
 

Alef - Paolo Koeljo

Svoju budućnost možeš da promeniš tako što ćeš prošlost dovesti u
sadašnjost. Prošlost i budućnostt postoje samo u našem sećanju.

'Ali sadašnji trenutak se nalazi izvan vremena: on je Večnost.

- To se zove rutina. Ti misliš da postojiš zato što si nesrećan. Drugi postoje
zbog svojih problema i opsednuto pričaju o njima: problemi sa decom, mužem,
školom, poslom, prijateljima. Nikada ne stanu i pomisle: ovde sam. Ako sam
nešto pogrešio, mogu da ispravim, ili makar da molim za oproštaj. Ako sam
učinio nešto ispravno, to me čini srećnijim i povezanim sa sadašnjim
trenutkom.

***

Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se
menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne železnička
stanica.

'Nemoj misliti da donosim mir. Donosim sablju.'

Kada nezadovoljstvo opstaje, znači da nam ga Bog nameće s jednim jedinim
razlogom: treba sve promeniti i nastaviti dalje.

Kada god bih odbio da sledim svoju sudbinu, imao bih težak period u životu. I
upravo se sada toga plašim: nesreće. Nesreća podrazumeva korenitu promenu
u našim životima i uvek je vezana za isti princip: gubitak. Kada smo suočeni s
gubitkom ne vredi nadomešćivati ono što je prošlo, bolje je iskoristiti veliki
prostor koji se otvorio i popuniti ga nečim novim. Teorijski govoreći, svaki
gubitak koji nam se dogodi, za naše je dobro; u praksi, tada dovodimo u pitanje
postojanje Boga i pitamo se čime smo to zaslužili.

Gospode, poštedi me nesreće i slediću Tvoje znake.

Sve što čujemo shvatamo na način koji nam najviše odgovara, a ne

onako kako bi zaista trebalo.

***

Verovala je u nemoguće, i baš zato, pobedila je u bici za koju su svi -
uključujući i mene - smatrali da je izgubljena. To je vrlina ratnika: znati da
hrabrost i volja nisu isto. Hrabrost može da privuče strah i samoljublje, dok



 

snaga volje zahteva strpljenje i posvećenost. Osobe koje imaju veliku snagu
volje najčešće su usamljene jer deluju hladno.

***

Reči su zapisane suze. Suze su reči koje treba da se rone. Bez njih, nijedna

radost nema sjaj, nijedna tuga nema kraj.

***

Znao sam da smo nas dvoje kao oblaci koji se na nebu spoje i više se ne može
odrediti gde počinje jedan, a gde se drugi završava.

(...bili smo dva oblaka i sad smo jedan. Bili smo dve kocke leda koje je sunce
otopilo i sada smo ista voda.)

Naravno da je čitanje veoma važno, ali onaj ko se uhvati akademskih knjiga i
kursvea pisanja ne shvata suštinu: reči su život ispisan na papiru. Zato, traži
ljude.

... ne dozvoli da te obeshrabri mišljenje drugih. Samo je osrednjost sigurna
stvar, zato rizikuj i radi ono želiš.

***

Niko nikoga ne gubi. Svi smo deo iste duše koja mora da se razvija da bi svet
išao dalje i da bismo se ponovo sreli. Tuga nije ni od kakve pomoći.

'Kada se Bog predstavio Mojsiju rekao je: 'Ja jesam.' Zato on nije ni subjekat, ni
predikat, već glagol, akcija.'

Ono o čemu treba da razmišljaš jeste gde se u ovom trenutku svako od nas
nalazi. O sadašnjem trenutku. Mi vreme merimo kao što merimo razdaljinu od
Moskve do Vladivostoka. Ali to nije to. Vreme se ne reće, ali još manje stoji.
Vreme se transformiše. Mi uvek zauzimamo jednu tačku u toj stalnoj mutaciji,
našem Alefu. Ideja da vreme prolazi bitna je kada treba da znamo u koliko sati
polazi voz, ali osim toga ne služi skoro ničemu. Čak ni za kuvanje. Svaki put
kada kuvamo po istom receptu jelo ispadne drugačije.

