
 



 

Књижевни клуб Гимназије "Петар I Петровић Његош" 
формиран је са циљем да развија склоности и способности 
за књижевност и књижевно стваралаштво, те стварање и 
одгајање књижевне публике чији ће се интереси за књигу 
повећавати. Овај облик активности има задатак да развија 
код ученика љубав према писаној ријечи и књижевности, да 
проширује и продубљује литерарно стваралаштво и 
развијање самосталног истраживачког рада. 

Пред вама је нови број електронског 
часописа "Лице", који се налази на сајту 
наше школе gimnazijadg.wordpress.com 

На истој адреси можете пронаћи и 
претходни број. 

 



 

Сунчица Бјелановић 

CARPE DIEM 

Колико пута нам се учинило да је један дан прекратак за 
све оно што желимо или морамо обавити? Колико нам се 
пута учинило да вријеме пролази сувише брзо, да се 
минути претварају у секунде, а оне у стотинке? А онда, 
колико смо се само пута досађивали и убијали дане 
љенчарењем немајући никакав циљ? Тешко је и 
помислити на бројање. 

Досада и лијеност потпуно овлађују временом 
када за то имају прилику и само траже изговор у 
пребрзом току времена и кратком животу да би њиме 
управљале. А ми се томе често слободно препуштамо. 
Живот заиста јесте кратак, а тога обично касно 
постанемо свјесни. То се деси када останемо без снаге, 
здравља и свих могућности да остваримо заташкане 
снове и жеље за које некад, како смо сами мислили, 
нисмо имали управо тих могућности, снаге и времена 
који нам сад тако очајно фале. Да, младост јесте период 
када треба да дјелујемо, да стварамо живот, пишемо 
личну историју, али некад је и та младост 
непредвидљива, не знамо шта нас чека сјутра. Зато нам 
остаје сигурно данас. 

Да би тај једини дан на који можемо рачунати 
искористили у потпуности, морамо се ослободити 
његових временских граница. Сам дан је ограничен са 
двадесет четири сата у која нам не може стати све што 
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нам је на души. Тај дан треба да претворимо у 
бесконачни простор који испуњавамо уживањем у 
правим стварима која задовољавају и обогаћују наш дух. 
Те ствари треба одвојити од пљеве површности 
свакодневице, да оне постану зрно које ће проклијати и 
дати духовну храну нашој души у садашњости и 
успомене у будућности. Треба да уживамо у сваком 
тренутку, треба да радимо за то уживање, а и сам тај рад 
пружиће задовољство. Наши савезници, наши најбољи 
алати биће знање, умјетност, љубав према ближњима, 
према свим људима, према свакој птици, према сваком 
цвијету и облаку, зраку сунца и капи кише, љубав према 
себи. Помоћи ће нам и у добру и у злу али и наводити на 
њих толико да осјетимо и сласт и горчину правог живота 
који ће нас заузврат наградити мудрошћу, и они нас неће 
препустити саме себи већ предати нади и вјери. Даће 
нам жеље да се боримо за своје снове колико год они 
некоме ситно и глупо изгледали. То је оно што треба да 
нам испуњава дан и једино, у ствари, што може да га 
испуни. Једино корисно потрошен дан. Једино праведно 
хватање дана. Борба за живот. 

Једнога дана нећемо чак ни жељети, ни жалити за 
пропуштеним приликама. Тада нећемо никоме бити 
корисни. Бићемо прах од црном земљом. Али, да ли ће 
наша душа бити спокојна, да ли ће пролазити кроз муке 
гледајући празне слике животарења које ће се 
смјењивати пред очима у последњем тренутку, да ли ће 
нас сви који нас буду пратили на тај пут без повратка 
жалити умјесто славити зависи само од нас. Највише што 
дугујемо животу, том чуду природе је, како рече једном 
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пјесник Антун Бранко Шимић, да пазимо да не ходамо 
малени испод звијезда па да на свом концу мјесто у прах 
пређемо у звијезде. Зато: Царпе дием! 
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Кристина Гавриловић 

ЗАТВОРИ ОЧИ 

 

Затвори очи кад прођеш поред 
нашег мјеста, затвори очи и 
сјети се нас, чујеш ли кикот или само 
јецај, реци ми чујеш ли мој глас.  
 
Затвори очи и сјети се гдје преста 
наша љубав и слатка бол.  
Сјети се свега што у трену неста, 
кад била сам твоја, и ти мој.  
 
Сјети се кише по којој смо трчали 
до оближњег кафића да убијемо  
ону студ. 
Покушај се сјетит чак и пића, и разлога 
што ти баш ту рекох да си луд.  
 
Сјети се разговора  
ко не смједе у таму да крочи,  
сјети се свега, али 
прво затвори очи.  

 

  

6 
 

Л и ц е 



 

Кристина Гавриловић 

ПРИЧАЈ МИ 
 

Причај ми погледом 
Причај ми стасом 
Причај понекад и оним  
бијесним гласом.  
Причај ми у сну 
Причај ми на јави 
Причај ми драги шта ти је 
у глави.  
Причај ми о сјају 
Причај му о тами 
Причај ми и док смо на  
клупи сами. 
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Јована Ћетковић 
 

