici ispred kuće i razapeli ći-
lim, dovikujući mu: »Skači, hodža, skači!« 

»A ne, na pamet mi ne pada«, odgovorio je. »Znam 
ja vas. Samo čekate da skočim pa da mi izmaknete 
čilim i tako napravite budalu od mene!« 

»Ne budi lud, čoveče, ne šalimo se. Ovo je ozbiljna 
stvar. Skači!« 

»Ne«, uporan je bio Nasradin. »Ne verujem ja ni-
kome od vas. Stavite čilim na zemlju pa ću skočiti.« 

»Baš vam je lepo dete!« rekli su jednom bračnom paru. 
»Ma to nije ništa! Da ga vidite tek na fotografiji!« 

IZABRANI NAROD 

Goldštajn, star devedeset dve godine, preživeo je 
pogrom u Poljskoj, koncentracione logore i druga pro-
ganjanja Jevreja. 



»U, LJOSpOUC:« UZVIKJIUU je.  »I-NIOUHJ ii im <.-"->j i«^ 
brani narod?« 

S neba se začuo glas: »Da, Goldštajn, Jevreji su moj 
izabrani narod«. 

»Dobro, nije li već vreme da izabereš neki drugi?« 

DRUŽENJE SA ZMAJEM 

Čovek je došao kod psihijatra i ispričao mu da stal-
no sanja ogromnog zmaja sa tri glave, tako da su mu 
živci skroz popustili od nespavanja i život mu postao 
nepodnošljiv. 

»Mogu da vam pomognem«, rekao je psihijatar. 
»Ali samo da vas upozorim - trajaće godinu-dve i sve 
će vas koštati pet hiljada dolara.« 

»Pet hiljada!« uzviknuo je pacijent. »Zaboravite me. 
Idem kući da se malo družim sa zmajem.« 

PUSTI GRANU 

Jedan ateista pao je s litice i, dok se kotrljao niz str-
minu, uspeo je da se uhvati za granu nekog žbuna, i 
tako ostao između neba i stena u dubini provalije, sves-
tan da neće još dugo izdržati. Tada mu je sinula ideja. 

»Bože!« prodrao se iz sveg glasa. 
Tišina. Nije bilo odgovora. 
»Bože!« ponovo se kriknuo. »Ako postojiš, spasi 

me i obećavam da ću verovati u tebe, a učiću i druge da 
veruju.« 



-i.JtjiiV-'AlM.VJ.U., 
dubok glas, koji je odjekivao kroz ponor: »Tako svi 
govore kad su u nevolji«. 

»Ne, Bože, ne!« dreknuo je, ohrabren. »Ja nisam 
kao drugi. Zar ne vidiš da sam već počeo da verujem, 
jer uspeo sam da ti čujem glas? Treba samo da me 
spaseš i zazivaću tvoje ime do na kraj sveta!« 
»Dobro«, rekao je glas. »Spasiču te. Pusti granu.« 
»Da pustim granu?« dreknuo je čovek u pometnji. 
»Nisam valjda lud!« 

Priča se, kad je Moj sije bacio svoj štap u Crveno 
more, da nije došlo do očekivanog čuda. Tek kada je 
prvi čovek skočio u talase, more se otvorilo na dve 
strane da propusti jevrejski narod. 

PIJANAC I MESEC 

Reci i pojmovi samo ukazuju na stvarnost, nisu 
njeno ogledalo. Ali kaže se: »Kada mudrac pokaže ka 
Mesecu, budala vidi samo njegov prst«. 

Jedan pijanac teturao se noću preko mosta i naišao 
na drugog pijanca. Obojica su se nagnuli preko ograde 
mosta i otpočeli razgovor. 

»Šta je ono dole?« upitao je pijanac, gledajući u 
Mesečev odraz na površini reke. 

»Mesec«, odgovorio mu je prijatelj. 
Pijanac se zagledao, u neverici iskrivio vrat i rekao: 

»Dobro, nema problema. Ali kako sam dospeo čak ova-
mo gore?« 
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Mi gotovo nikada ne vidimo stvarnost. Ono što vidi-
mo samo je njen odraz, prerušen u reci i pojmove, 
koji zatim poistovećujemo sa stvarnošću. Svet u 
kome živimo samo je konstrukcija našeg duha. 

IZGUBLJENO GESLO 

Ljudi se hrane recima, žive od reci, bez njih bi bili 
potpuno izgubljeni. 

Prosjak je tražio od jednog prolaznika neku paru za 
solju kafe i usput ispričao svoju tužnu priču. »Nekada 
sam bio poslovan čovek kao i vi, radio sam od jutra do 
mraka. Na radnom stolu držao sam geslo: MISLI KRE-
ATIVNO, POSTUPAJ ODLUČNO, UPUSTI SE U RIZIKE. 
To je bio moj životni program i pare su samo stizale. A 
onda... onda... (tu je zajecao) čistačica je počistila moje 
geslo zajedno sa ostalim papirima.« 

Kada čistiš predvorje hrama, ne zastajkuj da pročitaš 
stare novine. 
Kada čistiš svoje srce, ne poigravaj se recima. 

SVETAKETUOVA MUDROST 

Jedan od najčuvenijih mudraca drevne Indije bio je 
Svetaketu. Evo kako je postao mudar. Kada je napunio 
sedam godina, otac ga je poslao da uči Vede, svete 
spise. Zahvaljujući vrednom učenju i svojoj pameti, 
dečak je nadmašio sve svoje drugove, tako da je na 
kraju postao najveći stručnjak za svete spise, i to pre 
svoje osamnaeste godine. 
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Kada se vratio kući, otac mu je postavio tri pitanja, 
da bi proverio njegove sposobnosti: 

»Jesi li naučio ono posle čega svako učenje postaje 
nepotrebno? Jesi li otkrio ono posle čega prestaje svaka 
patnja? Jesi li učinio ono čemu nikoga ne možeš na-
učiti?« 

»Ne«, odgovorio je zbunjeni Svetaketu. 
»Onda je sve što si naučio za tih deset godina besko-

risno, sine moj.« 
Svetaketua je tako pogodila istina ovih reci, da se 

ćutanjem posvetio traženju mudrosti koja se recima ne 
može izraziti. 

Kada ribnjak presuši i ribe počnu da se koprcaju na 
mulju, vlažiti ih dahom ili kvasiti pljuvačkom nije 
isto kao baciti ih u jezero. 
Ne trudite se da oživite ljude učenjima - uronite ih 
natrag u stvarnost, jer se tajna života krije u samom 
životu, a ne u učenjima koja se zasnivaju na njemu. 

Jedan mističar, govoreći o Bibliji, rekao je: »Jelov-
nik, koliko god daje koristan, nije dobar za jelo.« 

VELIKO OTKRIĆE 

Jedan guru obećao je učeniku otkriće mnogo važnije 
od bilo čega što se može naći u svetim spisima. Kada 
je učenik izrazio želju da sazna šta je to, guru ga je 
uputio da izađe na kišu i uzdigne lice i ruke prema 
nebu. 



42   Antoni de Melo 

Sledećeg dana, učenik se vratio i rekao mu: »Po-
slušao sam tvoj savet i ušla mi je voda za vrat. Mnogo 
sam se glupo osećao.« 

»Odlično«, rekao je guru, »za prvi dan, to je baš 
veliko otkriće, zar ne?« 

 Učenik: »Kakva je razlika između 
spoznaje i pro- 
svetljenja?« 
Učitelj: »Kada si spoznao, koristiš baklju da ti osvetli 
put. Kada si prosvetljen, ti sam postaješ baklja.« 

ŠTA SVIRA? 

Grupa gostiju u jednom restoranu uživala je u muzi-
ci orkestra. Iznenada, jedan muzičar počeo je da svira 
neku poznatu temu. Svi su prepoznali melodiju, ali ni-
ko nije mogao da se seti naziva pesme. Pozvali su zato 
raskošno odevenog konobara i zamolili ga da otkrije 
šta svira taj muzičar. Konobar je važno prošetao preko 
sale, da bi se vratio i trijumfalno rekao: »Violinu!« 

DUHOVNA ELITA 

Kada milion ljudi krene za vama, upitajte se u 
čemu ste pogrešili. 

Jedan jevrejski autor objašnjava zašto Jevreji ne 
vole da stvaraju nove poklonike. Rabini moraju da 
prođu tri različita iskušenja da bi eventualni sledbenici 
bili obeshrabreni. Duhovnost je rezervisana za elitu. Ne 
pristaje se ni na kakve kompromise i zato se ne spušta 
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na nivo mase koja traži kocku šećera umesto gorkog 
leka. Jednom, kada je velika gomila ljudi pošla za njim, 
Isus im je rekao: »Ako neko od vas hoće da sagradi 
hram, prvo izračuna trošak da bi video ima li dovoljno 
novca da izvede radove do kraja. Ili, ako neki kralj 
zarati sa drugim kraljem, prvo proračuna može li se, sa 
deset hiljada vojnika, suprotstaviti neprijatelju koji 
broji dvadeset hiljada. Ako utvrdi da ne može, šalje 
glasnike u susret neprijatelju i, dok je ovaj još daleko, 
pogađa se s njim o uslovima mira. 

Isto važi i za vas - ko se ne odrekne svega što pose-
duje, ne može biti moj učenik«. 

Ljudi ne žele istinu. Žele samo sigurnost. 

RABINOVA ŽELJA 

U Belfastu, u Severnoj Irskoj, katolički sveštenik, 
protestantski pastor i jevrejski rabin upustili su se u 
oštru teološku diskusiju. Iznenada, spustio se anđeo 
među njih i rekao im: »Bog vam šalje svoj blagoslov. 
Izrazite svaki svoju želju u pravcu mira i Svevišnji će 
je uslišiti«. 

Pastor je rekao: »Neka svi katolici nestanu s našeg 
lepog ostrva i zavladaće mir.« 

Katolik je rekao: »Kada i poslednji protestant ode s 
naše svete irske zemlje, na ostrvu će biti mir.« 

»A ti, rabi?« upitao je anđeo. »Imaš li neku želju?« 
»Nemam«, rekao je rabin. »Dovoljno je da se ispune 

želje ove velečasne gospode i biću zadovoljan.« 
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Štetu ne pravi razlika naših dogmi, već sam dogma-
tizam. Tako, kada bi svako od nas radio ono za šta je 
čvrsto ubeden daje volja božja, nastao bi totalni haos. 
Problem je u samoj ubeđenosti, u sigurnosti. Istinski 
duhovna osoba zna šta je nesigurnost, stanje duše ne-
poznato fanaticima. 

SUPERIORNOST NEUKOG 

Jedan duhovni učitelj iznenadio se kada je čuo kako 
se ljudi prepiru i viču u njegovom dvorištu. Kada je 
saznao da je jedan od njegovih učenika umešan u tu 
svađu, pozvao ga je da mu razjasni o čemu se radi. 

»Došla je neka delegacija učenih ljudi da vas poseti, 
a ja sam rekao da nemate vremena za ljude čija je glava 
puna knjiga i zaludnih misli, a potpuno lišena mudrosti. 
To su ljudi koji, svojom superiornošču, stvaraju dogme 
i sukobe medu ljudima.« 

Učitelj se nasmešio: »Kako je tačno sve to«, promr-
mljao je za sebe. »Ali, reci mi, nije li možda tvoja supe-
riornost što si različit od učenih uzrok ovog sukoba?« 

LISICA I PAS 

Lovac je video kako nešto prolazi kroz žbunje i pos-
lao psa. Pasje ugledao lisicu i zagradio joj put, omogu-
ćivši lovcu da puca u nju. Umirući, lisica je rekla psu: 
»Zar ti niko nije rekao da su lisica i pas braća?« 

»Da«, odgovorio je pas. »Ali to odgovara samo ide-
alistima i budalama. Za one koji su praktični u životu, 
bratstvo se rada iz istih interesa.« 
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Istu rečenicu uputio je hrišćanin budisti. Za većinu 
ljudi ima dovoljno religije koju mrze, ali premalo one 
koju vole. 

NEMOJ DA SE MOLIŠ! 

U jednoj jevrejskoj sinagogi sakupljali su neopho-
dne priloge tako što su prodavali ulaznice u dane veli-
kih praznika, jer su tada dolazili mnogobrojni vernici i 
bili su široke ruke. Na jedan takav praznik, do sinagoge 
je došao dečak, tražeći svoga oca, ali čuvar ga nije pu-
stio, jer nije imao kartu. »Ali, molim vas, veoma je važ-
no«, rekao mu je dečak. »U redu, uđi na minut«, rekao 
mu je čuvar. »Ali nemoj ni slučajno da te vidim kako 
se moliš!« 

ZNAK KRSTA ILI LJUBAVI? 

Jedan opat ispitivao je grupu iskušenika. »Po kojem 
će znaku drugi prepoznati da ste katolici?« pitao je. 

Kako niko nije znao odgovor, prekrstio se da bi im 
pomogao. Jedan od kandidata iznenada se dosetio: »Po 
ljubavi!« uskliknuo je. 

Opat je bio zatečen. Hteo je da kaže: »Pogrešio si«, 
ali se na vreme zaustavio. 

STRAH JEDNOG PADOBRANCA 

Urođeno religiozne osobe svesne su zakona, 
ali ne strahuju od njih... 

»Čime se bavite?« pitala je jedna žena mladića na 
nekoj proslavi. 
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»Ja sam padobranac.« 
»Mora da je strašno padati s tolike visine«, rekla 

mu je žena. 
»Pa jeste, ima trenutaka.« 
»Ispričajte mi neku takvu epizodu.« 
»Eto«, rekao je padobranac, »jednom sam se spus-

tio na poljanu gde je bio veliki znak na kome je pisalo: 
ZABRANJENO GAZITI TRAVU!« 

OD ČEGA JE KUNDAK? 
... ne krše ih... 

Jedan vodnik pitao je grupu regruta od čega se pravi 
kundak. Kako niko nije znao, rekao je da se pravi od 
orahovine. 

»A znate li zašto se kundak pravi od orahovine?« 
»Zato što je tvrda od drugog drveta«, odgovorio je 

jedan regrut. »Netačno«, rekao je vodnik. 
»Zato što bolje ublažava trzaj pri pucanju«, rekao je 
drugi regrut. »Nije ni to.« »Zato stoje lepa...« rekao je 
treći. 

»E, treba vi još dosta da učite. Kundak se pravi od 
orahovine zato što tako piše u propisima!« 

RAD NA OBE LINIJE 
... poštuju red... 

Nekoje pozvao 987 da bi saznao nečiji broj, a žen-
ski glas s druge strane odgovorio mu je: »Žao mi je, 
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moraćete da pozovete 988«. Kada je okrenuo 988, 
učinilo mu se da je čuo isti ženski glas, pa je upitao: 
»Zar nisam s vama razgovarao pre pola minuta?« 

»Da«, rekao je glas, »momentalno radim na obe li-
nije.« 

GDE JE VEČERA? 
... ponekadpreteraju u tome... 

Gospodin Smit ubio je svoju ženu i u njegovu od-
branu izneto je privremeno duševno rastrojstvo. Pred 
sudskim većem izjavio je: »Uvaženi sude, ja sam miran 
čovek, imam svoje svakodnevne navike i živim u spo-
kojstvu sa čitavim svetom. Svakog dana ustajem u se-
dam, doručkujem u pola osam, na poslu sam od devet 
do pet, dolazim kući u šest, večera me čeka na stolu, 
posle jela pročitam novine, pogledam televiziju i zatim 
idem na spavanje. Sve do toga dana...« U tom trenutku 
je zastao, a lice mu se zajapurilo od gneva. 

»Samo nastavite«, spokojno mu je rekao advokat. 
»Recite veću šta se dogodilo.« 

»Toga dana ustao sam kao i obično u sedam, do-
ručkovao u pola osam, radio od devet do pet, vratio se 
kući, i zapanjio se kad sam video da večera nije na 
stolu, a ni žene nije bilo da me dočeka. Počeo sam da 
je tražim po kući i našao je u spavaćoj sobi, s nekim 
čovekom u krevetu. Zato sam pucao u nju.« 

»Opišite svoje emocije u trenutku kada ste je ubili«, 
predložio je advokat, nestrpljiv da dođe do ključne 
tačke svoje odbrane. 
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»Zahvatio me je nekontrolisani bes, bio sam pot-
puno van sebe... »Poštovani sude«, dreknuo je, udariv-
ši pesnicom po pultu ispred sebe, »kada se vratim kući 
u šest, večera me mora čekati na stolu!« 

NASRADIN I DIJAMANT 
... a ponekad izvuku neku korist. 

Nasradin je našao dijamant na ulici, ali, po tadaš-
njem zakonu, svako ko nešto pronađe morao je to pret-
hodno da objavi na glavnoj pijaci, u tri različita navra-
ta, pa tek onda zadrži za sebe. Nasradin je bio suviše 
religiozan da bi ignorisao zakon, ali i previše gramziv 
da bi rizikovao gubitak dijamanta. Zato je, tri noći za 
redom, kada je bio siguran da svi spavaju, odlazio na-
sred pijace i šaputao: »Pronašao sam dijamant na ulici 
koja vodi ka centru grada. Ko god zna vlasnika neka 
me obavesti.« 

Svi su, naravno, bili obavešteni koliko i ranije, osim 
jednog coveka koji je treće noći slučajno izašao na pro-
zor koji je gledao na pijacu i video Nasradina kako 
nešto mrmlja. Kada ga je pitao o čemu se radi, Na-
sradin je odgovorio: »Nisam dužan da ti kažem. Znaj 
samo ovo - pošto sam religiozan čovek, izašao sam 
noću da kažem neke reci iz strahopoštovanja prema 
zakonu«. 

Zločinac ne mora obavezno da prekrši neki zakon. 
Dovoljno je da ga malo prouči. 
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> DVE VRSTE SABATA 
f '  

Jevreji poštuju sabat kao dan posvećen Gospodu i to 
je nekada bio dan radosti, ali su, tokom mnogih stoleća, 
rabini insistirali na pravilima i obredima, šta je dozvo-
ljeno a šta nije, sve dok ljudi nisu prestali da izlaze iz 
kuće sabatom, samo da ne bi slučajno prekršili nešto. 

Bal Šem je često razmišljao o tom problemu. Jedne 
noći usnio je anđela koji gaje poveo na nebo i tamo mu 
pokazao dva prestola. »Jedan je za tebe«, rekao je 
anđeo, »ako budeš pametan, a drugi je za čoveka čije 
ću ti ime dati.« Zatim ga je poveo u pakao i tamo mu 
pokazao dve stolice. »Jedna je za tebe«, rekao je anđeo, 
»ako ne budeš pametan, a druga je za čoveka čije ću ti 
ime dati.« 

U snu, Bal Šem je posetio čoveka koji bi trebalo da 
bude sa njim u raju, i video je kako taj živi među ljudi-
ma koji ne nose jevrejsku odeću, i na sabat pravi čitav 
banket, sa mnogo veselja, na koji poziva mnoštvo suse-
da i prijatelja. Kada gaje Bal Šem upitao čemu taj ban-
ket, čovek mu je odgovorio: » U detinjstvu su me učili 
daje sabat dan odmora i radosti, moja majka spremala 
je najukusnija jela, a za vreme ručka smo pevali, zatim 
igrali i veselili se. Zato tako i danas radim.« 

Bal Šem je pokušao da nauči čoveka religioznim 
običajima koje je ovaj očigledno ignorisao, ali ostao je 
bez argumenata kada je shvatio da bi radost tog čoveka 
u dan sabata bila potpuno uništena. 

I dalje u snu, Bal Šem otišao je kod svog sabrala iz 
pakla. Otkrio je da je to čovek kruto posvećen zakoni-
ma jevrejske zajednice, koji svaki sabat teško proživ-
ljava, bojeći se da nešto ne pogreši, a za ručkom sedi 
kao na užarenom uglju. Kada je Bal Šem pokušao da 
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mu objasni daje njegovo robovanje zakonu i običajima 
preterano, ostao je bez argumenata, jer je uvideo da taj 
čovek nikada ne bi shvatio da ga poštovanje religioznih 
normi može odvesti u greh. 

Zahvaljujući otkrićima u snu, Bal Šem Tov je stvo-
rio novi vid verske poslušnosti, po kome se Bog poštuje 
radošću koja dolazi iz srca. 

Kada su ljudi radosni, uvek su dobri; kada su ljudi 
dobri, nisu uvek radosni. 

Indijski mistik Saraha kaže: »Oseti ukus ovog dara, 
koji potiče iz ukinutog saznanja«. 

Bog skriva stvari izlažući ih našim očima. 
Čuj! Oslušni pesmu ptica, 
hujanje vetra medu drvećem, 
šum morskih talasa; 
pogledaj biljku, list koji pada, cvet, 
kao da ih prvi put vidiš. 
Iznenada, mogao bi da stupiš u dodir 
sa Stvarnošću, 
sa tim rajem iz koga smo, 
izgubivši nevinost, 
zbog našeg saznanja izgnani. 
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TRI ČAMCA ZA SPAŠAVANJE 

Jedan sveštenik sedeo je kraj prozora, spremajući se 
da napiše propoved o Proviđenju, kada je čuo buku kao 
od eksplozije i video ljude kako panično beže na sve 
strane. Ubrzo je čuo da je brana popustila, da reka 
nadolazi i da se ljudi evakuišu. Voda je uskoro počela 
da plavi ulicu ispod njega i, obuzdavajući paniku, re-
kao je u sebi: »Spremam propoved o Proviđenju i evo 
mi prilike da u praksi sprovedem ono što savetujem 
drugima. Neću pobeći, ostaću ovde i pouzdaću se u 
spas koji će doći božjim proviđenjem.« 

Kada je voda stigla do prozora, stigao je i čamac 
pun ljudi. »Uskačite, oče!« povikali su. »Ne, ne, deco 
moja«, smireno je rekao sveštenik. »Uzdam se u božje 
proviđenje koje će me spasiti.« Ipak, morao je da se 
popne na krov i, kada je voda stigla gore, prošao je još 
jedan čamac pun ljudi koji su ga zvali da se ukrca. 
Međutim, ponovo je odbio. 

Na kraju, popeo se na vrh zvonika i, kada mu je 
voda stigla do kolena, poslali su patrolni čamac da ga 
spase. »Ne, hvala vam«, rekao je, spokojno se osmehu-
jući. »Ja verujem u Boga. On me neće ostaviti.« 

Kada se konačno udavio i stigao u raj, odmah je 
počeo sa žalopojkom upućenom Bogu: »Verovao sam u 
tebe! Zašto me nisi spasao?« 

»Ako ćemo pravo«, rekao je Bog, »poslao sam ti 
čitava tri čamca!« 
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JAKO PIĆE 

U toku jednog praznika u Japanu, neki turista je prvi 
put probao čuveni japanski šake - rakiju od pirinča. 
Posle dva-tri gutljaja, primetio je kako se nameštaj u 
sobi ljulja i pomera. 

»Ovo je neko mnogo jako piće«, rekao je domaćinu. 
»Nije posebno jako«, uzvratio je ovaj. »Opet je 

krenuo zemljotres.« 

POSEDOVANJE I ODRICANJE 

Putovala zajedno dva monaha. Jedan je sprovodio 
duh posedovanja, dok je drugi verovao u odricanje. 
Čitavog dana raspravljali su o svojim stilovima života, 
sve do večeri, kada ih je put naneo do obale reke. 

Onaj stoje sprovodio odricanje nije imao para, pa je 
rekao: »Ne možemo da platimo skelu, ali zašto bi se 
brinuli o telu? Provešćemo noć ovde, slaveći Boga, a 
sutra ćemo već naći neku dobru dušu koja će nam po-
nuditi za prevoz«. 

Drugi monah je uzvratio: »S ove strane reke nema 
nijednog sela, nijedne kuće, nikakvog skloništa. Mogli 
bismo da postanemo plen divljih zveri, da nas izujeda-
ju otrovnice, ili se smrznemo od studeni. Na drugoj 
strani možemo bezbedno da provedemo noć. Ja imam 
novac za skelu.« 

Kada su stigli na drugu obalu, okomio se na svog 
sabrat: »Vidiš li sada vrednost novca? Spasao sam i 
tvoj i moj život. Šta bi bilo s nama da i ja sprovodim 
duh odricanja kao ti?« 
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»Baš zbog tvog odricanja stigli smo ovde živi i 
zdravi«, rekao je prvi monah. »I to tek kada si resio da 
žrtvuješ svoj novac da bi platio skeledžiju! Jednom 
rečju, pošto ja nisam imao ni prebijene pare, tvoj džep 
je postao moj. Ja se nikada ne patim u životu, uvek se 
nade neko ko misli na mene.« 

VEZI KAMILU 

Jedan učenik došao je kamilom do šatora svog 
duhovnog učitelja i, kada je ušao u šator, učitelj ga je 
pitao da li je vezao kamilu. »Zašto bih to radio?« rekao 
je učenik. »Bog štiti interese onih koji ga vole - to ste 
me juče učili.« 

»Idi veži je, budalo!« dreknuo je učitelj. »Bog nema 
vremena da čini za tebe ono što lako možeš i sam da 
uradiš!« 

ORTAKLUK SA BOGOM 

Goldberg je imao najlepši vrt u gradu i, kad god bi 
prošao tuda, rabin bi mu doviknuo: »Kakav predivan 
vrt! Bog se uortačio s tobom!« »Hvala, rabi«, rekao bi 
Goldberg, poklonivši se. 

I tako je to teklo danima, nedeljama, mesecima. Kad 
god bi išao u sinagogu i vraćao se iz nje, rabin je govo-
rio isto: »Bog se uortačio s tobom!« sve dok Goldbergu 
nije dozlogrdila ova fraza, kojom ga je rabin od srca 
hvalio. 

I tako, kada je rabin ponovo rekao: »Bog se uortačio 
s tobom!« Goldberg je uzvratio: 
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»Može biti, ali trebalo je da vidite ovo mesto onda 
kad je u njemu bio samo Bog!« 

ČUVAR TUNIKE 

Jednom je veliki sufi Habib Ađami sišao do reke da 
se okupa i ostavio tuniku na obali. Tu je prolazio Hasan 
Basorski, video je tuniku i resio da je pričuva dok se 
vlasnik ne pojavi. Kada je Habib došao po tuniku, 
Hasan mu je rekao: »Kome si poverio tuniku dok si se 
kupao? Nekoje mogao daje odnese!« 

»Poverio sam je Onom ko je tebe unajmio da je 
pričuvaš«, rekao je sufi. 

POMOĆ U PUSTINJI 

Jedan čovek se izgubio u pustinji. Kasnije, kada je 
pričao svoju stravičnu pustolovinu, pomenuo je kako 
je, u očajanju, kleknuo na pesak i zazvao Boga u po-
moć. 

»Šta, znači daje Bog uslišio tvoju molitvu?« upitali 
su ga. 

»Ma kakav Bog! Pre nego što je stigao da mi po-
mogne, naišao je neki istraživač i pokazao mi put.« 

BUDUĆI OČEVI 

Nekoliko budućih očeva nervozno je sedelo u hod-
niku. Babica je uperila prst u jednog od njih i rekla: 
»Čestitam, muško je!« 
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U tom trenutku, drugi je besno odbacio novine u 
koje je buljio, skočio i viknuo: »Ej, stani malo! Šta se 
ovde dešava? Ja sam došao čitava dva sata pre njega!« 

HOĆU BRATA 

»Mama, hoću brata.« 
»Ne ide to tako brzo. Treba dosta vremena da se 

napravi brat.« 
»Zašto ne uradiš kao tata u fabrici?« 
»Kako?« 
»Zaposli više ljudi.« 

PLODOVI I SEME 

Jedna žena sanjala je da ulazi u potpuno novu rad-
nju i, na njeno veliko čudo, za tezgom je stajao Bog. 
»Šta se ovde prodaje?« upitala je. »Šta god srce želi«, 
rekao je Bog. 

Ne verujući svojim ušima, žena je resila da zatraži 
ono najlepše što ljudsko biće može da poželi. »Želela 
bih duševni mir, mudrost i da zauvek nestane svaki 
strah u meni«, rekla je. Zatim, promislivši, dodala je: 
»Ne samo za sebe, već za sve ljude na zemlji.« Bog se 
nasmešio: »Mislim da si pogrešno shvatila, draga moja. 
Ovde se ne prodaju plodovi, već samo seme«. 

MOCARTOV SAVET 

• Mladi kompozitor došao je jednog dana kod Mo- 
• carta po savet kako da razvije svoj talenat. 
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»Savetujem vam da počnete od nečeg jednos-
tavnog«, rekao je Mocart. »Od pesama, na primer.« 

»Ali vi ste još kao dete komponovali simfonije!« 
protestovao je mladić. 

»Istina je, ali nije mi bio potreban savet drugih kako 
da razvijem talenat.« 

BOG IGRA GOLF 

Jednog nedeljnog jutra posle službe božje Bog i Sveti 
Petar otišli su da igraju golf. Bog je počeo prvi. Snažno 
je udario lopticu koja je završila daleko u travi, a tada je 
iz žbunja iskočio zec, dograbio ustima lopticu i odjurio 
ka rupi. Iznenada, s neba se stuštio jastreb, ščepao zeca 
i vinuo se s njim u visinu. Tada se čuo pucanj nekog lov-
ca u pravcu jastreba koji je ispustio plen. Zec je pao na 
travu, loptica mu je ispala iz usta i otkotrljala se pravo u 
rupu. Sveti Petar se iznervirano okrenuo ka Bogu i re-
kao: »Staje ovo!? Igraš li ti golf ili se zavitlavaš?« 

A ti? Jesi li resio da shvatiš i prihvatiš da učestvuješ u 
igri života ili više voliš da zabavljaš sebe čudima? 

VODOINSTALATER NA NIJAGARI 

Neke stvari bolje je ostaviti takvim kakve su. 

Jedan mladić prepun entuzijazma, koji je baš za-
vršio za vodoinstalatera, otišao je da vidi vodopad 
Nijagare. 

Pažljivo ga je proučavao nekoliko minuta, a onda 
rekao: »Mislim da bih mogao da ga sredim.« 



SVETOST 

VATROGASNA KOLA 

Neko se rodi kao svetac, 
neko to postigne, 
a nekome biva nametnuto. 

Na naftonosnim poljima zapalio se izvor nafte i 
kompanija je pozvala sve stručnjake u državi da ugase 
požar. Međutim, jara je bila tako nepodnošljiva da niko 
nije mogao da priđe bliže od trista metara. 

U panici, na kraju su pozvali lokalnu vatrogasnu 
službu u kojoj su bili sve sami volonteri. Nakon pola 
sata dojurila su stara vatrogasna kola i zaustavila se na 
tridesetak metara od požara. Vatrogasci su skočili s 
vozila, polili sebe vodom, a onda krenuli da gase požar. 

Posle nekoliko dana, organizovan je svečani koktel 
za hrabre vatrogasce, a njihovom vodi je uručen ček na 
poveću sumu novca. 

Kada su ga novinari pitali kako če ga utrošiti, 
odgovorio je: »Prvo ču da oteram vatrogasna kola na 
remont, da već jednom poprave te kočnice!« 

Za neke druge ljude, međutim, svetost je običan ritual. 
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SVETA SENKA 

Bio jednom jedan čovek tako čestit i pobožan da su 
mu se čak i anđeli divili. Međutim, on uopšte nije bio 
svestan svoje svetosti. Radio je svakodnevne poslove, 
spontano šireći dobrotu oko sebe, kao što cveće širi 
miris ili svetiljka daje svetlost. Njegova svetost bila je 
u tome što je zaboravljao prošlost drugih ljudi i video 
ih onakve kakvi su u tom trenutku, tako da je preva-
zilazio njihovu pojavu i stizao do najintimnije suštine 
njihovog bića, gde su bili nevini, čisti i potpuno ne-
svesni onoga što čine. Zato je sve voleo i praštao sva-
kom koga bi upoznao, ne nalazeći ništa čudno u tome, 
jer je to proisteklo iz načina na koji ih je gledao. 

