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REČ UREDNIKA
Dragi naši učenici, dragi maturanti,
iako zbog ovog kišovitog i hladnog maja još nemamo onaj pravi osećaj da je
kraj školske godine blizu, kraj se ipak približava. Naše dvadesetprve školske
novine su pred vama, sa maturantskim fotografijama i sastavima koji su ove
školske godine bili najbolji. Nestrpljenje maturanata je veliko, planovi se prave
i o njima se mašta, a mi svi možemo samo da im poželimo sreću i puno uspeha
na svim ispitima koji su pred njima.
Onim našim mlađim učenicima, onima koji ostaju u našoj školi još koju godinu,
želimo puno uspeha, sreće i snage u savladavanju obaveza koje ih očekuju.
Čestitke svima, a posebno maturantima generacije 2018/2019.
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Мисао, реч и дело су три исконска драгуља који не
одбијају лепршаву Сунчеву светлост, већ остављена у
најгушћем мраку који се збија око њих и магли им
бистру и јединствену, глатку површину, бљеште и
кидају га на парчиће који се урушавају сами у себе,
правећи таласе тмине који се простру по тлу попут
праха, као да их је нека чин држала повезане у дубини мрака, али само у том
драгом камену букти жар који се храни оним што је било, а осветљава оно што
ће бити показујући на каткад кривудави, стрми и трновити пут према томе.
Неми сведоци свих времена прошлих и могућих су сјајне небеске искре
чији нас безгласни шапат непрекидно позива да станемо на трен, и препустимо
се опојном мирису увелог лишћа које ветар носи незнано откуд, незнано коме,
али који опет дође некако до нас. У том часу, бескрајна васиона се сажима у
крхко човеково биће да би му указала на оно што њена збирна свест жели да
каже, а што нећемо разумети ако јој се потпуно не подредимо и не допустимо
да нас води у смеру у ком је наумила. И ако укључимо себе у најдивније и
највеће несагледиво савршенство, ако излијемо своје тајне и размишљања,
своје мисли и осећања у ту сферу чији је центар свуда а површина нигде и која
се покорава законима који представљају нити на којима почива и по којима се
управља све постојеће а који су неприхватљиви због своје превелике
сложености и запањујуће једноставности наш поглед ће се изменити и својим
ћемо духом обухватити оно што прожима свет – време. Наша чула ће се
збунити, јер нећемо њима опажати оно што ће нам се показати, а у духу ће
синути ватра сједињености са вечном реком без извора и без ушћа која тече
кроз нас, а у чијем ћемо шуму распознати имена некада моћних људи којима се
Сунце клањало, под којима је земља јецала, који су својом силом и снагом
налик коњу у галопу који као морски талас, удара својом суштином и целим
бићем и телом у стену изнад које се тек бледо и уплашено назире Месечево
лице и ломи се у напону снаге док кишу капљица разноси ветар свуда око нас
као да носи нежне пахуљице снега.
Тек када нам нека падне на усне, осетићемо да је то био пепео, и да нам је
показао згариште историје. Јединствени час пролази јер је провиђење,
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урезавши се у нашу душу и оставивши своју слику да нас као усијана звезда
пече до краја века, отишло. Горчина обузима душу и поставља питање: „Зашто
нас време уништава распарајући ткање наше младости, вере, снаге, једући
људе иза којих остане само име којег се тек тамо неко сети?“.
Зашто неки појединци, а и читаве заједнице, вечито остану у тренутку када
будућност, дивна и многомогућна свиће мамећи својом непознатошћу, и зашто
их њени зраци развеју као да су ноћне звери које се на дневној светлости
расплиљавају и остављају за собом само крик који пригуши зора својом светом
и белом руком?

