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СВЈЕТЛОСТ 
ЉЕПОТЕ 

МАТУРАНТИ,

Ове године, када ви напуштате Гимназију, навршава се тачно два 
миленијума цивилизације у овим крајевима. Наиме, управо 9. године 
нове ере Римљани су освојили простор данашње Крајине и са собом 
„донијели“ државу, развијену културу, писменост и, уопште, вриједно-
сти на којима се темељи данашња европска цивилизација. Једна од 
тих вриједности је и љепота. Али, не свака, не сирова, проста, обична 
љепота. Цивилизација – ма како то данас, на почетку 21. вијека звучало 
испразно – значи његовану љепоту, а то – кад је човјек у питању – јесте 
СКЛАД ЛИЈЕПОГ ДУХА И ЛИЈЕПОГ ТИЈЕЛА.
 Млади често говоре о изгледу, здрављу и хигијени тијела. И то је 
добро. Међутим, и дух тражи то исто! Бистрооке очи ишту здрав живот 
и богату духовну храну, ишту добро образовање, квалитетне књиге, 
филмове, музику, спорт, путовања... Тиме се ствара здрав, лијеп, скла-
дан дух, али он – као и тијело – подразумијева и сталан рад и његу да 
би се постигло и задржало пријатно, неусиљено опхођење и држање, 
лијепо изражавање (нажалост, неријетко срећемо прелијепе дјевојке 
и младиће којима „језичка хигијена“ увелико квари укупан утисак), да 
би се постигло унутрашње свјетло којим сија одиста лијеп и срећан човјек. 
 А, када смо већ код свјетла, ваља подсјетити да је прије неколико 
седмица обиљежено 110 година од како је у нашем граду засијала прва 
електрична сијалица. Будите и ви „сијалице“, гимназијске свјетиљке 
које ће дуго, дуго свијетљети исконском љепотом. Нека вам је са 
срећом, 105. генерацијо! 

Зоран ПЕЈАШИНОВИЋ, директор



У недостатку ријечи које би требало да буду одраз цијеле једне гене-
рације, почећемо једним цитатом из Лелејске горе:
 „Гријешиће се и праштаће се – такав је живот; гинуће се таква је 
борба; никад се више нећемо срести сви ми што се сад растајемо, али 
ово мало сунца што смо га један другоме дали нико нам више не може 
узети“. 
 И заиста... ми одлазимо... али не одлазимо ништа не остављајући, и 
не одлазимо ништа не носећи... остављамо ове црвене цигле, остављамо 
клупе, а на њима трагове, наша имена урезана на тим истим клупама 
гдје ће сљедеће године сједити неки други, и можда ће их баш та урезана 
имена сјетити да смо ту, прије њих, сједили баш ми... У тим истим учи-
оницама тада ће бити неко други и истим ходницима ходаће неки дру-
ги у почетку уплашено, а касније поносно... Али да ли ће све бити исто? 
Да ли ће и са Гимназијом стварно бити као и са Проклетом авлијом, 
како Андрић каже „стотину промјена, а увијек иста“? Да ли и ова шко-
ла стварно остаје иста када је једна генерација напусти? Вјероватно се 
ово сви питамо онда када одлазимо, а питамо се у жељи да смо баш 
они који ће оставити неизбрисив траг... Али да ли је довољно жељети 
да нас не забораве? Можда. Не, јесте... јер ми смо успјели... Оставили 
смо нешто за собом, ходницима ове школе чуо се наш смијех, наши ко-
раци, оставили смо траг у времену, оставили смо оне дневнике, који 
ће, истина, завршити ко зна гдје, али и они представљају писани траг 
о нама... оставили смо четири године свога живота овдје, међу овим 
зидовима.
 А носимо сјећања, носимо „ово мало сунца што што смо га један 
другоме дали“, како каже Лалић. Носимо и знање, али не само оно из 
уџбеника; оно најважније не пише ни у једном, нећете га пронаћи ни 
у једном садржају... јер ми га носимо у себи. Нису само оцјене оне које 
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свједоче о знању... једном је један ученик Гимназије рекао да нису од-
лични ученици само они који пролазе петицом. Био је у праву. Ко год 
осјети нешто слично овоме о чему смо говорили... ко год осјети не-
што чудно у грудима када помисли да мора отићи... може бити поно-
сан, јер је постао одличан ученик ове школе. Носимо један огроман ко-
фер успомена, јединица и петица, среће, суза и свега онога што чини 
наш живот, наше дјетињство... И зато... зато нас неће заборавити... и 
баш зато ће и разумјети наш страх од заборава... јер ми стварно нешто 
за собом остављамо... остављамо један дио себе... неко мањи, а неко и 
већи... Да ли још неко од вас осјећа исто? Ако осјећа, онда смо успјели, 
успјели у намјери да нешто кажемо. Чудно је то колико пута људи у 
ствари мисле исто, а ријетки су они тренуци када то исто и изговоре. 
Ако је то тако... ми смо одлучили да то нешто и кажемо. И, ако се неко 
од вас читајући ове редове запитао о њиховом смислу, већ смо уради-
ли много.

Весна БОСАНЧИЋ и Тамара ПИЉАГИЋ, IV8

ЧУДНОГ ЛИ ПОНЕДЕЉКА...

До понедељка? Ма нема шансе... У понедељак пишемо наш последњи 
писмени задатак из математике. Понедељак је наш последњи понеде-
љак наше последње поподневне смене. Понедељак ће вероватно бити 
последњи понедељак са испуњеном рубриком за изостанке. Разредница 
ће у понедељак последњи пут да нас опомене да више нисмо мали, и за 
матурске радове, и за безброј других обавеза које прошлог понедељка 
нисмо ни слутили. А ми ћемо овог понедељка последњи пут помисли-
ти како има времена, а нема.
 Од понедељка до понедељка нема довољно времена да између њих 
стану све оне ствари које смо у ове четири године могли, а нисмо знали 
како и оне које смо знали како, а нисмо могли, или можда само нисмо 
смели... Да смо оног давног понедељка знали оно што знамо сада, да ли 
бисмо учинили неке ствари другачије овог понедељка? Да ли се кајемо 
за ствари које нисмо учинили неког понедељка, а хтели смо... А у овај 
понедељак, када знамо како и када смемо, не можемо јер је касно, ипак 

36 Сто пета генерација Гимназије



је понедељак. Можда ћемо се овог понедељка сећати дуго као опомене 
да неке нове понедељке учинимо лепшим. И сад, баш у тај понедељак, 
ми треба последњи пут да се обратимо својој генерацији, и поред све-
га, ми не знамо лепше од овога...
 И киша пада овог нашег последњег априлског понедељка и лагано 
један сан и једна генерација, која је постала једног давног понедељка, 
утискују своју причу на црвене цигле да остане траг, успомена и опо-
мена.
 И сада, нека нам неко лепо каже да је понедељак почетак нечега. Да, 
можда јесте, почетак краја нашег детињства...

Јелена ВИДОВИЋ и Горана КРТОЛИНА, IV5
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А мили Боже! Сједим ја тако у својој соби и размишљам како да на-
пишем ово писмо, а искрено, баш ми се и не да, а и не иду ми баш та 
писања. Не замјерите. Покушаћу бити искрен.
 Добро је наш Бранко рекао: „Од колевке па до гроба, најлепше је 
ђачко доба!“ Стварно има истине у томе; сви ћемо ми то схватити, прије 
или касније, ма колико сад жељно чекали крај часа. Кажу наши драги 
професори да праве бриге тек слиједе. Постајемо озбиљни људи, ака-
демски грађани. Мора да је тако. Проћи ће ова безбрижна младост и 
несташлук. Остају само сјећања на те лијепе дане и луде године. Ооо, 
недостајаће ми ти дани.

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ



 А био сам ја и у првом основне. Сјећам се да смо цртали неког 
пијетла, прва слика коју сам цртао на школском часу. Нисам баш био 
задовољан. Брисао сам стално покушавајући да што боље нацртам, а у 
ствари сам све више кварио. Учитељица је рекла мами да сам живахно 
дијете, пун енергије. А како имам ружан рукопис – прави докторски!
 С намјером тако дођох у велику школу, бањалучку Гимназију. Ушао 
сам у I1 разред, како кажу код „страшне“ Вере Бајагић, наше разредни-
це. А научила нас је свачему Вера, ко би рекао. Њих десетак нестрпљиво 
чека остатак дружине, па да све то коначно почне. А ја сјео у задњу клу-
пу до прозора, Милана и ја. И, мало по мало, ослободисмо се ми тих 
силних стега нове средине и нових људи, јер треба четири године про-
вести заједно међу овим циглама, црвеним и бијелим, трчећи по дугим 
ходницима и око школе, диванећи по кафанама, чекајући школско зво-
но, извирујући испред врата у нади да професор касни или да у најбољем 
случају неће доћи на час, сједећи у школским клупама, правећи шеге и 
пошалице: муко моја пређи на другога... Прoђоше ти весели дани!
 И схватим ја кроз те четири године, посматрајући и добро и лоше, 
да је овај живот једна велика борба. И што више сазнајеш и мислиш, 
схваташ колико си ти, у ствари, мален у русвају овоземаљаског живо-
та, а још мањи дио свемира. Просто пожелиш да промијениш свијет. 
Постанеш крвав и пијан у поноћи као наш Ђура. А треба ићи даље.
 Развесели ме и чини срећним сваки сунцем обасјан прољетни дан 
и топла априлска ноћ на њежним рукама вољене особе. И онда договор 
са пријатељима да се изађе и проведе лудо и незаборавно уз народњаке, 
али оне праве, или домаћи рок.
 И тада само желим да се смијем, да се смијем читав живот. Па зар 
смијех није најбоља појава на свијету!

