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Уводна реч
Поштовани читаоци,
Пред вама се налази други број листа ове школске, као и нове календарске, 2021.
године!
Претходна година је свету стакласто осликавала боре. Мика Антић би вероватно
рекао, како се човечанство нашло у кругу! И јесте!
Сада се смешимо сећањима на дане чија је једина путања био чудесни лењир
рутина и непромењености!
Елем, живот је неумољив, непредвидив, а поприште свих борби увек је људско
срце- Достојевски спознаје праву суштину.
Ако сте у прошлој години нашли макар дашак сна, мрву среће, спокоја, врлинеуспели сте!
„Ужас се крије у лепом, као и лепота у ужасу. Живот је испреплетан том до
апсурда величанственом супротношћу“- имајте ово на уму.
Ми вам желимо да у овој години загрлите белину нових дана, радујете се јутру
које долази и у души сачувате мир!
Топло вам препоручујемо да у предаху од обавеза, идилично у топлини дома, уз
цимет који рза на усни и с мишљу којом трепере искре нове наде, читате радове наших
ученика. Различите инспирације представљене кроз лепо ткање од речи надахнуће и вас
да спознате машту у овом или оном кутку ока.
„Не постоји друга стварност, сем оне коју имамо у себи самима.“
Уредници
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Tavaszköszöntő
„Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltűnik a szél,
Zsákban Benedek
Hoz majd meleget,
Nincs több fázás, boldog, aki él...."
(Weöres Sándor)

Адресат (не)повољних коментара: проф. Борјана Гаврилов Болић
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? ! ?! !?
Pročitavši naslov teme za koju sam se odlučila, prvo na šta sam pomislila, bila je zbrka. Ali,
ostala sam začuđena kada u tom momentu nisam imala potrebu da tu istu zbrku razumem. Čudno,
ali doživela sam je kao deža vi! Tu se sakrila ta moja neambicioznost da protumačim dati kod, kroz
možda neki naučni metod razumevanja.
Doživela sam ga blisko.
I dok sam se tako preplitala sama sa svojim novim osećanjem, puls je bivao sve jači. I u
jednom momentu kao da je sve zamrznula bleštava iskra konačnog dojma mog novog čulnog
doživljaja.
Ja živim ovu zbrku!
Mira Stupica je rekla: „Svesni deo čovekovog bića neprestano pokušava da otkrije onaj
podsvesni, da ga savlada, pripremi za dnevnu svetlost, za saobraćaj sa ljudima, društvom, zakonima,
predrasudama... I tako stalno, čovek otkida deo sebe sve dok ne ostane kao iscrpljen rudnik iz kog
izlaze poslednji vagoni. Ne znam ko sam. U kretanju sam u sebi i oko sebe i činim neprekidne napore
da dosegnem svoju predstavu o čoveku.“
Moja sećanja, čije datume crpim i iz svojih najranijih godina, uvek se bez sumnje svedu na
jednu istu činjenicu. To je da od svoje prve svesti ovozemaljskog života, ja živim kao dva paralelna
univerzuma. Ljude i situacije uvek posmatram kao „kaput sa dva lica.“
I ako je život borba, ja zasigurno imam dve! Ovu drugu smatram daleko težom. To su dani
protkani idealima, čija se težina vidi onog momenta kada shvatite da zapravo stvarni svet nema
dovoljno elana kako bi izrazio nešto tako uzvišeno, kao što može sama duša da spozna unutar sebe.
To potkrepljuje jednu rečenicu koju je rekao Herman Hese kroz „Demijana“ – „Ne postoji druga
stvarnost sem one koju imamo u sebi samima.“ On dodaje još da, ukoliko se ta stvarnost spozna,
onda se više ne može poći putem većine. Na tome se zasniva moje shvatanje ljudskog postojanja.
Mislim,takođe, da to veličanstveno osećanje, možete da doživite samo onda ako nešto istinski
osećate, volite. To može biti bilo šta.
Meni je te oči, kao krišom, nametnula umetnost. I na tome sam joj beskrajno zahvalna!
Elem, postoji još nešto što bih napomenula kao važno.
Sinapsu koja povezuje moja dva sveta veličam kao spas. Ona me čini dobrim čovekom.
Omogućava mi da budem uvek tu za ljude koje volim, da želim da saznajem i napredujem. I što je
najvažnije, da se ne zarobim potpuno sama u sebe. Jer, opšte poznata činjenica je da i sama
prosvetljenost uma, osim dobrog, ima i svoje loše strane. One vrebaju kao iz senke i svoj duboki rez
ostavljaju za amanet kroz tu jednu, drugu, treću boru. Ožiljak razočaranja.
Želim da živim, razumem, volim i osećam kroz zadivljujući spektakularan kod zbrke života,
koji možemo predstaviti kao „? ! ?! !?“ ili kako god naš sopstveni deža vi nalaže!
Mina Stanković, 2.2
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Cserna-Szabó András: Malacpecsenye
A Malacpecsenye című műben Micimackó és barátai elfelejtik az eredeti gyerekmese
legfontosabb üzeneteit: egymás segítését, az összetartást és másik elfogadását. Ehelyett
Micimackó kezdeményezésével egy újabb ideológiát fogadnak el a szereplők, amely hasuk
megtömését teszi legfontosabbá. A novella groteszk, vannak benne komikus „hibák”, vagyis
össze nem illő elemek, pl. amikor Micimackó pecsenyét készít legjobb barátjából. Érdekes,
ahogyan a Százholdas Pagony lakói érzéketlenekké válnak. A novellában létrejött egy különös
állatpiramis a farkastörvény függvényében. Ez is abszurd módon szerveződik, mivel a tigrist
gyengébbnek tekintik a szamárnál. Micimackónak nem tetszik, ahogyan ábrázolták,
elképzelték őt és társait. Szerinte az, aki rendesen működő aggyal rendelkezik, nem fog malacot
darázsként ábrázolni, vagy olyan szamarat rajzolni, akinek szöggel kell visszahelyezni a farkát,
de egy pattogó tigrist sem fog elképzelni, majd ezeket a karaktereket egy gyerekmesébe
helyezni.
Ez egy igen érdekes és vicces szöveg, azoknak főként, akik csípik a fekete humort, és
nem bánják a dolgok kifordítását, parodizálását.
Spasić Nikola 3.3

АКТИВИЗАМ
Активизам представља планирано понашање у циљу постизања одређених
социјалних или политички циљева кроз активности као што су подизање свести,
стварање коалиција, вођење политичких кампања, производња пропагандног
материјала, стварање публицитета и предузимање других акција које би утицале на разне
социјалне промене. Социјални рад у заједници посебно стимулише развој многих облика
активизма који додатно подстичу промене и утичу на побољшање услова живота, а
нарочито маргиналних група и угрожених појединаца. Један од најбитнијих услова за
то је самоорганизовање појединаца и група.
У зависности од контекста времена и друштвене средине, реч активизам добија
различитa значења.
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Конкретне активности активизма могу бити у најразличитијој форми, а најчешће
се испољавају путем кампања, петиција, бојкота, протеста, грађанске непослушности и
разних других акција за подизанје свести.
АКТИВИЗАМ МЛАДИХ
Када говоримо о активизму, млади представљају изузетно значајну категорију
становништва и будуће носиоце промена у друштву. Из тог разлога неопходно је
посветити адекватну пажњу њиховим потребама, ставовима, жељама, као и подршци и
развоју активизма младих.
Бити активан значи бити свестан шта желиш и урадити све што је у твојој моћи
да то и оствариш. На тај начин директно се утиче на лични развој као и развој свога града
и заједнице. Бити активан такође значи учествовати у активностима које омогућавају
упознавање нових људи, путовања, стицање нових знања (о одрживом развоју, људским
правима, равноправности полова и слично), вештина (комуницирања, маркетинга,
дебатовања, менаџмента).
Активизам младих представља друштвени ангажман младих који су окупљени
око неке заједничке идеје и који кроз заједничко умрежавање и спровођење одређених
пројеката, за циљ има унапређење квалитета живота, стицање компетенција, решавање
релевантних питања доприносећи притом друштву како у локалним заједницама, тако и
на државном нивоу.
Активизам младих обухвата више различитих активности и пројеката. У то могу
да се подразумевају и мале акције у локалним срединама, али шире поље деловања на
регионалном, националном и међународном нивоу.
Активизам
младих
обично
подразумева
самоорганизовање
кроз
формалнегрупе – омладинске организације.
Такође, ту су и организације за младе, оне
којима не управљају млади, али су
посвећене раду са истима. Кроз ове облике
организација млади спроводе различите
акције и учествују у разним пројектима.
Стручна лица која су ангажована у овим
организацијама, а који раде директно са
младима и на спровођењу активности зову се омладински радници и омладинске
раднице. Још једна могућност за омладински активизам јесте и оснивање или
прикључење већ постојећој, неформалној групи младих (школској секцији, ђачком
парламенту, локалној акцији и слично).
Активизам младих најчешће подразумева заједничке подухвате, а самим тим и
прилике за стицање нових знања, вештина и непроцењивих искустава, али и могућност
реализације осмишљеног у скупу људи различитих интересовања и талената (тимски
рад).
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Основе било које врсте активизма, као и активизма младих јесте волонтирање.
ВОЛОНТЕРИЗАМ
Волонтирање се може дефинисати на више начина. Једна од дефиниција јесте и
она која је усвојена од стране међународног управног одбора: „Волонтирање
представља један од основа цивилног друштва, афирмишући оно најплеменитије у
човеку – пацифизам, слободу, једнаке могућности, безбедност и правду за све људе.”
Постоји више разлога због којих се млади људи одлучују на волонтирање. Многи
прихватају волонтирање јер су свесни да њиховим деловање могу помоћи онима којима
је то изразито потребно. На тај начин људи се осећају кориснима, а притом стечу нова
искуства и радне навике. Такође, многе анкете и истраживања показала су да је један од
честих разлога због којих се млади одлучуја за волонтирање и забавам упознавање нових
људи и квалитетно испуњавање слободног времена.
На крају крајева, заиста је врло битно да млади што више активно учествују у
било ком облику активизма и на тај начин да допринесу доношењу одлука које су од
значаја за њихову будућност и побољшању њиховог положаја у друштву. Искуства
многих земаља показала су да без активизма и учешћа у друштвеном животу млади
постају „невидљиви”, маргинализовани део друштва, а њихове потребе бивају
занемарене. Таква друштва млади врло лако напуштају, стога и поред младих и
талентованих људи, и друштво има велику одговорност да задржи оне најамбициозније
и најкреативније нудећи им више могућности да остваре своје жеље и потребе.
Милорад Кочић и Един Арифи, 2.1