ПРОЛАЗНОСТ ЉУБАВИ  

 
Да ли је права срећа осјећати се без иједне мане? Бити у 
потпуности савршен? Никад нисам знала за то. То кажу 
само они који су несрећни и неуспјешни. Људи су 
величанствени  са свим својим манама. Љубав је једина 
мана у животу. 
 Неки људи цијели живот протраће живећи за 
љубав и трагајући за њом не схватајући да су цијело 
вријеме живјели са том маном, у тренутку те слабости 
нијесу се освртали на остало. Нису чак ни знали шта 
значи. Гледајући у њу недостижно и недостојно као у 
звиједе. Налазивши се у погрешној стварности  са 
погрешним увјерењима. Тешко је изаћи и отргнути се. 
Питајући их шта је љубав - нико није знао одговорити. 
Неки на њу гледају као на вјечност свјетлости која ће 
увијек сијати у тами, али  ниједна свјетлост није довољна 
да би угасила таму. Тама је сурова и неизбјежна 
реалност која нас увијек чека на крају. Налазили су доста 
других објашњења, поистовјећујући је са цвијећем, оно 
ће ипак на крају изгубити свој сјај и увенути. Неки је 
употребљавају као говор не схватајући да су нијеми. За 
неке се она налази у ваздуху не схватајући да их трује и 
чини слабијим. Изабрали су да буду слијепи поред 
здравог вида. И зар да им на крају остане право запитати 
се зашто толика неправда влада? Па зато јер су изабрали 
прикрити реалност и бити слаби, стално избјегавајући 
сусрет с реалношћу, стално су бјежали од ње и на сваку 
повреду која им је нанесена тражили љубав наносивши 
додатну слабост. 
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И док се ми преваримо на тренутак да нам је 
живот нешто посудио заслијепљени поклон, испред очију 
нам измиче оно највредније. Измиче нам... памет. 

 

БОРБА ЈЕ ТРЕНУТНА БОЛ ДОК 
ОДУСТАЈАЊЕ БОЛИ ЗАУВИЈЕК 
Врло често, тек пошто постанемо свјесни неизбјежног 
краја, у стању смо да нешто промијенимо. 

Кад се давиш, не удишеш до тренутка прије него 
што изгубиш свијест. То се зове добровољна апнеја. 
Колико год да паничиш, не отвараш уста  док ти се не 
учини да ће ти глава експлодирати. Кад напокон удахнеш 
воду, тад престане да боли. Више није страшно. Може се 
рећи да је  мирно. Проналазиш мир у посљедњим 
тренуцима. Али бол је оно што те чини човјеком и једино 
он може утицати да се промијениш. Кад се давиш 
покушаваш да држиш уста затворена до оног задњег 
момента. 

Шта ако изабереш да не отвориш уста? Не 
дозволиш да вода уђе, ако издржиш док се тај рефлекс 
не јави имаш више времена, је л' тако? Више времена да 
идеш ка површини, више времена да будеш спашен. Ако 
се ради о преживљавању, зар мало агоније није вриједно. 
Не само да ћеш имати моћ нешто да  учиниш ,већ ћеш и 
знати да ти је стало. Зато само мораш да се запиташ 
шта ћеш да урадиш. Ако покушаваш нешто да 
промијениш, усредсреди се на себе. Запитај се зашто 
толико погрешних избора правиш, али прво треба да 
дефинишеш оно право што желиш и тражиш. Требаће ти 
свака мрва суровости и дивљаштва коју можеш да 
сакупиш. Ако желиш да поразиш свог непријатеља, не 
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одузимај му храброст и снагу већ наду. Никада нећеш 
бити сто посто сигуран нити спреман и никада нече бити 
право вријеме, али то је поента. То значи да сваки 
тренутак је такође прави тренутак. Само ако желиш то, 
ти можеш то урадити. Потребно је на вријеме искорачити 
у потребном правцу и схватити да си исправно поступио. 

Понекад ћемо издржати сав притисак и велики 
талас негативних ствари, али ћемо барем знати да смо на 
добром путу да урадимо нешто добро за себе. Не постоји 
друга стаза за учење. 

 

СВЕ ШТО ГОВОРИ О НАМА  
Увјерења нијесу ништа без наших поступака који говоре 
све о нама. 

 Животне кризе и стресне ситуације имају једну 
корисну страну, уколико одлучите тако да посматрате. 
Преобразе вас и постану видљиве тачке на којима треба 
радити. Начин на који се разбијесните, провоцирате, 
игноришете и слично, заправо говори много више о томе 
што вас боли. Тада пробајте да се склоните из ситуације, 
или барем када прође и животна бара. Јер је свака криза 
шанса да препознамо шта у себи треба да мијењамо да 
би постали боља верзија себе. Један од разлога зашто  је 
људима толико тешко да буду срећни је то да они увијек 
виде прошлост бољу него што је била и садашњост гору 
него што јесте и будућност мање одређену него што ће 
бити. 

Судбина не постоји већ само оно што можемо да 
направимо. Кључ је само у ономе што нам даје да 
видимо нове боје и откријемо нешто ново. За некога ко 
још носи јуче у себи, украо је нови дан за себе и своје 
јуче оставио у прошлости. Али са стрпљењем се не 
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можемо тркати, убрати плодове свог стрпљења и узети 
оно што смо заслужили. Можда би нас занимало што смо 
заслужили. 

На крају и ко није исти не вриједи расправљати се 
о прошлости. Иако одуговлачимо, увијек се деси оно сто 
треба да се деси. 

 

ПОТРАГА ЗА СРЕЋОМ 

У потрази за срећом понекад добијемо суптротно од 
онога што смо ишчекивали, а дешава се да се послије 
много труда вратимо на почетну тачку и да једноставно 
морамо нешто да примијенимо. 

Понекад дуго и упорно покушавамо да нађемо 
кључ и да отворимо врата, на крају схватимо да у том 
свежњу кључева никад и није било таквог кључа. Нешто 
увијек остаје иза тих врата за нас непознато. Иако 
схватимо да се иза тих врата налази будућност, тачније 
она будућност у којој бисмо хтјели да се нађемо. Важно 
је знати да, ако ми не отворимо та врата, она ће се 
отворити неком другом. На нама само остаје 
одговорност да са тим избором слиједимо наш живот.  