31

Драгана Ковачевић 4-3

Ах, колико је тога стало у ова
моја четири средњошколска
пролећа
Све је у животу пролазно. Проводимо живот
у чекању, чекамо да одрастемо, да завршимо школе, да се запослимо и
створимо породицу. На крају тога свега, остају нам успомене. Неке лепе неке
ружне, али све драге.
Младост је дивна, а време тако брзо пролази да ми тога нисмо свесни.
Наша младост једним великим делом прошла је баш овде, у овој школи и
школској клупи. У овој школи ми смо сазрели и постали прави људи, а томе
можемо да захвалимо нашим професорима и наравно разредној, Бојани. Она
је била као наша мајка којој
можемо да се обратимо шта
год нам требало.
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Била је увек ту да сваког
саслуша, подржи или утеши и
на томе смо јој неизмерно
захвални. Поред разредне и
професора и моји другари из
разреда су део моје
младости и одрастања.
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Сећам се када сам дошла први дан у школу, сви су ми изгледали чудно,
мрзовољно, ма катастрофа. Наравно, после неког времена када смо се
упознали, мој став о свима се променио.
Овде сам пронашла и много пријатеља, правих пријатеља што је важно
имати у животу. За ове четири године ми смо постали породица и увек смо ту
да бранимо једни друге. Било је и свађа, јер без тога се не може, али никада
нешто велико и страшно. Ја ћу да памтим само лепе успомене, а било их је
стварно много, од почетка па све до сад, до краја.
До краја звучи тужно, али је тако. Имамо још три недеље да проведемо
заједно и онда се растајемо. Започињемо ново поглавље у животу и наставља
свако својим путем.
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Сада на крају средње школе, ја желим да се захвалим професорима,
разредној и другарима из разреда на свему и много ми је драго што сам вас
упознала. Ако сам некада била безобразна или некултурна, извините, није
било намерно.
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Јелена Гутић 4-3

Одлазећи у свет, не
заборави да си човек и да
то мораш остати и када ти
је најтеже у животу
Човек се учи док је жив, каже стара пословица.
Наш живот је једна слика представљена кроз нит мисли, осећања, где је љубав
дубоко у нашим срцима. Како полако одмиче време, ми одлазимо у свет као
прави људи.
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Мени је на пример, довољна тишина када ми је тешко, ма колико то
другима звучало смешно. И даље мислим да је живот тек преда мном, и да ме
тек чека пуно тога што ћу проживети. Признајем, плашим се будућности која
ме чека, јер када сагледам своје садашње проблеме, тек онда схватим колико
су уствари мали.
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Тежак је потез остварити оно што хоћеш, али се на крају ипак исплати.
Пролазе нам дани један за другим, а ми тежимо ка даљој будућности. Бити
човек у данашње време није лако, и таквих људи на овом свету има јако мало.
Највећа грешка у животу је бити добар. Прошла сам нека искуства у вези с тим,
и веома сам се разочарала. У данашње време се јако мало цени доброта,
знање, интелигенција и остале вредности које значе нешто. Зато су и људи
такви какви јесу. Живот никада не долази са упутством за употребу. Живимо
онако како умемо, али како смо убедили себе да је најбоље. Када сагледамо
ситнице и помиримо се са судбином, схватамо да су баш оне ситнице оно
нешто што нам је требало да наш живот буде попуњен. Ништа у животу
нећемо добити нерадом, и ништа нам неће пасти са неба, док се сами не
потрудимо. Сваки човек има својих проблема са којима се бори сваки д ан.
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Често када сам повређена од стране блиских и драгих људи, то схватим као
малу, неважну ситницу коју ће ветар однети.
Само кажем себи да су то људи који ме воле, и да ми сигурно нису
мислили ништа из лоше намере. Свима бих дала савет да поштују своју
породицу и све блиске пријатеље, јер су то једини људи који су ту увек били за
тебе, и који заиста вреде труда.
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Моја је жеља да ме никада нико не види поражену, и да заувек останем са
оним људима које заиста волим. Схватила сам да спољашњост човека није
пресудна, битно је то што носимо изнутра, па макар били и просјаци.
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Невена Бошков 4-3
Ах, колико тога је стало у ова моја четири
средњошколска пролећа