"Svi smo jednaki, samo su neki jednakiji od drugih"
U želji da se prisetim dragocenih uspomena i lepih momenata
svog najranijeg detinjstva, odlučila sam da današnje prepodne
provedem čitajući svoje stare dnevnike. Listajući tako krhke i oštećene
stranice ljubičastog dnevnika, primetila sam da jedna fotografija samo
što nije ,,pobegla" sa svog mesta. Pogledavši je malo bolje vrlo brzo
sam prepoznala dva najlepša i najsitnija crna oka koja sam ikada
videla, čupavo I sivkasto krzno i malenu njuškicu koja je zajedno sa
dugačkim belim brkovima činila tandem iz snova u traženju komadića
šargarepa i oljuštenih suncokretovih semenki. Shvatila sam da sam
imala najlepše kućne ljubimce na svetu. Očarana slatkoćom mojih
malenih leminga (sitni glodari iz porodice hrčkova), prelepa sećanja,
ali i praznina i bol nakon njihove smrti, počela su da naviru i nastavila
da se nižu jedna za drugim poput pokretnih slika koje projektuje jedan
stari, skoro pregoreli projektor. Malo je reći da mi neopisivo nedostaju. Mimi i Lili su zauzele
mesto u mom srcu koje bi retko koji čovek mogao da ispuni. Vrlo brzo su postale neraskidivi
deo mog života i glavni akteri mojih snova. Svaki loš dan u školi ili na treningu lečila sam
višečasovnim igranjem i pričanjem sa mojim najboljim prijateljicama. Kada sve detaljno
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sagledam i sumiram, one su zaista bile moje najbolje drugarice. Tužno je što ponekad životinje
imaju bolju sposobnost slušanja i razumevanja nego ljudi.
Upravo iz tog razloga, kao savršena bića, životinje su u meni uvek izazivale ogromnu
ljubav, neprocenjivu sreću i neopisivu toplinu oko srca kada god ih pogledam u te prelepe,
nežne oči. Stoga sam bila veoma skeptična kada sam pre nekoliko godina prvi put čula za
,,Životinjsku farmu", ubedljivo najpoznatije delo engleskog velikana, Džordža Orvela.
Slušajući priče I različita komentarisanja od strane mojih prijatelja shvatila sam da malene i
ljupke životinje u ovoj priči nisu prikazane baš u najboljem svetlu. Međutim, kada sam se
konačno odvažila, uzela u ruke i pročitala gotovo u dahu ovu alegorijsku novelu, shvatila sam
da glavni antagonisti u priči nisu životinje, ali ni ljudi, već isključivo sladak ukus moći, podle
skrivene namere, opasne želje i težnja superiornom načinu života apsolutno svakog živog bića.
Radnja je sve vreme smeštena na jednoj moćnoj i velikoj farmi čiji vlasnik, gospodin
Džouns, uprkos ogromnoj privrženosti flaši i čarima opijanja, svaki novi dan počinje sa
ogromnom dozom elena i entuzijazma koji podstiče na dalji rad sve njegove radnike i članove
porodice, međutim, za sirote, gladne i iscrpljene životinje, prema kojima se ponaša veoma
svirepo, radni dan koji počinje sa bezbroj teških i mukotrpnih poslova svakako nije ostvarenje
sna. Kako vreme prolazi životinje počinju da uviđaju gde se nalazi žarište svih njihovih
problema. Dugogodišnji stanovnik bogate farme, stari polubeli vepar po imenu Major, uviđa
da je suština svih životinjskih problema zapravo čovek.
,,Čovek je jedini stvarni neprijatelj koga imamo. Uklonite čoveka i osnovni uzrok gladi
i preteranog rada biće ukinut zauvek! Čovek je jedino stvorenje koje troši, a ne proizvodi."
Podstaknuti
Majorovim
žustrim
opaskama da je ljudsku rasu
neophodno svrgnuti, da
životinje nikada ne smeju da
spadnu na to da liče na
čoveka i da su sve čovekove
navike
greh,
životinje
shvataju ozbiljnost situacije
i problema u kojem su
zarobljene već jako dugo i
počinju korenito da menjaju svoj život na toj surovoj farmi.
,,Sve što hoda na dve noge je neprijatelj. Sve što hoda na četiri ili ima krila, prijatelj
je."
Prvobitna ideologija je glasila: ,,Slabi ili jaki, pametni ili priprosti, svi smo mi braća.
Nijedna životinja nikada ne sme da ubije drugu životinju. SVE životinje su jednake!"
Među prvima koji su počeli mukotrpnu borbu za slobodu i jednakost (ili pak ličnu
vlast?) bile su tri ambiciozne svinje koje su kao izuzetni govornici i vešte vođe uspele vrlo lako
da pridobiju većinu žitelja novoimenovane, Životinjske farme. Napoleon, Snoubol i Skvirel
razvili su jedinstevni sistem mišljenja na osnovu govora i učenja starog Majora - animalizam.
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Nažalost, trojica uzvišenih papkara nisu nimalo izgledala ovako neodoljivo poput
svinja na fotografiji. Neugasiva želja za dominacijom i gorka potreba za naređivanjem postala
je sastavni deo njihovog karaktera, što je prouzrokovalo njihov zastrašujući izraz face pun
zlobe i oholosti. Svojeručno su urezali na glavni zid zajedničke štale sedam zapovesti po kojima
su sve životinje morale da žive, naravno bez izuzetaka.
Vremenom, životinje su postajale sve pametnije i naprednije, bivale su podvrgnute
raznim kursevima čitanja i pisanja, dok su mudre svinje živele u raskoši, degustirale najsvežije
jabuke i mleko, imale mnogo privilegija po pitanja nerada i uživale ogroman ugled i lažno
poštovanje.
Iako su u pojedinim delovima knjige životinje predstavljane kao vredna, snalažljiva i
mudra bića nalik prototipu idealne životinje neke zanimljive basne, smatram da je Orvelova
jeziva basna daleko od vesele I bajkovite priče jer sadrži opise mračnih i bolnih unutrašnjih
doživljaja, ali i potresnih događaja koji postaju svakodnevni na misterioznoj farmi. Jedan od
svakako najjezivijih i najstrašnije opisanih događaja sa ogromnim brojem strahovito užasnih
detalja i bezosećajnog zadovoljstva u ubijanju jeste rat koji su životinje vodile sa ljudima kada
su oni bezuspešno pokušali da vrate svoj nekadašnji posed i po ko zna koji put potčine životinje.
,, Rat je rat. Jedini dobar čovek je mrtav čovek." - Snoubol
Kako se broj nepročitanih stranica knjige sve više smanjuje, surova diktatura svinja sve
više se pogoršava. Napoleon i Skvirel su iz dana u dan postajali sve veštiji u manipulisanju
životinjama. Ubrzo postavljaju novo načelo i jedinu dozvoljenu zapovest na farmi: ,,Sve
životinje su jednake, samo su neke jednakije od drugih."
Veselo blejanje ovca naglo je utihnulo, a njihova nekadašnja radosna pesma Četiri noge
dobre, dve noge loše, pretvorila se u tužni vapaj praćen novom, prisilnom, revolucionarnom
pesmom Četiri noge dobre, dve noge bolje.
Orvel nam kroz ,,Životinjsku farmu" na jedan slikovit
način i kroz nama relativno bliske aktere objašnjava
posledice bilo kakve diktature. Svaki politički pokret ili
revolucija svodi se na čisto licemerje i neugasive želje svakog
čoveka da dođe na vlast, u bilo kom smilu te reči. Kada se
napokon domognu trona ljudi postaju škrti, bezosećajni i
željni da postignu još više, bez obzira na posledice. U svoj toj
zlobi i nezaustavljivom divljem nagonu za vlašću, ne vide da
postaju savršene kopije svojih prethodnika koje su vatreno
klevetali i proklinjali. Međutim, iako postanu svesni toga, ne
postoji sila koja bi ih sprečila u daljim planovima. Pod
maskom dobročinitelja uspevaju da zavedu one naivnije,
kojih nažalost nekako uvek ima više.
I za kraj, dodala bih samo da je na mene naročiti utisak ostavio i sam kraj, jer kako
Orvel kaže, a odnosi se i na današnje vreme, postalo je gotovo nemoguće razlučiti ko je čovek,
a ko svinja.
Lazarela Stefanović, 2.1
9
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Čovjek i fotografija
Napretkom tehnologije ljudski život počeo se znatno mijenjati, kako fizički, zbog
napretka medicine, tako i psihološki.
Ljudska psiha jedna je od najtajanstvenijih tema u svijetu mnogih
znanosti. Snažan utjecaj na nju danas imaju društvene mreže i mediji.
Razvija se jedan sasvim novi svijet, imaginarni svijet. U njemu
dominiraju „glumci“ i svojevrsna je utopija: mnogo nasmijane djece,
uspješni, bogati ljudi, idealni parovi, kuće iz snova. Prijestolnica ovog
svijeta je Instagram, aplikacija u kojoj se taj svijet stvara. Ljudi su
počeli fotografijom lažirati svoj život. Ugledajući se na brojne
poznate ličnosti, počeli su ih imitirati. Cijeli svoj život sveli su na zarađivanje novca kako bi
se mogli pokazati u društvu. Tuđe mišljenje postala je najvažnija stvar.
Uzrok svemu ovome jest krivi pogled na svijet: traženje smisla života u pogrešnim i
nebitnim stvarima. Smatram da veliku ulogu u tome igra fotografija. On je davno izgubila svoj
pravi smisao, a to je čuvanje uspomena. Gotovo svaka fotografija danas objavljena je kako bi
se ljudi uzdizali. Postoje, doduše, rijetki koji na fotografiju gledaju s divljenjem, koji je
pokušavaju upotrijebiti za prikazivanje pravih vrijednosti. Oni su se nekad zvali fotografi.
Danas fotograf može biti tko god želi i tko god si to može priuštiti. U tom se pogledu izgubila
svaka vrijednost. Iskreno mislim da će fotografija kao umjetnost u bližoj budućnost nestati.
Ostat će samo natjecanje u elektroničkom obrađivanju fotografije.
Jedini način da se fotografija u pravom smislu sačuva jest da se prestane korstiti
primarno za kreiranje lažne, uljepšane slike svijeta te da se vrati u svoj prvobitni kontekst, a
to je umjetnost.
Luka Kujundžić, 4. f

Polgár, művész, társadalom
A művészlét lehetősége a polgári társadalomban
Thomas Mann Tonio Kröger című elbeszélésében
„Két világ között állok, egyikben sem vagyok otthon, épp ezért kissé nehéz a sorom” –
vallotta Tonio Kröger Lizaveta Ivanovnának írt levelében. Ebben az egy mondatban
megfogalmazta életének legmeghatározóbb tényét, ami az, hogy sosem tudta igazán, hova is
tartozik.
Tonio gyermekkorától kezdve két tűz között élte életét. Apja kereskedőként könnyen
beilleszkedett a polgári világba, ezzel szemben anyja egzotikus, érzékeny, művészetpárti
asszony volt. Tonio gyerekként végig arra vágyott, bárcsak ő is átlagos fiú lenne, és a jóravaló
dolgok érdekelnék. Titokban verseket írt, de ez kitudódott, és mindenki más szemmel nézett rá
azután. Ez tökéletesen bemutatja, mennyire nem volt elfogadott ebben az időben az, hogy
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valaki a polgári társadalomban bármiféle művészettel foglalkozzon. Szégyellte magát, mivel ő
nem megbecsült dolgokkal töltötte idejét, mint a legtöbb vele egyidős gyerek. Barátja, Hans
Hansen iránti rajongása is ebből fakadt, hiszen ő mintagyerek volt, a tanárok kedvence, nem
foglalkozott holmi irodalommal, ehelyett gazdag család sarja révén lovaglóleckéket vett. Ami
érdekes, Tonio a haj- és szemszínt a társadalomban betöltött szerepekhez társította.
Akármennyire szeretett volna barátjához hasonlítani, elmélete szerint adottságai miatt ez nem
volt lehetséges, hiszen ő egy barnaszemű fiú volt, ellenben Hans kékszemű, lenszőke fiúként
megfelelt az elvárásoknak, adott volt számára a boldogság joga.
Az idő előrehaladtával Tonio alkotásait egyre jobban elismerik. A költészetnek él, ez
számít a munkájának, de nem tartja hivatásnak az alkotást. Már elköltözött, de egyik utazása
során meglátogatja régi otthonát. Ironikus, hogy pont az ő szülőházában lesz a Népkönyvtár,
amikor véleménye szerint a művészetnek nincs helye ott. Egykori otthonában nem tölt el több
időt, folytatja utazását, mert továbbra már semmi nem köti ide őt.
Tonio utazása legvégén újra viszontlátja gyermekkorának két meghatározó tagját, és a
honvágy érzése fogja el. Valójában az hiányzik neki, hogy ő is pont ilyen átlagos és egyszerű
ember legyen. Rájön, hogy már sosem fog csak az egyik csoporthoz tartozni, hiszen nem tud
lemondani a művészetről, akármennyire is szeretne elvegyülni a polgári tömegben. Új célokat
tűz ki maga elé, a legfontosabb ezek közül pedig az, hogy egy olyan világot teremtsen, ahol
mindenki önmaga lehet. Nyilvánvaló, hogy nem fogja egyedül megváltani a világot, de elkezd
kitaposni egy olyan ösvényt, amire eddig nem sokan voltak képesek, de így, hogy látják a
nyomokat, nagyobb bátorsággal indulnak el az önmegvalósítás célja felé.
Szögi Lilla 3.3

