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Сузе су готово незаобилазан део усељења у дом 
ученика „Јелица Миловановић”, а после четири године 
образовања и дружења, (не)срећних средњошколских 
љубави, живота под овим кровом, матуранти и одлазе 
плачних очију. Генерацијама то су најуспешнији 
средњошколци из свих крајева земље, углавном 
ученици специјализованих школа за таленте и оних 
које је најтеже уписати. Зато није лако осигурати место 
у ђачком дому чија се завидна популарност темељи 
на традицији, угледу, локацији, одличним условима и 
високообразованим васпитачима.
Прошло је више од шест деценија откако 
је под именом „Јелица Миловановић”, 
отворена кућа за средњошколце. Натпис 
на згради у Крунској улици број 8 
показује да је већ била женски дом, који 
је основала краљица Наталија.
– Од 1981. године примамо и дечаке, али 
девојчица буде три пута више. Годишње 
дочекамо око стотину деце и испратимо 
исто толико њих. У исту собу смештамо 
ђаке из исте школе или града из ког 
долазе. Увек се договарамо, а правила нису престрога. 
Не разговарамо једино о батинама, крађи, ломљењу 
инвентара, алкохолизму и пушењу, јер за то овде нема 
места – прича Милован Павловић, директор установе.
Школарци стичу добре навике и преносе их млађим 
генерацијама, додаје он, и каже да се несташлуци 
дешавају, али и да се не сећа оних који су завредели 
васпитне мере.
У три здања на почетку Крунске улице, такозвана два 
женска и једном мешовитом, живи породица са више 
од 450 тинејџера. Свака зграда има просторију за 
учење и за слободно време. Обедује се у заједничкој 
трпезарији. Собу најчешће деле четири или шест 
ученика, мада има двокреветних до осмокреветних. 
Станари им дају лични печат, разнобојним прекривачима 
и јастуцима, плишаним играчкама, нагомиланим 

књигама или постерима уместо тапета. Попут 
успешних лица са насловница спортских и научних 
часописа и средњошколска се смеше са страница 
домских, школских и дневних новина. Одбојкашице 
репрезентативке Марија Михајловић из Параћина 
и Александра Јоцић из Ниша, чланице екипе која 
је прошлог месеца на Европском првенству за 
кадеткиње у Ротердаму освојила сребро, живе под 
овим кровом. Марија је најбољи либеро у свом узрасту 
а други је разред престоничке Спортске гимназије. 

Александра, трећакиња Фармацеутско-
физиотерапеутске школе на Звездари, 
каже да многи млади спортисти широм 
Србије, у жељи да се опробају у 
београдским клубовима, уписују средње 
школе у главном граду.
– Највећа је навала за место у „Јелици 
Миловановић”, јер нам је све од 
Калемегданске тврђаве до Славије на 
15 минута пешке од собе. Спортисти 
су овде повлашћена категорија и на 
конкурсу добију више бодова због 

медаља са међународних и домаћих такмичења. Док се 
за остале врата дома закључавају у пола девет увече ми 
долазимо тек око поноћи, јер нам до тада трају тренинзи 
а у мензи нам спремају и ужину што иначе није пракса – 
кроз осмех откривају репрезентативке.
Ученице средњих медицинских и уметничких школа, 
Филолошке али и других престижних гимназија 
најбројније су у овој кући. Дечаци су углавном надарени 
математичари као што је Душан Милијанчевић, носилац 
признања са бројних интернационалних такмичења. Од 
седмог основне он је ученик Математичке гимназије и 
станар ђачког дома у Крунској.
Најуспешнији средњошколци представили су се и у 
СКЦ-у традиционалном академијом којом су обележили 
дан дома ученика „Јелица Миловановић”. 

М. Симић

Сузе су готово незаобилазан део усељења у дом књигама или постерима уместо тапета. Попут 

ЕЛИТА У ЂАЧКОМ ДОМУ 
„ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ“

ДОН, Домске омладинске новине. 
Издавач: Дом ученика средњих школа „Јелица 
Миловановић”, Београд, Крунска 8; 
www.jelicamilovanovic.edu.rs

РЕДАКЦИЈА: Главни уредник: Милица 
Јевђенијевић. НОВИНАРИ: Катарина 
Живановић, Алексија Стефанија Херера, Јована 
Милић, Бојана Радмиловић, Тијана Илић, Нела 
Чуле, Катарина Вујић, Маја Димитријевић, 
Сандра Чолаковић, Александра Павловић, Ана 
Дунчевић. ДИЗАЈН: Нина Пухар и Милица 
Живановић

Драги наши Доновци,
Као и сваке године у ово време, уредничка екипа 
Домских омладинских новина са пуно ентузијазма 
припремила је нови ДОН.  За вас је одабрала 
најбоље из домског живота али и из живота ван 
зидова „Јелице“. Желимо да вам  новина улепша 
ове дане у којима се, сви ви, борите за што боље 
оцене и уживате у пролећном сунцу.  Упознаћете 
се  са неким од наших најуспешнијих ученика,  
разговорали смо са њима да вам откријемо њихове 
циљеве, тајне успеха и одрастања. Сазнаћетe како 
живот у Дому од нас начини зреле људе, одговорне и 
самосвесне. Прочитајте  радове са наше литерарне 
секције, неки су награђивани, проглашавани 
најбољим. Читаћете и о књигама, филмовима, 
музици. Разговарали смо са важним, великим 
људима за наше мале новине. Видећете и шта је 
показала наша анкета о   срећи и да срећу чине мале 
ствари. Наша редакција се нада да ћете на наредним 
страницама уживати бар делом  онолико колико 
смо се ми трудили. 
    Ваша 

Станари установе у Крунској најуспешнији средњошколци из свих крајева земље
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ДОМ УЧЕНИКА ЛЕТИ 
ХОСТЕЛ

За време летњег распуста 
дом ученика „Јелица 
Миловановић” постаје хостел 
који прими на хиљаде туриста. 
Зарађен новац користи се за 
обнову здања и унапређење 
услова боравка и рада, а ова 
пракса траје већ десет година.
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Чини ми се да смо се сви у Дому више обрадовали 
Николиној стипендији за престижни Беркли од њега 

самог. Знали смо да је заслужена, да је дошла у праве 
руке. Никола је наш добар друг. Најбољи. Скроман, радан, 
друштвен... све у суперлативу.  Препознећете га јер увек 
носи гитару. Чини нам се да се од ње не одваја.
■ Како је све почело?
- Када имате породицу која се бави музиком, донекле је 
логично да ће те и ви кренутим њиховим стопама. Такво је 
бар моје искуство. Мој први инструмент био је клавир, а 
поред  тога волео сам да свирам гитару и понекад бубњеве. 
Упочетку је то изгледало као мој хоби. Нико није ни 
помислио да ћу се касније сасвим окренути гитари. Гитара 
је постала моја опсесија када сам имао  само десет година , 
али у то време се нисам бавио озбиљном музиком. Свирао 
сам оно што је свима нама занимљиво у тим  годинама.
■ За пријемни за музичку школу си се спремао јако кратко. 
Како је све то изгедало?
- У осмом разреду сам се нашао у тоталном бунилу јер 
нисам имао идеју шта ћу уписати. Док сам тражио своју 
будућу средњу школу наишао сам на музичке школе и 
видео да постоји одсек за џез.
Био сам сигуран у своју одлуку и али моји родитељи 
су били убеђени да то није изводљиво. Један од услов 
за упис у средњу музичку био је завршена основна 
музичка школа. Ја сам био самоуки музичар. Решен да 
то упишем  полако сам прикупљао информације, док је 
сестра убеђивала родитеље. Напокон када су пристали 
да ме подрже, схватили смо да имам још месец дана до 
пријемног. Узео сам свега неколико часова солфеђа  и само 
пет часова гитаре и вежбао цео дан и ноћ. Положио сам  
диференцијалне испите за основну а затим и за средњу 
школу.
■ Када си схватио да си талентован за музику?
- Таленат је нешто што добијамо генетским путем. Помаже 
нам да у почетку мало брже напредујемо и лакше савладамо 
неке ствари, али да би се достигао професионални ниво, 
сматрам да је ту једини битан фактор РАД. 
■ Када си отишао на аудицију за Беркли и како је све то 
изгледало? 
- Већ после прве године у школи разговарао сам са 
родитељима о својим жељама за даље школовање. Као 
и сваком музичару, највећа жеља ми је била да упишем 
Беркли универзитет, али је то у том тренутку звучало 

немогуће. Одмах у септембру звао ме је професор 
гитаре и саопштио да ловци на таленте са Берклија 
по први пут долази у Београд и организује аудицију. 
Курс је трајао недељу дана, ту сам имао прилике 
да упознам све професоре. Нисам имао довољно 
година за било који њихов програм, али сам замолио 
професоре да се ипак појавим на аудицији како би 
ми они дали своје мишљење шта треба да поправим. 
Били су јако задовољни и хвалили ме. Зачудили су 
се  када су чули колико се тако кратко бавим џезом. 
Желели су  да остану са мном  у контакту. Био сам 
веома разочаран. Очекивао сам више. После годину 
дана добио сам стипендију за Umbria Jazz Festival  
у Италији у Берклијевој школи који је трајао две 
недеље. Био сам једини од 250 полазника те школе 
који је добио пуну стипендију за Berklee Five Week’s 
у Бостону за следећу годину. У Бостону сам добио  
стипендију за студирање.
■ Сада засигурно планираш да идеш у Америку, али 
стипендија не покрива све трошкове, на који начин 
сакупљаш  новац?
- То је велики проблем који доводи у питање и то да 
ли ћу  уопште и отићи. Студирање на тако великом 
колеџу је много скупо и ја се трудим на све начине 
да нађем спонзоре и разне стипендије. Надам се да 
ћу до краја и успети у томе.
■ Тренутно држиш свирке у неколико локала по 
Београду, који су још значајни наступи које си 
имао?
- Од  досадашњих наступа бих издвојио: Umbria 
Jazz Festival у Италији, Berklee Performance Centre 
у Бостону, USA, Београдски Jazz Festival, Jazz Fes-
tival у Новом Саду, многи концерти на Коларцу, у 
позоришту на Теразијама, Двадесет први светски 
дан музике, концерт са БИГ бендом РТС-а у СКЦ-у, 
мјузикл, водио музичку радионицу...
■ Пре самог изласка на сцену шта ти пролази кроз 
главу?
- Пре изласка на сцену углавном испадне неки велики 
проблем тако да само размишљам о томе  како да 
решим проблем.
■ Ко је твој идол?
- Идоли су јако битни. За мене идол представља 
особу у чијем раду  уживам и која ме испуњава у том 
тренутку. Идол ми је онај музишар  чија ме музика 
мотивише. Стално имам неке нове идоле али се често 
враћам на старе и све тако у круг. Вероватно док не 
пронађем себе и сазрим као музичар.

■ Како околина, твоји другови и познаници реагују на 
твој успех?
- Волим своје пријатеље и време које проводим 
са њима. Трудим се да у друштву  не разговарам о 
свом успреху, већ да се дружим. Наравно да је било 
ситуација када ми они скрену пажњу на неке ствари 
и ја сам им захвалан због тога, ваљда су ми и зато 
пријатељи. Наравно да има и других ствари, али се 
тиме не ортерећујем, радије бих да свирам.
■ Чега си се све морао одрећи зарад своје будуће 
каријере?
- Одрицање као основ успеха! Да би сте исправили 
задатак из математике морате да потрошите гумицу. 
Да ли сте је се одрекли?
Да ли те помало плаши пут у Америку?
Да ме плаши свакако се не бих упустио у све ово. 
Србија ће увек бити ту. Неизмерно се радујем. Једва 
чекам да почнем да студирам. 
■ Како коментаришеш то да данашња омладина  
слуша неквалитетну музику?
- Можда је разлог што им се неквалитетна музика 
у највећој мери  нуди. Можда наша генерација није 
довољно упућена у добру музику. По мом мишљењу 
су за то криви медији који сервирају углавном  турбо 
фолк, али све је то ствар шоу бизниса. Дешавало ми 
се  да пријатељима, који никада раније нису слушали 
џез, дам неки албум, они се одушеве и постану велики 
фанови ове музике. 

Катарина Живановић
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ли ћу  уопште и отићи. Студирање на тако великом 
колеџу је много скупо и ја се трудим на све начине 
да нађем спонзоре и разне стипендије. Надам се да 
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у Бостону, USA, Београдски Jazz Festival, Jazz Fes-
tival у Новом Саду, многи концерти на Коларцу, у 
позоришту на Теразијама, Двадесет први светски 
дан музике, концерт са БИГ бендом РТС-а у СКЦ-у, 
мјузикл, водио музичку радионицу...
■ Пре самог изласка на сцену шта ти пролази кроз 
главу?
- Пре изласка на сцену углавном испадне неки велики 

ли ћу  уопште и отићи. Студирање на тако великом 
колеџу је много скупо и ја се трудим на све начине 
да нађем спонзоре и разне стипендије. Надам се да 
ћу до краја и успети у томе.
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ЉУБАВ

Имаш ли девојку? 

Да ли си романтична душа?

Немам девојку. Романтична душа - то 

ми ваљда иде уз професију.

Шта очекујеш од везе и девојке?

Да је искрена.

Да ли бих опростио превару?

Превару не бих опростио. Надам се да 

ми се то није догодило и да ми се неће 

догодити. Или можда само себе лажем 

и заваравам.

Порука за све читаоце...

Ако верујете у свој сан то је довољно.  

Ако немате снове, они се неће ни 

остварити. Зато помучите се мало! 

БИОГРАФИЈА:

Име: Никола Стајић

Датум рођења: 5. јануар 1993.

Школа: Музичка школа „Станковић’’

      ниКоЛа  сТаЈиЋ

сТиПенДиЈа за БерКЛи



за микрофоном у радијском студију, као репортере са 
микрофоном на улици, на важном догађају... Лепо је било 
сањати. 

Увече смо  посетили  Музеј Народног позоришта. У 
нашу част организован је коктел. У лепом друштву смо 
били те вечери.  Након посете Музеју, гледали смо балет 
„Интервал“.

Пуни утисака враћамо се на Авалу. Пред нама је ноћ  
за дружење, причу  и  боље упознавање. Били смо уморни 
после напорног дана, али нисмо пропустили прилику да 
разменимо утиске и учврстимо пријатељства. Остварено 
је много познанстава. Постали смо блиски као да се знамо 
јако дуго. 

Ујутру се цела екипа запутила у редакцију Прес-а да на 
лицу места види како се праве новине, како то све изгледа 
у писаним медијима, неупоредиво већим од оних у којима 
сада радимо. Задовољни и задивљени остављамо редакцију 
Прес-а. Редакцијски живот другачије смо замишљали, све 

илузије о лагодном новинарском животу су разбијене. 
Одлазимо у  Мегатренд универзитет, где су нас дочекали 
професори, сарадници и студенти. Причали смо о 
студирању на овом универзитету. Многи од нас ове године 
завршавају средњу школу, помогли су нам да Мегатренд уђе 
у ужи избор. Професори су нам причали о критеријумима 
уписа, начину студирања, оцењивању, а студенти о својим 
искуствима и начину рада на Универзитету.

Брзо су нам прошла два дана проведена заједно. Готово 
пролетела. Пуни утисака и нових искустава, испратили смо 
једни друге. Било је приче о поновном сусрету. Видећемо 
се опет, сигурна сам у то. А до тада постоје телефони и 
друштвене мреже. Тако смо сви повезани.

Милица Јевђенијевић

У жељи да онима који су већ добри мали новинари  
још више повећају љубав за новинарством и да 

стање у медијима учине бољим, Мегатренд универзитет, 
Министарство просвете и дневни лист Прес организовали 
су дводневни семинар на који су позвали уреднике 
средњошколских новина из свих крајева Србије. Семинару 
је присуствовала и уредница наших новина. 