Jednog dana, ukazao mu se anđeo i rekao mu: »Bog 
me je poslao. Zatraži šta god hoćeš i daće ti se. Želiš li 
dar da isceljuješ ljude?« 

»Ne«, rekao je čovek, »bolje neka to sam Bog čini.« 
»Želiš li da vratiš grešnike na pravi put?« 

»Ne«, odgovorio je. »Nije moj zadatak da dodiru-
jem srca drugih ljudi. To je posao za anđele.« 

»Da li bi voleo da budeš takav primer vrline da ljudi 
osete potrebu da te oponašaju?« 

»Ne«, rekao je sveti čovek, »jer bih tako uvek bio u 
centru pažnje.« 

»Šta onda želiš?« pitao je anđeo. 
»Božju milost«, odgovorio je čovek. »Samo to.« 

»Ne, moraš da zatražiš neki čudotvorni dar ili će ti 
biti nametnut.« 

»Dobro, onda neka činim dobro, ali da o tome ništa 
ne znam.« 



Svetost 
^ f  

I tako, odlučeno je da senka svetog čoveka postane 
čudotvorna kad god se nalazi iza njegovih leđa. Gde 
god bi pala, bolesni bi se izlečili, zemlja bi postala 
plodna, iz presahlih fontana bi šiknula, a lica ljudi na-
grđena životnim mukama najednom bi se ozarila. 

POL SEZAN 

Svetost, kao i veličina, nije svesna same sebe. 

Pol Sezan je trideset pet godina živeo u senci, slika-
jući remek-dela koja je poklanjao neukim susedima. 
Toliko je voleo svoj posao da nije čak ni mislio o 
nekom priznanju; nije ni sanjao da će ga jednog dana 
smatrati ocem moderne umetnosti. 

Svoju slavu za života dugovao je jednom galeristi iz 
Pariza koji je video neke njegove slike i napravio prvu 
Sezanovu izložbu. Svi su doživeli to iznenađenje da se 
nađu pred velikim majstorom. I on je bio jednako izne-
nađen. Stigao je na izložbu oslonjen o ruku svoga sina 
i, kada je video svoje slike, nije mogao da priguši zadi-
vljenost. »Vidi, uramili su ih!« rekao je sinu. 

; SUBUTII PRAZNINA 

Subuti, Budin učenik, iznenada je otkrio bogatstvo i 
plodnost praznine - spoznajom da je sve nestalno, 
nezadovoljavajuće i lišeno čvrstine. U tom stanju 
božanske praznine, blaženo je sedeo pod drvetom kada 
je u jednom trenutku oko njega počelo da pada cveće. 
Bogovi su šaputali: »Ushićeni smo tvojim savršenim 
učenjem o praznini«. Subuti je odgovorio: »Ali ja ni 
reci nisam rekao o praznini.« 
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»Istina je«, rekli su bogovi. »Ti nisi govorio o praz-
nini, nismo čuli nikakav opis praznine. To je prava 
praznina.« Za to vreme, kiša cveća nije prestajala. 

Kada bih govorio o svojoj praznim, ili bar bio svestan 
toga, da li bi to zaista bila praznina? Muzika ima 
potrebu za flautom, pisma za belom hartijom, svetost 
za odsustvom sebe. 

RABINOVA SKROMNOST 

Jedan stari rabin se razboleo i učenici su, sedeći u 
istoj sobi, šaputali među sobom o njegovim nepreva-
ziđenim vrlinama. »Još od Solomona nije bilo takvog 
mudraca!« rekao je jedan. »A njegova vera? Ista je kao 
Avramova!« dodao je drugi. »Njegovo strpljenje je kao 
u Jova!« izjavio je treći. »Samo je Mojsije tako intim-
no razgovarao sa Bogom!« oglasio se četvrti. 

Rabin kao da se uznemirio. Kada su učenici otišli, 
žena gaje upitala: »Jesi li čuo kako hvale tvoje vrline?« 

»Jesam«, rekao je rabin. 
»Zašto si onda tako nezadovoljan?« 
»Moja skromnost«, pobunio se rabin. »Zašto niko 

nije pomenuo moju skromnost!?« 

Mora daje bio sveti čovek onaj koji je rekao: »Ja sam 
samo četiri prazna zida, bez ičega unutra«. Nema ve-
će ispunjenosti. 



Svetost 

TESNI OREOL 

Kod lekara je došao čovek koji se žalio na nesnosnu 
glavobolju koja ni jednog trenutka ne popušta. »Mo-
žete li da mi pomognete?« pitao je. »Svakako«, rekao 
je lekar, »ali recite mi prvo neke stvari. Da li mnogo 
pijete?« 

»Da li pijem? Taman posla. Ne konzumiram gadosti 
kao stoje alkohol.« 

»Pušite li možda?« 
»Prepuštam drugima da se truju duvanom. Nikad 

me to nije privuklo.« 
»Malo mi je nezgodno da vas pitam, ali... znate 

već... neki muškarci... imate li neke noćne avanture?« 
»Naravno da nemam. Za koga me vi smatrate? Le-

žem svake večeri najkasnije u deset.« 
»Recite mi«, nastavio je lekar, »taj vaš bol u glavi, 

da li je kao iznenadno oštro probadanje.« 
»E baš je takav.« 
»Stvar je vrlo jednostavna. Vaš problem je u oreolu 

koji vam je previše tesan. Treba ga malo popustiti.« 

Problem s našim idealima, ako hoćemo da smo na vi-
sini svakog od njih, je što postajemo osobe s kojima 
je nemoguće živeti. 

TITULA BARONA 

Jedna uticajna ličnost iz engleskog političkog života 
gnjavila je premijera Dizraelija da mu dodeli titulu 
barona. Premijer nije znao kako da mu udovolji, pa mu 
je na kraju rekao: »Zao mi je što ne mogu da vam dode-
lim titulu, ali mogu da vam ponudim nešto bolje - re-
cite svojim prijateljima da sam vam ponudio titulu, a da 
ste je vi odbili«. 



62   Antoni de Melo 

KAŽNJAVANJE ASKETE 

Jedan asketa živeo je čitav svoj život bez žena i 
posvetio se borbi protiv polnog nagona u sebi i drugi-
ma. Kada je umro, jedan njegov učenik umro je ubrzo 
posle njega. Stigavši na drugi svet, učenik nije mogao 
da poveruje očima - u krilu njegovog obožavanog uči-
telja sedela je najlepša žena koju je ikad video! Prišao 
je učitelju i došapnuo mu: »Dobri učitelju, sada znam 
daje Bog pravedan, jer nagrađuje na nebu za odricanja 
na zemlji.« 

Učitelj je mrzovoljno rekao: »Idiote, ovo nije raj i ni-
sam ja taj koga nagrađuju. Ona je ta koju kažnjavaju.« 

Kada je cipela komotna, zaboravljamo na stopala; 
kada je pojas dovoljno dug, zaboravljamo na struk. 
Kada je sve harmonija, zaboravljamo na svoje ja. 
Čemu onda služe odricanja? 

BOG I LEPOTICA 

Sveštenik lokalne crkve često je zastajao da popriča 
s jednom lepoticom sumnjivog morala i loše reputacije, 
i to na javnom mestu, na veliko zgražanje vernika. Na 
kraju je završio kod opata koji ga je pošteno izgrdio. 
Kada je opat ućutao, sveštenik mu je rekao: »Velečasni, 
uvek sam mislio daje bolje razgovarati sa lepom 
ženom dok su misli okrenute Bogu, nego moliti se 
Bogu dok su misli okrenute lepoj ženi«. 

Kad monah uđe u krčmu, ona postaje njegova ćelija; 
kada pijanac uđe u ćeliju, ona postaje njegova krčma. 
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 POBEDA NAD STRAHOM 

Jedan grad je pogođen zemljotresom, a duhovni 
učitelj se obradovao primetivši kako su učenici bili za-
čuđeni njegovom hladnokrvnošću. Kada su ga, posle 
nekoliko dana, pitali kako se pobeđuje strah, on ih je 
podsetio na sopstveni primer. 

»Sećate li se kako sam, dok su svi jurili u panici, 
mirno i dalje sedeo i popio vodu? Da li je iko video da 
mi je ruka kojom sam držao čašu zadrhtala?« 

»Ne«, odgovorio je jedan učenik, »ali to što ste po-
pili nije bila voda, već soja-sos.« 

NISTERUS BEŽI OD ZMAJA 

Veliki Nisterus, jedan od svetaca egipatske pustinje, 
prelazio je pustinju sa grupom učenika koji su ga poš-
tovali kao božjeg glasnika. Odjednom, pred njima je iz 
peska iskrsnuo ogromni zmaj i svi su se razbežali. 

Nakon mnogo godina, kada je Nisterus umirao, 
jedan od učenika gaje upitao: »Oče, jeste li se i vi upla-
šili onda kada smo videli zmaja?« •'   »Ne«, odgovorio 
je samrtnik. '    »Zašto ste onda pobegli s nama?« 

»Mislio sam daje bolje pobeči od zmaja, nego posle 
bežati od svoje taštine.« 

ČUDOTVORAC 

Kada je egipatska pustinja bila utočište svetaca koje 
su nazivali Očevi pustinje, jedna žena bolesna od 
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smrtonosne bolesti tražila je Oca Longina, koji je bio 
čuven kao svetac i iscelitelj. 

Dok je tako lutala duž morske obale, naišla je baš na 
Longina, koji je skupljao drva za potpalu i rekla mu: 
»Oče, znate li gde živi Otac Longin?« 

Longin je upitao: »Zašto tražiš tog starog prevaran-
ta. Ne idi kod njega, samo će ti nauditi. Šta te muči?« 
Objasnila mu je o čemu se radi, i on je poslao kući, 
rekavši joj: 

»Idi sad, Bog će te sigurno izlečiti. Longin ti ništa 
ne bi pomogao«. 

I tako je žena otišla, uverena da će da ozdravi, kako 
je i bilo, i živela još mnogo godina, ne znajući da je 
Longin izlečio. 

BAHAUDIN KRIJE ČUDA 

Jednom je neko pitao učenika čuvenog mistika 
Bahaudina: »Reci mi, zašto tvoj učitelj krije svoje 
čudotvorstvo? Lično sam prikupio dokaze koji neo-
borivo govore da je u istom trenutku bio prisutan na 
različitim mestima, daje izlečio ljude snagom molitve, 
govoreći im da ih je sopstvena prirodna moć izlečila, 
da je pomogao ljudima u bezizlaznim situacijama, a 
zatim je to pripisivao njihovoj vrlini. Zašto se tako po-
naša?« 

»Odlično znam o čemu govorite«, rekao je učenik. 
»I ja sam sve to primetio, i mislim da vam mogu objas-
niti. Pre svega, učitelj ne voli da bude u centru pažnje. 
Osim toga, ako se ljudi zainteresuju za čuda, ubeđen je 
da niko neće poželeti da bilo šta nauči što je zaista 
vredno s duhovne tačke gledišta.« 
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GRAMZIVI MONAH 

Gesen je bio budistički monah, a istovremeno izu-
zetno talentovan slikar. Pre nego što ma šta naslika, 
tražio je da mu unapred plate i tražio je uvek mnogo. 
Zato je postao čuven kao Gramzivi monah. 

Jednog dana, pozvala ga je jedna gejša, tražeći od 
njega da naslika nešto. Gesen je došao i upitao je: 
»Koliko ćeš mi dati?« Devojka je tada radila kod nekog 
bogatog klijenta, pa mu je rekla: »Bilo koju sumu, ali 
sliku moraš da uradiš sada i ovde, preda mnom.« 

Gesen je odmah počeo da slika i, kada je završio, 
tražio je veću cifru nego ikad. Kada mu je davala 
novac, gejša je rekla: »Kažu da je ovaj čovek monah, 
ali on misli samo na pare. Neverovatno je talentovan, 
ali duša mu je ogrezla u pohlepi. Kako uopšte izlagati 
slike tako gramzivog čoveka? To što on radi prikladno 
je samo za moj donji veš!« Nakon tih reci, bacila mu je 
podsuknju i tražila da na njoj naslika bilo šta. Pre nego 
stoje počeo, Gesen je uobičajeno pitao: »Koliko ćeš mi 
dati?« 

»Koliko god tražiš«, rekla je gejša. Gesen je rekao 
cifru, naslikao sliku, ravnodušno uzeo novac i izašao. 

Nakon mnogo godina, neko je pukim slučajem do-
znao zašto je Gesen bio toliko gramziv. Provincija u 
kojoj se rodio često je bila ugrožena strahovitom su-
šom. Bogati ljudi ništa nisu činili da bi pomogli siro-
mašnima, pa je Gesen sagradio tajne ambare s rezer-
vama žita. Niko nije znao otkud to žito, ni ko je taj 
dobročinitelj. Osim toga, i put koji je vodio od sela do 
grada bio je u tako lošem stanju daje često bio potpuno 
neprohodan, na veliku patnju bolesnih i starih ljudi 
kojima je bio potreban lekar. Gesen ga je popravio. 
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Poslednji razlog bio je hram za meditaciju, o kome je 
Gesenov učitelj oduvek maštao. Gesen je izgradio 
hram u znak zahvalnosti voljenom učitelju. 

Kada je sve to učinio, monah je odbacio boje i kist, 
povukao se u planine i nikada više nije naslikao nijed-
nu sliku. 

Osuda neke osobe uglavnom odražava ono što pos-
matrač zamišlja da vidi u njoj. 

TANZAN I UNSO 

U razdoblju Meiđi, živela su u Tokiju dva potpuno 
različita učitelja. Jedan, Unšo, strogo se pridržavao 
svakog budističkog propisa. Ustajao je u ranu zoru i 
legao u sumrak, ništa nije jeo kad sunce prede zenit i 
nikada nije okusio nikakvo opojno piće. Drugi učitelj, 
Tanzan, nije se držao nijednog propisa, jeo je u svako 
doba i koliko mu se htelo a spavao je čak i tokom dana. 
Jednog dana, Unšo je posetio Tanzana i zapanjio se 
kada je video da ovaj pije, jer je to svakom budisti stro-
go zabranjeno. 

»Zdravo, dragi prijatelju«, rekao je Tanzan. »Sedi, 
popij malo sa mnom.« 

Unšo se osetio uvređeno, ali je smireno rekao: »Ja 
nikada ne pijem«. 

»Ko ne pije, taj nije ljudsko biće«, uzvratio je 
Tanzan. 

Unšo je tada izgubio strpljenje i rekao mu: »Zar ti 
meni kažeš da nisam ljudsko biće zato što ne dodirujem 
ono stoje Buda izričito zabranio! Šta sam ja, ako nisam 
čovek?« 

»Buda«, veselo je rekao Tanzan. 
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Tanzan je umro isto tako prirodno kako je i živeo. 
Poslednjeg dana svog života napisao je šezdeset 
poštanskih karti i na svakoj je pisalo: 

Odlazim s ovoga sveta. Ovo 
je poslednje od mene. 
Tanzan, 27. jula 1982. 

Zamolio je jednog prijatelja da odnese karte na 
poštu i zatim smireno izdahnuo. 

Sufi Junaid iz Bagdada rekao je jednom prilikom: 
»Simpatičan bekrija bolji mi je od antipatičnog sveca«. 

STARICA NA PLAZI 

Jedna porodica uživala je na plaži. Deca su se ku-
pala u moru i pravila kule u pesku, kada se pojavila 
neka starica u prljavoj i iscepanoj odeći, njena seda i 
raščupana kosa vijorila je na vetru. Mumlajući nera-
zumljive reci, sakupljala je nešto iz peska i trpala to u 
kesu. Roditelji su pozvali decu i rekli im da se klone 
ove starice. Kada je prošla kraj njih, osmehnula im se, 
ali oni nisu uzvratili na njen pozdrav. 

Tek pred povratak, posle nedelju dana, doznali su da 
ta starica uvek skuplja komadiće stakla po plaži, da se 
deca ne bi posekla. 

SVESTENIK U RESTORANU 

Bio jednom sveštenik koji nikada nije mislio ništa 
;loše ni o kome. 
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Jednog dana, sedeo je u restoranu i pio čaj, jer je to 
bilo jedino što može sebi da priušti u vreme velikog 
posta, kada je, iznenađen, za susednim stolom video 
jednog mladića koji je proždirao ogroman biftek. 

»Nadam se da vas nisam skandalizovao, Oče«, re-
kao je mladić, osmehnuvsi se. 

»Verovatno si zaboravio da se danas posti.« 
»Ne, ne. Znam za to.« 
»Možda si nešto iscrpljen, pa ti je lekar zabranio da 

postiš?« 
»Ni govora. Zdrav sam kao dren.« 
Sveštenik je tada pogledao ka nebi u rekao: »Kakav 

divan primer, Gospode! Vidiš li kako ovaj mladi čovek 
radije priznaje svoj greh nego da kaže neistinu?« 

RINZAJEV SMEH 

Veliki učitelj žena, Rinzaj, svake večeri pred odla-
zak na spavanje grohotom se smejao, tako da su hodni-
ci hrama odjekivali, i taj smeh se nadaleko čuo. 

Isto je činio u zoru, toliko bučno da je budio Čak i 
one monahe koji najtvrđe spavaju. Učenici su ga više 
puta pitali zašto se smeje, ali nikad im nije odgovorio. 
Kada je umro, u grob je poneo svoju tajnu. 



JA 

TAJANSTVENO JA 

Kolekcionar antikviteta ušao je jednog dana u anti-
kvarnicu u gradu u kome nikada ranije nije bio. Dugo 
je razgledao, i na kraju upitao vlasnika: »Šta je po 
vama najčudnije, najtajanstvenije od svega u ovoj rad-
nji?« 

Starac je pogledao na stotine retkih stvari, punjenih 
životinja i ptica, arheoloških iskopina, lovačkih tro-
feja... da bi na kraju rekao: »Najčudnija stvar u ovoj 
radnji je, nesumnjivo, taj koji govori s vama.« 

NAJVEĆI PRONALAZAK STOLEĆA 

Učiteljica je govorila o savremenim pronalascima i 
upitala: »Može li neko da mi kaže koji je najveći pro-
nalazak dvadesetog veka?« Jedan dečak bistrog izgleda 
prvi je uzbuđeno podigao ruku i uskliknuo: »Ja!« 

GDE SAM JA? 

Bio jednom jedan glupak. Svakog jutra kad bi se 
probudio toliko se mučio da pronađe odeću da je već 
počeo da strahuje od odlaska u krevet kad pomisli na 
probleme koji ga očekuju pri buđenju. 
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Jedne večeri uzeo je papir i olovku i uporedo sa 
svlačenjem beležio naziv i poziciju svakog dela odece. 
Sutradan, uzeo je papir i pročitao: »Pantalone« - i eto 
ih. Navukao ih je. »Košulja« - eto i nje. Obukao je. 
»Šešir« - spreman. Stavio gaje na glavu. Bio je veoma 
zadovoljan rešenjem svog problema dok mu nije sinula 
užasna misao. »A ja, gde sam ja!?« Zaboravio je da 
zapiše. Počeo je da traži, ali uzalud. Nije uspeo da 
pronađe sebe. 

Šta mislite o onima koji kažu: »Čitam ovu knjigu da bih 
saznao ko sam«? 

PROČITAJ MI REČ »JA« 

Svakog dana, u uglu jedne japanske biblioteke, se-
deo je jedan stari monah, spokojno zadubljen u medi-
taciju. »Nikad te nisam video da čitaš sutre«, rekao mu 
je bibliotekar. 

»Nikad nisam naučio da čitam«, uzvratio je monah. 
»Kakva sramota! Monah bi morao znati da čita. 

Hoćeš li da te naučim?« 
»Da, reci mi«, kazao je monah, pokazavši na sebe, 

»šta znači ova reč?« 

PUSTINJAK I NJEGOVO JA 

Jedan pustinjak bio je toliko izmučen iskušenjima 
svake vrste da nije više mogao da izdrži. Resio je da 
napusti svoju ćeliju i ode kud ga noge nose i oči vode. 
Dok je obuvao sandale da sprovede svoju odluku, pri- 
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metio je drugog pustinjaka nedaleko od njega koji je 
takode obuvao sandale. 

»Ko si ti?« upitao je nepoznatog. 
»Tvoje ja«, odgovorio je ovaj. »Ako sam kriv što 

odlaziš, znaj da ću ići s tobom kud god ti pošao.« 

Očajni pacijent poverio se psihijatru: »Kud god 
pošao, šta god radio, večito za sobom vučem sebe, i to 
uvek sve pokvari«. 

Ono od čega bežiš i ono za šta se vezuješ samo su dve 
strane u tebi. 

GURU I KROKODILI 

Jedan mladić u potrazi za istinom, odgajan u kući 
duhovnog učitelja koji ga je uputio na stazu svetosti, 
stigao je kod jednog čuvenog gurua koga je pratila 
fama da je čudotvorac, mada je bio običan prevarant, 
što mladić nije znao. 

»Pre nego što te primim za svog učenika«, rekao mu 
je guru, »moram da proverim tvoju poslušnost. Ova re-
ka ovde puna je krokodila. Hoću daje preplivaš.« 

Mladićevo poverenje bilo je tako veliko daje učinio 
kako mu je rečeno, preplivavši reku i vičući usput: 
»Slava moći moga učitelja!« 

Na veliko zaprepašćenje gurua, mladić se vratio 
nepovređen. To je ubedilo gurua da je on mnogo veći 
svetac nego što je mislio, pa je resio da svojim po-
klonicima pokaže svoju moć. Ušao je u reku, vičući: 
»Slava meni! Slava meni!« ali krokodil se bacio na nje-
ga i rastrgnuo ga. 
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ĐAVO PRERUŠEN U ANĐELA 

Đavo, prerušen u blistavog anđela, pokazao se jed-
nom od svetih Otaca pustinje i rekao mu: »Ja sam 
arhanđel Gabrijel i šalje me Svevišnji«. Pustinjak mu je 
odgovorio: »Razmisli malo. Mora da te je poslao ne-
kom drugom, jer ništa nisam uradio čime bih zaslužio 
da me poseti anđeo«. Na te reci, đavo je iščezao i nije 
se više ukazivao pustinjaku. 

KAKAV UDARAC! 

Jedan turista u Japanu otišao je da igra golf. Prvo što 
je zapazio je da su skupljači lopti uglavnom devojke. 
Ali, pošto je zakasnio, zapao mu je jedan dečak koji je 
znao samo dve reci engleskog. Međutim, zahvaljujući 
tim recima, dečak je pune dve nedelje sakupljao lopte 
turisti. Posle svakog udarca, kakav god bio, dečak bi 
lupio nogom u zemlju i oduševljeno govorio: »Kakav 
udarac!« 

UVREĐENA MAJKA 

Jedna žena bila je duboko povredena ponašanjem 
svog petnaestogodišnjeg sina, koji je, kad god bi nekud 
išli zajedno, uvek išao dva-tri koraka ispred nje, kao da 
je se stidi. 

»Da li se ti mene stidiš?« upitala gaje najzad. »Za-
što stalno ideš ispred mene?« 

»O ne, mama«, u neprilici je odgovorio momak. 
»Problem je u tome što ako mlado izgledaš, pa bi neko 
od mojih prijatelja mogao da pomisli da si moja nova 
devojka.« 

Njeno neraspoloženje nestalo je kao rukom odne-
seno. 
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PETAO I KONJ 

Jedan petao raskopavao je zemlju baš iza velikog 
konja. Kada se konj uznemirio i počeo da topće noga-
ma, petao ga je pogledao i rekao mu: »Mogli bi da pri-
pazimo malo, uskoro ćemo početi da se gazimo«. 

Staje rekao mrav slonu dok su stajali u redu za ulazak u 
Nojevu barku? »Prestani da se guraš!« 

SLON I BUVE 

Jedna buva resila je da se sa porodicom preseli u 
slonovo uho. Zato je viknula iz sve snage: »Gosn Slo-
ne, doselila sam se sa familijom u vaše uho. Razmislite 
malo, pa mi recite možemo li da ostanemo.« Slon, koji 
uopšte nije primetio prisustvo buva, spokojno je pro-
dužio svojim putem. Kada je prošlo nedelju dana, buva 
je to shvatila kao pristanak. 

Nakon mesec dana, gđa Buva resila je da slonovo 
uho nije tako prikladna lokacija za njihovu porodicu i 
počela da tera muža da promene stan. Muž ju je zamo-
lio da sačeka bar još mesec dana, da ne bi povredili 
slona. 

Na kraju, pokušao je da mu, krajnje obzirno, obja-
sni: »Gosn Slone, resili smo da se selimo, što nema ni-
kakve veze s vama, jer je vaše uho toplo i gostoljubivo. 
Ali moja žena ima neke prijateljice u kopitu bizona. 
Ako nemate ništa protiv, recite mi kad razmislite.« 

Kada slon ni posle dva dana ništa nije rekao, buve 
su mirne savesti promenile stan. 

( Vasiona ne zna čak ni da ti postojiš! Opusti se! 
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RADNIK I HOR 

Hor je pevao na poslednjoj probi pred premijeru 
opere, usred velike gužve, jer je ekipa radnika postav-
ljala scenu. Kada je jedan mladi radnik krenuo usrdno 
da čekića, tako da je buka postala nepodnošljiva, diri-
gent je dao znak horu da prekine i upitno pogledao ka 
proizvođaču buke. »Samo vi nastavite s probom«, ve-
selo je rekao mladić, »ništa mi ne smetate.« 

PERAČ PROZORA 

Jedna žena izašla je ispod tuša i, kad je pružila ruku 
ka peškiru, na svoj užas videla je čoveka na skeli koji 
je prao prozore i sa simpatijom gledao u nju. Toliko je 
bila zapanjena, daje samo stajala otvorenih usta. 

»U čemu je stvar, gospođo? rekao je perač. »Zar ni-
kada niste videli perača prozora?« 

FELERIČNE KOPIJE 

Jedan naučnik koji se bavio kloniranjem uspeo je da 
stvori desetak potpuno vernih kopija sebe. Kada je 
Anđeo Smrti došao po njega, nije znao koga da vodi. 
Zato je razradio strategiju. Pojavio se i rekao: »Vi ste 
zaista genije kada ste uspeli da stvorite tako verne ko-
pije sebe. Međutim, otkrio sam mali feler u vašem opu-
su«. Naučnik je skočio, povikavši: »Feler!? Nemogu-
će! Gde je feler?« 

»Upravo ovde«, rekao je anđeo i odneo ga. 
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PAUČINA NA TURBANU 

Jedan stari arapski sudija bio je čuven po svojoj 
mudrosti. Kada mu je dućan poharan treći put za re-
dom, vlasnik se uputio kod sudije da mu se požali, jer 
nikako nije mogao da uhvati lopova. 

Sudija je naredio da se vrata dućana skinu sa šarki i 
prenesu na glavni trg gde će biti šibana dok ne kažu ko 
je lopov. Na trgu se okupila velika gomila sveta da pri-
sustvuje šibanju vrata. Nakon pedeset šiba, sudija je 
priljubio uho vratima, da čuje priznanje. Kada se uspra-
vio, objavio je: »Vrata su priznala da čovek koji ih je 
triput obio ima paučinu na turbanu«. 

Kad je to rekao, jedan čovek u gomili podigao je 
ruku ka turbanu. Odmah su mu pretresli kuću i pronašli 
pokradenu robu. 

Dovoljna je samo jedna reč pohvale ili kritike i naše ja 
se odmah pokaže. 

S ARGAREPA JE MOJA! 

Jedna stara žena dospela je posle svoje smrti pred 
Božji sud. Kopajući po registru, Sudija nije mogao da 
pronađe ni jedno delo milosrđa osim jedne šargarepe 
koju je udelila nekom prosjaku. Ipak, moć jednog 
jedinog čina ljubavi bila je dovoljna daje pošalje u raj. 
Sargarepa je doneta na sud i uručena ženi. Kako ju je 
uzela, počela je da se diže uvis, kao da je vuče ne-
vidljivi konac. U tom trenutku, neki sirotan okačio se 
za skut njene haljine, za njegovu nogu okačio se neko 
treći, i ubrzo se formirao čitav niz ljudi koji su se peli 
ka raju, okačeni o šargarepu. Žena nije osećala nikakav 
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teret, a pošto nije gledala naniže, nije ni primetila šta se 
dešava. 

Peli su se sve više i više, dok nisu stigli do samih 
vratnica raja. U tom trenutku, žena se okrenula da baci 
poslednji pogled ka Zemlji i ugledala ispod sebe čitav 
niz ljudi, okačenih o nju. 

Kako je pobesnela! Pripretila im je rukom i viknula: 
»Marš! Dalje od rnene! Sargarepa je moja!« Dok je 
tako mahala rukom, šargarepa joj je ispala i ona se 
sunovratila sa čitavom svojom pratnjom. 

Samo jedan je uzrok sveg zla na Zemlji: »Ovo je 
moje!« 

DUBOREZAC ČING 

Čuveni duborezac Čing načinio je noseću konstruk-
ciju za zvono lokalnog hrama. Svi su zadivljeno gledali 
njegov rad, a uvaženi Lu je rekao: »Kakav ste vi to 
genije, ovo kao da su duhovi pravili!« 

Čing je uzvratio: »Vaša svetlosti, ja sam samo 
običan zanatlija, nikakav genije. Ali ima jedna stvar -
pre svakog posla meditiram tri dana da bih postigao 
duševni mir. Posle tri dana meditacije ne mislim više na 
nagradu i zaradu. Nakon pet dana razmišljanja, pohvale 
i kritike postaju mi nevažne, kao i veština ili nesposob-
nost. Posle sedam dana meditacije, najednom zaborav-
ljam na svoje udove, na svoje telo, zaboravljam na 
čitavog sebe. Gubim svest o svemu što me okružuje. 
Ostaje samo moja umetnost. U tom stanju duše ulazim 
u šumu i gledam svako drvo, sve dok ne nađem takvo 
u kome se moj duborez ogleda u punoj lepoti. Tada 
moje ruke počinju da rade. Pošto je moje ja potpuno 
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odsutno, u tom poslu priroda susreće prirodu, i zato se 
možda kaže da je ono što uradim kao da su ga duhovi 
pravili.« 

KO JE MARUF KARKI? 

Jedan učenik došao je arapskom učitelju Marufu 
Karkiju i rekao mu: »Ljudi svašta govore o vama. 
Jevreji kažu da ste njihov, hrišćani vas smatraju svojim 
svecem, a muslimanima ste dokaz u slavu islama«. 

»To je ono što pričaju ovde u Bagdadu«, uzvratio je 
Maruf. »Kada sam živeo u Jerusalemu, Jevreji su go-
vorili da sam hrišćanin, hrišćani da sam musliman, a 
muslimani da sam Jevrejin.« 

»A šta mi da mislimo o vama?« 
»Smatrajte me onim koji o sebi kaže: oni koji me ne 

poznaju, poštuju me, a oni što me preziru ne poznaju 
me.« 

Ako mislite da ste takvi kako o vama pričaju vaši 
prijatelji ili neprijatelji, tada apsolutno ne poznajete 
sebe. 

KO SI TI? 

Jedna žena je pala u komu i najednom kao da se 
našla pred božjim sudom. »Ko si ti?« upitao je Glas. 

»Ja sam gradonačelnikova žena.« »Ne 
pitam čija si žena, već ko si ti.« »Ja 
sam majka četvoro dece.« »Ne pitam 
čija si majka, već ko si ti.« 
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»Ja sam učiteljica u školi.« »Ne pitam šta radiš, već ko 
si.« I sve tako. Šta god bi rekla, nikako da kaže 
pravi odgovor. 

»Ko si?« 
»Hrišćanka.« 
»Ne pitam koje si vere već ko si.« 
»Ja sam ona što je uvek išla u crkvu i pomagala 

ubogima i sirotima.« 
»Nisam pitao kakva si bila, već ko si.« 
Na kraju, pošto nije umela da odgovori, vraćena je 

nazad. Kada je ozdravila, resila je da otkrije koje i sve 
se promenilo. 

Tvoja dužnost je postojanje. Ne da budeš neko, niti da 
budeš niko, jer se za to kaci pohlepa i ambicija. Ne-
moj biti ovaj ili onaj, jer tako postaješ uslovljen, treba 
samo da postojiš i to je sve. 

KO JE HIPIK? 

U psihijatrijsku ordinaciju ušao je zabrinut tip duge 
kose, s ogrlicom oko vrata, zvonastih pantalona, pušeći 
marihuanu. Psihijatar mu je rekao: »Vi tvrdite da niste 
hipik, kako onda objašnjavate svoju odeću, kosu, po-
našanje?« 

»Objasnite vi to meni, zato sam i došao kod vas.« 

Poznavati stvari ovog sveta znači biti učen. 
Poznavati druge ljude znači biti mudar. 
Poznavati samog sebe znači biti prosvetljen. 
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UDALAKINA LEKCIJA 

Iz Upanišada 

Svetac Udalaka učio je sina Svetaketu da vidi Jedno 
iza mnogostrukih pojava, putem raznih parabola. 

Jednog dana rekao je sinu da baci pregršt soli u 
činiju s vodom. Sutradan mu je rekao: »Donesi mi onu 
so koju si juče stavio u vodu«. 