Прошли смо кроз неку причу која нас је 
промијенила и учинила онаквим каквим јесмо сада. 
Времена је исувише мало, а у том тренутку ми исправно 
живимо, када осјећамо искрену срећу. Оно што нас чини 
важнима јесу људи, можда их не посједујемо али нас они 
чине. 
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Данијела Мркић 

ПЛЕМЕ 
Уз прасак громова и тупо ударање кише о шаторско 
крило ритам држе неуморни бубњеви. Киша је призвана, 
земља се цијепа од буке, а сан отјеран. Чују се 
неразговјетни, неразумљиви гласови, али ипак снажни. 

Без икакве оријентације о времену, као 
хипнотисана, навлачим чизме, огрћем се ћебетом и на 
прстима излазим из шатора. Хладноћа ми пробија до 
костију и разбуђује. При првом направљеном кораку нога 
ми тоне у блато. Несаломиве логорске ватре на киши су 
тако далеко, њихово свијетло једва да допире кроз таму. 
Стежем ћебе око себе док покушавам да одредим правац 
из ког се чују бубњеви. Све око мене је постало 
засљепљујуће бијело, а затим је одјекнуо пуцањ који ме 
је бацио на земљу. 

Провела сам вјечност у гњецавом блату, 
увјеравајући се да сам и даље жива. Устајем и кроз ноћ 
лагано ходам ка музици која ни за секунд није престала, 
чак ни када је гром ударио у оближње дрво. Ватра је 
ближа, а хладноћа јаче стеже. Око ватре разазнајем 
фигуре које се неуморно крећу. Вучем мокро, тешко 
ћебе и тражим камен са којег бих могла да посматрам 
скуп.  

Киша полако престаје и сада јасније видим 
полуголе плесаче елегантних покрета који личе на лов. 
Остали су само размазани трагови црвене и бијеле боје 
по њиховим тијелима које су означавале два “клана” 
унутар племена. “Црвени” и “бијели” су се наметали у 
пјесми и игри до касно у ноћ. Температура је драстично 
опала и постајало је неиздрживо хладно када су почели 
традиционални “плес мртвих”. Ваздух је постао тежак, 
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сваки удах као да је кидао плућа, а ватра је букнула. 
Јачина звука се појачавала и сада су се и жене 
придружиле плесу. Изговарали су ријечи сличне 
мађијама на њиховом језику, потпуно унесени; постојао 
је само тај затворени круг у којем букти ватра, све остало 
као да је неважно.     

Небо се већ разведрило и ноћ је постала 
свијетлија. Потпуно заборавивши на све, легла сам у 
блато и посматрала звијезде. Далеко од свијетла града,  
на туђој земљи, Млијечни пут се проливао пред мојим 
очима и откривао сву своју љепоту. Одједном се изнад 
мене надви  пријатељска фигура, плесач ме је позивао да 
пођем са њима у велики племенски шатор. Тада осјетих 
благу грозницу и како ми се тијело тресе од хладноће, па 
без поговора кренух.  

У шатору је било нешто мирније него напољу. 
Добила сам мјесто до ватре, шољу супе од кукуруза и 
покривач од коже бизона. Дјевојчица дугих плетеница са 
уметнутим перјем, исцртана и обучена у раскошну кожну 
хаљину, услуживала је људе у шатору. Када је музика 
почела, она је стала у центар шатора до ватре и почела 
да игра. Пролазили су сати, смијењивали су се играчи, 
сви осим дјевојчице. То је ритуал одрастања, ако 
посустане, изневјерила је себе, породицу и племе. 

Пред зору постаје страшно задимљено и 
загушљиво. Мирис дувана помијешаног са другим 
биљкама ми изазива страшну главобољу. Љубазно се 
поклањам члановима племена и излазим на чист ваздух. 
Тешко вучем уморне ноге кроз хладно блато док 
покушавам да привикнем очи на свијетлост. Магла се 
спустила на језеро у пољу, дајући наговјештај мистичног. 
Мирис који остаје након кишне ноћи је сада изразито 
јак. Слика тог пејзажа остаје дубоко утиснута у мом 
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сјећању, као да тражим доказ за све што се збило те 
ноћи.  

Када се магла подигла, бубњеви су утихнули и све 
је било мирно попут језерске воде. Улазим у свој шатор 
још опрезније него када сам излазила. У тај мали шатор 
желим да затворим своје мисли како ми не би побјегле, 
како бих могла сваку понаособ да анализирам. 
Неразговјетни, неразумљиви али познати гласови ме сада 
прате у сан. 
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Софија Лопичић 

ОДРАЗ 
Требао си ми 
Као моја скица 
Да ми даш 
израз лица 
Да те нађем у мени 
Да те нацртам  
И посветим себи 
Твоју сјенку нацртану кредама 
На зиду неког незнаног града 
 
 

ТЕМПЕРЕ 
 
И само ја знам тај откуцај у трави, 
Док немири плове небом. 
И темперама полако, 
Бојим те у плаво, 
Док те не стопим у необичност ове ноћи. 
 
Ал' то је кратка  даха. 
Још  једна кашика више 
И преплавићеш, 
Окренућеш се 
И угазићеш у облак који бојим. 
 
Предуго сам бијела. 
Предуго спавам. 
  

16 
 

Л и ц е 



 

Софија Роксандић 

ЗАКОН ЈАЧЕГА ЈЕ НАЈВЕЋЕ БЕЗАКОЊЕ  
Кроз читаво човјеково постојање прожима се жеља за 
супериорношћу појединца или издвојене групе у односу 
на коју ће остатак људског поретка бити инфериорнији. 

