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ММууддррии љљууддии ррееккоошшее:: „„ССввааккии ппооччееттаакк јјее ттеежжаакк..““
ССххввааттиихх ддаа јјее ттоо ииссттииннаа оонноогг ддааннаа ккаадд ууђђоохх уу ццррввееннуу
ттввррђђааввуу ззннаањњаа.. ББииллоо јјее ттоо јјеедднноогг ккиишшнноогг јјууттрраа,, ссјјеећћаамм
ссее ккааоо ддаа јјее јјууччее ббииллоо,, ии ооннддаа...... ННееммооггуућћее!! ЗЗаарр ссуу ввеећћ
ппрроошшллее ссккоорроо ччееттииррии шшккооллссккее ггооддииннее??!!??

Натраг у садашњост. Ево нас сада, поносна стота ге-
нерација која ни пред чим не посустаје. Пут је био напо-
ран, али успјели смо. Неки храбри борци су поклекли на
путу према слави, али њихова борбеност неће бити

заборављена. И док ми уживамо у стеченој слави не
примјећујемо да крај наше владавине већ куца на наша
врата. А кад се све заврши, и матурски испити и матура,
од свега нам остаје само један комад хартије који зову
диплома. Бивамо препуштени сами себи и овом окру-
тном свијету од којег смо донекле били заштићени у
старој тврђави. Почиње очајничка борба за опстанак и
„могући“ успјех.

На срећу, некима ће и даље бити лијепо, јер је њихова
судбина одавно исписана златним словима на вратима
живота. А за нас, остале смртнике остају само лијепа
сјећања и окрутна стварност. Онима који успију завр-
шити факултет остају године чекања у ријеци људи из-
губљених лица и угашених очију. Једина нада им је она,
добро позната, моћна пријатељска рука која ће их из-
нијети на површину гдје ваздуха има за све. И тако на-
предујемо у веселу будућност...

ДДоокк ооввааккоо ррааззммиишшљљаамм,, ммууччии ммее јјеедднноо ввјјееккооввнноо ппии--
ттаањњее:: ДДаа ллии ссее ммоожжее иишшттаа ууррааддииттии ддаа ннаашшиимм ддјјееллииммаа ии

ттррууддоомм ииззммјјееннииммоо ннааббоољљее оовваајј ссввиијјеетт?? ООддггооввоорр јјее
ппооттввррддаанн,, ааллии ссее ннаажжааллоосстт ннее ммоожжее ннииччиимм ссппррооввеессттии..
ММоожжееммоо ппррооввеессттии ггооддииннее уу ооввоомм ссииззииффооввссккоомм ппооссллуу
ннее ннааллааззеећћии ррјјеешшеењњее.. ССввее уу ссввееммуу,, ((нниијјее ззааччиинн ЦЦ))
вврриијјееддии ппооккуушшааттии..

Нажалост, ако се поново вратимо у садашњост при-
мјетићемо да је за неке од нас патња већ почела. Само
због једног прекорачења дате нам слободе одговарамо за
стогодишњу кривицу. Витезови округлог стола су се

договорили да изврше
једну од најстрожих каз-
ни на непослушној раји,
док су повлаштени сло-
јеви остали (по обичају)
поштеђени и спашени
од голготе. Сам краљ
Артур је тражио нај-
строжу казну, али је хра-
брим иступањем сер
Ланселота и још неких
храбрих витезова казна
ублажена.

Шта је било било је, а
на младима свијет оста-
је. Ипак, драго нам је јер
ће сјећања, успомене и
мисли сваког од нас ос-
тати сачуване у једној
цигли међу читавим мо-
рем других. Та цигла, тај
црвени грумен опеке ос-
таће ту да свједочи о
прошлости и да указује
на могуће грешке. Та ци-
гла ће бити темељ, носач
за све остале које ће се
уградити у ову животну
школу.

ЈЈеедднноогг ддааннаа,, ккаадд ии ммии
ооссннуујјееммоо ссввоојјуу ппооррооддииццуу ии ккааддаа ссххввааттииммоо „„ккааккоо јјее ббииттии
ррооддииттеељљ““,, ннаашшее ссјјеећћаањњее ћћее ииззббллиијјееддииттии ии ооссттааћћее ссааммоо
рраассттррггааннее рриијјееччии ччуудднноогг ззннааччеењњаа ккоојјее ннеећћееммоо ррааззуу--
ммјјееттии.. ООннддаа ћћееммоо ссее ззааппииттааттии::

ДДаа ллии ссммоо ииккаадд ббииллии ммллааддии?? ННеећћееммоо ммооћћии ссххввааттииттии
ннии ннаашшуу ддјјееццуу ннии ччииттааввуу „„ннооввуу ооммллааддииннуу““,, њњииххооввее
ииннттеерреессее,, ииддеејјее,, ммууззииккуу,, ддјјееллаа.. ССввее ћћее ннаамм ттоо ббииттии ссттрраа--
нноо ии ооппеетт,, ппоо ооббииччаајјуу,, ккррииввиићћееммоо ззаа ттоо ззааппааддннуу ккууллттуурруу
ии њњееннее ззллее ннааммјјееррее.. ББиићћееммоо ииссттии ккааоо ии ооннии оодд ккоојјиихх ссммоо
ссее ууввиијјеекк жжеељљееллии ррааззллииккооввааттии –– ббиићћаа ббеезз сснноовваа ии
ммаашшттее,, ууттооппљљееннаа уу ооггррооммнноо ссииввииллоо ддааннаашшњњииццее ддоокк
ччееккаајјуу,, ћћууттккее,, ккрраајј ссввиихх ммууккаа..

И тако пролази дан за даном, а ми и даље мислимо о
ономе што нас чека. Скренимо нашу пажњу на веселије
ствари – матурску вечер(у), пјевање Гаудеамуса и могућу
екскурзију. А када, без наде у повратак, изађемо на врата,
остаће нам само једна ствар на срцу коју ћемо морати
претворити у ријечи:

ЗЗббооггоомм ссттаарраа ппрриијјааттеељљииццее..
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