»Nema je više«, rekao je dečak. »Istopila se.« 
»Probaj vodu s ove strane činije«, rekao mu je Udalaka. 
»Kakva je?« »Slana.« 

»Probaj iz sredine. Kakva je?« 
»Slana.« 
»Stavi tu činiju na sunce.« Dečak je poslušao i, kada 

je voda isparila, ugledao je so. Tada je Udalaka za-
ključio: »Bog se ne vidi, ali postoji«. 

Oni koji traže prosvetljenje ne nalaze ga, jer ne shvataju 
daje predmet traganja u stvari tragalac. 

Bog, kao i lepota, unutra je za onog ko ume da gleda. 



ISTINA 

 

OPLAKIVANJE 

Na pogrebu jednog bogataša, svi su primetili nepo-
znatog čoveka koji je stajao sa strane i plakao. Neko ga 
je upitao: »Jeste li vi rođak pokojnika?« 

»Ne.« 
»Zašto onda plačete?« 
»Baš zato što nisam.« 

Ljudi skoro uvek oplakuju sami sebe. 

DOPADANJE 

Majka je pitala sina: »Šta kaže tvoja devojka - zašto 
joj se sviđaš?« 

»Zato što misli da sam lep, pametan, talentovan i 
odlično igram.« 

»A zašto se ona tebi sviđa?« 
»Zato što misli da sam lep, pametan, talentovan i 

odlično igram.« 

KOŠULJA ILI DEČKO 

Jedna devojka kupila je s puno entuzijazma drečavu 
mušku košulju, ali je sledećeg dana, razočarana, došla 
daje vrati. »Mom dečku se ne dopada«, rekla je. 
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Posle nedelju dana radosno je ušla u istu radnju i 
tražila da kupi istu košulju. 

»Sta, zar je vaš dečko promenio mišljenje?« upitao 
je prodavač. 

»Ne, ja sam promenila dečka.« 

NESREĆNI SIN I SREĆNA KĆI 

Dve stare prijateljice srele su se nakon mnogo go-
dina. »Reci mi«, upitala je jedna, »kako ti je sin?« 

»Moj sin? Siroti mladić! Kako se nesrećno oženio! 
Ta opajdara ništa ne radi po kući, ne ide u nabavku, ne 
kuva, ne sprema za sobom, samo se izležava po ceo dan 
i čita. Jadnik mora čak da joj donosi doručak u krevet. 
Zamisli samo!« 

»To je stvarno užasno. A tvoja kći?« 
»E, ona je baš srećne ruke. Udala se za pravog 

anđela. On joj ne da ništa da radi po kući, uvek ide u 
nabavku, kuva, a imaju i devojku koja im sprema. On 
joj čak donosi doručak u krevet. Zar to nije divno? 
Može da spava do mile volje i da se izležava po ceo 
dan!« 

DEVOJAČKA ŽELJA 

»Mislite li da možete pružiti mojoj kćeri to što ona 
želi?« 

»Naravno, gospodine. Ona kaže da želi mene.« 

Niko to ne bi nazvao ljubavlju da je novac to što ona 
želi. Zašto je to ljubav ako si ti to što ona želi? 
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ODBEGLI MUŽ 

Jedna korpulentna žena ušla je zadihano kod ma-
tičara i bacila mu venčanicu na sto. »Jeste li vi taj koji 
je potpisao ovo kada ste me venčali sa Jakobom Jakob-
sonom!?« 

Matičar je stavio naočare i proučio dokument. »Ta-
čno. Ja sam taj. Zašto?« 

»Zašto!?« besno je rekla žena. »Zato što je utekao. 
Da čujem, šta ćete 

PSI NA ISTOM LANCU 

Posle žestoke svađe sa ženom, čovek je rekao: »Za-
što ne možemo da živimo u miru, kao naša dva psa koji 
se nikad ne koškaju?« 

»Istina je da se lepo druže«, priznala je žena. »Ali 
probaj da ih vežeš na isti lanac, pa ćeš videti šta će da 
se desi.« 

PRINCEZA ZALJUBLJENA U ROBA 

Jedna arapska princeza zaljubila se u svog roba i 
izrazila želju da se uda za njega. Koliko god se njen 
otac suprotstavljao i šta god radio da je odvrati, ništa 
nije vredelo. Na kraju se pojavio jedan mudrac koji mu 
je rekao: »Na pogrešnom ste putu. Ako joj zabranite da 
se uda i da ga vida, samo će se još više zaljubiti.« 

»Pa šta da činim?« rekao je kalif. 
Mudrac je predložio rešenje. Kalif je bio skeptičan, 

ali je na kraju resio da pokuša. Pozvao je princezu i 
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rekao joj: »Hoću da stavim na probu tvoju ljubav pre-
ma tom mladiću. Bićeš zaključana trideset dana i noći 
u istoj ćeliji zajedno sa njim. Ako i posle toga budeš 
želela da se udaš za njega, dobićeš moj pristanak.« 

Princeza je, van sebe od radosti, zagrlila oca i rados-
no prihvatila probu. Prvih nekoliko dana sve je bilo 
dobro. Zatim, počela je da oseća dosadu. Nakon ne-
delju osetila je potrebu za društvom, dok su reci i po-
stupci roba počeli da je razdražuju. Nakon deset dana 
bacila se na vrata ćelije, lupajući pesnicama i vičući da 
joj otvore. Kada su je najzad pustili, bacila se ocu oko 
vrata, plačući, zahvalna što ju je oslobodio čoveka 
koga je sad mrzela. 

Za pravi odnos i pravu ljubav ponekad je potrebna 
distanca. 

• JEREMIJAI NAKOVANJ 

. Jeremija je bio zaljubljen u jednu vrlo visoku ženu. 
Svake večeri pratio je kući posle posla i stalno se nadao 
da će je poljubiti, ali je bio previše stidljiv da bi je upi-
tao. Jedne večeri skupio je hrabrost. 

»Smem li da te poljubim?« upitao je. Pristala je. Ali 
Jeremija je bio izuzetno niskog rasta, pa su pogledali 
naokolo ne bi li našli nešto na šta bi se popeo. U blizini 
je bila napuštena kovačnica, pa se popeo na nako-
vanj, koji mu je omogućio daje poljubi. 

Produžili su dalje i, nakon stotinak metara, Jeremija 
je opet upitao: »Draga, smem li da te poljubim?« 

»Ne«, odgovorila je, »dostaje bilo za večeras.« 
»Zašto mi onda ranije nisi rekla, da ne teglim pro-

kleti nakovanj!?« 

Kada ljubav nosi teret, uopšte ga ne primećuje. 
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REVOLUCIONAR 

Gomila ljudi okupila se oko uličnog govornika, na 
uglu jedne ulice. »Posle revolucije, svi će da voze 
limuzine, posle revolucije svi će imati telefon u kuhinji 
i vikendicu na planini«, vikao je. 

Jedan glas iz gomile se pobunio: »Alija neću limu-
zinu, ne treba mi telefon u kuhinji ni vikendica na pla-
nini.« 

»Posle revolucije«, doviknuo mu je govornik, »radi-
ćeš ono što ti kažu, nećeš moći da izvoljevaš!« 

Ako hoćeš savršeni svet, eliminiši ljude. 

PROSJAK KOJI JE MRZEO BOGA 

Jednom je Avram primio u svoj šator prosjaka i 
ponudio ga ručkom. Kada je Avram počeo da se moli, 
prosjak je tako užasno psovao na svako pominjanje 
imena božjeg, da gaje Avram na kraju izbacio napolje. 

Te večeri, dok se molio, Bog mu se javio recima: 
»Taj čovek me već pedeset godina proklinje, pa ga ipak 
ni jednog dana nisam ostavio bez hrane, a ti ne možeš 
ni jedan obrok da mu daš«. 

ZABRINUTI DEČAK 

Učiteljica je primetila da je jedan dečak tužan i za-
mišljen. »Šta te brine?« upitala ga je. »Moji roditelji«, 
rekao je. Tata po ceo dan radi da me nahrani, kupi mi 
odeću, igračke i knjige, i da plati za mene najbolju 
školu u gradu, a moraće još više da radi ne bih li upisao 
najbolji fakultet. Mama po ceo dan kuva i sprema po 
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kući, pere i pegla, ide u nabavku, sve samo da meni 
bude potaman.« 

»Šta te onda brine?« 
»Bojim se da ne pobegnu od mene.« 

POKLON ZA DOMAĆICU 

Kada je jedna osmogodišnja devojčica sakupila no-
vac i kupila majci poklon, žena je bila veoma izne-
nađena i zahvalna, jer domaćice mnogo daju a malo 
dobijaju. Devojčica kao da je to shvatila, rekavši joj: 
»To je zato što tako puno radiš, mama, a niko to ne ume 
da ceni«. 

Žena je uzvratila: »Pa i tvoj otac puno radi«. 
»Da«, rekla je devojčica, »ali on tome ne pridaje 

značaj.« 

AL-MAMUNOV KONJ 

Bagdadski kalif Al-Mamun imao je prelepog arap-
skog konja. Bogati Omah želeo je tog konja i nudio je 
mnogo kamila za njega, ali kalif nije hteo da se rastane 
od konja. Omah je resio da dođe do konja po svaku 
cenu, makar i prevarom. 

Znao je kuda će proći Al-Mamun, pa se prerušio u 
prosjaka, legao nasred puta i čekao. Al-Mamun je bio 
čovek mekog srca i, čim gaje video, sjahao je s konja 
da vidi šta mu je. 

»Avaj!« zavapio je lažni prosjak. »Danima gladu-
jem i nisam u stanju da hodam.« 
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Al-Mamun gaje pažljivo popeo na konja i Omah je 
to smesta iskoristio da krene u galop, dok je kalif trčao, 
vičući mu da stane. Kada je Omah dovoljno daleko 
pobegao, zastao je i okrenuo se. »Ukrao si mi konja!« 
vikao je Al-Mamun. »Moram da te zamolim nešto.« 

»Šta?« upitao je Omah. 
»Da nikom ne kažeš kako si došao do konja.« 
»Zašto?« 
»Ako se raširi glas o tvojoj prevari, može se desiti 

da jednog dana niko ne zastane da pomogne nekome ko 
leži nasred ulice i zaista umire.« 

MANGO ZA POTOMKE 

Pred sezonu monsuna jedan starac kopao je rupe u 
svojoj bašti. »Sta radiš?« pitao ga je sused. »Sadim 
mango«, odgovorio je starac. 

»Zar misliš da ćeš stići da probaš plodove?« 
»Ne, tako dugo neću poživeti, ali drugi hoće. Palo 

mi je na pamet da sam čitavog života jeo mango koji su 
drugi sadili. Ovo je moj način da im zahvalim.« 

KAMEN NASRED PUTA 

Jednom je Diogen stajao na ulici i smejao se kao 
lud. 

»Zašto se smeješ?« pitao ga je prolaznik. 
»Vidiš li onaj veliki kamen nasred puta? Otkako sto-

jim ovde, već se desetoro njih spotaklo o njega, ali niko 
se od njih nije setio da ga ukloni, kako se drugi ne bi 
spotakli.« 
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KADA JE DAN, A KADA NOĆ? 

Jedan guru pitao je svoje učenike kako znaju kad 
prestaje noć i počinje dan. Jedan je odgovorio: »Kada 
izdaleka mogu da razaznam konja od krave.« 

»Ne, nije to«, rekao je guru. 
»Kada izdaleka mogu da vidim da li je neko drvo 

smokva ili mango.« :    »I to je pogrešno.« 
»Pa kako onda?« upitali su učenici. 
»Kada gledaš u oči bilo kog čoveka i prepoznaš 

brata; kada gledaš u oči bilo koje žene i prepoznaš ses-
tru. Ako to još ne znaš, tada je i dalje noć, čak i kada je 
sunce visoko na nebu.« 

RABINOVA TAJNA 

Svakog sabata lokalni rabin je nekud iščezavao. 
Vernici su već počeli da se pitaju ne sreće li se on u 
tajnosti sa Svevišnjim, pa su izabrali jednoga između 
sebe da prati rabina. 

Evo staje čovek video: rabin se prerušavao u selja-
ka i odlazio da pomaže jednoj paralizovanoj ženi, 
čisteći joj kuću i kuvajući joj sabatnji ručak. Kada se 
uhoda vratio, pitali su ga: »Kuda je otišao rabin? Da li 
se popeo na nebo?« 

»Ne«, odgovorio je čovek. »Popeo se mnogo više.« 

MONETA BEZ VREDNOSTI 

Jedan stari sufi prodavao je sve i svašta da bi zara-
dio za život. Ostavljao je utisak priglupog čoveka, jer 
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su mu ljudi često plaćali lažnim novcem, ili su mu go-
vorili da su već platili, iako to nije bilo istina, ali on je 
uvek verovao ljudima na reč. 

Kada mu je kucnuo sudnji čas, pogledao je ka nebu 
i rekao: »Gospode, toliko sam lažnih para primio od 
ljudi, ali nikad ih nisam osudio zbog toga; ograničio 
sam se na misao da ne znaju šta čine. I ja sam moneta 
bez vrednosti, zato, molim te, nemoj me osuđivati«. 

Tada je začuo glas: »Kako je moguće osuditi nekog 
ko nije osuđivao druge?« 

Lako je naći nekog ko dela s ljubavlju; teže 
je pronaći onog ko misli s ljubavlju. 

ŽIVOT U PORODICI 

Porodica se okupila za večerom. Najstariji sin je 
objavio da hoće da se oženi devojkom iz susedne kuće. 

»Ali njeni joj ništa nisu ostavili«, prigovorio je otac. 
»A ona ništa nije uštedela«, dodala je majka. 
»Pojma nema o fudbalu«, rekao je mlađi brat. 
»Nikad nisam videla devojku sa smešnijom frizu-

rom«, javila se sestra. 
»Ta samo čita romane«, rekao je stric. 
»Nema baš mnogo ukusa u oblačenju«, dosolila je 

strina. 
»I ne štedi na puderu i karminu«, oglasila se baba. 
»Sve je to tačno«, rekao je mladić. »Ali ona ima 

jednu ogromnu prednost nad svima nama.« 
»Koju?« upitali su svi u horu. 
»Nema porodicu.« 
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MAJSTOR ŽENA I LOPOV 

Jedan lopov ušunjao se u kuću majstora žena i po-
čeo tiho da pretura naokolo, što je probudilo majstora. 
Kada je video o čemu se radi, dobacio je lopovu: 
»Novac je na polici u kuhinji«, i okrenuo se na drugu 
stranu. 

SAMAR ZA PESNIKA 

Đitoku je bio poznati pesnik i resio je da proučava 
zen. Zakazao je da dođe kod majstora Ekeja u Kjotu. 
Došao je prepun nade, međutim, čim je ušao, dobio je 
šamar koji gaje zgranuo i ponizio. Niko ga do tada nije 
udario. Ali, pošto pravila žena obavezuju da ništa ne 
smeš da kažeš ili učiniš bez dozvole majstora, samo je 
čutke izašao. 

Otišao je zatim kod Dokuna, duhovnog poglavara, i 
upoznao ga sa onim što mu se desilo, kao i o svojoj 
nameri da izazove Ekeja na dvoboj. 

»U suštini, majstor je pokazao ljubaznost prema 
tebi«, rekao je Dokun. »Praktikuj malo zazen pa ćeš i 
sam uvideti.« 

Đitoku je poslušao savet. Uložio je takav napor 
tokom tri dana i tri noći da je dospeo u stanje eksta-
tičnog prosvetljenja, daleko iznad svega što je očeki-
vao. Vratio se zatim kod Dokuna, zahvalio mu na save-
tu i rekao mu: »Da nije bilo vašeg razumnog saveta, 
nikada ne bih dozi veo takav duhovni preobražaj. A što 
se tiče majstora Ekeja, sada shvatam daje trebalo jače 
da me udari!« 
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MUSOVO STRPLJENJE 

Muso, jedan od najčuvenijih učitelja svog vremena, 
putovao je s jednim svojim učenikom. Kada su stigli do 
reke, ukrcali su se u barku. Pred sam polazak, uskočio 
je pijani samuraj i tako je zaljuljao da se umalo nije 
prevrnula. Zatim je počeo da tetura po njoj, klateći je 
sve više, tako da ga je čamdžija upozorio da se smiri. 
»Stisnuti smo kao sardine!« oštro se pobunio samuraj. 
Iznenada, uočio je Musoa i dreknuo: »Napred! Bacimo 
matorog u vodu!« 

»Strpi se«, rekao je Muso. »Uskoro ćemo stići.« 
»Šta? Ja da se strpim!?« zaurlao je samuraj. »Slušaj 

ti mene - ako ne skočiš sam, momentalno ću te baciti 
u reku!« 

Hladnokrvnost učitelja u odnosu na njegove pretnje 
toliko je izazvala samuraja daje prišao i udario Musoa 
pesnicom u lice. Učenik tada nije više mogao da iz-
drži. Bio je visok i krupan, i besno je viknuo samuraju: 
»Posle ovog što si uradio, nećeš ostati živ!« 

»Zašto se toliko uzbuđivati zbog obične gluposti?« 
rekao je Muso, smešeći se. »Baš u slučajevima kao što 
je ovaj stavlja se na probu sve što smo naučili. Ne za-
boravimo da se strpljenje ne praktikuje samo na re-
cima.« 

Kasnije, zapisao je ovaj haiku: 

Napadač i napadnuti: 
obični glumci drame 
koja traje koliko i san. 
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ŠTA JE ŽIVOT? 
Istina nije u formulama... 

Dva prijatelja pila su čaj u restoranu. Jedan je du-
boko uzdahnuo i rekao: »Eh, druže moj, život ti je kao 
šolja čaja«. 

Drugi se zamislio, zureči u solju, a onda ga upitao: 
»Zašto? Zastoje život kao šolja čaja?« 

»Otkud znam? Nisam ti ja filozof!« 

175 GODINA ROBIJE 
... ni u brojkama... 

»Okrivljeni«, rekao je sudija, »osuđeni ste po dva-
deset i tri tačke optužbe, na ukupnu kaznu u trajanju od 
sto sedamdeset pet godina robije.« 

Osuđeni, stariji čovek, briznuo je u plač. Strogost na 
licu sudije je popustila. »Nisam nameravao da budem 
okrutan«, rekao je. »Znam da je kazna prilično stroga, 
ali ne morate ćelu da izdržite.« 

U očima osuđenog javila se iskrica nade. 
»Najozbiljnije«, dodao je sudija. »Izdržite koliko 

možete.« 

PEDESET GODINA 

Jedan opat izdao je naredbu da spremačice kod 
sveštenika moraju imati najmanje pedeset godina. Bio 
je vrlo iznenađen kada je otkrio, prilikom jednog obi-
laska parohije, da jedan sveštenik, pod izgovorom po-
štovanja naredbe, drži dve spremačice stare po dvade-
set pet godina. 
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KOJI AMIDŽA? 
... ni u imenima... 

Muž i žena posvađali su se oko imena koje će dati 
prvom detetu. Ona je zelela da dete nosi ime njenog 
oca, a on njegovog. Na kraju su otišli kod rabina po 
savet. 

»Kako se zove tvoj otac?« upitao je rabin muža. 
»Amidža.« 
»A tvoj?« upitao je majku. 
»Amidža.« 
»U čemu je onda problem?« zbunjeno je upitao 

rabin. 
»Evo u čemu, rabi«, rekla je žena, »moj otac je bio 

obrazovan čovek, a njegov konjokradica. Ne pristajem 
da se zove kao njegov otac.« 

Rabin se zamislio nad ovim problemom, koji je u 
osnovi bio vrlo delikatan, jer nije hteo da neko od njih 
dvoje pomisli daje dobilo, a drugo daje izgubilo. Zato 
je na kraju rekao: »Evo šta vam je moj savet. Dajte 
detetu ime Amidža, a onda pričekajte da vidite hoće li 
postati obrazovan čovek ili konjokradica. Tako ćete 
saznati po kome je dobio ime.« 

RADNA MOTIVACIJA 
...ni u teorijama... 

Direktor jedne fabrike, nakon seminara o motivaciji, 
pozvao je jednog zaposlenog u svoju kancelariju i re-
kao mu: »Od danas ste slobodni da planirate i kon-
trolišete svoj rad. Siguran sam da će doći do porasta 
produktivnosti.« 
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»Znači li to veću platu?« upitao je radnik. 
»Ne, naprotiv. Novac nije pravi podsticaj, a pove-

ćanje plate ne daje posebno zadovoljstvo.« 
»Da, ali ako se produktivnost poveća, znači li to 

veću platu?« 
»Slušajte«, razdraženo mu je rekao direktor, »vi oči-

gledno ne razumete teoriju motivacije. Ponesite kući 
ovu knjigu i pročitajte je - objasniće vam gde je vaša 
prava motivacija.« 

Odlazeći, radnik je zastao i upitao: »Ako pročitam 
knjigu, znači li to veću platu?« 

TEORIJA O MEDVEDIĆU 

Jedan bračni par nije znao šta da učini s ljubomorom 
njihovog trogodišnjeg sina u odnosu na brata koji se 
tek rodio. Zato su uzeli priručnik o infantilnoj psiho-
logiji, da nađu neko rešenje. 

Jednog dana, kada je mali bio posebno nervozan, 
majka mu je rekla: »Uzmi ovog medvedića i pokaži mi 
šta osećaš prema malom bratu.« 

Po priručniku, trebalo je da tuče i gazi medvedića, 
međutim, uzeo ga je za noge i, s blaženim izrazom na 
licu, prišao bebi i mlatnuo je medvedićem po glavi. 

DAH NA RASPOLAGANJU 
... ni u recima... 

»Težim duhovnom putu«, poverio se jedan sused 
Nasradinu. »Da li biste došli kod mene da popričamo o 
tome?« 
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Nasradin ništa nije obećao. Video je da je taj čovek 
inteligentan, ali shvatao je da gaji iluziju kako se mis-
ticizam može objasniti recima. 

Posle nekoliko dana, sused mu se javio: »Hodža, 
treba mi vaša pomoć da raspalim vatru. Samo što se 
nije ugasila.« 

»Svakako«, rekao je Nasradin. »Moj dah ti je na ra-
spolaganju. Dođi i daću ti koliko god ti je potrebno.« 

DIRIGENT I TRUBAČ 

Dirigent je držao probu orkestra i rekao trubaču: 
»Stalo mi je da se ovaj deo interpretira vagnerijanski. 
Shvatate šta hoću da kažem? Nešto odlučnije, upečat-
Ijivije, s više dubine i...« 

Muzičar ga je prekinuo: »Mislite, da sviram glas-
nije?« 

Siroti dirigent rekao je samo: »Da, to sam mislio.« 

FILOZOFSKA LJUBAV 
... ni u razlikovanju... 

Jedan čovek spremao je doktorat iz filozofije. Nje-
gova žena je primetila koliko je ozbiljno shvatio svoje 
studije tek onog dana kada ga je upitala: »Zašto me 
toliko voliš?« 

Muž je munjevito odgovorio: »Kada kažeš 'toliko', 
misliš li na intenzivnost, dubinu, učestalost, kvalitet ili 
trajanje?« 
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DVA POSTO DRVOSEČA 
... ni u statistikama... 

Velika grupa drvoseča radila je šest meseci duboko 
u šumama, a sa njima su bile dve žene koje su im ku-
vale i prale. Kada je posao bio završen, dvojica drvo-
seča uzeli su ih za svoje žene. 

U lokalnim novinama izašla je vest da se dva posto 
drvoseča oženilo sa sto posto žena. 

STRAH OD MIŠA 

... ni u logici... 

Čovek se spremao da ode iz kafane u deset sati. 
»Gde si požurio?« reklo mu je veselo društvo. 

»Čeka me žena.« 
»Zar se i ti bojiš žene? Sta si ti: čovek ili miš?« 
»Jedno sam siguran - nisam miš, jer se moja žena 

mnogo boji od njih.« 

NAJVAŽNIJI ČOVEK NA SVETU 

Jedan profesor filozofije u Parizu izjavio je da je 
najvažniji čovek na svetu i to je dokazao 
studentima tako što ih je upitao: »Koja je 
najvažnija nacija na svetu?« 
»Francuska, naravno«, složno su odgovorili. 
»A koji je najvažniji grad u Francuskoj?« 
»Pariz.« 
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»Da li je možda univerzitet najvažnije i najsvetije 
mesto u Parizu? A postoji li važnija i uzvišenija katedra 
od filozofije? J recite mi onda, ko je vaš rektor?« 

»Vi«, horski su odgovorili studenti. 

PING-TING TRAŽI VATRU 
... ni u apstrakcijama... 

Jedan učenik rekao je majstoru žena Hogenu: »Kada 
sam učio kod drugog učitelja, delimično sam shvatio 
šta je zen«. 

»I šta si shvatio?« upitao je Hogen. 
»Kada sam pitao učitelja ko je Buda, a mislio sam 

ko je on bukvalno bio u stvarnom životu, on mi je 
rekao: 'Ping-Ting traži vatru'.« 

»Lep odgovor«, priznao je Hogen. »Bojim se da si 
ga možda pogrešno shvatio. Reci, kakvo si značenje 
pridao njegovim recima?« 

»Evo«, počeo je učenik da objašnjava. »Ping-Ting 
je bog vatre. Prema tome, ako se kaže da bog vatre traži 
vatru to je jednako apsurdno kao kad i ja, čija je prava 
priroda Buda, pitam koje Buda. Kako može neko koje, 
makar i nesvesno, u suštini Buda, postaviti pitanje o 
Budi?« 

»Ha, ha!« smejao se Hogen. »Baš kako sam i mis-
lio! Potpuno si promašio temu! Zašto mene ne upitaš?« 

»U redu. Ko je Buda?« 
»Ping-Ting traži vatru«, odgovorio je Hogen. 
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GENŠIN ODGOVOR 

Čuveni mudrac Genša pozvao je nekog ministra na 
čaj. Posle ritualnih zdravica, ministar je rekao: »Ne bih 
da propustim ovu jedinstvenu priliku za razgovor sa 
tako velikim učiteljem. Da li biste mi rekli šta znači 
kada se kaže: 'Ne vidimo ga iako je deo svakodnevnog 
života'?« 

Genša mu je ponudio parče torte, zatim je poslužio 
čaj. Posle jela i pića, velikodostojnik je, misleći da ga 
učitelj nije čuo, ponovio pitanje. 

»Da, naravno«, rekao je učitelj. »Evo šta znači: iako 
je deo svakodnevnog života, ne vidimo ga.« 

Oni koji znaju, ne govore; 
oni koji govore, ne znaju. 
Mudri ćute. Pametni 
govore. 

DANAS JEDNO, SUTRA DRUGO 
Istina je promenljiva... 

Sudija: »Koliko vam je godina?« Okrivljeni: 
»Dvadeset i dve.« Sudija: »To ste rekli i pre deset 
godina.« Okrivljeni: »Tačno. Ja nisam od onih koji 
pričaju danas jedno, sutra drugo.« 
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GROZNA PUBLIKA 
... može biti relativna... 

Jednom je poznati pisac Oskar Vajld došao u klub 
posle premijere svog komada, koja je bila totalni fi-
jasko. Na pitanje: »Kako je prošla premijera, Oskare?« 
odgovorio je: »Predstava je bila glamurozna, a publika 
grozna.« 

PTICE U JUŽNOJ KINI 
... / konkretna... 

Jedan monah pitao je Fukecua: »Rekli ste nešto što 
me zbunilo - da se sa istinom može stupiti u kontakt 
bez reci i bez ćutanja. Da li biste mi objasnili šta to 
znači?« 

Fukecu je odgovorio: »Kada sam bio dečak u južnoj 
Kini, kako su pevale ptice među prolećnim pupolj-
cima!« 

Mislim, 
znači nesvestan sam - 
u trenutku kada mislim 
boravim u nestvarnom svetu 
apstrakcije 
ili prošlog 
ili budućeg. 
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ŽABA I OKEAN 
... pa i neuporediva... 

Žaba je provela čitav svoj život u bunaru. Jednog 
dana doživela je da sretne drugu žabu. »Otkud dola-
ziš?« pitala je. 

»S okeana. Tamo ja živim«, odgovorila je druga 
žaba. 

»Kakav je taj okean? Da lije velik kao moj bunar?« 
Žaba s okeana prsla je u smeh. »Ne može se ni po-

rediti«, rekla je. Žaba iz bunara pravila se da se zanima 
za ono što je druga žaba pričala o okeanu, ali je u sebi 
mislila: »Od svih lažura koje sam u životu srela, ova je 
ubedljivo najgora!« 

Kako pričati o okeanu žabi koja živi u bunaru, ili o 
stvarnosti nekom ideologu? 

PRAVI NASLEDNIK 

Peti patrijarh žena, Hung-jun, medu pet stotina mo-
naha, izabrao je Hui-nenga za svog naslednika. Kada 
su ga pitali za razlog takvog izbora, rekao je: »Ostalih 
četiri stotine devedeset i devet monaha pokazali su da 
savršeno poznaju budizam. Samo Hui-nung ništa ne ra-
zume. To je tip čoveka koji ne tone u uobičajene šeme, 
zato je pravi naslednik.« 
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UŽE NAD AMBISOM 
... istina je ono što neko čini... 

Jedan kralj imao je dva prijateja koji su oglašeni 
krivim zbog veleizdaje i osuđeni na smrt. Iako ih je 
voleo, kralj nije imao srca da ih pomiluje, da ne bi dao 
loš primer svom narodu. Zato je izdao sledeću naredbu: 
»Neka se razapne uže nad dubokim ambisom i svaki 
osuđenik neka pređe preko njega, ka slobodi ili ka 
smrti«. 

Prvi je uspeo da stigne živ i zdrav na drugu stranu 
ambisa. Drugi je povikao: »Prijatelju, kako si to iz-
veo?« 

»Otkud znam?« rekao je ovaj. Kad god sam se nag-
nuo na jednu stranu, odmah sam se nagnuo na drugu.« 

Ne uči se u školi da voziš bicikl. 

GDE JE ISTINA? 
... u svakodnevnim poslovima... 

Jedan čovek pitao je sufija da ga uzme za svog 
učenika. »Ako tražiš istinu«, rekao je sufi, »postoje za-
daci koje treba resiti i dužnosti koje treba ispuniti.« 

»O čemu se konkretno radi?« 
»Moraćeš da dovlačiš vodu iz bunara, da cepaš 

drva, čistiš kuću i kuvaš.« 
»Ali ja tražim istinu a ne posao!« rekao je čovek, 

odlazeći. 
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Nakon smrti rabina Mokšea, rabin Mendel di Kotik 
pitao je jednog od pokojnikovih učenika: »Čemu je 
tvoj učitelj najviše pridavao značaja?« 

Učenik je malo razmislio, zatim odgovorio: »Onom 
što je u tom trenutku radio.« 

SRCE NA PLANINI 

Jedan stari hodočasnik prelazio je usred zime preko 
mosta u podnožju Himalaja, kada je počela kiša. Čuvar 
prelaza mu je rekao: »Kako ćeš, dobri čoveče, stici 
gore po ovakvom nevremenu?« 

Starac mu je veselo odgovorio: »Moje srce je već 
tamo, ostatku mene lako je da ga prati.« 

Kada tvoje srce bude instinktivno učestvovalo u radostima i 
patnji drugih, tada ćeš znati da si se oslobodio i"    svoga 
'ja', uživaćeš u iskustvu 'jedinstva' s ljudskim rodom i 
najzad ćeš upoznati ljubav. 

DAĆU TI SRŽ 
... pre svega u tišini... 

Bodidarma se smatra rodonačelnikom žena. On je u 
šestom veku preneo budizam iz Indije u Kinu. Kada je 
resio da se vrati kući, okupio je svoje kineske učenike, 
da odabere sebi naslednika. Da bi proverio. njihovu 
sposobnost, svakog je upitao: »Šta je istina?« 

Dolfuku je odgovorio: »Istina je ono što se ne može 
negirati niti potvrditi«. 
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»Dobićeš moju kožu«, rekao je Bodidarma. 
Monahinja Soiđ je izjavila: »Ona je kao vizija 

Budine zemlje kako je video Ananda - munja koja 
odmah iščezne«. 

»Dobićeš moje meso«, rekao je Bodidarma. 
Doiku je odgovorio: »Četiri elementa - vetar, voda, 

zemlja i vatra - prazni su. Istina je ništavilo«. 
»Dobićeš moje kosti«, uzvratio je Bodidarma. 
Na kraju, učitelj se okrenuo ka Ekeju, koji je legao 

na zemlju, osmehnuo se i samo ćutao. 
»Tebi ću dati moju srž«, rekao je Bodidarma. 