У најранијим цивилизацијама, чак и у 
праисторији, постоји класификација друштва, од оних 
најситнијих и најсиромашнијих, преко средњих слојева 
до добростојећих аристократа и владара. Историја 
човјечанства је зато прошарана бунтовима, устанцима и 
револуцијама за потпуном једнакошћу свих људи, ако не 
на свијету, онда у одређеним заједницама. Али, да ли је 
та потпуна једнакост у ствари могућа? Када би била, са 
њом би коначно прилику имала и теорија о пацифизму. 
Не сагледајући нечију важност у зависности од боје 
коже, религије, економског стања довеле би до нестанка 
жеље за надмоћи и осјецаја супериорности и до, иако 
смо свјесни да је то немогуће, мира у свијету. 
Генерализовање би било када бих рекла да ће свако у 
додиру са влашћу и моћи да направи исте грешке и има 
исте приступе као многи прије њега и да бар на трен се 
неће осјетити битнијим, имућнијим, већим. Чак и у 
данашњим „демократским“ државама и даље се говори о 
класној подјељености, а власт воде диктатори под 
маскама доброћудних демократа. А и када изузмемо 
државу, у сакодневном животу, често и из властитих 
примјера, видимо колико некад и ми сами, можда 
несвјесно, за трен осјетимо супериорност над неким на 
основу вриједности којима не би требало да се 
задовољимо. То показујемо јос од малена, а дјеца све 
стичу из искуства. Који је то јадан и сујетан човјек још у 
давнинама погријешио и унијео клицу мржње у људе? А 
опет одакле то том зачетнику, како је он дошао до тог 
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стања ако то већ не постоји у нама..? Нажалост, чини ми 
се да је урођено, али не вјерујте ми на ријеч. Данас, у 
друштву изопачених вриједности пак је лако одредити 
кога сматрати јачим и већим. Већима требамо сматрати 
само оне, који испадају из овога и уздижу се својом 
скромношћу, племенитошћу, добротом... Нису то закони 
јачег, јер онда би нека громада од човјека давно све 
побједила, или неки идеални интелектуалац и 
мирољубив, свјестан човјек одавно повео народ ка миру 
и доброти. Али ми ситни људи не знамо за то. Ми смо 
једна џунгла пуна животиња, јер и код њих влада закон 
јачег. Само је то њима неопходно за опстанак. Нашем 
опстанку би више одговарало уједињење, прихватање, 
љубав, јер практиковањем погрешног закона од нас неће 
остати ништа. 

Срамно је колико несхватање и колика отуђеност 
владају нама. Срамне су наше моралне вриједности и то 
што смо заборавили да његујемо, те смо их изопачили. 
Можда би пацифизам и био могућ у пракси, онда када 
сви болесни мозгови оздраве, све предрасуде нестану и 
увидимо вриједности једни других. До тада, пустићемо 
да нама влада закон јачега, а нашим свијетом највеће 
безакоње. 
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Данијела Мркић 

ОСТАВИ МЕ ВЈЕТРУ 

Зашто хараш давно напуштене одаје мог срца? Знаш да 
тамо нећеш наћи ништа своје. Свака нит паучине заудара 
на струнулу љубав. Под је пун рупа, излизан од корака, 
прегажен од тешких ципела за одлажење. Овдје нико не 
улази тразећи склониште, само тек да би пустили промају 
да изнесе оно мало душе што остаде. Шта ти носиш са 
собом? Који дио тог ништавила пакујеш себи на леђа док 
ти кораци одзвањају у непостојаном простору и времену? 

Не, не можеш ништа освојити у овом рату. Ова 
територија је згариште нада и снова, рај душе у пламену. 
На улазу те можда дочека покоји залутао жар, то је 
опомена. Угази га и скрати ми муке. Танки зидови једва 
се држе од залијетања главом о њих. Не куцај нове 
ексере, не качи портрете. Узми нож и урежи своје име на 
плафону, заори дубоко. Пусти да крв потекне јер тек тад 
ће кожа да памти. И када оскрнавиш најпроклетију 
светињу, приђи дјетету у ћошку које грчевито држи наду 
за рукав. Приђи и удари шамар да одвазања празан 
простор, храни се страхом. На крају истргни наду, остави 
дијете на кољенима да крвљу прља своју хаљину, а 
патњом да исијава. Тај бљесак те можда никад неће и 
стићи, јер си и сам одвећ слијеп.  

Осврни се последњи пут у увјерењу да си убио све 
мртво. Тада баци шибицу на пресахле очи у соби 
огледала. Уживај у ватромету и врисцима бића које те и 
трњем миловало. Уживај у побједи над већ давно 
пораженим, велики је то тријумф. И кад једном изгори 
све, не враћај се на сметлиште пепела мог срца. Може те 
који прах окрзнути и натјерати очи да пропричају. 
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Остави ме вјетру, он је једини волио дијете, једини ће му 
и скинути окове. 
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Софија Лопичић 
 

* * * 

Рас, два, три 
У овим ципелама је већ тијесно 
Четири, пет, шест, окрет. 
Нијеси размишљао док си хватао птицу за кљун. 
Врабац. 
Седам, осам 
Опет се срећем лице у лице 
Са овим никад очишћеним паркетом 
Мјеста за овај плес увијек је било мало. 
Наизглед не пазим. 
Стопала су ми још увијек 
Боје оне блузе која ме чини дебљом 
А и ти још увијек остављаш трагове кафе за собом 
Срећом, бркови ти нијесу порасли. 
Чујем плач клавира из твоје собе. 
Устајем 
Гледам у руке 
По поду мрвљена креда 
На зиду грозница 
И… 
рас, два, три, четири… 
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Софија Лопичић 

АУЛЕ И ШКОЉКЕ 

Нокте загризем  
Када ми прсти посустану, 
Можда некад престанем да ти крадем сјећања. 
 
