.

Malo mudrovanja
Odabrane „misli“ Branke Gajović
Iz rukopisa Mala škola filozofije
1. Krunisana ljubav na prestolu večnosti! Postoji li to u svemiru?
U svemiru je sve večno.
2. Šta je veće od sreće?
Sumnjati u sumnju da nismo voljeni.
3. Ljubav za primer, ili primer primerene ljubavi? Šta je poželjnije?
Odustajanje od nadmetanja ljubavlju.
4. Šta je bezuslovna ljubav?
Uslov da je prava.
5. Šta je nisko?
Ljubav koja se daje iz ličnih pobuda.
6. Šta je visoko?
Ljubav koja se ne plaši svoje uzvišenosti.
7. Šta je nedolično?
Nazoviljubav koja pokazuje svoje lažno lice.
Nazoviljubav koja je plod kalkulisanja tuđim emocijama.
8. Da li se zbog ljubavi treba pokajati?
Da – ako ljubav nije prava.
Ne – ako je ljubav nikla iz nevine misli i čiste emocije.
9. Ko pati zbog ljubavi?
Niko. Ljubav je bezuslovno davanje. Ona ne traži ništa za uzvrat.
Pogotovo ne patnju. Svako pati od predstave ljubavi. Patnja nije
ogledalo ljubavi, već opsednutost neispunjenjem vlastitih želja.
10. Šta je prevara?
Laganje drugih da bi se zataškala zabluda zavaravanja samoga sebe,
ili da bi se prikrila sopstvena nemoć prihvatanja tuđih vrlina.
11. Da li je praštanje isplativo?
Nije. Zato što nije na prodaju.
12. Ima li osveta smisla?
Nema. Ko ima sitnu dušu, tom osveta ne smeta jer nema šta da takne.
Ko ima veliku dušu, tom osveta ne smeta jer se utopi u njenim
dubinama.
13. Za čim treba žaliti?
Ni za čim. Žaljenje je osećanje za žaljenje.

14. Šta treba skrivati u sebi?
Sve što vredi sačuvati od radoznalosti zavidnih. Da se onda oni jede
što ne vide čemu zavide. Radoznalost ističe lepotu tuđe tajne koju ne
mogu da dokuče. Zavidni razotkrivaju tajnu niskosti vlastite duše.
15. Gde se tajna najlakše skriva?
Lako je tajni da se skriva u dubinama proste duše. Čik nek se smesti
tik ispod kraste ranjene duše.
16. Šta je zaludnost?
Lagati uprkos očiglednoj istini. Verovati uprkos očiglednoj laži.
17. Šta je drskost?
Poklanjati ono što nemamo. Uzimati ono što već imamo dovoljno.
18. Šta je uobraženost?
Umišljanje da svet ne može bez nas čak i onda kada se raspada pred
našim očima.
19. Šta je hrabrost?
Kad krezubi pokažu zube.
20. Šta je podvig?
Probuditi se iako ne spavamo.
21. Šta je istina?
Ne veruj sebi ni kad istinu zboriš. Ne govori da veruješ u istinu, čini
istinu. Istina je vera da činiš da pravo govoriš.
22. Šta se prašta?
Neuspela dobra namera poduprta neznanjem.
23. Šta se zaboravlja?
Neuspela dobra namera propuštena iz nehata.
24. Šta je Božji dar?
Razumeti sopstveno srce zašto prašta neoprostivo.