DAMARI U SRCU 
... istina zahteva onu retku osobinu ljudske duše: 

otvoreni duh i neukroćeno srce... 

Tragalac je osetio snažno lupanje u svom srcu. »Ko 
je?« uplašeno je upitao. 

»Ja sam, Istina.« 
»Ne budi smešna«, uzvratio je. »Istina govori ćuta-

njem.« 
I to je, na njegovo veliko olakšanje, uklonilo šum. Ono 
što nije znao je da su ti udarci damari njegovog srca 
ispunjenog strahom. 

Istina koja nas oslobađa gotovo je uvek istina koju ne 
želimo da čujemo. 
Zato, kada tvrdimo da nešto nije istina, to najčešće 
znači da nam se ne dopada. 
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TATA, VRATIO SAM SE! ... ponekad je maskirana 
iskrenošću, a ponekad je otkrivaju laži... jednog vojnika 
hitno su poslali sa fronta, jer mu je javljeno da mu 
otac umire. Napravljen je izuzetak, pošto je bio jedini 
preostali član porodice. 
Kada je došao u šok-sobu, odmah je video da čovek u 
stanju polusvesti nije njegov otac. Neko je učinio 
nepopravljivu grešku i poslao kuci pogrešnog čoveka. 
»Koliko mu još ostaje da živi?« pitao je doktora. »Još 
nekoliko sati možda. Stigli ste u zadnji čas.« Vojnik je 
mislio o sinu umirućeg daleko na frontu. Mislio jeo 
starcu koji još živi u nadi da će videti svog sina pre 
nego što umre. Onda je resio. Nagnuo se ka 
samrtniku, uzeo ga za ruku i blago rekao: »Tata, ovde 
sam. Vratio sam se.« 

Samrtnik je stisnuo ruku koja mu je ponuđena, pre-
vrnuo očima koje već nisu više gledale, lice mu se 
opustilo u spokojan osmeh, i tako je ostao sve do smrti, 
sat docnije. 

OTAC NASTRADALOG 
... ali uvek na sopstveni rizik... 

U jednoj varošici došlo je do saobraćajnog udesa. 
Žrtva je bila okružena velikom grupom ljudi, tako da 
novinar nije uspevao da priđe i vidi je. Tada mu je si-
nula ideja. 

»Ja sam otac nastradalog!« viknuo je. »Molim vas, 
pustite me da prođem! Ja sam otac!« 

Gomila se razmakla, i on je ugledao nastradalog. To 
je bio magarac. 

; 
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MUSOVO STRPLJENJE 

Muso, jedan od najčuvenijih učitelja svog vremena, 
putovao je s jednim svojim učenikom. Kada su stigli do 
reke, ukrcali su se u barku. Pred sam polazak, uskočio 
je pijani samuraj i tako je zaljuljao da se umalo nije 
prevrnula. Zatim je počeo da tetura po njoj, klateći je 
sve više, tako da ga je čamdžija upozorio da se smiri. 
»Stisnuti smo kao sardine!« oštro se pobunio samuraj. 
Iznenada, uočio je Musoa i dreknuo: »Napred! Bacimo 
matorog u vodu!« 

»Strpi se«, rekao je Muso. »Uskoro ćemo stići.« 
»Šta? Ja da se strpim!?« zaurlao je samuraj. »Slušaj 

ti mene - ako ne skočiš sam, momentalno ću te baciti 
u reku!« 

Hladnokrvnost učitelja u odnosu na njegove pretnje 
toliko je izazvala samuraja daje prišao i udario Musoa 
pesnicom u lice. Učenik tada nije više mogao da iz-
drži. Bio je visok i krupan, i besno je viknuo samuraju: 
»Posle ovog što si uradio, nećeš ostati živ!« 

»Zašto se toliko uzbuđivati zbog obične gluposti?« 
rekao je Muso, smešeći se. »Baš u slučajevima kao što 
je ovaj stavlja se na probu sve što smo naučili. Ne za-
boravimo da se strpljenje ne praktikuje samo na re-
cima.« 

Kasnije, zapisao je ovaj haiku: 

Napadač i napadnuti: 
obični glumci drame 
koja traje koliko i san. 
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ŠTA JE ŽIVOT? 
Istina nije u formulama... 

Dva prijatelja pila su čaj u restoranu. Jedan je du-
boko uzdahnuo i rekao: »Eh, druže moj, život ti je kao 
šolja čaja«. 

Drugi se zamislio, zureči u solju, a onda ga upitao: 
»Zašto? Zastoje život kao šolja čaja?« 

»Otkud znam? Nisam ti ja filozof!« 

175 GODINA ROBIJE 
... ni u brojkama... 

»Okrivljeni«, rekao je sudija, »osuđeni ste po dva-
deset i tri tačke optužbe, na ukupnu kaznu u trajanju od 
sto sedamdeset pet godina robije.« 

Osuđeni, stariji čovek, briznuo je u plač. Strogost na 
licu sudije je popustila. »Nisam nameravao da budem 
okrutan«, rekao je. »Znam da je kazna prilično stroga, 
ali ne morate ćelu da izdržite.« 

U očima osuđenog javila se iskrica nade. 
»Najozbiljnije«, dodao je sudija. »Izdržite koliko 

možete.« 

PEDESET GODINA 

Jedan opat izdao je naredbu da spremačice kod 
sveštenika moraju imati najmanje pedeset godina. Bio 
je vrlo iznenađen kada je otkrio, prilikom jednog obi-
laska parohije, da jedan sveštenik, pod izgovorom po-
štovanja naredbe, drži dve spremačice stare po dvade-
set pet godina. 
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KOJI AMIDŽA? 
... ni u imenima... 

Muž i žena posvađali su se oko imena koje će dati 
prvom detetu. Ona je želela da dete nosi ime njenog 
oca, a on njegovog. Na kraju su otišli kod rabina po 
savet. 

»Kako se zove tvoj otac?« upitao je rabin muža. 
»Amidža.« 
»A tvoj?« upitao je majku. 
»Amidža.« 
»U čemu je onda problem?« zbunjeno je upitao 

rabin. 
»Evo u čemu, rabi«, rekla je žena, »moj otac je bio 

obrazovan čovek, a njegov konjokradica. Ne pristajem 
da se zove kao njegov otac.« 

Rabin se zamislio nad ovim problemom, koji je u 
osnovi bio vrlo delikatan, jer nije hteo da neko od njih 
dvoje pomisli daje dobilo, a drugo daje izgubilo. Zato 
je na kraju rekao: »Evo šta vam je moj savet. Dajte 
detetu ime Amidža, a onda pričekajte da vidite hoće li 
postati obrazovan čovek ili konjokradica. Tako ćete 
saznati po kome je dobio ime.« 

RADNA MOTIVACIJA 
...ni u teorijama... 

Direktor jedne fabrike, nakon seminara o motivaciji, 
pozvao je jednog zaposlenog u svoju kancelariju i re-
kao mu: »Od danas ste slobodni da planirate i kon-
trolišete svoj rad. Siguran sam da će doći do porasta 
produktivnosti.« 
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»Znači li to veću platu?« upitao je radnik. 
»Ne, naprotiv. Novac nije pravi podsticaj, a pove-

ćanje plate ne daje posebno zadovoljstvo.« 
»Da, ali ako se produktivnost poveća, znači li to 

veću platu?« 
»Slušajte«, razdraženo mu je rekao direktor, »vi oči-

gledno ne razumete teoriju motivacije. Ponesite kući 
ovu knjigu i pročitajte je - objasniće vam gde je vaša 
prava motivacija.« 

Odlazeći, radnik je zastao i upitao: »Ako pročitam 
knjigu, znači li to veću platu?« 

TEORIJA O MEDVEDIĆU 

Jedan bračni par nije znao šta da učini s ljubomorom 
njihovog trogodišnjeg sina u odnosu na brata koji se 
tek rodio. Zato su uzeli priručnik o infantilnoj psiho-
logiji, da nadu neko rešenje. 

Jednog dana, kada je mali bio posebno nervozan, 
majka mu je rekla: »Uzmi ovog medvedića i pokaži mi 
šta osećaš prema malom bratu.« 

Po priručniku, trebalo je da tuče i gazi medvedića, 
međutim, uzeo ga je za noge i, s blaženim izrazom na 
licu, prišao bebi i mlatnuo je medvedićem po glavi. 

' DAH NA RASPOLAGANJU 
' ... ni u recima... 

' »Težim duhovnom putu«, poverio se jedan sused 
Nasradinu. »Da li biste došli kod mene da popričamo o 
tome?« 
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Nasradin ništa nije obećao. Video je da je taj čovek 
inteligentan, ali shvatao je da gaji iluziju kako se mis-
ticizam može objasniti recima. 

Posle nekoliko dana, sused mu se javio: »Hodža, 
treba mi vaša pomoć da raspalim vatru. Samo što se 
nije ugasila.« 

»Svakako«, rekao je Nasradin. »Moj dah ti je na ra-
spolaganju. Dođi i daću ti koliko god ti je potrebno.« 

DIRIGENT I TRUBAČ 

Dirigent je držao probu orkestra i rekao trubaču: 
»Stalo mi je da se ovaj deo interpretira vagnerijanski. 
Shvatate šta hoću da kažem? Nešto odlučnije, upečat-
Ijivije, s više dubine i...« 

Muzičar ga je prekinuo: »Mislite, da sviram glas-
nije?« 

Siroti dirigent rekao je samo: »Da, to sam mislio.« 

FILOZOFSKA LJUBAV 
... ni u razlikovanju... 

Jedan čovek spremao je doktorat iz filozofije. Nje-
gova žena je primetila koliko je ozbiljno shvatio svoje 
studije tek onog dana kada ga je upitala: »Zašto me 
toliko voliš?« 

Muž je munjevito odgovorio: »Kada kažeš 'toliko', 
misliš li na intenzivnost, dubinu, učestalost, kvalitet ili 
trajanje?« 
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DVA POSTO DRVOSEČA 
; ... ni u statistikama... 

Velika grupa drvoseča radila je šest meseci duboko 
u šumama, a sa njima su bile dve žene koje su im ku-
vale i prale. Kada je posao bio završen, dvojica drvo-
seča uzeli su ih za svoje žene. 

U lokalnim novinama izašla je vest da se dva posto 
drvoseča oženilo sa sto posto žena. 

STRAH OD MISA 
... ni u logici... 

Čovek se spremao da ode iz kafane u deset sati. 
»Gde si požurio?« reklo mu je veselo društvo. 

»Čeka me žena.« 
»Zar se i ti bojiš žene? Šta si ti: čovek ili miš?« 

•;,    »Jedno sam siguran - nisam miš, jer se moja žena 
mnogo boji od njih.« 

NAJVAŽNIJI ČOVEK NA SVETU 

Jedan profesor filozofije u Parizu izjavio je da je 
najvažniji čovek na svetu i to je dokazao studentima 
tako što ih je upitao: »Koja je najvažnija nacija na 
svetu?« 

»Francuska, naravno«, složno su odgovorili. 
»A koji je najvažniji grad u Francuskoj?« 
»Pariz.« 
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»Da li je možda univerzitet najvažnije i najsvetije 
mesto u Parizu? A postoji li važnija i uzvišenija katedra 
od filozofije? I recite mi onda, ko je vaš rektor?« 

»Vi«, horski su odgovorili studenti. 

PING-TING TRAŽI VATRU 
... ni u apstrakcijama... 

Jedan učenik rekao je majstoru žena Hogenu: »Kada 
sam učio kod drugog učitelja, delimično sam shvatio 
šta je zen«. 

»I šta si shvatio?« upitao je Hogen. 
»Kada sam pitao učitelja ko je Buda, a mislio sam 

ko je on bukvalno bio u stvarnom životu, on mi je 
rekao: 'Ping-Ting traži vatru'.« 

»Lep odgovor«, priznao je Hogen. »Bojim se da si 
ga možda pogrešno shvatio. Reci, kakvo si značenje 
pridao njegovim recima?« 

»Evo«, počeo je učenik da objašnjava. »Ping-Ting 
je bog vatre. Prema tome, ako se kaže da bog vatre traži 
vatru to je jednako apsurdno kao kad i ja, čija je prava 
priroda Buda, pitam koje Buda. Kako može neko koje, 
makar i nesvesno, u suštini Buda, postaviti pitanje o 
Budi?« 

»Ha, ha!« smejao se Hogen. »Baš kako sam i mis-
lio! Potpuno si promašio temu! Zašto mene ne upitaš?« 

»U redu. Ko je Buda?« 
»Ping-Ting traži vatru«, odgovorio je Hogen. 
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GENŠIN ODGOVOR 

Čuveni mudrac Genša pozvao je nekog ministra na 
čaj. Posle ritualnih zdravica, ministar je rekao: »Ne bih 
da propustim ovu jedinstvenu priliku za razgovor sa 
tako velikim učiteljem. Da li biste mi rekli šta znači 
kada se kaže: 'Ne vidimo ga iako je deo svakodnevnog 
života' ?« 

Genša mu je ponudio parče torte, zatim je poslužio 
čaj. Posle jela i pića, velikodostojnik je, misleći da ga 
učitelj nije čuo, ponovio pitanje. 

»Da, naravno«, rekao je učitelj. »Evo šta znači: iako 
je deo svakodnevnog života, ne vidimo ga.« 

Oni koji znaju, ne govore; 
oni koji govore, ne znaju. 
Mudri ćute. Pametni 
govore. 

DANAS JEDNO, SUTRA DRUGO 
Istina je promenljiva... 

Sudija: »Koliko vam je godina?« Okrivljeni: 
»Dvadeset i dve.« Sudija: »To ste rekli i pre deset 
godina.« Okrivljeni: »Tačno. Ja nisam od onih koji 
pričaju danas jedno, sutra drugo.« 
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GROZNA PUBLIKA 
... može biti relativna... 

Jednom je poznati pisac Oskar Vajld došao u klub 
posle premijere svog komada, koja je bila totalni fi-
jasko. Na pitanje: »Kako je prošla premijera, Oskare?« 
odgovorio je: »Predstava je bila glamurozna, a publika 
grozna.« 

PTICE U JUŽNOJ KINI 
... ; konkretna... 

Jedan monah pitao je Fukecua: »Rekli ste nešto što 
me zbunilo - da se sa istinom može stupiti u kontakt 
bez reci i bez ćutanja. Da li biste mi objasnili šta to 
znači?« 

Fukecu je odgovorio: »Kada sam bio dečak u južnoj 
Kini, kako su pevale ptice među prolećnim pupolj-
cima!« 

Mislim, 
znači nesvestan sam - 
u trenutku kada mislim 
boravim u nestvarnom svetu 
apstrakcije 
ili prošlog 
ili budućeg. 
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ŽABAIOKEAN 
... pa i neuporediva... 

Žaba je provela čitav svoj život u bunaru. Jednog 
dana doživela je da sretne drugu žabu. »Otkud dola-
ziš?« pitala je. 

»S okeana. Tamo ja živim«, odgovorila je druga 
žaba. 

»Kakav je taj okean? Da li je velik kao moj bunar?« 
Žaba s okeana prsla je u smeh. »Ne može se ni po-

rediti«, rekla je. Žaba iz bunara pravila se da se zanima 
za ono što je druga žaba pričala o okeanu, ali je u sebi 
mislila: »Od svih lažura koje sam u životu srela, ova je 
ubedljivo najgora!« 

Kako pričati o okeanu žabi koja živi u bunaru, ili o 
stvarnosti nekom ideologu? 

PRAVI NASLEDNIK 

Peti patrijarh žena, Hung-jun, medu pet stotina mo-
naha, izabrao je Hui-nenga za svog naslednika. Kada 
su ga pitali za razlog takvog izbora, rekao je: »Ostalih 
četiri stotine devedeset i devet monaha pokazali su da 
savršeno poznaju budizam. Samo Hui-nung ništa ne ra-
zume. To je tip čoveka koji ne tone u uobičajene šeme, 
zato je pravi naslednik.« 
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UŽE NAD AMBISOM 
... istina je ono što neko čini... 

Jedan kralj imao je dva prijateja koji su oglašeni 
krivim zbog veleizdaje i osuđeni na smrt. Iako ih je 
voleo, kralj nije imao srca da ih pomiluje, da ne bi dao 
loš primer svom narodu. Zato je izdao sledeću naredbu: 
»Neka se razapne uže nad dubokim ambisom i svaki 
osuđenik neka pređe preko njega, ka slobodi ili ka 
smrti«. 

Prvi je uspeo da stigne živ i zdrav na drugu stranu 
ambisa. Drugi je povikao: »Prijatelju, kako si to iz-
veo?« 

»Otkud znam?« rekao je ovaj. Kad god sam se nag-
nuo na jednu stranu, odmah sam se nagnuo na drugu.« 

Ne uči se u školi da voziš bicikl. 

GDE JE ISTINA? 
... u svakodnevnim poslovima... 

Jedan čovek pitao je sufija da ga uzme za svog 
učenika. »Ako tražiš istinu«, rekao je sufi, »postoje za-
daci koje treba resiti i dužnosti koje treba ispuniti.« 

»O čemu se konkretno radi?« 
»Moračeš da dovlačiš vodu iz bunara, da cepaš 

drva, čistiš kuću i kuvaš>« 
»Ali ja tražim istinu a ne posao!« rekao je čovek, 

odlazeći. 
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Nakon smrti rabina Mokšea, rabin Mendel di Kotik 
pitao je jednog od pokojnikovih učenika: »Čemu je 
tvoj učitelj najviše pridavao značaja?« 

Učenik je malo razmislio, zatim odgovorio: »Onom 
što je u tom trenutku radio.« 

SRCE NA PLANINI 

Jedan stari hodočasnik prelazio je usred zime preko 
mosta u podnožju Himalaja, kada je počela kiša. Čuvar 
prelaza mu je rekao: »Kako ćeš, dobri čoveče, stići 
gore po ovakvom nevremenu?« 

Starac mu je veselo odgovorio: »Moje srce je već 
tamo, ostatku mene lako je da ga prati.« 

Kada tvoje srce bude instinktivno učestvovalo u radostima i 
patnji drugih, tada ćeš znati da si se oslobodio t,    svoga 
'ja', uživaćeš u iskustvu 'jedinstva' s ljudskim rodom i 
najzad ćeš upoznati ljubav. 

DAĆU TI SRŽ 
... pre svega u tišini... 

Bodidarma se smatra rodonačelnikom žena. On je u 
šestom veku preneo budizam iz Indije u Kinu. Kada je 
resio da se vrati kući, okupio je svoje kineske učenike, 
da odabere sebi naslednika. Da bi proverio. njihovu 
sposobnost, svakog je upitao: »Sta je istina?« 

Dolfuku je odgovorio: »Istina je ono što se ne može 
negirati niti potvrditi«. 
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»Dobićeš moju kožu«, rekao je Bodidarma. 
Monahinja Soiđ je izjavila: »Ona je kao vizija 

Budine zemlje kako je video Ananda - munja koja 
odmah iščezne«. 

»Dobićeš moje meso«, rekao je Bodidarma. 
Doiku je odgovorio: »Četiri elementa - vetar, voda, 

zemlja i vatra - prazni su. Istina je ništavilo«. 
»Dobićeš moje kosti«, uzvratio je Bodidarma. 
Na kraju, učitelj se okrenuo ka Ekeju, koji je legao 

na zemlju, osmehnuo se i samo ćutao. 
»Tebi ću dati moju srž«, rekao je Bodidarma. 

DAMARI U SRCU 
... istina zahteva onu retku osobinu ljudske duše: 

otvoreni duh i neukroćeno srce... 

Tragalac je osetio snažno lupanje u svom srcu. »Ko 
je?« uplašeno je upitao. 

»Ja sam, Istina.« 
»Ne budi smešna«, uzvratio je. »Istina govori ćuta-

njem.« 
I to je, na njegovo veliko olakšanje, uklonilo šum. Ono 
što nije znao je da su ti udarci damari njegovog srca 
ispunjenog strahom. 

Istina koja nas oslobađa gotovo je uvek istina koju ne 
želimo da čujemo. 
Zato, kada tvrdimo da nešto nije istina, to najčešće 
znači da nam se ne dopada. 
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TATA, VRATIO SAM SE! 
... ponekad je maskirana iskrenošću, a 

ponekad je otkrivaju laži... 

Jednog vojnika hitno su poslali sa fronta, jer mu je 
javljeno da mu otac umire. Napravljen je izuzetak, po-
sto je bio jedini preostali član porodice. 

Kada je došao u šok-sobu, odmah je video da čovek 
u stanju polusvesti nije njegov otac. Neko je učinio 
nepopravljivu grešku i poslao kući pogrešnog čoveka. 
»Koliko mu još ostaje da živi?« pitao je doktora. 

»Još nekoliko sati možda. Stigli ste u zadnji čas.« 
Vojnik je mislio o sinu umirućeg daleko na frontu. 

Mislio je o starcu koji još živi u nadi da će videti svog 
sina pre nego što umre. Onda je resio. Nagnuo se ka 
samrtniku, uzeo ga za ruku i blago rekao: »Tata, ovde 
sam. Vratio sam se.« 

Samrtnik je stisnuo ruku koja mu je ponuđena, pre-
vrnuo očima koje već nisu više gledale, lice mu se 
opustilo u spokojan osmeh, i tako je ostao sve do smrti, 
sat docnije. 

OTAC NASTRADALOG 
... ali uvek na sopstveni rizik... 

U jednoj varošici došlo je do saobraćajnog udesa. 
Žrtva je bila okružena velikom grupom ljudi, tako da 
novinar nije uspevao da priđe i vidi je. Tada mu je si-
nula ideja. 

»Ja sam otac nastradalog!« viknuo je. »Molim vas, 
pustite me da prođem! Ja sam otac!« 

Gomila se razmakla, i on je ugledao nastradalog. To 
je bio magarac. 
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VISOKA I MRAČNA KULA 

Polazeći od prirode duhovnog traganja... 

Jedan čovek našao se pred visokom kulom, ušao je 
unutra i izgubio se u potpunom mraku. Nasumce je išao 
napred i otkrio zavojito stepenište. Radoznao da sazna 
kuda stepenice vode, počeo je da se penje. Sa svakim 
korakom osećao je sve veću mučninu. Na kraju se 
okrenuo i s užasom video da se sa svakim novim ste-
penikom prethodni odvaja i iščezava. Pred njim, ste-
penište se pelo sve više i više, i nije mu se mogao 
sagledati kraj niti kuda vodi, dok je pod njim zjapio 
ogroman crni ponor. 

UČENICI LIN ČIA 

... malobrojni su zaista posvećeni... 

Kada je car obilazio manastire velikog učitelja žena 
Lin Čia, bio je iznenađen otkrićem da tu živi preko 
deset hiljada monaha. Radoznao da dozna tačan broj 
monaha, car je upitao: 

»Koliko učenika imate?« 
»Najviše četiri ili pet«, rekao je Lin Ci. 
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HRABROST JEDNOG MIŠA 

.. .jer nedostaje jedna suštinska stvar... 

' Po indijskoj basni postojao je miš koji je živeo u 
neprestanom strahu od mačaka. Jedan čarobnjak saža-
lio se na njega i pretvorio ga u mačku. Tada je on počeo 
da strahuje od pasa. Čarobnjak ga je pretvorio u psa, 
posle čega je ovaj počeo da se boji pantera. Kada je 
pretvoren u pantera, počeo je da se boji lovaca. Ča-
robnjak se predao, ponovo ga pretvorio u miša i rekao 
mu: »Nikako ne mogu da ti pomognem, jer uvek za-
državaš srce jednog miša«. 

AVANTURISTA 

U jednoj maloj varoši živeo je starac koji je već pe-
deset godina stanovao u istoj kući. Jednog dana izazvao 
je opšte iznenađenje svojim preseljenjem u kuću preko 
puta njegove. Kada su ga novinari lokalnih novina pi-
tali iz kog razloga je to uradio, on je izjavio, zadovoljno 
se smeškajući: »Oduvek sam bio avanturista«. 

RAJ MOŽE DA SAČEKA 

Jedan sveštenik ušao je u lokalnu kafanu i bio je ne-
prijatno iznenađen kada je video koliko vernika sedi u 
njoj. Pozvao ih je u crkvu i tamo im rekao: 

»Svi koji žele u raj neka istupe korak napred.« 
;    Svi su istupili osim jednog čoveka. 
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Sveštenik ga je oštro pogledao i rekao mu: 
»Šta, zar ti ne želiš u raj?« »Ne«, odgovorio je 
čovek. 
»Da li je moguće!? Ti zaista ne želiš da odeš u raj 

kada umreš?« 
»Nemam ništa protiv da se to desi kada umrem, ali 

možda je sada još rano za to.« 

BUDISTIČKA MONAHINJA RJONEN 

Čuvena monahinja Rjonen rođena je 1779. godine. 
Bila je unuka slavnog japanskog vojskovođe Šingena i 
smatrana je za jednu od najlepših žena u čitavom 
Japanu. Izuzetno talentovana, pisala je poeziju, tako da 
je u sedamnaestoj godini izabrana za dvorsku damu i 
postala veoma privržena carici. 

Kada je carica umrla, Rjonen je duboko potresena 
njenom smrću, doživela duhovni preokret. Postala je 
bolno svesna nepostojne prirode sveta i okrenula se pro-
učavanju žena, japanske škole budizma. 

Međutim, njena porodica nije se složila s tim i na-
terala ju je da se uda. Ipak, uspela je da od porodice i 
budućeg muža dobije obećanje da će biti slobodna da 
se zamonaši čim bude rodila troje dece. To se i ostvar-
ilo kada je napunila dvadeset pet godina. Tada je obri-
jala glavu, uzela ime Rjonen, što znači »jasnog uma«, i 
otpočela svoje hodočašće. 

Kada je stigla u grad Edo, zamolila je učitelja Te-
cugjua daje uzme za učenicu. Ovome je, međutim, bilo 
dovoljno da je pogleda. Nije pristao, uz izgovor da je 
previše lepa. Rjonen je tada otišla kod drugog učitelja 
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po imenu Hakuo, koji ju je odbio iz istog razloga - nje-
na lepota stvarala bi samo nevolje. 

Rjonen je zato resila da unakazi svoje lice usijanim 
gvoždem, i tako je jednom zauvek uništila svoju fizič-
ku lepotu. Kada se vratila kod Hakuotf, jn ju je prihva-
tio za učenicu. 

Rjonen je napisala jednu pesmu na pozadini malog 
ogledala: 

Kad sam bila u caričinoj službi 
palila sam štapiće 
da namirišem svoju lepu odeću. 
Sada kad lutam i prosjačim 
palim svoje lice 
da uđem u svet žena. 

Pred smrt, napisala je ovu pesmu: 

Šezdeset šest puta su ove oči 
upijale lepotu jeseni. Ne pitaj 
ništa. Oslušni drhtaj borova kad 
utihne vetar. 

PLES BEZ NOGU 

Karijera poznate indijske balerine, Sudhe Čandran, 
bila je bukvalno presečena kada je doživela nesreću 
posle koje joj je amputirana desna noga. Međutim, ka-
da je dobila veslačku nogu i prohodala, nastavila je da 
igra i, što zvuči zaista neverovatno, nakon nekoliko go-
dina ponovo je postala velika zvezda. 

Kada su je pitali kako je postigla tako nešto, jedno-
stavno je odgovorila: »Za ples nisu potrebne noge«. 
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RUPA 

Jedan škrtac sakrio je svoje zlato u podnožju dr-
veta u svom vrtu. Svake nedelje vadio ga je iz zemlje i 
satima ga s uživanjem gledao. Neko je ipak doznao za 
to i pokrao mu zlato. Kada je škrtac došao da ga gleda, 
zatekao je samo praznu rupu u zemlji i počeo tako da 
urla i jauče da su susedi došli da vide šta se dešava. 
Jedan od njih upitao ga je: »Da li si ikad upotrebio to 
zlato?« 

»Ne«, odgovorio je škrtac. »Samo sam ga vadio i 
gledao.« 

»Onda je sve u redu«, rekao mu je sused. »Zašto bi 
kukao? Po onom što si imao od tog zlata neće se ništa 
bitno promeniti ako i dalje budeš dolazio i gledao u 
rupu.« 

Nije novac koji posedujemo, već naša sposobnost da 
ga upotrebimo ono što nas čini bogatim ili siromaš-
nim. Namučiti se da bi se obogatili a onda ne znati da 
se uživa u tome, isto je kao biti ćelav i sakupljati 
češljeve. 

BISERI U PUSTINJI 

Jedne noći dva zlatara stigla su gotovo istovremeno 
u odmorište za karavane usred pustinje. Tom prilikom, 
jedan od njih nije odoleo iskušenju i, pretvarajući se da 
to ne zna, pustio je da mu ispadne jedan biser dok je 
skidao tovar s kamile. Biser se otkotrljao ka drugom 
zlataru koji gaje ceremonijalnom gestom podigao i vra-
tio vlasniku, rekavši: »Imate prekrasan biser, uvaženi, 
prekrasan! Izuzetno je velik i blistav.« 
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»Vrlo ljubazno s vaše strane«, uzvratio je prvi zla-
tar. »Mada je, u stvari, ovo jedan od najmanjih bisera u 
mojoj kolekciji.« 

Beduin koji je sedeo pored vatre i posmatrao ovu 
scenu digao se i pozvao oba zlatara da večeraju s njim. 
Kada su počeli da jedu, ispričao im je sledeću priču: »I 
ja sam, dragi prijatelji, nekad bio zlatar kao i vi. Jednog 
dana doživeo sam stravičnu peščanu oluju u pustinji 
koja me je potpuno odvojila od karavana i mojih pri-
jatelja, tako da sam bio izgubljen. Dani su prolazili i 
ubrzo je počela da me hvata panika kad sam shvatio da 
se samo vrtim u krug, nemajući nikakvu ideju gde se 
nalazim, ni u kom pravcu da se uputim. Izgladneo, ski-
nuo sam sav tovar sa kamile i po ko zna koji put otva-
rao jednu vreću za drugom, očajnički tražeći nešto što 
bih pojeo. Možete zamisliti moje uzbuđenje kada sam 
na kraju pronašao jednu torbicu koju pre toga uopšte 
nisam zapazio. Ruke su mi drhtale a voda krenula na 
usta dok sam je otvarao, međutim, na moje neizmerno 
razočaranje, unutra su bili samo biseri!« 

KARAVAN-SARAJ 

Jedan sufi-mudrac strogog izgleda ušao je mimo 
straže u kraljevsku palatu i uputio se pravo ka prestolu 
na kome je sedeo slavni Ibrahim ben Adam. 

»Sta hoćeš?« upitao je kralj mudraca. 
»Treba mi mesto za spavanje u ovom karavan-sa-

raju.« 
»Ovo nije odmorište za karavane, već moja palata.« 

, »A kome je ovo mesto pripadalo ranije?« 
»Mome ocu, koji je umro.« 
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»A pre njega?« 
»Mome dedi. I on je mrtav.« 
»Kako onda možeš da tvrdiš za ovo mesto, u koje se 

ljudi sklone neko vreme a zatim odu, da nije karavan-
saraj ?« 

Svi mi čekamo da odemo! 

BOGATSTVO ZA SAT ŽIVOTA 

Jedan čovek je dugo radio i štedeo, i tako sakupio 
veliko bogatstvo, maštajući kako će lepo da se provodi 
godinu dana, kada ništa neće da radi, već će samo da 
uživa i smišlja kako najbolje da uloži novac. 

Najednom, pred njega je stupio Anđeo Smrti koji je 
došao po njegov život. 

Čovek je zaplakao, očajan, i istakao hiljadu razloga 
da još malo produži svoje postojanje, ali anđeo je bio 
neumoljiv. 

»Podari mi samo još tri dana i daću ti polovinu mog 
bogatstva«, preklinjao ga je čovek, ali je anđeo 
ignorisao njegove reci i povukao ga za ruku. 

»Pokloni mi samo još jedan dan, molim te, i sve ono 
što sam stekao s toliko napora i znoja biće tvoje.« 
Međutim, anđeo uopšte nije obraćao pažnju na njegove 
reci. 

Čovek je na kraju uspeo da izmoli za ustupak od 
nekoliko minuta da bi napisao sledeću poruku: »Ko 
god nađe ovu poruku, ako ima dovoljno za život neka 
ne gubi vreme na gomilanje blaga, već neka uživa! S 
tolikim mojim bogatstvom nisam uspeo da kupim ni 
jedan sat života!« 



Mudrost   111 

Kada umre milioner i ljudi pitaju: »Koliko je osta-
vio?« logičan odgovor je: »Sve«. 
Može se dodati i ovo: »On to nije ostavio, njemu je 
oduzeto«. 