Анеити и лавиринт искушења
Једном давно, иза Великог мора постојало је једно царство. Простирало се преко
читавог јужног континента, а на његовом престолу седео је стари Кахаган. Владао је
својом земљом праведно и сви су живели у благостању.
Као и сваком другом смртнику, ближио му се крај. Када је то осетио сазвао је
своју децу и саопштио им: „Децо моја, мени је време, да се препустим и дозволим својим
прецима да ме поведу у загробни живот. Али као владар ове земље, моја је дужност да
иза себе оставим истинског наследника...“, и као у трену Лоркан и Фенрис узвикнуше:
„Прихватам, оче!“ Кахаган се засмеја и рече: „Не тако брзо, синови моји! Осимислио
сам тест, у коме ћете сви, чак и ваша сестра, учествовати. Ко из лавиринта изађе са мојом
круном, биће пуноправни владар овог царства. Идите, спремите се, а ја ћу чекати и
крунисати наследника својим послењим дахом!“ На те речи Лоркан и Фенрис напустише
собу, а очевој постељи приђе најмлађе дете, Анеити, и рече: „Оче, ја не могу да се мерим
са својом браћом. Старији су и јачи и победиће ме у овом изазову.“ Кахаган се уздигну
у кревету и гледавши у очи рече јој: „Драга моја, они јесу старији од тебе и победили би
те у физичком обрачуну, али твоја довитљивост и мудрост не могу да се мере са
мишићима. Мој наследник мора бити способан да води земљу и главом и срцем, а не
само мачем и копљем. Иди сада, и покажи браћи и овом свету ко си!“
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Када је стигла до својих одаја, Анеити се замисли. Како да се суочи са својом
браћом и победи? Пошто је већ каснила, она дограби своју торбу препуну магичних
списа и лековитог биља и крене. Кад је стигла до дворишта, угледала га је. Лавиринт,
који се простирао докле јој је поглед сезао. И испред његове капије, њена браћа, спремна
да појуре напред. Пришавши улазној капији, очев везир им рече: „Кахаган је изрекао
само два правила. Прво правило је да никаква међусобна саботажа није дозвољена.
Друго правило је да са собом у лавиринт смете унети само један предмет. Верујем да ће
то бити ово?“, упита је он подсмешљиво показујући на њену торбу. Она баци поглед ка
Лоркановом копљу и Фенрисовом мачу и самоуверено климну главом. Везир јој покаже
руком да се придружи својој браћи, што она и учини. Уто се зачу очеви глас са балкона
палате: „Нека изазвов отпочне!“, те се капија лавиринта уз шкрипу отвори и она
закорачи унутра.
Остала је сама. Док су њена браћа пожурила напред расправљајући се око тога ко
ће да победи, она се кретала полако, корак по корак. Када је капија шкљоцнула у знак
затварања, знала је да нема назад. Лутала је многобројним пролазима без икаквог циља,
све док није чула шушкање негде у близини. Када је скренула иза угла угледала је
старицу како седи за столом очију упртих у њу. „Приђи дете, приђи“, рече јој она
извукавши столицу. „Ако на моје питање одговориш тачно,
слободна си да идеш. Ако пак погрешиш, мој си слуга заувек!“
Анеити седе и климне старици. Била је спремна. Ова се накашља
и рече: „Исте је боје, а различитих величина и облика, присутна
по сунцу, али не и киши, не осећа бол, али не може ни да је
нанесе, и док је сви имају, нико не може да је изгуби. Шта је то?“
Анеити јој одговори: „Па то је лако, то је сенка!“ У то старица
трипут пуцне прстима и нестаде, те Анеити настави даље.
Зачувши режање она застаде. Када се окренула угледала је великог и као ноћ
црног вука гримизних очију. Његово рашчупано и улепљено крзно и оштри зуби су је
плашили, али ипак није побегла. Баш напротив, она лаганим и мирним корацима крене
ка њему. Било је нечег умирујућег у његовој појави, као да га препознаје. Сада је већ
стајала стопу од њега, њено лице уз ту огромну влажну њушку. Она испружи руку,
помази га и рече му: „Знам ко си!“ Уз бљесак светлости уместо вука сада је пред њом
стајао пас препознатљивих очију црвених као крв. Он проговори: „Моје име је Конал и
ја сам демон. Спознала си правог мене, чак и када ја нисам. Ја сам твој, а ти си моја, све
док нас смрт не растави. Штитићу те и бити твој вечни пратилац.“ Знала је да је већ негде
видела те очи. Читала је о демонима у својим списима недавно. То су бића која лутају
светом у чудовишним облицима све док неко не увиди њихову праву лепоту. Тада се
они преобразе и заувек остају уз ту особу. Када су једном ослобођени поседују моћ
преображаја, а препознају се по црвеним очима. Конал јој се поклони и она поносно
рече: „Ти си мој, а ја сам твоја, док нас смрт не растави.“ Тиме она учврсти њихову везу,
невидљиву, али јаку. И сада са вечним пратиоцем она настави даље.
Након неког времена они наиђоше на велико тамно језеро чији крај се није могао
сагледати. Конал га помирише и рече: „Ово је вода затрована црнокоровом. У ову воду
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ући не можемо. За нас нема даље!“ Али она се досети: „Искористи своје моћи и
преобрази се. Рашири орлова крила и пренеси нас преко.“ Те он то и учини.
Тек што су слетели и Конал се вратио у псеће обличје, она зачу врисак. Као да
чује... Фенриса! Анеити потрча, скрене иза ћошка и угледа га. Заробљених удова у
трновитом жбуњу које се...кретало! Она дограби његов мач који је лежао на земљи и
почне да удара по жбуњу, али колико год се трудила није ни окрзнула те велике гране.
Сад му је још само глава вирила напоље. Онда јој сину! Бацивши мач, она дограби суву
грану, а из торбе извади кремен. Креснувши га пар пута, грана се коначно упали и она је
принесе жбуњу. Оно поче да се повлачи, као да се плаши саме појаве ватре. Када се
повукло и нестало, Фенрис паде на колена. Анеити га ужаснуто погледа. Изгледао је
тако слабо и био је прекривен ранама из којих је цурила тамна и лепљива крв.
Дограбивши мелем и завоје из торбе, поче да му превија ране. Када је завршила упита
га: „Шта се догодило?“, на шта јој он одговори: „Откако сам се одвојио од Лоркана,
пратио ме је неки огроман паук. Трчао сам све док нисам стигао до овог грмља. Онда са
схватио да сам у клопци. Покушао сам мачем да се пробијем, али гране као да су отпорне
на метал. Док сам схвато да ме је жбуње зграбило било је прекасно. Видевши шта ме
држи, паук је само отишао, а онда си се ти појавила...Анеити, још нисам стигао да ти се
захвалим. Спасила си ми живот и ако си могла да ме оставиш и приближиш се победи.
Дугујем ти свој живот.“ Анеити га погледа и рече му: „Да сам те оставила, каквим би ме
то човеком чинило? Радије бих била човек без круне него монструм са једном.“ Он је
загрли и недуго потом они кренуше даље.
Јашући на Коналовим леђима, који је сада узео облик сабљастог тигра, они
приметише две прилике пред њима. Када су се приближили,, заплакаше од среће. Били
су то њихови родитељи, насмејаних лица и раширених руку као да су их чекали.
Сјахавши, они им притрчаше и падоше у наручје. Милујући их, њихова мајка проговори:
„Тако ми је драго што сте обоје добро. Страшно смо се бринули за вас. Идемо сада кући
јер сте довољно пропатили. Пустите вашег брата да победи у овом изазову. Није вредан
труда.“ Уто се Анеити замисли. Њена мајка никада не би рекла тако нешто. „Све у
животу је вредно труда!“, говорила им је некада. Ослободивши се из њиховог загрљаја
она рече: „Ти никада не би тако нешто рекла! А када сам те последњи пут видела ниси
могао да устанеш из кревета!“ рече она обративши се оцу. „То једино може да значи да
ви нисте наши родитељи!“, и на те речи они се распрше у ваздуху. Фенрис сада
ослобођен очевог стиска, задрхта и рече: „Овај лавиринт се поиграва са нашим умовима.
Морамо кренути даље!“, и на те речи они узјахаше Конала и наставише пут.
Лутали су тако пролазима у недоглед. У једном тренутку Конал се следи и
застане. „Анеити, осетим неки чудан мирис у близини. Не могу да га препознам, али сам
уверен да шта год то било није пријатељски настројено. И није само. Још један мирис се
преплиће са овим. Она сјаше, те провири иза ћошка. Тада у наручју огромне змије она
угледа Лоркана, који је очајнички покушавао да се ослободи тог стиска смрти. Она отрча
назад до Фенриса да му каже шта је видела. Бесан, њен брат исуче мачи и крене ка змији,
али Анеити га заустави и рече му: „Има план!“ Након што им је саопштила своју идеју,
она зађе иза угла и погледа змију право у очи.
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„Пусти га!“, одјекнуло је кроз лавиринт. Угледавши је Лоркан узвикну: „Бежи
Анеити, бежи! Спаси се док још можеш!“ Анеити се обати змији, не обраћајући пажњу
на њега: „Пусти га. Узми мене уместо њега. Од тог оклопа не би му ни укус осетила.
Узми мене и почасти се како и заслужујеш.“ Змија јој одговори „Види, види. Смртница
мудро збори. Приђи дете да те боље осмотрим.“ И ако су јој колена клецала, она лагани
и смиреним корацима приђе змији. Змија се размота и баци Лоркана иза њих. Таман када
је била спремна да се обмота око Анеити са неба се зачу крик, Фенрис скочи са орла и
одруби змији главу својим мачем.
„Да ли си добро?“, упита Анеити Лоркана. Неколико метара иза њих лежала је
змијина глава, а мало даље и њено тело сад већ непомични. Он се придигне и рече:
„Зашто си то урадила? Могла си да погинеш. Да си ме препустила судбини, победила
би.“
Сестра му одговори: „Многе ствари сам схватила у овом лавиринту! Лепо је бити
царица, али је још лепше бити сестра. Ако чиниш добра дела, добро ће ти се и вратити.
Богат је човек који има пријатеље. Често лепе ствари могу да заварају, а само чисто срце
може да препозна истину. Ако смо сложни, ниједан непријатељ не може да нас победи.“
На то се сво троје загрлише и Анеити им рече: „Отац нас је са разлогом послао
овде. Знао је да је наша снага у јединству. Владаћемо овом земљом заједно како нам је
и одувек било суђено. На те речи пред њима се створи постоље са Кахагановом круном
на врху. Она наглас прочита натписа са постоља: „Три ће главе ова круна да краси када
се троје усагласи!“ Анеити приђе постољу, узе круну у руке и понуди је браћи:
„Заједно?“ Они дохватише круну и рекоше: „Заједно!“
Као магијом лавиринт нестаде и они се обреше пред краљевим балконом. Кахаган
им се поклони и рече: „Живело царско тројство, нека владају дуго и мудро и донесу
благостање овој земљи!“
Анамарија Надашки, 1.1

Parti-Nagy Lajos: A hullámzó Balaton
(novellaelemzés)
Parti-Nagy Lajos írása élmény, méghozzá nem is akármilyen élmények megszerzésére
alkalmas elbeszélő szöveg. Gyengébb gyomorúaknak egy laktató ebéd, esetleg vacsora utánra
nem igazán ajánlanám, mint irodalmi csemegét.
Felkavaró, nem mindennapi a téma, különösen, ha a gasztroirodalom részeként
tekintünk rá. A súlygyarapodás és a versenyben szereplő ételek leírása egyszerre groteszk és
abszurd. A mindennapi élet helyzeteiből kapunk egy olyan összefoglaló csokrot, amely mint
életrajz is megállja a helyét. Cselekménye egy szálon fut, de két idősíkban. Tulajdonképpen a
különböző idősíkok szerint tudjuk legegyszerűbben három élesen elkülöníthető részre
felosztani a művet. Az elbeszélés a jelenből áttér visszaemlékezésként a múltba, hogy végül a
befejezésre ismét visszatérjen a jelenbe. Három főszereplő jelenik meg A hullámzó
Balatonban: Kálmán a főhős, felesége Gizi és a fiuk Lajoska. A bevezető részben főhősünk
14

Gymnasium
elmélázik a jelenben, a tehetség fogalmán, a Balatonon, hogy végre le kellene jutni oda is, majd
áttér mesélőbe, visszatekint a kezdetekre, tehetsége kibontakozására, végigtekint élete sikerein
és mélypontjain, házasságán, az asszonnyal való együttműködésén, fia születésén, majd az
assszony lelépésén. Ez tekinthető a történet tetőpontjának, itt áll be a változás, újra visszatér a
jelenbe a narráció. Érezzük, hogy megöregedett, egyedül van, már csak otthon egymagában
versenyez, saját szórakoztatására. A Balaton témája mint a megvalósulatlan álom, még jobban
foglalkoztatja a fantáziáját, mint eddig. A történet lezárásában megismerjük fájdalmát: a fia,
aki nem követi apja mesterségét. Lelke mélyén bántja a dolog, hogy nem viszi tovább senki a
családi hagyományt, így nem marad más a számára, mint a macskák tanítása, versenyedzése.
Főhősünk, mint már kiderült a Balaton megszállottja, anélkül, hogy valaha is élőben
látta volna, a hely rendszeresen megjelenik álmaiban, az általa kitalált versenyek és a
fogyasztott ételek neveiben. A címben szereplő hullámzás vonatkoztatható a sokféle hullámzó
versenyalapanyagra, mint például a zsír, a háj, az abalé, zselés kocsonya, magára a hízás
folyamatára, vagyis a hullámzó szövetállományra, de főhősünk egész életének az alakulására
is. Az evés az élete, a foglalkozása, de a hobbija is. Egész élettörténete, beleértve a házasságát
is, az evésről, az e köré kialakított életéről szól. A munkásosztálybeli származás, a bizonytalan
jövőkép, az éhezéstől való félelem nyilván hozzájárult ahhoz, hogy egyáltalán létrejöhetett a
novella világában egy ilyen sport, mint a versenyszerű zabálás. Furcsa ellentétet alkot mindez
a felsejlő szocialista díszletek sugallta aránylag szegény időszakával. A fő mottó, mindegy mit
csak enni.
Kőszegi Tamara 3.3

