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Уводна реч
Драги гимназијалци,
Са поносом и задовољстом желимо да вам представимо први број листа у овој
школској години који је, и поред новонастале методе комбиноване наставе у школи
проузроковане тренутном епидемиолошком ситуацијом, успео да прикупи велики број
креативиних и занимљивих текстова различитих тема. Верујемо да је већини, како
професора, тако и ученика, било тешко да се прилагоде новим методама рада, предавања
и учења, међутим, можда је многима овакав начин функционисања у оквиру школског
система омогућио мало више простора и слободног времена, те подстакао да ђаци
помоћу своје креативности почну стварати дела која ће у другима будити интересовање,
изазвати подстрек и инсипирацију да и сами нешто створе.
Френклин Рузвелт је једном рекао да ,,људи нису заточеници судбине, него
заточеници властитог ума”, па када је већ тако - трудимо се да наш ум буде што бистрији,
просвећенији и иновативнији.
Желимо да изразимо огромну захвалност бившим уредницима који су посвећено
и марљиво обављали свој посао, те се надамо да ћемо успешно наставити њиховим
стопама. Такође, захваљујемо се свим ученицима који су допринели да садржај
школског листа буде што богатији и тиме омогућили да Gymnasium поново засија у
пуном сјају.
Неизмерну подршку и срећу желимо младим првацима који су уписали нашу
гимназију и саветујемо их да буду веома упорни и вредни, јер и поред многих потешкоћа
и напорних дана који их чекају унутар ове установе временом ће увидети колико је лепо
бити гимназијалац и верујемо да ће им средњошколски дани проведени у гимназији
остати у лепом и драгом сећању током целог живота.
Чак и током овог тешког времена које нас је задесило, битно је пронаћи лепе и
позитивне мисли, добре људе око себе и квалитетно организовати своје дане. Ми вам од
срца желимо да их проведете у што већој радости и весељу.
Будите здрави, срећни и испуњени оним што вам причињава највеће
задовољство!
Уредници
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ШКОЛСКИ ДНЕВНИК - ,,СВЕТОЗАРАЦ”
Почетак нове школске године
у Гимназији ,,Светозар Марковић”
донео је са собом многе лепе вести и
нова велика дешавања. Један од
убедљиво најзначајних пројеката
који је своју реализацију почео пре
свега две недеље јесте гимназијалски
школски дневник који је симболично
добио назив ,,Светозарац”. Поред
бројних занимљивих ваншколских
активности едукативног садржаја,
попут
новинарске,
литерарне,
драмске и спортске секције које наша гимназија пружа својим ђацима, школски дневник
сачињен из мноштвa интересантних, васпитних и информативних сегмената,
представља пројекат који ће свакако постати јединствен и упечатљив за нашу школу.
Емисија ,,Светозарац” се састоји из неколико битних делова, односно рубрика, као што
су, на пример: информативне вести које имају за циљ да гледаоцима приближе актуелна
дешавања у школи, затим рубрика која је посвећена разговору, у првој епизоди са
директором који је говорио о стању у школи и како је то бити глава једне тако моћне
установе, а генерално ће се водити разговори са професорима о неким значајним и
тренутно занимљивим социолошким, књижевним, филозофским и еколошким темама.
Последња стална рубрика која ће бити део сваке епизоде школског дневника носи назив
,,У школској клупи поново” и намењена је бившим ученицима наше гинмазије који су
постали зреле и оформљене личности, те својом памећу и искуством могу да буду добар
пример младима и да сведоче о томе како је то бити гимназијалац. Поред сталних
рубрика одређене епизоде дневника могу да садрже и додатне видео исечке о тренутним
културним манифестацијама и хуманитарним дешавањима, као и историјске приказе
велелепних грађевина, али и научних и религијских установа града Суботице.
Редакција школског дневника броји релативно мали број ученика који су активно
спремни да учествују и максимално се посвете раду. Међутим, како време буде
одмицало и како ученици буду бивали све више информисани о томе шта је заправо
,,Светозарац“ и какве се активности спроведе за његов напредак, верујем да ће број
чланова наше редакције нагло порасти и доспети на један завидан ниво.
Била сам бескрајно срећна и поносна када се донела одлука да школски дневник
носи назив ,,Светозарац“ који сам предложила на једном од састанака редакције и чврсто
верујем да ће његово име још дуго времена одјекивати улицама нашег града и бити део
многих медијских платформи.
Главни аутор , који је служећи се искључиво својом креативношћу, амбицијама
и упорношћу осмислио читав концепт ,,Светозарца“, јесте професор историје Сава
Самарџић. Наравно, како нам није све у животу дато да сами видимо и разумемо, већ
увек треба ослушкивати мишљења и идеје других, дискутовати о њима и тек онда
направити готов производ, сарадници који су одмах узели активног учешћа у
реализацији пројекта јесу професорка српског језика и књижевности Бојана Ђоројевић,
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професорка математике Сич Емеше и професор мађарског језика и књижевности Хереди
Карољ.
У наставку текста налази се кратки интервју са творцем дневника, професором
Савом који је са задовољством одговорио на питања, приближавајћи нам тако прави
смисао и сврху ,,Светозарца“.
Питање: Како сте добили идеју за овако велик и значајан пројекат попут
школског дневника? Чиме сте били инспирисани?
Одговор: Веома је важно, да се данас, када је наш медијски простор презасићен
вулгарним садржајем и разним телевизијским емисијама конципираним по принципу
лаке забаве, у програмској шеми телевизија нађе и едукативни програм. Корисно је да
сваки програм садржи друштвене, социолошке, психолошке и историјске теме обрађене
тако да их разуме шира друштвена популација. На тај начин се врши утицај на гледаоце
којима се пружа прилика да сами, колико су у могућности, креирају свој медијски
простор. Наш нобеловац Иво Андрић је рекао да „само неуки и неразумни људи могу да
сматрају да је прошлост мртва и непролазним зидом одвојена од садашњице.“ Повезати
догађаје из прошлости са савременим темама. Учити људе тако што ћете им својим
здравим ставовима и размишљањима развејавати магле и незнања.
Питање: Да ли сте наишли на отпор и критике колега или других људи у свом
окружењу, односно да ли је било тешко реализовати тако битан пројекат?
Одговор: Нисам наишао на критике колега у нацрту идеје што је добро, а надам
се да ће конструктивних критика када је већ почела реализација пројекта бити, што је
такође добро. До сада сам добијао савете и упуте како и на који начин да се реализује
идеја, а у наредном периоду надам се да ћемо заједнички, колеге, ви ученици и ја радити
квалитетан програм уз велику подршку телевизије YU ECO која је показала велико
интересовање и жељу да се овај пројекат реализују.
Питање: Који је циљ школског дневника?
Одговор: Циљ "Светозарца" је да публици у Суботици и шире прикажемо какве
све квалитете пружа наша школа. Како се ради са ученицима, каква су размишљања
ученика, шта жели и очекује ваша генерација која је свакако наша будућност у сваком
смислу, где грешимо ми старији и они мало старији, на који начин да нађемо решења и
дођемо до одговора који вас интересују.
Питање: Коју будућност видите за ,,Светозарца”? Шта даље? Каква су Ваша
очекивања?
Одговор: Будућност "Светозарца" је везана са вашим интересовањима и жељом
за заједничким радом на овом пројекту. Бројне су теме које можемо да урадимо и
обрадимо их уз помоћ ваших речи и објектива камере. Зато позивам све ученике који
желе да се опробају у овом пројекту да нам се прикључе - као презентери, аутори
текстова или рубрика.
Како је професор и напоменуо, будућност ,,Светозарца“ зависи искључиво од
залагања ученика, њиховог марљивог рада и доприносу који дају путем идеја, савета и
критика. Кључно је у овако значајан пројекат ангажовати мотивисане, савесне,
посвећене и вредне људе који ће својом памећу, свешћу и речима померити строго
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зацртане границе уобичајеног и постићи један општи потребни напредак у културном,
али и свакодневном животу. За такве разумне главе и читав универзум би био премали.
Лазарела Стефановић, 2.1

Elátkozott költők?
(Baudelaire, Verlaine, Rimbaud)
A szépséget, harmóniát keresték a rosszban, betegben, miközben nyakig süllyedtek a
mocsokba, és egyre züllöttebb életet éltek. Mindannyiukban volt egy kis angyali és egy kis
démoni rész is. A züllöttségben találták múzsáikat, az élvezeteket hajszolva merültek el a világ
minden erkölcstelen dolgában. De vajon nevezhetjük-e őket elátkozottaknak?
Igen, talán azok voltak, mivel a társadalom nagy valószínűséggel elítélte őket. Talán
nem voltak elátkozottak, hiszen a rosszban, a csúnyában, a beteg dolgokban is láttak szépet.
Ám valószínűleg az is megterhelő lehetett, hogy a szépben is rátaláltak a rosszra, ahogyan
Baudelaire a szerelemben a halált látta (Egy dög) vagy Verlaine, aki már-már vágyott a halál
megtapasztalására („Óh, múlni már,/ Ősz! hullni már/ Eresszél!”- Őszi chanson). De
említhetnénk Rimbaud-t, aki a költők látnokká válását hirdette, ám a folyamatát szenvedésnek
nevezte, és a pokoljáráshoz hasonlította.
Úgy gondolom, a modern költők túl nagy szabadságvágyása okozta az életuntságukat.
A társadalom nagy valószínűséggel elítélte őket züllöttségük miatt, mivel folyton az
élvezeteket hajszolták, így az élet egy idő után számukra szenvedéssé vált. A kezdetektől fogva
ott van a vágy és a félelem az emberben, ám belőlük, mintha hiányzott volna a félelem, mivel
azok a dolgok, amelyek a hétköznapi embert elrettentik, azok vonzották őket. A vágy és a
szenvedély égett bennük, így ez is lehet az oka hedonista viselkedésmódjuknak. Az életüket
nevezhetnénk talán értelmetlennek is, mivel ellentétben a társadalom „hasznos” tagjaival, ők
nem törődtek annyit családjaikkal, például Verlaine elhagyta családját, hogy Rimbaud-val
lehessen. Ám mikor Rimbaud véget akart vetni kapcsolatuknak, Verlaine fegyvert ragadott, és
elszabadult indulatai miatt meglőtte a fiút.
Hallhattuk már a sátánpoéta kifejezést is, így talán mikor meghalljuk nevüket, egyfajta
félelem is keresztülfut rajtunk. Véleményem szerint a modern költők izgalmasak, ám egyben
van bennük valami rémisztő is. A szokatlan témájú verseik kissé negatívak, például Baudelaire
Egy dög című verse, amelyben a szerelmet a halálhoz kapcsolja. Egy hétköznapi ember a
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szerelmet szépnek éli meg, és nem is gondol közben a halálra, mivel a szerelem az élet része,
és nem a halálé. Persze valamilyen szinten azonosulni lehet a modernista költőkkel is, hiszen
megérthetjük az ő világszemléletüket is. Bennünk is néha felmerül a rossz gondolata, ám ezt
szeretjük elhessegetni. A modernista költők olykor beleuntak minden kötöttségtől mentes
életükbe, és megundorodtak tőle. De sokszor el is vonultak a társadalom elől, így a romantikus
költőkkel ellentétben nem vállalták a népvezér szerepét, s saját bohém életüket folytatták
elefántcsonttoronyba zárkózva.
Nem nevezhetjük tehát a modernista költőket elátkozottnak, ám a képességük, vagyis a
világ szemlélésének másfajta módja, érzékenységük lehet áldás és átok is. Talán a rájuk
nehezedő társadalmi nyomás, vagy a bennük levő világfájdalom és undor az oka annak, hogy
ők mégis így hivatkoztak magukra. Szerintem, emiatt menekülhettek az alkohol és a drogok
közé, amelyek, mint a helyi érzéstelenítők elnyomták bennük a folytonos fájdalmat és undort.
Horváth Réka

UTICAJ KORONA VIRUSA NA UMETNOST
-POZORIŠTE I FILMBioskopi i pozorišta su početkom pandemije prvi zatvorila vrata, s obzirom na
nemogućnost okupljanja većeg broja ljudi u javnim zatvorenim prostorima. U periodu krize,
kakvu trenutno ceo svet preživljava, umetnost je jedan od načina koji nam pomažu da istu lakše
preživimo. Zahvaljujući internetu, u mogućnosti smo da pratimo gotovo sva aktuelna
umetnička dešavanja na različite načine - određena pozorišta emitovala su na internetu snimke
svojih predstava, koncerti i festivali održavali su se online kao i ture u nekim muzejima.
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Ipak, direktna interakcija -u pozorištima između publike i glumca, a u kinematografiji
boravak ispred bioskopskog platna, ne može da se nadomesti.
U Srbiji je, takođe, pandemija novog korona virusa drastično uticala na radni i
egzistencijalni položaj umetnika i kulturnih radnika. Mnogi umetnici, kustosi i kulturni
menadžeri pretrpeli su ogromne finansijke gubitke. Samo bioskopi u Srbiji su zbog korone
izgubili oko 20 miliona evra. Finansijski profit koji ostvaruju kulturne ustanove širom sveta je
svakako nezaobilizan faktor u napredovanju i poboljšanju istih, ali ubedljivo postoje još mnoge
velike muke i potoškoće koje su zahvatile bioskope i pozorišta.
Upravo jedan od tih jakih udaraca kulturi zadalo je otkazivanje i odlaganje festivala,
filmskih i pozorišnih premijera. Sve važne manifestacije, poput dodele Oskara i drugih velikih
nagrada, pomerene su za neki naredni period.
Sa druge strane, život samih umetnika postao je iznimno dosadan, monoton i običan.
Profesionalni glumci večeri više nisu provodili u prelepim kostimima i upečatljivim maskama
pod jakim svetlom obližnjeg pozorišta, niti su uživali u veselom dobacivanju i smehu svoje
publike i ogromnom apluzu i uskliku nakon završene predstave.
Umetnici plesa i baleta takođe su se priklonili novonastalim okolnostima, a vrhovi špic
baletanki na parketu podijuma i klasična muzika u pozadini polako je utihnula.
Prosto se ne zna kome je teže da
se nosi sa ovim surovim i teškim merama
bezbednosti, umetnicima ili ljudima koji
su iz dana u dan sa oduševljenjem
pomnom pratili i divili se svakom novom
delu i projektu, a taj osećaj zadovoljstva
im je privremeno bio oduzet.
No, na svu sreću, danas publika
posle poduže pauze ponovo može da
uživa u grickanju kokica ispred bioskopskog platna i u glasnom odzvanjanju glumačkih uzvika
i replika unutar pozorišnih sala, uz obavezno pridržavanje određe-nih preventivnih mera.
Petra Janačković i Tijana Stefanović, 2.b