Никола ЂЕКИЋ, IV1
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 У овом саставу (који ће неки од вас можда и прочитати) неће се 
догодити ама баш ништа. Причаћу што ми год на милу памет падне, 
повјеравати читаоцу из ретка у редак све што ми прође мишљу и душом.
 „Збогом школо збогом гимназијо, луд је био и ко те учио!“
Били смо час у рају, час у паклу. Понекад нам је био довољан само 
ведар сунчани дан и крајичак неба, и нисмо могли замислити веће ни 
стварније среће.

ТО СМО МИ, IV1

Матурско вече, 9. мај 2009 – одјељење IV1



 Не волимо опора и јака вина, јер ми волимо пиво. Имамо најбољу 
предсједницу, једну дјевојку која воли „јозу“ боју. Много „тркача олов-
них ногу“, па правац кафана да се залије (кафом и уз њу обавезно вода):.. 
што сам се данас извукао, а од сутра заиста почињем учити! Само једна 
плавуша у читавом разреду, поета слична нашем првом професору 
историје..:)
 А у чему је наша тајна? То би било као да постављамо себи вјечно 
питање: „Зашто је плакао Слинко?“ Можемо само рећи: „Ствар је 
напросто у томе да треба бити оно што јеси“. А ми смо то сигурно 
били. Како рече дјевојка способна за све спортове (само ми гимнастика 
нешто не иде): „Ви сте моја друга породица“.
 А кад уђеш у учионицу – у њој Поштар (још нисмо сигурни како је 
добио надимак) и Цезар заједно сједе. Наш вјечни благајник опомиње: 

„Људи донесите лову“ а ми у глас „оскудација“...:). Можда нам је било 
суђено да се сретнемо, некима од нас су и родитељи заједно у Гимназију 
ишли, али желим свима да сами себи једног дана могу рећи: „Све је 
било моје: и радост и бол, опсјена и разочарање. Познајем глад дјетета 
и тугу блудне ситости, цик лудог срца и јутра крвава и повијање душе 
у мутне сутоне.“
 Слушамо музику од Силване до Нирване и поштујемо људе који 
славе рођендан..:). Ипак смо ми посебни, јер је из овог одјељења уче-
ник генерације. Сваки је разред јединствен. Јер, ако нисте до сада схва-
тили, нисмо ми само „copy, cate“..:)
 Јесам ли рекла да „ми плешемо цијели дан и ноћ“, а посебно уз ону 
славну „vamos a la playa“?
 Сад су наша сва свјетска пространства и кад не буде часа, оцјена, 
прозивке, надам се да ћемо се срести уз неку од наших пјесама. Ми 
читамо књиге, не зато што морамо, него зато што волимо..:). Кад некоме 
од нас књигу препоручите испод 2000 страница – не прихватамо.
 Не брините, професорице, знамо да је то било за наше добро!
 „На разне се начине може провести живот, разним се путељцима 
може проћи кроз њ... Свако у животу гази за неком својом свјетлошћу.“ 
Драго ми је да смо овај дио пута прешли заједно, истина, понекад 
трновит.
 Волимо пјевати уз гитару, а поготово кад је сунце, а ми роштиљамо. 
Признајемо, волимо картање на часу: професори, хвала вам што се 
некад правите да не видите! Некада збуњени и уплашени, сада смо 
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побједници. Ма само да прође латински и онда ћу сигурно до четвртог 
догурати! А онда научиш „Dum spiro, spero“ и трудиш се да тако буде. 
Недостају нам старе клупе, сада само вјешти могу преписати. Волимо 
путнике из разреда на станицу испраћати, и позориште, а поготово кад 
смо на балкону.. прољеће и сунчан дан. И управо ћемо као путници 
без пртљага кренути у једно ново прољеће. И можда ћемо и ми рећи 

„Отварају ми се нови хоризонти“, а прије тог нећемо лупати главом о 
„Камен мудрости“..:)
 Ову кратку причу о једном IV1, који се никада више неће поно-
вити, завршићу онако како сам започела, стиховима Бранка Ћопића: 

А кад ипак воз коначно крену,
Помути се сјај љетњега дана

Тамо негдје, крај замуклих клупа,
Осташе нам срца расплакана.
Збогом школо, збогом враголијо,
Ипак сам те бескрајно волио!

 Аница ТРКУЉА, уз подршку IV1

ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV1:

Вера Бајагић, Дуња Илић, Милан Јовановић, Драгана Галић, Марина 
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Живка Кукрић, Стојанка Штрбац, Олга Ристић, Рада Калаба, Родољуб 
Баврлић, Татјана Ћулафић, Амира Жмирић, Jeнс Гонсен, Далибор 
Мартиновић, Јасна Марић, Слободан Видовић, Срђан Косић, Милка 
Мандић, Бранислав Ђаковић, Ранка Тутњевић, Вита Малешевић, 
Јована Крагуљ, Илија Калаба, Милка Џомбић, Жељко Грбић, Војин 
Крнета.
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5.9.2005. први пут се ка животу винуло 30 „Далиборових тића“ и запо-
чело свој узбудљиви четворогодишњи лет. Неки птићи су посустали, 
неке су оборили, а неки нови птићи су се придружили јату, али је, на 
крају, нас 29 најјачих птића стигло до свог крајњег циља и пребродило 
олују (торнадо у метеоролошким круговима познатог као Гимназија). 
Поред четрдесетпетоминутних бура, након којих би слиједило пет или 
петнаест минута одмора, вријебале су страшне птице пријетећи да ће 
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нас оборити својим огромним канџама – кечевима. Ипак, наш велики 
вођа, Далибор Мартиновић, узео нас је под своју заштиту и бранио 
нас својим моћним крилима. Увијек нас је подстицао да будемо бољи.
 Иако као јато нисмо били потпуно сложни, нити смо сви били 
баш у најбољим односима, наш заједнички лет ће нам остати у сјећању. 
Мало ко ће заборавити ону познату изреку Наташе Топић: „Ајој, све ми 
се помијешало“, или вјечно питање највећег филозофа у нашем разреду, 
Огњена Јокића: „А зашто баш то?“ Још нека од његових филозофских 
мисли је: „Мени се то не свиђа“, а све остале имају сличну конотацију, 
а користио их је кад год би добио прилику за то. Наравно, незабора-
ван ће бити и трио – Дарио, Ацо и Дарко – три нераздвојна птића, а 
сваки посебан. Предводник је, свакако, Дарио Поповић, птић пјевач, са 
прекрасним хвалоспјевима о себи самом, о његовом бујном бицепсу, 
чврстим плочицама и осталим дијеловима тијела. Највећи весељак у том 
друштву био је Александар Даниловић, врста птице о којој ће дјеца у 
школама учити, као о птици која има највећи капацитет стомака и која 
може да пије колико јој је воља, а да не експлодира. И посљедњи, али 
не најмање важан, Дарко Гак, наш најискуснији летач, којем је овај лет 
толико пријао, да га је, умјесто да лети четири године, продужио на пет.
 Што се тиче женског друштва, увијек се мијењало захваљујући 
оним женским свађицама које прерастају у опасну тучњаву и жестоку 
расправу телефоном, попут ове:
 „Глупачо, врати ми мој каиш!“
 „Врати ти прво мени мој пудер, краво једна!“
 Без обзира на ово, у том друштву до сада су биле: Селена Мочевић, 
Маја Пузић, Вишња Гајић, Сунчица Велић, Тамара Зорић, Нада Ћулибрк, 
Драгана Стојановић и Милица Јајић. Не марећи за варијације у друштву, 
мушки члан ове раје, био је мали врабац Федор Марјановић. У овој 
веселој дружини било их је свих и свакаквих, од балканских птица 
пјевачица, као што је Маја Пузић, до опасних криминалаца које нећемо 
именовати. Свакако, као најопуштенија птица остаће упамћена Вишња 
Гајић која је летјела својом уобичајеном, турбо-спором брзином, без 
бриге да ли ће пропустити планирани лет. Касније би се, ипак, брже- 
-боље, како само она зна, убрзавала, да не заостане за јатом.
 Било је и птичица попут Аљоше Прерадовића, Јоване Митеве и 
Данке Ћурчић, које су одлепршале у топлије климе Њемачке и Италије 
на годину дана. Ипак, ничије Сунце не грије толико топло као наше, 
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па су се и ове птице вратиле, покупивши из страних крајева, што би 
рекао професор Богдан Зец, „европске манире“.
 Ето, наш четворогодишњи заједнички лет се завршио. Када смо 
узлетјели, били смо птићи; ваљда ћемо једног дана и ми постати велики 
пјевци. А ти славни птићи који су стигли до крајњег циља су:
Сунчица Велић – анђео теткин пунољетни
Небојша Вујиновић – човјек без иједног изостанка
Вишња Гајић – Сејо Калач
Дарко Гак – вјечити гимназијалац (најискуснији)
Александар Даниловић – челична јетра
Маша Десанчић – чова од 44 kg
Дајана Дринић – Даки, Дакица (иде у пару с Мајом Јакишић)
Тамара Зорић – Мрвица, Бато
Милица Јанковић – дискретност је најважнија у животу
Тијана Јовичић – ред, рад и дисциплина No1
Огњен Јокић – бунтовник без разлога
Данијел Ковачевић – наше свјетло на крају тунела
Федор Марјановић – Феди Ешдаун
Јован Матић – „преспремни пајдо“ са Хисета
Јована Митева – Из какве то државе долази кад јој је Албанија запад ?! J
Селена Мочевић – борац за наша права
Дејан Муњиза – NO COMMENT :P
Дамјан Ожеговић – његово преосвештенство епархије Буџачке
Наташа Перановић – ред, рад и дисциплина No2
Дарио Поповић – господин Тврда плочица и Набујали бицепс
Аљоша Прерадовић – наш мали Шиљо, пуно воли пиво J
Маја Пузић – сојка птица
Милица Ритан – бујна дјевојка из Омарске
Коља Станивуковић – Коле, човјек који преспава и другу смјену
Драгана Стојановић – одбојкашица, овчица Мема
Наташа Топић – њој се све пом'јешало
Нада Ћулибрк – Росалинда
Данка Ћурчић – Данка Талијанка