 На Авали, где смо били смештени, сачекао нас је декан 
Факултета за културу и медије Мегатренд универзитета, 
проф. др Миливоје Павловић. Одмах нам је причао о свом  
великом незадовољству садашњим стањем у медијима. 
Каже да се из онога о чему се пише и на који начин се 
пише, види колико је систем вредности пољуљан. Истина 
није на првом месту, и то је веома лоше, упозорио нас је 
наш домаћин.

Дан је био испуњен догађајима. Одмах смо имали 
интервју са министром просвете и науке, Жарком 
Обрадовићем, који је трајао готово три сата. Иако су 
нека питања остала неизречена јер је времена понестало, 
министар је на сва постављена дао одговор. Задовољство 
досад постигнутим, незадовољство местом његовог 
министарства у целокупном буџету, реформе програма, 
стипендије – биле су само неке од тема у вези са којима 
је било питања и одговора. „Задовољан сам оним што 

је моје министарство урадило у претходном периоду. 
Наравно, много тога тек треба да се уради, али 
доста је урађено. Отворило се много нових школа у 
унутрашњости Србије, многе су реновиране. Трудимо 
се и да наградимо талентоване ученике, али ми се срце 
стегне кад видим да немамо одакле. Немамо много 
простора за велике промене. Незадовољан сам уделом 
овог министарства у буџету Републике. Није довољно.“ 
– рекао је министар и посебно нагласио да само упорни 
успевају. „Будите упорни, јер таленат без упорности не 
доноси резултате.” 

После дугог интервјуа где су сви  млади уредници 
имали прилике да министра питају оно што их највише 
занима, телевизија Метрополис је некима дала прилику  
да поставе покоје питање министру један на један, испред 
камере. 

Нама у част приређен је свечани  ручак. Веома важне 
званице за истим столом са нама, присуствовао је и 
Љубивоје Ршумовић. Ршумово присуство нас је највише 
обрадовало. Провели смо неко време у веома пријатном 
амбијенту и разговору. Тај дан упамтићемо по Ршумовој 
здравици. Догађаја много, а времена мало. Одмах после 
ручка поделили су нас у две групе, једна група је ишла у 
студио Београдске хронике на РТС, а друга на Телевизију 
Студију Б. Ја сам уживала гледајући како се у Студио Б 
прави програм. Много посла и труда за секунд програма. 
Али то и јесте изазов и драж новинарства. Видели смо 
како изгледа рад иза камера и шта је све потребно да 
бисмо ми код куће видели на ТВ-у то што видимо или да 
на радију чујемо то што чујемо. Сањали смо отворених 
очију, замишљали себе у улози водитеља, ипред камере, 

семинар за новинаре 

Упорношћу  до успеха
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- Нисам. Трудила сам  се да дам све од себе 
и нисам пуно очекивала.  Да сам победила  
изненађење и радост би били бескрајни. 

■ Ко је био твој фаворит?

- Имала сам их више. Плесна група „Дрим тим“, 
јер су супер људи. Са њима сам се највише 
дружила. Била сам одушевљена колико се сви 
подједнако труде да њихова кореографија буде 
супер. Бојана Стаменов је такође била феноменална, 
навијала сам и за њу.

■ Како коментаришеш победу гусле и хармонике?

- Бојана и Никола су стварно имали јединствен 
наступ и занимљив спој инструмената и 
жанрова. Публици  се то свидело, стога 
вероватно и треба да победе. Тако то иде, 
публика одлучује. 

■ Цела Србија те је гледала, шта кажу 
твоји пријатељи, рођаци...

- Подршка и похвале стижу са свих страна, 
од пријатеља, родбине, познаника, али и од 
људи који ме не познају.  Коментаришу мој 
наступ путем фејсбука или јутјуб канала. 
Веома ме радује кад видим колико порука 
и позива имам сваког дана. Толико је људи 
уз мене и могу само да кажем да сам ја 

једна јако срећна девојка!

■ Какви су Мили и Мина?

- Супер су ми и они. Мислим да је сваки  члан 
жирија  на различите начине доживљавао 
сваки наступ. Мили је имао јако духовите 
коментаре и знао је да на добар начин похвали. 
Била сам баш поносна када ми је рекао да 
није видео толики напредак између два круга 
такмичења. Мина се баш, онако женски, 
препуштала  емоцијама.

■ Ко ти је урадио стајлинг? 
Јако си лепо изгледала!

- Наша позната модна 
креаторка Ивана Рабреновић је 
била задужена за стајлинг свих 
учесника. Мислим да је супер 
то одрадила. Гомили такмичара 

је мењала 

стајлинг и по неколико пута, све док не би добила тачно 
оно што жели, док сви не бисмо били задовољни.

■ Да си освојила 100 хиљада евра, на шта би их 
потрошила?

- То су ме питали неколико пута на снимању. Прво сам 
рекла да бих купила клавир са Сваровски кристалима. 
Онда сам рекла да бих купила дом у ком тренутно живим.  
Али, наравно да бих то уложила у своје школовање и 
школовање свог брата.

■ Ко те је пријавио за такмичење „Ја имам таленат“?

- Пријавила сам се сама.  Али су ме дуго наговарали тата 
и неки пријатељи. 

■ Како изгледа сада твој један дан?

- Па исто као и раније, с тим што се број обавеза повећао. 
Желим да наставим да радим оно што сам показала у 
полуфиналу, а то је писање аранжмана за популарне 
песме у џез, соул, фанк фазону. Тако да је моја пажња 
тренутно усмерена на то и на спремање свирки са мојим 
бендом, као и испита за летњи семестар.

■ Студент си ФМУ, које су ти амбиције? 

- Волела бих да се дошколујем, у Америци. Тамо је 
колевка музике која мене интересује, а то је џез. Само, 
како  ми је измакло ових сто хиљада евра, морам се много 
потрудити да дођем до неке стипендије. Али има времена. 
Трећа сам година клавирског одсека на факсу. Посебно 
се радујем што сам постала члан  у академском хору 
Колегијум музикум.

■ Да ли ћеш се пријавити још за неко такмичење?

- За сада не размишљам, али никад се не зна.

Тијана Илић

ТАСОВЦУ ЈЕ ЖАО ШТО 
НИСАМ ФИНАЛИСТА

       мариЈа ЛазиЋ:

За нашу Марију  Лазић навијали смо сви у Дому када 
смо је видели у емисији „Ја имам таленат“. Били смо 
разочарани када није прошла у финале, али нас је 
Марија утешила.  Она је задовољна успехом. Увек је 
била скромна.  После четири године из Дома (каже 
да ће их памтите целог живота) испратили смо је као 
ђака генерације. Она и данас често наврати. Ушета 
са својим осмехом и оптимизмом. После наступа на 
великој телевизији дошла је да нам исприча како је све то 
изгледало иза камере. 

- Морам признати да снимање емисије  много боље 
изгледа од оног што виде гледаоци, прича Марија. Иза 
камере је гомила људи: режисери, продуценти, уредници, 
тонци, шминкери, стилисти... Сви су јако посвећени  
послу и сви се труде да свој део посла одраде на најбољи 
могући начин. Супер је видети  залагање толиког броја 
људи. Наравно, у паузама било је више него добро зезање. 

■ Какав је осећај наступати на тако великом и значајном 
такмичењу?

- Више него добар. Фантастичан. На пројекту ради  
велики број људи, који се врте око тебе и максимално 
труде. Осећала сам се као светска звезда. Сама чињеница 
да наступаш  на телевизији у ударном термину који гледа 
неколико милиона гледалаца  носи са собом одређену 
дозу одговорности, поноса, среће...

■ И треме?

- Наравно. Имала сам трему  и то велику. То сам и 
признала у емисији.  Ово ми је био први велики и 
значајан наступ. Први пут сам наступала сама као певач у 
својој пратњи на клавиру... Пред камерама. 

■ Како си се осећала када си ушла у полуфинале?

- Очекивала сам  да ћу проћи. Само у једном тренутку 
сам посумњала. Било је стварно супер и занимљивих 
такмичара. Водитељи су са тако великом драмском паузом  
саопштавали да ли смо прошли, да сам осећала како 
ми срце силази у пете. Или како је Иван Тасовац  рекао 
„џигерицу сте ми појели“. 

■ Опиши нам како си се осећала када је заказала 
техника?

- Када сам схватила да нешто није у реду, знала сам 
да ће ме прекинути и да неће дозволити да наступ 
пропадне. Тонци су се попели на сцену да реше проблем 

са батеријама. После такмичења 
поклонили су ми  две празне 
батерије, да ми буду амајлија 
на будућим наступима. Драго 
ми је да нисам устукнула пред 
тим проблемом, мислим да 
ми је то дало снагу да отпевам 
најбоље што сам могла. Ма 
супер је испало све! На крају 
крајева ја сам једини такмичар 
који је имао један и по наступ у 
полуфиналу.

■ Како си се осећала када 
ниси прошла у финале?

- Нисам  то схватила као 
велики пораз. Најбитније 
ми је било да мој наступ 
био добар. Када сам чула 
коментаре жирија, било ми је 
довољно да се не рaзочарам. 
И нисам.  

■ Шта ти је рекао Тасовац, 
гледаоци су стекли утисак  
да му је жао што ниси 
прошла даље?

- Господин Тасовац  је био члан жирија од 
кога сам имала највећу трему.  Искрено, 
његово мишљење ми је било можда 
најважније. То је из простог разлога 
што се бавимо истом професијом, али и 
због његовог искуства и звања, као и на 
основу његових коментара из претходних 
сезона ‘Талента’.  Као што је рекао и на 
телевизији, јако му се свидео 
мој наступ. Посебно ми је 
драго што ме је након емисије 
срео у бекстејџу и поновио 
да му је криво што нисам 
прошла даље.

■ Стекла сам утисак да си ти 
његов фаворит?

- И ја сам.  

■ Да ли си очекивала победу?

- Бојана и Никола су стварно имали јединствен 
наступ и занимљив спој инструмената и 
жанрова. Публици  се то свидело, стога 
вероватно и треба да победе. Тако то иде, 
публика одлучује. 

■ Цела Србија те је гледала, шта кажу 
твоји пријатељи, рођаци...

- Подршка и похвале стижу са свих страна, 
од пријатеља, родбине, познаника, али и од 
људи који ме не познају.  Коментаришу мој 
наступ путем фејсбука или јутјуб канала. 
Веома ме радује кад видим колико порука 
и позива имам сваког дана. Толико је људи 
уз мене и могу само да кажем да сам ја 

једна јако срећна девојка!

■ Какви су Мили и Мина?

- Супер су ми и они. Мислим да је сваки  члан 
жирија  на различите начине доживљавао 
сваки наступ. Мили је имао јако духовите 
коментаре и знао је да на добар начин похвали. 
Била сам баш поносна када ми је рекао да 
није видео толики напредак између два круга 
такмичења. Мина се баш, онако женски, 
препуштала  емоцијама.

коментаре жирија, било ми је 

- Господин Тасовац  је био члан жирија од 
кога сам имала највећу трему.  Искрено, 

уз мене и могу само да кажем да сам ја 
једна јако срећна девојка!

■ Какви су Мили и Мина?

■ Ко ти је урадио стајлинг? 
Јако си лепо изгледала!

- Наша позната модна 
креаторка Ивана Рабреновић је 
била задужена за стајлинг свих 
учесника. Мислим да је супер 
то одрадила. Гомили такмичара 

препуштала  емоцијама.

драго што ме је након емисије 

■ Стекла сам утисак да си ти 

је мењала 
то одрадила. Гомили такмичара 

- Нисам. Трудила сам  се да дам све од себе 
и нисам пуно очекивала.  Да сам победила  
изненађење и радост би били бескрајни. 

■ Ко је био твој фаворит?

- Имала сам их више. Плесна група „Дрим тим“, 
јер су супер људи. Са њима сам се највише 
дружила. Била сам одушевљена колико се сви 
подједнако труде да њихова кореографија буде 
супер. Бојана Стаменов је такође била феноменална, 
навијала сам и за њу.

■ Како коментаришеш победу гусле и хармонике?

- Бојана и Никола су стварно имали јединствен 

ТАСОВЦУ ЈЕ ЖАО ШТО 

наступ и занимљив спој инструмената и 
жанрова. Публици  се то свидело, стога 

Тијана Илић
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Сваке вечери подешавам аларм на мобилном. Увек 
на исто време. Мрзим звук аларма. Лењо отварам 
очи и вртим се по кревету. Обављам „јутарње 
дужности”. Одлазим на доручак. Наравно, не 
сваког јутра. Понекад је тако тешко устати. 

Дешава се да гладна одем у школу. Понекад је 
лепше спавати дуже, и сачекати васпитаче да 
крену у буђење. Када сам у поподневној смени, 
наравно. 

Трка са временом 
Време лети, и зато га морамо пажљиво 
распоредити. Са излазом до пола десет, то је 
понекад права трка са временом. Дођи из школе, 
ручај, учи, вечерај, изађи из дома. Врати се до 
пола десет. Има дана и кад се чини да време 
просто мили. Онда тражим начин да га испуним 
садржајније. Тада углавном читам, цртам или 
спавам. Све зависи од смене у школи. Наравно, ту 
је и друштво. Сећам се првог дана у дому. 
Почетак живота у дому је за мене био велики 
шок. Потпуна промена окружења, начина живота 
и сви ти нови људи! Боже, колико различитих 
људи! А ја? Само стидљиво, џангризаво дерле. 
Ипак, имала сам среће. Врло добро сам се 
уклопила са цимеркама. Одлично смо се слагале, 

а несугласице смо решавале на миран начин. 
Уживала сам у њиховом друштву. А онда, друга 
година. Поново шок. Мања соба, нова цимерка. 
Опет прилагођавање, али не само у дому, већ и 
у школи. Наравно, пошто се све мења, и ја сам 

се променила. Постала сам комуникативнија, 
отворенија.  Почела сам да се дружим са више 
људи. Да није било тако, тешко бих се привикла 
на трећу годину. 
Поново имам нове цимерке. Али добро се 
слажемо. Ту је и друштво ван собе. Понекад је 
прилично бучно када се у соби нађе шест, седам 
девојака. Понекад је бучно и кад смо само нас 
четири. Доста причамо. То је један од начина да се 
време прекрати без ‘чуда технике’. Свакакве идеје 
нам падну напамет док разговарамо. Причамо о 
разним догодовштинама из детињства. Много тога 
преживеле смо на исти начин. 

Здрава храна
Живот у дому не тече без носталгије. Мене 
није много мучила. Бар мислим. Никада нисам 
плакала зато што ми недостају кућа, породица или 
друштво. Зато што су они ‘увек ту за мене’, а то 
ми је најважније. Са мамом се чујем сваки дан. 
Њој почетак школске године тешко пада. Када 
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Сваке вечери подешавам аларм на мобилном. Увек 
на исто време. Мрзим звук аларма. Лењо отварам 

а несугласице смо решавале на миран начин. 
Уживала сам у њиховом друштву. А онда, друга 
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одлазим од куће очи су јој увек влажне. А ја имам 
осећај да сам опет оно стидљиво, џангризаво дерле. 
Некад се помало растужим што нисам код куће.
То може бити због неке ситнице, јер се осећам 
издвојено, или ми се није свидео ручак, или ми је 
неко рекао нешто што ме је погодило. Тада обично 
разговарам са васпитачицом. Каже она мени доста 
тога, а неке речи ме баш погоде. Можда зато што 
су изречене у правом тренутку, или зато што је 
моја васпитачица у праву. 
Поменула сам ручак. Једем све, осим хране коју 
избегавам и код куће. Моја другарица има обичај 
да каже: ’Овде једем све, па чак и прженице’. 