,,Šape“ gore - hoćemo bolje!
,,Nikada nemoj sumnjati da mala grupa odvažnih pojedinaca može promeniti svet.
Naprotiv, oni ga jedino i mogu menjati.“ – Margaret Mid
Koliko puta smo bili neodgovorni i bahati prema svojim kućnim
ljubimcima ili pak životinjama sa ulice? Da li smo svoje kučiće i mačiće
tretirali kao barbike, pravili im pletenice i na njima isprobavili najlepše
modne kombinacije, da li smo bili grubi i nepažljivi tokom igre prema našim
krhkim i malenim pufnastim ljubimcima, da li smo vukli uši i šutirali
bespomoćne neudomljene životinje iz naše okoline? Na svu sreću, mnogi
ljudi nisu učinili nijedan zločin takve vrste, ali ipak se možemo zapisatati kada
smo poslednji put nahranili gladnu i iscrpljenu lutalicu sa ulice ostatkom svog
sendviča ili barem bajatog i suvog
hleba? Kada smo pomogli malenom
pužu tako što smo ga preneli na
drugu stranu dugačkog puta i tako ga rešili
višečasovne muke i ubili mogućnost da točkovi
nekog ogromnog vozila omoguće da nikada ne pređe
na drugu stranu? Kada smo poslednji put pogledali
problem u lice i potrudili si da uradimo nešto više od
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samog zatvaranja očiju i okretanja glave na drugu stranu? Svako za sebe zna odgovore na ova
pitanja, međutim nisu svi odgovori pozitivni i onakvi kakvi bi trebali biti, stoga je neophodno
osvestiti i urazumiti one koji narušavaju mir i spokojan život naših vernih prijatelja, a
aktivizam za prava životinja svakako je jedan od najefikasnijih načina za to.
Prvenstveno, važno je napomenuti da je aktivizam nenaslina vrsta borbe za podizanje
svesti i rešavanje određenog problema. Putem aktivizma skreće se pažnja na ugroženu
populaciju ili okolinu i na poteškoće u kojima se nalaze, a kojima se određena aktivistička
grupa bavi. Naravno, postoje različite vrste aktivizma, ali kada govorimo o pravima životinja
daleko najveću i najznačajniju ulogu ima tzv. omladinski aktivizam pod kojim se podrazumeva
aktivno učešće mladih u rešavanju za
njih važnih i ključnih pitanja o
pomenutoj problematici i donošenju
odluka u lokalnim zajednicama, ili čak
i šire. Iako su mladi danas mnogo
aktivniji nego ranije i imaju mnogo
veću želju da se njihov glas daleko
čuje, i dalje postoje oni koji misli da će
neko drugi rešiti probleme u zajednici,
i nažalost nekako uvek takvih ima više. Aktivizam i rad sa životinjama ipak se malo razlikuje
od ostalih vrsta aktivizma – ovde se pomaže i ljudima i životinjama. Najpre je potrebno skrenuti
pažnju zbog čega je uopšte bitno da se borimo za prava ne-ljudi. Naime, pojam prava životinja
predstavlja ideju da su ljudi i životinje bića koja imaju ista prava, odnosno da svaka životinja
(bilo ljudska ili ne-ljudska) ima pravo na život i delovanje u skladu sa svojom vrstom: da ima
prirodno okruženje i slobodu kretanja, hranu koja joj odgovara, itd. Bez obzira koliko ukusne
ili pogodne za vršenje eksperimenata bile, životinje zaslužuju svoja prava. Upravo se aktivisti
zalažu u potpunosti protiv iskorišćavanja životinja, i to ne samo za ishranu već i u druge svrhe:
za izradu odevnih predmeta, držanja u zoološkim vrtovima ili cirkusima, lov, u industrijama
zabave, itd. Takođe, veoma je gnusno i nedopustivo nazivanje životinja prema načinu njihovog
korišćenja, kao na primer „farmske životinje“ ili „laboratorijske životinje“ , jer one to svakako
nisu po rođenju već po ulozi koju im je čovek namenio. Životinje veoma olakšavaju ljudsku
svakodnevnicu, hteli mi to da priznamo ili ne, za razliku od čoveka koji jedini troši, a ništa ne
proizvodi.
Kada govorimo o pravu životinja, treba imati u
vidu da je eksploatacija životinja prisutna u
svakodnevnom životu i raste u skladu sa potrebama ljudi
koje se iz dana u dan povećavaju. Javnost o tome sve
ređe ćuti pa nije
neobično što ima sve
više onih koji to žele
da promene aktivnim
delovanjem, u cilju smanjenja, ali i potpunog prestanka
nanošenja bola osećajnim živim bićima. Stoga je aktivizam,
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kao planirano ponašanje kojim se postižu određeni socijalni ciljevi, sve češći izbor onih koji se
bore ne samo za svoja, već i za prava drugih.
Mnogi su na svojoj koži
barem jednom u životu osetili da su
upravo životinje te koje ponekad
imaju mnogo bolju sposobnost
slušanja, a možda na neki način i
razumevanja nego ljudi. Tužno je što
nemaju i moć govora, kako bi same
mogle da se odbrane i izbore za svoja
prava, ali zato su tu aktivisti koji će
govoriti u njihovo ime i u njihovo
dobro. Faktor po kojem se
razlikujemo od životinja jeste
sposobnost pravilnog rasuđivanja i slobodne volje, te lako možemo da izabremo način
razmišljanja i delovanja. Upravo zbog toga je ljudska dužnost da štiti i pomaže kako
pripadnike svoje, tako i pripadnike drugih vrsta, bilo kog nacionalnog, verskog, seksualnog ili
drugog opredeljenja, a ne da iskorištava, muči i uništava.
Borci za prava životinja ne zahtevaju veće i prostranije kaveze, već prazne kaveze.
Postoje razne metode aktivizma od kojih su svakako najdelotvorniji bojkoti, protesti,
štrajkovi, tzv. medijski aktivizam (mediji i komunikacione tehnologije koriste se za socijalne i
političke pokrete), građanska neposlušnost (odbijanje građana da se povinuju zahtevima vlasti;
bez nasilje i često uz masovno učešće), prikupljanje peticija i edukacija javnosti.
Veganstvo je najpoznatija i najučestalija forma bojkota (ekonomski aktivizam). Iako
ga mnogi izjednačavaju sa biljnom ishranom, veganstvo nije samo prehrambeno pitanje, već je
pre svega moralna i politička predanost na personalnom nivou. Ono ne traži udruživanja i
uključivanja organizacija, niti zahteva nikakva novčana ili bilo koja druga sredstva. Veganstvo
smanjuje patnju i ubijanje životinja tako što smanjuje potražnju za tim proizvodima.
Jedan od načina postizanja ciljeva, te davanje svoje
podrške vladinim odlukama, ili bojkotovanje istih, a što
uključuju nenasilje i mirnan otpor, jeste protest. Iako mnogi
smatraju da sama reč protest ima negativnu konotaciju, protesti
su deo sistematske i mirne kampanje kako bi se postigao
određeni cilj; oni uključuju ubeđenje i pritisak, ali ne i agresiju
i nasilje, pa se stoga najbolje mogu opisati kao građanski i
nenasilan otpor.
Sa druge strane postoji pojam direktne akcije koja najčešće obuhvata štrajk,
bojkotovanje, hakovanje sajtova, kućna i druga uznemiravanja. Mnogi borci za prava životinja
zagovaraju ilegalne akcije. Lično ne podržavam takve akcije jer smatram da etički uopšte nisu
korisne i da se njima ne rešavaju problemi, već se isključivo stvaraju novi.
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Kažu da se nasilje jedino rešava nasiljem, međutim bitno je ne zaboraviti činjenicu da
borci za prava životinja koji sprovode direktnu akciju oslobođenja nisu teroristi, kako ih mnogi
etiketiraju, već oslobodioci. Ako oslobodioce životinja putem direktne akcije nazivamo
teroristima, kako bi onda trebalo nazivati ljude koji ubijaju i muče životinje (ili učestvuju u
tome) svaki dan? Ne znači svaka direktna akcija nasilje i agresiju, već često predstavlja
konkretan učinak.
Ne treba se stideti reći svoje mišljenje i pokazati
svoj stav. Za ovakve dugotrajne i teške borbe potrebni su
smeli i hrabri ljudi, ali i kreativne glave sa puno ideja i
velikih ambicija. Smislite neku akciju, transparent, peticiju
ili program koji će se zalagati za poboljšanje i usavršavanje
onoga što vam u društvu ili svetu najviše smeta i izložite
vaš rad i vaše želja ostalima. Konsultujte se sa nekim ko
ima iskustva u složenim i korenitim borbama i zalaganjima
kao što su prava za životinje, istražujte na internutu ili
čitajte u stručnoj literaturi na ovu i slične teme, ali prvi
korak je da preispitate sebe i čvrsto se uverite da želite da
pomognete nedužnim bićima u svetu i da ste spremni i
voljni za tako odgovoran i težak zadatak. Kada to shvatite, sve ostalo će ići lako.
Lazarela Stefanović, 2.1

BUDUĆNOST NA RECEPT
Dosad smo kao civilizacija postigli mnogo. Čovječanstvo svakim danom ruši svoje
granice. Živimo u vremenu stalnog napretka u svim sferama života. Najviše se razvija
tehnologija, ali što brže ona napreduje, ljudi su sve više depresivni.
Sve je više mentalno oboljelih ili onih s povremenim depresivnim fazama. Depresija je
postala glavna bolest našeg vremena. Zahvatila je velik broj ljudi, mnogo veći nego što
pretpostavljamo, samo što mnogi oboljeli toga nisu svjesni. Je li to logična pojava, s obzirom
na to u kakvim uvjetima živimo danas, a u kakvima su ljudi živjeli stoljećima unatrag? Čovjek
je od svog nastanka morao preživljavati, boriti se za opstanak. Koliko je samo bilo raznih
prirodnih nepogoda, bolesti, koliko su to bila teška vremena, a čini mi se da su ljudi u prošlosti
bili sretniji i zadovoljniji. Danas se, s druge strane, čovjek za svoj opstanak ne mora brinuti.
Sve na Zemlji podredio je sebi, sve kontrolira. Društvo se dovoljno razvilo, pobjeđuju se
bolesti, produljen je životni vijek, čovjek živi u humanijim uvjetima, kvaliteta života općenito
je bolja – a čovjek je nezadovoljan. U što boljim uvjetima živi, to je depresivniji. To zvuči
pomalo paradoksalno, ali kad bolje razmislimo, to je možda i logičan slijed. Među svim
pogodnostima suvremenog života kriju se mnoge zamke, koje su po društvo pogubnije od
oružja ili bolesti. Svi samo nekamo žure. Nitko nema vremena, prvenstveno za sebe, a onda ni
za druge. Najvažniji je posao, točnije novac. Svi su otuđeni, ljudi više ne znaju, ,,stide se“
razgovarati jedni s drugima, te to čine jedno na društvenim mrežama. Nove generacije u tom
su smislu zapostavljene, sve je više narkomana, alkoholičara, vršnjačkog nasilja... Ljudi su se
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u svemu tome izgubili i nezadovoljni su svojim životima. Koliko god da se društvo razvilo, i
dalje postoje tabu teme, kao što je depresija. Još i danas je ,,strašno“ ići k psihologu. Društvo
je i dalje puno predrasuda o tome, imati psihički problem i liječiti ga jest sramota, a to je glavni
lijek. Ustvari, bilo kakav razgovor je lijek za depresiju. Čovjek je pronašao lijekove za razne
bolesti, ali lijek za bolesti duše još uvijek nam je stran.
Mislim da je sramota cjelokupnog društva što i dan-danas postoje tabu teme. Jer svima
bi nam dobro došao jedan razgovor s psihologom.
Lucija Ivković Ivandekić, 3. f