Када се сетим свог првог дана у средњој школи,
увек се лепо исмејем.
Све ми је било непознато, ја сам била уплашена,
никога из разреда нисам познавала. Како су дани
пролазили све смо се више упознавали и зближавали. Као прваци били смо
много немиран разред. Ништа се није променило, ни сада у четвртом разреду.
Међутим, ми смо нашој разредној прва генерација и због тога је она „слаба“
на нас. Шта год да смо урадили она би нас бранила и штитила. Неки
професори нам кажу да смо добра деца, али да ништа не учимо. То је тачно.
Учење нам није јача страна.
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Уз помоћ разредне сви смо дошли до четвртог разреда, надам се да ћемо га
сви и завршити. Мени би било драго када бисмо сви изашли и положили
матуру. У разреду смо имали и лепе и ружне догађаје, ја ћу памтити само лепе
догађаје. У првој и другој години смо се упознавали и зближавали. У трећој
години су почели осамнаести рођендани. Тада смо заједно ишли једни год
других, забављали се и славили. Могу да кажем да смо се у трећој години
заиста зближили и постали пријатељи. Када погледам иза себе, ове четири
године су тако брзо прошле као трен. За ове четири године најрадије ћу се
сећати матурске екскурзије. Тих пет дана проведених у Прагу су ми остала у
лепом сећању. Били смо јако уморни од пута, али то нас није спречило да се
дружимо, слушамо музику и непрестано се смејемо. Сваким даном смо
устајали и будили се са још већим подочњацима. Сви смо изгледали смешно.
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Ишли смо у дискотеке, враћали се у хотел и остајали у собама причајући
једни другима своје доживљаје и тако све до јутра.
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Могу да кажем да ми је драго што сам са неким људима ишла у средњу
школу и да ће ми они остати пријатељи до краја живота.
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Сара Габрић 4-3

Ах, колико је тога стало у ова моја
четири средњошколска пролећа

Сећам се као да је јуче било, прва
година средње школе. Сви смо били
изгубљени и уплашени. Прва година је јако
брзо прошла.
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Друга година ми је много дража, јер су ми њу обележила пријатељства са
другим људима а не математика. Што се тиче трећег пролећа њега се најмање
сећам, јер ми је трећа година најбрже прошла. Такође она ми је и најтежа
била. Цело пролеће ми је прошло у учењу. И сада моје последње
средњошколско пролеће и крај. Мислила сам да ово никада нећу рећи, али
јако ми је жао што је већ све готово.
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Прво средњошколско пролеће обележила ми је математика. До последњег
часа нисам знала да ли ћу имати двојку или не. Тек тада сам видела колико
правих другара имам, јер је доста њих који су имали закључену оцену остало
да сачекају са нама контролни. Када ми је професорица закључила двојку
обећала сам себи да више никад нећу чекати последњи дан да исправљам
нешто. Друго средњошколско пролеће је прошло доста боље и мирније. Све
оцене су биле закључене на време и опуштено сам чекала крај. У другој
години сам се зближила са другарима и боље их упознала. Мислила сам да то
неће бити тако, јер не волим баш да упознајем нове људе, али скроз су ме
променили. Почела сам више да се дружим и постала сам причљивија, што ми
после и није тако добро дошло јер су ме често избацивали професори са часа
баш због те приче.
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Тек сада схватам зашто су нам говорили да је ово најлепши део живота. Жао
ми је што се растајемо, јер сам се везала за другаре. Недостајаће ми се везано
за разред, па чак и оне небитне мале свађе после којих се смејемо, јер смо се
свађали због глупости. Али поред тих свађа било је дупло више лепих
тренутака.
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Надам се да ћемо остати у контакту и да нећемо тако лако заборавити једни
на друге, јер би то било штета после четири дивне године.
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Маја Гутић 4-3
Одлазећи у свет, не заборави да си
човек и да то мораш остати и кад ти је
најтеже у животу