Знате, она их никад није волела. Сада имамо нови 
јеловник са више меса и воћа и поврћа. Здравије 
се хранимо. Или се мени тако чини. Углавном и 
јесте тако. О нашој исхрани брине нутрициониста. 
Мада, док год могу да уживам у белој чорби са 
поврћем, не жалим се.

Пoмоћ васпитача
Кад смо већ код мензе, познато је да су је 
реновирали прошле године. Ми смо једини дом 
који у мензи има акваријум са златним рибицама. 
Журке више нису у ресторану, већ у фискултурном 
сали. Ове године нисам била ни на једној журци. 
Прошле сам их вешто избегавала. Чини ми се 
да сам била на две. То је зато што више волим 
’кућне варијанте’. Смета ми дим, гужва, прегласна 
музика. Зато када су журке, обично изађем из 
дома. Прошетам са друштвом, или одем код 
другарице. Наравно, волим да се понекад нађем 
у гужви, али ипак избегавам домска окупљања. 
Мада су журке у дому омиљена забава.Никада 

нисам била на ђачком парламенту, и можда је то 
лоше, али свакако ћемо сви сазнати о чему су 
причали и какве одлуке су донели. У дому, као и 
у свакој мањој заједници, све се брзо сазна. Тако 
да није све тако бајно. Долази до несугласица. 
Дешава се и да те жалбе буду занемарене. Онда 
се дуримо, и ’преузимамо ствар у своје руке’. 
Нису то неке озбиљне ствари. Углавном нам смета 
кад је неко прегласан у ходнику па не можемо да 
учимо или спавамо. Али после неког времена све 
то постане неважно, зато што нисмо овде да би 
’исправљали криве Дрине’, како каже моја мама, 
већ да би смо нешто научили.

Учење, учење, учење... Већина учи у соби. 
Понекад у клубу ако није гужва. Добри смо ђаци! 
Ја збегавам нашу читаоницу, ваљда зато што је 
памтим као ’ћаскаоницу’. У згради сам која једина 
има дечаке ( у остале две су само девојчице) , и 
код нас уме да буде прилично немирно. У другим 
зградама је мирно и тихо. Рекла бих да ’улична’ 
зграда има најбоље услове за учење, због тога 
што имају библиотеку. У библиотеци је атмосфера 
врло пријатна, или је мени пријатно, зато што 
волим књиге. 
Живот у дому је горко- сладак. Зато је добра ствар 
што увек имамо некога ко ће нас саслушати. Увек 
су ту цимерке, другарице, другови... Помажу и 
васпитачи, увек су ту да нас саслушају. Живот у 
дому је једно дивно искуство. Научила сам пуно. 
Увек ће ми бити драго што сам средњошколске 
дане провела у дому. Увек ће ми недостајати људи 
које сам овде упознала. 

Исидора Драгичевић

Дешава се да гладна одем у школу. Понекад је се променила. Постала сам комуникативнија, Знате, она их никад није волела. Сада имамо нови Знате, она их никад није волела. Сада имамо нови Учење, учење, учење... Већина учи у соби. Знате, она их никад није волела. Сада имамо нови Учење, учење, учење... Већина учи у соби. Учење, учење, учење... Већина учи у соби. 
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      ПиТаЛи смо: 

ШТа Је за вас среЋа?

БРАНКО ЦВЕТКОВИЋ, 
Математичка гимназија
За мене је срећа у малим 
стварима. Ко тражи срећу 
у великим и недостижним 
стварима стално је 
незадовољан. Тако ће му 
живот проћи у незадовољству.

ЈОВАНА ПЕТРОВИЋ, 
Филолошка гимназија
Срећа је уметност живота 
којој свако треба да тежи. 
Човек треба да учи да 
буде срећан. Срећу треба 
тражити у малим стварима.

МАРИЈА ИВАНОВИЋ, 
Медицинска школа
Ја сам најсрећнија када 
играм балет. Зато не скидам 
балетске патике.

АДАМ РАДОВИЋ, 
Математичка гимназија
Ја сам срећан кад проводим 
време са девојком. 
Тренутно сам заљубљен и 
јако срећан.

ЧЕДОМИР ТИМОВСКИ, 
Математичка гимназија
За мене је срећа кад имам пуно 
пријатеља. Када се дружим 
са њима, причам, кад могу да 
им поверим тајне и поделим 
радост са њима. Срећан сам 
када су пријатељи поред мене 
када су ми најпотребнији…

НИКОЛА СТОЈАНОВИЋ, 
Медицинска школа 
За мене је срећа када 
добијем на рулету. Али 
још нисам почео да играм 
рулет.

ИВАНА АВРАМОВИЋ, 
Медицинска школа
Срећа је права ствар у 
право време. На пример, 
када немаш пара па 
добијеш на лутрији или 
када си тужна а наиђе онај 
прави…ДАНИЈЕЛА МАРТИНОВИЋ, 

Медицинска школа
Ја сам срећна кад су моји 
ближњи срећни. Када могу 
да усрећим друге.

ЈЕЛЕНА ДЕСПИЋ
Медицинска школа
Ја сам најсрећнија кад сам 
заљубљена. Па, да ли има 
нешто лепше од тога? Онда 
сам толико срећна да ми је 
све у животу лепо.

НЕВЕНА МАКСИМОВИЋ, 
Музичка школа
Срећна сам када својим 
свирањем увесељавам 
људе. Зато стално свирам.

ВЛАДИСЛАВ ЈОВИЋ
Математичка гимназија
За мене је срећа што 
живим у дому. Овде је 
супер, окружен сам дивним 
другарима, лепо проводим 
време и срећан сам. СТЕФАНА ЋУКОВИЋ, 

Гимназија
Срећа је испуњење 
животног циља. Себи увек 
постављам циљеве и тежим 
да их остварим.

АРСЕНИЋ БРАНКО
Медицинска школа
Срећа је кад је тв сала 
празна. Када девојчице не 
гледају турске серије, па ми 
дечаци можемо да гледамо 
спортске преносе. 

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ, 
Економска школа
За мене је срећа кад нађем 
новац на улици. А притом 
немам ни динара у џепу.

МИЛИЦА КИСИН
Медицинска школа
Срећа је кад си задовољан 
у животу. Знам да је то 
тешко постићи, али човек 
мора да се задовољи и да 
ужива у малим стварима, а 
да тежи ка бољем и вишем.

АЛЕКСАНДРА МИЛЕТИЋ, 
Правно пословна школа
За мене је срећа када 
смо окружени љубављу. 
Љубављу родитеља, сестре 
браће, пријатеља и још 
неког…

НЕВЕНА ПАУНОВИЋ
Медицинска школа
Срећа је волети и бити 
вољен.

Катарина Вујић 
Нела Чуле

Ја сам срећан кад проводим 

ДУШАН ШОБОТ
Математичка гимназија
Срећа је кад ради домски 
интернет. То је свакодневни 
начин комуникације. Зато 
сам тужан када немам 
интернет.

АДИС ДИАЛ, 
Математичка школа
За мене је срећа кад 
насмејем неког. Људи се 
данас мало смеју. Забринути 
су и незадовољни, а живот 
пролази. Зато се трудим да 
неког обрадујем и насмејем. 
Онда сам и ја весео и срећан. 



том подручју.  У овом граду под вођством Арсенија 
Чарнојевића у 17.веку доселило се 8 000 српских 
породица, а данас има свега 70 Срба. И поред тога 
у овом градићу и даље су видљиви трагови српске 
културе и историје.  Од седам цркава четири су 
у власништву Мађарске. Једина црква у којој се 
редовно држи служба је Саборна црква Успења 
пресвете Богородице, или Београдска. Трг Тихомира 
Вујичића, назван по српском композитору једини је 
од тргова и улица исписан двојезичним натписима. 
Одавно је трг са крстом св. Лазара назван по овом 
српском владару. За сада је обећано да ће и други 
српски тргови али и улице добити двојезичне 
називе.

НОВА ИСКУСТВА
Поред знаменитих српских места посетили смо и 
оне која су најкарактеристичнија за Будимпешту. 
Вероватно најзначајнији и најпознатији трг у 
Будимпешти, јесте Трг Хероја, због многобројних 
културних знаменитости. Другачије се зове и 
Авенија културе.
Највећи споменик је Миленијски споменик, тако 
назван ради обележавања хиљаду година историје 
од досељавања Мађара. Међутим сасвим је завршен 
1929. када је и добио данашње име. У склопу 
споменика налазе се статуе седам племенских вођа и 
многих других битних личности као што су Матијаш 
Корвин, Лајош Кошут, Бала IV. У средини се налази 
споменик висок 36 метара, коринтски стуб, на врху 
којег се налази кип арханђела Габријела. А у самом 
подножју је гробница непознатог војника. Овај 
трг окружен је са два значајна музеја- Музеј лепих 
уметности и Музеј савремене уметности.
Најпознатији симбол Будимпеште је свакако 
мађарски парламент. Ово је највећи парламент 
у свету.  Пружа се 268 метара у дужину и 123 у 
ширину, градило га је преко хиљаду радника, има 
691 собу, а у њега је уграђено 22-23 каратног злата. 
Ово су само нека од места које смо посетили. Три 
дана нам је брзо прошло. 
У Београд смо се вратили пуни утисака. Лепота овог 
града али и топлина и срдачност наших другара из 
Будимпеште учинила нас је богатијим за нека нова и 
вредна искуства. 

Катарина Живановић
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Између Београда и Будимпеште наизглед 

нема  никаквих сличности. Али постоји 
једна нераскидива спона  која повезује ова два 
града - једно велико пријатељство. Посетили смо 
Мађарску, тачније ученички дом у Будимпешти. 
Пријатељство између дома „Никола Тесла“ и „Јелица 
Миловановић“ траје већ дуги низ година. Често се 
посећујемо, размењујемо искуства, али и дружимо.

ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА
Из Београда кренули смо у посету њима. Посетили 
смо сва знаменита места у Будимпешти, али оно што 
је оставило највећи утисак на нас јесу људи, наши 
људи, Срби који су тамо остали и њихова деца која 
се одлучују да заврше школу на српском језику.
Некада је на данашњој територији Мађарске живео 
велики број Срба. Доласком Османлија Срби су 
протерани. Тако да сада Срби представљају мањину.
Данас у Будимпешти и даље постоје многа 
знаменита места нашег народа. Срби у главном 
граду Мађарске имају једну наставну школу са 
српским наставним језиком: забавиште, основну 
школу, гимназију и дом „Никола Тесла“.  У овим 
установама настава се одвија на два језика: српском 
и мађарском. Највећа инвестиција у прошлом веку 
везана за будимпештанске Србе била је поновно 
реновирање Текилијанума. У просторијама ове 
зграде налазе се собе за најбоље ученике.

ДУХОВНА КОЛЕВКА
Текелијанум је једна од најважнијих српских, 
духовних колевки, после Хиландара. Овај објекат 
се налази у најстрожем центру града. Пре обнове, 
Текелијанум није био у функцији јер је тадашња 
власт конфисковала зграду. На основу Мађарског 
закона о делимичном враћању црквене имовине, 
Српској православној цркви враћено је нешто 
више од трећине зграде, а задржан је онај који има 
комерцијални значај. А оно што је занимљиво за ову 
зграду јесте да је архитектура урађена у српском 
стилу. Један од надзорника у Текелијануму био је 
песник Јован Јовановић који је има Змај добио баш 
пишући песме за време радног ангажовања овде.
Постоје још многа места која сведоче о некадашњем 
присуству Срба на том подручју. Црква и гробља 
налазе се свуда. Сант Андреја, која је била центар 
српске духовности готово је остала без Срба на 
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■ И какве резулатате постижеш?
- Па... одличне. Не бих да звучим нескромно. Учим редовно, 
а што се балета тиче, кажу да сам много талентована. Пуно 
вежбам и то ми представља задовољство. Најсрећнија сам 
када обујем балетанке и попнем се на врхове прстију... 
Тада ме једноставно музика понесе.
■ Која балерина ти је узор и зашто?
- Узор ми је Светлана Захарова. Обожавам и Ашхен 
Атаљанс.Свиђа ми се како изгледају њихови покрети, 
њихова елеганција при покретима, свиђа ми се како износе 
своје емоције пред публиком и наравно њихова глума.
■ Глума?
- Да. Балет је спој музике, покрета, глуме... Ко то не разуме 
не може бити успешан. Кораци се могу увежбати, али 
емоције, доживљај музике... то је једноставно постоји у 
теби или не постоји.
■ Где би волела да заиграш једног дана?
- У Русији. У Бољшом театару. То је сан сваке балерине. Чим 
научимо први корак ми сањамо наступе у Баљшом театру. 
Руска школа балета је, по мени, најбоља, непревазиђена.
■ Најмлађи си становник нашег дома, како си поднела 
долазак у велики град и одвајање од родитеља?
- Тешко ми је пао одлазак од куће. Посебно одвајање 
од породице и друштва у школи. Међутим, брзо сам се 
привикла на живот у великом граду. У дому су ме сви лепо 
прихватили и помогли ми да се лакше адаптирам на нову 
средину и нов начин живота. Сада је све ОК.
■ Шта би препоручила девојкама које желе да се баве 
балетом?
- Потребно је велико одрицање, много труда и рада, жеље и 
воље за успехом. Посебно би им поручила да буду упорне 
и истрају у својој жељи, да их не поколеба прва препрека. 
Упорни побеђују. Да бисте постали балерина потребно је 
дуготрајно и мукотрпно вежбање. Дужи је пут балерине до 
сцене, него на сцени. Балетски век је кратак. А онда следи 
рад иза сцене...
■ Али ти тек треба да се попнеш на сцену?
- О томе сањам и затворени и отворених очију.

Бојана Радмиловић

Живот  на 
врховима прстију

Млада Краљевчанка Хелена Јовановић најмлађи је 
становник нашег дома. Прескочила је неколико степеника 
и дошла у Београд да би испунила свој сан и постала 
балерина. На врховима прстију, грациозно је ушетала у 
овај број домских новина са одговорима и ставом попут 
праве примабалерине.
■ Како да те представимо нашим читаоцима?
- Исто као што бисте представили све моје вршњакиње, 
имам четрнаест година, завршавам ОШ „Стари град”. 
Доста времена проводим у учењу, спремам се за матурски 
испит. Наравно, највише времена проводим у балетским 
патикама.
■ Када си кренула да се бавиш балетом?
- Од своје пете године. Почела сам у нижој балетској школи 
у Краљеву. Говорили су ми да сам талентована. А за мене је 
балет био једноставно игра и забава. Онда сам схватила да 
без балета не могу... постао је моја преокупација. Професори 
су саветовали мојим родитељима да дођем у Београд, јер су 
ту веће могућности за усавршавањем него у Краљеву.
■ Откуд љубав према балету?
- Па, волим да играм. Волим класичну музику. Допада 
ми се тај спој покрета и музике. Уопште, фасцинантно је 
бити на сцени у балетском костиму и патикама, са лепом 
шминком. Све је фасцинантно.
■ У коју балетску школу идеш?
-То је приватна школа „Миланске скале“ (Национална 
фондација за игру).
■  Да ли ти је напорно да идеш паралелно у две школе?
- Није лако, али ја волим то што радим и није ми тешко. 
Морам добро да се организујем да бих све постигла и 
да учим и да вежбам балет. Пре подне идем у школу, а 
поподне на балет. Мало имам слободног времена. Дан ми 
је попуњен обавезама од ујутру до увече.