Селена МОЧЕВИЋ и Федор МАРЈАНОВИЋ, IV2
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ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV2:

Далибор Мартиновић, Богдан Зец, Вера Бајагић, Милијана Дакић, Дуња 
Илић, Татјана Ћулафић, Бранислав Ђаковић, Стојанка Штрбац, Милија 
Марјановић, Душан Бошњак, Слободан Станић, Илија Калаба, Вита 
Малешевић, Олга Ристић, Рада Калаба, Драгица Шпирић, Родољуб 
Баврлић, Зоран Сараџић, Анђелко Глушац, Милка Џомбић, Душко 
Милинчић, Жељко Грбић, Војин Крнета, Горан Панић, Јована Крагуљ, 
Слободан Видовић, Срђан Косић, Јасна Марић, Ранка Тутњевић, Сања 
Поповић, Амира Жмирић, Ана Чабрић, Магдалена Дошлов, Невена 
Врањеш.
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Дана 5. 9. 2005. године, у учионици број 52, младе перспективне снаге 
су се окупиле у потрази за знањем и жељи да постану дио интелекту-
алне елите. 
 Тако је настао чувени IV3.
 IV3 је био и остао мозаик састављен од индивидуа различитих 
укуса, ставова, мишљења и жеља.

ТО СМО МИ, IV3
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 Тог врелог септембарског дана сви смо били само уплашена лица 
која су у свом разредном старјешини видјела јединог заштитника, а 
данас излазимо као снажни, амбициозни и са вјером у знање које смо 
стекли у овој школи.
 Током четири године школовања створена су нераскидива при-
јатељства захваљујући истим жељама и интересовањима. Иако су нас 
неке разлике наизглед удаљиле или чак посвађале, и до дан данас фун-
кционишемо као јединствена цјелина. Кроз наш разред продефиловала 
су различита лица ученика и професора, дружећи се са нама дуже или 
краће вријеме, и остала нам у веома лијепом сјећању.
 Први и други разред су прошли у слаткој измаглици упознавања 
и привикавања на нову животну средину.
 Најљепши дани били су дани путовања кроз Италију, Шпанију и 
Француску – екскурзија у трећем разреду. Само путовање и обилазак 
културно-историјских знаменитости нису били ни упола занимљиви 
као непроспаване ноћи у Љорет де Мару, фламенко уз сангрију у 
Барселони, атмосфера у аутобусу… Сваки дан екскурзије је прича за 
себе која ће се, увијек и изнова, препричавати са осмијехом на лицу.
 Час за часом и стигли смо до дуго очекиваног четвртог разреда. 
Пребрзо. У тренутку када смо се у потпуности упознали, дошло је 
вријеме да свако крене својим путем. Оно што је највећим дијелом 
обиљежило четврти разред, биле су припреме за матурско вече, бриге 
око одабира факултета… Али увијек је било времена за заједничке 
изласке, шале и смијех.
 Ове четири године, проведене заједно, биле су обиљежене одлич-
ном атмосфером на часовима. Захваљујући занимљивим упадицама, и 
најозбиљнији часови били су претворени у извор позитивне енергије.
 Основни разлог што у овом нашем малом излагању о разреду 
нисмо именовали ученике појединачно јесте жеља да истакнемо да је 
IV3 јединствена цјелина која заједно дише и живи из дана у дан.

Јелена ИВИЋ и Дејан ЂУКИЋ, IV3
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ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV3:

Иван Јевђовић, Татјана Ћулафић, Далибор Мартиновић, Милена Јујић, 
Амира Жмирић, Јенс Гонсен, Јован Ћубић, Родољуб Баврлић, Олга 
Ристић, Рада Калаба, Стојанка Штрбац, Мирослав Вулић, Милија 
Марјановић, Душан Бошњак, Слободан Станић, Драгица Шпирић, 
Јасна Марић, Милка Мандић, Милка Џомбић, Жељко Грбић, Ранка 
Тутњевић, Вита Малешевић, Горана Ђудуровић-Праштало, Јована 
Крагуљ, Драган Радовић, Николина Ерцег, Илија Калаба, Војин Крнета.
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Стари ормар, пун ствари остављених да их неко погледа, или да их се 
сјети; а ја узимам једну књигу из тог ормара: читанка нека стара... Као 
да могу да чујем мутни професоркин глас негдје у даљини: „Вујићу, гдје 
ти је читанка?“ Дижем поспане очи са своје читанке, дижем главу са 
школског стола. Погледи упрти у ову нашу групицу што сједи у задњем 
реду. Смијемо се, наравно, увијек смо се и смијали. Прелазим погледом 
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преко свих око себе... нека су ми лица нејасна, но сјећам их се. Боже, ко 
ли је она дјевојка што саркастично колута очима?
 ...Отварам читанку, а стране су ишаране, не сјећам се да сам их 
баш ја ишарао... Нека слика испада и лагано клизи кроз ваздух на под. 
Остављам читанку у страну и подижем слику. Све су то позната лица... 
била. Ма и сад су, само мало док се присјетим... Боже, је ли Стојић или 
Гојић, питам се... „Стојић, професоре“, одговара он, и излази пред таблу, 
грабећи комад креде... „Ништа то Гојићу, само ти ради“, а потом се про-
ломи гласан смијех, тако карактеристичан, да се не може заборавити... 
Окрећем главу према високој фигури у средњем реду: смије се као и 
остали... Био је плавокос као и двије дјевојке чија се осмијехнута лица 
у даљини назиру иза његове главе. Ту, у задњој клупи, сједи дјевојка с 
најљепшим осмијехом... 
 Гледам у ову нашу слику, наслоњен на зид крај прозора. Ово лице 
сигурно нећу заборавити. Схватам да се смијешим гледајући кроз про-
зор... Гледам кроз прозор, или бар покушавам, кроз онај дио који није 
окречен. Било шта да радим, само да не гледам у ону досаду за кате-
дром... Погледам преко клупа. Је л’ ово ико слуша? Сједе погнути и 
буље у папире и столове цртајући неке нејасне карикатуре... Ови до 
зида се глупирају, неколико групица шапуће нешто, али не могу да 
чујем шта. Помислим – кад ће да се заврши- а већ излазимо ужурбано 
према кухињи, ко зна који пут расправљајући колико је било досадно, 
али нам је смијешно. Причамо исту причу, ко зна који пут, и опет нам 
је занимљива. Погледам испред себе: она ће будала опет да лупи вра-
тима, већ унапријед се намрштим ишчекујући тресак... 
 Врата треснуше, направио сам пропух отворивши прозор. Хоћу 
да видим ову слику на свјетлу, не виде се сва лица јасно, а и ја сам оћо-
равио. Држим слику на спољашњем дијелу прозора, тако да се лица 
јасно виде на сунцу, а гледам у њу и гледам у клинце што скачу под 
кошем. Онај покушава да дохвати обруч... Покушавам и ја. Не успијем, 
па погледам гледа ли ко у мом смјеру. Неке женске фигуре сједе са стране, 
причају и смију се. Остали: играју, деру се и псују, а професор сједи и 
кулира... Коњик тражи фаул... Постављам се пред лопту, а овај опет 
искаче испред, смије се. Смијем се и ја... Ову игру ми смо звали одбојком... 
Осмијехнут, трзам се кад вјетар лагано понесе слику из моје руке.
 Шетам улицом, борим се с вјетром, а неки папир ми слијеће пред 
ноге. Имена су на њему исписана. Боже, па ја знам ове људе! Окрећем 
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папир. Сјећам их се, насмијани су на овој слици. Преко мене, низ 
улицу, шибају вјетрови... „Где ли си, прва љубави...“, неко ми се објесио 
о раме и тјера ме да слушам неку пјесму. Сјећам се ја њега, добрица је 
био... Око мене трешти музика заглушујући лијепу мелодију. Нечији је 
рођендан. Тад се сви окупимо, на једном мјесту будемо заједно, свако 
се на свој начин весели... А лагали су о нама да нисмо сложни... Нисмо 
колегијални, говорили су... Кога ли смо оно прозвали „колега“? Питам 
се, али прене ме из мисли неко ко трчи према мени, очију упртих у 
слику коју држим. Жена, висока, лијепа... Знам је... Није се промијенила... 
спустим поглед на слику у својој руци. Препознала ме. Загрлим је и 
пољубим у образ, тако ми нешто дошло... Прође она, и уђе у нашу учи-
оницу на крају ходника. Крај мене стоји неко ко заиста воли да прича... 
почнем и ја да причам, не сјећам се шта, но наилази професор, и сви 
смо већ на својим мјестима, вјероватно трком улетјевши у учионицу, 
као да се нечег бојимо. Он улази у учионицу, а ја купим неку књигу са 
клупе иза и стављам је пред себе. Сједам и гледам у књигу. 
 Затворим читанку, вратим је у ормар и затворим га, а осјећам у 
очима чудан неки сјај. Требало би чешће да отварам тај ормар. Погледам 
на сат. Како вријеме лети, већ морам ићи... проћи ће ми тринеска, а она 
само једном пролази.