Az ész nem minden
A Forrest Gump című film elemzése
Ezt a filmet már régóta terveztem megnézni, és adódott a lehetőség, ugyanis fent volt a
választható filmek listáján. Rengeteget hallottam a filmről, meg a híres „Fuss, Forrest, fuss!”
szállóigével is gyakran találkozni, de sosem értettem a jelentését. Mindeddig.
A Forrest Gump bebizonyítja, hogy az ész nem minden, és gyengébb szellemi
képességekkel is lehet sikereket elérni, ezért nagyon érdekes és tanulságos történet. Műfaja
tragikomédia, és rettenetesen jól közvetíti az érzelmeket. Ha kell, akkor humort, ha kell
szomorúságot, derűt, sőt, engem néha még a hideg is kirázott. A film egy könyv megfilmesített
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változata, szerintem remek rendezéssel, zseniális szereposztással, nagyszerű színészekkel és
színészi játékokkal. A fiatal Forrest szerepében Michael Conner Humphreys látható, míg az
idősebb Forrestet Tom Hanks alakítja. Mindkettő színész csodálatosan eljátssza a buta, ámbár
hatalmas szívvel rendelkező karaktert, aki a jövőben nagyon sikeres lesz, de sajnos mindezt a
sikert nem képes felmérni.
A film egy madárpihével, madártollal kezdődik, amelyet a szél fúj főhősünk, Forrest
lába elé (ennek a pihének még később értelme lesz, bár ezt a néző akkor még nem sejti), aki a
megállóban várakozik. Ezt remek kamerajátékkal oldották meg, és kifejezett lágy, gyengéd
bevezetője a filmnek. Forrest az utasokat kínálgatja a padon bonbonnal, és közben elmeséli
élete történetét. Kisgyerek korától indul a story, és folyamatosan haladunk előre a jelenbe.
Néha ugrál az időben a narráció, olykor visszatérünk a valóságba, mivel folyamatosan
váltakoznak az emberek az állomáson, akiknek a főhős mesél, és ez kizökkenti, alakítja az
élettörténet elbeszélését is. Számtalan helyen megfordult főhősünk, sok tragédia érte, és fogja
is még, amint felkel a padról. A sok rossz mellett történnek vele jó dolgok is, bár egyiket sem
nagyon fogja fel. Rengeteg geg és poén van a filmben, számos meglepő csavart tartalmaz, és
realisztikusan mutatja be az egész 20. századot. Az anyja bejuttatta az általános iskolába, és
mivel remekül amerikai focizott, befejezte a főiskolát is, ahol ő volt a leggyorsabb futó,
kiskorában őt ért zaklatások miatt is. Innen ered a „Fuss, Forrest, fuss!” szólás. Ezt egy
gyerekkori barátja, későbbi szerelme, Jenny mondta neki. A katonaságban szert tett
barátságokra, sok életet mentett, később ki is tüntették, versenyszerűen pingpongozott a
hadseregnek. Mivel kitüntetett katona volt, ezért sok híres emberrel találkozott, akár véletlenül
is. Az amerikai elnökkel, híres színészekkel, és későbbi híres cégek tulajaival, beleépítve a
filmbe az Apple-t meg Elvis Presley is. Forrest érzelmes ember, aki a film végére nagyon jól
ki tudja fejezni érzelmeit, így ő is fejlődést mutat.
Nem könnyű film, de ha nagyon belefúrjuk magunkat, és figyelünk az apró részletekre,
akkor rájövünk, hogy nagyon sok a komoly mögöttes tartalom a szórakoztató poénok mögött.
Kéri Sándor Botond, 2.3
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Sinhronizacija
Sinhronizacija ili davanje glasa (glasovna gluma)
je umeće glasovne sinhrnizacije radi prikaza lika,
odnosno uloge.
One mogu biti:
animirane;
izvanscenske;
izvanekranske.
Izvođači koji daju glasove nazivaju se glasovnim glumcima ili pozajmljivačima glasa.
Njihove uloge mogu uključivati i pevanje, ali najčešće se za pevanje angažuje drugi glas. Često
jedan glasovni glumac daje glas različitim likovima u jednom sinhronizacionom projektu.
A upravo ti glasovi nas sećaju na detinjstvo,uz njih odrastamo.S toga je ova profesija
iako beskrajno zanimljiva,takođe veoma savesna.
Naši poznati glasovni glumci jesu Sofija Jurčan, koju devojčice pamte kao Aleks iz
„Super špijunki“..
Milana Antonića,takođe srca devojčica pamte po Kaitu -„Princeze sirene“ zbog kog su
barem jednom ostala ustreptala!
Škole koje nude časove glasovne glume:
-Univerzitet u Bostonu,
-Univerzitet Temple,
-Univerzitet u Konektikatu,
-Univerzitet De Paul,
-Tehnički univerzitet u Teksasu,
-Univerzitet u Nevadi...
Kod nas se ono uči na Fakultetu savremenih umetnosti.
Ostali smo počastvovani dobivši priliku
da
uradimo
intervju
sa
mladim
talentom,glasovnim
glumcem
Nikolom
Todorovićem.
Naime, Nikola je student 1. godine
Fakulteta
savremenih
umetnosti
u
Beogradu,klasa profesorke Ljiljane Blagojević.
Jedno novembarsko nedeljno poslepodne,šolja čaja i prijatan sagovornik sa druge
strane žice,svakako su ostavili pečat topline u intervjuu koji sledi.
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Nikola, kako si spoznao u sebi dar za glasovnu glumu?
•
Od kada sam bio mali bio sam oduševljen i opčinjen crtaćima i svetom
mašte.Dok je crtani išao na TV-u, ja bih davao svoj glas i pretvarao se da sam tamo i
da proživljavam ono što se dešava.
Kada si otkrio da je to ono čime zaista želiš da se baviš?
•
Otkrio sam da je to moj poziv vrlo rano, kada sam shvatio da mi sloboda
prija i da me ispunjava. Pronalazio sam sebe, postavljao sebi pitanje: "Kako bih ja to
uradio?" i maštao. Drugim ljudima se svidelo šta imam da ponudim i moj način
razmišljanja i sve je krenulo svojim tokom.
Šta je za tebe umetnost?
•
Za mene je umetnost pre svega način da se izraziš. Da pokažeš svoj svet,
kroz neku pesmu, sliku, rad ili ulogu. Umetnost je sloboda i stvaranje, stvaranje radi
sebe, ne radi novca. Svako ima umetnika u sebi, samo je potrebno da ga probudi i da
mu se prepusti.
Kako po tvom mišljenju savremeni umetnik, glumac, gleda na današnjicu?
Postoji li neki poseban umetnički vid same stvarnosti?
•
Zadatak umetnika je, bio i jeste, da bude ogledalo prirode, da uvek
pokaže loše strane sistema i da daje nova rešenja i ideje. Umetnici vide rupe sistema,
jer umetnici izlaze izvan okvira koje isti sistem nameće. Mi nismo roboti, mi smo živa
bića koja su apstraktna, mi ne možemo da funkcionišemo u okvirima.Po mom mišljenu,
zadatak umetnika je da taj okvir slomi, da bi sistem, a i mi u njemu, bili još bolji.
Savremeni umetnici i raniji umetnici imaju isti zadatak i to se nikada neće promeniti i
umetnici nikada neće biti zadovoljni, jer mi kao ljudska bića uvek pomeramo granice.
Da li je konkurencija u tvom poslu velika?
•
Konkurencija u mom poslu jeste velika, ali me to uopšte ne plaši. Svi
misle, na prvu loptu, da je gluma laka i svi bi u jednom trenutku želeli time da se
bave.Ali oni koji stvarno žele da se bave njom, moraju mnogo da se trude i rade, a taj
rad se ceni i vidi.Tako da osobe koje su konkurencija, ona prava, ne zaslužuju ništa
manje od velikog poštovanja i podrške.
"Konkurencija" koja dobija na gotovo i koja radi na prvu loptu i neke
neumetničke stvari, nama nikada ne može biti prava konkurencija.
Kako tumačiš frazu „glumcu je život igra“?
•
Glumcu život nije igra. Glumcu je profesija igra. Život svako doživljava
na način na koji želi ili na koji je prinuđen, ali profesija glumca je jedna velika igra,
zabava, sloboda. Scena glumce brani i dozvoljava da se ponašamo kako god poželimo,
a da nam niko ne može ništa reći. Tamo nema pogrešnih odgovora i tamo se istražuje i
nebo je granica. Zato to neki nazivaju "igrom".
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Da li daske zaista život znače?
•
Jednog dana kada još malo bolje upoznam sebe i zaista uspem u ovom
poslu,moći ću da odgovorim na ovo pitanje. Za sada još ne..
Koliko vremena provedeš u samom analiziranju lika i koliko je teško prići samoj
ulozi?
•
Svaki lik ima svoju priču, svaki lik ima svoje mišljenje. Ono što je
najbitnije je razumeti ga, zapitati se, šta bi takva osoba uradila? Posmatrati, analizirati.
To je veoma zanimljivo ali i teško.Tako upoznajemo druge ljude i gledanje iz drugog
ugla, što je mnogo važno i dragoceno za svakog čoveka.
Vreme koje je potrebno za to zavisi isključivo od samog glumca.
A tvoja omiljena uloga bi bila?
•
Omiljena uloga u sinhronizaciji mi je uloga Spajdermena, projekat koji
sam skoro završio i vrlo sam ponosan na njega.Takođe i na ulogu Lana, u Diznijevom
i
Pixarovom
animiranom
filmu
„Onward“
iliti
“Napred”.
Što se tiče igranih uloga, od pozorišnih bih izdovojio ulogu "Pegle" u Kokanovoj
predstavi "Nasilje" i ulogu Lazara u seriji koja treba da izađe uskoro na RTS-u, čije ime
još uvek ne mogu da otkrijem.
I za kraj,reci nam Nikola,postoji li uopšte život bez umetnosti?
•
Život bez umetnosti nije život.Umetnost je nešto što nas pokreće i jedina
stvar koja nas odvaja od životinja. Bez umetnosti i izražavanja naše individualnosti
nismo bolji od mašina i insekata koji obavljaju funkcije koje su im zadate. Ne postoji
kalup za nas, mi ga uporno pravimo, ali - džabe.
Poenta je izvući maksimum iz sebe i izraziti se na bilo koji način.
Ivana Riman, Mina Mašić i Jovana Nađ, 2.b
Intervju vodila: Mina Stanković, 2.2

Stvarnost u pikselima
Živimo u društvu gdje je glavna tema svakog razgovora, svake obavijesti i gotovo
svakog događaja prenesena na društvenim mrežama na našim mobitelima, računalima, TV
ekranima itd. Ponekad se čini kao da je glavna potreba i zadaća svakog čovjeka provjeravati
što se svakog dana događa nekome drugome i obavještavati druge o istome, što mi to radimo
u određenom trenutku. Danas gotovo svaka osoba ima pristup internetu, te ujedno i potrebu
gledati i diviti se tuđim fotografijama, naročito poznatih ličnosti. Sve to dovodi u pitanje je li
taj fenomen vizualnih medija zaista ispravan i zdrav za ljudsku psihu.
Društveni mediji i internet imaju i dobre i loše strane. Konstruirani su tako da koriste
čovjeku, odnosno da se zabavi,da dijeli i čuva uspomene, učine mu dostupnom svaku
informaciju koja mu je u danom trenutku potrebna. Međutim, ljudi su to izokrenulu. Na neki
način, postali su opsjednuti time hoće li izgledati lijepo na svojim fotografijama, koliko će se
one zapravo svidjeti ljudima koji ih gledaju, hoće li biti u trendu, a zapravo malo njih postavlja
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ihiz razloga da sačuvaju lijepu uspomenu za sebe. Gledanje u mobitele satima učinilo nas je
narcisoidnima, sklonima da kreiramo ljubomorno čudovište u sebi kada netko izgleda bolje od
nas ili ima zanimljiviji život od nas. Ljudi imaju potrebu da pokažu koliko je njihov život lijep,
koliko dobro izgledaju, čak iako to možda nije istina. Tužno je koliko su ljudi napredna bića,
ali i dalje tako sebična i narcisoidna. Nikada nećemo postati siti tuđe pažnje. Zbog
opsjednutosti time kako će nas drugi ljudi gledati aktivnost na društvenim mrežama, odnosno
fotografiranje postalo je za neke svakodnevica. Provjeravamo društvene mreže nesvjesno i iz
navike. Već od malena započinje „učenje” kako biti ovistan o nečemu i kako biti kontroliran.
Svi se ponašamo kao da jedni druge hipnotiziramo. Priznajem da i sama ne mogu izdržati ni
dan bez provjeravanja društvenih mreža jer je to danas nešto sasvim normalno, bez čega ne
mogu funkcionirati u društvu. Kada ne bih imala društvene mreže, ne bih imala o čemu
razgovarati sa svojim prijateljima, ali se trudim služiti se medijimaza nešto meni korisno.
Volim podijeliti svoje lijepe trenutke s drugima i zabaviti se gledajući zanimljive sadržaje, no
svjesna sam da bih trebala provoditi manje vremena u virtualnom, a više u stvarnom svijetu.
Društveni mediji, aplikacije sjajna su mogućnost napredovanja umjetnika koji prije
interneta nisu mogli pokazati svoje talente i to se može smatrati velikom prednošću virtualnog
svijeta. Nažalost, neki ljudi i dalje više cijene beznačajne i banalne sadržaje, koji nemaju
nikakvu drugu funkciju osim zabave i hvaljenja svojim izgledom.
Svijet se treba osvijestiti i shvatiti da nije problem u nekom drugom ili nečem drugom,
nego je problem u njima. Koristimo društvene medije na ispravan način i prosvijetlimo se.
Vidjet ćemo koliko zapravo svijet može biti lijep i koliko je stvarnost ljepša izvan piksela.
Kristina Crnković 4.f

ФК ,,ТСЦ'' БАЧКА ТОПОЛА
Фудбал, свима добро познат спорт, у коме се надмећу две екипе у томе ко ће постићи
више голова. У данашње време постоји доста разних клубова из разних земаља. Из нама
блиске, Бачке Тополе, потиче клуб који се, у врло кратком временском периоду,
пласирао у најјачу лигу српског фудбала, и тиме се нашао у такмичењу са најпознатијим,
Црвеном Звездом и Партизаном, али и са осталим нашим најбољим клубовима.
ГРБ „ТСЦ”-а
Први фудбалски клуб у Бачкој Тополи, надомак нашег града
Суботице, основан је 1913. године, пре тачно 107 година, под
називом „Topolyai Sport Club“. Клуб је неколико пута мењао
назив, те је тако 1974. преименован у „АИК Бачка Топола“.
Почетком 2003. године престаје са радом због финансијских
потешкоћа. 2005. године, спаја се са клубом из суседног села и
добија ново име, ФК Бачка Топола. Након дугогодишњих
промена, његов регистровани назив у Фудбалском савезу Србије је „ТСЦ” , акроним од
,,Тополски спортски клуб''. Битно је споменути да су из овог клуба потекли велики
српски репрезентативци, Никола Жигић и Душан Тадић.
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ИЗГЛЕД НОВОГ „ТСЦ”СТАДИОНА
Претходних
година
су
извршена велика улагања у
клуб, пре свега и највише од
Фудбалског савеза Мађарске,
како у изградњу новог стадиона,
која још увек траје, тако и у
стабилизацију клуба и тима и
изградњу фудбалске академије.
Крајем сезоне 2016/2017. су рад
и инвестиција у клуб дали прве
резултате, „ТСЦ”је као треће
пласирани тим у Српској лиги
Војводине ушао у Прву лигу.
Већ следеће сезоне, завршили
су на 4. месту, а у сезони
2018/2019, са златном позицијом, пласирали су се у Суперлигу Србије. Највећи успех
овог клуба је из прошле сезоне када су сезону завршили на 4. месту у најелитнијем
српском рангу, и самим тим изборили играње у Европи. Нажалост, велики румунски
клуб “ФЦСБ” их је, након дуге борбе и спектакуларне утакмице, избацио из овог великог
и важног такмичења.
Милорад Кочић, Един Арифи и Видак Његован, 2.1

Dong-dong
A pékséget állítólag csalás miatt bezárták, helyette egy éttermet nyitottak közvetlenül az
ablakom alatt. A cipók és kiflik átköltöztek egy másik, kisebb üzletbe. Nem kerestem meg
soha, mert őszintén csak menekülni jártam oda. Azóta mindig a lakásom alatti kínaizóban
szenvedek. Még akkor is, ha igazából nem is szeretem a kínai konyhát. Nem vagyok hajlandó
változtatni. Inkább egy órán át nézem a sárkányról festett képet a sarokban, és úgy teszek,
mintha ennék. Csak ne kelljen veled lenni többet.