Да ли на овим просторима нимало лаког 
историјског штива у последњих 30 година, постоје 

људи који успевају да упуте позив који мења све и 
да на њега одговоре генерације чији се број година 
креће у много ширем распону – изнад и испод 30? Шта 
је то тако трајно и свеже у животу Партибрејкерса?
Осећало се у ваздуху данима пред концерт да нас 
чека нешто велико. Те вечери, улази у Халу спортова 
били су закрчени, а около је било много оних који су 
на све били спремни, само да дођу до још једне карте. 
Након што је Мултиетничка атракција, бенд који је 
био загревање за рокенрол спектакл, завршила свој 
наступ, препуна новобеоградска хала поздравила је 
велике Партибрејкерсе, чији је састав био појачан 
гитаром Роберта из Великог Презира. 
Светло на публику! – било је оно на чему је Цане 
између песама инсистирао. С правом, јер на оноликој 
и онаквој публици  свако би могао да им позавиди.  
Ту публику,  поделио је надвоје: треће лице множине 
-  „они“, мало сј***ни,  и друго лице множине - „ви“, 
настали из ове музике.
На лицима „оних“ могла се видети нека туга. Туга 
од помирености са животом, туга од надања 
и ишчекивања која се нису остварила, туга за 
протраћеним годинама у којима смо, чини ми се, ишли 
само доле. Али „они“ не мрзе због неостварености, 
они умеју да воле. Они нису огорчени, само (мање или 
више) тужни, и упркос томе им је лепо. „Ви“ се осећају 
као револуционари. 
Сваки човек који се те суботе појавио на концерту 
тражио је да чује своје и ослушне срце читаве 
војске оних који хоће да знају куда води овај пут у 
живот - оно куца, ту је, или барем покушава да куца! 
Доказ да нам се у леденом добу није догодио тежак 
заборав и свео нас на хипнотисану гомилу која свој 
захтев за слободом (или ништа) изражава рачунским 
операцијама “купујем, продајем, одузимам и додајем!”
“Да ли се још волимо или се бојимо неуспеха свог?” 
То јесте земљотрес који руши синдром доброг сина 
ушушканог у илузију успешног живота и покреће 
лавину питања док сви заједно гледамо у длан 
тражећи тајну и НЕ желимо бесну олују грамзивости, 
похлепе, камења и мртвог тела? Хвала лепа!
Дух Брејкерса слободно шета и видећеш га сваки пут 
кад покушаш оно што многи неће за цео живот - да 
постанеш човек, посебан, слободан, свој! Да прекинеш 
сваку журку устајалих навика, да се бескомпромисно 
бориш са мраком у себи и око нас, да будеш довољно 
луд и храбар. Ако заиста постојиш, пожури док не 
исцуриш јер сад је будућност!

Ана Новаковић
Милица Јевђенијевић

тражио је да чује своје и ослушне срце читаве 
војске оних који хоће да знају куда води овај пут у 
живот - оно куца, ту је, или барем покушава да куца! 
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       ХеЛена ЈовановиЋ

КаД ПорасТем БиЋУ БаЛерина 
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Марка Шелића сви знају као Марчела. Дошао је из  
Параћина. Тамо је завршио гимназију, а сада (и даље) 
студира српски језик и књижевност. Он је..... па, све по 
мало. То је уметник генерације млађег доба који има 
шта да каже и зна шта жели. Бави се музиком, иза себе 
има објављена четири албума, један роман „Заједно 
сами’’, збирку колумни и песама „О људима, псима и 
мишима’’, стотинак новинских колумни у „Политици’’ 
и другим листовима... има свој бенд „Филтери’’ и са 
њима објављен албум, има сталан посао и, наравно 
,девојку.
■ За почетак, откриј нам нешто ново?
- Мање-више је почело да се шушка у јавности да 
радим на новом роману и то је тренутно приоритетно. 
Остало што се дешава није ново: уређујем издања 
стрипа „Дилан Дог“ за Весели четвртак и радим 
коректуру за остале јунаке. А поред тога, „Филтери’’ 
спремају два нова спота. Помало ћаскамо и о концепту 
нове плоче, о томе шта је њена главна тема и у ком 
правцу би ишао звук. 
■ На то смо навикли на претходним албумима.
- Па да, сви досадашњи албуми имали су централни 
мотив око ког се плете цела ствар.  „Трећа страна 
медаље’’ имала је у својој основи број три, „Деца 
и сунце’’ имала су за стожер  дете и детињство на 
једној и данашње верзије нас на другој страни. „Пазл 
шок’’ био је склопљен од делића који су потпуно 
различити, прављени да творе више компилацијски 
утисак. „Дефакто” је опет нека своја прича, веома 
везана за тренутак у коме настаје. Дакле, увек се 
базирамо на нечему, постоји нека нит-водиља. Помало 
је драматично то што смо мааало старији, што доноси 
нове обавезе и много мање времена да га проводимо 
заједно на начин на који смо навикли. „Филтери’’ 
никада нису били екипа која се скупља кад треба 
направити песму или пробу свирке, ми смо навикли 
да се и иначе не одвајамо. Наравно, ништа се није 
променило у  нашем другарству, али промениле су се 
обавезе. Сад треба наћи начин како да се вратимо на 
старо. Рецимо, неко добије премију и обогатимо се, па 
не морамо да радимо него само да стварамо:)
■ Коју књигу си последњу прочитао?
- Последње што сам прочитао, односно оно што 

још читам, јесте Платонова „Држава’’. То има везе 
са општом књижевношћу, коју напокон морам да 
положим. Не смем да читам ништа ван програма 
док то не обавим. А што се тиче стрипова, споменуо 
бих „Chew“ и  „Locke & key“ као тренутно актуелне 
серијале у Америци који су ми баш, баш добри.
ДЕБИ ОЧЕКИВАЊА
■ Твој роман „Заједно сами’’ проглашен је најбољим у 
2008, по њему је урађена  представа, достиже велике 
тираже. Како коментаришеш толики успех?
- Немам неки коментар  на све то. То је деби роман, 
па  онда и деби очекивања. Не можеш да знаш како 
ће бити прихваћен,  поготову у ситуацији где се већ 
бавиш јавним послом. Људи би најчешће рекли да ти 
то олакшава; ја бих, напротив, рекао да ти изузетно 
отежава, јер код нас најтиражније књиге нису 
написали писци. И онда, ако си јавна личност, имаш 
голем проблем да заштитиш своје писање од те врсте 
предрасуда. Али једино што заправо можеш јесте да 
радиш своје и чекаш да време и разултати покажу ко 
си. Трпиш етикету „репер из Параћина“ зато што знаш 
да предрасуде нису нешто специјално уперено против 
тебе, него дијагноза нашег менталитета – наша јавност 
и њен просечни конзумент способни су само за један 
утисак – онај први; он се не мења никаквим новим 
резултатима и подацима. А то је нешто горе од пуке 
предрасуде – то је потпуна неспособност примања 
другог утиска. Срећом, роман је доживео осмо издање, 
које је девета хиљда примерака. Лепши књижевни 
почетак нисам могао да пожелим, сад га треба 
потврдити и надмашити следећим романом.
■ Онда је дошла представа...
-Још једно супер искуство. Имао сам прилике да ту и 
учествујем, да помогнем колико су ме консултовали. 
Видети како изгледају твоји сопствени јунаци чудесан 
је осећај. Догоди се то да Марко Живић оживи старца 
Јована на тако уверљив начин да сада верујем да је 
тај озлојеђени а млађи Јован – прави Јован, а не чича 
из романа. Значи, нешто се ту и добије, нешто ново 
настане, премда се понешто и изгуби. Али тако и треба 
да буде: представа по роману није исто што и роман, 
роман је посао за једног аутора, док је ово тимски рад.
■ То теби  није  страно због рада у бенду, зар не?

марКо ШеЛиЋ - марЧеЛо

- Није, наравно. Увек је лепо укрстити енергију с 
другима.
ПРОВИНЦИЈАЛИЗАМ ЈЕ СТАЊЕ УМА
■ Представа се приказује  у „Дадову’’.  Да ли си 
задовољан интересовањем гледалаца?
- Јесам, да, да. Сале су увек  пуне. Имам једну малу 
гостујућу ролу – ђавола, што је донекле и одговарајуће, 
у смислу да је аутор својим јунацима вероватно ђаво. 
Занимљиво је повести једног неверног попа у пакао:)
■ Чија је идеја да ти глумиш?
- То је настало спонтано, видели смо да није довољно 
ефектно без трансформације дечака Лаја, анђела, у 
оно што он заправо јесте – а првобитна идеја је била 
да та промена не буде физичка, већ да дечак који 
игра Лаја игра и „преображеног Лаја.“ А ја сам се 
већ појављивао као наратор са видео-бима, и то ми 
није имало баш много смисла, осећао сам ту идеју 
неорганском, вештачком. Шта ћу ја ту? Али ако се 
испостави да је наратор – ђаво, онда је сврсисходније и 
оправданије, има неку идеју.
■ Какве догађаје у Београду не пропушташ?
- У Београду највише волим да не пропустим пријатан 
петак, вече после радне недеље, са пријатељима у 
кућној атмосфери. Верујем да звучи потпуно смарачки 
и незабавно, али у ствари, кад се поломиш током радне 
недеље, онда је петак нешто главно.  
■ Колико дуго је трајало твоје прилагођавање на 
Београд кад си се доселио из Параћина?
- Због онога чиме се бавим, мени Београд није био нека 
велика непознаница ни пре него што сам дошао. Морао 
сам да будем ту викендом, тад је већ кренула сарадња 
са Вањом и тадашњом поставком „Басивитија’’, тако 
да сам пресељење доживео као олакшицу. Напокон 
сам могао више да будем ту где силом прилика радим 
то што радим, него да стално будем на аутобуској 

линији. Знаш како кажу: „Провинцијализам је стање 
ума, не географска чињеница.’’ Једино на шта се 
збиља навикаваш је брзина живљења. Укапираш да 
из градића где свуда идеш пешака сада мораш да 
знаш куда вози која трола:) Највише ми је трајало 
то саобраћајно прилагођавање, све остало је пука 
козметичка промена.
■ На шта прво помислиш ујутру кад се пробудиш?
- „О, мој Боже, опет ћу да закасним на посао и Дуле 
(шеф) ће да ме кињи чим дођем!”  
РОЂЕНДАНСКА ЖУРКА
■ Концерт поводом твог рођендана постао је 
традиција. Какви су утисци са овог концертног 
рођендана одржаног 21. јануара?
- Грозни, имам 29 година:) Сви остали утисци су океј. 
Сада тек разумем Нену (колегиница из бенда) зашто 
сваке године слави 24. рођендан. Вероватно ћу тако 
и ја да почнем. Схватиш у једном тренутку да имаш 
десеточлани бенд и сигурно још петнаест људи који 
обавезно морају да буду ту, па се такав рођендан не 
слави на гајби. Не може у згради, јер имамо бабу која 
има обичај да се буни кад мало строжијим погледом 
погледаш у зид или грицкаш кикирики мало гласније. 
Тако да та варијанта отпада. И онда, ово је добро: 
направи се свирка, дође публика, дође друштво, сви 
се лепо забавимо. Кажем, све је у томе лепо, осим 29 
година.
■ То је, ипак, мање од 30 година.
- Да, значајно.
■ Ако ти је за утеху, твоји обожаваоци, а пуно нас 
је, радују се свако твом новом рођендану. Провод је 
загарантован.
- Утешно :)

Јована Милић
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“Мало је у овој нашој земљици Србији таквих места на којима 
су и Бог и природа народу, на тако мало простора, подарили 
толико лепоте и толико рајских украса као што је то случај са 
варошицом Бајина Башта и са простором око овог града. Мало 
је на овим просторима и таквих складних, вешто укомпонованих 
урбаних целина као што је сам град Бајина Башта који је некако 
сав утонуо у зеленило у питомој долини поред Дрине, па остаје 
нејасно како је толико кућа, зграда, ниских солитера, широких 
улица могло да никне на том простору, а да он ипак мало изгуби 
од оног исконског, природног. И кад се све то сагледа, не зна се 
је ли лепши сам град, или је лепша Дрина што тече испод града, 
или дринска језера, или предивна планина Тара са националним 
парком и у свету јединственом Панчићевом омориком, коју је 
чувени биолог открио 1875. године.”
Бајина Башта је град у западној Србији, на десној обали реке 
Дрине, испод планине Таре. Бајина Башта је град у коме сам 
одрастала и за њега ме вежу најлепше успомене. Желим да и 
ви упознате мој град. Показаћу вам оно што морате да видите 

када дођете у Бајину Башту. 

КУЋИЦА НА ДРИНИ
Већ три деценије, “Кућица на стени”,представља један од 
најоригиналнијих и најсимпатимачнијих кутака и аутентични 
симбол мог града. Још давно , уз помоћ неколицине другара, 
заљубљеника у реку, на великој стени на средини Дрине, подигао 
ју је Милија Мандић звани Гљива. Направили су скромну дрвену 
кућицу у којој ама баш сви бајинобаштански ђаци и студенти 
проводе велики део свог летњег распуста. За мене су то најлепша 
проведена лета. Овде смо започињали прве пливачке и кајакашке 
завеслаје, да би касније постизали и врхунске резултате. Ми, 

заљубљеници у Дрину волимо ову непредвидиву и неукротиву 
реку која уме својом дивљом природом да нас врло непријатно 
изненади. Велики водостаји више пута су плавили, рушили и 
односили кућицу, али ју је Гљива увек поправљао, враћао стару 
и подизао нову. На нашу радост.

ИЗЛЕТИШТЕ НА РАЧИ
На ушћу реке Раче у Дрину - на само један километар од 
центра града налази се излетиште на Рачи. Ту се налазе лепо 
уређене зелене површине, спортски терени за одбојку на песку 
и купалиште поред реке Дрине. Излетиште је место где се 
одржавају многе манифестације. Увек је пуно. Домаћина и 
гостију. 
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ДРИНА
Река Дрина протиче поред Бајине Баште. Чини ми се да је она 
симбол мог града. Једно без другог не могу. Представља једну од 
најчистијих река у Србији. Код Бајине Баште се налази најдужи 
правац од Црвених вода до Лукова на јако „кривој Дрини”. За 
Кањон Дрине сви су чули, јер је он познат по сплаварењу, кроз 
стрме литице Таре и Сушице, низ валовите и хучне слапове 
Дрине. Љубитељи сплаварења спуштали су сплавове столетних 
стабала у Дрину а о томе су писали од Александра Дерока до 
Богдана Баштовановића, ветерана сплаварења. Данас је кањон 
Дрине више доживљај за туристе који га обилазе бродом од 
Перућца. Често се ужелим да се провозам овим бродом. 
Једна од најпопуларнијих манифестација Бајине Баште је 
„Дринска регата“. Сваког јула Дрину преплаве сплавови и 
чамци. То је велико такмичење које окупи љубитеље сплаварења 
из целе Србије, а у последње време долазе из свих делова 
Европе. Ни једну регату ни ја не пропуштам. То је посебан 
доживљај, који вам нећу описиват, јер је мало места, али вас 
позивам да сплаварење Дрином доживите. 

ПЕРУЋАЦ
Перућац је на десној обали Дрине. Ако дођете у Бајину Башту 
немојте заобићи ово туристичка насеље. Познат је по језеру које је 
направљено зарад хидроелектране. Ту је и лепо уређена плажа са 
базенима. Са својим друштвом овде волим да пецам да изнајмим 
кану или се спуштам чамцима низ Дрину. У насељу Перућац тече 
вероватно најкраћа река у свету. Дуга је 365 метара, па многи 
кажу да је река Врело, бистра као око, дуга - годину дана.