Игор ШЕВО, IV4

ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV4:

Стојанка Штрбац, Јован Ћубић, Радослава Зорић, Дуња Илић, Иван 
Јевђовић, Милена Јујић, Далибор Мартиновић, Милија Марјановић, 
Душан Бошњак, Слободан Станић, Олга Ристић, Рада Калаба, Родољуб 
Баврлић, Војин Крнета, Татјана Ћулафић, Живка Кукрић, Милка 
Џомбић, Жељко Грбић, Јасна Марић, Бранислав Ђаковић, Лућана 
Миниши, Ромина Гуидо-Пајић, Сања Поповић-Ђукић, Вања Курузовић, 
Вита Малешевић, Јована Крагуљ, Горана Праштало, Илија Калаба.
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ДНЕВНИК ОЗЛОГЛАШЕНЕ ПЕТИЦЕ

5 9. 2005.
 Аааа... шта је ово? Је ли ово Гимназија? Неко ми је стао на ногу... 
ужас, боли! Ко ме је натјерао на ово? Зашто сам ставила ове наушнице? 
Изгледам као да сам испала из основне... хм, јесам J

ТО СМО МИ, IV5
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Јао, гдје је сад учионица 48? Мрзим ово, како се увијек погубим кад не 
треба? Смири се, ходај равно... Онај ме чудно гледа, имам ли нешто на 
лицу? Не окрећи се, ходај... Аха, дакле ово је моја учионица... Је л' то? 
Да... Ужас, ужас...гдје да сједнем?!

ОВАКО ЈЕ СВЕ ПОЧЕЛО...

12. 9. 2005.
 Долазимо сви до ваздуха... Више нисам сама, сада смо цјелина – I5 
на челу са изабраним предсједником Жаретом. Хм, необичан момак од 
миља прозван „миш“ што је у потпуној супротности са његовом „немо-
жешдаменевидиш“ појавом. Један такав атак на наша чула врши и Биба 
са својим „неможешдаменечујеш“ вокалом. Већ на другом часу латин-
ског најпозитивнија особа у одјељењу добила је надимак Тарус, да би, 
неколико часова касније, сама себе преименовала у моћног Тарчибалда. 
Звонило је, морам да идем...

15. 11. 2006.
 Добили смо још једну цртицу крај наше петице – II5 и, полако али 
сигурно, постајемо главна тема у зборници. Тада је већ два мјесеца са 
нама био Лоја – пријатељ који је оставио дубок траг у свима нама, нау-
чио нас да увијек будемо весели, безбрижни, млади. Остаће у нашим 
сјећањима, у свим причама, пјесмама и успоменама, и, што је најбитније, 
у срцима свих нас који смо имали ту част да будемо његови другови. 
 На одмору Џони једе „штарков“ смоки и увесељава нас својим 
ловачким причама о Титанику и вјечно заборавља књигу на клавиру, а 
у позадини се чују Тина и Исидора са својим чувеним: „Пајићу, немој!“. 
Пајић je, као што Станиша једном рече, момак са специфичним смис-
лом за хумор и послије лепог Стефе дефинитивно највећи разредни 
шмекер. J Мићин већ два дана Добрилиним водоотпорним маркерима 
по неонкама исписује тајанствену формулу за срећу „ФОЧИЋИ“. Нека, 
требаће нам.

5. 10. 2007.
 Бибу смо посудили Швабама на годину дана, па њену улогу „немо-
жешдаменечујеш“ преузима лепи Стефо (са својим карактеристичним, 

84 Сто пета генерација Гимназије



додуше неартикулисаним, звуковима). Све то нарушава Јованину кон-
центрацију при рјешавању „аксиоме о комплексним пермутацијским 
интеграцијама“ (шта год J). Сашка на почетку часа извршава свој 
познати ритуал прилажења професору са здравственом књижицом, 
а Пећко, наша дежурна добрица, хвата се за главу јер зна да ће опет 
да настрада због туђе неодговорности. Али, ипак може да одахне, јер 
Биља већ шести пут ове седмице устаје са својом добро увјежбаном 
реченицом: „У име разреда...“, ма знате већ. J
 Пет минута пред крај часа улази Флекси: „Извин'те што касним...“

6. 5. 2008.
 Еуфорија пред екскурзију. Нина нервозу лијечи плесом, њен 
рецепт а наша терапија за очи.
 Звонило је. Поново смо просули канту са водом прије српског. И 
док Горана покушава да чује о апокалиптичном мотиву у Бодлеровој 
поезији, Карло и Дајана се, са избаченим вилицама, добацују провин-
цијализмима. Јеца нам се кикоће у задњој клупи и добацује оне своје: 

„Веезееее...“ Мала Горана по клупи црта вилењаке док јој Ана значи 
излаже своју нову значи теорију релативности значи среће...значи... J

10. 11. 2008.
 Мирна планира да изда свој приручник „100 пречица до веће 
оцјене“ који ће, без сумње, имати завидан тираж. Петровићу ни то 
не помаже, јер ипак би ту књигу требало бар прелистати. Онај, у чију 
будућност никако не сумњамо, наш будући предсједник и особа која 
у сваком тренутку хоће да одговара, јесте Крагуљ, а и Станишина 
будућност је осигурана јер он има везу. J

14. 4. 2009. 
 И док Сања кријумчари испод клупе свој трећи сендвич од јутрос 
и прича телефоном, а Мирјана пажљиво чешља шишке, нико није 
свјестан да вријеме брзо пролази, толико брзо да нисмо ни осјетили 
када нам је дјетињство клизнуло кроз прсте и остало далеко иза нас...

„А кад дође зима и прве пахуље,
чекаћу те моја буцо крај прве гимназије...“

Јелена ВИДОВИЋ и Горана КРТОЛИНА, IV5

85Сто пета генерација Гимназије



ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV5:

Јован Ћубић, Милија Марјановић, Душан Бошњак, Слободан Станић, 
Милијана Дакић, Иван Јевђовић, Милена Јујић, Живка Кукрић, Стојанка 
Штрбац, Мирослав Вулић, Олга Ристић, Рада Калаба, Зорица Травар, 
Бранислав Ђаковић, Јасна Марић, Вања Курузовић, Вита Малешевић, 
Горана Праштало, Јована Крагуљ, Драган Радовић, Илија Калаба, 
Николина Ерцег, Сања Поповић-Ђукић, Војислав Крнета, Милка 
Џомбић, Жељко Грбић, Родољуб Баврлић, Анђелко Глушац, Зоран 
Сараџић, Ромина Гуидо-Пајић, Лућана Миниши.
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ПРОСТОРИЈА БР. 6

Дошло је вријеме да се раздвоји весела дружина раздраганих морнара. 
Долазећи са разбацаних, шарених и благолелујајућих барки, спремали 
су се да закораче на палубу лађе, широко препознатљиве, „злогласне“ 
и јединствене по омамљивим циглама, уским и складно пореданим, 
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црвеним, да их сви примијете и запамте. Бијаху приморани да јој се 
брзо прилагоде, али и спремни да њу, огромну и монументалну, при-
лагоде себи. Адмиралитет брода је одлучио како да разврста силне 
почетнике и додијелио им капетане да их припреме за море. Након све-
страног упознавања мора, несигурни морнарчићи еволуирали су у ста-
мене морнаре, стављене под јарам бирања неког другог, још елитнијег 
и „злогласнијег“ брода на копну званог „факултет“. 
 Капетани су били различити: старији и млађи, блажи и строжи, ран-
гирани по свим уобичајеним критеријумима које постављају маштовити 
морнари. На једној од палуба у просторији број шест сједило је, махало 
рукама и еуфорично разговарало, тридесет морнара. Њихов капетан је 
био капетан математике и старјешина, Богдан Зец. Првог дана прочи-
тао је  правилник, сврху и прописе које поставља лађа, а пошто захтјеви 
не изгледаху страшни, ускомешани морнари се умирише. Сви морнари 
памте тај први дан, уреже се у сјећање нарочито дубоко, а и завршни 
дани на лађи су му слични. Капетан српског језика је домаћински упо-
знао морнаре са правилима игре. Читале су се прве лектире, разгле-
дале слике и мозгало о једначинама, а „озбиљнији“ морнари су органи-
зовали прве, успјешне ескиваже. Неки морнари на почетку показаше 
различите, ваннаставне способности, попут имитирања капетана или 
маштовитог, а можда и искреног проналажења оправдања. Било је и 
морнара који, нажалост, нису припадали лађи, који су показивали нео-
бичну моторичку обареност и послије сваког часа физичког бивали 
богатији за неколико засљепљујућих новчаних јединица. Они су депор-
товани у мање бродове. Морнарски разговори о свакодневним зго-
дама и недаћама били су први степен удруживања. Вербални, и никад 
невербални, сукоби избацише врлине и мане морнара на видјело, а 
када би већина скривеног изашла из морнара, кроз уста, оловку или 
неку другу врсту дјеловања, постајао је пуноправни члан заједнице. 
Прошла је прва година дружења и морнари су, накратко, испливали 
из научно-истраживачких вода, али не из лађе, јер из лађе није могуће 
ишетати, и послије дужег одмора вратили се другарима, капетанима, 
па недуго затим и књизи. Дошли су неки нови морнари и брзо се инте-
грисали у нову средину, јер се у лађи стекне цијењена особина, флек-
сибилност. Прошао је и други и трећи разред обуке. Након рутински 
обављеног морнарског посла дошло је вријеме за екскурзију. Осјетила 
се опуштенија атмосфера, птичице у глави и прољеће у ушима. То је 
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доба када морнари тестирају оно што су научили – упознавање бијелог 
свијета – море, плаже, гламурозни градови и свепрожимајући споме-
ници умјетности. То доба прати понека љубавна идила, разочарање, 
али морнарима је све допуштено. И четврти, завршни разред текао 
је устаљено: нове, необичне ситуације, информације и понеки љупки 
испад ароганције. 
 Матуранти смо. Плућа су већа, теже се дише. Од сутра ћемо пло-
вити другачијим бродовима, можда већим од лађе. Стећи ћемо нове 
пријатеље, можда и заборавити неке старе, али лађу сигурно неђемо 
заборавити. То је једино извјесно јер је она круна дјетињства и поче-
так оформљавања зрелих људи, можда капетана, или чак адмирала.