KADA SE BOG SMEJE 

Ovako je govorio Ramakrišna. 
Bog se smeje u dva slučaja. Prvi slučaj je kad čuje 

kako neki lekar govori nečijoj majci: »Ne bojte se. 
Izlečiću vaše dete«. Bog tada misli: »Resio sam da 
uzmem život tog deteta, a taj čovek misli da ga može 
spasiti!« 

Drugi slučaj je kad vidi kako dva brata dele zemlju, 
crtaju među i govore: »Ova zemlja je moja, a ova je 
tvoja«. Bog tada misli: »Meni pripada čitav svet a oni 
uobražavaju daje nešto njihovo!« 

NISI GOSPODAR ČAK NI SAMOG SEBE 

Buda je govorio: »'Ova zemlja je moja, ova deca su 
moja' - eto reci budale koji ne shvata da čak ni on nije 
svoj.« 

Stvari se nikada ne mogu stvarno posedovati. Samo 
su neko vreme na raspolaganju, i to je najviše mogu-
će. Ko nije sposoban da ih se liši, u njihovoj je vlasti, 
one imaju njega. 
Koliko god daje tvoje blago, drži ga na dlanu kao da 
je voda. Ako ga stegneš, pobeći će ti. 
Kad nešto prisvajaš, zagađuješ ga. Ako ga ostaviš slo-
bodnim, tvoje je zauvek. 
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BLAGO PEĆINE KOJA NESTAJE 

Ovo je priča koju je jedan učitelj ispričao svojim 
učenicima da bi im pokazao kakvu štetu može da 
nanese čak i namanja vezanost za stvari onome ko je 
duhovno uzdignut. 

Stanovnik nekog sela prolazio je pored pećine u 
planini baš u jednom od onih magičnih trenutaka kada 
se ona otvarala da pokaže svoja blaga onima koji bi 
želeli da se obogate. Čovek je ušao u pećinu i otkrio 
gomile zlata, nakita i dragog kamenja koje je odmah 
počeo da trpa u torbe koje je nosio njegov magarac, jer 
je znao za legendu po kojoj pećina veoma kratko osta-
je otvorena i zato je trebalo brzo raditi. 

Magarac je natovaren i čovek je žurno pošao ka 
izlazu, radostan zbog sreće koja ga je snašla, kad se 
iznenada setio da je u pećini zaboravio svoj štap. 
Okrenuo se i pojurio natrag, ali nastupio je momenat u 
kome je pećini bilo suđeno da iščezne i tako je i on 
iščezao zajedno s njom. Nakon dugog i uzaludnog 
čekanja da se čovek pojavi, stanovnici sela prodali su 
blago koje su našli na magarcu i tako uživali u sreći tog 
sirotog bednika. 

Kada vrabac gradi sebi gnezdo u šumi, zauzme samo 
jednu granu. Kada jelen izađe na reku, pije samo ono-
liko koliko mu stane u stomak. 

Ljudi gomilaju samo zbog praznine u svojim srcima. 
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NONOKO I LOPOV 

U jednoj brvjjari na obronku planine živeo je u sa-
moći stari majstor žena po imenu Nonoko. Jedne noći, 
dok je Nonoko bio zadubljen u meditaciju, nepoznati 
čovek upao je u brvnaru i, preteći isukanim mačem, 
zatražio od Nonoka da mu preda sav novac koji ima. 
Nonoko se, ne prekidajući meditaciju, ovako obratio 
čoveku: 

»Sav novac koji imam je u činiji na polici. Uzmi ga, 
ali ostavi mi pet jena jer sledeće nedelje dolaze da 
naplate porez«. 

Čovek je ispraznio činiju, ostavio unutra pet jena, a 
zatim uzeo i dragocenu vazu sa iste police. 

»Pripazi na tu vazu«, rekao je Nonoko. »Prilično je 
krta i lako može da se slomi.« 

Nepoznati se poslednji put osvrnuo oko sebe, a 
zatim pošao ka izlazu. 

»Nisi rekao hvala«, podsetio ga je Nonoko. 
Čovek se zahvalio i nestao. 
Sutradan je u čitavom selu bila uzbuna. Mnogi su se 

žalili da su te noći pokradeni. Jedan posetilac zapazio 
je da Nonoko nema više vazu i upitao ga da li je i on 
bio žrtva lopova. 

»O, ne«, odgovorio je Nonoko. »Vazu sam dao jed-
nom hodočasniku zajedno s nešto novca, on mi je zah-
valio i otišao. Bio je prilično simpatičan, mada pomalo 
nespretan kad vitla mačem.« 
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KRADLJIVAC CIPELA 

Jedan bogati musliman pošao je u džamiju posle 
neke proslave i ostavio svoje elegantne cipele napolju. 
Kada je nakon molitve izašao iz džamije, cipela više 
nije bilo. 

»Kakva sam budala«, pomislio je, »kad sam ostavio 
napolju takve cipele bez čuvara. Tako sam nekog stavio 
na iskušenje i pružio zgodnu priliku da ih ukrade, a 
inače bi mu ih rado poklonio da mi ih je tražio. Sada 
sam odgovoran što sam od čoveka napravio lopova.« 

SOKRAT NA PIJACI 

Pravi filozof kakav je bio, Sokrat je bio uveren daje 
mudrac instinktivno usmeren na to da nema nikakve 
potrebe. Što se njega tiče, on je uvek išao bos, ali ipak 
nije mogao da odoli čarima pijace i često je išao da 
gleda izloženu robu. Kada ga je jedan prijatelj upitao 
zašto to čini, Sokrat mu je odgovorio: 

»Volim da gledam koliko je stvari bez kojih ko-
motno mogu da živim«. 

Mudrost nije u tome da znamo šta hoćemo, već 
u spoznaji šta nam je sve nepotrebno. 

MAJMUN I HIJENA 

Majmun i hijena išli su kroz džunglu i hijena je 
rekla: »Kad god prolazim pored onog cestara, iz njega 
iskoči lav koji me zlostavlja, a nikad ne znam zašto«. 
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»Sada sam ja s tobom«, rekao je majmun, »i odbra-
niću te od tog lava.« 

Kada su došli do cestara, lav se bacio na hijenu i 
gotovo je usmrtio kandžama. Za to vreme, majmun je 
sve posmatrao s visoke grane drveta na koje se popeo 
čim je ugledao lava. 

»Zašto mi nisi pritekao u pomoć?« upitala ga je 
izmrcvarena hijena kad se lav udaljio. 

»Toliko si se smejala«, odgovorio je majmun, »da 
sam pomislio kako si mu pokazala zube.« 

POZLAĆENO ČANČE 

Veliki budistički svetac Nagarđuna išao je naokolo 
go, samo s pregačom oko bedara i, paradoksalno, s po-
zlaćenim čančetom za sakupljanje milostinje, poklo-
nom od cara koji je bio njegov učenik. 

Jedne noći spremio se da spava medu ruševinama 
jednog drevnog manastira, kad je opazio lopova koji ga 
je uhodio, skriven iza jednog stuba. »Evo ti, uzmi«, re-
kao je Nagarđuna, pružajući mu čanče. »Tako me nećeš 
buditi kad zaspim.« 

Lopov je zgrabio čanče i pobegao, da bi se, među-
tim, vratio sledećeg jutra s čančetom i jednim za-
htevom: »Kada si mi sinoć tako darežljivo poklonio 
ovo čanče, učinio si da se osetim veoma bedno. Nauči 
me kako stvaraš bogatstvo koje ti omogućuje da imaš 
tu spokojnu distancu od materijalnih stvari«. 

Niko nam ne može oduzeti ono što nikad nismo 
prisvojili. 
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JUNAID ODBACUJE ZLATO 

Jedan od poklonika čuvenog Junaida odneo mu je 
punu torbu dukata. 

»Imaš li još tih dukata?« upitao je Junaid. »Da, 
mnogo.« »I voliš ih?« »Da.« 
»Onda zadrži i ove, jer su tebi potrebniji nego meni. 

Pošto ništa ne posedujem i ništa ne želim, mnogo sam 
bogatiji od tebe.« 

Srce prosvetljenog je kao ogledalo: ništa ne grabi i 
ništa ne odbija; prihvata, ali ne zadržava. 

GURU I BISERI 

Jedan guru sedeo je i meditirao na obali reke kada 
mu je prišao jedan njegov učenik i pred noge mu spu-
stio dva velika bisera u znak divljenja i dubokog po-
štovanja. 

Guru je otvorio oči, uzeo jedan biser i držao ga tako 
olako medu prstima da je biser pao i otkotrljao se u 
reku. 

Užasnut, učenik je skočio u vodu, ali, i pored uza-
stopnog ronjenja, nije uspeo da nađe biser. 

Na kraju, potpuno iscrpljen, prekinuo je gurua u 
meditaciji i rekao mu: »Učitelju, vi ste videli gde je 
pao. Pokažite mi tačno mesto i ja ću ga izroniti«. 

Guru je uzeo drugi biser, bacio ga u reku i rekao: 
»Baš tamo!« 
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Ne trudite se da posedujete stvari jer ih nikad ne 
možete istinski posedovati. 
Čuvajte se da one ne budu te koje poseduju vas, i tek 
tada ćete biti živi i svesni sebe i čitavog sveta. 

KVEKEROV PLAC 

Jedan kveker stavio je tablu na plac pored svoje ku-
će, s natpisom: Ovaj teren biće poklonjen onome ko do-
kaze daje zaista zadovoljan u životu. 

Jedan bogati seljak koji je tuda prolazio pročitao je 
natpis i rekao u sebi: »Ako je naš prijatelj kveker resio 
da se otarasi tog komada zemlje, bolje da ga ja uzmem 
pre nego što se doseti neko drugi. Bogat sam i sve mi 
je potaman u životu, što znači da odgovaram traženom 
opisu«. 

Zazvonio je na vrata i objasnio zašto je došao. »Za-
ista si zadovoljan?« upitao gaje kveker. 

»Naravno, sve imam, sve mi je potaman.« 
»Prijatelju«, uzvratio je kveker, »ako si toliko za-

dovoljan, šta će ti onda ta zemlja?« 

Dok se drugi muče da steknu bogatstvo, prosvetljeni, 
zadovoljan onim što ima, bogat je bez imalo muke. 
Zadovoljan malim, bogat je kao neki car. I car je 
često bedni siromah kad mu njegovo carstvo postane 
nedovoljno. 

DVA DOLARA 

Jedan čovek pošao je sa ženom u posetu prijateljima 
koji su živeli u drugom gradu i ovi su ih poveli na 
hipodrom. Fascinirani prizorom konja koji jure po 
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trkačkoj stazi, počeli su da se klade i to su radili sve do 
večeri, kada im je ostalo samo dva dolara u džepu. 

Sutradan, čovek je ubedio ženu da ga pusti samog 
na trke. U prvoj trci učestvovao je konj na koga se 
dobijalo pedeset prema jedan. On se kladio na njega i 
dobio. U sledećoj trci kladio se u sav novac na konja 
koji se dobro kotirao i ponovo dobio. Zatim se ponovo 
kladio na autsajdera i dobio. Nastavio je s ovim siste-
mom sve dok nije dobio ukupno pedeset sedam hiljada 
dolara. 

Pri povratku kući prolazio je pored kockarnice i 
ponovo čuo neki glas u sebi, koji kao da je prethodno 
rukovodio izborom konja na koje se kladio. Glas mu je 
rekao: »Uđi«. 

Ušao je i stao kod ruleta, a glas mu je predložio: 
»Broj sedamnaest«. Čovek je stavio sav novac na broj 
sedamnaest, točak se obrnuo a krupije objavio: »Broj 
osamnaest.« 

Čovek se vratio kući, a žena mu je s verande do-
viknula: »Kako si prošao?« 

Čovek je slegnuo ramenima i odgovorio: »Izgubio 
sam dva dolara.« 

Kad bolje razmislimo, niko ne gubi više od onog što 
može da izgubi. 

SVAĐA GLUVONEMIH 

U jednom domu za gluvoneme, dvojica su se že-
stoko posvađali. Nadzornik je zatekao jednog od njih 
kako se previja od smeha, okrenut leđima onom dru-
gom. »Šta te toliko zasmejalo? Zašto je tvoj drugar 
toliko besan?« upitao je nadzornik, služeći se prstima. 
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1    »Zato«, odgovorio je čovek na isti način, »što hoće 
da me vređa a ja neću da ga pogledam!« 

VREBANJE BUDE 

Buda je izgledao potpuno ravnodušan na uvrede 
nekog čoveka koji je došao da ga vidi. Kada su ga 
učenici kasnije pitali u čemu je tajna njegovog spokoj-
stva, odgovorio je: 

»Zamislite šta bi se dogodilo da vam neko donese 
poklon a vi ga ne uzmete, ili vam pošalje pismo a vi ga 
ne otvorite. Ono što je unutra ne bi imalo nikakvog 
efekta u odnosu na vas. Ponašajte se na isti način kad 
god vas uvrede i nikad nećete izgubiti svoj unutrašnji 
mir.« 

Jedini autentičan oblik dostojanstva je kad vas nedo-
statak poštovanja kod drugih nimalo ne dotiče. Kad 

•!    neko pljune na vodopad Nijagare, njegova veličan- 
i    stvenost ostaje nepromenjena. 

LETEĆI ĆILIMI 

Jednog dana Hasan iz Basre video je Rabija al Ada-
vija na obali reke. Hasan je položio svoj ćilim za mo-
litve na površinu vode, seo na njega i doviknuo: »Oj, 
Rabija, dođi da se pomolimo zajedno!« 

Rabija je odgovorio: »O, Hasane, zašto si se tako 
namestio, kao neki trgovac na vašaru? Možeš ti i bo-
lje«. Nakon tih reci uzleteo je visoko na svom ćilimu i 
uzviknuo odozgo: »Dođi gore, Hasane, neka nas ceo 
svet vidi!« 
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Ali to je prevazilazilo Hasanove moći, i on je 
ućutao. Rabija, koji je želeo da ga uteši, rekao mu je: 
»O, Hasane, čak i riba ili muva mogu da čine ono što 
mi radimo. Pravi rad je u nečemu što je više od toga, 
time treba da se pozabavimo«. 

BUDA I RAZBOJNIK 

Budu je jednom presreo razbojnik po imenu An-
gulimal i rekao mu da se pripremi za smrt. »Ispuni mi, 
molim te, poslednju želju«, rekao je Buda. »Odseci 
granu onog drveta.« 

Jednim zamahom sablje, razbojnik je to učinio, da 
bi zatim upitao: »A šta sad?« 

»Vrati je natrag«, rekao je Buda. 
Razbojnik se nasmejao: »Lud si ako misliš da to iko 

može da učini«. 
»Ti si taj koji je lud, jer smatraš da si moćan zbog 

svoje sposobnosti da nanosiš bol i uništavaš. To su 
stvari za malu decu. Istinska snaga je u stvaranju i isce-
livanju.« 

Bik namenjen koridi može poslužiti samo za rušenje 
zidova. 

LULU 

Posetilac jedne ludnice zatekao je jednog od luđaka 
kako se neprestano klati na stolici i sav srećan bes-
konačno ponavlja: »Lulu... Lulu...« 

»Šta je tom čoveku?« upitao je posetilac doktora. 

_J 
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»Lulu je žena koja gaje ostavila«, odgovorio je dok-
tor. 

Obojica su zatim došli do ćelije u kojoj je bio čovek 
koji je neprestano udarao glavom u zid i ječao: »Lulu... 
Lulu...« 

»Šta, zar i ovaj ima sindrom Lulu?« upitao je po-
setilac. 

»Da«, odgovorio je doktor. »On je čovek za koga se 
Lulu udala.« 

Samo su dva razloga za tugu u životu: 
kad ne postignemo ono što žarko želimo 
i kada to postignemo. 

KAKO DOSTIĆI TAO 

Učenik pita: »Šta je tao?« 
Učitelj: »Tao je sve.« 
Učenik: »Kako ga dostići?« 
Učitelj: »Ako se trudiš da ga nađeš, izgubićeš ga.« 

Onaj ko se trudi da bude spontan nikada to neće biti, kao 
ni onaj koji pokušava da se ne trudi. 

MUNJEVITA UPUTSTVA 

Jedan mladi direktor telefonirao je svom predstav-
niku u inostranstvu i užurbano mu rekao: »Imam uput-
stva za vas. Ovaj razgovor trajaće samo tri minuta. Ja 
ću govoriti a vi me ne prekidajte. Bilo kakav komentar 
pošaljite telegramom.« 
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Odmah posle toga izdeklamovao je svoju poruku, 
ali takvom brzinom da je završio nešto ranije. »Imamo 
još dvadeset sekundi«, rekao je svom sagovorniku. 
»Hoćete li nešto da mi kažete?« 

»Da«, čuo je odgovor. »Govorili ste tako brzo da 
ništa nisam razumeo.« 

SVE JE RELIGIJA 

Jedan američki propovednik na proputovanju Ki-
nom pitao je kelnera jednog restorana šta je kineska 
religija. 

Kelner gaje poveo na terasu i upitao ga: »Šta vidite, 
gospodine?« 

»Vidim ulicu s mnogo kuća, puno ljudi, autobusa i 
automobila.« 

»I šta još?« 
»Vidim drveće.« 
»I šta još?« 
»Vetar koji duva.« 
Kinez je raširio ruke i uskliknuo: »To je religija, 

gospodine!« 

Tražiš je kao što neko traži pogled otvorenih očiju! 
Toliko je očigledna da je teško videti je. 

TRIDESET GODINA ZA PROSVETLJENJE 

Jedan mladić upitao je duhovnog učitelja: »Koliko 
vremena treba da se postigne prosvetljenje?« 
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»Deset godina«, odgovorio je učitelj. »Zar toliko!?« 
zabezeknuo se mladić. »Ne, pogrešio sam«, rekao 
je učitelj.  »Trebaće dvadeset godina.« 

»Zašto ste udvostručili cifru?« upitao je mladić. 
»Kad bolje razmislim«, objasnio je učitelj, »u tvom 

slučaju biće potrebno bar trideset.« 

Ima ljudi koji nikad ništa ne nauče jer sve grabe u trku 
i žurbi. Mudrost, na kraju krajeva, nije_cilj na koji 
treba stići, već način na koji se putuje. Ako previše 
žurimo, gubimo lepote pejzaža. 
Kada tačno znamo kuda smo se uputili, to može biti 
najbolji način da se izgubimo. Ponekad je bolje kru-
žiti bez cilja. 

MONAHOVO ISKUŠENJE 

U Kini je živela jedna stara žena koja je izdržavala 
jednog monaha punih dvadeset godina. Sagradila mu je 
malu kolibu i davala mu da jede dok je on provodio 
gotovo sve vreme u meditaciji. 

Na kraju, resila je da otkrije koliko je napredovao, i 
to tako što će ga podvrgnuti iskušenju uz pomoć jedne 
devojke koja je gorela od žudnje za njim. 

»Uđi u njegovu kolibu«, rekla je devojci, »i zagrli 
ga. Zatim ga upitaj: »'Šta ćemo sad da radimo?'« 

Devojka je predveče ušla u monahovu kolibu i za-
tegla ga zadubljenog u meditaciju. Bez posebnog uvo-
da počela je da ga grli i miluje, upitavši ga: »Sta ćemo 
sad da radimo?« 
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Monah je pobesneo zbog takvog bezobrazluka, uzeo 
je metlu i isterao je napolje. 

Kada je devojka ispričala šta se dogodilo, starica je 
razočarano rekla: »Eh, kad samo pomislim da sam ga 
izdržavala punih dvadeset godina! JNije gokazao ni 
tračak razumevanja za tvoje .potrebe, nije uložio ni naj-
manji napor da ti pomogne u tvom posrnuću. Nije bilo 
neophodno da se prepusti strasti, ali Je"posTe toliko god-
ina provedenih u molitvi, mogao da pokaže bar malo 
saosećanja!« 

OTKRIVANJE MANIRE 

Iskušenik je kleknuo pred učiteljem radi inicijacije u 
učenika. Guru mu je prošaputao svetu mantru, upo-
zorivši ga daje ne srne otkriti nijednom živom biću. 

»Šta bi se desilo da to učinim?« upitao je iskušenik. 
»Onaj kome bi otkrio mantru«, odgovorio je guru, 

»bio bi oslobođen ropstva neznanja i patnje, ali bi ti 
zato bio zauvek lišen statusa učenika i bio bi proklet.« 

Tek što je čuo ove reci, iskušenik je otrčao na trg, 
okupio gomilu ljudi oko sebe i ponovio im svetu man-
tru, tako da svi mogu daje čuju. 

Kasnije, učenici su ispričali ovaj događaj učitelju, 
zahtevajući da iskušenik bude isteran iz manastira. 

Guru se samo nasmešio i rekao: »Njemu nije po-
trebno moje učenje. To stoje uradio pokazuje daje već 
postao guru«. 
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KAKO JE BUDA NAŠAO ZLATNU SREDINU 

Na početku svog duhovnog traganja, Buda je često 
praktikovao asketsku vežbu umrtvljavanja, potpuno 
negirajući svoje telo, telesne potrebe i svet oko sebe. 
Jednog dana, dok je sedeo pod drvetom, utonuo u me-
ditaciju, prošla su dva muzičara i jedan je rekao dru-
gom: »Ne zateži previše strune tvoje citre da ne puknu. 
Ali nemoj ni previše da ih olabaviš, jer nećeš dobiti 
zvuk. Nađi zlatnu sredinu.« 

Te reci su tako snažno delovale na Budu, da je iz 
korena izmenio svoj put duhovnog traganja. Uveren je 
bio da nisu slučajno izrečene baš tada i na tom mestu. 
Od tog trenutka, odbacio je surovi asketizam i krenuo 
lakšim i skromnijim putem. Zato se njegov put do pro-
svetljenja naziva »zlatna sredina«. 



VASPITANJE 

SAKUPLJANJE KAMENJA NA MESECU 

Jedan od malobrojnih ljudi koji su ikad kročili na 
Mesec priča kako je, stupivši na Mesecevo tle, morao 
da suzbije svaki estetski poriv u sebi. Sećao se kako je 
pogledao ka Zemlji i ostao potpuno zapanjen. Nije mo-
gao da se pokrene i samo je mislio: »Majko moja, kako 
je lepa!« 

Onda se naglo trgnuo iz zanosa i rekao sebi: 
»Nemoj da gubiš vreme - počni da sakupljaš ka-

menje.« 

Postoje dve vrste vaspitanja: ono koje te uči kako da 
zaradiš za život i ono koje te uči kako da živiš. 

ANĐEO KOJI TAPSE 

Po drevnoj legendi, kada je Bog stvarao svet prišla 
su mu četiri anđela. 

Prvi je upitao: »Kako to radiš?« 
Drugi je upitao: »Zašto to radiš?« 
Treći je rekao: »Mogu li da ti pomognem?« a četvrti 

»Koliko to vredi?« 
Prvi je bio naučnik, drugi filozof, treći altruista a 

četvrti trgovac nekretninama. 
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Peti anđeo gledao je prepun divljenja stvaranje sve-
ta, a zatim frenetično počeo da aplaudira. On je bio 
mistik. 

VIRŠLA S KEČAPOM 

Jedna porodica sela je za sto u restoranu. Konoba-
rica je saslušala porudžbine odraslih da bi se zatim 
obratila sedmogodišnjem dečaku. 

»Šta bi ti?« upitala gaje. 
Dečak se stidljivo osvrnuo i rekao: »Hteo bih vir-

šlu.« 
Konobarica je zapisala, ali se umešala dečakova 

majka. »Ma kakva viršla!« rekla je. »Donesite mu šni-
clu sa šargarepom i pire krompirom.« 

Konobarica se napravila da nije čula i ponovo se 
obratila dečaku: »Kako ćeš viršlu - s kečapom ili sen-
fom?« 

»S kečapom.« 

»U redu«, rekla je konobarica i otišla u kuhinju. 
Svi za stolom zanemeli su od čuda. Na kraju, dečak 

je sve redom pogledao i izjavio: »Ona misli da sam ja 
zaista dete!« 

NEUROTIČNO DETE 

Mala Marija sedela je s majkom na plaži. 
»Mama, mogu li da se igram s peskom?« 
»Ne, dušo, uprljaćeš se.« »Mogu li da 
šetam po plićaku?« 
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»Ne, prehladićeš se.« 
»Mogu li da se igram s decom?« 
»Ne, daleko su.« 
»Mama, kupi mi sladoled.« 
»Ne, mnogo je hladan za tebe.« 
Mala Marija je briznula u plač. 
Majka se okrenula ka jednoj ženi pored njih: 
»Gospode bože! Jeste li ikad videli tako neurotično 

dete?« 

RIBLJE ULJE ZA PSA 

Jedan čovek davao je velike doze ribljeg ulja svome 
psu jer je čuo daje to jako dobro za pse. Svakoga dana, 
uprkos otporu, čvrsto je držao glavu životinje među 
svojim kolenima, na silu joj otvarao njušku i sipao ulje 
u grlo. 

Jednoga dana pas se oteo i prolio ulje na pod. 
Odmah posle toga, na veliko iznenađenje gazde, vratio 
se da oliže kašiku. Tako je čovek otkrio da nije ulje bilo 
razlog opiranju psa, već način na koji mu je davano. 

KARNEDŽIJEVA ZABORAVNOST 

Jednom prilikom pitali su Karnedžija, koji je bio 
nezamislivo bogat: »Da li je tačno da ste mogli da se 
zaustavite u bilo kom trenutku, jer već odavno pose-
dujete daleko više od svojih potreba.« 

»Istina«, odgovorio je. »Ali nisam mogao da se za-
ustavim. Zaboravio sam kako se to radi.« 
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Mnogi ljudi su ubeđeni da neće više biti u stanju da 
ponovo krenu ako zastanu da razmisle i zapitaju se 
nad svojim životom. 

ČUVENO OSTRVO 

Jedan starac proživeo je gotovo čitav život na jed-
nom od onih ostrva koja smatraju najlepšim na svetu. 
Pred kraj života vratio se da provede poslednje godine 
u velikom gradu. Neko mu je rekao: »Mora da je bilo 
čudesno proživeti tolike godine na tako čarobnom 
ostrvu«. 

Starac je malo razmislio, a zatim odgovorio: »Pa, 
pravo da vam kažem, da sam slučajno znao daje toliko 
čuveno, stvarno bih ga bolje pogledao!« 

Ljudima nije potrebno da se uče gledanju. Dovoljno 
je da se drže podalje od škola koje ih čine slepim. 

»TO I SAD RADIM« 

Jedan ribar sedeo je na morskoj obali i pecao. Izne-
nada, u blizini se zaustavila limuzina iz koje je izašao 
čovek u kome je ribar prepoznao svog prijatelja iz mla-
dosti. 

»Tolike godine su prošle otkako smo se rastali, a ti i 
dalje sediš na istom mestu i pecaš!« uzviknuo je čovek 
iz limuzine. 

»A gde si ti bio?« upitao ga je ribar. 
»Napolju - radio sam i zaradio brdo para«, rekao je 

čovek. »Glup si što nisi pošao sa mnom.« 
»Zašto?« rekao je ribar. »Šta si time dobio?« 
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»Kako šta? Kupio sam kuću, automobil, omogućio 
sebi da putujem.« 

»A zašto si došao ovamo?« upitao je ribar. 
»Da pecam.« 
»Zašto bih onda išao čak tamo i mučio se da bih na 

kraju radio ovo što i sad radim?« 

VISTLEROVA DECA 

Čuveni američki slikar Džems Vistler bio je na 
kratko, bez većeg uspeha, pitomac Vojne akademije. 
Priča se da je jednom prilikom dobio zadatak da nacrta 
most, pa je naslikao veoma romantičnu sliku kamenog 
mosta, tu i tamo obraslog travom, na kome sede dva 
deteta i pecaju. 

»Sklanjaj te dripce s mosta!« dreknuo je oficir koji 
je držao nastavu. »Ovo je inženjerski zadatak!« 

Vistler je sklonio decu s mosta i prebacio ih na 
obalu reke. Kada je video novu verziju mosta, oficir je 
potpuno pomahnitao: »Rekao sam ti da neću da vidim 
te mamlaze! Ukloni ih!« 

U poslednjoj verziji, deca se zaista nisu videla. 
Ostale su samo dve humke na obali reke. 

SAVET ZA BUDUĆE PISCE 

Obrazovanje ne bi trebalo da bude priprema za 
život, već sam život. 

Grupa studenata zamolila je književnika Sinklera 
Luisa da im održi predavanje, jer su svi želeli da 
postanu pisci. 
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Luis im je postavio sledeće pitanje: »Koji od vas 
zaista žele da postanu pisci?« 

Svi su podigli ruke. 
»U tom slučaju, uopšte nije potrebno da vam držim 

predavanje. Moj savet glasi: vratite se kući i pišite, 
pišite, pišite...« 

Nakon toga, gurnuo je u džep beleške koje je pri-
premio i otišao. 

UPOTREBA MOZGA 

Jedna žena kupila je komplikovan aparat za doma-
ćinstvo i satima se mučila da ga sklopi prema pri-
loženom uputstvu. Na kraju je odustala i ostavila delove 
aparata na kuhinjskom stolu. 

Kad se vratila kući iz šetnje, bila je zapanjena vi-
devši da je aparat montiran za upotrebu. 

»Kako si uspela?« upitala je služavku. 
»Eto, gospođo, kad je čovek nepismen, prinuđen je 

da upotrebi mozak«, spokojno je odgovorila devojka. 

ISTI KAO OTAC 

Kada je jedan mladi rabin zauzeo mesto svoga oca, 
svi su mu rekli da je previše različit od njega. 

»Naprotiv«, odgovovorio je mladić. »Ja sam potpuno 
isti kao otac. On nikoga nije imitirao, kao ni ja.« 

Budi ono što jesi! 
Čuvaj se oponašanja velikih ljudi ako nemaš unutrašnje 
preduslove koji su njih podstakli na velika dela. 
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NOSA JE S OVE STRANE 

Džo, omiljeni teča malog Džimija, došao je u posetu 
i trebalo je da spava u istoj sobi s njim. Kad su ugasili 
svetio, Džimi se nečeg setio. »Auh!« uzviknuo je. 
»Umalo da zaboravim!« 

Iskočio je iz kreveta i kleknuo na pod. Da ne bi 
ispao loš primer za dete, teča je takođe kleknuo kraj 
svog kreveta. 

»Ej!« pobunio se mali, zabrinuto. »Nastradao si kad 
mama sutra vidi šta si radio! Nosa je s ove strane!« 

DEDINA ODELA 

»Volela bih kad bi se oblačio prikladnije svom sta-
tusu. Krivo mi je što si toliko zapušten.« 

»Ali ja nisam zapušten.« 
»Ma šta pričaš! Uzmi primer svog dede. Bio je uvek 

tako elegantno odeven. Njegova odela su bila veoma 
skupa, od najfinijih tkanina.« 

»Tu sam te čekao! Pa ja stalno nosim dedina odela!« 

OPASNA MOLITVA 

Učenici jednog poznatog duhovnog učitelja molili 
su ga da im otkrije svetu molitvu koja može da oživi 
mrtve. 

»Šta biste radili s tako opasnom molitvom?« upitao 
je učitelj. 

»Ništa. Poslužila bi samo da osnaži našu veru«, 
odgovorio je jedan učenik. 
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»Prevremena spoznaja nosi veliki rizik«, rekao je 
učitelj. 

»Kada je spoznaja prevremena?« 
»Onda kada daje moć onome koji još nije u stanju 

da kontroliše njenu upotrebu«, odgovorio je učitelj. 
Međutim, učenici su i dalje insistirali, tako da im je 

na kraju, teška srca, sveti čovek poverio tajnu ove 
molitve, opomenuvši ih da je ne upotrebe olako i bez 
prethodnih priprema. 

Posle nekog vremena, učenici su pošli na izlet i, 
idući kroz pustaru, videli su gomilu izbelelih kostiju. S 
lakoćom tipičnom za ljude koji se nalaze u društvu, 
resili su da oprobaju moć svete molitve, mada se ona 
koristi samo posle dugih meditacija. 

Tek što su izgovorili magične reci, meso je prekrile 
kosti i preobrazilo ih u dva izgladnela lava koji su 
napali učenike i rastrgli ih. 

STAJE CILJ? 

Učitelj veštine gađanja lukom i strelom bio je po-
znat i kao učitelj života. Jednog dana, njegov najbolji 
učenik učestvovao je na takmičenju i tri puta za redom 
pogodio u centar mete. Svi su odušeljeno aplaudirali i 
komplimenti su pljuštali sa svih strana, kako za učenika 
tako i za učitelja. 