Vasárnap
Szóval mi csak néztük a madarakat az elhagyatott épület tetején ülve, amit annyira szerettem.
Ott ültünk és néztük a madarakat. Én egy dalt dúdoltam ő meg lefeküdt és lehunyta a szemeit.
Énekelni kezdett, a Szomorú vasárnapot. Azt a dalt, amit annyira szerettem. A szöveg végül
velem együtt lapult az épület előtti betonhoz. Én és a dallamok. Kilapítva azt énekeltük végül:
„Utolsó vasárnap.”
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Ismeretlen
Egy univerzumban születtünk
Ugyanabban a galaxisban
Ahol ugyanazon ég alatt fekszünk
És pontosan egyforma csillagképekben veszünk el
De én mégis menekülök
Menekülök egy olyan helyre
Ahol nem tudják a nevem

Mi leszel, ha
Lehetnék időjós meg asztronauta
Sportoló vagy pilóta
De nem vagyok
Csak én leszek
Meg én
Testbe rendező
Fejbe rendező
Vojnić Bojana 3.e

,,Тврдица“
Жан Батист Поклен Молијер
Рођен у Паризу, 1622, Жан-Батист
Поклен стварао је под псеудонином под
којим нам је данас познат - Молијер.
Молијер је, без сумње, један од
најзанимљивијих
и
најпознатијих
француских писаца икада. Кроз својих
тридесетак комедија он је критиковао и
исмевао људске пороке као што су
извештаченост, лицемерје и тврдичлук.
Млади Жан-Батист је похађао најбоље
паришке школе, кратко студирао право и
наследио очев положај на двору.
Међутим, он није кренуо путем својих
родитеља, већ се одлучује за каријеру на
позорници. Усвојио је псеудоним
Молијер да би уважио очеву жељу да
избегне повезаност са позориштем. Са
породицом своје жене основао је
путујуће позориште L'Illustre за које је
прерађивао
италијанске
комедије.
Тринаест година Молијер се мучио као
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глумац и редитељ, чак проводећи време у дужничком затвору. За време тог периода
Молијер је кренуо да пише своје прве комедије (фарсе), без велике важности. Први
значајан комад биле су „Смешне прециозе” које су му донеле славу, а после овог
тријумфа, креће његов динамичан стваралачки живот - пише, игра, режира. Његове
представе добијале су овације, али су биле и забрањиване. Молијер је био критичар
друштва и до саме смрти говорио је да је задатак комедије измени човека, забављајући
га. На његовим делима се примећује утицај античких римских комедиографа, то јест
ерудитне комедије. Како је Молијер својим комедијама често вређао и исмевао тадашњи
народ у Француској неке од његових комедија бивале су тешко критиковане и
забрањиване. Контроверза око њега повећала се када је написао „Тартифа” - комад у
којем Молијер критикује религиозно лицемерје, вређа француско друштво више класе и
римокатоличку цркву. „Тартиф“ је написан да изазове доминантне политичке и верске
погледе његовог доба. Католичка црква је Молијеровог „Тартифа“ видела као претњу
вери и забранила јавно извођење представе. Доказ да је Молијер и данас значајан јесте
једна од најбољих представа нашег региона, у режији Игора Вука Торбице, “Тартиф”.
Њу данас можемо гледати у позориштима у Сомбору и Новом Саду. Режисер је
модернизовао овај комад тако да је акценат представе на критици породичних односа,
али суштина је идаље иста, комично се идаље прожима трагичним.
Једна од његових најпознатијих комедија јесте свакако ,,Тврдица“. Кроз мноштво
карикираних сцена, упечатљиво изграђених ликова и приметне симболике, Молијер је
желео да покаже шта је то већини људи у животу прече, укаже тадашњем примитивном
друштву на огромне грешке које прави и истакне праве и истинске вредности које треба
да се негују током живота. На врло домишљат начин је дочарао да материјална срећа у
животу није најбитнија и да ће људи који у свему прво гледају материјалну корист целог
живота остати затрованог срца у својој жељеној раскоши и златном сјају свог богатства.
Дело је написао као комедију да би општи несклад који влада у животу ликова изазвао
у људима смех, али у исто време их подучио и оставио врло важну поруку. Истиче значај
породице и једне спокојне хармоничне атмосфере која треба да влада у кућној заједници
заједно са безусловном и искреном љубављу и неизмерном међусобном подршком
укућана. За главног јунака изабрао је Харпагона, у којем је истакао све оне најлошије и
најпоквареније људске особине, чинећи их тако упечатљивим и лакшим да се примете.
Врхунац његове злобе и самовоље приказан је на један суров начин када је желео да уда
своју ћерку за имућног човека, а да притом није марио шта она мисли, жели и да ли
заправо воли тог човека. Такође, желео је за себе жену која апсолутно ништа није
тражила заузврат, нити је захтевала велике трошкове. Разарајући тврдичлук који је
красио Харпагонов карактерни опус унео је неподношљив немир и нервозу у његов
живот. Свакодневно га је прогањао страх од губитка својих драгоцених дуката што би
га засигурно довело на сам руб беспарице и немаштине. Његова највећа ноћна мора
прогањала га је чак и током дана што је довело до једног оспесивног страха који је
проузроковао огромно неповерење у људе, па чак и у своје најближе чланове породице.
Сви имамо различите страхове, ружне кошмаре и тмурна предвиђања која никако
не желимо да пређу у стварност, али потребно је трудити се да их задржимо у себи, а не
да други људи у нашој близини испаштају због њих. Људи се највише смеју иронији,
сарказму и лошим човековим навикама, које је Молијер искористио као своју предност
у стварању карактеристичних ликова. ,,Тврдица“ носи са собом и многе мале, али важне
поруке. Једна од њих је да је неопходно у животу да родитељи брину о васпитању,
образовању и срећи своје деце, а не да све гледају кроз позитиван вишак и финансијки
добитак. На неки начин, Молијер је овим делом хтео да направи помак у људскости и
да човекове особине и навике крену набоље, а не надоле. Нормално је да човек има и по
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коју лошу особину или неку ману, јер нисмо сви рођени савршени и о свему научени,
али кроз живот је кључно схватити коју особину испољавати више, а коју мање. Важно
је разумети у којим ситуацијама треба да показујемо своје предности и сакривамо своје
слабости, али и развити самокритичну црту карактера и општу свест о томе које особине
треба да променимо и никада више не подлегнемо њиховим утицајима, јер су управо
особине и врлине човека одговорне за изградњу оформљеног лика и квалитетног
карактера.
Мартина Михаиловић, Нина Јовановић и Алексина Пелагић, 2.1

Moja prva ljubav
Još u vrtiću shvatila sam da sam dobra, vrlo dobra na raznim poljima, ali moja prva
ljubav zasigurno je tambura.
Brat i ja peta smo „generacija” u obitelji koju je očarao ovaj instrument. Za to su
zaslužni svakako naši roditelji, koji su nas i upoznali s tim čarobnim zvukom. Od malih nogu
vodili su nas na tamburaške koncerte. U našoj obitelji slušali su se samo tamburaši. Svaki put
kada smo se vozili automobilom, na radiju su svirali tamburaši. Televizijski programi pomno
su se pratili da ne bi slučajno propustili neki tamburaški nastup. Najzanimljivije priče bile su
mi kada su roditelji prepričavali kakve su sve zgode i nezgode doživjeli da bi došli do najboljih
karata za koncerte tamburaša. Ali najviše smo slušali i pratili Zvonka Bogdana. Naši roditelji,
a kasnije i brat i ja imali smo tu čast da ga osobno upoznamo i on nam je već tada bio uzor. Ne
neki apstraktni, nedodirljivi, već netko „naš”, iz našeg djetinjstva. Roditelji su ga odavno
slušali. Zbog toga, slušajući njegov glas, glazbu, zvuk tambure, i brat i ja zaljubili smo se u
tamburu.
Moj prvi pravi susret s njom dogodio se prije nekih deset godina, kada su djed i baka
kupili mojemu bratu tamburu za rođendan. Taj dan nitko na svijetu nije bio sretniji od nas
dvoje. Roditelji su nas iste jeseni upisali u glazbenu školu i tada je zapravo počela moja
„avantura” s tamburom. Profesor tambure uveo me je u tamburaške vode učeći me note i
tehniku sviranja, i za samo tri mjeseca već sam imala svoj prvi mali nastup na božićnom
koncertu. Kasnije, kada sam stekla više iskustva, profesor je vidio da mi sviranje ide malo bolje
nego ostalima, te me prijavio na državno natjecanje iz tambure. Čitavu godinu marljivo sam se
pripremala i vježbala za natjecanje. Uspjela sam, osvojila sam prvo mjesto. To mi je bio najveći
i najdraži uspjeh u životu. Nastavila sam nizati prva mjesta i zlatne medalje, što me je
ispunjavalo i davalo mi snagu za sve ostalo u životu. Kasnije sam počela svirati i u dječjem
tamburaškom orkestru i vrlo brzo sam prešla u veliki. Nakon što sam završila nižu glazbenu
školu, odlučila sam da se u životu neću baviti tamburom niti glazbom jer sam se u
međuvremenu pronašla u nekom drugom životnom polju. Ipak, tambura i glazba uvijek će se
nalaziti tu negdje, pored, kao lijek, odmor, ispunjenje mojoj duši.
Tijekom mojeg najvećeg uspjeha, dok sam bila najbolja, na vrhuncu tamburaške
karijere, sigurna sam, bilo je drugih tehnički možda boljih od mene ili koji su imali više sluha
za glazbu. Nitko međutim nije bio uporniji i nitko nije svirao „iz duše“ tako kao ja. Nitko nije
volio tamburu više od mene. Mislim da je to tajna kojom se osvaja prvo mjesto.
Lucija Ivković Ivandekić, 3.f
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CARPE (DIEM) VITAE
Ušuškana ispod belog jorgana, slomljena i neispavana sa poluotvorenim kapcima
pokušavam da dohvatim alarm koji mi besumučno već deseti put poručuje kako je vreme da
ustanem i konačno zaboravim na iluziju slatkih snova i sigurnost spavanja. Na jedvite jade
uzimam telefon, isključujem alarm, a narandžaste cifre koje pokazuju da je šest sati u meni
izazivaju dodatni nemir i ogorčenost, prvenstveno zbog toga što sam ih pre samo pet sati videla
kada sam poželela laku noć zbirci iz matematike. Nakon višeminutnog unutrašnjeg monologa,
odlučujem da obujem papuče i zaputim se do kupatila. Međutim, ni to nije baš tako
jednostavno. Ledeno prisustvo zime i mraza mogla sam da osetim na svojoj koži. Bilo je
neopisivo hladno. Mislila sam da će svaki nerv na površini kože da mi se zaledi. Nisam morala
čak ni da pogledam kroz prozor da bih shvatila da su sve okolne zgrade i putevi prekriveni
ledom i injem. Jedino što sam u tom trenutku istinski želela jeste da se vratim u svoj topli
krevet, zaboravim izlazak na taj surovi sibirski put do škole i nastavim sa spavanjem.
Koliko puta je naša glava napravila ovakav ili sličan scenario? Da li smo zaista tako
smeli i hrabri da protraćimo čitav jedan dan ni na šta, ili pak da zamaramo sebe stvarima koje
su potpuno nebitne? Što sam starija, uviđam da je generalno najveća greška ljudske vrste što
mislimo da imamo vremena.
Pre nekoliko dana naučila sam jednu vrlo lepu i motivacionu latinsku izreku, koja glasi:
,,Carpe diem”, što u prevodi znači, iskoristi dan. Izreka se sastoji od jedne smislene i poučne
sintagme čije je značenje idealno skrojeno za mlade, ali i starije osobe koje žive u današnjem
,,trka-frka" vremenu. Svi negde žurimo i mnogi su večito zauzeti obavljanjem milion poslova
u toku dana, ali to ne mora nužno da znači da je takav dan efikasan i da uvek donesi jestive
plodove. Da bih se vodila ovom izrekom i da bi ona postala moj životni moto, prvo bih morala
malo da je preformulišem. Šta nam vredi da proživimo jedan kvalitetno koncipiran i
produktivan dan, radeći sve što volimo i što nas ispunjava, ako će naše moždane i telesne
„baterije” u naredne dve nedelje biti na vrlo niskom nivou? Naravno da nije lako svaki dan biti
raspoložen, kreativan i produktivan, ali što bi jedan pametan čovek rekao, ne postoji ništa gore
od potpuno besposlenog uma, stoga je vrlo bitno da uvek imamo i onu najsitniju iskru u našem
umu koja će moći da proizvede vatru, a ne samo dim. Stoga bi moja verzija ove mudre izreke
glasila: ,,Carpe vitae”, iskoristi život. Tužno je videti da se mnogi ljudi pored zdravih nogu
bezdušno vuku kroz život, okreću se, a najviše zastaju i čekaju na raskršću ničega i nečega. Svi
mi vrlo dobro znamo za onu frazu da je život jedan i da nije večan, a opet stojimo kao da smo
ukopani i puštamo ga da projuri pored nas. Život, kao opšti pojam, nikada ne prestaje svoje
putovanje. Ukoliko nas sutra ne bude ili nam se nešto loše dogodi, treba da budemo svesni da
svet neće stati, a vreme će i dalje nastaviti da teče. Čak će i ljudi koji su nas voleli i poznavali
posle izvesnog perioda morati da se vrate svom ustaljenom načinu života, povremeno se
prisećajući zajedničkih trenutaka i lepih uspomena.
Takođe, zahvalnost nije uvek naša jača strana. Kažu da su oči jedan od vizuelno možda
i najlepših organa našeg organizma. Pomoću njih pozdravljamo svaki novi dan, našu novu
priliku da uradimo nešto što smo dugo hteli, ali nikada nismo. Nažalost, postoje osobe koje su
baš sledeće jutro želele napraviti nešto dobro i pokrenuti sebe, ali nisu dobile priliku ponovo
otvoriti svoje oči. Sigurno ste upoznati sa činjenicom da pojedine vrste leptira žive samo jedan
dan ili pak samo nekoliko sati. Postavlja se pitanje da li bismo mi, ljudi, uspeli da ceo naš život
na pravi način osmislimo i realizujemo tokom samo dvadeset i četiri sata? Da li bismo se tada
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drugačije ophodili prema životu i više cenili ono što nam pruža? Odgovore, na sreću, nikada
nećemo saznati, možemo samo nagađati, a u međuvremenu možemo dignuti glavu, potruditi
se da izbacimo sve negativne misli i osećanja iz glave i duše, krenuti i živeti život kao da nas
sutra neće biti, a isplanirati ga kao da ćemo živeti večno.
Sa izrekom carpe diem sam se prvi put susrela u kultnom klasiku ,,Društvo mrtvih
pesnika” (1989). U okrilju privatne američke škole sve je podređeno tradicionalnim
vrednostima i ustaljenim normama, gde učenici imaju striktno određeni put do sticanja znanja
kretajući se poslušno stazom kojom su se kretali učenici decenijama pre njih, a kojom će se
sigurno kretati i posle njih. Međutim, dolazak novog profesora književnosti predstavljao je
potpuno drugačiju epohu za sve učenike. Profesor Kiting je imao cilj da od učenika stvori zrele
ličnosti koje će slobodno misliti svojom glavom, maštati i govoriti, stoga nije teško pogoditi
ko je izrekao prvi put tu čuvenu latinsku izreku. Svojim predavanjima podstakao ih je da sami
nađu put do znanja, prevazilazeći sve svoje strahove i strpnje. Međutim, njegove metode,
viđenja i stavovi kosili su se sa mišljenjem ostatka društva i među ostalim kolegama izazivale
su ogorčenost i odbijanje. Kako to obično biva, sistem je progutao pojedinca. Usled donekle
predviđenih okolnosti, Kiting dobija otkaz i napušta školu. Film nosi više bitnih poruka, a jedna
od njih je da svaki čovek treba da misli svojom glavom, a razumom govori i podučava.
Da li danas postoji učenici koji bi se borili za svoje mišnjenje, stavove i osećanja?
Sigruno da postoje.
Da li danas postoje profesori koji bi se penjali na klupe i cepali udžbenike jer im se ne
dopada njihov sadržaj? Možda ne toliko, ali sigurno postoje oni kojima je cilj da stvore
kompletnu i oformljenu ličnost od svojih učenika.
Takvi ljudi su sigurno shvatili poentu stare latinske izreke i veoma su blizu ispijanju
poslednjih kapi iz života, ali naravno, uz profesorovu bitnu napomenu, da uvek treba da
budemo oprezni da se ne zagrcnemo.
Lazarela Stefanović i Jelena Latas, 2.1