ТАРА
Еколошки очувана, са умереном надморском висином од 800-
1500 м, Терени за зимске спортове, разноврстан биљни и 
животињски свет, благотворна клима, вештачка језера Заовине и 
Перућац чине Тару привлачном за туристе. 
У засеоку Ђурићи 1875. године чувени ботаничар Јосиф Панчић 
открива нову „фелу“ четинара којој даје назив Панчићева 
оморика. Са Митровца се могу правити излети у све делове 
Таре, највећа атракција је отићи до Козије стене, Тепих ливаде. 
На Митровцу се налазе ски-стазе за децу и почетнике у скијању. 
Овде сам научила да скијам. Тара је планина коју посећујем и 
лети и зими. Изузетна је.

МАНАСТИР РАЧА
У непосредној близини Бајине Баште налази се средњевековни 
манастир Рача, највероватније задужбина краља Драгутина 
Немањића. Рача је добила назив по именици рак коју данас имају 
сви словенски језици. 
Током Другог светског рата у манастиру чувана је најдрагоценија 
књига српске књижевности – Мирослављево јеванђеље.
Од вреднијих експонат можете видети део моштију краља 
Драгутина, предмете Хаџи Мелентија Стефановића, устаничку 
заставу из 1807. год, војводску касу, оружје и златан крст с 
ланцем који је Хаџи Мелентије добио од руског цар...
Манастир Рача је културно добро од великог значаја. Ми у 
Бајиној Башти смо посебно поносни на овај део наше историје и 
манастир Рачу свима показујемо и о њему причамо.

Јована Милић
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Огњен Амиџић и друге познате али и мање 
познате личности.

Стално усавршавање

 Катарина је остала скромна млада девојка, 
пуна амбиција и енергије да оствари оно што је 
замислила.
- Волим то што радим, наставља своју 
причу Катарина.  Сматрам да је увек боље 
бити у покрету и истраживати нове ствари. 
Искушавати себе.  Мало је напорно, јер у овом 
послу морам стално да се усавршавам, не смем 
да се успавам. Али ја још нисам остварила свој 
сан. Тако да се пустоловина наставља, кроз смех 
је изјавила.
Пре месец дана почела је да пише неколико 
рубрика за познати тинејџерски часопис 
„Top girl“. То је само још један од њених 
многобројних ангажмана. 
- Све се може кад се хоће, открива формулу 
успеха наша саговорница и додаје да је све 
лакше када се посао који радите много воли. 
И све ово што је остварила као да јој није 
довољно па се  сада усресредила и на глуму. 
Поверава нам да је глума  њена нова љубав.  
Открива нам  да су јој рекли да има талента за 
режију.  Она признаје да је заволела  и предмет: 
камеру, монтажу, сценографију...

Невероватно искуство

- Невероватно је колико ме тај уметнички свет 
испуњава. Кроз глуму почињем да упознајем 
себе али и да проширујем своје видике, искрена 
је Катарина. Све то је за мене једно невероватно 
искуство.
Одлучила се  да упише режију. Али  глуму и 
новинарство неће запоставити.
Катарина већ три године живи у дому и много 
је заволела домски живот. То је једно од 
најлепших искустава, нема лепшег дружења  
од оног у дому. Склоп различитих људи из 
тотално различитих средина, и све се то уклопи 
и одлично функционише, каже Каћа, како је ми 
у дому зовемо.  
- Напросто ми је жао што моји другови из школе 
за таленте не могу да осете, бар на секунд, како 
је то живети у дому, делити собу са цимеркама, 
бити самосталан и бринути се о себи.  
Поред многобројних обавеза има времена и за 

дружење, каже да има јако мало другова који су 
јој прави пријатељи и да је њој то довољно.
У дому је Катарини јако занимљиво. Код куће 
родитељи мисле и за њу, а овде мора да мисли 
својом главом и да се сама сналази. То је јако 
добро за живот, закључује Катарина. Њени 
ангажмани у дому су везани за многобројне 
секције као што су: драмска, новинарска и 
рецитаторска.
- Успех не долази преко ноћи. Сматрам, 
наставља Катарина, да још нисам довољно 
урадила у животу, тек сам  на почетку  и  преда 
мном је дуг пут. Битно је само да знате шта 
желите. Успех такође носи и велики терет, с 
уздахом  прича Катарина. Немате никаквих 
повластица. Бар у почетку. Морате да  радити 
све исто што и други људи. Често вас осуђују  
„другари“, јер се успех некада и не прихвата 
онако како би требало. 
Катарина има дугу причу. Катарина има своју 
причу у коју је сместила пуно  планова за своје 
будуће пројекте, од којих очекује успех. 

Ана Дунчевић

На први поглед девојка из комшилука. Али 
оно што је разликује од других јесу њене 
амбиције али и невероватан успех који је 
постигла са својих 17 година. На разговор 
је одмах пристала, али је тешко пронашла 
време за сусрет.  Дан јој је „тесан“, испуњен 
разним обавезама од ујутру до увече.  Школа 
је на првом месту, одмах затим следе снимања 
реклама, емисија, манекенство. 

Рођена за камеру

Своју каријеру је започела као мали манекен, 
а онда ју је привукло новинарство. Већ 
седам  година је члан школе за таленте УМС, 
одакле је  почела каријеру. Радила је  многе 
рекламе, промоције, интервјуе. Своју прву 
емисију добила је на Пинк кидсу, а затим је 
прошла кастинг за дечију емисију на Авали.  
Пред камером  се тако добро сналазила, као 
да је рођена за њу. Емисију води са великом 
лакоћом, опуштено, природно. Без треме. 
Деца је просто обожавају.
- Наравно да нисам за све сама заслужна, јако 
сам захвална људима који су ми помогли, 
усмерили ме и препознали мој таленат, 
открива нам Катарина.
После само три месеца на раду дечије  
емисије Катарина је добила понуду да буде 
уредник емисије на телевизији Хепи. Открива 
нам да  је најмлађи уредник у УМС-у. Сама 
осмишљава вести, ради најаве и монтира. Већ 
годину дана ради на емисији, под називом 
Пресовање. 
Поносна је на многе интервјуе са познатим 
личностима. Њен најдражи интервју је са 
Тањом Бошковић, поред ње били су и Марко 
Кон, Андрија Милошевић, екипа глумаца из 
Аустралије који су играли представу „Аладин 
на леду“ у Београдској арени, Марко Живић, 

УСПЕХ  СЕ ТЕШКО  
ПРАШТА
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„Пристојност је нешто врло битно 
у животу, веома важно да би људи 
могли бити једни с другима. Осим што 
има етичку димензију, не повређивати 
другог, она има и естетску. Јер 
подразумева да се понашамо на 
један леп, пријатан начин за другог. 
Данас се то изгубило. Тешко је бити 
пристојан у непристојном времену. 
Тешко и болно.“ - Слободан Тишма

Слободан Тишма. Две речи за 
величину. Пристојност, скромност, 
генијалност, дубина, посебна 
филозофија, сензибилитет – то је 
Слободан Тишма. У његовој каријери 
књижевност је дошла на ред тек после 
музике и концептуалне уметности. У 
младости је предводио новосадске 
бендове Ла Страда и Луна. Још тада су 
његове речи оплемењивале дубином. 

НАЈВАЖНИЈА ПОЕЗИЈА
За Тишму је најважнија поезија. У 
свет прозе он је ушао, како каже, 
под старе дане. Али њега је и роман 
занимао само као форма кроз коју се 
одсликава поезија. После неколико 
збирки поезије и кратких прича, једног 
романа, дошло је дело које је Тишму, 
након много година проведених у 
сенци, коначно приближило ширем 
читалачком кругу. Тишма је од оних 
ненаметљивих. Од оних који би цео 
живот могли да проведу радећи нешто 
у шта верују, нешто што их испуњава, 
без потребе за неким наградама 
и признањима, без константног 
тапшања по рамену. Тим људима се 
треба дивити. Награда  која је дошла, 
дошла је апсолутно заслужено. Али 
Тишма је  један од оних којима није 
неопходна награда да би ишли даље. 
А поред Тишме, треба похвалити и 
оне који су све то разумели и ценили 
пре него што је добио награду. 

ТАКМИЧЕЊЕ БЕЗ ПАРДОНА
Њему је воља фасцинантна ствар. 
Стравична, не можеш јој се 
супротставити. Воља је њега натерала 
да објави књигу. Можда је могао 
раније, али је сумњао у себе. Њега у 

животу не интересује ништа осим да 
се склања од других људи. Тишмина 
је филозофија она где се цени сам 
живот. Тешко је, јер сви гледају да 
згазе другог како би изгледали бољим, 
уместо да сами чине добро. Свима 
влада такмичење. Такмичење без 
пардона. Јунак награђеног романа 
на једном месту каже „симпатични 
људи полуде“. „Симпатичан човек је 
пријатан за друге, дакле пристојан. 
Али тада је у опасности да одлепи 
од неправде и злоупотребе и гажења 
његове однеговане личности.“ – 
објаснио је Тишма.

Говорећи о настанку награђеног 
романа, Тишма, између осталог, 
каже да је све почело након што га 
је један пријатељ замолио да напише 
причу: „Тема су биле олупине. Тако 
је настала прича о старом мерцедесу, 
кршевини коју јунак проналази на 
паркингу. И одједном сам схватио... 
Аутомобил  је феноменолошки један 
од великих симбола двадесетог века. 
Јер, он као предмет повезује у себи 
две ствари – лутање и становање. А то 
су одлике новог времена, без сумње. 
Сем тога, аутомобил лако доноси 
једну од великих радости и благодети 

– путовање, а с друге стране такође 
лако доноси погибију, односно смрт. 
Ти распони феноменологија су ми 
били подстицај.“

СИМПАТИЧНИ ЉУДИ ПОЛУДЕ
„Бернардијева соба“ је прозно поетско 
дело које се издвојило посебном 
перспективом људске изолације и 
уметничке самодовољности и изузетно 
уверљиво комуницира са читаоцима. 
Ово његово дело је ода сувишном 
човеку. „Сувишним се може осећати 
сваки човек. То је снажна и посебна 
тескоба. Ипак, постоји заједништво 
међу тим, да их тако назовем, 
пониженим и увређеним људима који 
живе на маргини. Мој роман, у ствари, 
говори о отпадништву, о људима који 
немају неки план у животу, који живе 
од данас до сутра. Преживљавају. 
Али то не значи да су њихови животи 
мање вредни него животи људи који 
су убачени у машину борећи се за 
опстанак или ко зна шта све.“ – додао 
је Тишма.
Слободан Тишма каже да сваку књигу 
пише као да му је последња, као да је 
крај. Каже да је увек неизвесно да ли 
ће икада више ишта написати. Тако 
је ваљда то са свиме у животу, ко зна 
шта ће бити сутра. Њему је ова засад 
последња књига посебно драга. Није 
великог обима, али је захтевала много 
труда и рада. Дуго ју је писао. Труд се, 
на крају, исплатио.

Милица Јевђенијевић

Кад год има тегобе са нервозом и депресијом, 
наш народ најчешће посеже за лековима 

за смирење, неће да посети психијатра да не 
би добио „етикету“, а тешко се одлучује и на 
поверавање проблема пријатељима. Стручњаци 
наглашавају да стара и помало заборављена 
метода позната под називом библиотерапија, 
односно лечење књигама, може да помогне 
људима да превазиђу проблеме који их дуго 
времена тиште, да се реше високог крвног 
притиска или поремећаја у исхрани.
Стручњаци објашњавају да је лечење књигама 
први пут примењено тридесетих година 
прошлог века, али да је праву експанзију 
доживело после Другог светског рата када 
је доказано да су се рањени војници, који су 
читали књиге да би скратили време, много 
брже опорављали од оних који нису били 
заљубљеници у романе.
Да би лечење било успешно, терапеути морају 
да прилагоде дела тегобама и потребама 
читаоца. Посебан вид библиотерапије је лечење 
бајкама, које је веома значајну за децу која имају 
озбиљне болести, емоционалне  проблеме, 
која су имала неку трагедију, тешко прихватају 
школу или нерадо склапају пријатељства. 
Уживљавањем у ликове код људи којима се 
читају књиге буде се снажне емоције, подстиче 
се машта и проширују се видици.

Онима којима се саветује библиотерапија, 
од књига се највише препоручују дела 
Чарлса Дикенса, Марка Твена, Лава Толстоја, 
Виктора Игоа, Томаса Мана... За малишане 
се препоручује читање Езопових басни, 
Андерсенових бајки, обавезно „Мали принц“...
Терапија је веома значајна јер подстиче читаоца 
да сам пронађе неку идеју, да се идентификује 
са неким ликом из књиге, да изнесе своје 
емоције и да превазиђе проблеме.
Терапеут треба да открије каква би прича 
одговарала особи којој је потребна терапија, 
јер мора да га наведе да слуша шта приповедач 
прича. Важно је да приповедач има лепу боју 
гласа, да дете или одрасла особа која слуша 
може да машта и да створи  слику у глави, 
да покуша да напише неку своју причу и да 
нађе начин изласка из проблема са којим се 
идентификује.
Уз терапију књигама, у свету се успешно 
примењује и терапија сликањем, плесом, 
бојама, мимиком, глумом, музиком... Зато, ако 
имате неки проблем, немојте одмах трчати код 
лекара, већ књигу у руке па се лечите. Лектира 
се не важи, јер она спада у редовне школске 
активности, а не у терапију. У сваком случају 
читање ће вам помоћи, ако  не  будете здравији, 
сигурно ћете бити образованији, елоквентнији, 

информисанији...
Милош Станковић
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сЛоБоДан ТиШма: „БернарДиЈева соБа“, 
нин-ова наГраДа за наЈБоЉи роман Kњиге лече душу
„Пристојност је нешто врло битно 
у животу, веома важно да би људи 

Ода сувишном 
човеку
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Како је текла та 
сарадња? Како су се момци уклопили у тај бенд и у филм 
уопште?
- Цврле, којег игра Иван Ђорђевић, је главни лик филма 
који нам прича причу. Осим што је пакер, он је и „рокер“, 
тј. има свој бенд и има амбицију да постане славан 
музичар. То је већ довољан разлог да у филму буде пуно 
музике. Пошто се ради о 1992. и експанзији „гранџ“ 
музике, ја сам позвала најбоље музичаре да направе 
тај Цврлетов хит. Коле из „Великог Презира“, Мики из 
„Дарквуд Даба“, Никола из „Аутопарка“ и Дејан Утвар, 
који је свирао са свим важним бендовима у Србији, су 
направили песму “What Stays, What Goes”. Њима се 
придружио и Борис из „Јарбола“ као продуцент, а и аутор 
неколико тема које су у филму. Мислим да им је било 
забавно да се врате у то доба, можда не толико у смислу 
ситуације у земљи, већ у историју популарне музике и 
да свирају музику која карактерише то доба и сигурно је 
имала утицаја на њихову младост. На основу стихова које 
смо Славољуб и ја написали, они су направили песму и 
неколико варијација исте. Било је то паклених пет дана у 
студију, али и врло забавних. Иван Ђорђевић, који тврди 
да нема слуха, је отпевао стихове.
■ Саундтрек, песма групе Аутопарк – Ми померамо 
ствари, је дело Николе Берчека, претпостављам? Да 
ли је песма настала паралелно са филмом, или? Хоће ли 
бити неког издања музике из филма?
- Никола је ту песму направио пре него што је филм 
снимљен. Прочитао је књигу и добио инспирацију. 
То је било чак пре него што је настала песма “What 
Stays, What Goes”. Ја сам му у посвети цитирала једну 
од првих реченица романа: “We move things”, и он се 
појавио неколико дана касније са демо снимком који се 
мени веома допао. И који је, што је још важније, врло 
прецизно описао атмосферу филма који је тек требало да 
настане. Касније, кад је филм био у монтажи, „Аутопарк“ 
је ушао и студио и снимио песму. Музика из филма је 
привукла пажњу публике и много људи је питало да ли 
постоји неки download или издање. Мораћемо некако да 
одговоримо на то интересовање. 
Добар утисак 
■ Дошао је Cinema City и премијера, какав је био Ваш 
осећај?
-Тог конкретног дана ја сам била више забринута него 
усхићена. Није ме толико бринуло како ће публика 
реаговати, већ да ли ће се све лепо видети и чути. Знам да 
је то апсурдно, али је тако. Сам филм ме није бринуо. Сви 
смо дали најбоље што смо имали у том тренутку и била 
сам сигурна да ће људи то осетити. Тако је и било. Тек 