Ето, дошао је и тај дан кад је време да
саберемо све своје утиске, стечене за ове четри
године школовања.
Одлазимо у свет полако, и за собом носимо
нешто што нам нико не може одузети –знање! Ма колико год то звучало чудно
и немогуће, то је тако. Нисмо ни свесни да је дошао крај, а све то схватамо
“онако олако“. Кад боље размислимо, смисао живота се крије у ситницама. У
ситницама које ми не примећујемо, а итекако су значајне за све нас.
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Успех није само имати добре карте, већ одиграти добро чак и када су
лоше. Немој мислити никад само о себи. Мисли и на друге. Упореди се са
осталима, и видећеш да нисмо сви у истом рангу. Неко је рођен да има све, а
неко је рођен да буде борац. Да мене питате, више се исплати ово друго. Јер,
ти знаш тада да све што си стекао, и што имаш сада, ниси добио на поклон, већ
је то резултат твог рада. И на то требамо бити поносни.
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У данашње време, највећа грешка у животу је бити добар. По мени је то
тако, јер ту доброту сви користе, а ти на крају платиш. Да, тачно је да добра
дела треба чинити, али не толико да те то на крају кошта! Цена је нула, ако си
човек у души. То ће тако увек бити, али се неће никад поштовати. Лако је
уживати у животу, кад држиш луксуз у сопственој руци! Тамо негде далеко од
нас се живи другачије. Нису исти услови. Тамо би сви били срећни само кад би
имали повод за живот. Ја уместо луксуза преферирам тишину. Она ћути, али на
неки начин много тога и каже, и никад не изда.
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Ако се не трудиш за оно што желиш, немој плакати кад то исто изгубиш.
Данас се цени неморал, непоштовање, и преноси се са генерације на
генерацију. Учимо се погрешним стварима, гледамо неприкладне канале на
телевизорима, и све то користимо у стварном животу. Боља времена су
прошла. Неће више никада бити исто, никада.
Сутра, кад стварно схватимо шта је живот, кад почнемо сами да зарађујемо,
видећемо да није то тако лако као што изгледа. Сад, док смо мали и незрели,
не разумемо како је зарадити „крвави“ динар. За нас је то ништа, а у ствари је
све. Будимо захвални својим родитељима на свему овоме што имамо данас,
јер је све то прешло преко њихових руку. Поштујмо своје и све што имамо
данас, јер је то једино право благо што су учинили за нас.
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Ето, то је некако моје схватање живота... мада о томе бих могла писати
данима, али нема времена. Године пролазе, време лети, а ми стојимо и
чекамо. Жали се, удари на право место, па макар се и расуо на комаде. Јер,
ако се никад ниси суочио сам са собом, онда нема шта да ми причаш о животу.
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Милица Ђукић 4-3

Одлазећи у свет, не забораи, да си
човек и да то мораш остати и кад ти је
најтеже у животу