Svako novo ljubavno iskustvo nema baš ništa s prethodnim: uvek je novo.

- Da li neko može da zamrzne ljubav u vremenu? - pitam. - Možemo da
pokušamo, ali time ćemo svoj život pretvoriti u pakao. Nisam u braku sa istom
osobom više od dve decenije. To je laž. Ni ona ni ja nismo isti, zato je naš
odnos življi nego ikada. Ne očekujem da se ona ponaša isto kao kada smo se
upoznali. Ona još manje želi da budem ista osoba kao kada sam je sreo. Ljubav



 

se nalazi van vrmena. Ili još bolje, ljubav je vreme i prostor u jednoj tački, ona
 je Alef, uvek se preobražava.

- Ljudi na to nisu naviknuti. Žele da sve ostane kao...

- ... i jednina posledica toga je patnja - prekidam. - Nismo ono što su drugi želeli
da budemo. Ono smo smo što smo odlučili da budemo. Lako je uvek kriviti
druge. Možeš ceo život da provedeš u krivljenju drugih, ali tvoji uspesi ili porazi
su samo tvoja odgovornost. Možeš da pokušaš da zaustaviš vreme, ali to će biti
uzaludno trošenje energije.

'Dušu nikada ne možemo raniti, zato što nikada ne možemo raniti Boga. Ali
robujemo sećanjima i to čini da nam život bude užasan, iako imamo sve da
bismo bili srećni. Gde bi nam bio kraj kada bismo mogli u potpunosti biti ovde,
kao da smo se ovog trenutka probudili na planeti Zemlji i našli u hramu
prekrivenim zlatom. Ali ne možemo.

- Oslobađam se od mržnje putem oproštaja i ljubavi. Shvatam da patnja, kada
ne može biti izbegnuta, služi da bi me naterala da napredujem u pravcu slave.
 Jasno mi je da je sve isprepleteno, svi putevi se ukrštaju, sve reke teku ka
istom moru. Zato sam u ovo trenutku oruđe oproštaja.

- Suze koje sam zbog drugih lila, opraštam.

Sav bol i razočaranja, opraštam.

Sve izdaje i laži, opraštam.

Sve klevete i intrige, opraštam.

Svu mržnju i proganjanje, opraštam.

Sve udarce koji su me ranili, opraštam.

Sve uništene snove, opraštam.

Sve umrle nade, opraštam.

Sav nedostatak ljubavi i ljubomoru, opraštam.

Svu bezosećajnost i bezvoljnost, opraštam.

Svu nepravdu u ime pravde, opraštam.

Sav bes i maltretiranje, opraštam.

Svetu, sa svim svojim zlom, opraštam.



 

Moći ću iskreno da volim uprkos svom nezadovoljstvu,

Da dajem iako nemam ništa,

Da s radošću radim uprkos svim preprekama,

Da pružim ruku pomoći i kada sam potpuno sama i napuštena,

Da zaustavim suze dok još jecam,

Da verujem i kada mi ne veruju.

***

Znaš li ko misli da može sve? Dete. Ono veruje, ne plaši se, veruje u sopstvenu
moć i dobija upravo ono što naumi.

˝Ali dete raste. Počinje da raste i shvata da nije baš toliko moćno, da zavisi od
drugih da bi preživelo. Onda voli, očekuje da bude voljen, i kako život ide dalje,
sve više traži da bude shvaćeno. Spremno je da žrtvuje sve, čak i moć, da bi
zauzvrat dobilo istu ljubav koju daje da žrtvuje sve, čak i moć. da bi zauzvrat
dobilo istu ljuab koju daje. I na kraju završimo tu gde jesmo: postanemo odrasli
ljudi koji su spremni na sve samo da bi bili prihvaćeni i voljeni.˝

Plašim se svog straha. Tražim oproštaj za sebe ne zato što sam ovde, već zato
što sam uvek bila egoistična u svom bolu. Umesto da opraštam, težila sam
osveti. Ne zato što sam jača, već zato što sam se osećala slabijom. Dok sam
povređivala druge, još više sam povređivala sebe. Ponižavala sam da bih se
osetila poniženom, napadala sam da bi me silovala sopstvena osećanja.