сам после, месецима касније, схватила колико је важно 
снимити дугометражни филм и бити у могућности да 
кажеш: „Ево га! Извол’те у биоскоп.“
■ Филм је после приказиван на фестивалима у Сопоту, 
па у Врњачкој Бањи. Колико значи награда добијена у 
Врњачкој Бањи?
- Нажалост, ја нисам могла да дођем на фестивал у 
Врњачкој Бањи. Радила сам на неком другом филму. Врло 
ме је обрадовала награда. Посебно зато што смо дуго и 
истрајно радили на сценарију. Много је верзија сценарија 
написано и стварно смо га довели до његовог максимума. 
Врло сам поносна на ту награду.
■ Мало после, дошло је и до приказивања ван Србије, прво 
у Великој Британији. Како је то прошлло?
- Филмски фестивал „Raindance” је један од важнијих 
фестивала у Великој Британији, а сигурно је веома битан 
за тзв. независну продукцију, за филмове који се праве 
ван Холивуда или великих продукцијских кућа. Покушај 
да буде пандан америчком „Sundance” можда није у 
потпуности остварен, али се приближава циљу. Мени 
је било задовољство видети пуну салу и то људи које 
уопште не познајем, који су дошли да гледају дебитантски 
филм из Србије. Када сам ушла на крају пројекције сала 
је и даље била пуна, а публика расположена за разговор 
са мном и Манишом који глуми младог Индијца у филму. 
Неколико недеља после пројекције на мој мејл су стизале 
рецензије и прикази филма. Чини ми се да смо оставили 
добар утисак. 
Кутија са налепницама из света
■ На Фестивалу ауторског филма, који се одржава у 
Дому омладине, београдска публика је видела The Box. 
Колико је то значило и који су даљи планови? Кутија још 
није затворена.
- Бити у истом програму са Сокуровим, Фархадијем, 
Звјагинцевом и осталима је велики успех. Бар по мом 
мишљењу. Драго ми је да је The Box изабран као једини 
домаћи филм у такмичарском програму. Уосталом, 
публика Фестивала ауторског филма је строга и захтевна. 
А добро је прихватила мој филм. Смешно је било да 
на премијери, кад сам се представила публици нисам 
уопште схватила да је дуги аплауз био за мене. Није то 
лажна скромност, то је био баш чудан моменат. Сада 
филм наставља свој живот. Следећи фестивал је у Софији, 
затим иде Париз, Санкт Петерсбург и на још неколико 
фестивала током пролећа. Реакције које добијам од 
селектора су добре, тако да се надам да ће наћи своју 
публику. Кутија има све више налепница са поштанским 
бројевима из различитих делова света.

Милица Јевђенијевић

■ Свуда се говори да је филм The Box настао на основу 
истоимене књиге Славољуба Станковића. А онда када 
се отвори књига,  види се да је она настала на основу 
сценарија за филм. Мало сам збуњена...
- Са The Box-ом ништа није било уобичајено. Људи често 
аутоматски везују и памте ствари па им је та уобичајена 
формула „филм по роману“ 
најјаснија и најлакша за 
разумевање. Много сам пута 
објашњавала генезу The 
Box-а, али као да је ретко ко 
чуо. Више ни не инсистирам 
на томе. Важно је да су 
настали и да смо и Славољуб 
и ја имали прилику да 
испричамо причу која нам 
је била важна. Али пошто ме је 
тако лепо питате: прво је настао 
сценарио. На основу тог сценарија 
Славољуб је написао књигу која је 
објављена 2007. године и на основу 
тог сценарија ја сам снимила филм 
који је „изашао“ 2011. године. 
■ Kолики је Ваш утицај на књигу 
коју потписује г. Станковић и 
колики је његов утицај на филм који 
је Ваше дело?
-Та прва верзија сценарија 
је наш заједнички рад. Ту су 
постављени ликови, дата су им 
имена, карактеристике, врлине, 
мане... Велики број сцена су 
такође осмишљене. Ситуације су 
„закуване“, решења сакривена... Одатлe смо обоје кренули 
да стварамо одвојена уметничка дела. И она су различита. 
Негде је разлика велика, негде мала. Али је идеја иста. Тај 
први „кроки“ се види и у једном и у другом делу. Додуше, 
књига је неприкосновено Славољубова, као што је филм 
неприкосновено мој. 
■ Како је уопште дошло до сарадње Славољуба 
Станковића и Вас? И откуд идеја да се цела та прича 
изнесе баш из перспективе тројице пакера? 
- Славољуб и ја смо се познавали пре него што се идеја 
за The Box родила. Радили смо под окриљима рекламних 
агенција некакве пројекте и полако се препознавали као 
људи сличних интересовања и размишљања. Кад тако 
сретнеш некога с ким можеш о свачему да причаш, а то 
се не дешава тако често у животу, добро је размењивати 

идеје ма колико оне биле важне или неважне. Тако сам 
ја имала идеју за један сасвим други филм и нашла се 
са Славољубом да разговарамо о томе. Нешто, не знам 
шта, га је асоцирало да ми исприча једну анегдоту из свог 
„пакерског“ живота. И ја сам му рекла: „Чекај, па то је 
за филм!“. Цео један нови свет ми се отворио – пакери, 

амбасаде, камиони, клавири, кутије... Свет за који 
нисам била свесна да постоји. И то је јако узбудљиво. 

Довољан је мотив да се човек 
упусти у неизвесну авантуру 
снимања филма. Најбоље је било 
то што је све већ постојало на неки 
начин, тј. што је реалан живот све 
то већ „закувао“. И, вероватно, 
боље од било ког сценаристе.
Отклон од реалности
■ Како се у целу ствар уклопила 
млада глумачка екипа која кроз то 
време јесте прошла, али са мало 
година?
- Иван Ђорђевић и Марко Јанкетић 
су били баш клинци 1992. године, 
када се филм дешава, али имали 
су идеју о том времену преко 
прича родитеља, браће, сестара. 
Слободан Негић је мојих година, 
тако да он има своја сећања на то 
време. Ја нисам инсистирала да 
све документарно објашњавамо и 
исцртавамо. Њима је било јасно ко 
су људи које треба да играју, као и 
ситуације у којима се налазе. Чак 
мислим да је то што нису били 

непосредни сведоци тог времена помогло да одиграју 
ликове који функционишу и на неком универзалном, 
ванвременском нивоу.
■ Пријатно сам се изненадила када сам видела да је филм 
црно-бели. Откуд то?
- Било ми је важно да гледаоци од самог првог кадра 
филма знају да гледају нешто неуобичајено. Нешто са чим 
се не срећу често када иду у биоскоп. И црно-бела слика 
је један од начина да то буде кристално јасно. Отклон од 
реалности, коју видимо у мноштву боја, може брже да 
пренесе атмосферу и емотивно набој ситуације. Брже и 
прецизније „удара у главу“.
■ Што се музике тиче, скупили сте екипу чији су се 
почеци поклапали са тим раним деведесетим годинама. 

настали и да смо и Славољуб 

МИ ПОМЕРАМО 
СТВАРИ
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анДиЈана сТоЈКовиЋ,

реДиТеЉКа ФиЛма THE BOX
„То је принцип: онакав си, какве кутије пакујеш. Све 
је паковање. И све има неко паковање. То је моја 
филозофија. Пакујемо кад причамо, пакујемо кад 
слушамо. Пакујемо кад волимо, пакујемо кад мрзимо. 
Пакујемо себе, пакујемо друге. Пакујемо све. И пакујемо 
стално. Колико год да пакујемо, увек постоји нешто што 
још нисмо спаковали. То је такође принцип. Пакерски. 
Зато на почетку сваке селидбе направимо кутију, која 
остаје отворена до самог краја. Прва и последња. За 
њу сам задужен ја. Ја пакујем  неколико кутија у исто 
време. Зову ме Цврле.“ (Славољуб Станковић, The Box)



Април је створен за путовања. На поласку је било 
прохладно, али сунчано, никако оптимистично и 

обећавајуће. Кренули смо пут Шпаније. Да олакшамо 
то дуго путовање, успут смо се огрнули романтиком 
Венеције и пробали чувени сладолед из Вероне. 
Преспавали смо Азурну обалу, којој смо се касније 
вратили, али о том-потом. Осванули смо на Ускрс у 
Шпанији. Донели смо мало православља шареним 
јајима које смо понели. 
Поздрав на српском
Провели смо неколико дана у Љорет де Мару, одакле 
смо и одлазили у Барселону. То је мало туристичко 
место на мору, као што га и само име одаје. Пуно је 
српских туриста, па бројни улични продавци, углавном 
црнци, након уобичајеног Hello, на енглеском, чувши 
наш необичан језик одмах нас поздрављају са „Добар 
дан”, осмехујући се. Са нестрпљењем смо следећег 
дана кренули у Барселону, каталонску престоницу. На 
овај град посебан печат је оставио чувени архитекта 
Антонио Гауди. Па није необично што много људи 
чека на ред да уђе у његову катедралу Sagrada Familia 
(Света породица), у међувремену дивећи се необичној 
фасади и звоницима са врховима различитих боја 

и облика. Несвакидашње, као у некој бајци, али 
далеко од тога да скрнави једну светињу. Себи сам 
оставила као завештање да следећег пута уђем и 
доживим је у потпуности. Нажалост, није ни до дан 
данас завршено. Гауди је трагично завршио живот на 
трамвајским шинама. Нису га одмах препознали због 
његовог запуштеног изгледа. Куће Casa Mila и Casа 
Batlló су његова ремек дела. Casa Mila је саграђена за 
једну богату породицу. Чудна тераса од камена (piedra 
– камен, па кућу зову и Pedrera) у неким изврнутим 
формацијама саблазнила је нову газдарицу која 
никада више није ушла у њу. 
Пијачна атракција
На самом дну главне улице Lus Rumblas, намамио 
нас је споменик Колумбу, али и поред његове 
монументалности и због тога што је на самом врху 
видиковац са ког цела Барселона стане у око. У улици 
Lus Rumblas атмосфера је живахна и пријатна. Али, 
немојте да вас сувише понесе, ваша мала богатства 
су под опрезним надзором бројних крадљиваца. На 
сваком кораку су којекакви уметници прерушени 
у најнезамисливије костиме. Права атракција је 
пијаца у самој главној улици. Обиље разноврсног, 

разнобојног воћа поређаног под конац на тезгама 
(ако смем приметити, далеко од српске пијаце 
која, наравно, има специјалну романтику). Можете 
изабрати сок од неке комбинације воћа. Право 
пролећно освежење. Занимљиво је тумарати по уским 
улицама пуним неодољивих џиџа-биџа. На излазу 
из једне такве налетела сам на огромног јастога – 
скулптуру, чувара великог акваријума који смо такође 
обишли, а поред застрашујућих ајкула срели смо и 
Нелета из „Забрањеног пушења“. Оно што је посве 
одушевило мушку популацију је посета стадиону 
ФК „Барселона“ – Камп Ноу-у. Са препознатљивом 
паролом Mas Que Nada (Више него све)  одаје утисак 
праве величанствености. Негде успут сам купила 
каталонске новине – збуњујућу мешавину шпанског 
и француског језика. Боравак у Шпанији нам је био 
испуњен и другим активностима. У два наврата 
посетили смо замак надомак Барселоне. Одлазак 
на традиционални фламенко, чисто је уживање. 
Мешавину карактеристичног ритма и разнобојних 
хаљина, заливали смо слатком сангријом. 
Картонске круне
Сутрадан смо кренули на витешко вече. Након 
сликања са „краљем“ упутили су нас да заузмемо 

место у боји витеза за кога навијамо. Након смешног 
крунисања публике картонским крунама, навалили 
смо рукама на цело пиле, док су коњаници парадирали 
и изводили своју представу, која је мене само укратко 
забавила, са дужним поштовањем. Обишли смо 
Фигерас (Figueras), родно место контроверзног 
Далија и његов, у најмању руку уврнут, музеј, што 
споља, што унутра. На крову се налазе џиновска јаја, 
а унутра мноштво дела од којих многа инспирисана 
његовом животном сапутницом Галом, што је је нпр. 
необична композиција предмета (црвена софа – уста) 
која из даљине чине њен лик, а чак и колекција накита 
и златних украсних предмета.
Кренули смо ка Србији. Протрчали кроз Кан, 
поприште филмског фестивала, али за нас познатији 
по Српској улици. Затим и дан проведен у прелепој 
Ници, на Азурној обали (и Кан је такође). Ница је 
град уметности и цвећа. Плаже су очаравајуће, пуно 
је људи, али смо се само један човек и ја усудили 
да заронимо у ледену воду. То је наша последња 
дестинација на овом незаборавном путовању. Вредело 
је кренути на овај дугачак пут. А сад, у Шпанију! (и 
успут још понегде)

Алексија С. Херера

    заПис са еКсКУрзиЈе

             ШПаниЈа
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Април је створен за путовања. На поласку је било прил је створен за путовања. На поласку је било и облика. Несвакидашње, као у некој бајци, али прил је створен за путовања. На поласку је било и облика. Несвакидашње, као у некој бајци, али разнобојног воћа поређаног под конац на тезгама и облика. Несвакидашње, као у некој бајци, али 

Земља ритма и боја



БЕГ

Тога дана на земљу је пала звезда
И људи са лампионима уместо зеница
Препознали су се по њеном одсјају.

Миље жељама пређене у даху.
Страх, стрепња, осмех,
Пољубац.
Стари народи верују да се тако преноси душа!
А она загрљајем упила његову кожу
И ставила у сваку пору по семе даха.
Чују два била која као сат 
Једно уз друго броје време.
Не може рећи води да је однесе,
Већ су део сопственог сећања.

Али сан јесте,
Као што снови увек бивају!
Он ће то знати, 
Јер се под одразом светла у речи
Броје трепавице.

Сутра ће се планета поново окретати у мраку,
А један жути цвет биће сведок
Постојања Сунца!
Зато ће он у талас уплести неки шапат,
И она ће увек знати 
како се вежу обале.

То знање је једино што остаје
И свему даје смисао.

Препознаћете их по рибама и обалама.
Чекају дан када ће земља
Поново бити достојна 
Пад једне звезде!
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НЕЧИЈА МЕЛАНХОЛИЈА ПЛАЧЕ

Објавила сам свечано и себично
Да сам тужна.
Повукла се у хладни саркофаг
Оне шаке мисли моштију моје душе.
Ја више не познајем свој језик,
И ма колико волео мој мирис,
Ни ти не можеш разумети.
Твој портрет је одавно
Мој неуспeли,прашњави фалсификат,
Но још виси на зиду аорте
И још испред њега палим свеће.
Осетила сам сву срећу и сав бол
Ове привиди постојећег.
Рекли су ти: то је радост!
Рекли су ти: сада плачи!
Нисам слушала када су мени рекли.
Све је сада зато страшно велико
У окнима мојих очију.
Прут сам на ветру који разуме олују,
Који осети сваку вибрацију невидљивог 
живота.
Ја осећам и радост и зал,
И ништа, само осећам.
Нема тих речи које би то схавтиле у овој 
ноћи…
Куда од ове крви?!
У ноћи фанфала, ватромета, свитаца и 
песме,
Само меланхолија нечија
Купа мучнину постојања.
Под зрацима разиграном површи мирне воде,
Меланхолија у дубинама суза
Даје рибама ветар.
Нечија меланхолија увек плаче,
Ноћас је она моја.
Не труди се да схватиш!