Свако од нас у себи крије два вука, једног
црног и једног белог. Важан је само онај ког ми сами хранимо.
Сви ми бирамо да ли ћемо бити добри или зли, нико нас на тај избор не
може натерати, ако то ми сами не желимо. Живот није лак ником од нас,
сваког човека нешто мучи и тишти. Носимо то у нашем срцу, али то не значи да
смо лоши људи. У школи је било разних професора. Смењивали су се као
годишња доба. Један је био груб, није желео да разуме ђаке, други је био
превише благ да је свако радио шта је хтео. Поједини су били негде између,
знале су се границе и докле се може ићи са нашим ђачким лудоријама.
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Када смо имали породичних проблема или здравствених настојали су да
нам олакшају што је више могуће, јер ипак школа није мучилиште већ место
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У суштини ниједан од њих није нас мрзео, само су допринели томе да нас
припреме да у животу има разних људи и да нису сви исти. Треба знати
проценити шта се крије иза свих тих лица. Неки професори су нас мучили, јер
су тражили много од нас и у првој само су веровали у нас да ми то можемо
боље него што показујемо. Били су у праву сви смо се трудили довољно да
пролазимо, али нико није давао свој максимум. Пуно тога смо од њих могли
научити, оно нај битније како је човеку када је тешко. После годину дана муке
једна реч, на крају, лепа и значи више него да си целе године из тог предмета
имао позитивну.
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где ти у већини случајева сви желе добро, бар што се професора тиче. Тешко је
када дођеш у нову средину, међу нове људе и немаш никог свог да бар
разговарате. Ново друштво, нови професори, е тада тек сви покажемо колико
смо добри људи. Сваког треба прихватити онаквог какав јесте, без обзира да
ли је добар, или лош, такав је какав је и ти сам не можеш ништа.
Никог не треба осуђивати пре него што га добро не упознаш, никад не
знаш шта ко крије и због чега је такав. Није то тако само у школи већ и у даљем
животу. Никад не одустај пре времена, исто је као и кад говориш о неком јелу
да не ваља, а ниси га ни пробао. Кад ти учине зло треба опростити, сви смо ми
жива бића и грешимо.
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„Чувај своју савест да ти буде мирна, ништа нема битније од тога“, тако је
моја мајка често говорила, била је у праву ни једно зло није веће од твог самог
добра.
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Dajana Vojvodić IV-2
La profession qui m'a séduite le plus est celle
d'hôtesse de l'air.
Je crois que voyager dans le monde serait très
excitant et, en tant qu'une hôtesse de l'air, j'aurais de
l'occasion de voyager partout, de rencontrer
beaucoup de gens différents et de connaître
différentes cultures du monde.
L'idée d'être hôtesse de l'air est un peu
impossible pour moi. Je pense que je n'apprécierais
pas une mobilité constante ou un contact quotidien avec les gens. Cependant,
l'idée de passer au moins quelques années de ma vie en voyageant partout, m'a
toujours plu. Je pense qu'un tel travail me
permettrait de changer la résidence souvent et
de vivre dans différents endroits. J'ai une
mémoire auditive et tactile donc je suppose que
j'apprécierais le métier qui stimule ces sens. Je
serais capable de travailler activement dans un
tel environnement plutôt que dans un bureau.
Je suis très sociable et j'adore les défis. Et les
uniformes bien sûr ! Je les aime tellement ! Cela
vous fait sentir important et donne de la
confiance.
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Mes ailes ont besoin d'un peu plus
d'entraînement avant d'être prêtes à voler mais
j'espère que tous mes rêves se réaliseront un
jour.
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Dajana Vojvodić IV-2

Maštam da postanem

Zanimanje koje me je najvise privuklo je
stjuardesa.

Verujem da bi putovanje po svetu bilo veoma
uzbudljivo i da bih kao stjuardesa imala priliku da
putujem svuda, da upoznam različite ljude i kulture sveta.
Ideja da postanem stjuardesa mi deluje pomalo nemoguće. Smatram da mi ne
bi prijalo konstantno kretanje i svakodnevni kontakt sa ljudima. Ipak, ideja da
provedem bar nekoliko godina svog života putujući po svetu mi se oduvek sviđala.
Mislim da bi mi takav posao omogućio da često promenim mesto boravka i da živim
na različitim mestima. Imam auditivno i taktilno
pamćenje tako da pretpostavljam da bi mi
odgovaralo zanimanje koje stimuliše ova čula. Bila
bih sposobna da vredno radim u jednom takvom
okruženju, pre nego u kancelariji. Veoma sam
društvena i obožavam izazove. A tek uniforme!
Toliko ih volim! One čine da se osećate važnim i
pružaju samopouzdanje.
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Mojim krilima je potrebno još malo vežbe pre nego što budu spremna za let
ali se nadam da će se moji snovi ostvariti jednog dana.
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Milica Ramić 1-1