Međutim, učitelj kao da nije bio polaskan time. 
Kada gaje, docnije, učenik upitao staje razlog njegov-
og skeptičnog stava, učitelj je odgovorio: »Moraćeš 
naučiti da cilj nije centar mete.« 

»Staje onda cilj?« zbunjeno je upitao učenik. 
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Ali učitelj nije odgovorio. To je bilo nešto što je 
mladić trebalo sam da otkrije, jer nije moglo da se 
izrazi recima. 

Jednog dana otkrio je da ono u šta je trebalo da cilja 
nije rezultat, već samo stav - poenta nije u pogađanju 
centra mete već u oslobađanju od samog sebe. 



AUTORITET 

RAMAKRIŠNINA PRIČA 

Ramakrišna, mistik iz Kalkute, ovako pripoveda. 
Jedan kralj pozivao je svakoga dana sveštenika da 

mu čita Bhagavad Gitu, čuveni indijski ep. Sveštenik bi 
uvek objašnjavao pročitani deo i govorio: »Gospodaru, 
da li ste razumeli ovo što vam govorim?« 

Kralj nikada nije odgovarao ni da ni ne. Samo bi 
rekao: »Prvo bi ti trebalo da shvatiš to što govoriš.« 

To je uvek pogađalo sirotog sveštenika, koji je po-
svećivao sate i sate pripremanju svakodnevne lekcije 
za kralja i dobro je znao da je svako njegovo objaš-
njenje jasno, istinito i razumljivo. 

Sveštenik je bio čovek zaljubljen u Istinu i uvek u 
potrazi za njom. Jednog dana, tokom meditacije, u 
trenutku je dozi veo iskustvo iluzornosti sveta i rela-
tivnosti svih stvari: doma, porodice, bogatstva, prija-
telja, slave i svega ostalog. Sve je to sagledao tako 
jasno daje u njegovom srcu iščilela i najmanja želja za 
tim stvarima. Tada je resio da napusti svoj dom i 
postane lutajući monah. 

Pre nego stoje otišao, poslao je sledeću poruku kra-
lju: »Gospodaru, najzad sam shvatio«. 
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DOKTOR ČUNG SPAŠAVA ŽIVOT 

»Znaš li nekog dobrog lekara?« 
»Idi kod doktora Čunga, taj mi je spasao život.« 
»Kako?« 
»Prosto. Bio sam teško bolestan, pa sam se obratio 

doktoru Čingu. Od njegovog leka bilo mi je samo gore, 
pa sam otišao kod doktora Čanga. Posle toga sam već 
mislio da umirem. I tako sam na kraju otišao kod doktora 
Čunga, ali nije bio kod kuće.« 

LEKAR ZNA BOLJE 

Šlepa vera u autoritet 
pomućuje naš doživljaj stvarnosti. 

Lekar se nagnuo nad nepomičnim telom na krevetu, 
a zatim objavio: »Žao mi je što to moram da vam 
saopštim, ali vaš suprug definitivno se preselio u bolji 
svet«. 

Beživotno telo oglasilo se slabašnim protestom: 
»Nije istina, još sam živ«. 

»Ćuti više«, rekla mu je žena. »Lekar zna bolje od 
tebe.« 

KOME VERUJEŠ ? 

Jedan sused došao je kod Nasradina i zamolio ga da 
mu pozajmi svog magarca. 

»Već sam ga pozajmio«, rekao je Nasradin. U tom 
trenutku, magarac je počeo da njače iz štale. »Pa eto 
ga gde njače!« pobunio se sused. »Kome ti uopšte 
veruješ - meni ili magarcu?« 
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LETEĆI KONJ 

U drevnoj Indiji, jedan čovek osuđen je na smrt. 
Kada je kazna izrečena, pao je pred noge svoga kralja i 
zatražio milost. »Gospodaru, ako mi poštedite život«, 
rekao je, »u roku od godinu dana naučiću vašeg konja 
da leti.« 

»Privremeno si slobodan«, rekao je kralj. »Ali ako u 
roku od godinu dana konj ne poleti, presuda će biti 
izvršena.« 

Kada su ga kasnije članovi porodice zabrinuto pitali 
kako misli da ostvari svoje obećanje, čovek je spoko-
jno odgovorio: »Za godinu dana može da umre kralj, ili 
da umre konj, ili da umrem ja, a na kraju krajeva, 
možda taj konj stvarno i poleti!« 

RETARDIRANI PRINC 

Jedan kralj imao je sina jedinca koji je bio mentalno 
zaostao. Zato je resio da uzme najboljeg učitelja. Prva 
lekcija počela je detaljnim objašnjavanjem prve Eukli-
dove teoreme. 

»Da li vam je jasno, Vaša Visosti?« upitao je učitelj. 
»Ne«, odgovorio je princ. 
Učitelj je ponovo objasnio, ali ništa nije vredelo. 

Kada je, nakon desetog objašnjavanja, princ ponovio 
da ništa nije shvatio, siroti učitelj briznuo je u plač. 

»Verujte mi, Vaša Visosti«, uzviknuo je, »ova teore-
ma je istinita i tako se objašnjava.« 

Kada je čuo ove reci, princ je svečano rekao: »Dra-
gi moj, apsolutno verujem u sve što mi govorite, pa ako 
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kažete daje ta teorema istinita, prihvatiću je bez ikakve 
ograde. Žao mi je samo što to odmah niste rekli, da 
pređemo na drugu teoremu bez toliko bespotrebno 
utrošenih reci.« 

Na ovaj način mogu se dobiti svi odgovori i bez po-
znavanja geometrije, kao što ljudi misle daje njihova 
vera ispravna iako ništa ne znaju o Bogu. 
Kada kažeš nekome koje autoritet: »Ja ništa ne znam 
i zato, molim te, misli ti umesto mene«, isto je kao da 
kažemo: »Žedan sam, molim te pij ti umesto mene«. 

MARKONIJEVO NEZNANJE 

Veliki pronalazač radio-aparata, Markoni, proveo je 
čitavu noć u laboratoriji, diskutujući sa jednim pri-
jateljem o najkomplikovanijim aspektima bežične ko-
munikacije. 

Kada su pred jutro izašli napolje, Markoni je na-
jednom izjavio: »Čitavog života bavim se ovim pi-
tanjem, ali ima jedna stvar kod radio-aparata koju 
zaista ne mogu da shvatim.« 

»Ima nešto što ne možeš da shvatiš?« začuđeno je 
rekao njegov prijatelj. »A šta to?« 

»Kako on uopšte radi?« rekao je Markoni. 

RADIKALNO RESENJE 

Kalif je nominovao Nasradina za glavnog savetnika, 
tako da je Nasradin bio odgovoran samo njemu. Pošto 
je svoj autoritet izvodio iz kalifove zaštite a ne iz lične 
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sposobnosti i znanja, Nasradin je postao opasan za sva-
kog ko bi došao s nekim problemom, što potvrđuje i 
sledeća epizoda. 

»Nasradine, ti si svašta prošao i puno toga znaš«, 
obratio mu se jedan seljak. »Znaš li neki lek za bol u 
očima. Mene moje oči mnogo bole.« 

»Slušaj sad šta mi se jednom desilo«, rekao je Na-
sradin. »Mučki me boleo zub i toliko me dugo boleo da 
ništa nije pomoglo sve dok mi ga nisu izvadili.« 

POSLEDNJA ZELJA 

Lekar je odlučio da je kucnuo čas istine za pacijen-
ta: »Osećam potrebu da vam kažem da ste najozbiljnije 
bolesni i da vam ostaje najviše dva dana života. Želite 
li da vidite nekog?« 

»Da«, odgovorio je bolesnik muklim glasom. 
»Koga?« upitao je lekar. »Drugog lekara.« 

SLAVA MARKA TVENA 

Jedan mladi pisac jadao se Marku Tvenu kako nema 
više poverenja u svoj književni dar. »Da li se vama ikad 
desilo da tako osečate?« upitao je slavnog pisca. 

»Da«, rekao je Tven. »Jednom, posle već petnaest 
godina pisanja, iznenada mi se javilo osećanje da sam 
potpuno lišen književnog talenta.« 

»Pa šta ste onda uradili? Prestali da pišete?« 
»Nisam mogao, već sam bio slavan.« 
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DIRIGENT 

Impresariju jednog orkestra javio se prijatelj koji je 
izrazio veliku i davnu želju da postane član njegovog 
orkestra. 

»Nisam znao da sviraš neki instrument«, rekao je 
impresario. 

»Pa i ne sviram«, uzvratio je čovek. »Ali vidim da 
imaš jednog koji samo maše štapićem dok ostali svira-
ju. Mislim da bi to bila prava stvar za mene.« 

ZABRANJEN PROLAZ 

Jedan regrut dobio je zadatak da stražari na ulazu u 
kasarnu i ne propušta nikoga bez posebne propusnice. 

U jednom trenutku naišao je automobil u kome se 
vozio neki general, koji je naredio vozaču da ignoriše 
stražu i prođe u kasaranu. Na to je regrut stao ispred 
vozila i spokojno se obratio generalu: 

»Oprostite, nov sam u ovom poslu. U koga treba 
prvo da pucam - u vas ili u vašeg vozača?« 

Veličina se dostiže kada zaboravimo rang onoga ko je 
iznad nas i kad se isto desi u vezi s onim ko je ispod 
nas - kada čovek nije nadmoćan u odnosu na ponizne, 
niti ponizan u odnosu na nadmoćne. 

IZGUBLJENI KRITIČAR 

Bio jednom jedan rabin koga je narod obožavao kao 
božjeg izaslanika. Nije bilo dana da se ne okupi gomila 
sveta pred njegovim vratima u potrazi za blagoslo- 
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vom ili savetom. Kad god bi rabin progovorio, masa je 
žudno upijala svaku njegovu reč, kao da kroz njegova 
usta progovara Bog. 

Među ovim ljudima bio je jedan prilično antipatičan 
čovek koji nikada nije propuštao da se suprotstavi 
rabinu. On je uočio rabinove slabe tačke i javno ukazi-
vao na njegove mane, tako da su uvređeni rabinovi 
učenici počeli da govore kako ga je sam đavo poslao u 
njihov grad. 

Jednog dana, »đavo« se razboleo i umro. Svi su oda-
hnuli, duboko u srcu zadovoljni što taj neodgovorni 
jeretik neće više prekidati rabinove govore i kritikovati 
njegovo ponašanje. 

Zato, ljudi su bili iznenađeni videvši na sahrani da 
je rabin duboko i iskreno ožalošćen. 

Kada ga je kasnije jedan učenik upitao da li tuguje 
za pokojnikom, on je odgovorio: 

»Ne, ne. Zašto bih oplakivao našeg prijatelja koji je 
sad na nebu? Sebe ja oplakujem. Taj čovek je bio jedi-
ni moj prijatelj. Okružen sam samo ljudima koji me 
uvažavaju. On je bio jedini koji me je stavljao na pro-
bu; bojim se da ću bez njega prestati da rastem«. 

KATINKA 

Jedna žena došla je kod lokalnog rabina i poverila 
mu tajnu koja ju je tištala - bila je udata punih dvadeset 
godina a još nije imala dete. »Kakva slučajnost!« usk-
liknuo je rabin. »Mojoj majci desila se ista nevolja.« 
Zatim joj je ispričao sledeću priču. 

Njegova majka punih dvadeset godina nije imala 
dece. Jednog dana čula je daje u varoš stigao sveti Bal 
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Šem Tov, pa je odmah otrčala do kuće u kojoj je 
boravio i zamolila ga da se moli za nju, sve dok ona ne 
dobije dete. 

»Sta si ti spremna da učiniš?« upitao je sveti čovek. 
»A šta mogu da učinim?« rekla je žena. »Moj muž je 
ubogi bibliotekar, ali ja imam nešto što mogu da vam 
ponudim.« 

Smesta je otrčala kući i izvadila katinku iz kovčega, 
gde ju je godinama brižljivo čuvala. Katinka je poseban 
veo koji mlada nosi na dan venčanja, dragoceni deo 
svečane odeće koji se prenosi iz generacije u gene-
raciju. 

Međutim, kad se vratila, rabin je već otišao u drugi 
grad, pa je pošla za njim. Pošto je bila siromašna, išla 
je pešice i, kada je stigla u taj grad, rabin je već bio 
otputovao u drugom pravcu. Išla je tako za njim puna 
dva meseca, od jednog mesta do drugog, i na kraju ga 
je stigla. Rabin je prihvatio katinku i poklonio je sina-
gogi. Ona se zatim vratila čitavim putem natrag i posle 
godinu dana rodila je dete. »To dete sam bio ja«, dodao 
je rabin. 

»Kakva koincidencija!« uskliknula je žena. »I ja 
imam katinku kod kuće. Ako je date sinagogi, Bog će 
mi podariti dete!« 

»Ne, draga moja«, tužno je rekao rabin. »To ništa ne 
bi vredelo. Razlika između vas i moje majke je u tome 
što ste vi samo čuli njenu priču, dok je ona morala sve 
sama da uradi.« 
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O DRŽAVNICIMA 

Pitali su jednom čuvenog kineskog mudraca Kon-
fucea: »Šta je najznačajnije za dobru državu?« 

»Hrana, oružje i poverenje naroda«, glasio je odgo-
vor. 

»Kad bi država morala da se nečeg liši, šta bi bilo 
prvo?« 

»Oružje.« 
»A zatim?« 
»Hrana.« 
»Ali narod može početi da umire bez hrane!« 
»Smrt je oduvek neizbežna sudbina ljudskih biča, 

ali narod koji nema više poverenje u svoje državnike , 
zaista je izgubljen.« 



LJUDSKAPRIRODA 

SAMOOTROVANI 

Ljudska bića ne reaguju toliko na stvarnost 
koliko na ideje koje imaju o stvarnosti. 

Jedna grupa kampera nepažnjom je ponela konzerve 
mesa čiji je datum istekao. Pošto je najbliža prodavni-
ca bila daleko, resili su da ih pojedu. Radi svake si-
gurnosti prethodno su jednu dali psu, koji nije pokazao 
nikakve znake trovanja. 

Međutim, sutradan su našli psa mrtvog i sve ih je 
zahvatila panika. Mnogi su počeli da povraćaju i žale 
se na groznicu i dijareju. Odmah su poslali po lekara, 
ubeđeni daje reč o kolektivnom trovanju. Lekar je prvo 
ispitao kako je uginuo pas. Jedan od meštana obližnjeg 
sela posvedočio je daje psa udario automobil i da su ga 
našli u jarku kraj puta. 

TURIZAM I EMIGRACIJA 

Jedan čovek je umro i dospeo u raj. Međutim, u raju 
mu je ubrzo postalo dosadno. Anđeli su neprestano 
pevali, svirali na harfama, sve je to bilo lepo i krasno, 
ali on je oduvek bio čovek od akcije. Zato se obratio 
Svetom Petru i zamolio ga za premeštaj. 
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»Gde si to mislio da odeš?« rekao je Sveti Petar. 
»Osim ako nećeš u pakao? Ne bih ti preporučio.« 

»Može li bar na kratko?« zamolio gaje čovek. 
»To se nikad nije radilo, ali napraviću izuzetak -

pustiću te na mesec dana.« I Sveti Petar mu je otvorio 
vrata pakla. 

Čoveka je na ulazu sačekala limuzina koja ga je 
odvezla do jahte... Usledilo je putovanje kakvo nikad 
nije doživeo, uz obilje najdivnijih jela, najboljih pića, 
prelepih devojaka, noćni ribolov, itd, itd. Mesec dana 
prošlo je kao u snu. 

Po povratku u raj, čoveku je bilo još dosadnije nego 
pre. Ubrzo se ponovo obratio Svetom Petru i zamolio 
da ga opet malo pusti u pakao. 

»Takve šetnje tamo-amo nikad nisu praktikovane. 
Ako toliko želiš u pakao, možeš da odeš, ali bez mo-
gućnosti povratka.« 

»Pristajem!« uskliknuo je čovek, već se naslađujući 
onim što ga je čekalo tamo. 

Ali avaj! Čim su se teška vrata pakla muklo zalupila 
iza njega, čovek je počeo da propada u ponor na čijem 
dnu je ugledao gomilu užasnih đavola, koji su čekali da 
ga kukama ubace u ogroman lonac u kome se već ku-
vala gomila nesrećnika čiji su jauci sve glasnije dopi-
rali do njega. 

»Staje ovo!?« kriknuo je. 
»Pakao, brate«, odgovorio je jedan đavo. »Ti izgle-

da ne razlikuješ turizam od emigracije.« 
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DEČACI ILI DEVOJČICE? 

Ljudi ne vide toliko ono što postoji koliko ono 
što su navikli da vide. 

Tomi se igrao s decom na plaži a onda se vratio kod 
mame. »Da li je tamo puno dece?« upitala ga je majka. 

»Da.« 
»Dečaci ili devojčice?« 
»Otkud bih znao kad nisu obučeni!« 

KUGAI STRAH 

Kuga je krenula ka Damasku i prošla pored jednog 
karavana u pustinji. 

»Kuda tako žuriš?« upitao je voda karavana. 
»U Damask, da uzmem bar hiljadu ljudskih života.« 
Pri povratku, Kuga se ponovo mimoišla s karava-

nom, a vođa joj je rekao: »Uzela si pedeset hiljada 
umesto hiljadu«. 

»Ne«, odgovorila je Kuga, »uzela sam samo hiljadu. 
Ostale je pokupio Strah.« 

LJUBAV JEDNOG SLEPCA 

Ono što ljudi vole ili mrze nije suština stvari ili 
drugih osoba, već samo njihov spoljašnji izgled. 

Jedan mladić, slep od rođenja, zaljubio se i jednu 
slepu devojku. Ali, kada mu je neki prijatelj rekao daje 
devojka ružnjikava, on je potpuno izgubio intereso-
vanje za nju. 
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Šteta! On je nju jako dobro »video«. Pravi slepac je 
bio njegov prijatelj. 
Pokušajte da analizirate ono što mnogi ljudi smatraju 
za slobodno i odgovorno ponašanje, i najverovatnije 
ćete otkriti samo mehaničke reakcije i programirane 
odgovore. Umesto da stupe u kontakt sa stvarnošću, 
ljudi se uglavnom drže unapred utvrđenih stereotipa i 
krutih principa. 

KRADU IH KAD SU MALI 

Dva Bušmana upustila su se u ozbiljnu diskusiju o 
lopovima i lopovluku. »Danas se sve krade«, rekao je 
jedan. »Kradu čak i avione.« 

»Ma šta pričaš!? Ko može da ukrade avion? Video 
sam jednog, veći je od tri slona!« 

»Budalo! Ne kradu ih oni na zemlji. Kradu ih gore, 
kad su mali.« 

FAZAN ZA SUDIJU 

Dva lovca vodila su sudski spor. Jedan od njih pitao 
je svog advokata da li da pošalje sudiji jednog lepog 
fazana. Advokat se zgrozio. »Nipošto«, rekao je. »Taj 
sudija je poznat kao apsolutno nepodmitljiv. Takav 
gest izazvao bi potpuno suprotan efekat od onog koji vi 
želite.« 

Lovac je na kraju dobio spor i pozvao advokata na 
večeru gde mu je posebno zahvalio za savet u vezi s 
fazanom. »Ipak sam ga poslao sudiji«, rekao je. »Ali od 
strane mog protivnika.« 
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CRNI BALON 

Jedan mali crnac zagledao se u prodavca balona na 
lokalnom vašaru. Čovek je očigledno umeo da prodaje 
balone, jer je pustio u visinu crveni balon, privukavši 
time gomilu malih klijenata. Ubrzo je sledio plavi, 
zatim žuti i beli, koji su se peli sve više u nebo, dok se 
potpuno nisu izgubili iz vida. Mali crnac je i dalje 
netremice piljio u crni balon i na kraju upitao: »Ako 
biste pustili taj crni, da li bi i on tako visoko odleteo 
kao oni drugi?« 

Prodavač se nasmešio dečaku, zatim pustio balon i, 
dok se balon peo sve više i više, objasnio mu: »Nije 
stvar u boji. Ono stoje u njemu diže ga uvis«. 

LOSA REPUTACIJA 

Ljudi se diče svojim rezonovanjem koje iskazuju 
na najneverovatnije načine. 

Jedan guverner obilazio je robijašnicu Sing-Sing i 
zastao da porazgovara s jednim beskućnikom koji je 
uložio zahtev za premeštaj. 

»Šta vam se ne sviđa ovde? Bolje vam je nego na 
ulici«, rekao mu je guverner. 

»Istina«, rekao je zatvorenik. »Ali ipak bih voleo da 
me premeste.« 

»Zar je hrana loša?« 
»Naprotiv. Nije u tome problem.« 
»U čemu je onda?« 
»Vidite, ima jedna stvar koja mi stvarno ne odgo-

vara - ovaj zatvor ima veoma lošu reputaciju.« 

J 
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GRADONAČELNIKOV UGLED 

Jedan novinar anketirao je stanovnike neke varoši 
znaju li ko je njihov gradonačelnik. 

»Kako ne bih znao! To je jedan ovejani lažov i pre-
varant!« rekao je radnik na benzinskoj pumpi. 

»Nikad za njega nisam glasao, i prezirem one koji 
su to učinili«, izjavio je apotekar. 

»To je najkorumpiranija svinja koja se ikad rodila«, 
rekao je berberin. 

Kada se novinar na kraju sreo sa gradonačelnikom, 
pitao gaje kolika mu je plata. 

»Ma kakva plata!« rekao je ovaj. »Ne primam ni-
kakvu platu.« 

»Pa zašto ste onda prihvatili takvu odgovornu duž-
nost?« 

»Zbog ugleda, naravno.« 

PIJAN OD JEDNE ČAŠICE 

Jedan pijanac obratio se čoveku koji je sedeo pored 
njega za šankom i poverio mu se: »Ima nešto što nikad 
nisam uspeo da shvatim. Dovoljna je jedna čaša, samo 
jedna čašica da se totalno obeznanim.« 

»Najozbiljnije? Jedna čašica!?« 
»Da. I to obično trideset prva.« 

KAKO UTRAPITI KUČIĆE 

Jedan bračni par nije znao kako da se resi pet lepih 
kučića. Muž ih je vozio kolima po čitavom gradu, 
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pokušavajući da ih nekom pokloni, ali niko ih nije hteo. 
Onda su dali oglas preko lokalnog radija, ali niko se 
nije javio. Na kraju im je jedan sused dao savet koji su 
poslušali. Oglasili su da prodaju kućice, po dvadeset 
dolara svakog. Već sledećeg dana sve su ih prodali! 

OPRAŠTANJE NACISTIMA 

Bivši zatočenik koncentracionog logora susreo se 
posle mnogo godina sa svojim starim drugarom koji je 
zajedno s njim preživeo to tragično iskustvo. 

»Jesi li oprostio nacistima?« upitao gaje prijatelj. 
»Da«, odgovorio je čovek. 
»E ja nisam, i nikad neću. Mrzim ih iz dna duše i 

rado bih se osvetio kad bi mi se pružila prilika.« 
»U tom slučaju«, blago je rekao prvi logoraš, »ti si 

i dalje njihov zatočenik.« 

Pravi neprijatelji nisu oni što nas mrze, već oni koje mi 
mrzimo. 



LJUDSKI ODNOSI 

RUZVELT I LOVAC 

Dijalog je žila kucavica svakog odnosa. 
Mnoge su prepreke, međutim, do ostvarenja pravog 

dijaloga, a malo je onih koji uspevaju da ih prebrode. 
Najbolja stvar je, za početak, naučiti da 

manje govorimo a više slušamo... 

Američki predsednik Teodor Ruzvelt bio je strasni 
ljubitelj lova na krupnu divljač. Kada je čuo da se jedan 
čuveni engleski lovac nalazi u Vašingtonu, pozvao ga 
je u Belu kuću da bi od njega izmamio poneki drago-
ceni savet. 

Nakon razgovora koji je trajao više od dva sata, 
tokom koga su bili zatvoreni u jednoj sobi da ih niko ne 
uznemirava, Englez je izašao, s nekim mesečarskim 
izrazom na licu. 

»Šta ste rekli predsedniku?« pitali su ga novinari. 
»Moje ime«, zbunjeno je odgovorio. 
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TEHNIKA IZVRŠENJA 

... / izbegnemo da unapred znamo šta 
će drugi da kaže... 

Jedan četrnaestogodišnji dečak saopštio je za ve-
čerom da sutra treba da održi svojim vršnjacima čas na 
određenu temu. 

Otac, koji je bio stručnjak za didaktičke metode u 
vojsci, iskoristio je ovu izvanrednu priliku da sinu uka-
že na svoju sposobnost i iskustvo. 

»U vojsci, dragi moj, ovako smo radili«, počeo je da 
objašnjava. »Prvo bismo postavili cilj u termine akcije, 
situacije i operativnog nivoa. Ti, znači, treba odmah da 
odlučiš koju akciju želiš da predočiš svojim učenicima, 
u kojoj situaciji i na kom operativnom nivou. I upamti, 
u bilo kom obrazovnom zahvatu jedino što vredi je 
izvršenje, izvršenje i samo izvršenje.« 

Dečak je ostao potpuno ravnodušan. Jedini njegov 
komentar bio je: »Ne, tata, nema šanse.« 

»Zašto? Ova tehnika nikad nije omanula!« 
»Zato što treba da održim lekciju o seksu.« 

... /// šta želi... 

REVNOSNI TRGOVAC 

... kao i da ne uobražavamo da nam je uvek 
poznato o čemu neko govori... 

Jedan trgovac čuo je kako neki od njegovih proda-
vača kaže: »Ne, gospodo, nema je, i ko zna kad će je 
biti«. 
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Užasnut ovom izjavom, pritrčao je ženi koja je izla-
zila i rekao joj: »Nije istina, gospođo. Biće, i to vrlo 
skoro. Naručili smo prošle nedelje.« 

Čim je žena izašla, prišao je prodavcu i zarežao: 
»Nikad nemoj govoriti da nešto nemamo. Nikad. Ako 
nešto nema, naručili smo i ubrzo će stići. Šta je uopšte 
htela ta žena?« 

»Pitala je da li je u našem kraju bilo kiše.« 

ZLATNA SVADBA 

...jer često ne čujemo ni šta drugi govori... 

Došao je dan proslave zlatne svadbe, punih pedeset 
godina braka, i stari bračni par imao je pune ruke posla 
s gomilom rođaka i prijatelja koji su došli da čestitaju. 
Neizmerno im je prijalo kad su predveče najzad ostali 
sami na tremu, posmatrajući zalazak sunca i uživajući 
u odmoru nakon tako napornog dana. 

Starac je nežno pogledao svoju ženu i rekao: 
»Agata, ponosan sam na tebe!« 
»Šta si rekao?« upitala je. »Znaš da sam malo na-

gluva. Govori glasnije.« 
»Rekao sam da sam ponosan na tebe.« 
»Ne brini«, uzvratila je žena, s puno razumevanja u 

glasu, »i ja sam pomalo umorna od tebe.« 

Savršeno slušanje je kada neko bolje čuje sebe nego 
druge. Savršen vid je kad neko bolje vidi sebe nego 
druge. 
Jer, ne možemo razumeti drugoga ako ne razumemo 
sebe, i ne može se sagledati stvarnost drugoga ako se 
prethodno nije sagledala svoja. Onaj ko stvarno ume 
da sluša, čuće te i kad ništa ne govoriš. 
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KAKO POBOLJŠATI ŽIVOT? 

...a ponekad čak ne govorimo o istim stvarima... 

»Dragi«, rekla je žena mužu. »Sramota je kako bed-
no živimo. Moj otac plaća kiriju, brat nam donosi 
hranu sa sela a daje nam čak i za odeću, stric s kojim 
delimo stan plaća nam vodu i struju, a naši prijatelji 
plaćaju troškove izlazaka u grad. Nije da ti prigovaram, 
ali stvarno bi trebalo učiniti nešto da poboljšamo naš 
život.« 

»Naravno da bi trebalo, tu se potpuno slažem s 
tobom«, uzvratio je muž. »I ja već neko vreme raz-
mišljam o tome. Pa ti imaš još dva brata i jednog stri-
ca koji nam nikad ničim nisu pomogli!« 

N AS RADIN I MAJMUN 

Nasradinova žena poželela je da ima kućnog lju-
bimca i uzela je majmuna. Nasradin nije bio preterano 
srećan zbog toga. »Šta ćemo mu dati da jede?« upitao 
je. 

»Ono što i mi budemo jeli«, odgovorila je žena. 
»A gde će da spava?« 
»S nama u krevetu.« 
»S nama!? A smrad?« 
»Ako gaja trpim, može i majmun.« 
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TABLETE ZA SMIRENJE 

Najčešće vidimo ljude ne onakve kakvi su, 
već onakve kakve mi želimo da ih vidimo. 

Jedna mlada i vrlo aktivna žena naglo je počela da 
oseća umor i napetost, postala je razdražljiva i sve je 
lošije spavala. Na kraju je otišla kod lekara koji joj je 
prepisao tablete za smirenje i rekao joj da dođe za dve 
nedelje. 

Kad je došla na kontrolu, lekar je upitao da li se 
oseća drukčije. 

»Nimalo«, odgovorila je. »Ali primetila sam da su 
se ljudi oko mene promenili. Nekako su mnogo opu-
šteniji.« 

»ŠTA AKO ODBIJE?« 

Samjuel je bio vrlo potišten. Gazda mu je otkazao 
stan i on nije znao kuda da ode. U jednom trenutku sin-
ula mu je ideja - mogao bi da se preseli kod svog 
dobrog prijatelja Mošea. Ova misao privremeno ga je 
utešila, ali samo dok se nije javila druga: »Šta ti garan-
tuje da će te Moše primiti u svoju kuću?« 

»A zašto to ne bi učinio?« rekao je sebi, već pomalo 
iznerviran. »Na kraju krajeva, ja sam bio taj koji je pro-
našao kuću u kojoj on sad živi i pozajmio mu novac da 
plati prvih šest meseci zakupa. Najmanje što može da 
učini za mene je da me primi na dve-tri nedelje dok se 
ne izvučem iz ove nevolje.« 

To ga je ponovo smirilo, ali je posle večere opet 
Počela da ga muči ista misao: »Šta ako odbije?« 
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»Da odbije!?« uzviknuo je. »Zašto bi me, pobogu, 
odbio? Taj čovek može da mi zahvali za sve što ima. Ja 
sam taj koji mu je našao posao, ja sam ga upoznao s 
lepom ženicom koja mu je podarila troje dece na koju 
je toliko ponosan. Zar da odbije da me primi na nedelju 
dana? Nemoguće!« 

Ponovo se oraspoložio, dok nije legao i shvatio da 
ne može da zaspi, jer ga je i dalje mučila ista misao: 
»Ali šta ako ipak odbije? Šta ćeš onda?« 

Samjuel se razbesneo. »Kako se samo usuđuje da 
odbije!?« uzviknuo je. »Meni i samo meni duguje to 
stoje uopšte živ. Ja sam taj koji gaje spasio kad se, još 
kao dete, davio u reci. Zar će biti tako ne/ahvalan da 
me usred zime ne primi u kuću?« 

Ali misao mu i dalje nije davala mira. »Šta ako...«     \ 
Siroti Samjuel se dugo borio s njom, da bi na kraju 

skočio iz kreveta u gluvo doba noći, otišao do Mošeove 
kuće i zvonio sve dok mu Moše nije otvorio vrata, 
probuđen iz sna, i zabrinuto ga upitao: »Samjuele! Šta 
ti se dogodilo? Otkud ti ovde usred noći?« 

Samjuel je bio već toliko besan da je mogao samo 
da drekne: 

»Kazaću ja tebi otkud ja ovde! Ako misliš da sam 
došao da te molim da me primiš u goste, makar i na 
jedan dan, ljuto se varaš. Neću ništa da imam s tobom, 
s tvojom kućom, tvojom ženom i tvojom porodicom. 
Idite svi dođavola!« 

Nakon toga se okrenuo i otišao. 
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OBEĆAVAM DA ĆU VAM VEROVATI 

Mi vidimo druge pre svega kroz 
prizmu sopstvenih predrasuda. 

Šef: »Izgledate mi iznemoglo. Šta vam se dogo-
dilo?« 

»Sekretarica: »Eto, ja... Ne, ako vam budem rekla, 
nećete mi poverovati.« 

»Naravno da hoću.« 
»Ne, sigurna sam da nećete.« 
»Svakako ću vam poverovati. Obećavam.« 
»Pa eto, danas sam previše radila.« 
»Ne verujem vam.« 

NASRADIN I DUG 

Jedan prijatelj zamolio je Nasradina da mu pozajmi 
novac. Nasradin je bio ubeđen da mu ovaj nikada neće 
vratiti dug, ali pošto nije hteo da uvredi prijatelja, a 
tražena suma bila relativno skromna, dao mu je novac. 