Az ó meg az új
Kiléptem a madárcsicsergéstől zajos utcára, és a mellettünk lévő pékségből kiáradó
frissen sült kenyér illatát beszippantva elégedetten gondoltam arra, hogy ez jó nap lesz.
A kanyargós út mellett egy kis, zöld padon egy idős nénike üldögél, fáradt arcát nap
felé fordítja. Ráncos keze összekulcsolva ölében pihen, bokáig érő szoknyája lengedezik a
tavaszi szellőben, felső testén kötött kis mellény. Micsoda múltbéli térfigyelő kamera,
gondoltam magamban, s önkéntlen gúnyos mosolyra húztam a szám. Ekkor a néni észrevett,
és mosollyal köszöntött, mit sem sejtve a magamban tett gúnyos megjegyzésemről. Hazafelé
menet láttam, hogy a néni még mindig ott ül. Sajnálattal töltött el a gondolat, hogy milyen
eseménytelen napja lehetett.
− Jó napot kívánok! − köszöntöttem.
− Szervusz kislány! − szólalt meg a néni barátságosan. – Ha nem nagyon sietsz, ülj le
mellém, beszélgessünk! Olyan magányos vagyok, egyetlen szórakozásom a járókelők
szemlélése. Már nem tudok messzire menni, csak az emlékeimben − mondta, miközben a
távolba meredt.
Próbáltam a tekintetét követni a mogyoróbokor felett a szemben levő keskeny utcán
végig, a vasútig és tovább… Arra gondoltam, olyan messzire nem is lát el… Aztán
áramütésként hasított belém a gondolat, attól, amit a néni lát, én nem térben, hanem időben
vagyok távol. A múlt évtizedeinek emléke nehezedik a vállára, és kis könnycsepp formájában
néha kiül az arcára.
− Tudod, kislány, régen minden más volt. Én is voltam fiatal, reményekkel és álmokkal
teli, és bolondos. Pont olyan szőke hajam volt, mint neked. Szoros fonatba kötve hordtam, és
bele mezei virágot tűztem. Nővéreimmel a gémeskút körül fogócskáztunk, míg a nap alá nem
szállt a látóhatáron, s anyánk vacsorázni hívott minket. Persze csak az estéli imádság után
vacsorázhattunk, mivel mindennek meg volt a maga rendje.
Ilyenkor tavasszal a felnőttek a kaszálón dolgoztak. Napcserzett arcok és érdes munkás
kezek árulkodtak erről. A tarisznyába rejtett kenyérdarabkákat hazahozták, mi pedig örültünk
a madárlátta eledelnek. Nehéz munka, mégis esténként boldogan tértek mindig vissza a családi
körbe. Senki nem panaszkodott, ez nem volt szokás. Mi, nagyobbacska lányok iskola után a
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kicsikre vigyáztunk. A fiúk mentek ki a nádas szélére libákat legeltetni. Náluk volt a fémbögre,
félig megtöltve kukoricával. Ha megrázták, ez volt a jel a libáknak, hogy haza kell menni. És
a libák követték a kukoricaszemek keltette zörej hangját hazáig.
Téli esténként a fonóban vagy egymás házánál gyűltek össze az emberek. Jó
társaságban jobban megy a munka. A fiatalasszonyok énekeltek kukoricahántás közben.
Fejükön babos kendő, ölükben fonott vesszőkosár. Énekeltek, míg járt a kezük. Volt, aki
hangszeren, rendszerint citerán kísérte. Később az idős szomszéd bácsi mesét mondott, és a
gyerekek körégyűlve elkerekedett szemmel csüngtek minden szaván. Nekik a mese volt az
altatót.
Már-már a története részesének éreztem magam. Szinte hallottam a tűz pattogását a
búbos kemencében, és éreztem a benne sült friss cipó illatát. Szomorúan vettem tudomásul,
hogy amiben most élünk, az egy teljesen más világ. Egy rideg világ. Megöleltem a nénit, mint
a dédim szoktam, talán nem örökre búcsúztam tőle. Már nem voltak gúnyos gondolataim. És
arra gondoltam: Ez egy jó nap volt!
Pálfi Jázmin 1.3

Esej na temu
? ! ?! !?
Ko su bedni ljudi? Poniženi i uvređeni !? Zli dusi? Braća Karamazovi ? Čemu nas to
uče kockari, dvojnici, mladići ? Pitanja se nižu… Pričati, pisati i svaku reč nizati do
nezaborava. To može pisac, psiholog, filozof. Genije. Dostojevski!
Napetost u vazduhu oseti čak i puki gledalac. Ulozi se
podižu, otkucaji srca mahnitaju. Sada je sve ili ništa ! I bi ništa. Još
ranije sam slušala priče o ruskom vizionaru i geniju zvanom Fjodor.
O pričama u kojima plete, poput lutkara, živote svojih likova,
marioneta. I čuh za jednu. Jednu posebnu, koja će me uvesti u
stvaralački opus Dostojevskog. Ali, zar roman napisan za dvadeset
i sedam dana, napisan kako bi se spasio život otplatom kockarskih
dugova može biti izuzetan?! Može. I jeste. Kada sam ovaj roman
čitala, upijajući svaku njegovu misao, javilo se pitanje. Šta to mladog čoveka, poput Alekseja
Ivanoviča, može naterati na samorazaranje i opsesiju nečim neizvesnim, nečim što nije
zagarantovano, opsesiju kockom. Omađijana rečima i sposobnošću Fjodora Mihajloviča
Dostojevskog, osećam snažnu atmosferu u kojoj vlada napetost, vrtoglavica izazvana
opčinjavajućim kretanjem ruleta, bezumlje. I shvatam. Alekseja Ivanoviča u stradanje odvodi
strast. Strast za rizikom, neizvesnošću, adrenalinom, želja da ponovo dobije. Jer kao što obično
biva, njega prvo dočekuje dobitak, a kada na zaprepašćenje i ne očekujući stvorimo isti,
mislimo da je Fortuna na našoj strani. Tako i bude. Sve dok ne odluči da je vreme da se sa
nama poigra i ostavi nas u odsutnom trenutku. Tada, po prvi put osetimo izdaju sreće, međutim,
i dalje verujemo i nadamo se njenom povratku. Tada strast i uzbuđenje rastu. Tada imamo
osećaj da sreću možemo prevariti. Strast u tom trenutku opija i ščepa čoveka, ne pušta iz svojih
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kandži. U tom kavezu nema mesta razumu i pameti. Život sada za njega predstavlja taj skučeni
prostor kaveza, prostor kockarnice, igra i izazivanje života. Zaista,dovodi li strast do stradanja ?
Mislim da strast za nečim suviše materijalnim pre ili kasnije neminovno dovodi do provalije.
Tada je važno, da li ćemo se samo previše približiti i na vreme stati ili upasti u nju. A da li je
moguće iz nje se izvući !? Potrebna je snaga volje za kojom svi težimo. Takođe, važan je
trenutak spoznaje, prelomni trenutak koji odlučuje da li će se začarani kavez konačno otvoriti.
Aleksej ga ima, priznaje sebi zaslepljenost kockom i rizikom, ali nema snage za izlazak iz
začaranog kruga. Tada, čovek gubi sve, baš sve. Čak i ako kasnije odluči da je vreme da napusti
svoj začarani krug, on tada više nema svoj život. Ostala mu je samo kocka, koja iako ga je
mnogo puta dovodila do očajanja, svaki naredni skok sa ponora na dobitak, makar bio i sitan,
učini vrednim. Ali, onda je važno da shvati da nikada nije kasno za nove početke, čak i onda
kada ne deluje da su nemogući. ,,Biti ili ne biti – pitanje je sad"!
Dijana Lacman, 2.c

A zongorista
Amikor az élőzenének még nagy presztízse volt, azokban az időkben járunk, a vajdasági
Szabadkán. Ott volt egy gondosan berendezett zongoraszalon, mindössze néhányszáz méterre
a korzótól.
Megyeri Lajos bácsi szalonja az, aki már évek óta birtokolja és üzemelteti. Évi szinten
legalább húsz-huszonöt hangszert elad, melyből elég szépen profitál. A krémszínűre festett
üzlethelyiségbe belépve kellemes érzés támad az emberben, tágas belső tere kisebb szobákra
van osztva, ahova ajtó nélküli boltíveken, néhány lépcsőfok megtételével lehet fel- vagy éppen
lejutni. A falakat vándorfestők alkotásai, valamint itt-ott egy könyvespolc díszíti. A szalon
sarkai sem állnak üresen, Lajos kedvenc szobanövényei, futókák és aloé verák állnak büszkén
cserepeikben. Szokták mondani, hogy egy szoba berendezkedése sokat megmutat az ott élők
lelki világáról, és ez most is így van; Lajos bácsi ugyanolyan boldog és kellemes kisugárzású
ember, mint az általa szépítgetett szobák. Bajusza alatt mindig szélesre nyúlik mosolya, főleg
ha kisgyerekeket lát, és ilyenkor megkínálja őket cukorkával. Bárkivel el tud beszélgetni
mindenféle témáról, néhányan saját pszichológusuknak tartják.
Annak ellenére, hogy nem itt lakik, a nap nagyrészét a szalonban tölti, és kedvenc
szenvedélyét űzi: a zongorázást. Sokat foglalkozik a zenéléssel, parányi kora óta érdekelte a
hangszer misztériuma. Hosszú ujjaival egyszerre könnyedén és határozottan nyomja le akár a
legtávolabbi billentyűket is. Lali bának (a fiatalok gyakran becézik így közvetlensége miatt) a
dalszerzéshez is nagy tehetsége van, emellett más híres kortárs műveket is átkomponál
zongorára. Az épület előtt olykor már kora reggel sorakoznak az emberek, ám nem vásárlási
szándékkal, hanem mind egy különös célból: hogy a művész zenéljen nekik. A városi legendák
úgy tartják, hogy Lajos bácsi valamilyen speciális képességgel van megáldva, miszerint belelát
a vendégek lelkébe. A sorra kerülő látogató feladata elmondani a nevét, majd egy rövid
beszélgetés után az előadó csakis az egyszemélyes közönség számára elkezd egy darabot. A
speciális képesség itt mutatkozik meg: olyan zenét játszik, melyet a vendég soha nem kér, de
mégis ismeri, és megmelengeti szívét. Lali bá a darab befejezése után köszönetet mond, majd
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kéri a következőt. A szalonból kilépve szinte minden egyes vendég öröm- vagy
bánatkönnyektől ázott arccal megy tovább dolgára, hol megnyugodva, hol pedig felzaklatva.
Dávid egy kiforratlan külsejű tizenkilenc éves fiatalember; vörösesbarna haját mindig
ápoltan tartja, viszont arca még afféle se szép se csúnya kinézetű, mert pattanások és szeplők
tarkítják. Magasnak mondható, vékony és szálkás a teste. A korabeli leányok között nagy
népszerűségnek örvend, ráadásul a szavakkal is jól tud bánni. Régen Megyeri Lajoshoz járt
zongoraórára két éven át, mostanra viszont csak keveset tud játszani. Nem sokat törődik
zongorista múltjával, kezdettől tudta, hogy előbb-utóbb a szülei is belátják, hogy nem odavaló.
Jelenleg egy szabadkai kocsmában dolgozik, s lévén, hogy csapos, gyakran elbeszélget az
odajárókkal. Megesik, hogy elflörtölget a fiatal hölgyekkel, akik végül elpirulva megadják a
címüket, vagy megbeszélnek vele egy találkát. Dávid remekül el tudja hitetni velük, hogy
értékesek és kellenek neki. Az ember elítélné a fiatal szoknyapecért, de ő nem véletlenül lett
ilyen…
Egy derűs májusi napon arra tévedve Dávid észrevette a tolongó embereket régi
tanárának szalonja előtt, és egyszerre elöntötte a kíváncsiság. Miután beállt a sorba, megtudta,
hogy Lali bának miféle érzéke van a zenéhez, így ki szerette volna próbálni ő is a dalkérést.
Nem telt el másfél óra sem, és ő következett. Belépve sok emlékkép villant fel fejében, kissé
tétovázva haladt Megyeri úrhoz.
–Jó napot, Lajos bácsi! Emlékszik még rám?
–Szervusz Dávidom, hát hogy is felejtettelek volna el! – felelte mosolyogva Lajos bácsi.
– Gondolom, már kinőttél a cukorkaevésből, de attól függetlenül nyugodtan vegyél néhányat!
A két régi ismerős hosszasan elbeszélgetett, hiszen már nem találkoztak jó ideje. Ekkor
Dávid már alig tudta türtőztetni kíváncsiságát, szemén látszott az elszántság. Lajos bácsi ezt
észrevette, és magába fojtotta következő gondolatát; elkezdett keresgélni a kották között.
Mikor a billentyűk elé telepedett, bizonytalanul pillantott Dávid felé, sóhajtott egyet, majd
hozzálátott a darabhoz. Dávid meglepődött, mikor felcsendült A füredi Anna-bálon című nóta
zongoraváltozata. Gondolatai ekkor cikázni kezdtek, fejében zavarodottságot érzett. Ahogy
szemével követte a kottát, látta, hogy minden fiú és kislány megnevezés helyet cserélt, és így
teljesen lelkére tudta ölteni a dalt. Az utolsó soroknál már tántorgott, arca elfehéredett. Rájött,
hogy a múlt árnyéka még erősen rajta van.
A szalont elhagyva nem a kocsmába – ugyanis oda már nem akart többé menni–, hanem
hazafelé vette az irányt. A hideg rázta, azt hitte, lázas. Az egész világ kifordult előtte. „Nem,
nem, nem! Már elfelejtettem őt, ez lehetetlen!” Megyeri úr tehetsége megtette nála a hatását.
Éjjel csak az ágyban forgolódott, fejében pedig hatalmas csatákat vívott. Eszébe jutottak
gimnazista évei, amikor beleszeretett az egyik utcabéli leányba. Az elején csak szemlélte, majd
a sikeres leszólítás után megismerték egymást. Minden nap találkoztak az utcán, nem sokkal
később azon kapták magukat, hogy egyre többet járnak kettesben a városban. Ahogy teltek a
hetek, egyre erősödtek Dávid érzelmei is. Ha nem vele volt, napjai rögtön borúsak és
jelentéktelenek lettek. Végül egyszer összeszedte minden bátorságát, és elmondta a lánynak
régóta gyarapodó szerelmét. Erre a lány váratlanul elnevette magát, és ez a nevetés gúnyossá
változott. Utána komolyan nézett a fiúra, és elmondta, hogy semmiképp sem lehet több köztük
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a barátságnál. Mind később kiderült, a lánynak akadt egy másik udvarlója, aki több évvel
idősebb és egy gazdag család sarja. Őt választotta. Ekkor Dávid lelkileg majdnem
összeroppant, és hónapokon át betegeskedett. Nehezen tudta legyűrni érzelmeit, szerelme
beteljesülésének hiánya emésztette. Ekkor új életbe kezdett, és megfogadta, hogy nem enged
senkit magához közel.
Másnap későn kelt, de igyekezett még a szalon zárása előtt ott lenni, mindenáron ismét
zenét akart kérni. Lajos bácsi utolsó vendége is becsukta maga után az ajtót, éppen akkor
érkezett meg Dávid.
–Játsszon nekem ma is! – nyögte ki zihálva és idegesen.
–Neked ma nem tudok szolgálni zenével fiam, hisz zaklatott vagy. Gyere vissza pár nap
múlva– jött a mosolygós felelet. Többé viszont ilyen céllal nem ment a szalonba, gyűlöletet
érzett saját maga, valamint Megyeri Lajos iránt.
Május vége felé hajnaltájt Lajos bácsit felesége keltette sürgősen, hiszen a
tűzoltósziréna vészjóslóan szólt. Az idős zongorista semmivel sem törődve alvóköntösében
kisietett az utcára, felkapott biciklijére, és homlokegyenest a szalonja felé vette az irányt. A
lassacskán szálló füstfellegek beigazolták rossz előérzetét: a szalon gyulladt ki. Ép részénél
egy törött ablak, alatta benzineskannák tömkelege. A tűzoltók jelentése szerint leégett az
üzlethelyiség túlnyomó része, és sokkoló módon találtak egy félig elszenesedett holttestet. A
helyszínelés során a holttesthez közel egy ép kottalapot találtak. Szövege tisztán olvasható
maradt:
Akinek nótája nincsen, annak szíve sincs
Ha nem hiszel a nótában, szívedbe tekints!
Lesz egy leány, kinek nevét titkolni fogod
És ahol majd senki se lát, meg is siratod…
Német Kristóf 3.e