Film Review
“She’s the man“ is an
american romantic comedy
sports film. The film is directed
by Andy Fickman. A relase date
was 17th march 2006. A
duration time is 105 minutes.
Cast: Amanda Bynes as Viola Hastings, Channing Tatum as Duke Orsino.
Viola Hastings is a teenager who plays fotball, but when her school
team gets cut, she pretend to be her twin brother Sebastian, while he is in
London, and plays fotball. She’s roommate is Duke Orsino who is an
attractive, preety fotball player. She meets her lab partner Olivia. Olivia
like her because Olivia thinks that she is her brother. Duke is in love with
Olivia. But Viola start to have some fellings for Duke. This situation get
complicated when Sebastian come home early...
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This is my favorite film. I think that acting was good. The film was
moving, funny and intertaining. This film is spectacular, it need to be
because my favorite actor is in it.
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Čovek živi i od snova i od želja
Svaki čovek na ovom svetu ima želje i snove. Želje i snovi su čoveku kao zvezda
vodilja kroz život. Neki ljudi uspeju držati svoje snove jer su uporni, dok ih drugi
gube.
Moja želja i san je da predvodim jednu
veliku folklornu grupu koja je mlada, uporna
i voljna za rad. Taj san želim da ostvarim, jer
želim da pokrenem grupu kod kojih bih
radio brićanske igre. Brić je mesto iz Bosne
koje je napušteno, ali pre tridesete godina
moja mama, kao devojčica, je otišla iz njega.
Te bi igre bile brze i vesele sa puno žara u
sebi. Ja planiram da upišem etnologiju i
antropologiju na Univerzitetu u Beogradu.
Tamo bih radio sa uživanjem, jer to volim
toliko jako da po ceo dan pevam i igram.
Kad sam krenuo na folklor, svi smo bili zajedno i stari i mladi i svirači i
veterani, bio sam drugi razred osnovne škole. Kada je došao zakon za folklore svi
smo bili razdvojeni. Teta Mira, naš predsednik, je odlučila da krenemo da radimo.
Spremali smo kordunaški običaj u kojem bi po zadatku trebalo da sviram tamburu. I
tako sam pre šest godina počeo da sviram sa čika Lazom. Od tada kreće moja ljubav
prema folkloru i od tada mi je san i želja da postanem folkloraš profesionalac.
Malo mi je apsurdno što sam u kordunaškom društvu, nemam veze sa
Kordunašima, jer mi je majka Bosanka, a tata polusrbin polubunjevac.
Moja želja je ostvariva, ako budem jako uporan. Svim silama se borim da
nasledim teta Mirin rad i umeće. Pošto je bila profesorka, ona zna kako treba deci
nešto pokazati ili ih umiriti.
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M.S. prvi razred
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Sebi i drugima želim svu sreću u ostvarivanju svojih snova i želja.
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Sara Vasić II-2

Sa svima u miru živim, sa sobom se borim stalno
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Drugačije je kada osećamo unutrašnju borbu, koju pokreće niko drugi
nego mi sami. Uvek mi se nešto vrzma u glavi, uvek neka galama, svađa,
tuča i muka. Postoji toliko mojih postupaka od kojih se ježim. Stidim se
stvari koje sam sama sebi uradila. Mrzim svoju neprijatnu tišinu koja sledi
kada mi se neko obrati, a ja ne znam šta da kažem. Osećam se kao da
postoji rupa u meni, u mom
srcu ili možda, mojoj glavi
koja samo postaje veća i
veća. Ali sama je pravim,
zapravo sama sebe
povređujem iznutra i širim tu
rupu. Mrzim to što se uvek
vraćam, to što uvek opraštam
i što ne mogu sebe naterati da
naglas izgovorim to ,,NE’’
koje mi vrišti u glavi.
Jednostavno mi je muka od
toga što lako prećutim i
pređem preko stvari, ali
zapravo oprostim onome ko mi je učinio zlo, samo sebi ne oprostim.
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U večitom ratu sama sa sobom. Borbe su teške, sa puno suza i bez
utehe. Često ispadnem iz šina, jer moj voz više ne prati šine. Ni sa kim se
ne mogu boriti kao sama sa sobom. Sama oštrim oštricu kojom sebe
povređujem. Uvek sam bila sa mir, bez ikakvih sukoba, ratovanja, čak i
malih svakodnevnih prepirki, ali ovo je drugačije.