Na njegovo veliko iznenađenje, čovek mu je tačno 
za nedelju dana vratio dug. 

Nakon mesec dana, čovek se ponovo pojavio i 
zatražio nešto veću sumu od prethodne. Nasradin je 
odbio. Kada ga je čovek upitao zašto, odgovorio je: 
»Prošlog puta nisam očekivao da ćeš mi vratiti novac, 
ali prevario si me. Ovog puta očekujem da mi ga vratiš 
i zato ne želim da opet budem prevaren.« 
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VERENIČKI PRSTEN 

»Saznala sam da si raskinula veridbu s Tomom. Šta 
se desilo?« 

»Ništa tragično. Samo su se promenila moja ose-
ćanja u odnosu na njega.« 

»Hoćeš li mu vratiti verenički prsten?« 
»O, ne! Nisam promenila mišljenje u odnosu na 

prsten.« 

PRVA OPOMENA 

Jedan seljak resio je da se oženi, pa je osedlao 
mazgu i krenuo u varoš da nade ženu. Posle nekog vre-
mena, našao je jednu za koju je procenio da mu odgo-
vara i venčao se. 

Nakon ceremonije, oboje su seli na mazgu i uputili 
se ka seoskom imanju. U jednom trenutku, životinja je 
stala, ne pokazujući nameru da ide dalje. Seljak je sišao 
i tukao je velikim štapom sve dok nije krenula. 

»Ovo ti je prva opomena«, rekao je. 
Posle dva-tri kilometra mazga je opet stala, a seljak 

ponovo sišao i mlatio je dok nije krenula. 
»Ovo ti je druga opomena«, rekao je. 
Međutim, mazga se i treći put zaustavila. Seljak je 

sišao, pomogao ženi da siđe, izvadio pištolj i pucao 
mazgi u glavu, koja je na mestu ostala mrtva. 

»Glupi i okrutni čoveče!« uzviknula je žena. »To je 
bila lepa i snažna životinja koja je mogla mnogo toga 
da uradi na imanju, a ti si je, u nastupu besa, olako 
ubio. Da sam znala kakav si čovek, nikad se ne bih 
udala za tebe...« i tako nastavila punih pet minuta. 
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Seljak je samo slušao dok nije prekinula da bi po-
vratila dah. Onda je rekao: »Ovo ti je prva opomena«. 

Priča se da su posle toga dugo i srećno živeli. 

Nemoguće je biti u srećnom braku s nekim ako se 
prethodno ne razvedemo od samih sebe. 

KOJA JE CENA MIRA? 

»Danas si baš mračan, Džek. Šta te muči?« 
»Ništa posebno. Došao sam kuci pred jutro i, dok 

sam se svlačio, žena se probudila i rekla mi: »Nisi li 
malo poranio da ustaneš, Džek?« I tako, da izbegnem 
diskusiju, ponovo sam se obukao i vratio se na posao.« 

Koja je cena mira ? 

DŽONIKAŽEDA 

Jedan mladić bio je tako ćutljiv daje njegova devoj-
ka, nakon pet godina veze, shvatila da on nikad neće 
pomenuti brak ako ona ne preuzme inicijativu. 

Jednom prilikom, dok su sedeli u parku, rekla mu je: 
»Džoni, hajde da se venčamo. Hoćeš li?« 

Usledilo je dugo ćutanje. 
Na kraju, Džoni je rekao: »Da«. 
Usledilo je još jedno dugo ćutanje, da bi devojka 

rekla: »Kaži nešto, Džoni. Zašto ćutiš?« 
»Mislim da sam već previše rekao!« 

Biti u nekoj vezi znači reagovati. Reagovanje je 
razumevanje sopstvenog bića. Razumevati sebe 
znači biti prosvetljen. Ljudske veze su škole 
prosvetljenja. 



POMAGANJE 

PITANJE INTERESA 

Jedan zemljoradnik, čije je žito uvek dobijalo prvu 
nagradu na lokalnom sajmu, imao je običaj da najbolje 
seme deli svim seljacima u okolini. 

Kada su ga pitali zašto to čini, odgovorio je: 
»To je samo pitanje interesa. Vetar nosi polen s 

jedne njive na drugu. Kad bi moji susedi uzgajali žito 
lošijeg kvaliteta, unakrsno oprašivanje umanjilo bi 
kvalitet mojih prinosa. Eto zašto mi je stalo da uvek 
sade najbolje seme«. 

Sve što dajemo drugima dajemo sami sebi. 
Nemoguće je pomoći drugome a da istovremeno ne 
pomognemo sebi, kao stoje nemoguće naneti zlo dru-
gome a da istovremeno ne nanesemo zlo sebi. 

TAČKE GLEDIŠTA 

Guverner jedne kolonije objašnjavao je zarobljenom 
urođeničkom poglavici: »Duboko žalim zbog tlačenja 
kojem je tvoj narod podvrgnut od strane mog naroda. 
Moraš mi pomoći da resim tvoj problem«. 

»U čemu je problem?« upitao je poglavica. 
»Slušaj, dragi moj. Ako bih ja tebe vezao za drvo i 

zapalio te, ti bi imao problem, zar ne?« 

J 
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»Ja? Ako me oslobodiš, sve će biti na najbolji mo-
gući način rešeno. Ako me zapališ, umreću. Onda ćeš ti 
imati problem!« 

VOZ NE STAJE U FORDHAMU 

Putnik je u Njujorku seo u voz i rekao kondukteru 
da silazi u Fordhamu. 

»Ovaj voz ne staje subotom u Fordhamu«, objasnio 
mu je kondukter. »Ali, može ovako: kada usporimo pri-
likom prolaska kroz stanicu u Fordhamu, otvoriću vam 
vrata i vi iskočite. Ali pripazite - morate trčati pored 
voza, inače ćete pasti na nos!« 

U Fordhamu, putnik je iskočio i trčao pored voza. U 
tom trenutku ga je spazio drugi kondukter, otvorio 
vrata i povukao ga u voz, baš kad je ovaj počeo da 
ubrzava. 

»Stvarno imate sreće!« uzviknuo je kondukter. 
»Ovaj voz ne staje subotom u Fordhamu!« 

Najmanje što možete da učinite da biste bili od koristi 
drugima... je da se sklonite u stranu. 

Ljudi koji se trude da po svaku cenu poboljšaju stvari 
često pokazuju veliku sposobnost da ih pogoršaju. 
U konačnoj analizi, rešenje problema nije u akciji niti 
u neaktivnosti, već u razumevanju, jer tamo gde po-
stoji istinsko razumevanje problem više ne postoji. 
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»BEZIMO!« 

Jedan sveštenik prolazio je ulicom i video dečkića 
koji je skakao, pokušavajući da dohvati zvono na jed-
noj kapiji. Bio je mali, a zvono previsoko. 

Sveštenik je prišao i zazvonio umesto njega. Zatim, 
nasmešivši se dečaku, upitao ga je: »Šta ćemo sad?« 

»Bežimo!« odgovorio je dečak. 

NEŽNOST PREMA ŽIVOTINJAMA 

Učitelj je zatražio od dece u svom razredu da mu 
ispričaju neki svoj nežan postupak u odnosu na ne-
zaštićene životinje. 

Ispričano je puno dirljivih priča. 
Kad je došao red na Tomija, on je ponosno izjavio: 

»Eto, jednom sam išutirao jednog dečka koji je šutirao 
kera«. 

Isto je kada se izaziva rat da bi se rat okončao ili 
koristi nasilje da bi se stiglo do ljubavi. 

ZEC KOJI JEDE HRANU ZA PTICE 

Jedna ptica jela je otrovne bobice koje joj ni naj-
manje nisu škodile. 

Jednom prilikom, nabrala je dosta bobica i resila da 
deo svog obroka žrtvuje za svog prijatelja zeca, koji je, 
da ne bi ispao nezahvalan, pojeo bobice i uginuo. 

Ako bi optužba bila da smo u dobroj nameri provalili 
vrata, koliki bi od nas mogli da istaknu svoju nevi-
nost? 
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DESET ŠOLJICA KAFE 

Jedan prosjak video je bankara koji je izlazio iz svo-
jih kancelarija i zamolio ga: »Gospodine, imate li da mi 
date deset centi za šoljicu kafe?« 

Bankar se sažalio na čoveka koji je delovao potpuno 
izgubljeno i propalo, pa mu je rekao: »Evo ti dolar. 
Uzmi ga i kupi sebi deset kafa.« 

Sutradan, jadnik se opet stvorio pred stepenicama 
koje su vodile u banku i, kad je bankar izašao, lupio ga 
je pesnicom u stomak. 

»Ti i tvojih prokletih deset šoljica kafe«, rekao je. 
»Nisam spavao čitavu noć!« 

Priznajem da sam ti pomogao. Možeš li u svome srcu 
naći snage da mi oprostiš i pustiš me da odem? 

NOVAC ZA SLONA 

Jednom je Nasradin tražio novac od nekog boga-
taša. 

»A šta će ti?« »Da 
kupim slona.« 
»Ali ako nemaš novaca, nikad nećeš biti u stanju da 

nahraniš slona.« 
»Tražio sam novac«, uzvratio je Nasradin. »Nisam 

tražio savete.« 



164  Antoni de Melo 

PILULA ZA SPAVANJE 

»Probudite se!« viknula je bolničarka, drmajući 
uspavanog pacijenta. 

»Šta se dešava? Gde sam?« uplašeno je pitao pa-
cijent. 

»Ništa se ne dešava. Zaboravila sam da vam dam 
pilulu za spavanje.« 

Juče je kod nas izbio požar. Srećom, ugašen je pre 
nego što su stigli vatrogasci. 

DOBROTVORKA I NEZAHVALNI DEČAK 

Kad ti pomažem, osećam se veoma važno; 
ipak, očekujem da mi budeš zahvalan. 

Jedna bogata naslednica, sva u zlatu, izašla je iz luk-
suznog londonskog hotela, gde je večerala i plesala či-
tavo veče na dobrotvornoj proslavi u korist napuštene 
dece. 

Baš kad je ulazila u svoj Rols-Rojs, prišao joj je 
neki dečkić, cmizdreći: »Dajte mi neku paru, gospodo, 
smilujte se. Dva dana nisam jeo.« 

Dama se užasnula. »Odvratni nezahvalniče!« uzvi-
knula je. »Shvataš li ti da sam čitave večeri plesala za 
tebe!?« 
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KONCERT ZA BEKSTVO OD ŽENE 

Bogu hvala da su naše motivacije za 
pomoć drugima skrivene od očiju sveta. 

Koncert u malom primorskom mestu bio je skroman 
i lokalne novine nisu čak ni pisale o njemu. Nakon pr-
vog izvođenja, publika gotovo daje iščezla. Međutim, 
jedan čovečuljak svakodnevno je dolazio. 

Poslednje večeri, impresario je izašao na podijum i 
obratio se publici: »Dame i gospodo, pre nego što za-
hvalim vama, želim posebno da zahvalim našem pri-
jatelju u prvom redu na njegovoj dragocenoj podrški. 
On nije propustio nijedno izvođenje!« 

Čovečuljak je ustao i promucao nekoliko reci za-
hvalnosti. »To je jako lepo od vas«, rekao je, »ali mo-
ram da kažem istinu. Ovo je jedino mesto gde me moja 
žena nikad ne bi potražila.« 

»ZBOG TEBE!« 

Jedan diktator koji je opljačkao svoj narod šetao je 
ulicom okružen brojnim policajcima. Iznenada, zastao 
je kod jednog izloga sa luksuznom robom. »Ah, siroti 
penzioneri!« licemerno ih je žalio, lijući krokodilske 
suze. »Oni nikad ovo neće moći sebi da priušte.« 

Jedan penzioner, koji nije čuo ove reci, prišao je 
policajcu i upitao ga: »Zašto plače naš Predsednik?« 

»Zbog tebe, stoko! Zbog tebe!« dreknuo je policajac 
1 odalamio ga pendrekom. 
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SLEDEĆI GOVORNIK 

»Baš lepo od vas što ste ostali do kraja mog preda-
vanja, kad su već svi otišli. Hvala vam!« »Nema na 
čemu, ja sam sledeći govornik.« 

PET ZVONA 

Jednom je postojala krčma koja se zvala »Srebrna 
zvezda«. Krčmar je slabo poslovao, i pored toga što je 
dao sve od sebe da privuče goste. Lepo je opremio 
lokal, poboljšao uslugu i smanjio cene na razumnu me-
ru, ali ništa nije pomoglo. Očajan, otišao je kod jednog 
mudraca po savet. 

Kad je saslušao njegovu tužnu priču, mudrac je 
rekao: »Jednostavno je. Treba samo da promeniš naziv 
krčme.« 

»Nemoguće!« uzviknuo je krčmar. »Od davnina je 
poznata kao »Srebrna zvezda«.« 

»Moguće«, odlučno se usprotivio mudrac. »Sada 
moraš da je nazoveš »Pet zvona«, i okačiš šest zvona 
na ulazu u krčmu.« 

»Šest zvona. Kakav je to apsurd? Čemu bi služila?« 
»Probaj i videćeš«, s osmehom je završio mudrac. 
I tako, krčmar ga je poslušao. Svi koji su prolazili 

pored krčme ulazili su da im ukazu na grešku; svako je 
bio ubeđen da je samo on primetio jedno zvono više. 
Kad bi ušli, prolaznici bi se obično iznenadili ambijen-
tom i uslužnošću osoblja, pa bi često seli da se posluže 
nečim, dajući krčmaru prihod na koji je tako dugo 
čekao. 

Nema mnogo stvari koje toliko mogu da ushite naš 
ego kao stoje ispravljanje tuđih grešaka. 
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PORUKA BUBNJEVA 

Grupa misionara unajmila je lokalnog vodiča da ih 
prati na proputovanju niz reku Kongo. 

Tokom plovidbe, začuli su ritmični zvuk bubnjeva u 
džungli. Bubnjanje se stalno ponavljalo u određenim 
razmacima. 

»Šta kažu bubnjevi?« uplašeno je zapitao jedan od 
misionara. 
Vodič je naćulio uvo i preveo: »Tam-tam kazati: Tri 
bela čovek. Mnogo bogat. Diži sva cena.« 

Saadi, čuveni pesnik iz Širaza, često je govorio: »Svi 
koje sam naučio da rukuju lukom i strelom, na kraju 
su me upotrebili kao cilj«. 

KADA ZVATI LEKARA 

Jedna žena iz gomile posmatrača nagnula se nad 
žrtvom saobraćajnog udesa. Iznenada, neki čovek gru-
bo ju je odgurnuo, rekavši: »Sklonite se, molim. Imam 
diplomu prve pomoći«. 

V 
Žena ga je posmatrala neko vreme dok se on bavio 

nastradalom osobom, da bi mu se spokojno obratila: 
»Kada dođete do tačke na kojoj bi trebalo pozvati 
lekara, ne morate da idete daleko, već sam tu.« 

Mnogo češće nego što mislimo lekar je već prisutan u 
osobi kojoj pokušavamo da pomognemo. 

onda zvati hitnu pomoć? Pozovite lekara! 
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KAKO STEĆI PRIJATELJE I NEPRIJATELJE 

Na tečaju pod nazivom »Kako steći prijatelje i uti-
cati na druge«, jedan mladi poslovni čovek objašnjavao 
je polaznicima tečaja kako je primenio sve usvojene 
principe u susretu s potencijalnim klijentom. Efekat je 
bio čudesan! 

»Učinio sam sve što mi je rečeno da učinim«, rekao 
je. »Prvo sam ga srdačno pozdravio, zatim sam se na-
smešio i zamolio ga da mi priča o sebi i svom proble-
mu. Poklonio sam maksimalnu pažnju onom što je go-
vorio. Naterao sam sebe da po svaku cenu prihvatim 
njegova mišljenja i povremeno sam mu govorio da je 
zaista izuzetna osoba. On je samo nastavio da govori, 
više od sat vremena. 

Kada smo se konačno rastali, znao sam da sam zau-
vek stekao prijatelja.« 

Polaznici su uljudno tapšali. Nakon aplauza, govor-
nik je uzviknuo, s razočaranjem u glasu: 

»Ljudi moji, kakav je to neprijatelj postao!« 

Zašto dati poklon nekome ako emotivno nisi sposoban 
da daješ? 

SAVET STARIM LJUDIMA 

Stari ljudi su često sami, ne zato što nemaju 
nikoga s kim bi podelili teret svojih godina, već zato 

što imaju samo svoj teret koji moraju da nose. 

Na svoj osamdeset peti rođendan, jedna starica do-
živela je daje intervjuišu za lokalne novine. Reporter je 
upitao koji bi savet mogla dati ljudima svojih godina. 
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»U ovim godinama«, izjavila je, »veoma je važno 
nastaviti da koristimo sav naš potencijal, inače on pre-
sahne. Važno je biti sa drugima i, koliko je to moguće, 
zarađivati svojim radom za život. Eto šta nas čini živim 
i budnim.« 

»Da li biste mi rekli kojim se vi poslom bavite u 
vašim godinama?« 

»Pazim jednu stariju gospodu iz moje ulice«, glasio 
je neočekivani odgovor. 

Ljubav svakoga leci, kako onog koji je prima, tako i 
onog koji je daje. 

UNIŠTAVANJE VRABACA 

Ministarstvo poljoprivrede donelo je uredbu po ko-
joj vrapci ugrožavaju prinose i zato moraju biti istre-
bljeni. 

Kada je uredba izvršena, rojevi insekata koje su 
vrapci jeli oborila se na polja i počela da uništava pri-
nose, tako daje Ministarstvo poljoprivrede resilo da se 
moraju primeniti skupi pesticidi, koji su podigli cenu 
hrani a istovremeno je zagadili. Tako je suviše kasno 
otkriveno da vrapci, iako pojedu deo prinosa, čine da 
hrana bude zdrava i jeftina. 

KAMEN-ČORBA 

Žena u jednom selu bila je začuđena kad je na njena 
yrata zakucao pristojno odeven čovek i zatražio malo 
hrane od nje. »Žao mije«, odgovorila je, »trenutno ne-
mam ništa u kući.« 
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»To nije problem«, ljubazno je uzvratio nepoznati. 
»U rancu imam kamen za čorbu; ako dozvolite, staviću 
ga u vodu i skuvaću od njega najukusniju čorbu na 
svetu. Treba mi samo najveći lonac koji imate.« 

Žena je bila zaintrigirana. Stavila je lonac na peć i 
odmah pozvala susetku da bi joj saopštila tajnu kame-
na za čorbu. Kada je voda proključala, već su se okupili 
svi susedi, radoznali da vide stranca i njegov kamen. 
On je spustio kamen u lonac, zatim probao kašikom i 
ozareno uskliknuo: »Ah, kako je ukusno! Samo nedo-
staje krompir.« 

»Imam ja krompira«, rekla je jedna žena, i ubrzo se 
vratila s punom činijom krompira, oljuštenog i iseče-
nog na kolutove, koji je odmah završio u loncu. 

Stranac je ponovo probao čorbu: »Izvanredno!« 
uzviknuo je, da bi zatim potišteno dodao: »Eh, da je i 
malo mesa, bila bi vrhunska.« 

Druga žena otrčala je do kuće i donela meso, koje je 
stranac oduševljeno ubacio u lonac. Zatim je ponovo 
degustirao, uzdigao pogled ka nebu i rekao: »Da je još 
i malo povrća, bila bi savršena, apsolutno savršena.« 

Ubrzo je stigla korpa puna luka i šargarepe. Kada je 
i to ubacio, stranac je promešao čorbu i zapovedničkim 
tonom rekao: »Soli i paradajz-sosa.« 

»Evo ih«, rekla je gazdarica. Odmah je stigla nova 
naredba: »Činije za sve.« 

Ljudi su potrčali svojim kućama po činije. Neki su 
doneli hleb. Onda su posedali za sto, a stranac podelio 
velike porcije svoje neverovatne čorbe. Sve ljude obu-
zela je neka čudna razdraganost, smejali su se, razgo-
varali i uživali u neočekivanom obroku u društvu. 

Usred opšteg veselja, stranac se nečujno iskrao, 
ostavivši čudotvorni kamen, da ga upotrebe kad god 
žele da skuvaju najbolju čorbu na svetu. 
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BAČVA PUNA VODE 

U selu se pripremala velika proslava i svako je tre-
balo da donese po bocu vina i izruči je u ogromnu 
bačvu. 

Kada je banket počeo, iz bačve je potekla voda. 
Jednom od seljaka pala je na um sledeća ideja: »Ako 
umesto vina istočim bocu vode u toliku bačvu, niko to 
neće primetiti«. Ali nije mu palo na um da će i svi ostali 
doći na istu ideju. 

KAKO UPOTREBITI NOVAC 

Jedan učenik upitao je duhovnog učitelja: »Bogat 
sam, a sad sam nasledio još jedno bogatstvo. Kako da 
ga upotrebim za svoju duhovnu dobrobit?« 

Učitelj je rekao: »Dođi za nedelju dana po odgovor.« 
Kad se učenik vratio, učitelj je uzdahnuo, rekavši: 

»Stvarno ne znam šta da ti posavetujem. Ako ti budem 
rekao da novac daš rodbini i prijateljima, od toga nećeš 
imati nikakve duhovne koristi. Ako ti kažem da ga pok-
loniš hramu, to će samo poslužiti kvarenju sveštenika. 
Ako ti kažem da ga daš sirotinji, bićeš gord na svoj gest 
milosrđa i tako počiniti greh samozadovoljstva.« 

»Pa šta da učinim?« rekao je učenik. 
Učitelj mu je na kraju rekao: »Ipak daj novac siro-

mašnima. Tebi neće biti bolje, ali njima hoće.« 

Ako ne služiš drugima, oštećuješ ih. Ako im 
služiš, oštećuješ sebe. Ignorisanje ove dileme 
pogubno je za dušu. Oslobođenje od nje sinonim 
je za večni život. 
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SLON ZAKAČEN ZA SLONOVAČU 

Jedan učitelj prestao je da drži nastavu i zaposlio se 
kao socijalni radnik. Kada su ga pitali zašto je prome-
nio zanimanje, odgovorio je: »Malo se može učiniti u 
školi ako se ništa ne radi kod kuće i u svetu. U školi 
sam se osećao kao onaj čovek koji je pošao u džunglu 
da nade slonovaču. Kada ju je najzad našao, iznenađe-
no je otkrio daje zakačena za velikog slona.« 

KUĆA I SVET 

Žena govori mužu, čije je lice zadubljeno u raširene 
novine: 

»Da li si ikad pomislio da u životu ima još nečega 
osim onog što se dešava u svetu?« 

Ljudi uglavnom vole čovečanstvo. Problem je što njihovi 
najbliži često nisu uključeni u taj pojam. 



PROSVETLJENJE 

KAMENOREZAC 

Bio jednom jedan kamenorezac i svakoga dana peo 
se na planinu da razbija stene. Uvek je pevao dok radi 
jer, bez obzira stoje bio siromašan, nije želeo ništa više 
od onoga što ima, tako da ga nisu morile nikakve brige. 

Jednog dana pozvali su ga da obavi posao u palati 
nekog ministra. Kada je video lepotu i bogatstvo oko 
sebe, prvi put je osetio kako ga muči želja i uzdahnuo: 
»Eh, da sam ovako bogat! Ne bi više bilo potrebno da 
radim u znoju lica svog da bih preživeo«. 

Najednom, čuo je glas koji mu je rekao: »Tvoja 
želja je uslišena. Od sada ćeš imati sve što poželiš«. 
Nije znao šta da misli, sve dok se nije vratio u svoju 
kolibu i tamo zatekao veličanstvenu palatu. Prestao je 
da radi kao kamenorezac i živeo okružen bogatstvom. 

Jednog sparnog dana video je kraljevsku povorku i 
pomislio: »Mora da je lepo u njegovoj nosiljci. Voleo 
bih da sam kralj«. Želja mu je ispunjena, i bio je ne 
malo razočaran što je unutra bilo toplije nego što je 
mislio. Pogledao je napolje i zadivio se nad silom 
sunca pred kojim nije bilo nikakvih prepreka. 

»Hoću da budem sunce«, rekao je u sebi. Želja mu 
Je još jednom uslišena i on je postao izvor toplote za 
čitav svet. Sve je bilo dobro dok nije naišao na debeli 
sloj oblaka koji nije mogao da probije. Tada je poželeo 
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da bude oblak, što mu je odmah ispunjeno, ali se na 
kraju pretvorio u kišu i, na svoj veliki gnev, pao je na 
stenu koja gaje naterala da teče pored nje. 

»Šta?« viknuo je. »Zar je običan kamen moćniji od 
mene? Onda želim da budem kamen.« I tako, obreo se 
na vrhu planine. Međutim, uskoro je Čuo neki čudan 
šum ispod sebe. Pogledao je naniže i video čoveculjka 
kako razbija stene. 

»Šta!? Zar je tako bedno stvorenje moćnije od 
ogromne stene kao što sam ja? Želim da postanem 
čovek!« I tako je ponovo bio kamenorezac koji radi na 
planini i zarađuje za život u znoju lica svog, ali zato 
peva od srca jer je zadovoljan što je opet onaj koji je 
bio i što živi s onim što je imao. 

Ništa ne izgleda tako privlačno 
kao ono što još nismo dostigli. 

ŠTA ME SE TIČE? 

Svakog meseca učenik je upoznavao učitelja sa svo-
jim duhovnim napredovanjem 

Prvog meseca napisao je: »Osećam širenje svesti i 
sjedinjavanje moga bića sa univerzumom.« Učitelj je 
pogledao zapis i bacio ga. 

Sledećeg meseca pisalo je: »Najzad sam otkrio daje 
božansko prisutno u svim stvarima«. Učitelj kao da je 
bio razočaran. 

U sledećoj poruci pisalo je: »Mom usredsredenom 
pogledu otkrila se tajna jedinstva i množine«. Učitelj je 
zevnuo. 
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U novoj poruci stajalo je: »Niko se ne rađa, niko ne 
živi, jer 'ja' ne postoji«. Učitelj je u očajanju raširio 
ruke. 

Prošlo je mesec dana, dva meseca, pet, čitava go-
dina. Učitelj je pomislio da je možda vreme da podseti 
učenika i pita ga kako njegov duhovni razvoj. 

»Šta me za to briga?« odgovorio je učenik. 
Kada je učitelj pročitao ove reci, lice mu je zablista-

lo od radosti, da bi uskliknuo: »Hvala ti Bože, najzad je 
shvatio!« 

Čak je i osvajanje slobode vrsta robovanja. Nikad ne-
ćemo biti zaista slobodni dok ne prestanemo da bri-
nemo jesmo li slobodni ili nismo. 
Slobodan je samo onaj ko je uvek spokojan i zado-
voljan. 

KAKO SU NASTALE CIPELE 

Jedan moćni i glupi kralj, kome je smetalo što mu 
neravnine na putevima žuljaju stopala, naredio je da se 
ćela kraljevina obloži krznom. 

Dvorska luda grohotom se nasmejala kad je čula za 
ovu naredbu. 

»Kakva nemoguća ideja, Vaše Veličanstvo! Zašto 
trošiti toliki novac? Dovoljno je da odsečete dva mala 
parčeta krzna i stavite ih na svoja stopala!« 

lj Je poslušao savet i tako su nastale prve cipele. 

Onaj koji je prosvetljen zna da se preobražaj sveta u 
mesto lišeno patnje može izvesti samo pramenom u 
srcu, nikad u čitavom svetu. 
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ROB I OLUJA 

Jedan pomorac isplovio je svojom lađom i doživeo 
veliko nevreme. Jedan od robova na lađi počeo je da 
jauče, izbezumljen od straha, jer nikad ranije nije bio 
na brodu u oluji. Njegova kuknjava bila je tako glasna 
i uporna da je to počelo da razdražuje putnike, a po-
morac hteo da baci roba u more. 

Međutim, umešao se njegov prvi savetnik, koji je 
bio vrlo mudar, rekavši: »Pustite mene. Mislim da ga 
mogu izlečiti«. 

Naredio je da bace bednika u more a zatim naredio 
da ga izvuku. Kad se ponovo našao na palubi, rob se 
zavukao u jedan ćošak i više ni reč nije progovorio. 

Nismo svesni koliko smo srećni sve dok se stvari ne 
pogoršaju. 

BRODOLOMNIKOVA SREĆA 

Tokom Drugog svetskog rata jedan čovek preživeo 
je nakon brodoloma dvadeset i jedan dan na jednoj 
barki, da bi ga na kraju spasili. 

Kada su ga pitali da li ga je ovo iskustvo nečemu 
naučilo, odgovorio je: »Da. Ako budem imao dovoljno 
hrane i vode, biću ludo srećan do kraja života«. 

Jedan starac priča da se samo jednom požalio u 
životu: kada je bio bos, a nije imao novca za cipele. 
Tada je video čoveka bez stopala koji je delovao 
bezbrižno i od tada se nikad više nije žalio. 
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KLATNO 

Jedan časovničar popravljao je klatno na zidnom 
časovniku, kada ga je, na svoje veliko zaprepašćenje, 
čuo kako govori: 

»Molim vas, ne dirajte me«, reklo je klatno. »Bilo bi 
to vrlo ljubazno od vas. Pomislite koliko puta moram 
da otkucavam, danju i noću. Koliko otkucaja u minutu, 
šezdeset minuta na sat, dvadeset četiri sata na dan, 
trista šezdeset i pet dana godišnje. Godinu za godi-
nom... milioni otkucaja. Ne mogu više.« 

Ali časovničar je mudro odgovorio: »Ne misli na 
budućnost. Otkucavaj samo jedan po jedan otkucaj i 
uživaćeš u tome do kraja svog veka«. 

Klatno je to prihvatilo i još uvek radosno otkucava 
vreme. 

4 
Sadašnji trenutak nikad nije nepodnošljiv ako se živi do 
kraja. 
Teško je imati telo ovde u deset ujutro a duh u šest 
popodne; telo u Bombaju a duh u San Francisku. 

NAJSLAĐA JAGODA 

Evo parabole koju je Buda pričao svojim učenicima: 
Jedan čovek naišao je na tigra u polju, koji je krenuo ka 
njemu. Pobegao je, došao do litice iznad jedne proval-
ije, okliznuo se i pao. U padu, uhvatio se za mali žbun 
jagoda koji je rastao na obronku. 

Nekoliko trenutaka visio je tu, dok je gore režao 
lzgladneli tigar a dole ga čekala smrt na stenama u 
dubini. 
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Iznenada, opazio je lepu zrelu jagodu usred lišća. 
Držeći se za žbun, primakao je glavu i ustima ubrao 
jagodu. Nikada u svom životu nije okusio tako slatku 
jagodu! 

Onom ko je prosvetljen, svest o smrti samo pojačava 
slast života. 

STARCI NEMAJU VREMENA ZA GUBLJENJE 

Pred lekarskom ordinacijom čekala je gomila ljudi. 
Jedan starac ustao je i prišao pultu. »Sestro«, rekao je, 
»zakazano mi je u deset a sada je skoro jedanaest. Ne 
mogu više da čekam. Možete li da mi zakažete po-
novo?« 

Jedna žena je promrmljala drugoj: »Ovaj čovek je 
bar osamdeset godina star. Kakve li to hitne poslove 
ima kad ne može da ostane i sačeka?« 

Starac je čuo ove reci, okrenuo se i uzvratio: »Imam 
osamdeset šest godina, gospodo. I baš zbog toga ne 
mogu sebi dozvoliti da traćim ni minuta dragocenog 
vremene koje mi je ostalo u životu.« 

Prosvetljeni ne traće ni jedan trenutak, jer su shvatili da 
sve što rade ima vrlo relativno značenje. 

ŽELJA ZA ZNANJEM 

Sokrat se nalazio u zatvoru i čekao izvršenje smrtne 
kazne. Jednog dana čuo je jednog zatvorenika kako 
peva neke stihove pesnika Stesihora. 

Sokrat je zamolio čoveka da ga nauči ovim stiho-
vima. 
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»Zašto?« pitao je pevač. 
»Zato što tako mogu da umrem znajući jednu stvar 

više«, uzvratio je filozof. 