(Не)могућ разговор Карађоза и Ћамила у
стамболској тамници. Шта су могли један
другоме да кажу...само да су се срели, а нису!
Проклета авлија, читаво једно шаренило људи у сивилу пусте тамнице. Толико
мисли, толико душа на једном месту, да, када се све то измеша више шаренила нема, све
постаје сиво и туробно, сви су у нечијим очима криви. Проклета авлија је симбол
подељености света и сталне борбе између два света, између којих нема и не може бити
додира. То је борба између светла и таме, између добра и зла.
Управник овог затвора-Проклете авлије био је Латифага, звани Карађоз. Током
детињства волео је књигу, музику и игру. До своје четрнаесте године био је примерно
дете, али онда је његова живост прерасла у бес. Почео је да се креће у лошем друштву,
због чега би све више упадао у невоље. Иако није никад лично учествовао у тим
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збивањима, због саме присутности би често завршио у затвору. Овај период његовог
детињства је утицао на то да добро упозна свет криминала. Променио се и физички,
нагло се угојио и постао много крупнији. Био је космат и тамне пути. Након неког
времена, захваљујући познанству његовог оца и управника полиције, Карађоз је постао
полицајац, јер су то видели као најбоље решење за њега. Мало по мало, постао је узоран
полицајац. Пре свега, захваљујући чињеници да је добро познавао преступнике. Због
своје сналажљивости, постао је успешан у свом послу, и након неког времена постао и
сам управник Авлије. Познавао је добро затворенике, а још боље стражаре. Био је
потпуно посвећен свом послу, и знао је све што се дешава у Авлији, чиме се и хвалио.
Иако му је десно око било широм отворено и крупно, а лево готово потпуно затворено,
имао је некад пажљив, а некад оштар поглед и много је мењао изразе лица. Једнако су
му се дивили и криминалци и обични људи, док је било и оних који су о њему причали
са помешаним осећањем огорчења, а и оних који су му се смејали, мислећи да је луд.
Сивило највише одговара Карађозу који мисли да сваки је човек крив који закорачи у
Авлију, ако не он онда мајка што га је родила. Као да је Карађоз уочио да смо сви ми
затвореници неке Авлије, без могућности да слободно мислимо и делујемо, па се
повлачи у своју љуштуру и у потпуности трансформише.
Овакав затворен поглед на свет имао је и Ћамил-ефендија, један од затвореника
Проклете авлије. Био је висок, погнут и млад човек. Лице му је било меко и бледо, а
истицале су се риђа брада и бркови, као и модре очи. Као млад, рано је запоставио игре
и дружење са вршњацима и окренуо се књизи и науци. После смрти оца, нуђено му је да
се спреми за државну службу, али, за разлику од Карађоза, он је то одбијао. После
несрећне љубави, Ћамил је две године провео на студијама у Цариграду. Кад се вратио,
изгледао је старије него што јесте, иако је био млад и богат особењак. Дружио се само
са људима од науке, без обзира које су вере и порекла. Чак су кружиле гласине да су му
књиге удариле у главу. У разговору са људима, почео је да се поистовећује са Џемсултаном. Иако се радило о далекој прошлости, ова прича је била врло слична животној
причи и садашњег султана.
То је био довољно јак разлог за Ћамилово хапшење. Карађоз је сматрао све затворенике
кривима, и да нису случајно доспели ту где јесу, али ипак је зазирао од Ћамила из
нагонског страха и одвратности од лудака и политичких окривљеника. Јер, знао је да је
Ћамил образован човек и да је имао прилику да буде на власти. Свестан тога колико је
и он волео књиге као мали, и да је његов живот могао бити сличан Ћамиловом, стварало
је у њему потребу да му се обрати. Премда је овај разговор, сходно сличностима, био
могућ, са друге стране, сходно разликама, био је немогућ. У Карађозу се створила сумња
да Ћамил није ту доспео случајно, правећи се болесним, већ са неком намером. Осим
тога, био је познат Карађозов страх од политичких затвореника. Заједничко им је што
обојица беже од стварности, јер су саградили своје личне проклете авлије у погледу на
свет, и себе су из стварног света изузели. Не може Ћамил доказати своје снове, нити их
Карађоз разумети поред све своје правичности.
Остаће заувек један насупрот другог, савршени баланс живота. Ћамил нестаје под
сивилом Авлије, заблистао је као највећи драгуљ у својој немоћи, али Авлија га одвлачи
у своја тамна размишљања у којима се заробио. Заробио је себе живећи под кровом
књига, заборавио је на боје дана и препустио се тузи за нечим што никада не може бити.
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Заправо, колико би било реално да џелат и жртва разговарају пре егзекуције,
поготово када је у питању онај који свирепо сервира смрт, ономе ко је у свом свету
измаштане историје већ одавно духовно мртав.
Милена Мићовић, IV а

Nova škola
U današnjim školama učenici su pod stalnim naporom zbog mnoštva predmeta koje
moraju pohađati. Ovo dovodi do smanjenog prosjeka, nezadovoljstva nastavom i stalne
napetosti.
Svi ovi problemi u današnjem školskom
sustavu se mogu korigirati određenim mjerama. Prva
koju treba provesti jest smanjenje broja predmeta. Cilj
škole jest da obrazuje mlado stanovništvo i spremi ih
za samostalan život. Nažalost, u današnjem školskom
sustavu većina predmeta je, po mome sudu,
nepotrebna i samo oduzima vrijeme. To su tjelesni,
glazbena kultura, likovna kultura, latinski i njemački, kao i izborni predmeti. Nakon toga
također mora biti korigiran način procjene znanja. Ocjene su nekada bile dobar način, ali nakon
sto godina počinju se u toj metodi javljati određeni problemi. Danas ocjene služe samo kako bi
preopteretile učenike ponekad nedostižnim ciljevima. Ovim su škole sličnije natjecanju nego
ustanovama općeg obrazovanja. Stoga u idealnom školskom sustavu treba izbaciti ocjene i
zamijeniti ih sustavom bodovanja. Bodovanje ne samo da uzima u obzir znanje učenika već i
aktivnost na satu, prisutnost na nastavi i opći trud. Ovim će učenici osjetiti manju napetost pri
dolasku u školu, znajući da im profesor ne može dati blic kontrolni i time lošu ocjenu. Osim
dvije spomenute mjere, treba također promijeniti način na koji profesori vode nastavu. Umjesto
da profesor samo čita iz skripte, on treba na zanimljiv način prikazivati učenicima gradivo koje
se obrađuje. Također se treba potruditi da se na satu obradi cijelo gradivo. Time učenici, kad
stignu kući, ne moraju raditi domaću zadaću niti bezbroj puta ponavljati gradivo iz udžbenika.
Konačna mjera jest promjena radnog vremena u školama. Prvi sat bi trebao počimati u 9 sati
ujutro, a posljednji završavati u 12 sati. Svaki radni dan imao bi četiri sata.
Nakon uvedenih mjera promjene načina rada također treba prilagoditi zgrade škola.
Dvoranu za tjelesni treba pretvoriti u veliku prostoriju gdje se učenici mogu sastajati da
razgovaraju i da se druže. U sklopu te prostorije treba izdvojiti kutak za računala, gdje učenici
mogu koristiti internet. Pored toga, škole treba adaptirati novim klupama, podovima i
prozorima. Učenici se školi trebaju osjećati opušteno i ugodno.
Sve u svemu, današnji školski sustav danas zastario je i spreman je za promjene. Ovim
promjenama učenici bi imali bolje rezultate i lakše bi se snalazili u životu. Zbog toga tvrdim
da ove mjere u naše škole treba uvesti što prije.
Nikola Stipić, 2. f
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РЕЈВ КУЛТУРА И ПЛЕСНИ АКТИВИЗАМ
Политички систем деведесетих година XX века
проузроковао је одређену врсту бунта у облику рејв
културе, а која је данас заступљена у неколико земаља
широм света. Услед колапса појмова културе, друштва
и државе јавила су се трауматична искуства у
одрастању деце у Србији током ових година.
Потресени проблемима у држави, породици и
друштву, млади су се одлучивали за одласке у ноћне клубове и тиме ,,бежали“ од
стварности и уједно изражавали своје незадовољство.
Припадници овог покрета су кроз тело, покрет и плес желели да се ,,очисте“ и
,,исцеле“ од мрака свакодневице.То су чинили кроз техно и рејв културу која се гајила
ноћу у мраку хангара и клубова. Рад ноћних клубова почињао је у касним сатима, а
завршавао се у раним јутарњим часовима, када би већина младих отишла на такозвани
,,афтер парти“.
Ове културе су подразумевале факторе електронске
музичке сцене и ноћне изласке уопште. Такозвани ,,рејвери“
су сматрали да је плес моћно средство комуникације и
трансформације и да колективно тело може постати и
политичко тело. Кроз рејв културу желели су да искажу
своје мишљење, подржавајући сваки други вид бунта
против власти. На тај начин би бивали запаженији и
другачији од масе осталих. Рејвере није било тешко
препознати јер су се истицали по својим ставовима, начину
живота и постављању у различитим животним ситуацијама.
Кроз целу историју такозване ,,денс“ културе,
понавља се исти мотив. У време колективне
кризе плесни подијум постаје интензивнији,
занимљивији, прогресивнији. Потреба за
близиноми топлином другог бића у тим
тренуцима јача и о томе сведоче сви историјски
битни покрети у оквиру ове сцене.
Рејв култура као врста ,,плесног активизма“ тренутно је
свеприсутна и у земљама западне Европе. Електронска музичка
сцена је и место жустрог дискутовања и борбе за права и
оснаживање жена, свих припадника LGBT заједнице, повод за
антифашистичке
демонстрације,
подизање
свести
о
дискриминацији избеглица што доказује да излазак у клуб није нужно површни извор
забаве.
Милица Башић, 2.1
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MARTOVSKE RUŽE MIRIŠU NAJLEPŠE
„WOMEN MAY FALL WHEN THERE'S NO STRENGTH IN MEN” – WILLIAM SHAKESPEARE