Költői magatartások: népvezérek és
elefántcsonttorony
,,Ha nem tudsz mást, mint eldalolni/ Saját fájdalmad s örömed:/ Nincs rád szüksége a
világnak/ S ezért a szent fát félretedd.” – írja Petőfi Sándor A XIX. század költői című versében.
Vajon igaza volt Petőfinek, amikor ezeket a sorokat papírra vetette?
Mi egy költő valódi feladata? Ki teljesíti jobban az olvasók elvárásait? A XIX. századi
költő, az ízig-vérig magabiztos, nagy szavakkal szónokló, büszke férfi, aki bátran harcol a
nemzetért, aki életét adja elveiért, vagy a modern költő, egy gondolatain, érzelmein elmélkedő,
cigarettafüst-felhőbe burkolódzó láthatatlan alak, aki csak néhanapján bújik ki a társadalomtól
pajzsként védő iróasztala mögül, hogy könnyítsen magán, vagy hogy esetleg egyen és igyon
valamit.
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Petőfi kijelenti, hogy arra a költőre, aki csak saját érzelmeivel foglalkozik, és nincsen
meg benne az izzás, a nép vezetésének a tehetsége, arra nincsen szükség. Viszont ha egy
pillanatra félretesszük

csodálatunkat a romantikusok bátorságáért, elemezzük az elért

eredményeiket, hamar rájövünk, hogy céljaik megvalósításában, folytonos lángolásuk ellenére
sem voltak olyan sikeresek. Verseik csodálatosak, de gyakorta nem a művészi kifejezés, hanem
a harcra buzdítás volt az elsődleges feladatuk.
A modern költőknek nem a világ megváltása, hanem a művészi alkotás lett a céljuk, a
hivatásuk. Nem másokkal, hanem saját magukkal kezdtek el foglalkozni. Az elitizmus segítette
őket abban, hogy olyan mélységekbe hatoljanak az érzelmeik leírásában, amelyek már szinte
pironkodóan intimnek tünhetnek az olvasónak. Ők is belehalnak, de nem a csatába, hanem
lelkük kitárásába.
Több internetes fórum szerint a jó költő ismérvei a művészi érzékenység, elhivatottság,
intelligencia, a mondanivaló, érzelmek és gondolatok közvetítése és kiváltása. Ezek alapján
mindenképpen meg kell vétóznom Petőfi állítását. Igenis egy költőnek kutyakötelessége
eldalolni saját fájdalmát és örömét, sőt művészként elsődleges feladatának tartom.A
versolvasás többnyire szabadidős elfoglaltság. Ha elolvasok egy verset akár Petőfitől, akár
Kosztolányitól vagy Baudelaire-től, szórakozni szeretnék, elgondolkodni, nevetni, sírni,
elvárom, hogy megindítson, érzelmeket váltson ki belőlem, ne pedig tettekre buzdítson.
Mielőtt azonban harciasabb olvasótársaim szívükhöz kapnának véleményem olvasván,
szerényen megjegyzem, a versekkel szembeni elvárás, mint sok minden más ízlés kérdése,
vagyis: „kinek a pap, kinek a papné”.
Kőszegi Tamara
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Literarni konkurs „Gavran” povodom festivala horora i fantazije
,,Hrizantema”
Osvojene nagrade:
2. mesto – „Uljez” (Ivana Imrić, IVa), 3. mesto – „Horor priča” (Jovana Milošević, IIc)
i specijalna nagrada – „U okovima ljudskosti” (Lazarela Stefanović, II1).

ULJEZ
Da li ste čuli za glasine o „uljezima“?
Oni su na prvi pogled sasvim obični ljudi,
baš kao i ti i ja, ali se iza njih krije nešto
mnogo mračnije, krvoločnije... Priča kaže da
ako staneš ispred ogledala, ili prozora, čak i
barice vode – odraz je ovde najbitniji – ako
pogledaš svoj odraz pravo u oči i izgovoriš
samo jednu kobnu reč „Izađi“, iz ogledala će
se pojaviti veliki, odvratni monstrum.
Poješće te i odraće te. Obuće tvoju kožu i
poprimiće tvoj identitet, ali ne u potpunosti.
Tvoja porodica i poznanici će primetiti da
nešto nije u redu, ali nikada neće saznati
tačno šta. Umrećeš a da niko„Dosta!“ vrisnila je Ana. Umotana u ćebe skroz do glave, samo suzne oči i drhtave ruke
virile su ispod pokrivača.
„Stvarno si preterao Davore.“ dodala je Tijana šćućurena odmah do Ane. Prezrivo je
gledala na pripovedača koji se slatko smeškao na Aninu iščekivanu reakciju.
„Ne slušaj devojke, meni se baš svidela priča!“ oglasio se i Braco šaljivim tonom. Bacio
je Davoru pet, na šta su Ana i Tijana samo zakolutale očima.
„Dosta je bilo strašnih priča za večeras.“ konačnu reč dala je Tijana naglo ustavši od
vatre i krenuvši ka svom šatoru. Ana, i dalje pomalo usplahirana, krenula je za njom. Tako se,
uz razočarane uzdahe sa Bracine i Davorove strane, završila njihova poslednja noć
kampovanja.
U ponedeljak, grupa se opet sastala u školi. Davor, koji stiže u učionicu praćen zvukom
školskog zvona, užurbano se pozdravlja sa drugarima iz razreda. Prolazi Bracu, Tijanu, i
konačno stiže i do Ane. Pruža joj ruku. Nema reakcije. Ne primećuje ga... ali on stoji pravo
naspram nje.
„Ana gde si zalutala?“ dobacuje joj Davor sa osmehom na licu. Povlači ruku i seda do
nje.
„Ćao.“ nakon nekoliko nelagodnih momenata tišine, konačno mu odgovori Ana.
Izrekavši reči pozdrava, uzvrati mu i osmeh... Osmeh? Ivice njenih ružičastih usana rastegnute
su ka bledunjavim obrazima u kez, sa zadovoljstvom pokazuje blistavo bele zube. Stvarno se
smeši. Ipak, ne čini se tako. Njen pogled, hladan, dalek, sukobljava se sa emocijom koju
pokušava da iskaže. Iznenada, Davor se prisetio subotnjeg kampovanja. „Ne, ono je bila samo
šala. Nije moguće.“ uveravao se kako bi ublažio osećaj neprijatnosti u utrobi. Davorov tok
misli prekinuo je ulazak profesora u učionicu.
21

Gymnasium
Nakon dva mukotrpna časa matematike, konačno se oglasilo zvono za početak velikog
odmora. Đaci su se razbežali na sve strane; u dvorište na igru basketa, u kantinu na ručak, u
druge razrede na kratko druženje, a ima i onih koji su ostali u učionici. Dok su Braco i Ana
napustili svoje klupe, Tijana je ostala čvrsto na svome mestu. Imala je naviku da radi domaći
u poslednji trenutak.
„Psst. Tijana.“ prošaputao je Davor čučnuvši pored Tijaninog stola. Primetila ga je, ali
se nije obazirala na njega. Čini se da je i dalje pomalo ljuta na njega zbog neukusne priče koju
im je svima preneo one subote.
„Reci.“ ipak posustaje.
„Ana je malo... drugačija danas. Znaš li zašto?“
Krc. Polomio se vrh Tijanine olovke. Nesigurno ju spušta na svesku i okreće se ka
Davoru.
„Juče joj je preminuo pas, sećaš se, Flekica. Zamolila me je da ti ne kažem, ali znajući
tebe, sigurno bi ga spomenuo u nekom trenutku. Nemoj. Rastužićeš je.“ opet onaj ledeni
pogled.
„Aha, da, da, Flekica. Sladak mali... žao mi je.“ rekavši to, ustao je, malo se protegnuo
i vratio na svoje mesto. Ana nema, i nikada nije imala, psa. Osetio je drhtanje ruku, nije od
hladnoće, maj je. Tik tak tik tak tik... odmor i dalje traje. Mora do Brace. Davor naglo ustaje iz
klupe i trči ka dvorištu, Braco uvek igra basket u ovo vreme. Ali, nije tu. Nije na terenu. Nema
ga.
Nije moguće. Ne. Hladan znoj sliva se niz Davorovo poplavelo lice. Raspituje se za
Bracu, ali ne čuje odgovore. Jedino što čuje su brzi, nepravilni otkucaji svoga srca. Ona priča,
glasine, to je bila samo šala. Uljezi, ne postoje, ne. Oseti nečiju ruku na svome ramenu.
Zabrinuto lice nešto mu govori, ali Davor ne može razabrati šta. Pokušava da progovori. Ne
može od suvog grla. Treba mu voda. Za koji tren, našao se u WC-u. Ruke naslonjene na lavabo,
a pogled usmeren ka velikom napuklom ogledalu. Ako je Ana... ako su Ana i Tijana poverovale
u njegovu priču... Ako je priča istinita... ako su stale ispred ogledala i rekle„Izađi.“
Ništa. Nema odgovora. Ukočen, Davor je stajao naspram svog iskrivljenog odraza. Tek
ga je poznati glas preko ramena izvukao iz transa. Bio je to Braco. Zato ga nije našao na terenu.
Neverovatan osećaj olakšanja oblio je Davora. Napokon čuvši školsko zvono, njih dvojica su
se ruku pod ruku uz šalu vratili u učionicu.
Poslednji čas dana približio se kraju. Ekipa se rastala uz tople pozdrave i svako je otišao
svojoj kući.
„Haa... kako sam mogao da poverujem u tako detinjaste glasine.“ duboko je uzdisao
Davor na putu do kuće.
Ubrzo se našao ispred prednjih vrata. Obuzela ga je jeza čim je ruku položio na kvaku.
Oštri prolećni povetarac izjedao mu je tanke, bele prste. Otvorivši vrata, neopisiv smrad opekao
mu je nozdrve.
„Šta je ovo?“ zbrinuto se zapitao Davor.
Vonj raspadanja i truleža dolazio je iz sobe sa kraja duguljastog, mračnog hodnika – iz
Davorove sobe. Bez oklevanja, Davor je požurio da razotkrije izvor ovog ubitačnog mirisa. Iza
širokih, belih vrata... nalazila se najobičnija prostorija sa stolom, krevetom i ormanom.
„Orman...“ Davor se zagledao u stari plakar u levom ćošku sobe. Odlučno ga je otvorio.
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Tras! Na beli čupavi tepih srušila se jedva prepoznatljiva crvljiva lešina dečaka
njegovih godina. Smrskane kosti, iščerupane iznutrice, a koža odrana. Jedino što je ukazivalo
na identitet ovog dečaka bila je njegova iscepana odeća.
Odeća koju je Davor nosio na poslednjoj noći kampovanja.
Ivana Imrić, 4.a