Враћам те шкољкама, 
Чекам да испливаш 
А упорно те давим сваком својом ријечју, 
Можда некад и научим да ћутим. 
 
Сате качим о чивилук 
И покушавам да те пратим, 
То ће увијек бити вјечније од Сунца. 
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Софија Лопичић 

ДАВЉЕНИ 
 
"Ријека.... ријека... НЕ!" 
Будим се у мокром кревету и почињем да плачем, 
питање је гдје је овоме крај. Са рукама сам почео да се 
играм прије пет година и можда сам почео да лудим. 
Пет... Није могуће! Чекај... Један...два...да, заиста је 
толико прошло. Тежина пада. Она је дављена небом. 
Шест година је прошло. Гдје је она игла сад. Оне су 
јероватно за све криве. Ај, друга рука, друга рука. Двије 
ноћи након те страхоте сам је изневјерио, са истог мјеста 
ме је дозивала, она или смрт, сада већ нијесам сигуран. 
Сломљене боце чије је дно било покривено аспирином су 
ту ноћ лежале на камењу, плесали смо око воде, боже 
какве будале. Скупљам скице из незнаног разлога, и 
доктори и ја знамо да неће бити почаствовани да се 
појавим. Тамо се осјећам као мајмун. “Цртај поново, 
пролиј се по папиру”, кажу. Будале, знамо да ми нема 
помоћи. Гдје сам сад ставио онај шприц. Не, не, не! Јецај 
из Барбарине собе, само ми је ово фалило. Убио сам 
њену мачку синоћ. Крв је лила низ бијеле плочице 
купатила, да, сад се сјећам. Не знам зашто сам то 
урадио, а неће бити први пут да проливам крв. Она је 
била прва, тако осјећам. 
ПОБОГУ! Шта то причам? 
Требао бих да престанем да се играм са рукама и 
иглама, макар због Барбаре, она је још увијек дијете и 
овакве ствари не треба да се дешавају. Не могу више да 
слушам њен плач и нервозно куцкам о сто. Опет су ми у 
глави... Ријека. Зелене очи. Боце. Шприцеви. Смрт. 
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Изгледало је као да је испарила, тек тако ју је понијела… 
мора да ју је вољела више него ја. Са прозора испуштам 
из руке полуиспушену цигарету. Шест година је 
прошло… шест… и враћање шкољкама је још увијек 
нешто о чему се пише. Невјероватно! 
Узимам каиш и неспретно га провлачим кроз гајке. 
"Доста је било Барбара, прекини! " 
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Софија Лопичић 

ТРУЛИ ДАНИ 
 
Могла сам пасти, 
Разбити се као стакло 
И убости те у Ахилову пету. 
Моли ме. 
Пиши ми слова и ломи их 
Можда тако и откријеш истину 
Само теби скривену, 
Моли ме. 
Кроз цвјетне облаке 
Хватам дужице и смијем се… 
Срећом, бркови ти нијесу порасли. 
Моли ме. 
Купим са тла 
Тебе, моју трулу мисао 
И у очи гледам црве који ти из рукава вире 
и све оне којих се толико бојим. 
Сањај ме. 
...Нека и трешње сатруну 
Док не одлучиш да сване. 
Пусти ме, 
И престани 
већ једном 
да тражиш бубамаре 
у мојој коси 
“Мазга, краљ и ја ’умјећемо’ једног дана” 
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Марија Томовић 

ОЖИЉАК 
 

Оно је трајно и неизбрисиво. Увијек је у нама. Не може 
да оде. Ожиљак на тијелу, као и ожиљак у души и срцу, 
не може да се избрише. 

Мој ожиљак је мој хендикеп. Зашто? Тинејџерка 
сам са оштећењем слуха. Рођена сам потпуно здраво. 
Међутим, у другој години живота се догодило то да сам 
имала комишионе и високу температуру. Слушни нерв је 
најосјетљивији и дошло је до губитка слуха због високе 
температуре. Од тада је мој живот константна борба. 
Током одрастања наилазила сам на доста препрека. 
Пошто сам била мало другачија и нисам могла да се 
уклопим, то ме је највише повриједило. Међутим, дупло 
сам се трудила и радила да будем иста као и сви други, 
да имам иста права као и други. Само сам жељела бити 
дио друштва, да будем прихваћена. То сви ми желимо. 
Врменом сам радила на стицању самопоуздања. Није 
било лако, али вријдјело је. Некада сам доживљавала да 
ме неко искористи и да ме неко изда, па ми је то тешко 
пало. Све у свему, научила сам како да се носим са овим 
ожиљком. Имам дивну породицу, која ту увјек за мене. 

Ожиљак увјек остаје ту. Неће да оде, али зато ћеш 
научити како да се носиш са тим. Мене је тај ожиљак 
ојачао, и болан је. Једном кад направиш ожиљак, остаје 
са тобом до краја живота. 
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Маша Стајовић 

ЖИВОТ ЈЕ ЦРТАЊЕ БЕЗ БРИСАЊА 
 

Мозаик. Сваки детаљ у њему симболизује нешто и када 
се све коцкице склопе добијамо праву слику нечега. Тако 
је и са животом. Живот је попут мозаика. Живот је склоп 
свих најљепших, а у исто вријеме и мање лијепих ствари 
које проживљавамо. Када бисмо мозаику одузели само 
један његов детаљ, узели би и дио његове љепоте са 
собом. Али, са животом тако није. Живот је цртање без 
брисања. Сваки догађај је, у ствари, један потез живота 
који употпуњује нашу слику. Зависно какве ријечи и 
дјела смо изговорили и починили, такве је боје слика 
нашег живота. Сви ми сами осликавамо свој живот и 
бирамо које нијансе ће доминирати. Сваки потез остаје, 
остављаујући неизбрисив траг за собом. 

