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Шта се дешавало и шта се дешава међу људима, што у далеким земљама, што у нашој
матичној, понекад нисмо у стању да приметимо. Ко не примети, тај је имао среће, ко осети,
тај зна истину. ,,Знам да је истина битна, али је важније шта ћеш с њом да учиниш'', каже
Ким на самом крају књиге. Ово звучи као главна порука, али ипак није потпуна. Она је
објашњена кроз књигу, па се без читања не може схватити.
Данас се често чује да сви имамо право на слободу мишљења, уместо да чујемо да сви
имамо право на истину. Да би неко могао да развије своје мишљење, мора да зна сваки
детаљ онога о чему се говори. Мора да зна узроке, последице и изузетке, а не само ток
приче. Мора да има чињенице, а не претпоставке. Без истине све ће постати пусто: наше
главе, наше душе, наше државе и читава планета.
Љубав према једном народу се полако, али сигурно претвара у синоним за мржњу свих
осталих народа. Због љубави се брани а не напада. Они који нападају немају љубави ни за
један народ, већ само за себе саме. Они виде бољи свет када затворе очи и желе да га живе
када их отворе. Проблем је у томе што они немају љубави за све становнике, зато их
сортирају по ситним разликама и уклапају као своја скупа одела, кравате и ципеле када се
појављују на својим цењеним позицијама.
Прећутати истину значи бити неправедан према некоме. Та истина не мора да буде везана
само за политику. Она се односи на све догађаје у прошлости и садашњости, па чак и на
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планове за будућност. Кријући истину можемо некога да заштитимо на одређено време али
тиме се само проузрокује више питања и бола у наредном периоду.
Хоћемо да нам уџбеник из историје буде састављен од писаних извора и цитата сведока јер
су они једини поуздани и искрени а не од тврдњи из нечијег интереса. Хоћемо да упознамо
своје родитеље и претке, да лично чујемо ко смо а не да склапамо слагалицу од измешаних
реченица које је неко, тек тако, узгред изговорио. Доказаћемо да смо најсложнији у једној
љубави, не према нацији, већ према целом људском роду.
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