HOROR PRIČA
Sećam se... Tog jutra probudila sam se vrlo rano. Čini mi se da nisam mogla oka da
sklopim. Cele prethodne nedelje, koliko je trajala seldiba treperela sam od uzbuđenja. To
osećanje me nije napustilo ni prve noći u našoj novoj kući. Sve je mirisalo na novo i to jutro je
bilo prvi vesnik našeg zajedničkog početka. Ta kuća bila je poslednji deo naše male slaglaice,
ustvari trebalo je da bude.
Još uvek sanjiva izvkula sam se iz udobnosti toplog kreveta, raširila zavese i pustila da
svetlost obasja sobu, polako otvorila prozorska okna i sveži povetarac je obrisao i poslednji
trag sna sa mog lica. Požurila sam dole da pripremim kafu i doručak pre nego što se Tom
probudi, pobuđena nekom novom, poletnom energijom radosna zbog svega što dolazi. Još malo
i on ide na posao, a mene čeka još mnogo toga da raspakujem. Gotovo ceo jedan život smo
poneli u kutijama, a jedva sam čekala da svim stvarima udahnem novi.
Dugo smo razmišljali
da se preselimo, oboje smo to
hteli. Ja sam želela malo
dvorište i romantičnu terasu, a
on velike, prostrane prostorije,
garažu i mir, daleko od gradske
buke i žamora automobila i
ljudi. Prošlo je zaista mnogo
vremena od kad smo doneli tu
odluku, za to vreme pretražili
smo sve oglase, obišli sve
agencije i pogledali, čini se,
svaku kuću. Već smo polako
gubili strpljenje, kao i nadu da ćemo ikada pronaći kuću za nas. Kao po pravilu baš tada naišli
smo na nju. Po preporuci moje prijateljice otišli smo da je pogledamo uvereni da i onako
nemamo šta da izgubimo. Tog dana ona je bila naša. Sećam se, Tom je bio očaran, srećan kao
malo dete nije želeo da čeka više ni minut, bio je spreman da preskočimo sve formalnosti i ako
je moguće uselimo se istog momenta. Ne mogu da kažem da se meni nije dopala, dopala mi se
ali mislila sam da je bolje da pričekamo još malo, da ne prenagljujemo, ipak je to stara kuća
koja zahteva mnogo ulaganja novca kao i vremena. Njegov žar i rešenost izbrisali su sve moje
strepnje i ja sam pristala, i danas mi je žao što jesam.
Ta jesen trebala je da bude naš novi početak. Uselili smo se i pre konačnog kraja radova,
bilo je tu još dosta posla ali mi više nismo imali strpljenja. Srećni i poletni neprestano smo
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radili, spremali, raspremali, puni nade nameštali naš novi dom. Tokom prvih dana upoznali
smo i naše komšije. Kako je vreme odmicalo počeli smo sve više da se posećujemo. To
druženje mi je zaista prijalo i stvarlo osećaj pripadnosti. Sve je bilo tako idilično, našu sreću
kvarili su jedino nepouzdani majstori.
Posle našeg prvog Božića stvari su počele da se menjaju. Ni dan danas nisam sigurna
da li je bilo nekih stvarnih događaja koji su naš put pun vere i očekivanja pretvorili u začarani
lavirint sivila ali i dalje mogu da prizovem osećanje koje me je morilo tih dana, meseci i godina
i od istog da se naježim. Nespretno pokušavam da nađem prave reči. Pokazalo se da nemamo
dovoljno tačne opise snova kao ni svega onoga što ne možemo da vidimo i opipamo u relnom
obliku. Sklapam oči i u jednom trenutku opet sam tamo, u drugoj dimenziji, onoj gde vreme
kao da stoji, a nestvarno postaje stvarno. Sa bezbedne prostorne i vremenske razdaljine sećam
se... Osećaj tame, tame koja ima težinu i njom te pritiska, crnje od svakog crnila, ali ne one kao
kad ugasiš svetlo pa odjednom ništa ne vidiš, ona je u tebi, oko tebe i iznad tebe i ne možeš ni
korak dalje. U početku strah je dolazio povremenom, pa onda sve češće. Osećala sam se
nesigurno u sopstvenoj kući. Nisam mogla da pronađem mir gotvo nigde. Nismo bili sami u to
sam sigurna. Moj san je postajao sve kraći i nespokojniji. Budila sam se uznemirena,
paralizovana od straha sa nepobitinim osećajem prisustva. Ležala bih tako nekoliko minuta
bezuspešno pokušavajući da se priberem, bila bih okružena tim priusustvom. Onda bih ustala
da popijem malo vode da povratim glas i znam da bi me pratilo u stopu do kuhinje, stajlo bi mi
za vratom i pilo sa mnom svaki gutljaj. Bilo je tu dok radim, kuvam ručak, kupam se i spavam.
Nikome nisam mogla da kažem, taj čudan osećaj koji je imao miris smrti ubio je život u meni.
Danas priznajem da mi je ta kuća dan po dan uzela život, razum i muža.
Svakim danom osećala sam da je jaz među nama sve veći. Polako sam ga gubila. Sve
više i sve brže se zatvarao u sebe. Znao je provoditi dane zatvoren u mraku svoje sobe. Jedva
je nalazio snage da nešto pojede. Tražio je izgovore da nigde ne idemo, nije želeo nikog da vidi
i uskoro je za sve zatvorio vrata našeg doma. Izgledao je kao da želi da utone u zimski san i da
to traje zauvek.
Danas, iz ove prespektive krivim sebe što nisam uradila ništa da ga spasem, da nas
spasem. Bila sam okovana, nesposobna za bilo šta gledala sam svoj život kako mi se ruši pred
očima. Njegovo stanje bivalo je sve gore. Govorio bi da vidi i čuje nešto što ne može da opiše
i činilo mu se da je sve to u njegovoj glavi kao da sanja. Svoj jastuk, bez reči, preneo je u drugu
sobu. Znam da bih ponekad čula samo prigušene jecaje i vrisak. Nas dvoje smo živeli u mraku
oboje nesposobni da upalimo sveću.
Jednog dana, nakon što duže nego obično nije izašao iz sobe, ušla sam da ga obiđem.
Poput talas bolna istina pljusnula mi je u lice. Njegovo telo ležalo je na podu, a ja sam samo
želela da mu vidim oči zatvorene. Oštar bol koji sam tada osetila pamtiću celog života. Ne
znam kako sam pozvala hitnu pomoć, kao ni kad su došli i odveli ga. Ceo taj period od nekoliko
dana je vrlo maglovit u mom sećanju. Moj muž se više ne seća ničeg. Ni mene, ni kuće ni našeg
zajedničkog života. Kad sam ostala sama pobrinula sam se da kuća što pre budete prodata.
Srećom, taj proces nije dugo trajao. Kuću je kupio jedan mladi bračni par. Podsetili su me na
nas iz onih dana, ti dani tada su izgledali kao deo neke potpuno druge stvarnosti koja nema
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nikakve veze sa nama kakvi smo danas. Taj mladi čovek gledao je kuću kao moj Tom nekada
i želeo je istim žarom. Poželela sam im svu sreću u nadi da je sve to samo deo naše sudbine.
Nekoliko godina nakon mog odlaska, srela sam svoju nekadašnju komšinicu. Srećne
što smo se ponovo srele, sele smo da se ispričamo. Ceo razgovor sa njom probudio je sva moja
duboko potisnuta sećanja i prvi put sam smogla snage da nekome ispričam bar mali deo svega
onog što sam doživela. Nadala sam se da će me razgovor bar malo umiriti. Ne znam zašto je
sve ovo vreme čuvala priču koja je nosila mnoga objašnjenja. Da sam znala ranije možda bih
birala drugačiji put. Da sam znala da je se u toj kući puno pre nas ugasila čitava jedna porodica,
da nesrećni duhovi prošlosti na ivici života i smrti progone mlade i zadovoljne muškarce koji
počnu da grade život na tragovima njihovog bola. Da sam znala da je u toj kući smrt jedini
život, možda bih danas bila srećna.
Jovana Milošević, IIc