Сликар, умјетник може исправити грешку на својој 
слици, цртежу, дјелу, док живот нема средство којим би 
могао да обрише наше грешке. 

На крају сви би вољели да наша слика буде платно 
топлих боја, док неки ће посматрати таму која је 
произилазила из њих самих, али тада ће бити касно, 
посебно за кајање. 
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Данијела Дамјановић 

ОСМЈЕХ, ЉУБАВ И ТОЛЕРАНЦИЈА – 
ОРУЖЈЕ САВРЕМЕНОГ ЧОВЈЕКА 
Сваки човјек на свијету има свој поглед на свијет и своје 
ставове. То наше гледање на ствари утиче само и једино 
на нас и некад нам може помоћи, а некад и одмоћи при 
рјешавању сопствених проблема. Када се нађемо у некој 
животној ситуацији у којој не видимо излаз једино ћемо 
одмоћи себи ако песимистично размишљамо, јер 
рјешење и излаз увијек постоје, само требамо бити 
довољно стрпљиви. 

Сви људи на свијету су различити, имају различити 
поглед на свијет и размишљања. Због тога никад не треба 
осуђивати туђе мишљеје и поступке и долазити у 
конфликте због тога. Нико од нас не зна у каквој је 
ситуацији неко и због чега је његово размишљање такво. 
Можда је тај поступак оно што је најбоље за њега у том 
тренутку. 

Осмијех и љубав су оно чиме човјек треба да се 
води кроз живот. Шта је човјек који не иде кроз живот са 
осмијехом и срцем пуним љубави? Чак један осмијех 
уљепша неком дан, а нас не кошта ништа. Сви ми, колико 
год се правили хладни и недодирљиви, гладни смо нечије 
пажње и љубави. Човјеку је у нарави да воли и да буде 
вољен. Најбољи примјер за све су дјеца која безусловно 
воле а сви се требамо запитати кад и шта се то десило у 
нашем животу кад смо заборавили на то дијете у нама. 

Сваки човјек требао би бити толерантан, 
опростити и прећутати; а само можемо замислити колико 
такве особе имају разумијевања и љубави према 
другима. 
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Сада тврдим да су љубав, осмијех и толеранција 
најјаче оружје човјека јер не постоји љепши осјећај него 
када на нечије лоше одговоримо осмијехом и љубави. 
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Андреј Баровић 

АДРИЈЕН 

Најстарија и најјача човекова емоција је страх, а 
најстарија и најјача врста страха је страх од 

непознатог. 
Х.П. Лавкрафт 

Пишем ово у условима чисте и апсолутне свијести. 
Претпостављам да нећете повјеровати мојим ријечима, 
али то ме и не занима. Ово не пишем да би вас убиједио 
у постојање натприродног, већ да би служило као 
тестамент онога што ми се десило, јер бојим се да ће 
мом животу ускоро доћи крај. 

Било је то једне кобне ноћи. Напокон сам се 
пронашао у идеалним радним условима за пројекат на 
којем сам провео већ неко вријеме. Имао сам задатак да 
напишем пријевод и транскрипцију древне египћанске 
табле, пронађене у току експедиције у Пирамидама 
Египта 1834. С обзиром да је била изузетно тиха ноћ, чак 
и претиха, ни Ирци у комшилуку нијесу правили буку као 
што иначе би, одлучио сам се да се потпуно посветим 
раду. Припремио сам своје перо и мастило, оставио свој 
џепни сат по страни стола, да ме његово куцање не би 
ометало и почео са пријеводом. Због скоро перфектних 
услова рада, изгледа да сам се мало и занио, и заправо 
одрадио велики дио посла. Можда чак и превише, 
префорсирао сам се, заборављајући да више нијесам 
онај младић пун живота, већ крхки и уморни старац. 
Било како било, одлучио сам да је за вечерас довољно. 
Бацио сам поглед на свој сат, мала казаљка показивала је 
далеко послије један. Вратио сам сат на сто, обукао 
спаваћицу и легао у кревет. Ноћ је, сад када сам био ван 
фокуса и конценратције, изненада изазвала неки чудан, 
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скоро ужасавајућ осјећај у мени. Одлучио сам оставити 
штерику да гори, иако нијесам страшљив човјек, нешто је 
некако било необично. 

Затворио сам очи и одлутао полако у свијет снова 
Пјескара, али одједном... Будан сам.  

Био сам и даље у својој соби, додуше било је 
примјетно мрачније. Штерика је и даље горјела и 
одавала пригушену свјетлост. Устао сам, обуо папуче и 
провјерио сат. Био сам зачуђен, ако не и мало збуњен са 
оним што сам видио. Казаљка се није помјерила ни 
милиметар, изгледало је као да је механизам престао да 
ради. Вратио сам сат у свој џеп, и када сам подигао главу 
угледао сам нешто поприлично чудно. Свјетлост није 
обасјавала кроз мој собни прозор. Ово је било јако 
конфузно, са улице је увијек долазила, иако слабашна, 
свјетлост и са лакоћом пролазила кроз танко стакло 
прозора, и обасјавала мој радни сто. Чак ни Мјесец није 
сијао на црном небу. Пришао сам са свијећњаком при 
прозору, покушавајући да нешто видим, али без 
успијеха. Моје старо и крхко срце почело је да убрзава, 
полако али сигурно, чинило се да је неприродна тама 
имала ефекта на мени. 