48

Pokušala sam da okončam rat, sklopim primirje sa svojom glavom, ali nije
se završilo onako kako sam želela. Sada mi je već jasno da ne mogu pobeći
od toga, od toga kakva sam iznutra i što zapravo mučim samu sebe. Imam
tu lošu naviku da kada me neko povredi, ja kao da svojom pesnicom još
malo dodam na to. Da li se to zove samouništenje? Je l’ prolazno? Može li
se izlečiti ili promeniti to što si iznutra? Skoro svakog dana mi se vrte ova
pitanja po glavi, počinje da zvuči kao dosadna reklama, koja nema kraja.
Volela bih da legnem bez
briga o kojima stalno
razmišljam... U ratu koji
vodim ja sama i sa jedne i sa
druge strane, sama svoj
protivnik. I zadajem i primam
udarce. Niko mi ne čini,
udarce sama sebi nanosim.
Zapravo, i da ne živim sa
drugima u miru, borba u meni
bi se i tada vodila.
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Moja glava iznutra liči na
bojno polje. Puna je crnih
misli i ubeđena je da mi drugi
nanose zlo, a zapravo sve
vreme sam ja ta koja je pustila
zlo da raste, čak sam se usudila
i da ga zalivam.
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Snežana Vlatković II-2

Snovi i stvarnost ne stanuju zajedno
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I onda naiđem na
jedan problem, a to je
kako da moj san postane
stvarnost. Misleći o tome
svojom glavom lete na
hiljade odgovora ali
nijedan odgovor nije
pravi. Čini mi se da sam
ponekad tako blizu, ali i
tako daleko od svojih
snova, kao da ima neka
tanka nit između ta dva
sveta koja mi ne da da
uhvatim san i donesem ga
u stvarnost. Zanimljivo je to kako su ova dva sveta suprtona. Dok sanjamo, sve je
savršeno svaka naša želja je moguća, ali kada se vratimo u stvarnost, dobijamo
udarac na savršenstva, udarac surovosti i nemogućnosti ostvarenja svojih želja. Ja
priznajem da sam veliki sanjar i to se često pokaže kao loša osobina. Često odlutam
u taj svet, svet snova. Tamo je magično, tamo možeš da budeš šta hoćeš, možeš
slobodna da koračaš cvetnim livadama dok te sunce lagano obasjava, tamo možeš da
radiš šta voliš, tamo možeš da budeš srećan, a da ti niko ne zavidi na toj sreći. Na
kraju ja ipak moram da pređem tu strašnu granicu i da se vratim u ovaj svet tzv.
stvarnost. Ovde se ponašaš po unapred sastavljenom formularu, ovde se čini kao da
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Snovi i stvarnost, dva tako slična a tako različita sveta. Snovi su kao neka priča
kojoj se mi nadamo u stvarnosti. Ali ta priča ne ispuni uvek, jer nekada je suviše
savršena da bi bila stvarna. Ja sam veliki sanjar i većinu svog vremenena provodim
razmišljajući o svojim snovima.
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si slobodan ali nisi, ovde te ljudi mrze ako vide da si srećan, jer oni nisu. Čovek
čitavog života pokušava da sjedini ova dva sveta. Neko uspe, neko ne. Ali niko ne
zna tačan odgovor na to kako da ih sjedini.
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Ljudi govore da treba slediti svoje snove i da je to jedini način da budeš
srećan. To onda znači da našu sreću u stvari čine snovi, ali ne oni neostvareni, već
oni ostvareni. Ali kako da ih učinimo stvarnim? To još uvek ne znam ali se nadam
da ću lutajući kroz život, naći odgovor na to čudnovato pitanje.
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Александра Младеновић 4-2

