ŽELIM GRADITI BOLJI SVIJET
POČINJEM OVDJE I SADA

Želja mi je mir u cijelom svijetu. Tada bi život bio lijep. Nismo li svi jednaki? Kad kažem svi,
mislim na sve ljude na svijetu, bez obzira na boju kože, nacionalnost ili vjersku pripadnost.
Zar čovječanstvo još uvijek nije shvatilo da postoji samo jedan Bog, samo što ga različite
vjere različito nazivaju. Nisu li Alah, Buda i Bog i tko zna kako ih još sve nazivaju zapravo
jedna osoba? Problem nastaje u prilagođavanju vjere ljudima, pa su tako nastale razne
religije, koje se sad bore za prevlast. Sagledavši različitost ljudi s rasne strane, opet
zaključujem da smo zapravo svi jednaki. Boja kože prilagodila se početnom prebivalištu rasa,
no i dalje smo ispod kože svi jednaki. Pa to je isto kao da nosimo različitu odjeću, zar zbog
toga i različito vrijedimo? Kroz povijest je vidljivo da su neke nacije imale tenzije da budu
vrhovni vladari svijeta, moje je mišljenje da je to iz oholosti. Materijalna dobra koja su imali u
izobilju dala su im povoda za što većim zgrtanjem bogatstva i samim tim tlačenjem onih koji
nisu imali mnogo. Jednom sam negdje pročitala da uvijek ljepotan uz sebe vodi ružno pače,
jer kako bi inače drugi primijetili njegovu ljepotu. Smatram to točnim, kako da masa vidi
nekog napuhanog ako ovaj uz sebe nema nekog sitnog, skromnog. Danas se svijetom širi
terorizam, to je zastrašujuće i jako loše. Stradavaju mnoge nevine žrtve, baš kao i u ratu, a
sve se to događa zbog sljepoće i oholosti. Svi ratovi i svi teroristički napadi započinju zbog
nekolicine koje misli da su nadmoćni i želi se istaknuti. Meni je to grozno. Kad bi to pomoglo
izašla bih na ulicu i vikala: „ Svi smo jednaki, volimo se! Živimo svoj život i pustimo druge da
žive svoj!“ Znam da sam premalena da promijenim svijet, no počet ću ga mijenjat time što ću
tolerirati drukčija mišljena i postupke. To ne znači da ću se slagati sa svime što netko kaže, no
neću ga sputavati u tome, svatko ima pravo na svoje mišljenje i ja ću to poštovati. Jednom
riječju bit ću tolerantna.
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