У том тренутку био сам одлучан да испитам ову 
нестварно дешавање. Пришао сам собним вратима и 
отворио их. Сачекала ме комплетна тама. Дубоки амбис 
који се протеже у бескрај. Свјетлост са свијећњака 
обасјавала је довољно да видим пар стопа старих 
дрвених дасака које се пружају у таму. Осјетио сам 
терор и страх први пут у свом животу. Прибрао сам се и 
уздахнуо и закорачио у црно ништавило, користећи само 
своје знање о кући као навигацију. Звук мојих корака на 
старој дрвенарији испраћен криком истих, одзвањао је 
кроз проклети ходник. Ходао сам право, чини ми се 
вјечно, и полако постајао све више параноичан. Нијесам 
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знао гдје се налазим, нијесам посједовао сјећање о тако 
дугачком ходнику, али нешто ме је гурало и тјерало да 
идем право.  

Одједном, дођох до врата. Ова врата бјеху ми 
непозната, црвена као крв, са чудним дизајном и на 
мјесту гдје их ја сигурно нијесам уградио. Нешто код њих 
изазивало је код мене јаку мучнину и вртоглавицу. 
Устручавајући се, отворио сам их. Ушао сам у непознату 
собу, тамну као ноћ. Врата су се насилнички затворила 
иза мене. Осјетио сам благ повјетарац како се уздиже, и 
у брзом замаху угасио је моју свијећу. Згрожен, шокиран 
и у немогућности да изговорим иједну ријеч, стојао сам, 
непокретан и залеђен, престрављен. Зрак бијеле 
свјетлости, ниоткуд, обасјао ме. Још један ударио је, 
чинило се, на средину просторије и обасјао фотељу, 
мени јако познату. Била је то моја фотеља, она на којој 
сам провео већину својих година радећи свој посао. На 
фотељи сједјела је нека грозна фигура, у почетку 
непрепознатљива. Имала је косу средње дужине и носила 
бијели мантил, гледајући у под да би сакрила лице. 
Дисање ми је постало убрзано, зној је цурио из сваке 
поре, терор ми је пробо јадно убрзано срце. Оно што 
сљедеће угледах није помогло, јер осјетио сам како ми 
срце застаје.  

То сам био ја.  

Нијесам могао да говорим, ни да се покренем. 
Срце ми је куцало ван пропорција, пратећи звук 
куцајућег сата. Извадио сам сат из џепа и куцао је 
нормално. Фантом са фотеље зурио је у моју душу. Тик-
так, тик-так, гласно куцање проклете казаљке одзвањало 
ми је у ушима и излуђивало ме из секунде у секунду.  

„Понестаје ти времена, Атрене.” 
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Чим је проклета утвара изговорила ове ријечи, сат 
је убрзао куцање. Казаљка се сада кретала ненормално, 
скоро па се вртјела у круг. Тик-так, тик-так, звук био је 
све гласнији и гласнији, а моје срце куцало све брже и 
брже. Лице уклетог демона почело се мијењати, 
постепено је старао, коса му осиједила, руке постајале 
крхке.  

„Пожури! Сјети се! ” 

Тик-так, тик-так. Сат је убрзао опет. Казаљка се 
вртјела невјероватном брзином. Откуцај мог сопственог 
срца одзвањао ми је у ушима. Вјетар се подигао у 
просторији и носио примјетан бијели траг. Дувао је брзо 
и хладно. Као да се мали ураган формирао око фантома 
и у кружним покретима вртио се око његовог трона. 
Фигура је старала још више, коса јој опадала, очи 
постајале замагљене.  

„Сјети се, Атрене! Признај! Понестаје ти 
времена!” 

Тик-так, тик-так. Сат је сада куцао још брже, а са 
сваким откуцајем моје срце пробијало би моје груди. 
Видио сам у пропадајућем чудовишту које сједи на 
храстовом трону како га смрт гута, како гута мене. Бацио 
сам поглед у свој одраз који се формирао на 
освијетљеном поду. Био сам ћелав, замагљених очију, на 
самој ивици постојања. Одједном, сјетио сам се:  

„Адријен.” 

Када сам изрекао ово име осјетио сам се 
залеђеним. Нешто ме је гурнуло отпозади и одвело ме у 
пад. Пропао сам кроз под који је показивао мој одраз и 
упао у свијет сјећања. Око себе нијесам видио ништа сем 
ње. Моја Адријен, моја драга, драга Адријен. Видио сам 
слике њеног осмијеха, њене очаравајуће љепоте. Али 
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сваког момента мог пада, слике су се мијењале, 
постајале изврнуте и искривљене. И даље се чуо откуцај 
сата, а са сваким куцањем гледао сам како моја Адријен 
стара, постаје фрагилна и трула. Видио сам уклету слику 
свог злодјела, свог кардиналног гријеха. Успио сам 
пустити свега једну сузу, а онда нешто ме вратило у 
свијет живих.  

Будан. Ознојен тресао сам се у свом кревету. Звук 
људи како одлазе на пијацу бетонском улицом поред 
моје куће разбило је меланхолију и монотоност. Сунце је 
бацало своју свјетлост на моју јадну спаваћу собу. Устао 
сам и одшетао до врата да изађем. Када сам отворио 
врата, још једном срце ми је стало. Испред мене стојала 
је, иструљена и распаднута – Адријен.  

Онесвијестио сам се и пробудио се након пар 
сати, на том истом прагу од спаваће собе. Осјећао сам 
уклето присуство у кући од те ноћи, и осјећам је сада, 
док пишем. Сваке ноћи видим је како ме у кревету 
посматра и полако се приближава. Жели своју освету и 
заслужује је, јер ја нијесам добар човјек, нити ћу икад 
бити. 

Ах, ево је. Коначно је стигла. Дочекаћу је, 
пружићу јој оно што заслужује. 