Још један корак , и победићу
све
Налазим се на крају последње школске
године. На рубу својих жеља и реалности у
нади да ћу победити све.
Претходна година је била моја прекретница. Потпуно случајно
сам почела да записујем понеке речи које су ми летеле по глави. Била
је то збрка реченица без смисла. Утеха ми је била што свеска није
празна. Из незадовољста собом и оним што је било написано, терала
сам себе да записујем што више. Биле су то моје емоције и оно што ме
је растуживало у том моменту. Негде почетком јуна месеца сам
написала састав за који сам добила прву награду на литерарном
конкурсу.
Одушевљена и
испуњена, схватила
сам свој пут.
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Више није била
битна ни економија,
ни право, ни
администрација.
Знала сам свој пут.
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То је био мој нагли почетак писања, дан од кад су речи летеле
кроз мисли и дозивале папир и оловку. Моменат од којег ми се мења
најбољи пријатељ и постаје записан и остављен у времену. Данас
завршавам Средњу економску школу са огромним личним успехом.
Данас сањам о одласку у Нови Сад на Филозофски факултет, смер
српска књижевност. Дели ме корак до љубави у великом граду и
сопственог романа чије одломке већ имам записане. Књиге о животу
некога ко је једино знао да воли. Пуним срцем, онако како то само
дете уме.
Још један корак, и ту сам. На вашим полицама између светске и
домаће литературе, на крилима између Андрића и Шекспира. На
Београдском сајму књига, иза пулта сопствених снова.
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Данас гледам храбро у будућност, знајући да се снови остварују.
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Tijana Ubiparip 3-1

Ubi me prejaka reč
Kada voljena osoba povredi rečju, bol
može biti veća i strašnija od fizičke. Preplavi
nas osećaj krivice, knedla stoji u grlu i koja
nam ne da mira. Ljudi vređaju a nisu ni svesni.
Danas reči gube težinu i značaj. „Volim
te“- reči koje se čuju češće nego „Dobar dan“,
emocije su retko prisutne. Ipak, nečija reč,
misao, može da te povredi kao nož, a rana je
bolna i teško zarasta.

a

Problemi su postali deo svakodnevnice, lebde u vazduhu. Posao, škola,
obaveze i novac, ljudi su njima preokupirani. Često je potrebno malo da kap prelije
čašu i dovede do ekspolozije emocija kojima kažnjavamo i one koje nisu krivi.
Izrečene reči, učinjeni korici često nisu namerni, ali imaju težinu koja pritiska tuđa
osećanja. Nepisano pravilo je da su žrtve često slabije, pogotovo deca. Roditelji ili
stariji brat ili sestra mlađe vide kao okidač, na njih se mogu „istresti“ i time uplažiti
svoje negativno raspoloženje. Prva sam u stanju posle napornog dana, mora
obaveza i savladana umorom, da podignem glas na svoju sestru, iako ona nije ni
najmanje kriva. To je greška. Dozvolim da se u meni nakupljaju negativna energija i
emocije, i onda druge povređujem nesvesno.
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Na svoje reči i dela moramo obraćati pažnju. Kada neko postigne uspeh, treba
ga pohvaliti često zaboravljamo, ali kritikujemo i previše. Ljubav i ponos treba da
pokazujemo sve više, i da zanemarimo nepotrebne probleme.
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FILM REVIEW
My favourite movie is a musical called
MAMMA MIA, directed by Filida Loid. The
songs that are used for this film are originally
performed and written by a Sweeden group
ABBA.
The story behind these songs is a romantic relationship between two
young people. The girl does not know who is her father and there are three
possible men. She invited them on her wedding day and did not tell that to her
mother whose roll played Meryl Strip. The whole scene is happening on a
beautiful Greek island and they are all wearing some nice summer clothes. I
am not surprised with the ending of the film, because it has ended like every
other film-happily ever after.
My opinion is, of course, that this film is amazing and I warmly
recommend it to everyone. I did not want to tell you the continuo of this story
because I want you to try to enjoy by yourself. Try to watch it, it is wonderful.

Page

54

MILICA SIMIN I-1
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DOVIĐENJA I UŽIVAJTE NA RASPUSTU!
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VIDIMO SE U NAREDNOJ ŠKOLSKOJ
GODINI!