Put do fakulteta tog jutra bio je neobično dug. Iako mi je skoro svakog dana bilo
potrebno otpilike pola sata laganim hodom da stignem do velikog kompleksa zgrada, tog jutra
nešto je bilo drugačije. Dok sam koračala starom kaldrmom još starije ulice pokušala sam da
shvatim po čemu se to prohladno jutro razlikovalo od ostalih. Majke su, kao i svakog jutra,
poluotvorenih kapaka sa dubokim podočnjacima, ruku pod ruku sa malenom decom, žurile ka
obližnjem vrtiću ili školi, nadajući se da neće ponovo zakasniti na posao i slušati višeminutni
prekor strogog šefa. Studenti su kao i uvek sa slušalicama u ušima, sendvičem u ruci i rancem
na leđima hitro trčali ka autobusu koji je polako zatvarao svoja vrata i pretio da napusti stanicu
bez njih. Ni saobraćajna gužva nije utihnula, to sam primetila tek kada su zvukovi truba, naglih
kočenja i nepristojnih uzvika koji su vozači upućivali jedni drugima postali nepodnošljivi. Nije
bilo vidljive naznake da je taj drugačiji od ostalih, a ipak je odisao nekom čudnom,
nesvakidašnjom amtosferom. Međutim, kada sam
prošla pored velike pijace uvidela sam „u kom grmlju
je ležao zec“. Otkrila sam šta je specifičnost tog
martovskog jutra- njegov miris! Na brojnim tezgama
koje su bile poređane u beskrajno dugačkom
horizontalnom redu, nalazili su se prelepi crveni
karamfili opojnog mirisa, čarobni ljubičasti zumbuli,
najlepše ruže koje su ljudske oči ikad videle i još
mnogo različitih vrsta cveća poslaganih u svim duginim bojama. Nisam morala dugo da
razmišljam koji je datum bio tog dana. Mehanički pokreti i usplahirani muški glasovi koji su
dominirali masom želeći što pre da izvrše svoj cilj bili su tačniji od bilo kojeg kalendara.
Svakog osmog marta posmatram isti prizor i svaki put se naljutim na sebe kada shvatim koliko
vremena sam izgubila u borbi sa tim komplikovanim muškim vetrenjačama. I tog jutra
primetila sam ženske osobe različitog starosnog doba kako sa ogromnim oduševljenjem
primaju cvet od svoje bolje polovine. Dok sam napuštala opštu graju i haotičnost koja je
zavladala na pijaci, letimično sam bacila pogled na ta nasmejana, ozarena i srećna ženska lica
i zapitala sam se da li je zaista taj osmeh iskren i da li se žene zaista obraduju tom jednom cvetu
tog jednog jedinog dana u godini. Zaboli me srce svaki put kada uvidim koliko, mi žene, nekada
možemo degradirati same sebe. Da li je moguće da smo zaslužile mali znak pažnje od
muškaraca samo jednom godišnje? Zašto smo tako ushićene kada tog jednog dana dobijemo
ružu, ma koliko ona bila lepa i ma koliko volele osobu koja nam ju je poklonila, jer šta je sa
ostalih 364 dana u godini? Da li tada ne zaslužujemo ništa? Uporno sam vrtela sebi isto pitanje
u glavi dok sam brzim hodom koračala ka svojoj destinaciji; da li mora postojati povod za lep
gest, toplu reč i sitne znake pažnje? Da li je u ljudskom biću u potpunosti prevagnuo osećaj
večite obaveze da se nešto ispuni i u potpunosti izbačen osećaj one lepe istinske želje, ljubavi
i spontanosti? Kako sve dublje i bolje upoznajem ljude, čini mi se da iskusni dirigent na
pozornici nije samo trenutna uloga već da je taj čovek od silnog diktiranja zaista zaboravio
kako izgleda lepota improvizacije. Odlučila sam da napravim kratak predah od zbrke koja je
tako lako zavladala u mojim mislima, koje pritom nisu vodile nikuda, i kupim par sitnica u

27

Gymnasium
obližnjoj trafici. Dok sam čekala da mi, ne toliko prijatna brineta, spakuje ono što sam poručila,
nisam mogla da ne pogledam na vidno odštampan naslov na lokalnim novinama. Pošto živimo
u svetu gde je ljudima mnogo bliži, a često i zanimljviji, pojam bola i smrti nego sreće i radosti,
nisam se iznenadila kada sam na naslovnoj strani videla da velika jarkocrvena slova zapravo
predstavljaju najnovije vesti crne hronike. Prazne zakrvavljene oči i oštri hladni pogledi
najvećih manijaka, ubica i silovatelja našeg područja na kratko su me paralizovali i prikovali
za zemlju. Sa druge strane, nevini pogledi veselih očiju dece i tinejdžera ispod kojih je natpis
nestao/nestala stajao ko zna koliko dugo i bezbroj višecifrenih brojeva telefona uplašenih,
besnih i slomljenih roditelja koji su bdili dan i noć u nadi da će ih neko pozvati i povratiti
izgubljenu radost u njihov život ponovo su me vratili na pređašnje misli. Kada se sagleda malo
šira slika našeg društva i ljudske ćudi postavlja se pitanje čijem poklonu se žene raduju? Kako
da budemo sigurne čiju ružu primamo? Da li anđeosko lice naše voljene osobe sija istim
intenzitetom svakodnevno ili đavolje frekvencije ipak ponekad znaju omesti sasvim dobar
signal? Možda ne bi bilo loše da se katkad zapitamo da li ruka koja nam poklanja prelepu ružu
na sebi ima rane od trnja koje je nekada davno napravila neka druga, možda ne tako savršena
ruža.
Nastavila sam da hodam i razmišljam uporedo. Dok sam se
približavala fakultetu i slušala kako se šapat neodlučnh muških
glasova smenjuje sa latinskim nazivom žbice i ostalom stručnom
terminologijom iz anatomije, shvatila sam da u sebi ne posedujem
apsolutno nikakvu mržnju, niti animozitet prema suprotnom polu.
Ni mi nismo savršene, zapravo daleko smo od toga. Ponekad
znamo biti prave napasti, ali i pored toga bitno je da shvatimo šta želimo i kada nešto želimo.
Verujem da kada uđemo u određene godine, nezavisno od pola, počinjemo da koristimo masku
sigurnosti i ubeđenja. Međutim, s vremenom ta maska se zalepi za lice i više ne možemo da je
skinemo. Stoga čemu maske? Ako smatramo da smo zaslužili, veličajmo sebe, ne zakopavajmo
se još dublje u provaliju laži. Nisam muško i nikada neću saznati na koji način oni razmišljaju,
ali sam žensko i znam kako žene razmišljaju. Dok sam pokazivala veselom portiru svoju karticu
kako bi me pustio da uđem u kompleks zgrada, poželela sam da svaka žena na ovom svetu
spozna koliko je bitna i koliko vredi. Kada počnemo da poštujemo i volimo sebe, možda će i
naši voljeni uvideti nedostatke i postepeno, dan po dan ispravljati greške. Možda nam nekog
običnog 11. jula ili 5. decembra nakon napornog dana na poslu, naš partner, prijatelj ili
ukućanin pomogne u skupljanju veša sa terase ili kuvanju ručka. Verujem da ćemo to pamtiti
mnogo duže nego jednu običnu ružu poklonjenu 8. marta koja će već za nekoliko dana ostaviti
samo uvele i osušene latice na belom stolnjaku kao podsetnik da je nekada postojala.
Uzimala sam svoj mantil i zaštitne naočare spremajući se za čas hemije kada sam
ugledala jednog lepog dečka kako stoji ispred kabineta, veselo se smeška i gleda u mene držeći
u ruci prelepu žutu lalu upakovanu u srebrni celofant. Mamlaz je upamtio da obožavam žute
lale, pomislila sam kroz osmeh. Međutim, cvet je cvet, a datum je datum, zar ne? Krenula sam
smelim koracima ka osobi koju već tri godine izuzetno volim, slagala sam vešto u sebi rečenice
i misli koje su me mučile celim putem do fakulteta spremna da ih konačno podelim sa njim.
Ćutanje košta, to sam vrlo dobro znala. Staro školsko zvono samo što se nije oglasilo, a
hemičarka počela svoju dobro poznatu priču. Vremena je bilo malo, a lala nije smela da čeka.
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Zahtevala je višeminutno divljenje i mirasanje od strane lepšeg pola, ali i lepu vazu sa svežom
vodom u kojoj bi se privremeno nastanila. Ipak je to bio njen dan i zaslužila je da bude najlepša.
Lazarela Stefanović, 2.1

Virágok városa
Derűs nap volt a mai. A lassan lenyugvó késő őszi nap sugarai ragyogó vörös-arany
színűre festik a Zeneszoba szürke falait. Gyönyörű pillanatok ezek, és – mintha meghatná a
haldokló fény sugarainak elragadó szépsége – a hegedűm is máshogy szól, éneke lágyabb és
öblösebb lesz. A partita hangjai a fénnyel egybefonódva kitöltik a termet, és már-már
túlcsordulnak a vékony falakon. A pillanat mintha egy évszázaddá szélesedne, és a levegőben
csillogó rézszínű porszemcsék tánca egy történetet mesél.
Egy vonat futott be az állomásra. A vonat egyik fülkéjében ott ült Ő is, és az ablak
üvegén át a közeledő peront figyelte. Majd miután a gőzmozdony fémkerekei egy utolsót
csikordultak a síneken, lassan leszállt a szerelvényről, és nehéz poggyászával útnak indult.
Végighaladt a széles úton a platánok alatt. Az út végén szembekerült a keresztúton
színpompásan virágzó, különös alakú palotával, megcsodálta annak csipkeszerű homlokzatát,
a világos falakat behálózó festett indákat és gipszvirágokat. Továbbindulva eltűnődött rajta,
milyen történeteket rejthetnek a még új palota impozáns falai – nem sokat tudott annak
alkotójáról és volt tulajdonosáról. Befordult a széles sétálóutcába, gyönyörködött a kétoldalt
magasodó palotákban. A Színház hatalmas oszlopainak árnyékából figyelte a főtéren áthaladó
villamost. Felnézett az új Városháza szédítően magas tornyára, a tavaszi ég vakító kékségétől
könnybe lábadt a szeme. Amikor a szeme előtt úszkáló foltok őrült kavargása alábbhagyott
kissé, óvatosan a Kaszinó felé vette az irányt. Tekintetével gondosan kerülte a Városházát – a
hatalmas, új épületet, amelyet idegennek, és kissé félelmetesnek talált. Kis kitérőt tett: egyszer
körbesétálta a Zeneiskolát, hallgatta a nyitott ablakokon lopva kisurranó zenefoszlányokat – a
fiatal zenészek olykor-olykor ügyetlen, de mindenképpen szívmelengető szárnypróbálgatásait.
Mosolyogva gondolta: övék a Jövő, és elégedetten, a Jelen boldog tulajdonosaként baktatott el
a Kaszinóig. Gyönyörködött kicsit a ragyogó sárga falakban és a balkont hátukon tartó, roppant
szoborpárban. Szívesen bement volna kicsit személyesebben megismerni a feltörekvő városi
társaságot, de tudta, hogy még nem ott a helye. Mégis a falak mögül érezhetően kiszűrődő
jókedv, és a Zenede legközelebbi ablakából odáig is tompán elhallatszó menüett gondtalan
bukdácsolása felébresztette benne a fiatalos kíváncsiságot, és még mindig egyfajta óvatos
gyanakvással ugyan, de már inkább érdeklődve, mint ellenségesen szemügyre vette a
Városházát. A meleg mályvaszín falakat most határozottan vonzónak találta, a játékosan
csipkézett homlokzat, a színes tetőcserepek vidám mintái, a különböző alakú és méretű ablakok
valami különös, ártatlan vonzerőt adtak a bájosan aszimmetrikus épületnek. És ugyan még
mindig elszédült, akárhányszor lopva felpillantott a tornyára, már határozottan szépnek találta
ezt a kedves óriást, ahogy lassan körülsétálta azt. Lendületében elbaktatott megnézni a
zsinagógát – annak életvidám, szabadszellemű eleganciáját most már üdítően ismerősnek
találta. Útközben még több virágmintával, indákkal díszített épületet látott, amilyenekre már
korábban is felfigyelt. Mintha a tavasz nem csak a fákat, hanem az egész várost virágba
borította volna – mintha nem is egy feltörekvő város utcáit, hanem egy virágzó park ösvényeit
29