Огњен ЂАКОВИЋ, IV6

ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV6:

Радослава Зорић, Дуња Илић, Иван Јевђовић, Богдан Зец, Родољуб 
Баврлић, Живка Кукрић, Драго Лугић, Мирослав Вулић, Бранислав 
Ђаковић, Милка Мандић, Зорица Травар, Милка Џомбић, Жељко Грбић, 
Милена Јујић, Наташа Вученовић, Наташа Никић, Сања Поповић, 
Јармила Цупаћ, Олга Ристић, Рада Калаба, Слободан Станић, Душан 
Бошњак, Јасна Марић, Александар Савановић, Јована Крагуљ, Илија 
Калаба, Вита Малешевић, Вања Курузовић, Спаса Матанов, Ранка 
Спасојевић.
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Ми никад нисмо побјегли са часа. Баш никада. Није да нисмо жељели.
 Биле су то четири године феминизма, огледалаца, шминке и мањих 
и већих женских брига. И њих двојица: Ацо и Дејан, момци челичних 
живаца. Мушки род одувијек тежи да зна како жене размишљају, али 
њих двојица вјероватно знају и више него што би жељели. Вјерујемо да 
им је фалило фудбала на физичком, али зато им ритмичке гимнастике 
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никад није мањкало. Некад нас је било више, али су неки, нажалост, 
морали да нас напусте. Својевољно или... 
 Први разред нас је ухватио неспремне. Упознавали смо се и пла-
шили, врло вјероватног, испитивања латинског. Углавном је оно што је 
ученик сматрао тачним било апсолутно нетачно, а оно што је профе-
сорица Травар сматрала тачним, несрећник није познавао нити икада 
чуо за то. Срећом, то копрцање је потрајало само двије године, али зато 
неке радости, као математика или српски, као да никад нису имали 
краја. Плус бесконачно, минус нула, имагинарни број I. Пећанче и 
синуси. Још увијек покушавамо схватити. И, кад већ спомињемо мате-
матику, како не споменути Софију, црвенo чудо, коју математика тако 
није тангирала, јер неки бројеви су, ипак, константе, зар не? Није про-
фесор Зец био крив, математика је ђаво. И не, никад није била исписана 
на зградама иако смо ми упоpно гледали кроз прозор, а не у таблу. А 
табла, е табла је била прича за себе. Маја и Мирјана би, ваљда, требало 
да знају. Због лоше обрисане табле и под су орибале. Укор некако опа-
мети човјека. Ако оболимо млади, зна се: све је то због праха од креде. 
И не, не и не, никад нико од нас није прије школе посјетио шталу иако 
је разредник мислио супротно. Кад год се школа могла избјећи – то 
је учињено. То је учињено и када се није смјела избјећи. Част Невени 
која би увијек устала и рекла 0-0. Прва сигурна лука била нам је Off. 
Ту смо пили нес од 1км и играли билијар. У трећем разреду смо упо-
знали чари Cab-a гдје је и настао овај састав. Поред ЧУП-а (часа у при-
роди) вољели смо ЧУК (час у Кебу). Cab је био и мјесто препричавања 
љубавних догађаја, оних срећних (Тања, Оља, Наташа) и оних мало 
мање срећних. Да се Даца пита, све звучнике би требало разбити, и 
гдје баш њој професорица Милка да да реферат „Прљаво казалиште“! 
Неки су се и вољели у школи, попут Ане коју ниједан професор није 
могао задржати кад је знала да је драги чека испред учионице. Од нас 
28 свако је феномен за себе.
 Ако мислите да не постоји ученик који није штребер, а опет 
сваки дан све зна, спреман на одговор у сваком тренутку, а ипак има 
живот, онда нисте упознали Лану и Илијану. Јесмо, плакали  смо због 
оцјена. То је било некад, док смо се још плашили. Сада нас ништа не 
може уплашити, па и да математика заиста оживи и извуче тркљу. 
O финансијама бринула је Тијана, а вођени руком најдуховитијег 
предсједника, Иване, били смо неустрашиви. Толико да нас појам 
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стратешко дјело уопште није занимао. Није да нисмо читали, али глу-
пави осјећај који смо имали кад бисмо дизали руке пред професо-
ром Бојиновићем, био је врло чест. Вјерујемо да Тања и Бојана не знају 
о чему причамо. А њемачки, најорганизованији часови икада. Иако, 
супротно од оног што је професорица мислила, префикс никада није 
био жив и није могао да се среће са својим другаром глаголом. Није. 
Али њемачки није одузимао пуно времена, све се могло научити на 
часу. Вања и Пеја се не би сложиле, али морамо бити захвални профе-
сорици јер се на њеним часовима увијек знало шта те чека, кад те чека, 
ма колико грозно било.
 Разредникова дефиниција боема (већ видимо Зрнићку како се 
тресе од смијеха) гласи да је боем особа која пуши, пије, вози бицикл 
и купа се у ријеци, али ми смо упознали другачије боеме. Планинарски 
дуо, професори Божо и Глушац, увијек су били ту за нас, спремни да 
нам изађу у сусрет и да нас науче нешто уколико смо то жељели. А 
нисмо. Вјероватно ће сви памтити да је, када Божо пита: „Да ли је...
или је...?“, увијек ово друго. Час на којем смо буквално остајали без 
даха било је физичко гдје смо се први пут сусрели са трчањем и шип-
ком. Поглед са врха шипке некима ће заувијек остати непознаница, као 
и валцер, изузев Михаели, коју смо одушевљено гледали како плеше 
са професорицом Јармилом. Цуре смо, брбљиве смо. Нико не прича 
брже од Тамаре и гласније од Јоване. Инес, Лола, Милана и Нина су 
толико пута премјештане, али им ништа нису могли. Оне су имале о 
чему причати и оне су причале. Кад су и колико су хтјеле. И никад нам 
неће бити јасно којим се путем иде од вецеa до учионице а да се увијек 
касни.
 Иако су раздвојени бусеви на екскурзији учинили своје, не можемо 
рећи да се нисмо добро провели. Вољели смо сангрију, море, вољели 
смо пјевати I don`t wanna miss a thing, лажне дојаве бомби, фазон од 30 
пфенинга, вољели смо петак и, ипак, иако се није увијек чинило, вољели 
смо једни друге. Разредник никада није одржао обећано предавање о 
оријентацији у времену и простору. Ваљда смо се оријентисали сами.

Маја ВУЧИЋ и Софија ЋУРКОВИЋ, IV7
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ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV7:

Милош Бојиновић, Наташа Вученовић, Далибор Мартиновић, Сања 
Поповић-Ђукић, Зорица Травар, Богдан Зец, Родољуб Баврлић, 
Анђелко Глушац, Олга Ристић, Јелена Маринковић, Снежана Ракић, 
Божо Марић, Драгица Шпирић, Милка Мандић, Бранислав Ђаковић, 
Јасна Марић, Јармила Цупаћ, Вита Малешевић, Александар Савановић, 
Јована Крагуљ, Вања Курузовић, Милеко Штрбац, Душко Милинчић, 
Жељко Грбић, Илија Калаба.
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Хм... шта рећи о једној обичној осмици? Па ми смо вам нешто попут осмог 
падежа у нашем језику, осмог континента или можда осмог свјетског 
чуда... Тако осмица престаје бити обична и постаје нешто ново, досад 
непознато, неоткривено... Да, то смо ми. Уз нас ће вам све постати јасно, 
а ако сте у нешто слијепо вјеровали, не брините, разувјерићемо вас већ 
некако јер, на крају крајева, то и јесмо ми „тотално друкчији од других“. 