СТРАХ

Ноћу ме посећују
сећања мртвих,
која ће се тек десити
кад моје шаке избледе
и остану без сенке.
Тада упалим свећу са смислом,
не да бих обасјала пут,
већ да бих заварала страх
од осећаја да ћу се вратити у земљу
и да она већ коначи у мојој сржи.
Стављам очај у бабушке
мојих варки,
љуљам га и певам шарене песме
не бих ли га закопала
дубоко у плиткој мрени трепавица.
Он је упоран сваке ноћи
када се светла и звукови
повуку у своја гнезда
и останем сама као у колевци или гробу.
Тада Те се сетим,
обележјем на свом срцу
и запитам верујем ли јер сам кукавица,
или зато што слутим
да је љубав коју могу да осетим
само наговештај онога
што ме под споменом чека.

КАМЕНА СЕНКА

Ти си моја камена сенка.
Тек кад се загледам у тебе
Видим свој потпуни облик.
Покушавам да те прескочим,
Да те оставим иза себе.
Желим да летим
Само да не би био везан за моја 
стопала.
Нестанем у облацима,
Помислим да те најзад нема више
Али ипак си у сваком мом кораку
Слика у земљи.
Кријем се у марку,
Иза склопљених капака градим 
светове.
Пуне искричавих образа/
Неки ми се учине као моји,
Па ме зарадују и обиђем са њима
Читав круг око Соларног система!
Када игра пресатане,
Изађем пред звезду
И поново те видим у камену! 

(Прва награда на Фестивалу поезије 
„Иван Пангарић“ Сомбор)

Цртеж: Марина Ерић

РАЂАЊЕ ПЕСМЕ

О, моји разаусти блескови,
смем ли вас ухватити и зароботи
у муњевитој брзини мисли?

Крећем путем посутим сведоцима,
посведочите ми кораке!

Крећем путем лоја, боја и жита,
не бих ли поново нашла
изгубљену тајну архитектуре осмеха!

А преда мном земља од облака,
пропасти се множе
сваком тежином тла у стопи.

Зато брусим стрелу из пера голуба
и ткам кроз камењар потоке свиле.

И Он ме води!
Он ме води кроз сваки вапај!
Кроз сваку пукотину
пушта вечност да се игра у мени. 

Знам, не добијем ли ову ноћ,
сутра више неће бити речи у мени.
Оне се роје у месецу
попут вила из легенди,
јер сваки мит некад је био!

Брже, прсти моји,
исцртајте по грудима доказе
да је у једном тананом снопу,
некад, на трен било читаве истине!

Има ту нечег језиво лепог.
Време на ивици да заплаче.
Све чешће жуто,
или бакарно заливено зраком.
Последњи удисаји зеленог.

Има ту нечег теског и претећег.
Надвијеног над још угрејаном кожом.
Хладноћа, која се урезује у срж
Испод тек исплетене вуне.
Наши прсти који се греју на кестењу.

Обећај ми.
Топле рукавице, пелерину,
И пар румених образа кроз пару чаја
Заливену осмесима.

Обећај ми,
Јер тако је хладно, тако је сиво
И без боје твојих очију, плашим се,
Нестаће боје у читавој мени.

Само ме држи за руку
Док свет око нас израњаван јауче немо.
Не пуштај је из вечности среће
Док около ветар разноси листове и грање.

Док около све се спрема за сан,
Сан бојажљив, крај ватре и стрепње.
Али гле, неко још пун расте
У последњим удисајима зеленог.

ЈЕСЕН

Песме невене ТомиЋ

Цртеж: Марина Ерић



Празна соба. Погледи продубљују пустош која 
влада сатима. Руке се примичу, затим се наглим 
трзајима раздвајају. Можда због сећања, можда 
због бола. Тишина која језиво бљешти. Не умем 
да изговорим колико те волим. У мени се све 
кида, једе само себе. Душа вришти на свет. Боли 
ме ова бол док се смејем као када сам била твоја. 
Приљубљујемо дланове. Кожа не дише, кожа не уме 
да мисли, кожа не заборавља.

Више није ни важно, гледам те. Не чедно, ни 
невино, гледам те и претварам у вечност. Гледам те 
заувек и последњи пут. Убила бих те у себи. Смејем 
се, прекривам рукама очи, не желим твој поглед. 
Ово нисам ја. Из мене излази оно што немамо, у 
мени умиремо ми. Лагани покрети главе лево, затим 
десно. Не умем да изговорим да нема нас, звучаће 
превиже, звучаће као истина. Довољно је што ти 
пуним руке сузама док губим оно што већ немам.

Сутра? Као и свако друго сутра. Сви ће обући 
свој штит и мислити своје мисли. Желим да спавам 
води ме мисао да ћу се пробудити поред тебе иако 
тада нећеш бити ту. Убила бих те у себи.

Ја нисам војник. Ја немам дужност да убијам. 
Ја не држим оружје у рукама и не стојим пред 
престрављеним очима иако ме твој поглед месецима 
престрављује. Немаш чега да се бојиш. Ја оштрицу 
држим окренуту ка себи. Не повређујем нас, газим 
себе. Уосталом, ја само постојим и волим те. Не 
тражим ништа. Нисам од оних који су дигли руке 
од тебе и предали борбу. Само што у овој борби ја 
пуцам у себе. Другачије нећу, не умем да те волим.

Лежимо у мртвој тишини собе уморни од сна. 
Спајамо дланове, уздахе, мисли које не мислимо. 
Гледам те као када сам била твоја и убијам те у 
себи. Заувек и последњи пут.

Сара Митровић

Последњи пут ти пишем о храбрости. Због нас 
који смо поклон неком злом. Због мене која идем 
даље и дубље од неба. Нека ми нико не каже да је 
боље да те нисам ни имала. Нека те одведу. Овога 
пута нека те одведу најдаље, да никада о теби не 
чујем глас. Знаш, последњи пут те носим на савести.

На корак сам до слободе која узалуд полеће. 
Ширим руке и безобзирно крећем ка сваком ко на 
тебе подсећа. Најбоље ће бити ако те никада не 
схватим. Тада ћу другима бити боља. Шта друго 
остаје? Шта ће бити са нашим градом када сване? 
Изгледаће као бурна, пијана ноћ. Ми, ми смо само 
покај неком свом. Неком далеком, сувише далеком 
пријатељу. Знаш, за нас не маре.

Најбоље ће бити ако нам никада више не најаве 
спас. Уосталом за нас то нико неће учинити. Коме 
је стало када нама није. Где си сада? Није ти стало. 
Где је део мог уздаха? Није ми стало. Знаш да лажем, 
потражи отров у мојим очима. Знаш, волећу те сваког 
сутра.

Навлаче ми штит под обрисом страха. Разумем, 
све разумем а знам да ћу стићи на нашу пету страну 
света. Знаш и тамо постоје јутра, само што другачије 
звуче. Звуче онако како ти дишеш.

Не желим те, бићу боља. Не волим те, нисам зла. 
Не желим да радим све што сам радила. Плашим се 
да ме поново страховито нећес волети. Знам, судбина 
је скупа, њу не могу да подмитим, чека ме док је 
чекам. Слагаћу још једном да те не требам. Све до 
тренутка када твојим очима будем изговарала:”Знаш, 
само ти знаш”.

Сара Митровић

Звучи као истина

Знаш, само ти знаш
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Седела је. Деловала ми је као бескрајно усамљена 
и срећна особа. Чак и у том положају који би 
требало да одликује мирноћу тела чинило ми се да 
са собом вуче ланце и стеге. Као да не живи у овом 
времену. Да њен поглед пролази кроз воду, сатире 
време. Дубоко замишљена у покушају да задржи 
мисли које страховито јуре.

Затим се у игру умешало време, текло је као и 
увек независно од мог бића. Вукло ме ка њој, као ка 
старом, провереном пријатељу. Вукло ме и говорило: 
„Познајеш је”. Заиста ми се чинило да су те речи 
истина и да њена плава марама и дуга, опијајуће 
дуга црна хаљина висе на њеном витком телу као 
трагови прошлог времена. Скупљао сам остатке које 
је непомично остављала за собом. Пунио очи њеним 
присуством. Упијао покрете којих није било, мисли 
које нисам могао ни да наслутим, али сам од свега 
најснажније осећао њен поглед. Гледала је, гледала 
је у даљину попут новорођенчета. Велике је даљине 
унутар мене досегао тај бљесак. Памтим и њене 
руке, увек их је држала склопљене као казаљке сата 
које су пресле исти круг небројено пута. Говорио 
сам себи да су свилене да сигурно могу саткати и 
расплести време. Све ми је деловало логично.

Увек сам је гледао као да ми говори нешто смртно 
важно. Проналазио сам је у џеповима пролазника, 
олуцима, киши. Све што је мој поглед дотицао 
деловало је болно досадно јер је поседовало само 
мрву њеног бића.

Некада ми се чинило да је она моја илузија, затим 
бих одлазио и посматрао је како бих својим очима 
доказао да не греше. Њене руке за нијансу светлије 
од жита, поглед, сузе. Желео сам да задржим за себе 
све што би је могло болети. Чак сам се тумарајући 
низ улицу свађао са ветром, говорио му да буде 
нежнији.

Немојте ме погрешно схватити, нисам желео 
да будемо љубавници. Мада верујем да сте то већ 
схватили. Имао сам утисак да је она део мене којем 
бих поклонио све своје осмехе. Вероватно се питате 
зашто јој никада нисам пришао, упитао је како се 
зове. Искрено, не знам ни сам, као да ме нешто 
страховито вукло да останем ту где јесам и будем 
задовољан што имам част да уживам у лепоти њеног 
бића.

Причао сам пријатељима о њој, увек тихо, 
искључиво у себи. Можда сам се плашио да ћу ако 
изговорим наглас изгубити част да је у очима имам 
само за себе. Бојао сам се да је неће сви видети на 
мој начин. Страховао да ће помислити да је обична, 
свакодневна. Можда је била свачија, можда ничија 

али била је божанствена. Била је пупољак из ког се 
свакога дана рађао нови цвет. Тако ми свега волео 
сам је. Почео сам да се кријем од људи и претварам 
себе у њу. Улазио сам у дубину њене личности и 
мислио њене мисли. Волео сам је толико да ми је 
било жао да је додирнем мислећи да ћу укаљати 
њену лепоту. Љутио бих се на себе када бих долазио 
у искушење да искористим њено биће. Зато никада 
нисам осетио њено постојање мислећи да нећу 
умети да понесем сву ту лепоту на длановима.

Одавде вам пишем мртав. У међувремену ме 
освојила смрт или сам ја освојио њу.  Данима сам 
причао са њом предочивши јој своје разлоге за 
одлазак. Уважила их је. Желео сам да одем да бих 
видео да ли она има представу о мом постојању. Да 
ли ће се појавити на месту где ме сахрањују. Где 
сахрањују њу. Где сахрањују моју љубав. Другачије 
не умем да објасним, само драги моји нисам ја умро, 
онако како људи умиру. Ја сам допустио свом уму и 
телу да прате љубав. Бестидница се није појавила.  

Сара Митровић

Она
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Искочићу! Једем, трагови зуба на прстима.
                 Љубим, али то су моје усне.
Искочићу! Нешто се креће испод коже. 

Имам циглу у стомаку, вуче ме ка дну.
Искочићу! Вечерас сам ја-нико. Вечерас 

сам ја- ништа. А и то је нешто.
Искочићу! Зато што у мени расте нешто. 

Покреће ме, осећам како се мрда у мени.
Мала ми је лобања, експлодираће. Мало 

ми је тело, нестаће у прах. Изгореће.
Неко се пита: ‘Бацити поглед, или 

написати нешто па бацити кроз прозор?’. А 
мене вуче- бацити себе. Зове ме. Жели ме. 
Та мисао ме похотно посматра, као блудна 
жена, или дубина океана.

На балкону неког стана, неке зграде, седи 
двоје људи. Лица им се не виде од дима 
цигарете, али ја знам- видим- посматрају 
мене. Осећам-није време.

Измичем себи, увек. За једну мисао, један 
додир, један удах. Увек сам бар милиметар 
испред себе.

Искочићу! Звер гребе испод коже, жели да 
излети, покида ме. Али осећам-није време. 

Више нисам нико. Нисам ни ништа. Сада 
сам тачка, али моје очи су и даље на моме 
лицу. Оне сада виде бескрајне даљине, ја 
сада обухватам све.

Крећем се. Полако путујем. Видим, негде, 
у некој даљини, гори свећа на нечијем 
прозору. И знам- негде, нигде, неко, као и ја 
нико- чека.

И опет сам ја-ја. И сат је-сат. И ноћ је, 
дуга је, хладна је.

Исидора Драгичевић

Метални звук. Клопарање његових шупљих 
костију, и снови које нисмо досањали. Чаробна 
јутра и нове наде, све оно што смо оставили за 
собом. Мисао, у тренутку изгубљена. Песма, 
неиспевана. Оштар звук корака у муклој ноћи. 
Магла, што попут врха копља копа по месу међу 
твојим ребрима. Спаситељ касни...

Видиш светло. Једна свећа на нечијем 
прозору. Она гори само за тебе, док неко чека 
да му се вратиш. Јесам ли то ја? Не знам. Не 
сећам се више. Толико сам стара, да се више ни 
свог имена не сећам. Стара сам као река, време 
и мирис поља лаванде. Неумитно и неоспориво 
течем, савршено свесна да се губим у траговима 
прошлости. Кад свећа догори, твоје ће светло 
бити изгубљено, као наши дани и моје сећање 
на твој лик. Наши ће се светови заувек одвојити 
танком линијом таме, и онда ћемо веровати да 
смо сами себи довољни.

Лутке од порцелана. Сећања из чуда које смо 
називали животом, па смо себи дали ту слободу 
да га уништимо. Крпене лутке, без мозга, којима 
се играју деца. Дају им живот, као онај који је 
нама био подарен, који су нам одузели зато што 
смо се усудили да будемо слободни.

Осећаш пламен под кожом. Неодређен свраб, 
који би те, да си жив, натерао да вриштиш. 
Прогоне те кошмари. Или су то сећања о 
постанку и пропасти једног величанственог 
града у магли, коњима Пакла и дану када смо 
умрли и постали бесмртни. Станари града у 
магли живели су скривени иза својих хладних, 
камених зидова, исто тако хладних и камених 
срца. У ствари су се плашили. Светлости, 
додира и снова, свега онога што смо ми 
захтевали. Град у магли је уништен, његово 
сунце- заклоњено репом звери из пећине, а 
величанствени јунак постао је још само једно 
тело у гомили њему сличних. На тој гомили ће 
завршити и наша тела, чим свећа догори. 
Чекам те.