U OKOVIMA LJUDSKOSTI
1. GLAVA
,,Prošlost nije mrtva, ona čak nije ni prošla”- Fokner
Crna silueta trčala je praznim i mračnim ulicama usnulog grada koji je uvek smrdeo na
ustajala vina i podsećao ju je na sve loše u ljudima. Iza nje su se čuli povici, bili su sve glasniji
i glasniji. Utrčala je u ćorsokak. Dah joj se ledio dok je odmeravala zid ispred sebe, nije bilo
šanse da se popne, zid je bio previsok i prestar. Osvrnula se i ugledala svoje progonitelje. Nosili
su kapuljače baš kao i ona, pa im nije videla lica, ali znala je da kipte od besa. Stegla je pesnice,
ako će umreti, onda će umreti onako kako je živela- krvoločno se boreći. Odeća joj je bila
prljava od blata i krvi. Progonitelji su joj se približavali. Dovodeći sa sobom miris smrti i patnje
iscerili su se i lagano počeli skidati svoje kapuljače. Kao i svaki put pre nego što se maskenbal
završi i identitet mračnih utvara ne razotkrije, Gretin bolan vrisak prolomio se malom belom
sobom čiji su se zidovi večito borili sa vlagom i buđi. Raširene zenice uplašeno su tragale za
starim i gotovo potpuno pocepanim posterom Erosa Ramacotija zalepljenim na naspramnom
zidu sobe. Kada se nakon nekoliko sekundi susrela sa očima tog italijanskog romantika osetila
je neopisivo olakšanje i utehu. Znoj koji joj je besomučno curio niz uplakano lice počeo je da
je peče, te je odlučila da se upiti dobro poznatim sibirskim hodnikom do kupitala. Dok joj je
nepodnošljiva hladnoća cepala svaki nerv na koži, razmišljala je zbog čega mora večno biti
osuđena na surove udarce prošlosti. Čak iako je njeno telo nastavilo dalje, njena glava nikako
nije mogla. Svako veče, isto mesto, isti scenario i isti akteri. Toliko je želela da se barem
jednom ne probudi u suzama i da dan koji je pred njom ispuni lepim mislima i osećanjima, ali
izgleda da čovek ipak nije u potpunosti gospodar svojih dela, pa ni misli, snova i reči.
,,Vau, koji tebe đavoli od jutros progone?”, začuđeno i pomalo uplašeno pitala je
mršava žena srednjih godina oslanjajući se na dovratak svoje radne sobe.
,,Vrlo si duhovita, mama.”, odgovorila je sumorno Greta.
,,Pričaj šta hoćeš, ali za ime boga pogledaj se, oči su ti toliko crvene da samo što krv iz
njih ne potekne, a na sve to pride uramljene dubokim, tamnim podočnjacima kao da si doktor
nauka kome istraživanja ne daju ni oka da sklopi, a ne obična srednjoškolka u drugoj godini.”,
cinično je odgovorila mama i dalje ne verujući u kakvog joj se akrepa ćerka pretvara.
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“Podočnjaci su zbog testa iz matematike, a crvenilo zbog uobičajenog košmara koji me
proganja već mesecima.”, ozbiljno je rekla Greta, nadajući se da će u majci uspeti da izazove
makar malo razumevanja. No, riđokosa žena je bez reči napustila hodnik, ušla u sobu, sela
pokraj svog kreveta i zapalila svoju prvu jutarnju cigaretu. Videvši da nema nade da u
razgovoru sa majkom nađe potporu i spas, Greta se brzinski spremila za školu i pojurila ka
tankim, drvenim vratima kada ju je oštar majčin glas zaustavio.
,,Greta, zakopaj prošlost i stišaj emocije! Biće ti lakše, veruj mi.”, hladno je rekla Laura
čiji se prekoran pogled zaustavio nekoliko sekundi na licu svoje ćerke jedinice, a potom
instinktivno skliznuo na pepeljaru čiji se sadržaj već bližio vrhu.
Hladan oktobarski vetar ošinuo
je Gretu poput munje čim je izašla iz
zgrade u Ulicu Karla Alberta (Via
Carlo Alberto) koja je i tog jutra
odisala harizmom poslovnih ljudi,
umorom nenaspavanih majki sa malom
decom i žurbom nestrpljivih vozača.
Gimnazija (il liceo classico) koju je
Greta pohađala nije se nalazila daleko
od njenog stana, ali je ipak morala
svako jutro da prolazi putem dugačke
staze prošaranom nizom drvoreda i
uredno zasađenog cveća. Hodajući tako
prema školi, sećanja na rodno mesto i
Gretin raniji život počela su da naviru
bez milosti, jedan za drugim. Amalfi je
gotovo svim svojim stanovnicima bio
izuzetno drag, zvali su ga zemljaskim
rajem. Međutim, za Gretu, Amalfi je
bio drugačiji. Dugogodišnja ljubav
prema rodnom mestu počela je da se
pretvara u prezir, a lepa sećanja u
noćne more. Život na jugu Italije bio je
savsim drugačiji nego u malom
haotičnom naselju u Rimu u koje su se Greta i njena majka preselile nakon ubistva Gretinog
oca. Ne postoji dan kada se Greta ne seti svog oca, njegovog milog osmeha i toplih reči. Greta
je od oca nasledila svu dobrotu i sposobnost pravilnog rasuđivanja i vrednovanja ljudi i života.
Reklo bi se da je čak i inteligenciju i nepokolebljivu želju za znanjem nasledila od njega. Bilo
je teško naterati je da provodi slobodno vreme na nekom drugom mestu, a da to nije pozorište
ili biblioteka. Međutim, iako je silno volela da se izoluje i provodi određeno vreme sama u
sobi, isključivo uz društvo neke dobre knjige, Greta je oduvek bila altruista. Volela je da
provodi vreme sa ljudima, večito ističući da svako ljudsko biće nosi sa sobom svoju priču koja
može da oplemeni ili pak upozori, ali svaka vredi biti ispričana. Nakon smrti oca, Greta nije
bila više ista osoba. Pod naletom snažnih emocija teško je znala da nastavi ispravno razmišljati
i donositi razumne odluke. Nesklad koji je zavladao u njenom životu, nemogućnost vraćanja
na ustaljeni način života, ali i lokalne rimske novine koje su omogućile njenoj majci da se
zaposli u nešto boljim uslovima i u nešto boljem mestu, podstakle su početak jedne nove ere u
Gretinom životu.
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Jeste da svakodnevni odlazak u školi nije trajao dugo, ali bio je dovoljan da se u glavi
jedne šesnaestogodišnjakinje razvije klica otrovnih uspomena koja je prouzrokovala da Greta
zavoli kišu i sivilo oktobarskih dana. Ubedljivo su bili tandem snova u skrivanju bola.
Stigavši konačno pred staru zgradu svoje škole nije mogla da ne uoči rumene usne svoje
drugarice iz klupe izvajane u dobro namontirani kez po kojem je Greta shvatila da je prvi čas
test iz matematike.
,,Pa dobro, Greta, da li uvek moraš da budeš tako namrgođena i ozbiljna? Daj živni
malo, sutra je petak, imaš puno razloga da budeš vesela. Nadam se da nisi zaboravila da onaj
zgodni Mario iz susednog odeljenja pravi žurku posle škole. Jedva čekam da se ludo
provedemo!”, rekla je veselo Sara kojoj lažan osmeh nije silazio sa lica.
,,Saro, znaš i sama da me Mario nije pozvao na žurku, nema potrebe da budeš takva.”,
odgovorila je odlučno Greta želeći što pre da se skloni od te bezosećajne i pokvarene devojke.
,,O, draga moja, zaista mi je žao, nisam znala. Pa, možda te je jednostavno prevideo,
dešava se.”, rekla je Sara čija se loša gluma nalazila na granici komedije i tragedije.
,,Izvini me, žurim. “, refleskno je odgovorila Greta, zaputivši se prema vratima kabineta
broj 23. Umesto da ugleda sreću i zadovoljstvo na licima ostalih učenika zbog novog radnog
dana, kao i nove prilike da se nauči nešto zanimljivo, zatekla je gomilu praznih lica, bezvoljnih
grimasa, lutajućih pogleda, kao i mnoštvo modnih časopisa, razbacanih mobilnih telefona i
sportskih kataloga.
,, Zdravo Greta, kako si? Mnogo mi se dopada tvoja frizura danas, čini te još lepšom. “,
tihim, prijatnim glasom obratio joj se vaterpolista Luka.
,,Ćao Luka, hvala ti mnogo. Drago mi je što ti se sviđa.”, bojažljivo je odgovorila Greta.
,,Nego, htedoh te zamoliti da li ima šanse da mi napišeš esej na temu istočnoazijskih
jezika, kulture i tradicije?”, ispalio je kao iz vedra neba Luka.
,,Žao mi je Luka, ali zaista neću stići, imam jako puno da učim, ne verujem da ću i svoj
esej uspeti završiti.”, tužno je odgovorila Greta.
,,Ma daj, ne sumnjam ja u tebe, ti možeš sve. Puno bi mi značilo.”, strpljivo odgovori
Luka uputivši joj svoj najlepši zavodnički osmeh.
,,Hajde, dobro. Daću sve od sebe.”, rekla je Greta, i dalje ne poverovavši da je obećala
tako nešto. Naredna dva časa ubeđivala je sebe da nije to učinila isključivo zbog svoje
višegodišnje simpatije prema tom dečku, ali kako se dan bližio kraju shvatila je da se ne isplati
živeti u lažima. Dan je protekao uobičajeno, učila je, radila, bila vredna i aktivna na časovima,
a drugi su živeli od plodova njenog rada i dobrote njenog srca. Vraćajući se niz poznati hodnik
do svog oronulog kišobrana, ugledala je svoju dobru prijateljicu iz susednog odeljenja koja se
oduvek izdvajala iz mora bezličnih kopija, ili je bar tako izgledala.
,,Hej, Greta, tražim te ceo dan, moram da te zamolim za ogromnu uslugu.”, uzviknula
je Maria Riso, spazivši pri izlazu iz škole jedinu osobu koja bi joj uvek bila voljna pomoći.
,,Draga moja, jako mi je drago što te vidim, reci. “, odgovorila je Greta kojoj su oči bile
već na pola koplja.
,,U velikom sam problemu. Slušaj, znaš da je moj otac glavni lekar na odeljenju
neonatologije u našoj lokalnoj bolnici”, hvalisavo je rekla Maria, ,,i sutra ima jednu jako bitnu
i tešku operaciju za koju mu trebaju neki medicinski izveštaji. E, problem je što su ti izveštaji
ostali u njegovoj radnoj sobi, a potrebni su mu za sutra ujutru. Da li bi mi učinila da odeš i
ostaviš ih na portirnici kod portira Marka koji će te nakon toga odbaciti nazad do kuće, da ne
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moraš da pešačiš. Ja bih naravno otišla, ali imam generalni trening pred najbitniji odbojkaški
turnir ove sezone. Mnogi mi znači ta pobeda i zaista si mi potrebna sada.”, očajnički je rekla
Maria.
,,Joj, Maria, zaista ne mogu. Imam mnogo obaveza i puno toga uraditi za školu. Jako
mi je žao.”, saosećajno je uzviknula Greta.
,,Greta, molim te, ti si mi poslednja nada, niko drugi ne želi to da mi uradi.”, dodala je
očajno Maria.
,,U redu, daj mi izveštaje, potrudiću se da ih odnesem na vreme.”, rekla je Greta,
odustajući od svega što je naumila da uradi tog kišnog petka.
,,Odlično! Volim te najviše na svetu.”, rekla je kovrdžava crnka nestajući u masi još
brže nego što se pojavila.
Pre nego što je stari kišobran prekrio veći deo Gretinog okruženja, zaustavila je pogled
na prekrasnom nebu na kojem su se boje tako lako i lepo prelivale da je bilo prosto nemoguće
poverovati da će celu noć njime vladati surovi bljeskovi i opasne munje. Gazeći po baricama
prljave kišnice, pomislila je kako bi bilo božanstveno da posle niza kišnih noći barem jedanput
osvane vedra zora.
2. GLAVA
Pečati na duši
Rim je tek počinjao lagano da se budi iz svog dubokog, spokojnog sna. Greta je svakim
danom sve više bivala opčinjena ležernošću i lepotom tog mističnog grada. Moglo se reći da
ga je brzo zavolela, bio je sve što Amalfi nije, haotičan, uzdudljiv i raskošan sa mnogo različitih
profila ljudi koji su poneseni nepouzdanim željama i velikim ambicijama započeli neki novi
život, a potajno priželjkivali da im se vrati stari. Lagana vibracija telefona u malenom džepu
kaputa u pravo vreme se oglasila i trgla Gretu iz sanjarenja pre nego što su njene misle otišle
putem bez povratka. Neopisivo nežan i iskren osmeh vrlo brzo joj je zavladao na licu ugledavši
ime na napuklom ekranu telefona, a konačno su u njenoj glavi nadolazile i neke vedre
uspomene i lepa osećanja.
,,Fabijane?”, u neverici je uzviknula na slušalicu.
,,Pa, da li ja to konačno čujem glas mog divnog anđela i najlepše amice del cuore1?”,
uzbuđeno je upitao mladić dubokog, ali zadivljujuće umilnog glasa, ,,Želeo sam da čujem kako
si, da li te oni grozni košmari i dalje progone?”, tužno je dodao Fabijan.
,,Dragi moj Fabijane, ne znam kojim rečima bih mogla da ti opišem koliko sam srećna
što te posle duže vremena ponovo čujem. Bolje sam, ali da, još uvek su prisutni. Imam osećaj
da i sećanja na taj nemili događaj sa očevim ubistvom i njegovim surovim ubicama polako
počinju da blede, ali svakako ta neznana lica i jezive senke ne žele da ostave moju podsvest na
miru.”, odgovorila je Greta zaobilazeći stampedo rimskih biznismena koji su pomahnitalo jurili
ka ogromnim staklenim zgradama.
,,Razumem te, draga. Volim te i žao mi je što moraš još uvek da nosiš taj teret na leđima,
ali veruj mi, proćiće. Sve u životu prođe, potrebno je samo da pronađeš ključ kojim ćeš
zaključati prošlost, jer je on ujedno i jedini ključ koji će ti otključati budućnost. A sada dosta o
tužnim temama, pričaj mi da li si upoznala neke slatke momke, nadam se da rimske kazanove
nisu razočarala tvoja očekivanja.”, kroz osmeh je dodao Fabijan.

