
И ЈА САМ РАВНОПРАВНИ ДЕО ЕКИПЕ 

Колико год се трудили  да од свог живота направимо оно што желимо, понекад се деси 

нешто неочекивано. И тако, преко ноћи, пропадну сви наши планови и надања, због 

тренутка о којем нисмо ни сањали да ће се догодити. 

Пре неколико година, упознала сам младића, који је, због саобраћајне несреће, од своје 

пете године у инвалидским колицима. До тада је маштао, као и већина дечака, да постане 

успешан фудбалер. Без обзира што је веома паметан, његови вршњаци су га често 

дискриминасили, сматрајући да мање вреди од њих, зато што не може да хода и трчи. 

Често нису били свесни да то раде. Када су правили екипу за баскет, њега нису узимали у 

обзир ни у најлуђим комбинацијама, a када би разговарали о будућности, планирању 

породице, запослењу, путовањима, понашали су се као да он нема ништа да каже на ту 

тему. Нису били свесни да он о томе размишља, у истој мери као и сви други млади људи. 

А што се баскета тиче, кад би само знали како убацује тројке! За кошарку су важне руке, а 

он испред куће има кош како би  свакодневно вежбао. 

Иако је уз себе имао велику подршку породице и пријатеља болело га је то неразумевање 

вршњака, јер је знао да се у тој ситуацији налазе и други људи који имају неки хендикеп. 

Колико год се трудио, колико год они покушавали да га прихвате, он никада није имао 

осећај да је равноправан део екипе. У најбољем случају био је резерва, која увек седи на 

клупи, у нади да ће доћи његових  пет минута. 

Временом је стекао искрене пријатеље. Упознао је и девојку са којом је веома срећан. 

Нучио је да не може добити разумевање и подршку од свих људи. Некима је потребно 

време да схвате. Неки неће схватити никада. И то је просто тако. 

Престао је да осећа стид због своје ситуације и осетио велику срећу. Непрестано се 

осмехивао људима.  Како је он напредовао, тако су и људи око њега увиђали да не постоји 

разлика, између њих и њега. 

Уколико некога сматрамо мање вредним због његових физичких могућности, тиме 

понижавамо сами себе, јер у први план стављамо оно што нисмо добили својом заслугом. 

Живот је, као што рекох на почетку, врло непредвидив. Наше физичке карактеристике се 

могу променити у секунди.  

Да ли ћемо у животу одабрати племенитост и љубав уместо одбацивања и неразумевања 

то је само до нас. И то је једина битна разлика међу људима.  

Мој другар је показао да заслужује да буде равноправан део екипе. А ви? 
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