Исидора Драгичевић

Ноћ
Заборав
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Цртежи: Нина Пухар



Плачите и нека вам је наздравље!
Толико пута у животу сам плакала. И сама, и 
пред другима, и због неправде, и због увреде, и 
због дечака,  и због среће, и на клупи, и у кући... 
Сигурна сам да сте и ви. Зато вам саветујем, 
дајте себи одушка- пустите сузе нек теку! И наша 
позната новинарка Мирјана Бобић у свом комаду 
каже Сузе су ОК!  И јесу, кад вам кажем. 
Некада се говорило да су плачљиве само жене 
и да мушкарцима таква слабост не пристаје. Тек 
50-их година прошлог века и јачи пол је открио 
да сузе делују као лековито средство. Од XVIII 
века је суза мушкарца у неким раздобљима 
представљала знак дубоке осећајности. Данас 
се плач мушкарца сматра прилично мужевним. 
Још грчки песник Вергилије сматрао је сузе “ 
племенитим “, а Овидије је саветовао онима који не 
знају да плачу да науче под хитно, док по познатом 
грчком филозофу Сенеки, плач олакшава душу.
Дакле дечаци и девојчице сузе нису срамота!
На пример и на ТВ-у се плаче у потоцима, 
посебно у латиноамеричким серијама. Плачу и 
тек проглашене мисице, њихове маме, тетке... 
Плачу они који освајају награде, они који их не 

освајају. Плачу они који се присећају узбудљивих 
догађаја. Они који их никада неће доживети. Плачу 
политичари када долазе на власт, а још више када 
морају да је напусте...
Плач је и обавезан део спортских догађаја. Када 
је реч о уметничком клизању постоји кованица “ 
пољубац и сузе” . То је крај наступа када клизачи 
очекују оцене и када се обавезно љубе и плачу, 
било због среће, било због неуспеха, а све то 
јавно, и наравно, пред ТВ камерама.
Постоје и историјске сузе. На пример сузе жене 
познатог француског писца Оноре де Балзака, која 
је после његове смрти непрекидно плакала три 
недеље! Песник Жак де Нервал продао је своје 
сузе једном колекционару, за много више новца, 
него што би овај иначе дао на његове песме.
На ову тему урађене су и озбиљне статистичке 
студије, које кажу да мушкарци плачу 17 пута 
годишње, док жене то чине 64 пута. Женски плач 
обично траје шест минута, а мушки четири. Ако 
се неко заинтересовао, наука о сузама зове се 
дакрилогија. Нисте чули? Да се расплачеш од муке! 

Тијана Илић
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ПРЕ СТО ГОДИНА ГАЂАЊЕ ИЗ ПИШТОЉА ЗА ДВОБОЈ 
БИЛО ЈЕ ОЛИМПИЈСКИ СПОРТ.

АЈКУЛА СВОЈЕ ОШТРЕ, ТРОУГЛАСТЕ ЗУБЕ (У ПЕТ 
НИЗОВА) НЕПРЕКИДНО МЕЊА И ТОКОМ ЖИВОТА 
ПРОМЕНИ И ДО ТРИДЕСЕТ ХИЉАДА ЗУБА. УЈЕД БЕЛЕ 
АЈКУЛЕ РАВАН ЈЕ СНАЗИ ОД ТРИ ТОНЕ.

У СТАРОМ ЕГИПТУ КАЈСИЈУ СУ НАЗИВАЛИ “СУНЧЕВИМ 
ЈАЈЕТОМ”.

У ЛИМУНУ ИМА ВИШЕ ШЕЋЕРА НЕГО У НАРАНЏИ.

ПРЕЧНИК ЗЕМЉИНЕ ОРБИТАЛЕ ЈЕ ТАЧНО 1.000 ВЕЋИ 
ОД РАЗДАЉИНЕ КОЈУ СВЕТЛОСТ ПРЕЂЕ У СЕКУНДИ.

У ЈЕЗЕРУ  НИКАРАГВА ЖИВЕ ЈЕДИНЕ СЛАТКОВОДНЕ 
АЈКУЛЕ НА СВЕТУ.

УДАХ ПРОСЕЧНЕ ОСОБЕ ДОСТИГНЕ ДРУГИ ПОДЕЉАК 
НА БОФОРОВОЈ СКАЛИ ЈАЧИНЕ ВЕТРА (ЛАГАНИ 
ПОВЕТАРАЦ).

ЗАКОН ЈЕ У 16. ВЕКУ ДОЗВОЉАВАО МУЖЕВИМА ДА 
ТУКУ СВОЈЕ ЖЕНЕ, АЛИ САМО ПРЕ 22 ЧАСА.

ВОДА ЈЕ ОКО 800 ПУТА ГУШЋА ОД ВАЗДУХА, ПА ЈЕ 
РИБАМА ПОТРЕБНО МНОГО СНАГЕ ДА БИ СЕ КРЕТАЛЕ.

У ЉУДСКОМ МОЗГУ У СВАКОЈ СЕКУНДИ СЕ ОДИГРАВА 
ВИШЕ ОД 100.000 ХЕМИЈСКИХ РЕАКЦИЈА.

ШАХ СУ У ЕВРОПУ ДОНЕЛИ АРАПИ КОЈИ СУ 
711. ГОДИНЕ ЗАГОСПОДАРИЛИ ПИРИНЕЈСКИМ 
ПОЛУОСТРВОМ.

ЗВУК ПУТУЈЕ ТРИ ПУТА БРЖЕ КРОЗ ВОДУ, НЕГО КРОЗ 
ВАЗДУХ.

СЛИКАР ВАН ГОГ ЈЕ ЗА ЖИВОТА ПРОДАО САМО ЈЕДНУ 
СЛИКУ. ТО СУ ЦРВЕНИ ВИНОГРАДИ.

ОСТРИГА ТОКОМ ЖИВОТА МОЖЕ ДА МЕЊА ПОЛ 
КОЛИКО ГОД ПУТА ТО ЖЕЛИ.

СТРАХ ОД ДУГИХ РЕЧИ ЗОВЕ СЕ ХИПОТОМНОСТРОСЕСК
ВИПЕДАЛИОФОБИЈА.

БАБА РУСКОГ ЦАРА ИВАНА ИВ ГРОЗНОГ БИЛА ЈЕ 
СРПКИЊА ИЗ ПОРОДИЦЕ ЈАКШИЋА.

ГОЛФ ЈЕ ЈЕДИНИ СПОРТ ИГРАН НА МЕСЕЦУ.

ПРВА ЧЕТИРИ ПОТЕЗА У ШАХУ МОГУ СЕ ОДИГРАТИ НА 
318.979.564.000 НАЧИНА.

РАД НАС ЧУВА ОД ТРИ ВЕЛИКА ЗЛА: ДОСАДЕ, 
ПОРОКА И ОСКУДИЦЕ.

Волтер 
МРВИЦА РАДОСТИ СВЕМУ ДАЈЕ МИРИС И 
УКУС.

Моралес 
ЗНАЊЕ БЕЗ ИСКУСТВА ЈЕ ИСПРАЗНО, А 
ИСКУСТВО БЕЗ ЗНАЊА ЈЕ СЛЕПО.

Кант 
УПОРНА ДОБРОТА ПОБЕЂУЈЕ И НАТВРЂЕ СРЦЕ.

Сенека 
ДА БИ СЕ ПРИЗНАЛА ТУЂА ВРЕДНОСТ, ТРЕБА 
ИМАТИ ВЛАСТИТУ.

Шопенхауер 
ДОКАЖИ ДА СИ СПОСОБАН КАДА ТЕ ОЦЕЊУЈЕ 
НЕСПОСОБАН.

Виб
СВАКО ЖЕЛИ ДА ЈЕ НЕКО, НИКО НЕ ЖЕЛИ ДА 
РАСТЕ.

Гете
БОГАТСТВО ЈЕ КАО МОРСКА ВОДА: ШТО ЈЕ 
ВИШЕ ПИЈЕШ, СВЕ СИ ЖЕДНИЈИ.

Шопенхауер
ЖИВОТ ВЕЋИНЕ ЈЕ БЕЖАЊЕ ОД САМИХ СЕБЕ.

Хегел
ЖИВОТ НАМ ВРАЋА САМО ОНО ШТО МИ 
ДРУГИМА ДАЈЕМО.

Андрић 
...  О СРЕЋИ

ЧУДНО ЈЕ ТО КАКО ЈЕ МАЛО ПОТРЕБНО ДА 
БУДЕМО СРЕТНИ, И ЈОШ ЈЕ ЧУДНИЈЕ КАКО 
НАМ БАШ ТО МАЛО НЕДОСТАЈЕ.

Иво Андрић
НЕ МИСЛИ ДА ЈЕ ТРЕНУТАК СРЕЋЕ НЕШТО 
МАЛЕНО. СРЕЋА И ПОСТОЈИ САМО У КРАТКИМ 
ТРЕНУЦИМА.

Хенри Ван Дајке
КАЛУП СРЕЋЕ ЧОВЈЕК ДРЖИ У СВОЈИМ 
РУКАМА.

Бацон
БИТИ СРЕЋАН ЗНАЧИ БИТИ СЛОБОДАН, НЕ ОД 
БОЛИ И СТРАХА,ВЕЋ ОД БРИГЕ ИЛИ ТЕШКОЋЕ!

Одеон
КАД СИ СРЕЋАН И СУНЦЕ ЗА ТОБОМ ЖУРИ.

Ивана Мажуранић

ПРЕ СТО ГОДИНА ГАЂАЊЕ ИЗ ПИШТОЉА ЗА ДВОБОЈ 
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...Завршила сам са свим својим обавезама, нема школе, а другарица и ја се смарамо.  
Вероватно се и вама ово догађа.  Слободно време проводите за компјутером. То мора 
да престане! Ево много бољег решења.
Посетите  места  која можда нисте ни знали, али дефинитивно  морате да их  видите.  
Полећемо!

МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  
Многи долазе у Београд само да би посетили  Музеј Николе Тесле. 
Нама је на дохват руке, али је најмање посетилаца из Београда. У 
овом музеју  имате прилику да изводите експерименте или сами 
преноситe струју својим телом.  Музеј је јединствена 
институција науке и културе у Србији, као и у свету. 

АВАЛСКИ ТОРАЊ!
Срушен је за време бомбардовања 1999. Био је симбол Београда. Дуго 
година се скупљао новац за његову поновну изградњу. И поново имамо 
Авалски торањ, виши од старог. Висок је 204,5м.  На 120 м можете да 
ручате, четири метара изнад налази се видиковац, до којег се лифтовима 
стиже за свега 20 секунди. Одатле се пружа најлепши поглед на наш 
град. 

БЕОГРАДСКИ ЛАГУМИ
Посетите град испод града. Београдске лагуме. 
Откривени су тунели и многе просторије... Најпознатији онлајн водич  
кроз необична места на свету, на мапу дестинација ставио је и лагуме 
испод Tашмајданског парка.  Лагуми су једна од  најмистериознијих 
места у Београду. У подземљу се протежу  километри лагума, тунела, 
пећина, пролаза и ходника.

ХАЈП
Ако не знате где да изађете са друштвом на кафу, ево правог места 
за то - клуб „Нуре“. У пријатном амбијенту уз џез музику провешћете 
угодне тренутке. Морате обавезно пробати и колаче, јер тек тада 
ћете свакако уживати.

КИНОТЕКА
Волите филмове, волите и биоскоп, а волели 
бисте и да погледате неки стари филм. Онда је Кинотека право место 
за вас. Национални филмски архив Србије, основан 1949.  из архива, 
биоскопа и библиотеке.   Овде ћете свакако уживати. И ја сам уз  филм 
„Освета црвене вештице“.

СКАДАРЛИЈА
Посетили смо једну од најстаријих и најлепших 

улица  у Београду, Скадарлију.  При слабом светлу по поплочаној 
калдрми ушетали смо у неку од староградских кафана. То је прави 
провод! Најбоља клопа, староградска музика, све  у духу старих 
времена. Стециште некадашњих боема  данас је заштитни знак 
Београда.

Припремила: Катарина Живановић

1. Десило ти се да сањаш школу. Шта се 
десило у том сну?

a) Улазим, јер почиње час.
б) Пролазим мирно поред професора и 
разговарам са друштвом.
ц) Палим је и смешим се док она гори.

2. Будиш се и схваташ да је понедељак. 
Твоја прва реченица је:

a) Дивно.
б) Дан као и сваки други, преживећу.
ц) Мама, боли ме глава.

3. Добијеш јединицу, а сматраш да си 
знала/о. Како се осећаш?

a) Ужас, убићу се.
б) Ништа страшно, није ни прва ни 
последња.
ц) Желим да гађам професора и да му 
нанесем тешке телесне повреде.

4. Професорка је рекла да ће на тесту бити 
додатно питање, али неће утицати на оцену, 
јер сте ту лекцију прескочили. Шта мислиш 
о томе?

a) Наравно да ћу научити.
б) Прочитаћу, чисто да знам о чему се ради.

ц) Не пада ми на памет да то учим и ово 
што морам веровтно нећу научити.

5. Друг/другарица иза тебе непрестано 
меље и не зна да стане. Професор мисли 
да си то ти и каже ти да изађеш напоље. 
Шта радиш?

a) Извинићу се, иако то нисам био/ла ја. 
Молићу да ме не избацује.
б) Изаћи ћу мирно, иако ме је узео на зуб.
ц) Устаћу и расправићу се са њим, јер 
није у праву.

6. У дворишту избија туча за време одмора 
(ти знаш да је то кажњиво), шта радиш?

a) Утрчавам у учионицу, то ме не 
интересује.
б) Стојим са стране и посматрам. То бар 
није кажњиво.
ц) Туча ми је увек забавна, улетећу, баш 
ме брига за правила – никад их нисм 
поштовао/ла.

7. Шта за тебе значи распуст?

a) Веома досадан период.
б) Само мање обавеза.
ц) Одмор од школе.
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Највише одговора под А
Претпостављам да уме 
да те убије досада када 
ниси у школи, али зар је 
толико волиш? Права си 
вредница, и оно што не 
треба ти урадиш. Не брини 
за то што неки не могу да те 
разумеју. Саветовала бих ти 
да се опустиш, ипак, ниси ти 
компјутер. Више се дружи!

Највише одговора под Б
Слажем се са твојом 
тактиком – мало школа, 
мало друштво. Наравно, 
понекад се деси више 
друштва него школе, али 
нико ти то не може замерити. 
Налазиш се у златној 
средини. Своје навике немој 
да мењаш, таман ти је добро 
пошло.

Највише одговора под Ц
Сматрам да школа баш и 
није неко право место за 
тебе, али кад си већ ту... 
То што је тебе баш брига 
за сва правила и границе 
може да ти користи у животу, 
али ушколи баш и не. 
Запитај се следећи пут кад 
будеш био/ла у ситуацији 
да се расправљаш са 
професором, колико ће то да 
ти помогне? Мењај се!!!

РЕШЕЊА

Признајте, колико  пута вам „није било добро“  пред  контролни, писмени или када сте 
требали да одговарате за оцену. Овај тест ће вам помоћи да видите да ли стварно 
волите  школу. 
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МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  
Многи долазе у Београд само да би посетили  Музеј Николе Тесле. 
Нама је на дохват руке, али је најмање посетилаца из Београда. У 
овом музеју  имате прилику да изводите експерименте или сами 
преноситe струју својим телом.  Музеј је јединствена 
институција науке и културе у Србији, као и у свету. 

АВАЛСКИ ТОРАЊ!

БЕОГРАДСКИ ЛАГУМИ
Посетите град испод града. Београдске лагуме. 
Откривени су тунели и многе просторије... Најпознатији онлајн водич  
кроз необична места на свету, на мапу дестинација ставио је и лагуме 
испод Tашмајданског парка.  Лагуми су једна од  најмистериознијих 
места у Београду. У подземљу се протежу  километри лагума, тунела, 
пећина, пролаза и ходника.

КИНОТЕКА
Волите филмове, волите и биоскоп, а волели 
бисте и да погледате неки стари филм. Онда је Кинотека право место 
за вас. Национални филмски архив Србије, основан 1949.  из архива, 
биоскопа и библиотеке.   Овде ћете свакако уживати. И ја сам уз  филм 
„Освета црвене вештице“.

СКАДАРЛИЈА
Посетили смо једну од најстаријих и најлепших 

занимЉивосТи

...Завршила сам са свим својим обавезама, нема школе, а другарица и ја се смарамо.  
Вероватно се и вама ово догађа.  Слободно време проводите за компјутером. То мора 
да престане! Ево много бољег решења.

�����!

38



Дом ученика средњих школа 
„Јелица Миловановић”, 

Београд, Крунска 8
www.jelicamilovanovic.edu.rs