1

Ital. najbolja drugarica
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,,Ovaj grad zaista ima prelepe momke, ali opčinjenost tim primamljivim fizičkim
izgledom lako pada u vodu kada se susretneš oči u oči sa njihovim karakterom, jer je ipak on
taj koji zadržava. Neki znaju biti dosta licemerni, oholi i zlonamerni, a da ne pričam o
koristoljubivosti u svakom smislu te reči.”, hladno je odgovorila Greta.
,,O, pazi samo da ne naletiš ponovo na nekog Rudija Gilsa, ako se još uvek sećaš o
kome govorim.”, razočarano je rekao Fabijan.
,,Sećam se, i to vrlo dobro.”, strogo je rekla Greta prelazeći put i približavajući se
prelepom rimskom trgu Navone, evocirajući sećanja na Rudija Gilsa, osobe koja je na manje
lep način spoznala pravi Gretin karakter, čistotu njenog srca i lepotu njenog bistrog uma.
,,Zemlja zove Mars, javite se.”, konačno je progovorio Fabijan čiji glas ju je kao oparen
vratio u sadašnjost.
,,Izvini, zamislila sam se. Fabijane, moram da dostavim neke nalaze u bolnicu, a kasnije
moram u školu. Pozvaću te uveče, ako budeš slobodan.”, izgubljeno je odgovorila Greta.
,,Naravno, najdraža. Čekam tvoj poziv i lep dan ti želim.”, nežno je rekao Fabijan.
Greta je bila zahvalna što je održala kontakt sa Fabijanom, čak i nakon selidbe u Rim.
On je bio jedina svetla tačka sećanja na Amalfi, njegove stanovnike i njen nekadašnji život.
Volela ga je kao rođenog brata i nikada nije dozvolila da mu se bilo šta loše dogodi. Tražeći
glavni ulaz u bolnicu zaključila je da je svakom čoveku u životu neophodan barem jedan
Fabijan Konti.
,,Dobar dan, trebao bi mi portir Marko. Donela sam medicinske izveštaje za glavnog
lekara neonatologije, doktora Risa.”, glasnije je uzviknula Greta, trudići se da stariji čovek u
zelenoj uniformi što pre skrene pažnju sa jutarnjih novina i uputi je na pravo mesto.
,,Ja sam Marko,” sumorno je odgovorio čovek u zelenom, odmeravajući
nezainteresovano mršavu devojku sa gomilom belih pečatiranih papiru u ruci, ,,rekao mi je
doktor da te očekuje, možeš da mi daš te papire, odneću mu ih pre operacije.”, govorio je Marko
dok joj je otimao nalaze iz ruku.
,,U redu…Da vas sačekam ovde, pa ćemo da krenemo kada odnesete papire doktoru?”,
uplašeno je upitala Greta.
,,O čemu ti to buncaš devojko, neću te sigurno voziti do kuće. Slobodna si.”, ljutito je
odgovorio namrgođeni portir.
,,Ali gospodine, meni čas u školi počinje za pola sata, a pritom mi je rečeno…”
,,Slušaj mala, ne znam o čemu pričaš, ja nisam šofer. Bolje bi ti bilo da se u roku od
dve sekunde izgubiš odavde, ovo nije mesto za igru!”, proderao se glasno Marko.
Kiša je postajala sve jača i hladnija, a Greta je imala utisak da su poniženje i ogroman
bes pomešan sa gorkim suzama ostavili ogroman trag na njenom licu, te je odlučila da skrene
jednom starom stazom duž malenog šumarka kako bi se nakratko sakrila od ljudi i njihovih
upitnih prekornih pogleda. Prestala je da razmišlja o činjenici da neće stići u školu na vreme,
nije je bilo briga kako će strogom razredniku opravdati današnji dan, već ju je više zanimalo
koji izgovor će naći da ga opravda sebi. Po ko zna koji put bila je namagarčena, prevarena i
ponižena, samo zato što je bila čovek i pomogla svima kojima je pomoć bila potrebna. Hodala
je brzo, skupljajući svoj kaput ka sebi što jače zbog naleta ledenog oktobarskog vetra. U
napuštenoj ulici usred mnoštvo golih breza vladala je paklena tišina koju su remetila jedino
kiša koja je udarala o blato i Gretini bolni jecaji. Ugledavši malu, orunulu kuću ispred sebe
koju do tada nikada nije videla, mahinalno je zastala i shvatila da je otišla i suviše daleko od
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trga i ostalih ljudi. Kada se okrenula, želeći da se vrati putem koji je došla, glasan vrisak se
prolomio sa njenih usana i još dugo posle toga je odzvanjao čitavom šumom. Ispred nje stajao
je živi akrep, visok i mršav starac praznih nebeskoplavih očiju i bledog lica. Crni kaput čiji su
krajevi plutali po kišnim baricama visio je sa beživotnog tela tog misterioznog čoveka.
,,Izvinite, gospodine. Nisam vas videla…”, uplašeno je izgovorila Greta posle nekoliko
sekundi prikupljanja daha.
,,Zašto plačeš?”, upitao je starac čiji je čudan, anđeoski glas imao đavolje frekvencije.
,,Mislim da to nije vaš problem.”, besno je odgovorila Greta još uvek vidno uznemirena
zbog ovog iznenadnog susreta.
,,Jasno mi je što si uznemirena, ko ne bi bio nakon ovako napornog dan.”, tiho je
govorio starac polako se približavajući svojoj sagovornici.
Jeza i strah koji su obuzimali Gretino telo bili su nepodnošljivi, nije mogla da se pomeri.
Nedefinisan pogled tog čoveka prikovale su njene noge za blatnjavo tlo, a njen glas pretvorio
u bespomoćni vapaj kolibrija.
,,Ne razgovoram sa strancima, molim vas pomeriti se da prođem”, odgovorila je Greta
drhtavim glasom.
,,Filipo Brukovski. Drago mi je, Greta. Sada više nismo stranci.”
Kada je čula svoje ime iz usta jezivog starca shvatila je da što pre mora da ode iz tog
prokletog šumarka. Međutim, Brukovski joj se počeo približavati, uhvativši je čvrsto za
nadlakticu leve ruke, stavio joj je svoju staru naboranu ruku preko usta, što je zaista bilo
nepotrebno, jer Greta nije mogla da pusti ni glas. Koprcala se pokušavajući da se oslobodi iz
bolnog starčevog stiska, omamljeno gledajući u te plave oči.
,,Polako, Greta. Želim da ti pomognem. Moraš da naučiš da se u životu ne isplati biti
anđeo, malena. Biće ti slomljena krila na zemlji.”, rekao je Brukovski pažljivo izgovarajući
svaku reč. U tom trenutku Greta je osetila bol koji nikada u svom životu do tada nije. Imala je
osećaj da hladne ruke koje su je čvrsto držale prenose samo vatru i plamen kroz njeno telu.
Vrištala je u sebi, pokušavajući da se odupre talasima struje ogromnog napona koji su
nadolazili do svakog njenog nervnog impulsa. Ubrzo nije imala više snage da se održi na
nogama, kolena su počinjala da popuštaju, a mokra glava
da klone. U senci obližnje breze, Brukovski je nežno
spustio Gretino iscrpljeno telo, a njegov crni kaput brzo se
izgubio u sivilu tog hladnog jutra.
Poslednji listovi premazani zlatnim sjajem jesenjih
boja polako su napuštali svoje breze, ostavljujući za sobom
samo čistu belu, napuklu koru. Listovi su se naivno
poigravali i gotovo potpuno stopili sa gustom kestenjastom
kosom slabašne devojke koja je polako počinjala da izlazi
iz svog kratkog zimskog sna. Uplašenog pogleda i
zbunjenog posmatranja okruženja, Greta se polako
podizala iz mokre trave, naslanjajući se uz obližnje drvo.
Sećanja na zastrašujući utvaru iz sivila počinjala su da
nadolaze, ali se samo kroz maglu sećala određenih delova.
Videla je da je njen ranac sa novcem i svim stvarima još
uvek u blizini, nije imala nikakve modrice, niti fizičke
povrede, stoga nije mogla da razazna zašto ju je taj čudak
tek tako napao. Iako je još uvek bila slaba, potrčala je što
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je brže mogla prema trgu, i vrlo brzo se pokajala što je želela da pobogne od ostatka sveta i
dinamičnog rimskog dana. Ugledavši ljude i svetlost Navone, osetila je ogromno olakšanje.
Zvuk telefona u džepu podsetio ju je da ovo mora ispričati Fabijanu kada stigne kući.
,,O, zdravo Luka, kako si?”, izgubljeno je upitala Greta gledajući u neverici u kazaljke
ogromnog zidnog sata na gradskoj većnici koje su pokazivale šest sati. Srce joj je počelo
ludački kucati kada je shvatila da je punih osam sati ležala u senci stare breze, a da je apsolutno
niko nije primetio od prolaznika.
,,Gde si ti? Zašto nisi došla u školu i gde je moj esej?”, besno je urlao Luka.
,,Joj, molim te izvini, ja…”
,,Greta, obećala si! Na sreću izvukao sam se, a profesor je naredio da do ponedeljka
moram da predam rad.”, nastavljao je ogorčeno Luka.
,,Žao mi je zaista, ceo dan sam van kuće, ali obećavam ti čim stignem kući počinjem da
radim. Biće gotovo do sutra ujutru, obećavam.”, rekla je rasejano Greta.
,,Bolje bi bilo, čujemo se.”, hladno je odgovorio Luka, spustivši slušalicu ne sačekavši
odgovor.
Nije pošteno spustila telefon nazad u džep, a njen ranac je već bio na padu zajedno sa
njom. Desnom rukom mahinalno je zgrabila levu nadlakticu koja joj je gorela od napona bola
i ispupčenja koje je uporno želelo da izađe na površinu kože. Nekontrolisani uzdisaji i jecaji
još više su prouzrokovali snažan bol. Uplašeno je podigla levi rukav svoje majice. Krik užasa
zaorio se trgom kada je Greta na svojoj nadlaktici ugledala mali crni žig u obliku latiničnog
slova A sa čijeg vrha su simbolično bile nacrtane tri kapi krvi, a donji deo slova bio je zarobljen
u dugačkim lancima. Pakleni simbol je žustro želeo da izbije na površinu cepajući pritom svaku
površinsku ćeliju i nerv Gretine kože. Kada je nakon par sekundi izvršio svoj cilj, koža je na
tom mestu bila izrazito crvena, bolna i upaljena, a žig je izgledao poput neuspele, otečene
tetovaže. Poluotvorena usta, glasni jecaji, pomešani znoj sa suzama i ubrzani puls progonili su
Gretu u narednih nekoliko minuta. Bila je jako uplašena. U njoj su dominirale ogavne misli,
bedne ideje i rešenja koja ne obećavaju, dok je u Rimu te večeri sve bilo božanstveno. Trg
Navona je naročito bio pun u vreme sumraka. Majke su uzaludno pokušavale sa trga da odvedu
decu koja su se glasno smejala i zabavljala, praveći životinje od balona uz pomoć mršavog i
osušenog Luiđija, koji je uporno pokušavao da izgled svog crvenog, klovnovskog nosa
upotpuni sa suvim usnama, razvučenim u širok osmeh. Koristile su se svim mogućim
roditeljskim trikovima, obmanama i lažima, kako bi sa svojim detetom u što većoj tišini krenule
kući. Pod njihovim uticajem i pretnjom tmurnih oblaka koji su nagoveštavali ponovno
pogoršanje vremena, Greta odlučuje da ustane i krene ka stanici nadajući se da će ubrzo doći
neki tramvaj koji bi je konačno odveo do kuće. Uzima telefon, poziva Fabijana kome nakon
višeminutnog monologa šalje fotografiju pečata koji ju je obeležio. Premorena i slomljena nije
više u mogućnosti da shvati šta njen najbolji prijatelj govori. Čuje njegov uplašen i glasan ton,
ali ne može da razazna reči. Čak ni dozivanje njenog imena preko slušalice nakon nekoliko
minuta nije je trgnulo iz boli koja je postajala sve jača.
3. GLAVA
U okrilju hladnih zidina velike katedrale
Nedelje su se surovo nizale jedna za drugom, vreme je bezosećajno prolazilo, a Gretin
život je još uvek tekao starim tokom, dok je iz dana u dan njeno telo dobijalo nove žigove čiji
uzrok nastajanja nikako nije mogla da otkrije. Bilo je veoma teško proživeti ceo dan sa tim
zastrašujućim simbolima i ispupčenjima koji nisu davali naznaku da će ubrzo nestati sa Gretine
blede kože. Čak joj je i sedenje i spavanje bilo bolno. Nejasni pečati pojavljivali su joj se po
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skoro svim delovima tela. Plašila se trenutka kada bi mogli da joj se pojave na licu, jer bi tada
njena mračna tajna bila razotkrivena. Konstantno je vraćala film u glavi i istinski pokušavala
da smisli šta je moglo da prouzrokuje ovakav pakao, ali što je više razmišljala, to je bila
sigurnija da sedi plavooki starac ima veze sa njima. Na samu pomisao na njegovu pojavu žigovi
su dodatno pulsirali i grčili Gretine mišiće kao da odaju hvalu svom tvorcu.
,,Pa, dobro dete šta je sa tobom? Zašto ponovo nisi pojela doručak? Slušaj, ako ćeš mi
prosipati priče o onim vašim tinejdžerskim fazama bolje bi ti bilo da se predomisliš.“,
iznervirano je uzviknula Laura opazivši kako Greta namerava da izađe iz stana, a da nije ni
okusila njena sirova jaja i presne viršle.
,,Nisam gladna mama, a pritom žurim, ne želim da zakasnim.“, rekla je Greta.
,,Htedoh te pitati kuda si se zaputila
u nedelju ovako rano ujutru, ali ne moram,
odgovor je očigledan. Ti i tvoja katedrala.“,
cinično je obrusila Laura otvarajući blago
usta da sadržaj tanke, bele cigarete damski
izađe napolje. Zatvarajući polako vrata,
Greta je progutala ogromnu knedlu i složila
namršten izraz lica, pun tuge i bola, kakav
obično imaju majke kada im neko povredi
najmilije dete. Brzim korakom napustila je
zgradu i zaputila se duž kilometarske ulice
ka svom drugom domu. Nedelja je bio
poseban dan za nju, dan koji je najviše
volela i dan kada bi se naročito setila svoga
oca. Mnoge divne osobine je nasledila od
njega, a jedna od njih je bila svakako velika
pobožnost i ljubav prema teologiji i Bogu.
Uvek se rado sećala male barokne kapele u
kojoj ju je njen otac učio raznim divnim
molitvama,
crkvenim
pesmama
i
biblijskim pričama koje je ona upijala kao
žedna biljka vodu. No, čak i nakon
njegovog odlaska, u Greti je ljubav prema
misama i Crkvi ostala duboku ukorenjena u srcu. Približavajući se svojoj drugoj kući koja joj
je predstavljala utehu i potporu, velikoj katedrali Svete Marije Velike, ugledavši dva dobro
poznata tornja koja su ponosno stajala uzdignuta u visinu, i pored jakih bolova i iscrpljenosti
Gretinog tela, mišići lica uspeli su da od njenih rumenih usana izvajaju jedan nesiguran osmeh.
Otvorila je masivna drvena vrata svog zemaljskog raja, s osmehom ušla u crkvu, i prolazeći
pored raskošnih orgulja i veselog kantora Antonija koji je već započeo sa pevanjem druge
strofe prve uvodne pesme, pronalazi svoje mesto i pažljivo seda u klupu, pokušavajući da ostali
vernici ne steknu ustisak kao da seda na igle. Božanstvene note i anđeoski glas horista pružali
su joj nezamisliv spokoj i izazivali osećanje sreće i zadovoljstva. Pogledavši u ekran telefona
da bi se uverila za koliko minuta počinje propoved, ugledala je Fabijanovu poruku. Srce joj je
preskakalo i silno je želelo da izađe iz grudi od nezamislive sreće. Fabijan se nije javljao
nedeljema unazad, stoga je Gretina zabrinutost za njega rasla, ali i strah da joj je okrenuo leđa
i pomislio da je poludela. Totalno potisnuvši činjenicu gde se nalazi, prekrasne zvukove orgulja
i tihe šapate naroda, naglo ustaje i trči ka obližnjivim vratima kako bi što pre čula glas svog
vernog prijatelja.
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,,Greta, jesi li tu?“, nervozno je upitao Fabijan Konti.
,,Da, tu sam, čujem te.“, kriknula je radosno Greta, ,, Pobogu Fabijane zašto se nisi...“,
pokušala je da nastavi, ali ju je oštrina i nesvakidašnja nota ozbiljnosti u njegovom glasu
zaustavila.
,,Greta, slušaj me vrlo pažljivo. Mislim da sam otkrio šta predstavlja simbol na tvojoj
nadlaktici.“, uplašeno je izgovorio Fabijan čiji je glas uporno podrhtavao.
,,Simboli, Fabijane. Proširili su se po celom telu, ne znam kako, ne znam zašto, ali želim
samo da prestane.“, bolan Gretin vapaj prostrujio je slušalicom, ,,Reci mi šta si otkrio?“
,, Danima sam boravio u našoj staroj gradskoj biblioteci i pronašao jednu knjigu o
staroavarskim jeretičkim verovanjima i simbolima.“, polako je govorio Fabijan.
,,Jeretičkim?“, uplašeno je ponovila Greta.
,,Da. U pitanju je bila mala grupa Avara koji su se naselili u zapadnom delu rimskog
carstva neposredno pre njegove propasti i tamo su njihovi sveštenici propovedali svoju
iskrivljenu katoličku veru, sa sve izmenjenim latinskim frazama i ukradenim biblijskim
simbolima.“, govorio je Fabijan.
,,I?“, nestrpljivo je dodala Greta.
,,Listajući tako fotografije njihovih paganskih simbola, naišao sam na jedan identičan
tvom žigu.“, rekao je Fabijan, ,,Veliko slovo A je zapravo početno slovo latinske reči agnus.“
,,Agnus?“, upitala je Greta u neverici.
,,Da.“
,,Ali, stani. To nema smisla, zar to ne znači...“
,,Jagnje. Da, znači.“, rekao je Fabijan pročitavši joj misao.
,,Ne razumem, zašto jagnje?“, upitala je drhtavim glasom.
,,Jagnje je starozavetni biblijski simbol za stradanje nevinih. Lanci simbolično
predstavljaju nemogućnost da žive drugačije i da promene svoju sudbinu koja se uglavnom
završava bolnom smrću koja je predstavljena u vidu kapljica krvi koje se polako slivaju sa vrha
slova. Takve simbole koristili su najčešće u paganskim ritualima i vradžbinama.“, polako je
odgovorio Fabijan.
,,Ali kakve to veze ima sa mnom?“, ljutito je uzviknula Greta gužvajući promrzlim
prstima svoj kaput.
,,Ukoliko si još uvek ostala onakva kakvu te pamtim, a verujem da jesi, onda sve ima
smisla. Greta, zar ne shvataš? Ti si večiti zarobljenik i žrtva svog dobrog srca. Moraš prestati
pomagati ljudima koji to ne zaslužuju. Moraš prestati biti uvek dostupna na tacni svima koji te
zatrebaju. Nastaviš li tako, broj žigova će se samo povećavati s namerom da te podsećaju na
greške koje si počinila i činjenicu da postaješ žrtveno jagnje, a pitanje je koliko dugo će tvoj
organizam moći to izdržati.“, osećajno je govorio Fabijan.
,,Kako da zaustavim ovo, Fabijane? , bolno je upitala Greta ne obazirući se na njegove
predhodne konstatacije.
,,Ne znam, Greta. Ne znam.“
Tišina koja je zavladala preko slušalice pomogla joj je da spozna i neviđenu tišinu koja
je postala prisutna unutar katedrale. Shvatila je da je svećenik već odavno počeo svoju
propoved, te odlučuje da naglo prekine jezivu tišinu i razmišljanje sa obe strane slušalice.
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,,Moram da idem, Fabijane. Moram da razmislim o svemu, pa ću te pozvati uskoro.“,
tužno je rekla Greta.
,,U redu, ali moraš nekome da pokažeš žigove, Greta. Pričaj sa nekim ko bi ti poverovao
i dao ti bilo kakav savet, čisto da se pomerimo s mrtve tačke.“, rasejano je dodao Fabijan.
,,Hoću.“
Čim je zakoračila ponovo u katedralu i našla se unutar tih hladnih zidina, prepoznala je
dobru dikciju, milozvučan glas i prepoznatiljiv stav za mikrofonom koji je zauzimao velečasni
Erik. Zauzevši mesto u poslednjoj klupi pokušala je da usredsredi misli i obrati pažnju na reči
koje su mehanički izlazile iz čoveka za ambonom. Već nakon nekoliko minuta, Greta je
shvatila da njegova propoved ima tu hladnu, pesimističku crtu koja je gotovo uvek bila prisutna
u njegovom obraćanju narodu. Velečesni Erik je stalno naglašavao kako je danas čoveku
mnogo bliži pojam patnje i bola, nego radosti i sreće, te da će se jedino sa takvim junacima
moći poistovetiti i samo takve propovedi razumeti, i to je zapravo jedino tužno. Kao i po
običaju nedeljna misa završila se prelepim pesmama i umilnim horskim glasovima koji su
ispraćali narod iz crkve. Greta je izašla među prvima dopuštajući ledenom vazduhu da razbistri
njene misli. Ljudi su razmenili reč dve jedni sa drugima, a potom žurno nastavljali svojim
putem. Za to vreme Greta je bila naslonjena na ogradi stepenica, razmišljajući kako da pokaže
svojoj majci upaljene pečate po telu i dokaže joj da ih nije sama namerno napravila, kada ju je
oštar muški glas trgnuo iz misli.
,,Nikada te nisam video tako zamišljenu i bezvoljnu. Čak nisi pročitala nijedan psalam
na misi. To ne liči na tebe. Znaš, najveći bankrot u životu čovek doživi kada izgubi svoj
entuzijazam.“, rekao je kroz poluosmeh Erik koji je bezuspešno pokušavao da razmrsi
pramenove svoje duge plave kose.
,,Nisam bezvoljna, velečasni.“, odgovorila je Greta u čijoj se glavi mahinalno rodila
jedna obećavajuća ideja, ,,Volela bih da razgovaram sa vama.“, dodala je brzo Greta u kojoj se
klica nade počela konačno razvijati.
,,Naravno, o čemu god poželiš. Na kraju krajeva to je deo mog posla.“, odgovorio je
Erik.
,,Problem je u tome što sumnjam da ste ovako nešto videli u svom poslu, ali se iskreno
nadam da ćete me razumeti“, rekla je kroz suze Greta povlačeći rukave svoje majice i skidajući
svoju narandžastu ešarpu.
,,Isuse, šta je to?“, zaprepašćenog tona i razgoračenih očiju upitao je Erik ne skidajući
pogled sa vidno upaljenih i bolnih žigova.
,,Ne znam. Počeli su se pojavljivati pre nekoliko meseci, i od tada ne prestaju. Ne znam
šta da radim, kako da bilo kome kažem, a da budem sigurna da će mi poverovati.“, očajno je
rekla Greta.
,,Daj mi ruku.“, rekao je ravnodušno Erik nežno približavajući Gretinu ruku kako bi
bolje osmotrio te misteriozne fenomene na njenoj koži.
,,Greta, znamo se veoma dugo. Uvek si bila iskrena prema, ja te molim da budeš i sada.
Reci mi šta si uradila sa svojim telom i zašto?“, u neverici je upitao Erik.
,,Nisam ništa uradila! Morate da mi verujete, nisam luda. Žigovi su se sami od sebe
počeli pojavljivati na mojoj koži. Nemam apsolutno nikakve veze sa tim.“, očajnički je govorila
Greta.
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,,Smiri se, Greta. Ljudi smo, podložni smo grehu, ali bitno je uvideti da treba biti
ogorčen na greh, a ne na grešnika. Niko te ne krivi zbog toga, ali da bih ti pomogao moraš da
budeš iskrena prema meni.“, smireno je rekao Erik izbegavajući ponovo da pogleda u te
đavolske stigme.
,,Sve vreme vam govorim istinu, ali očigledno mi ne verujete.“, razočarano je rekla
Greta gledajući u čoveka u crnoj manitji kao da ga prvi put u životu vidi.
,,Iskreno rečeno nisam očekivao da zlo preovlada u tvom srcu i da podlegneš čestim
iskušenjima današnje omladine“, nastavio je Erik po svom, ,,ali to ne znači da u tvom srcu nije
ostalo ništa dobrog i ljudskog. Na kraju krajeva, i sam đavo je jednom bio anđeo.“
Erikov smiren glas, njegove motivacione poruke i lažna bodrenja još dugo su se
prolamala lokalnim ulicama Rima, ali Greta ih više nije slušala. Bespomoćna i prestravljena
trčala je kao muva bez glave ka svojoj ulici. Dok ju je svež vetar bezosećajno šamarao shvatila
je da je vrlo opasno, a često i pogubno zaletati se u zagrljaj velikih očekivanja. U mislima je
mogla da čuje kako Tibar nežno žubori, i kako se sa njegove leve obale postepeno pojavljuju
moćne zidine svetog Vatikana koji je poput dragocenog bisera bio zarobljen u čvrstoj ljušturi
neprobojne školjke. U tom trenutku istinski je poželela da oko sebe može podići takve visoke
vatikanske bedeme i ostatak života provesti izolovana u središtu nekog drugačijeg sveta.
4. GLAVA
A presto2
Sanjive zelene oči uplašenog pogleda tužno su posmatrale kako se njen božanstveni
grad polako gubi iz vidokruga, a vrhovi njegovih stolnih bazilika nestaju u retrovizoru starog
tetkinog automobila. Pokušava da nagovori skoro potpuno atrofirane mišiće svoje ruke da
nacrtaju nešto na zamrznutom prozoru auta, ali bez uspeha. Nezainteresovano gleda u
monotone ravničarske predele koji zaostaju pod točkovima čija se brzina okretanja svakog
minuta povećava, kada je saosećajan Alegrin glas podseća da nije sama u vozilu.
,,O, pa ti si već budna? Izvini što ti remetim san, ali ovi putevi su zaista očajni.“,
iznervirano je rekla niska žena bujne plave kose, besno udarajući o volan obavijen olinjalom
braon kožom.
,,Sve je u redu, tetka. Svakako nisam navikla mnogo da spavam.“, odgovorila je Greta
još uvek sanjivim glasom.
,,Da, to mogu da primetim. Jako mi je teško da te gledam takvu, dušo. Totalno si
propala, ne želiš da jedeš, ne možeš da spavaš. Sada mi je jasno zbog čega je Laura bila tako
besna kada me je pozvala i zamolila da provedeš vikend sa mnom u Neroli. Vidi, ako je u
pitanju neki dečko...“
,,Ma kakav dečko, ne. Jednostavno mi je malo teško da se priviknem na Rim i novi
život u njemu.“, brzo je slagala Greta tonom koji nije pridavao nimalo pažnje razgovoru koji
se odvija.
,,Razumem te, ali moraš što pre da se trgneš.“, pažljivo je rekla Alegra, ,,No, svakako
imaš punu podršku osobe sa kojom ćeš provesti nezaboravni vikend.“, veselo je dodala Alegra
nameštajući svoje prekrasne zlatne uvojke i pritom ostavljajući utisak kul tetke-najbolje
drugarice iz holivudskih filmova. Posle nekoliko sati turbolentne vožnje pred Gretom su lagano
počela da se prostiru brdska predela i stenovite visije. U daljini su se nazirali vrhovi zamka
Orsini koji je bio zaštitni znak Nerole, malog naselja u blizini Rima.
2