Више се не бојим. 
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Николина Добре 

ФАНТАСТИЧНА КЊИЖЕВНОСТ 

 
Данас је утицај фантастике нешто што препознајемо 
сваки дан у игрицама, серијама, филмовима, 
анимираним и играним – али није увијек тако било. 
Фантастику у 21. вијеку препознајемо и одвајамо од 
осталих поџанрова фикције по митским елементима – 
змајевима, патуљцима, вилењацима, магији чија се 
употреба у филмовима исплатила - у посљедњих пар 
деценија попели су се и изједначили на скалама 
популарности са комедијама, хорорима и драмама (ако 
не и превазишли неке од ових у последњих десетак 
година).  

Спекулативна фикција (којој фантастика припада) 
као категорија, или бар њени одређујући елементи, вуку 
коријење и до дјела античко грчких писаца. Једни од 
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првих који се „усуђују“ да пишу ван канона и узимају 
умјетничку слободу током адаптација митова и легенди 
били су грчки драматичари. Еурипид у драми Медеја 
спекулише о могућности да њену дјецу нису, по 
класичном вјеровању, убили Коринћани, већ она сама, 
из својих мотива; у Хиполиту приказује принцезу Федру 
као сензуалну и пожудну. У оба случаја изазива 
негативну реакцију атинске публике и првобитно 
одбијање оваквог одвајања од оригиналног материјала 
(аналогно реакцијама публике 21. вијека на лоше 
адаптације).  

У многим књижевним критикама Шекспирових 
дијела наводи се његово везивање, преко простора и 
времена, разних невезаних ликова: атинског Тезеја, 
амазонске краљице Хиполите, римског бога Купидона и 
енглеске виле Пук и њихово заједничко смјештање у Сну 
љетње ноћи. Ово су, наравно, више примјери узимања 
одређене количине умјетничке слободе него стварање 
посве новог свијета и ликова са новим системом 
вјеровања, моралним кодексом, расама итд. 
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Фантастика као специфичан поджанр спеку-
лативне фикције доминантно је инспирисана митоло-
гијом, фолклором и легендама народа, и као многим 
књижевним облицима, почеци су јој у традицији 
казивања. Елементи који  данас овом жанру дају 
препознатљиви печат такође се могу наћи и у много 
ранијој књижевности: познати Еп о Гилгамешу, као и 
други битан акадски еп Енума Елиш, који садржи сада 
већ израбљен али за фантастику карактеристичан клише 
борбе између добра и зла. Митове накићене 
фантастичним елементима налазимо, опет, код старих 
Грка: Аристофанова комедија Птице и Овидијеве 
Метаморфозе. У хришћанским текстовима коришћене су 
често фантастичне, алегоричне приче; у својим дијелима 
користио их је и Платон, посебно успјешно у Држави. На 
средњем истоку имамо и познату компилацију прича 
Хиљаду и једна ноћ, из које су изашли ликови и данас 
препознатљиви – Синбад, Али баба и Аладин. 

Мада се почетак модерне фантастике веже за 
шкотског аутора Џорџа Мекдоналда и другу половину 
XIX вијека, више се памте они на које је утицао: Радјард 
Киплинг (Књига о џунгли), Џ. М. Бари (Петар Пан), 
Френк Баум (Чаробњак из Оза). Почетком XX вијека, 
мада расте на популарности, овај жанр се још не схвата 
озбиљно и почиње да се веже за дјецу: у исто вријеме 
расте и популарност већ објављене Алисе у земљи чуда 
(Луис Керол) и, 50-их година, Волта Дизнија, који 
прилагођава приче Браће Грим и Ханса Кристијана 
Андерсена. Прије него што се помене највећи 
револуционар и популаризатор овог жанра, треба 
поменути и да је већина писаца фантастике и тада црпла 
и сада црпи своју инспирацију из митологија: највише 
грчке (нпр. Франкенштајн, чији је оригинални назив био 
„Франкенштајн, или модерни Прометеј“), келтске 
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(Толкин) и нордијске (Марвел), мада је и словенска 
митологија по једном чудовишту имала утицај на цио 
свијет, толико да се за њих глобално користи наша ријеч 
– вампири. 

Мада су све ове приче биле утицајне и дуго ће се 
памтити, само ће се једно име заувијек везивати за 
популаризацију овог жанра и њен улазак у свијет поп 
културе и „озбиљне“ књижевности као равноправне 
осталим жанровима, фикције или не. О њему и његовом 
дјелу је излишно говорити, па је можда најбоље цитирати 
Џона Роналда Руела Толкина који је бранио „ескејпизам“ 
фантастике, и критику коју је добијала током година као 
неозбиљан жанр невриједан критике: „Ако је војник 
затворен од стране непријатеља, зар не сматрамо за 
дужност његов бијег? Ако цијенимо слободу душе и ума, 
ако смо партизани слободе, онда је наша највећа 
дужност да побјегнемо, и са собом поведемо што више 
људи можемо.“ (груб превод из есеја On Fairy stories) 
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Шта гледати и читати: 
1. Трилогија Господар Прстенова, Хобит, Силмарилион 
и Дјеца Хуринова (Џ. Р. Р. Толкин) 

 
2. Пјесма Леда и Ватре (Џорџ Мартин, који је за 
револуционаризацију фантастике одговаран једнако 
колико и Толкин за њену популаризацију) 
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3. Вјештац - Анџеј Сапковски 

 
4. Хроника о краљоубици – Патрик Ротфус 
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5. Мрачна кула – Стивен Кинг  

 
6. Три велика дистопијска романа: Врли нови свијет 
(Олдус Хаксли), 1984. (Џорџ Орвел) и Фаренхајт 451 
(Рој Бредбери) који можда не спадају стриктно у 
фантастику, али заслужују помен као дио спекулативне 
фикције. 

7. Дистопијске серије Black Mirror (SF) i Handmaid’s tale 
(адаптација истоименог романа Маргарет Атвуд) 
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