ТО СМО МИ, IV8
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 А, заиста, да ли сте икада чули да толико неоправданих изостанака 
постају сасвим логично оправдани, да ли сте чули за толико различи-
тих и једноставно несхватљивих, необјашњивих, креативних напо-
мена које красе наш дневник, толики број збуњених разредника, а, опет, 
постоји ли неко ко је страсно устајао давно прије сунца журећи на 
претчас у првој смјени и то на писмени из математике... али нисмо ми 
само то...
 Шта год да вам затреба, ту смо ми... Ако вам треба маникир, ту је 
Александра. Ако треба негдје уложити, а не знате гдје, а желите при том 
добро зарадити, ту је наш Ђорђе, па и кад су паре за матуру у питању – 
тај не бира, услов је, наравно, да се ради о некој пристојној суми. Ако 
требате шминкање, а немате времена, посјетите нашу Тару, јер у трећем 
разреду смо били, између осталог, познати и по називу КОЗМЕТИЧКИ 
САЛОН – овај израз се посебно користио у професорским круговима. 
Ако требате неку карикатуру, нема проблема, ту је Ацо, а ако немате 
времена да тражите даске и осталу дрвенарију, слободно се обратите 
Лени, она ће вам радо помоћи у потрази. А ако нешто нисте стигли 
записати на часу, само потражите Кристину, јер она у својим роков-
ницима не само да има оно што су професори рекли, већ и оно што 
нису, или су једноставно заборавили да кажу, а можда чак и оно што ни 
сами професори нису били свјесни да желе да кажу. Постоји још много 
тога, јер сви смо ми ишли на специјализацију из неке области, али 
нећемо сад да се рекламирамо. Али гдје настаје проблем: и поред свих 
ових многобројних талената, ми смо отпуштени из Гимназије... замис-
лите дали су нам отказ након што смо вриједно радили пуне четири 
године, а неки и више. Па добро, такав је живот... идемо даље. Кажу 
да ће нас запослити на неком тамо факултету, па да и тамо добијемо 
отказ – знамо ми то. 
 Па, ипак, признаћемо да нам и није било толико лоше радити 
овдје... добри радни услови, има гријања ту и тамо... топли оброк, ако 
га сам платиш... али добро сад... нећемо цјепидлачити... У почетку је 
било тешко, ново радно мјесто, нови људи, шефови више захтијевају, 
али снашли смо се некако. Та година је била некако најдужа. Сљедећа 
је била нешто краћа и лакша. Трећа година је прошла брзо, а чак су нас 
послали све заједно и на годишњи одмор у Шпанију. Ова посљедња, 
четврта година, као да је трајала само један дан. Једном ми је неко 
рекао, послије једног пута, како је кратко трајао повратак кући, а ја 
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сам одговорила у жељи да то буде шала: „То је зато што си у добром 
друштву“, истог тренутка сам схватила да то није само обична шала, да 
ту има и истине. Одлазимо... можда им нисмо били добри радници, а 
можда им само треба нова радна снага, ко зна... чудни су ти шефови... 
нас су доста тога и научили и сада нас шаљу даље гдје је наводно боља 
и плата... али, док одлазимо, у ризници посебних сјећања остају  ова 
гимназијска, нама најдража, а сада некоме другом намијењена...
 У (ускоро) бивше клупе долазе неки нови клинци, исписиваће и 
они странице својих успомена, али као некад више никад. Никад више 
овакав спој, оваква осмица...
 Није лако четири године пркосити свима без посебног разлога, 
страсно бранити своје ставове и у случају очигледне бесмислености 
истих, пет дана у седмици бројати оне степенице, устајати понедељком 
борећи се против сна након непроспаваног викенда, опуштати се уз 
карте, пити толико неопходне кафе, чекати тај петак и последње звоно... 
Четири године гледати ова лица, смијати се са њима, преживљавати 
исте страхове, прве љубави и сузе, дисати као једно и сада отићи... Како 
без дрхтаја ухватити поглед другова који је, не тако давно, био наиван 
и збуњен, а сада већ помало забринут, зрео, али тужан и сјетан...
 Изградили смо тврђаву сјећања, створили срећу, тугу, искуство, 
живот, створили себе заједно, чврсто стојећи једни уз друге.
 Кад чујемо и то посљедње звоно, довољно је да се погледамо, 
раширимо руке према сунцу, јер: „Гријешиће се и праштаће се – такав 
је живот; гинуће се таква је борба; никад се више нећемо срести сви 
ми што се сад растајемо, али ово мало сунца што смо га један другоме 
дали нико нам више не може узети.“

Весна БОСАНЧИЋ и Тамара ПИЉАГИЋ, IV8

ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV8:

Милош Бојиновић, Иван Јевђовић, Милена Јујић, Далибор Мартиновић, 
Наташа Вученовић, Невена Врањеш, Магдалена Дошлов, Јенс Гонсен, 
Ана Чабрић, Зорица Травар, Јована Крагуљ, Александар Савановић, 
Вита Малешевић, Божо Марић, Јасминка Ђуђић-Мрђен, Сњежана 
Ракић, Јелена Маринковић, Љиљана Марчић, Јован Ћубић, Лазар Вујко, 
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Анђелко Глушац, Жељко Грбић, Душко Милинчић, Милка Џомбић, 
Миленко Штрбац, Милка Мандић, Бранислав Ђаковић, Јасминка 
Марић, Јармила Цупаћ, Вања Курузовић, Илија Калаба.
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Други спрат, предзадња, увијек полупразна, учионица. Током ове 
четири године проведене заједно ријетко кад се десило да су сви уче-
ници на часу. Рубрика за изостанке обично буде попуњена до краја, 
или се чак деси да неки ученик „пређе“ у нови дан.
 Ова учионица није наше првобитно „станиште“. Двије године смо 
били на првом спрату, блиске комшије педагогици, директорици и свим 
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професорима. Онда су нас прогнали горе, далеко од наше омиљене тет-
кице Петре која је галамила када бисмо покушали да са часа одемо у ВЦ, 
баш у тренутку када је она чистила. Пријетила нам је, али ништа нас 
није могло спријечити да протегнемо ноге, било да смо заиста морали 
у ВЦ, изашли да се јавимо на телефон, или да плачемо због још једног 
кеца из латинског. Свашта смо заједно прошли... Како смо сви плакали 
због латинског, тјешили једни друге да ће све бити у реду! Радовали се 
када бисмо завршили и славили крај сваке школске године.
 А сада? Радујемо се и сада, али ипак ће ту бити и суза и туге... Готово 
је... Никад више IV9 у овом саставу. Никад више наша препирања и 
свађе... Никад више оговарање професора... БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН IV9.
 У нашем разреду су увијек биле неке групице. Али, чим наиђемо 
на неки проблем, групице се расформирају и сви заједно идемо у бој, до 
побједе. У почетку смо имали пет момака, али напустише нас и одоше у 
ИБ, па су нам остала тројица: Борис, Андреј и Никола. Борис – пјевач, 
фрајер, Андреј – слаткорјечиви заводник и Никола – шаљивџија, шме-
кер. Фино су се распоредили. Више нам није ни требало. Мало их је, 
али су наши. Татјана, Бојана, Маша и Невена – увијек спремне за час, 
увијек прате, али ће и помоћи. Ита и Тамара – вјечни ривали, како смо 
их знали зезати због успјеха, филозофи, увијек нешто морају додати, 
макар и преформулисати оно већ речено. Соња и Дајана – компањони 
у бјежању са часова, наше плавуше које је право задовољство слушати 
док се препиру. Жана, Наташа, Ивана, Марија и Ања – цуре које у овом 
разреду највише једу. На сваком малом одмору иду у продавницу, на 
сваком часу нешто жваћу. А опет преспремно изгледају. Сара, Марина 
и Тања – комшинице, пријатељице из основне школе. Не сједе заједно, 
али на одморима се обавезно скупе да виде шта се ново десило за тај 
час раздвојености. Сташа и Данијела – наши анђелчићи. Кад неком 
затреба било каква шминка, оне су особе којима се треба обратити. 
Саша и Жаклина – прваци у испијању кафа. Све знају, увијек су у току 
и ништа не може да им промакне. Јана и Јелена – наше фенсаре. Ако 
се нешто „рози“ у нашем разреду, то су оне. Краљица драме и заво-
дница J. Александра и Тијана – наше Италијанке. Читав разред се на 
контролном из италијанског труди да сједне негдје поред њих. А оне 
једва успјевају да помогну свима, али се својски труде. Нина и Дајана, 
другачије позната као Гара – цуре које никада нису на часу, па кад се 
случајно задесе овдје, свима су нам драги гости.
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 И то је прича о једном IV9... једном једином. О једној генерацији, 
једном друштву... и неком тамо животу године провели заједно.
 И срешћемо се опет. Да ли за годину, двије или десет... Али 
срешћемо се!

ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV9:

Милош Бојиновић, Наташа Вученовић, Андријана Стокић-Пенда, 
Жана Стевић, Ромина Гуидо-Пајић, Искра Шестић, Алиса Кабаси, Божо 
Марић, Јасминка Мрђа, Растко Вуковић, Лазар Вујко, Милан Јовановић, 
Анђелко Глушац, Емилија Цинцовић, Јелена Маринковић, Драго Лугић, 
Мирослав Вулић, Јармила Цупаћ, Миленко Штрбац, Душко Милинчић, 
Жељко Грбић, Јасна Марић, Милка Мандић, Бранислав Ђаковић, Вања 
Курузовић, Илија Калаба, Вита Малешевић, Александра Савановић, 
Јована Крагуљ, Зорица Травар.
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Пола 8 ујутру, 300 пчелица зуји кроз, већ нам знане, широке ходнике 
најљепших успомена и протеклих дана. Од раног јутра се чује весела 
граја, хиљаду гласова у складној пјесми младости гдје тишина не постоји. 
Као да се сав свијет премјешта у само једну тачку и као да само ми 
постојимо на овом свијету. Толико погледа и додира испреплетених у 
младим срцима опет сасвим непознатих бића. Хоћу ли те сутра моћи 
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примити за руке као што сам данас, и пустити да ме слијепу водиш кроз 
ове године? Не, нећу… Не зато што те нећу вољети као што те волим 
сад већ зато што ће тада водити мене, већ одвећ слијепу од људских 
недаћа и боли, у неком другом времену са неким старијим људима.
 За неколико минута читав мали рој би се преселио у неколико ква-
дратних метара под будним оком неба, јер ми смо увијек на сунчаној 
страни. Шездесет двије руке би се лагано опружиле по старинским клу-
пама и молиле вријеме за још само минут слатког сна. Не, лажем, 54 јер 
оних 8 никад не мирују! Баш као марионете, као да их неко држи горе 
високо и не пушта! То је наша „галерија“ и једино нас њихови гласови 
и осмијеси буде ујутру. Ах да, да не заборавимо онај моменат када се 
ниоткуд проломи „одлазим, док још други спавају, кораци, плочником 
одзвањају“. 
 Тек након неког времена угледаћете човјека у пуном плесном 
заносу како грациозно улази у учионицу, да, то је наш Данило! Кад 
је уочљиво да смо од јутра у неком магичном расположењу, обично 
услиједи напад на породицу Вујасиновић! Као по најстрожем правил-
нику, јечи учионица: „Јована! Јелена!“ Али још нико није ни окрзнуо 
њихов весели дух и чини се да никад нико неће моћи, јер нико нема 
срца да прекине дијете у игри. Међутим, игра се некад знала окре-
нути и против нас. Тако нам дан није био потпун када, бар једном, 
Немања не би просуо воду по учионоци. Срећа па човјек не зарезује 
ништа, па бисмо га у сљедећем моменту видјели заједно са чистачи-
цама и пинк рукавицама како вриједно ради, баш попут дјетета које 
скупља играчке након дуге игре. С друге стране, Ања би редовно угра-
била тренутак када нико ништа не ради да би она управо почела. У 
тој општој пометњи, када лете креде, оловке, свеске, када редар јури 
да обрише таблу, а нико га није ни звао, управо тада се чује онај мио 
гласић „чекај!“. „Па, добро, Ања јеси преписала?“, на шта би она сва 
срећна: „Јесам, сад ћу!“
 Када би наше племе имало поглавице, то би била два велика човјека, 
великог срца, оштрог ума и невјероватне снаге. Сједили би увијек у 
последњим редовима да нама нејакима чувају леђа, баш као Бјелајац и 
Аднан. Једино би им Сигрид с времена на вријеме помрсила конце, јер 
до дана данашњег су њена питања остала кодирана, а и даље ником није 
јасно шта је она онда жељела да пита. Нисмо се чували само осмијесима 
и лијепим ријечима, понекад би пале и тешке ријечи, а опет, понекад, 
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живот би нас учио на тежи начин мада су ту увијек биле Бабићка и 
Мима да нас увеселе својим шалама и имитацијама, а Лидија својим 
изјавама. Јаче су нас везале несреће јер смо тада сви били ту, сви за 
једног. Још памтим оних 30 искрица у очима док смо чекали да нам 
јаве да нам је Пеца жива и здрава. Наша слагалица се никад не би сло-
жила да је зафалио један дио.
 Постали смо цјелина, измијешало се толико осјећања, ријечи и 
уздаха које ћемо сви исплакати јер се другачије не умијемо растати. 

„Младост, то су радости пречесте и пренагле“, рекао би Дучић. Рекао 
би нам да је овај лет завршен, да нас сада чекају на већим висинама 
куда колају хладнији зраци. Вријеме је да одложимо сјећања која смо 
брижно стварали ове 4 године. Да се отргнемо једни од других јер 
некада ће и те ране зарасти. Ако је живот без пријатељства ништа, 
онда ми кажемо да смо имали све! Од сада знамо да ћемо се увијек тра-
жити да оживимо вријеме...јер на пријатељима је да испуне потребу, а 
не празинину.

Лидија МИШИЋ, IV10

ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ IV10: 

Милош Бојиновић, Иван Јевђовић, Растко Вуковић, Лазар Вујко, Марина 
Јовановић, Анђелко Глушац, Зоран Сараџић, Емилија Цинцовић, Јелена 
Маринковић, Драго Лугић, Мирослав Вулин, Радмила Јаковљевић, 
Јасминка Мрђен, Божо Марић, Јасна Марић, Наташа Вученовић, 
Андријана Стокић-Пенда, Жана Стевић, Алиса Кабаси, Ромина Гуидо-
-Пајић, Јенс Гонсен, Јармила Цупаћ, Милка Мандић, Бранислав Ђаковић, 
Вања Курузовић, Миленко Штрбац, Душко Милинчић, Жељко Грбић, 
Спаса Матанов, Ранка Спасојевић, Вита Малешевић, Александар 
Савановић, Јована Крагуљ, Илија Калаба, Зорица Травар.
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Школа је као брак. Једном се започне, а заврши се кад обје стране оду-
стану од даље сарадње. Основној школи је лако: она је прва жена и 
једино се бави стварањем неких навика. Средња школа већ има своје 
проблеме: као друга жена, захтијева да се њој побољша стање у односу 
на оно у ком је била основна школа. Због тога је овај брак много 
захтјевнији. 

ТО СМО МИ, ИБ2

Матурско вече, 9. мај 2009 – одјељење ИБ2



 У већини случајева, ученик ће се наћи још пред само једним бра-
ком, а то је факултет. Међутим, ученици ИБ-а су они који траже раз-
вод од средње школе и почињу заједнички живот са странкињом. Из 
тог разлога, не само да сваки од тих ученика има барем четири брака, 
него су и навике стечене у прва два разноврсније, па их је много теже 
сузбити. 
 Наше одјељење је посебно занимљиво. Има нас тринаест, као што је 
кућни и срећни број Гимназије, и не зна се ко је од нас the most colourful 
личност. Дошли смо из других одјељења, те нам је једина заједничка 
ствар што смо сви из Гимназије и што сматрамо да је Европска унија 
бољи изум од точка (ово је у случају да неко из комисије за стипендије 
чита овај текст). 
 Дешава се да, кад чују које смо одјељење, људи збуњено затрепћу 
и питају: „Зар је и то бањалучка Гимназија?“ 
 То је зато што ни гимназијалци не воле ИБ. Ми смо дошли у њихову 
зграду и окупирали њихов подрум, онај са решеткама на Windows 
(Copyright Microsoft Corporation). Ми ходамо около у бијелим манти-
лима и тестирамо пиво. Ми имамо право да окупирамо њихове језичке 
кабинете и гледамо филмове. Често нас виђају у околним кафићима 
како са црним береткама на главама и чашама кока-коле (искуси Coca-

-Cola страну живота!) у рукама разговарамо о значењу живота. Ми 
смо обични дисиденти националне школе. Учимо на енглеском језику 
а ксенофобија свуда око нас. We have cookies. 
 Такво је јавно мишљење о нама. Са друге стране заборављају да смо 
прије непуне двије године и ми били прави, „нормални“ гимназијалци, 
насупрот садашњем статусу „ненормалних“ отпадника. Упркос томе 
што смо изопштени због неких привилегија и наводног снобизма, још 
увијек је ово иста школа, па чак су исти и професори. И нама, кад про-
фесор дође на час, лете главе са рамена када схвати да опет нисмо напра-
вили PowerPoint презентацију са одговарајућим пратећим видеом. И 
нама стално понестаје црвеног маркера кад нам је баш потребан. И 
нама никада не ради пројектор када треба за наставу, а перфектан је 
за филмове. И нама се често дешава да нестане квалитетног папира за 
штампач. И ми за Св. Николу на поклон добијамо само нежељене књиге 
од школе. И ми смо као остали – гимназијалци!
 А сада, неке факте о нама (молим: примијетити изврсну примјену 
линкерса и употребу пасуса). 
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 First of all, сви смо учествовали у живахним дискусијама на тему 
„Флора и фауна у дјелу Старац и море“. Те коментаре ћемо памтити 
док смо живи, а професоричин асиметрично збуњен израз лица нам 
је тренутно скринсејвер на компјутеру. 
 Друга ствар коју смо (скоро сви) искусили је екскурзија. Многи 
још увијек не могу да је прежале, а неки се још нису ни вратили са 
ње. Било да је ријеч о зарађивању за сувенире играјући пар-непар у 
бусу или о спавању на поду када се прича о том времену, чести су 
замишљени погледи у даљину (оних који се не сјећају) и уздаси (оних 
који се сјећају). Ако ништа друго, барем нам је то заједничко са пра-
вом Гимназијом. 
 Трећа ствар је наш најдражи предмет, Ц.А.С. Прије двије године 
смо „својевољно изабрали да извршавамо“ неке наметнуте активно-
сти – што смо и чинили. Сати проведени на овим активностима се 
чине ситним у склопу остатка школовања – скоро као да никада нису 
постојали (ово оповргава силна папирологија која се бави управо вре-
меном проведеним на њима). 
 На крају, сјетимо се свих срећних тренутака проведених играјући 
Уно или Блади Динар на паузама док појединци (They-who-shall-not-
be-named) пуштају Марка Булата. Такве безбрижне минуте експонен-
цијално се смањују, а на крају ће бити скоро немогуће да се пронађу 
у мору обавеза (ни сад није лако). Доста смо се свађали, а на крају се 
волимо као пси и мачке. 
 И наш брак је скоро па готов. Алиментација је плаћена, имовина 
је подијељена, почиње флерт на универзитетском нивоу. Пред нама је 
још пуно реда, рада и дисциплине. Остаје да се каже још само једно, као 
конац концу: Дај Боже да положимо испите!