Gymnasium
járta volna be. A napsugarak útközben veszítettek erejükből, a késő délután békés bágyadtsága
hatalmába kerítette Őt is, ahogy elballagott a Gimnázium tekintélyt parancsoló épülete előtt. A
főtérre visszaérve eszébe jutott, hogy elfelejtett szállást foglalni éjszakára, de túl fáradt volt
már emiatt aggódni. A Zeneiskola közelében keresett egy helyet, ahol letelepedhetett egy kicsit.
Ezúttal csak egyetlen magányos hegedű hangját hallotta. A halk zene szelíd dallamát felkapta,
és gyengéden megtáncoltatta egy kis szélfuvallat, amely néhány levelet is magával sodort a
közeli fákról. A pajkosan elcsent levelek két távolodó fiatalember háta mögött hullottak a
földre, akikre így – elnehezedő szemhéja alól – Ő is felfigyelt. És ahogy megnyúlt árnyékuk
az útra vetült, valamiért úgy érezte, hogy a tünékeny árnyékoknál azok ketten mélyebb nyomot
hagynak majd a város lüktető szívében.
Mindig is szerettem Bach zenéjét játszani. Különösen a partitákat. Van bennük valami,
ami szerintem kiemeli a hegedű hangjának szépségét. A partitákat zongorakíséret nélkül
játsszák, ennek ellenére cseppet sem veszítenek mélységükből, nem csengenek üresen,
hiányosan. A hangok egymásutánja visszhangzó, telt dallammá áll össze, utóhangjuk
magányos csengése egyfajta túlvilági bájt ad a műnek. Egyedül is lehet zenélni, és az ilyen
zene keltette különös elszigeteltség érzete az ember lelke mélyére nyúl, előhúzva onnan valami
rejtett, magányos szépséget. Ennek különösen nagy jelentősége van ezekben a mostani
időkben, amikor az elhatárolódás ilyen fontos szerepet játszik a mindennapjainkban. Lehet,
hogy nevetni fogsz rajtam. Nevetsz majd a Jelenem tragikomikus káoszán – Te, akinek az egész
már oly távoli. De biztos vagyok benne, hogy a zene megmarad, mint egy préselt virág. A
színei elhalványodhatnak, elveszítheti zsenge elevenségét, de az időbe fagyva, törékenyen is
megőrzi szépségét, mint értékes emléket. Minden időben, mindenkinek máshogy szép, és
mindig, minden körülmény közt megtalálja a maga aktualitását. Végső soron a művészet
minden formája ilyen. Legyen szó zenedarabról vagy egy városra való régi épületről, mind
olyan emlékek hordozói, amiket ugyan nem éltünk át személyesen, de valahogy mégis a
sajátunknak érezhetünk.
Az első világháború előtti Szabadka emlékei is ott vannak még a fakuló épületek régi
falai közt. Emlékek azokból az évekből, amikor a virágkorát élő szecesszió a gyorsan fejlődő
várost is virágba borította, és különlegessé tette. Emlékek, amelyek a város utcáin sétálva
megelevenedni látszanak, visszanyernek valamennyit egykori színeikből. Érezhető az akkor
még szokatlanul magasnak számító Városháza tiszteletet parancsoló bája, az egykor még a
Nemzeti Kaszinónak otthont adó könyvtárépület eleven ünnepélyessége, a Raichle-palota és a
Zsinagóga sajátos szépsége, a formáját újszerűen visszanyerő Népszínház klasszikus pompája.
Az ember el tudja képzelni, ahogy a hazalátogató fiatal Kosztolányi Dezső és Csáth Géza az
utcákat róva elmerül a gyerekkori emlékekben. Sokszor azonban nehéz meglátni az egykori
szépséget a megfakult, hulló vakolat alatt. Mint a lassan porladó préselt virágok, sok értékes
épület is elenyészni látszik. Az egykor ékes, impozáns városi házak nagy része már csak
árnyéka hajdani önmagának. De most, az Időnek e pillanatában mégis megvan a maguk
törékeny varázsa. Olyan rájuk nézni, mint az őszi naplementét csodálni – a mulandóság, a lassú
elmúlás teszi különlegessé ezeket a pillanatokat. És mint a leveleiket elhullató fák ágai, egy új
tavasszal talán ismét virágba borulnak majd.
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Bár tudhatnám, Te milyennek ismered majd meg ezt a világot, és benne talán ezt a
várost! Remélem, hogy megtalálod az én Jelenem megmaradt emlékfoszlányait, összerakod
majd belőlük a képeket, amelyeket napról-napra magam is látok. És megérted, hogy az addigra
talán már semmivé foszlott virágok mégis nyomot hagytak a Könyv azon oldalain, ameyek
között préselték őket. Bízom benne, hogy látni fogod majd: ezek a nyomok is ugyanolyan
kincsek, mint a még épen maradt préselt virágok a herbáriumban, vagy a mezők friss virágai.
A nap közben már lement. A kezdődő éjszaka csendes sötétségbe burkolja a
Zeneszobát. Tudom, hogy nem maradhatok örökké itt. A kinti világ egy pillanatra sem állt meg.
Lassan indulnom kell. Nincs értelme a már elhangzott zenébe és szertefoszlott fénysugarakba
kapaszkodni. Csak az emlékek maradnak velünk mindig, mindenütt. Induljunk hát!
Tóth Noémi 4.3

PROBLEMATIKA KOLONIZACIJE
SVEMIRA
Od kako je čovek prvi put napustio Zemljinu atmosferu i letelice Vojadžer 1 i 2 pošle
u istraživanje spoljašnjih delova Sunčevog sistema, razvijala se sve interesantnija zamisao
kolonizacije obližnjih planeta i najbližih zvezdanih sistema koja je dovela do mnogobrojnih
prepreka. Problem velikih rastojanja i nedovoljno razvijene tehnologije koja bi obezbedila
nesmetano putovanje kroz svemir, kao i saznanja o uslovima koji vladaju na najbližim
planetama, zaintrigirali su naučnike i naveli ih da se angažuju oko pronalaženja adekvatnih
rešanja.
Razmišljanje o kolonizaciji
svemira moguće je usmeriti u dva
različita pravca- kolonizacije unutar
Sunčevog sistema i kolonizacije
egzoplaneta van Sunčevog sistema. U
okviru Sunčevog sistema izvodljivo je
teraformirati određenu planetu koja
ima odgovarajuće predispozicije za taj
proces. Iako je kolonizacija prirodnih
satelita ili barem njihovih određenih delova moguća isključivo unutar kupola ili ispod same
površine, teraforming svakako nije iz razloga što su sateliti suviše male mase da bi njihova
gravitacija uspela zadržati atmosferu. Međutim, ni prilagođavanje atmosfere i temperature
Marsa, kao jedine planete unutar Sunčevog sistema koju je teoretski moguće teraformirati, ne
bi imalo preteranu svrhu, jer Mars nema magnetno polje, pa je njegov teraforming automatski
vrlo otežan zbog sunčeve radijacije koja bi stizala do površine planete.
Iako bismo bili u stanju da oformimo potrebne uslove za kolonizaciju koji bi vladali na
određenoj planeti, jedna od najtežih prepreka koju je neophodno savladati jeste izgradnja
adekvatnog prevoznog sredstva, odnosno broda izgrađenog od posebnog materijala koji bi
štitio ljudsku posadu od neželjenih efekata svemirske radijacije. Putnici svemirskih letelica
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morali bi pronaći kvalitetne načine zaštite od solarnih čestica koje prenosi solarni vetar, jer
upravo one mogu izazvati ozbiljne dugoročne zdravstene probleme poput karcinoma i
kardiovaskularnih bolesti. Posebna vrsta problematike javlja se u pogledu mogućnosti ljudskog
organizma da preživi put kroz svemir dug nekoliko godina, odnosno nekoliko desetina godina.
Problem predstavlja reagovanje ljudske fiziologije i psihe u svemiru u bestežinskom stanju.
Nije bitno da li govorimo o putovanju unutar ili van Sunčevog sistema, usled ogromne brzine
kretanja broda došlo bi do oštećenja mozga, uništavanja crvenih krvnih zrnaca (anemije) i
pojave raznih mutacija na genima koji bi prouzrokovali nemogućnost normalnog
funkcionisanja organizma. Takođe, kada bi posada ceo put bila uspavana, odnosno u stanju
hibernacije, neophodno bi bilo izgraditi poseban prostor unutar broda, tzv. kriokomoru, u kojoj
bi drugačiji uslovi omogućili da se ljudski organizam ,,vrati u život“ zdrav i funkcionalan. No,
pojave kao što su hibernacija i kriokomora sa sobom bi takođe nosile određenu dozu problema
i opasnosti ako se posmatraju iz mediniskog aspekta, kao što su ubrzano starenje organizma i
pojavu atrofiranih mišića. Međutim, iako deluju kao primamljiva zamisao i moguće rešenje na
putu kolonizacije svemira, postupak hibernacije i upotreba kriokomora još uvek su bliži
naučno-fantastičnim idejama nego sadašnjim realnim mogućnostima.
Još jedan od problema kolonizacije svemira jeste nedovoljno velika brzina kretanja
brodova kroz svemir. Hipotetički gledano kada bismo putovali polovinom brzine svetlosti,
naravno pod kontrolisanim uslovima unutar broda, do najbliže zvezde stigli bismo za otprilike
devet godina, što je previše dugo za ljudsku posadu. Najveća brzina letelice (Parker Solar
Probe) napravljene ljudskom rukom biće 0.064% brzine svetlosti kada za četiri godine stigne
do svoje destinacije, šest miliona kilometara od Sunca. Aktuelna teorija laserskih jedara govori
da je moguće postići 10% brzine svetlosti, međutim, nije konstruisana nijedna letelica koja
koristi pogon laserskog jedra.
Izvan Sunčevog sistema moguće je kolonizovati samo egzoplanete, jer jedino one
poseduju potrebne uslove za život. Iako bismo pronašli planetu sa sličnim uslovima koji
vladaju kao na Zemlji, najveći problem bi bila ogromna udaljenost egzoplaneta od Sunčevog
sistema i već pomenuta problematika konstruisanja letelice koja bi mogla da bezbedno preveze
putnike za relativno kratko vreme. Ako je NASA uništila Kasini-Hajgens da ne bi slučajno
završio na površini Saturnovog meseca Encelade, jer u dubinama njenih okeana pored
geotermalnih izvora može postojati određeni oblik života, postavlja se pitanje etičkog kodeksa
da li čovek ima pravo kolonizovati egzoplanete ako postoji šansa da imaju već postojeći
ekosistem ili bar optimalne uslove za razvijanje i najprimitivnijeg oblika života.
Mnogobrojne poteškoće na koje su naučnici nailazi, kao što su ogromne udaljenosti u
svemiru i nedovoljno velika brzina raketnih motora letelica, značajno će uticati na dalje
sprovođenje ideja u vezi kolonizacije svemira. Problematika samog procesa teraformiranja
planeta, izgradnja odgovarajućih transportnih brodova i reagovanje ljudskog organizma na
surove uslove koji vladaju u svemiru izuzetno će otežati proces kolonizacije. Osim toga, pre
nego što uopšte započnemo realizaciju procesa kao što je kolonizacija bilo kojeg nebeskog tela,
neophodno je razmisliti da li smo u stanju oformiti čitavu jednu novu civilizaciju na nekom
novom prostoru, a da pritom ne uništimo sopstvenu.
Lazarela Stefanović, 2.1
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