na ital. do skorog viđenja; vidimo se uskoro
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,,Da, umalo da zaboravim. Neće ti smetati ako na brzinu dostavimo porudžbinu
otpozadi komšinici koja živi nedaleko od moje kuće?“, upitala je iznenada Alegra pokazujući
na ogromne korpe u gepeku ispunjene čistom uredno poslaganom vunom.
,,Naravno da ne. Baš bih volela malo da prošetam oko zamka.“, odgovorila je Greta.
,,Odlično, samo nemoj previše da se udaljavaš, ipak ne poznaješ kraj.“, upozorila ju je
Alegra.
Zvuk veoma upečatljivih i glasnih kočnica na tetkinom autu sinhronizovan sa
kapljicama kiše koja je lagano krenula da pada dugo je odzvanjao ulicom dok Alegra nije
konačno uspela da pronađe idelano mesto za parkiranje. Napakovana dvema pletenih korpa sa
vunom njena figura žurno je nestajala u sutonu jesenje noći. Večernja šetnja po prostranim
brdovitim predelima veoma je prijala Greti, podstičući u njoj neke lepše misli i optimistične
nade. Bila je ohrabrena činjenicom da se novi tragovi ne pojavljuju na njenoj koži već pune
dve nedelje, te je mirno mogla da nastavi bitku sa već postojećim. No, sama lepota šetnje i
nesvakidašnja sloboda misli ubrzo je počela da bledi. Umirujuću tišinu prirode iznenada su
narušili veseli glasovi i jedan bolan vrisak čiji je epicentar lociran iz ogromnog ambara na
obližnjem posedu. Bez razmišljanja, Greta je pojurila u žarište neznanog porekla nadajući se
da su vlasnici imanja već reagovali. Međutim, kada je bojažljivim, gotovo nečujnim koracima
ušla u smrdljivi ambar zatekla je gomilu momaka nekontrolisanog ponašanja i devojaka
arogantnog osmeha. Na prvi pogled sve joj je izgledalo normalno, obično srednjoškolsko
okupljanje i druženje subotom uveče, ali kada je spazila riđokosog momka pokvarenog osmeha
koji stoji na znatno većoj visini od ostalih, na odskočnoj dasci koja je bila postavljena tačno
iznad ogromnog prostora uokvirenim metalnom ogradom, shvatila je da ta atmosfera
definitivno ne odiše duhom normalnog i običnog. Želela je da što pre napusti to mesto, ali kada
je ugledala mršavu devojku zavezanih ruku i usta koja se svirepo otimala i pokušavala pomeriti
od grubog stiska patike riđokosog mladića na odskočnoj dasci, njen mozak nije mogao obraditi
nikakve želje niti pokrete.
,,Hej Nik, nemoj zaboraviti da želimo samo da je uplašimo.“, cinično je doviknula
atraktivna crnka oholo se cerekajući sa svojim prijateljicama, ,,Pa da vidimo kada ćeš ponovo
pogledati tuđeg dečka.“
Greta nije obraćala pažnju na dalji dijalog koji se odvijao među tim bolesnim
mozgovima, već je pomoću svoje dve otečene šake pokušala da suzbije vrisak kada je spoznala
šta, odnosno ko se nalazi u tom metalnom boksu. Lice mršave devojke zapaljeno od bola i
naprezanja nalazilo se samo nekoliko milimetara od prljavih čeljusti pomahnitalih divljih svinja
koje su nekontrolisano skakale i propinjale se pokušavajući da dohvate svoj plen. Zakrvavljene
oči devojke, hladan znoj koji je oblio njeno telo i bolno vrištanje iz petnih žila izazivale su sve
veći bes i budile ogromnu razjarenost u krvoločnim papkarima čije je urlikanje pomešano sa
grohotom smejanja tinejdžera odzvanjalo čitavim imanjem. Usled Nikove nepažnje izazvane
preteranim smejanjem i osećajem nadmoći nad gotovo beživotnim i skamenjenim telom
svezane devojke, divlje svinje su sve jače udarale o gredu na kojoj su dva tela jedva održavala
ravnotežu. Nikov kukavički strah za sopstevni život presudio je da u dva koraka strči sa daske
ostavljući preplašenu devojku da se nekoliko sekundi bori sa neprikidnim poskakivanjem daske
pod naletom razjarenih čudovišta, dok se i sama nije našla sa njima u boksu. Brzina kojom se
veliki ambar ispraznio bila je gotovo jednaka brzini kojom su divlje zveri besomučno kidale
udove i žvakale meso nesrećne devojke. Šćućurena iza ogromne bale sena, Greta kao oparena
skače i odlučuje da što brže moguće otrči po pomoć, no nakon samo dva koraka staje kao
ukupana u mulj podsećajući sebe u mislima na svoj trenutni život. Nije se plašila da viče i urla,
niti da traži pomoć. Jedino čega se plaši jeste sebe. Nije više bila spremna na bol i patnju,
strahovala je od pojavljivanja novog paklenog žiga na njenom telu. Stoga više nije mogla da
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čuje devojčine poslednje jecaje, niti zadovoljno urlikanje divljih svinja. Laganim koracima
izlazi iz ambara, nečujno obara glavu, dozvoljava da joj se ledene kišne kapi poigravaju sa
licem još koju sekundu i tihim koracima balerine napušta nepoznato imanje, dopuštajući
brisačima tetkinog starog Fiat Punta da obrišu svaki trag te đavolje noći.
Kasnije te večeri, ohrabrena dubokim tetkinim disanjem koje je bilo dobar predznak
višečasnovnog čvrstog sna, Greta na prstima odlazi do kupatila slušajući poznati zvuk spajanja
kontakta u slušalici svog telefona.
,,Da?”, upitao je hladan muški glas.
,,Doktore Riso, ovde Greta, molim vas izvinite što vas ovako kasno zovem, ali stvar je
vrlo hitna.”, uspanišeno je počela Greta.
,,Zdravo, Greta. Nema problema, baš sam hteo da te pozovem jednom da ti se zahvalim
što si donela one izveštaje, ali nikako da ugrabim vremena. Kaži u čemu je problem.”,
mehanički je upitao doktor.
,,Da li možda znate ko je izvesni Filipo Brukovski i gde stanuje, hitno mi je potrebna
njegova adresa?”, govorila je Greta glasom koji je sve više podrhtavao pažljivo izgovarajući
starčevo ime.
,,O, pa vas ovi profesori u gimnaziji baš maltretiraju i iscrpljuju tolikim obimom
gradiva, zar ne?”, kroz osmeh je upitao doktor Riso.
,,Ne razumem vas, o čemu pričate?”, upitala je Greta.
,,Greta, ne znam šta ti bi da me pitaš za njega, ali Filipo Brukovski je preminuo u
ustanovi za mentalne bolesnike pre dve godine.”, ozbiljno je odgovorio doktor.
,,To nije moguće.”, uzviknula je Greta u slušalicu osećajući da joj se svaka žila u telu
ledi, ,,Kada sam odnela nalaze do portirnice zaputila sam se stazom niz trg Navona i posle
nekoliko minuta pešačenja skrenula u šumarak gde sam ga videla, stajao je pored neke male
orunelu kuće…”
,,Čekaj, skrenula si na onu stazu koja počinje visokim banderama?”, zaprepašćeno je
upitao doktor.
,,Da.”
,,Greta, poslednjih deset godina se vraćam tim putem kući i siguran sam da na toj stazi
ne postoji nijedna kuća, već samo gusto šipražje i visoke breze. Ne razumem kako…”
Doktorov glas u slušalici naglo je
utihnuo i u paramparčad se razbio zajedno sa
svim delovima telefona kada je udario o
hladne pločice kupatila usred Gretinog
iznenađujućeg krika ugledavši svoj savršeni
beli vrat u ogledalu. Celo telo joj se treslo, ali
je uspela da skine svu odeću sa tela koja je
kasnije još dugo ležala na podu sa razbijenim
delovima telefona. Izraz oduševljenja i uzvik
olakšanja izleteo joj iz usta kada je videla da
se na njenom telu ne nalazi više nijedno
upečatljivo slovo A, već samo blago crvenilo
na svim mestima na kojima je ono postojalo.
Trenutni osmeh nestao je sa njenog lica kada
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je podigla glavu i u ogledalu ugledala svoje bledo lice i upale obraze. Mračne utvare iz njenih
košmara zamenio je njen lik u ogledalu i sećanja na bolne krike uplakane devojke dok su je
zveri nemilosrdno kidale na komade. Žigovi na njenom telu su nestali ostavljajući za sobom
sitne ožiljike i izbledele neprimetne tragove koji su ukazivali na njihovo nekadšnje postojanje,
ali onaj jedan koji joj se polako počeo formirati na levoj pretkomori srca nikada nije izbledeo.
Lazarela Stefanović, 2.1
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