Маја ЈОВИЧИЋ, ИБ2

ОДЈЕЉЕЊСКО ВИЈЕЋЕ ИБ2:

Милијана Дакић, Наташа Никић, Ана Чабрић-Чича, Ромина Гуидо- 
-Пајић, Вања Курузовић, Натсанда Тадић, Зоран Пејашиновић, Јелена 
Маринковић, Мирослав Вулић, Родољуб Баврлић, Борис Марјановић, 
Драгана Галић, Душко Милинчић, Далибор Мартиновић, Лидија Диздар.
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УСПЈЕСИ 105. ГЕНЕРАЦИЈЕ 
НА ТАКМИЧЕЊИМА1 

1 Детаљнији преглед успјеха 105. генерације бањалучке Гимназије на 
такмичењима налази се у електронском дијелу „Годишњака”.



Ученик Одјељење Ниво такмичења Област Резултат Мjесто одржавања Датум
Славиша Бакић IV1 Републичко Физика 1. мјесто Градишка 13.5.2006.
Славиша Бакић IV1 Регионално Физика 3. мјесто Бања Лука 17.3.2007.
Славиша Бакић IV1 Регионално Физика 3. мјесто Градишка 22.3.2008.
Славиша Бакић IV1 Регионално Физика 1. мјесто Приједор 28.3.2009.

Славиша Бакић IV1 Републичко Физика 2. мјесто Шамац 11.4.2009.

Александар Удовичић IV4 Регионално Физика 1. мјесто Бања Лука 25.9.2006.
Александар Удовичић IV4 Републичко Физика 2. мјесто Градишка 13.5.2006.
Александар Удовичић IV4 Регионално Физика 2. мјесто Бања Лука 17.3.2007.
Александар Удовичић IV4 Републичко Физика 2. мјесто Бијељина 14.4.2007.
Александар Удовичић IV4 Регионално Физика 2. мјесто Градишка 22.3.2008.
Александар Удовичић IV4 Регионално Физика 2. мјесто Приједор 28.3.2009.
Александар Удовичић IV4 Регионално Информатика 1. мјесто Бања Лука 14.3.2009.
Никола Коњик IV4 Републичко Физика 1. мјесто И. Илиџа 19.4.2008.
Никола Коњик IV4 Регионално Физика 1. мјесто Градишка 22.3.2008.
Никола Коњик IV4 Регионално Физика 3. мјесто Приједор 28.3.2009.
Никола Коњик IV4 Регионално Физика 1. мјесто Бања Лука 17.3.2007.
Игор Шево IV4 Републичко Физика 2. мјесто И. Илиџа 19.4.2008.
Игор Шево IV4 Регионално Физика 1. мјесто Градишка 22.3.2008.
Игор Шево IV4 Републичко Физика 3. мјесто Бијељина 14.4.2007.
Игор Шево IV4 Државна олимпијада Физика 4. мјесто Брчко 31.5.2008.
Игор Шево IV4 Регионално Информатика 1. мјесто Бања Лука 14.3.2009.
Игор Шево IV4 Републичко Физика 3. мјесто Шамац 11.4.2009.
Игор Шево IV4 Републичко Информатика 1. мјесто Бијељина 25.4.2009.
Јована Јовић IV5 Регионално Математика 3. мјесто Приједор 15.3.2008.
Игор Шикањић IV6 Републичко Математика 3. мјесто Пале 29.4.2006.
Игор Шикањић IV6 Регионално Математика 2. мјесто Приједор 15.3.2008.
Игор Шикањић IV6 Регионално Математика 3. мјесто Бања Лука 14.3.2009.
Зора Голубовић IV6 Регионално Физика 2. мјесто Бања Лука 25.3.2006.
Зора Голубовић IV6 Регионално Математика 2. мјесто Бања Лука 18.3.2006.

Зора Голубовић IV6 Регионално Математика 1. мјесто Бања Лука 24.3.2007.

Зора Голубовић IV6 Регионално Математика 1. мјесто Приједор 15.3.2008.
Зора Голубовић IV6 Регионално Математика 1. мјесто Бања Лука 14.3.2009.
Зора Голубовић IV6 Cambridge English Readers Story writing competition 1. мјесто Cambridge 2007/2008.
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Ученик Одјељење Ниво такмичења Област Резултат Мjесто одржавања Датум
Славиша Бакић IV1 Републичко Физика 1. мјесто Градишка 13.5.2006.
Славиша Бакић IV1 Регионално Физика 3. мјесто Бања Лука 17.3.2007.
Славиша Бакић IV1 Регионално Физика 3. мјесто Градишка 22.3.2008.
Славиша Бакић IV1 Регионално Физика 1. мјесто Приједор 28.3.2009.

Славиша Бакић IV1 Републичко Физика 2. мјесто Шамац 11.4.2009.

Александар Удовичић IV4 Регионално Физика 1. мјесто Бања Лука 25.9.2006.
Александар Удовичић IV4 Републичко Физика 2. мјесто Градишка 13.5.2006.
Александар Удовичић IV4 Регионално Физика 2. мјесто Бања Лука 17.3.2007.
Александар Удовичић IV4 Републичко Физика 2. мјесто Бијељина 14.4.2007.
Александар Удовичић IV4 Регионално Физика 2. мјесто Градишка 22.3.2008.
Александар Удовичић IV4 Регионално Физика 2. мјесто Приједор 28.3.2009.
Александар Удовичић IV4 Регионално Информатика 1. мјесто Бања Лука 14.3.2009.
Никола Коњик IV4 Републичко Физика 1. мјесто И. Илиџа 19.4.2008.
Никола Коњик IV4 Регионално Физика 1. мјесто Градишка 22.3.2008.
Никола Коњик IV4 Регионално Физика 3. мјесто Приједор 28.3.2009.
Никола Коњик IV4 Регионално Физика 1. мјесто Бања Лука 17.3.2007.
Игор Шево IV4 Републичко Физика 2. мјесто И. Илиџа 19.4.2008.
Игор Шево IV4 Регионално Физика 1. мјесто Градишка 22.3.2008.
Игор Шево IV4 Републичко Физика 3. мјесто Бијељина 14.4.2007.
Игор Шево IV4 Државна олимпијада Физика 4. мјесто Брчко 31.5.2008.
Игор Шево IV4 Регионално Информатика 1. мјесто Бања Лука 14.3.2009.
Игор Шево IV4 Републичко Физика 3. мјесто Шамац 11.4.2009.
Игор Шево IV4 Републичко Информатика 1. мјесто Бијељина 25.4.2009.
Јована Јовић IV5 Регионално Математика 3. мјесто Приједор 15.3.2008.
Игор Шикањић IV6 Републичко Математика 3. мјесто Пале 29.4.2006.
Игор Шикањић IV6 Регионално Математика 2. мјесто Приједор 15.3.2008.
Игор Шикањић IV6 Регионално Математика 3. мјесто Бања Лука 14.3.2009.
Зора Голубовић IV6 Регионално Физика 2. мјесто Бања Лука 25.3.2006.
Зора Голубовић IV6 Регионално Математика 2. мјесто Бања Лука 18.3.2006.

Зора Голубовић IV6 Регионално Математика 1. мјесто Бања Лука 24.3.2007.

Зора Голубовић IV6 Регионално Математика 1. мјесто Приједор 15.3.2008.
Зора Голубовић IV6 Регионално Математика 1. мјесто Бања Лука 14.3.2009.
Зора Голубовић IV6 Cambridge English Readers Story writing competition 1. мјесто Cambridge 2007/2008.
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Драги Лоја,

Још увијек се чини нестварно да те поздрављамо посљедњи пут. Још 
увијек као да чекамо да нас неко пробуди и каже нам да је све само ружан 
сан, и тешко је помирити се са тим да се то неће десити. Себични смо 
што у оваквом тренутку мислимо на себе и на свој бол, али како да не 
мислимо на дане без тебе?

Остаје нам само да се сјећамо свих тренутака проведених са тобом, а 
увијек ћемо их чувати. Како бисмо могли заборавити све оне дане када 
смо се заједно дружили, смијали...

Твоје лице никада неће нестати из наших очију и увијек ће у нама 
одзвањати твој смијех и глас. Био си јединствен, посебан, један од 
ријетких који из најгорег извуку нешто добро и све окрену на шалу. 
Некима од нас си временом постао више од пријатеља – постао си нам 
брат. Онај који је увијек био ту када је то било најпотребније.

Био си један од нас. Твој одлазак је оставио у нама велику празнину коју 
ништа не може испунити. Изгубили смо најбољег друга и сада имамо 
посљедњу прилику да ти кажемо колико си нам значио и колико ћеш 
нам недостајати. Знај да ћеш увијек бити уз нас. Сваки наш сусрет 
биће посвећен теби. Никада нећемо дозволити да нестане сјећање на 
тебе. Волимо те друже и ништа на свијету то не може промијенити. 
Увијек ћеш живјети у нама.

IN MEMORIAM