Učenik: »Zašto bi čovek učio nešto novo nedelju 
dana pred smrt?« 
Učitelj: »Iz istog razloga iz koga bi voleo da naučiš 
nešto novo pedeset godina pre nego što umreš.« 

LEKCIJA IZ MAČEVANJA 

Tadima no Kami bio je učitelj mačevanja kod Šo-
guna. Jedan samuraj iz Šogunove telesne straže došao 
je jednog dana s molbom da ga nauči mačevanju. 

»Pažljivo sam te posmatrao«, rekao je Tadima no 
Kami, »i čini mi se da si pravi majstor ove veštine. Pre 
nego što te uzmem za učenika, reci mi kod kog učitelja 
si učio.« 

»Nikad ni kod koga nisam učio«, odgovorio je sa-
muraj. 

»Nećeš me prevariti«, uzvratio je učitelj. »Imam 
oko koje nikad ne greši.« 

»Ne želim da protivrečim Vašoj Visosti«, rekao je 
samuraj, »ali zaista se ne razumem u mačevanje.« 

Učitelj je razmenio nekoliko udaraca s njim, zatim 
mu je rekao: »Kad već tvrdiš da nikada nisi učio ovu 
veštinu, moram ti verovati na reč. Ali ti si zaista majs-
tor. Pričaj mi o sebi.« 

»Postoji nešto«, objasnio je samuraj. »Kad sam bio 
dete, jedan samuraj mi je rekao da se muškarci ne 
smeju nikada plašiti smrti. Zato sam odlučno pristupio 
tom problemu, sve dok u meni nije iščezao i najmanji 
tračak strepnje.« 

_J 
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»Eto objašnjenja«, uskliknuo je Tađima no Kami. 
»Prava tajna velikog mačevaoca krije se u odsustvu 
straha od smrti. Tebi nije potrebno da učiš, ti si sam po 
sebi majstor.« 

Ko je neprosvetljen, uvek je izložen strepnji. Kao 
čovek koji pada u reku a ne zna da pliva. Strah ga 
obuzme i on se davi. Pokušava da ostane na površini, 
ali samo i dalje tone. Kad bi prestao da se plaši i pre-
pustio se da potone do dna, njegovo telo samo bi se 
vratilo na površinu. 
Jednom je neki čovek, u napadu epilepsije, pao u re-
ku. Kada se osvestio, iznenađeno je video da se nalazi 
na obali. Napad zbog koga je pao u vodu spasao mu 
je život, oduzevši mu strah od davljenja... To je pro-
svetljenje. 

VRAČ I ZMAJ 

Jednom je u Kini postojao ogroman zmaj koji je 
išao od sela do sela, bez razlike ubijajući stoku, pse, 
živinu i decu. Stanovnici su se obratili vraču da im po-
mogne u njihovoj nevolji. 

Vrač im je rekao: »Ja ne mogu da ubijem zmaja, jer 
i pored toga što znam veštinu magije, previše se bojim. 
Ali naći ću vam čoveka koji će ubiti zmaja!« 

On se zatim pretvorio u zmaja i stao na most. Ne 
znajući da je to vrač, ljudi su se plašili da pređu. Me-
đutim, jednog dana je neki čovek mirno prešao preko 
mosta i prošao pored zmaja. Vrač je odmah poprimio 
ljudsko obličje i pozvao čoveka: »Prijatelju, vrati se! 
Već nedeljama te čekam ovde!« 

Prosvetljeni čovek zna da strah proističe iz načina na koji 
se gleda na stvari, a ne iz samih stvari. 
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DERVIŠ I CAR 

Jedan car sreo je derviša i, po istočnjačkom običaju 
u odnosu na podanike, obratio mu se recima: »Sta 
mogu da učinim za tebe?« 

Derviš je odgovorio: »Meni bi bilo nezgodno da 
tražim uslugu od svog roba«. 

»Kako se usuđuješ da tako odgovaraš caru?« uzvi-
knuo je jedan doglavnik. »Opravdaj se ili ćeš umreti!« 

»Imam jednog roba koji gazduje tvojim carem.« 
»Koje taj?« 
»Strah«, odgovorio je derviš. 

Kada telo umre, života više nema. Otuda potiče na-
opaki stav da je zadržavanje života u telu isto što i 
življenje. 
Uđi tamo gde metak zlikovca ne oduzima život; pro-
dužavanje života nije isto što i produženje trajanja 
sopstvenog postojanja. 

DIOGEN I PIJACA ROBLJA 

Kada je grčki filozof Diogen uhvaćen i odveden na 
pijacu robija, priča se da se popeo na podijum prodavca 
i gromkim glasom viknuo: »Prodaje se gospodar! Ima 
li medu vama neki rob koji želi da ga kupi?« 

Nemoguće je od prosvetljenog načiniti roba, jer je on, 
oslobođen straha, jednako srećan u ropstvu kao i na 
slobodi. 
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SMRT ČEKA U SAMARI 

Jedan bagdadski trgovac poslao je slugu da obavi 
neki posao na bazaru, ali se ovaj vratio tresući se od 
straha. »Gospodaru, dok sam išao bazarom, sudario 
sam se s nekim neznancem. Pogledao sam ga u lice i 
video sam da je to Smrt. Zapretila mi je i udaljila se. 
Sada se bojim. Dajte mi konja, molim vas, da pobeg-
nem u Samaru i tako uteknem od nje.« 

Trgovac, zabrinut za svog vernog slugu, dao mu je 
najbržeg konja i ovaj je odmah odjahao. Kasnije, trgo-
vac je otišao na bazar i video Smrt kako kruži u gomili. 
Prišao joj je i rekao: »Zapretila si mom sirotom slugi 
jutros. Sta je to značilo?« 

»To nije bila pretnja«, odgovorila je Smrt, »već iz-
nenađenje što ga vidim ovde u Bagdadu.« 

»Zašto ne bi bio u Bagdadu? Pa on živi ovde.« 
»Ne znam, ali rečeno mi je da ću ga večeras zateći 

u Samari.« 

Veliki broj ljudi toliko se plaši smrti da, samo da bi je 
izbegli, nikada ne žive. 

JOGIN I SLON 

Jedan od slonova indijskog kralja pomahnitao je i 
počeo da luta selima, uništavajući sve pred sobom, a 
niko nije smeo da ga ubije, jer je pripadao kralju. Iz 
jednog sela na put je pošao neki jogin, ali svi su ga 
nagovarali da ostane, jer je slon viđen kako napada put-
nike na tom putu. Jogin, koga je guru učio da u svemu 
vidi Ramu, s visine se obratio ljudima. »Sirote buda- 
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le!« uzviknuo je. »Vama je duhovna stvarnost očigled-
no nepoznata. Zar vam nikad nisu rekli da u svemu 
treba videti Ramu, i da svako ko tako čini uživa Rami-
nu zaštitu? Pustite me da odem, ja se ne bojim slona.« 

Ljudi su pomislili da je čovek duhovno uzdignut 
koliko i poludeli slon. Znali su da je nemoguće disku-
tovati sa jurodivim čovekom i zato su ga pustili da ode. 
Tek stoje izašao na put, dojurio je slon, podigao ga sur-
lom u vazduh i tresnuo ga o jedno drvo. Jogin je za-
urlao od bola, ali je, na njegovu sreću, nešto odvuklo 
pažnju slona, tako da se udaljio. 

Prošli su mnogi meseci pre nego što se jogin opo-
ravio da bi mogao da krene na put. Tada je otišao kod 
gurua i rekao mu: »Tvoje učenje je pogrešno. Rekao si 
mi da u svemu vidim Ramu i eto šta mi se dogodilo!« 

»Kako si glup!« rekao je guru. »Zašto nisi video 
Ramu u stanovnicima sela, koji su te blagovremeno 
upozorili na slona?« 

RAZLIKA KOSTIJU 

Kod Plutarha ima jedna epizoda kada Aleksandar 
Veliki sreće Diogena koji s velikim interesovanjem raz-
gleda gomilu ljudskih kostiju. 

»Sta tražiš?« pitao ga je Aleksandar. 
»Nešto što ne mogu da otkrijem«, odgovorio je fi-

lozof. 
»Sta je to?« 
»Razlika kostiju tvoga oca od kostiju njegovih ro-

bova.« 

Prosvetljeni ne vide nikakvu razliku čak ni kada su 
kosti prekrivene mesom. 
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RAMINA VOLJA 

U jednom zabačenom indijskom selu živeo je jedan 
pobožni krojač. Po čitav dan pominjao je Boga i svet je 
imao veliko poverenje u njega. Kada bi iskrojio neki 
komad odeće, odlazio je na bazar da ga proda. Tamo, 
kad bi ga neko upitao za cenu, odgovarao je: »Rami-
nom voljom, cena tkanine je 35 para, krojenje 10 i zara-
da je, Raminom voljom, 4 pare. Zato je cena, Raminom 
voljom, ukupno 49 para.« 

Ljudi su mu uvek verovali i nikad se nisu pogađali 
s njim. 

Krojač je imao običaj da uveče sedi u hramu na ivici 
sela, gde se molio i pevao himne Bogu. 

Jedne večeri, dok je bio zadubljen u molitvu, u hram 
je upala banda razbojnika. Bio im je potreban neko da 
im pomogne oko prenošenja ukradene robe, pa su rekli 
krojaču da pođe s njima. Krojač je poslušno krenuo, s 
tovarom na glavi. Ubrzo su naišli na policijsku patrolu 
i počeli da trče. I krojač je trčao, ali bio je stariji od 
njih, tako da ga je patrola brzo uhvatila. Kad su kod 
njega našli ukradene stvari, odveli su ga u zatvor. 

Sledećeg jutra, krojač je izveden pred sudiju pod 
optužbom za krađu. Kada ga je sudija upitao šta može 
da kaže u svoju odbranu, izjavio je sledeće: 

»Poštovani, Raminom voljom večerao sam juče i oti-
šao u hram da se pomolim. Tada je, iznenada, Raminom 
voljom, banda razbojnika upala u hram i, Raminom vo-
ljom, pozvali su me da im pomognem oko prenošenja 
njihove robe. Stavio sam veliki teret na glavu i, kada me 
je, Raminom voljom, patrola pojurila, nije im bilo teško 
da me uhvate. Zatim sam, Raminom voljom, završio u 
zatvoru. A jutros sam se, Raminom voljom, našao ovde, 
pred vama.« 
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Sudija je naredio straži: »Pustite ga da ode, ovaj 
Čovek je očigledno lud«. 

Kada su ga kod kuće pitali šta mu se desilo, od-
govorio je: »Raminom voljom sam uhapšen i sudili su 
mi, a onda sam, Raminom voljom, oslobođen.« 

POLICAJAC I RABIN 

U jednom ruskom selu živeo je rabin. Svakog jutra, 
još od rane mladosti, prelazio je preko seoskog trga, 
idući na molitvu u sinagogu, i uvek ga je posmatrao 
lokalni policajac koji je mrzeo Jevreje. 

Na kraju, jednog jutra, policajac je prišao rabinu i 
upitao ga kuda ide. 

»Ne znam«, odgovorio je rabin. 
»Kako to misliš 'ne znam'? Već godinama te pos-

matram kako ideš u sinagogu preko ovog trga i ti mi 
sad kažeš da ne znaš! Pokazaću ja tebi!« 

Potegao je rabina za bradu i odvukao ga u zatvor. 
Dok je zaključavao ćeliju, rabin mu je rekao: 

»Shvataš li sad šta sam mislio kad sam rekao da ne 
znam?« 

TAJNA SREĆE 

Putnik: »Kakvo će vreme biti danas?« Pastir: »Onakvo 
kako meni odgovara.« »Kako znaš da će biti vreme 
kakvo tebi odgovara?« »Jer sam otkrio da ne mogu 
uvek imati ono što mi °dgovara, i naučio sam da 
uvek budem zadovoljan 
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onim što imam. Zato sam siguran da će biti vreme 
kakvo meni odgovara.« 

Sreća i nesreća kriju se u našem odnosu prema doga-
đajima, nikad u prirodi samih događaja. 

BLAGO U KUHINJI 

Hasidska priča 

Jedne noći rabin Isak dobio je u snu naredbu da ode 
u daleki Prag i kopa ispod mosta koji vodi do kral-
jevske palate, gde se, na određenom mestu, krije 
zakopano blago. Rabin nije ozbiljno shvatio ovaj san, 
ali kada se san ponovio, resio je da krene u potragu za 
blagom. 

Kada je konačno stigao u Prag i došao do mosta, 
razočarano je otkrio da ga danju i noću čuvaju nao-
ružani gardisti. Mogao je samo da ga gleda s pristojne 
razdaljine. S obzirom daje dolazio svakog dana, prišao 
mu je kapetan garde i pitao ga za razlog. Zbunjen, rabin 
Isak mu je ispričao svoj san. Kapetan se grohotom nas-
mejao. 

»Gospode bože!« rekao je. »Zar je moguće da jedan 
rabin kao vi tako ozbiljno shvata snove? Kad bih ja 
toliko poklanjao pažnju svojim snovima, sad bih bio 
daleko u Poljskoj. Evo, ispričaću vam jedan san koji mi 
se više puta ponovio. U tom snu čujem glas koji mi 
govori da se uputim u Krakov i iskopam blago koje se 
nalazi u uglu kuhinje nekog Isaka, Jezekijelovog sina! 
Zamislite takvu budalaštinu - mene kako lutam po 
Krakovu u potrazi za nekim Isakom, ili Jezekijelom, 
kad se verovatno pola muške populacije zove kao prvi 
a druga polovina kao drugi!« 
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Rabin je zanemeo. Zahvalio je kapetanu na savetu, 
odmah se vratio kući u Krakov, kopao u uglu svoje ku-
hinje i otkrio veliko blago. 

Duhovno traganje je kao putovanje u mestu. Odlazi se 
tamo gde već u tom trenutku jesmo i gde smo oduvek 
bili. To je put od neznanja do spoznaje, jer se sve 
svodi na to da prvi put vidimo ono što smo oduvek 
gledali. 
Da li ste ikad doživeli šetnju koja vas vraća sebi, 
metod koji vas pretvara u ono što ste oduvek bili? Na 
kraju krajeva, duhovno prosvetljenje samo je u tome 
da postanemo ono što stvarno jesmo. 

ISTINA U ROĐENOJ KUĆI 

Jedan mladić bio je tako opsednut ljubavlju za Isti-
nom da se oprostio sa porodicom i prijateljima i pošao 
u potragu. Putovao je preko planina i mora, suočivši se 
sa velikim teškoćama i patnjama. 

Jednog dana se probudio i shvatio da ima sedam-
deset pet godina a da još nije našao Istinu za kojom je 
tragao. Zato je doneo tužnu odluku da odustane od sve-
ga i vrati se kući. 

Mesecima je putovao dok nije dospeo u rodni grad, 
jer je već bio veoma star. Kada je stigao kući i vrata se 
otvorila, pronašao je Istinu, koja gaje tolike godine str-
pljivo čekala. 

Pitanje: »Da li su vam vaša putovanja pomogla da 
nađete Istinu.« 
Odgovor: »Ne, ali su me pripremila da je prepo-
znam.« 
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ZUBI ALIGATORA 

Jedan turista na Amazonu s divljenjem je gledao 
ogrlicu jednog Indijanca. »Od čega je napravljena?« 
upitao je. 

»Od aligatorovih zuba«, glasio je odgovor. 
»Da, shvatam. Verovatno za vas imaju istu vrednost 

kao za nas biseri.« 
»Nije baš tako. Svakim od njih može se otvoriti 

ostriga.« 

Prosvetljeni vidi dijamant kao običan kamen dok mu 
ljudski um ne prida vrednost. 
Stvari su velike ili male shodno onom kako ih naš um 
vidi. 

VELIKI DAN 

Jedan mladi Amerikanac dobio je zaposlenje u Beloj 
kući i prisustvovao prijemu kod Predsednika, u čast 
čitavog osoblja. Pomislio je da će se njegova majka 
oduševiti ako je pozove iz Bele kuće, pa je to odmah i 
učinio. 

»Mama«, ponosno je objavio, »danas je veliki dan 
za mene. Znaš li da te zovem iz Bele kuće?« 

Reakcija nije bila tako burna. »Eh, sine, i za mene je 
danas bio veliki dan.« 

»Ozbiljno? Šta se dogodilo?« 
»Konačno sam uspela da raščistim tavan.« 
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KO PRAVI SENDVIČ? 

Oni koji nisu prosvetljeni nesposobni su da utvrde 
poreklo svojih nevolja. 

U jednoj fabrici, sirena je oglasila pauzu za ručak. 
Tri radnika posedala su na skelu i uzela svoje sendviče. 
Prvi je rekao: »Ako opet nađem šunku, baciću ga!« što 
je i učinio, jer je sendvič bio sa šunkom. Drugi radnik 
je rekao: »Ako opet nađem sir, baciču ga!« što je i 
učinio, jer je sendvič bio sa sirom. Treći radnik je iz-
javio: »Ako opet nađem tunjevinu, baciću ga!« stoje i 
učinio, jer je sendvič bio s tunjevinom. 

Kad je za ovo saznale njihove žene, ozbiljno su 
prodiskutovale o tome. »Ja ništa ne shvatam mog mu-
ža«, rekla je prva. »Uvek mu stavljam šunku u sendvič, 
jer znam da obožava šunku.« 

»Ne razumem ni ja mog«, rekla je druga. »Uvek mu 
stavljam sir u sendvič, jer znam da obožava sir.« 

»A staja da kažem!?« uzviknula je treća. »Moj muž 
uvek sam pravi svoj sendvič!« 

PLAŠIM SE DA ĆEŠ ME POLJUBITI 

Džon i Meri išli su kasno uveče ulicom. »Džone, 
užasno se plašim«, rekla je Meri. 

»Čega se plašiš?« 
»Da ćeš me poljubiti.« 
»Kako da te poljubim s ovim kofama koje nosim i 

kokoškama ispod obe ruke?« 
»Plašila sam se da ćeš staviti kokoške pod kofe i 

°nda me poljubiti.« 

Ono što nam ljudi čine, proističe, mnogo češće nego što 
mislimo, iz naše nesvesne želje da nam to učine. 
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TRKA RIKŠI 

Dva vojnika na severu Indije vraćali su se rikšom u 
kasarnu kad su pred sobom videli rikšu u kojoj su 
sedela dva marinca. 

Ubrzo su počeli međusobno da se izazivaju, da bi se 
to na kraju pretvorilo u trku rikši, u kojoj je čovek koji 
je teglio rikšu sa vojnicima ubrzo zadobio prednost, jer 
je njegov konkurent bio dosta stariji. 

Vojnici su već uživali u ukusu pobede kad su, na 
svoje zaprepašćenje, videli kako konkurentska rikša 
velikom brzinom prolazi pored njih. Još veće je bilo 
njihovo iznenađenje kad su videli da starac koji je 
vukao rikšu sedi u njoj, a umesto njega vuče jedan od 
marinaca. 

Neprosvetljenom pobeda uvek više znači nego onom ko je 
prosvetljen. 

KAKO DOBITI OPKLADU 

Oni koji nisu prosvetljeni dušu bi prodali 
samo da dokažu kako su u pravu! 

»Pre nego što izađem uveče, uvek se kladim sa že-
nom u deset dolara da ću se vratiti do ponoći.« 

»I?« 
»I onda je pustim da dobije opkladu.« 
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ONO ŠTO MISLE SUSEDI 

Nepogrešiv znak prosvetljenosti je kada ne 
brinemo više zbog onog što ljudi misle ili govore. 

Jedna trgovina nameštajem poslala je ovakvu po-
ruku jednom od svojih kupaca: 

»Poštovani g. Džons, 
šta će pomisliti vaši susedi ako pošaljemo kamion 

da pokupi sav nameštaj koji nam još niste isplatili?« 
Odgovor je glasio: 
»Poštovana gospodo, 
prezentirao sam vašu poruku mojim susedima da 

bih video šta misle o tome, i svi su se složili da bi to bio 
mizeran potez s vaše strane, dostojan samo neke pro-
pale firme.« 

ZAROBLJENI LAV 

Jedan lav je ulovljen i zatvoren u logor gde je, na 
svoje veliko iznenađenje, zatekao druge lavove koji su 
već godinama bili tu, neki od njih čitav svoj život, jer 
su tu i rođeni. Pridošli lav ubrzo se upoznao sa druš-
tvenim aktivnostima lavova u logoru. Udruživali su se 
u grupe. Jednu grupu činile su individue željne dru-
ženja; druga se bavila organizovanjem predstava; treća 
se takođe bavila kulturom, utoliko što je radila na 
očuvanju kostima, tradicije i priča iz vremena kada su 
lavovi bili slobodni. Druge grupe su bile religiozne i 
okupljale su se uglavnom da bi pevale dirljive pesme o 
nekoj budućoj džungli u kojoj neće biti ograda; neke 
grupe privlačile su one koji su po svojoj prirodi skloni 
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književnosti i umetnosti; bilo je i revolucionarnih gru-
pa, u koje su se udruživali da bi digli pobunu protiv 
onih koji ih drže u zatočeništvu ili da bi se borili protiv 
drugih grupa pobunjenika. S vremena na vreme izbila 
bi neka revolucija, jedna grupa uništila bi drugu, ili bi 
straže bile pobijene i zamenjene drugim stražama. 

Gledajući oko sebe, pridošlicaje zapazio jednog lava 
koji kao daje bio stalno zadubljen u misli, usamljenika 
koji nije pripadao nijednoj grupi i uglavnom se držao 
podalje od ostalih. Bilo je u njemu nečeg čudnog što je 
izazivalo divljenje i opšte neprijateljstvo, jer je njegovo 
prisustvo opominjalo i ulivalo strah. On se ovako obra-
tio pridošlici: »Ne pridružuj se nijednoj grupi. Ove 
sirote budale ulažu toliko napora u sve drugo, samo ne 
u ono što je bitno.« 

»A šta je bitno?« upitao je pridošli lav. 
»Proučavanje porekla i suštine ograde.« 

Ništa, ali zaista ništa drugo nije važno! 

PUSTITE ME NAPOLJE! 

Ljudsko stanje savršeno je prikazano u primeru 
bednog pijanca koji se kasno u noć obreo na ulici, pred 
zatvorenom kapijom parka, i onda lupao na nju, derući 
se: »Pustite me napolje!« 

Samo vas vaše iluzije sprečavaju da vidite da ste slo-
bodni, i da ste to oduvek bili. 
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REKA U PUSTINJI 

Jedan od najhitnijih elemenata u osvajanju sreće je 
svesnost koja se rada iz teškoća. 

Izgubljeni putnik očajnički je tražio vodu u pustinji. 
S naporom se teturao od jedne dine do druge, sve u 
nadi da će negde otkriti vodu. Gledao je u svim prav-
cima, ali uzalud. 

Dok je tako hodao, zapeo je nogom o jedan suvi 
žbun i pao. Ostao je da leži, bez snage da ustane, bez 
želje za borbom, bez nade da će preživeti to užasno 
iskušenje. 

Dok je tako ležao, nepomičan i nesrećan, u trenutku 
je postao svestan tišine pustinje. Na sve strane vladao 
je veličanstven mir koga nije narušavao ni najmanji 
šum. 

Iznenada je podigao glavu. Nešto je čuo. Neki vrlo 
slabašan zvuk koji se čuo samo zahvaljujući vrlo oset-
Ijivom uhu i dubokoj tišini pustinje: žuborenje vode. 

Ohrabren nadom koju je taj zvuk probudio u njemu, 
putnik je ustao i nastavio da hoda, sve dok nije stigao 
do jednog potočića bistre i sveže vode. 

URAŠIMA TARO 

Japanska priča 

Živeo jednom siromašni mladi ribar po imenu 
Urašima Taro. Jednog dana isplovio je na more, ali 
ništa nije ulovio osim sasvim male ribice, koja ga je 
zamolila daje vrati u vodu i pozvala ga da pođe s njom 
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u morske dubine, do podvodnog carstva. Urašima nije 
mnogo razmišljao - život mu je bio suviše težak da bi 
preterano držao do njega. Bacio se u talase i zaronio za 
ribicom. 

Ubrzo su stigli do velelepnih palata kralja mora. 
Ribica se pretvorila u prelepu devojku, uzela ga za ruku 
i povela ga do kraljevskih odaja. Urašima je samo 
gledao oko sebe širom otvorenih očiju - nikad nije ni 
sanjao da postoji takav svet, takvo čudo lepote. Nje-
govoj sreći nije bilo kraja. 

Sledećeg dana, trebalo je da se venča sa morskom 
princezom i zauvek ostane tu. Međutim, mučila ga je 
jedna misao. Hteo je da još jednom vidi i pozdravi se 
sa svojim najbližima - sa ocem i majkom, sa ženom i 
decom. Ali princeza mu je rekla da, ako ode, neće više 
moći da se vrati. Osim toga, upozorila gaje da ga ništa 
dobro ne čeka gore na zemlji. Ali Urašima nije 
poslušao, već je izronio na površinu, ubeđen da će se 
ipak vratiti. Princeza mora ispratila ga je sa suzama u 
očima. »Zbogom«, rekla je. »Nikad se više nećemo 
videti.« Ove reci su ga ujele za srce. 

Kad je isplivao na obalu, doživeo je nešto neobično. 
To jeste bila obala sa koje je isplovio prethodnog dana, 
ali ipak je bila drukčija. Uputio se prema selu. I tu gaje 
čekalo iznenađenje. Selo je bilo tu, bilo je to njegovo 
selo, ali sve je bilo drukčije. Nije čak mogao da nade 
svoju kuću. Tamo gde je mislio da se nalazi nije bilo 
ničega - samo pusta ledina. Stanovnici sela bili su mu 
potpuno nepoznati. Nikada ranije nije video te ljude, a 
nigde nije bilo nekog od poznatih. Na kraju, počeo je 
da se raspituje za svoju kuću, ali niko nije znao gde se 
ona nalazi. Ljudi su ga gledali kao da je umobolan. 
Ipak, neko gaje uputio kod najstarije žene u selu, ne bi 
li mu ona možda pomogla. 
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»Kažeš da se zoveš Urašima Taro?« progovorila je 
bezubim ustima. »Neverovatno! Postojao je jedan ribar 
sa tim imenom, ali davno, veoma davno. Moja prababa 
mije pričala o tome, a njoj njena. Taj Urašima Taro jed-
nom je isplovio na more i nikad se nije vratio. Ima 
tome bar petsto godina.« 

Na te reci, mladić je najednom osedeo, noge su mu 
zadrhtale, u trenutku je postao nemoćni starac, da bi se 
zatim rasuo u prah. 

KRALJ JANAKA I AŠTAVAKRA 

Nema drugog sveta osim ovog. Ali 
postoje dva načina na koje se on vidi. 

U drevnoj Indiji živeo je mudri kralj Janaka. Jednog 
dana odmarao se na svojoj postelji posutoj laticama 
cveća, dok su ga robovi hladili palmovim lišćem a 
vojnici stražarili pred vratima. Zaspao je i usnio da je 
poražen u sukobu sa kraljem susedne zemlje. Sanjao je 
da su ga zarobili i kako ga muče. Kad je mučenje po-
čelo, Janaka se naglo probudio i zatekao sebe kako leži 
na postelji posutoj laticama, s robovima koji su ga hla-
dili i vojnicima koji stražare pred vratima. 

Onda je ponovo zaspao i usnio isti san, da bi se opet 
probudio i zatekao sebe živog i zdravog u svojoj palati. 

Janaku je počela da muči jedna misao: dok je spa-
vao, svet njegovih snova činio mu se stvaran. Sada, kad 
se probudio, činio mu se stvaran svet čula. Hteo je da 
sazna koji je od ova dva sveta zaista stvaran. 

Međutim, niko od mnogobrojnih filozofa, naučnika 
i mudraca koje je pitao nije znao šta da mu kaže. 
Godinama je uzalud tražio odgovor, sve dok jednog 
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dana čovek po imenu Aštavakra nije zalupao na kapiju 
kraljevske palate. Aštavakra znači »potpuno deformi-
san« ili »bogalj«, jer je od samog rođenja bio takav. 

U početku, kralj ga nije uzimao za ozbiljno. »Kako 
takva deformisana kreatura kao što si ti može znati 
mudrost koja je skrivena od tolikih naučnika i filozo-
fa?« rekao mu je. 

»Od samog rođenja blokirani su mi svi veliki pu-
tevi, zato sam se požudno uputio stazom mudrosti«, 
odgovorio je Aštavakra. 

»Govori«, rekao je kralj. I 
evo šta je Aštavakra rekao: 
»O moj kralju, niti je budno stanje stvarno, niti su to 

snovi. Kada smo budni, svet snova gotovo da ne posto-
ji, a kad sanjamo, ne postoji svet čula. Zato nijedan nije 
stvaran.« 

»Ali staje onda stvarno?« upitao je kralj. 
»Postoji stanje koje je s one strane ova dva sveta.! 

Otkrij ga. To je jedina stvarnost.« 

Ima ljudi koji sebe smatraju prosvetljenim ali, u svo-
joj ludosti, govore daje neko dobar a neko rđav, da su 
neki događaji veseli a drugi tužni. 
Onaj koji stvarno prosvetljen napustio je kategorije 
života i smrti, uspona i pada, uspeha i neuspeha, si-
romaštva i bogatstva, slave i poniženosti. 
Nad njim nemaju moć čak ni glad i žeđ, toplota i 
hladnoća, jer ih smatra prolaznim u životnom toku. 
On je shvatio da nije neophodno da promeni ono što 
vidi, već samo način na koji gleda svet oko sebe. 
Tako, on poprima osobine vode, koja je savitljiva i 
elastična, ali nezaustavljiva u svom toku. Ne umara 
se, a ipak čini dobro svim živim bićima. Zahvaljujući 
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njegovoj aktivnosti lišenoj interesa i drugi bivaju pre-
obraženi; čitav svet postaje bogatiji. 
Vodu sprovode iz reke da bi zalivala polja. Ona je pot-
puno ravnodušna da li je u reci ili na poljima, a tako i 
prosvetljeni živi i dela, u skladu sa svojom sudbinom. 
Takvi ljudi postaju zakleti neprijatelji društva, koje 
mrzi elastičnost onoga što je živo i nameće disciplinu, 
red, rutinu, kanone i konformizam. 

MRTVI NE GOVORE 

Mamija je postao čuveni učitelj žena. Ali učenje 
zena skupo se plaća. Dok je još bio učenik, njegov 
učitelj tražio je od njega da objasni kako zvuči   glas 
jedne ruke. 

Mamija je dao sve od sebe, preskačući obroke i 
vreme za spavanje, samo da bi došao do tačnog odgo-
vora.  

Ali učitelj nije bio zadovoljan čak mu je jednog 
dana rekao: 

»Ne radiš dovoljno. Previše voliš udobnost, previše 
si vezan za lepe stvari u životu, previše si zabrinut da 
što pre nađeš odgovor. Bolje bi ti bilo da umreš.« 

Kad je Mamija ponovo izašao pred učitelja, na-
pravio je dramatičan gest. Na zahtev da objasni pljesak 
jedne ruke, pao je na tle i ostao nepomičan kao les. 

»Dobro«, rekao je učitelj. »Mrtav si. A pljesak jedne 
ruke?« 

Otvorivši oči, Mamija je odgovorio: »Još nisam 
resio taj problem.« 

Na to se učitelj razbesneo, dreknuvši: »Idiote! Mrtvi 
ne govore. Napolje odavde!« 

Ako već nisi prosvetljen, bar se potrudi da budeš 
dosledan! 
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 Svaka od ovih priča je otkriće istine, koje 
znači i istinu u odnosu na vas koji to čitate. 
Zato, kad god pročitate neku od njih, pokušajte 
iskreno da shvatite nešto više o sebi. To je kao 
kada biste čitali knjigu iz medicine i upitali se da 
li osećate neki od opisanih simptoma. Ako se 
oduprete iskušenju da, čitajući ove priče, 
razmišljate o drugima, one će vam otkriti nešto 
novo o vama, nešto o čemu možda niste ni 
sanjali. Čak i ako ih čitate iz puke zabave, ništa 
ne garantuje da neka od njih neće probiti vaš 
odbrambeni mehanizam i eksplodirati u vašem 
biću kad se najmanje nadate. 

U slobodnim trenucima možete se podsetiti neke 
priče i razmisliti o njoj. Ako dopre do vašeg 
nesvesnog, može vam se otkriti njeno pravo 
značenje. Bićete iznenađeni kako će vam ponekad 
pasti na um kada se ukaže potreba da razjasnite 
neki događaj ili situaciju, ili pronađete unutrašnji 
mir. Na taj način, u kontaktu sa ovom knjigom, 
prolazite kurs prosvetljenja u kome ste sami sebi 
duhovni učitelj. 
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