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Уводна реч директорке Филолошке гимназије 

 

У име речи − стих: 

 

 

                                            Не прескочити пролеће 

 

 
                                            Поглед продире у незамисливе дубине. 

                                                         Ретко распоређено шибље 

                                                         са млечно белим цветовима 

                                                         раштркало се по граду. 

 
                                                         Не прескочити знакове пролећа. 

                                                         Писало је на огласној табли 

                                                         изнад улаза у антикварницу. 

 
                                                         Ветар се колеба. 

                                                         Стигли смо до раздаљина 

                                                         које је неопходно одржавати. 

                                                         У Бергаму се чују само звона 

                                                         и сирене хитне помоћи. 

                                                         Свет је засут варљивим 

                                                         и узалудним објашњењима. 

 
                                                         Сивоплавичасто је небо. 

                                                         Твоје руке снажне и топле. 

                                                         Не мора да се изговори. 

 
       Не може нестати оно што теби треба. 

                                                         Заправо! 

                    Млечно бели цветови. Извлачим из стабљика 

                                                         влакна успомена. 
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                   Расута као лептиров прах овога часа на путу 

                                                         уз реку. Ти ћеш знати коју. 

    Нагни се да ти дотакнем трепавице. 

 
                                                         Не прескочити пролеће, 

                     милооке птице и Твоје руке. Снажне и топле. 

                                                         Пулсира у слепоочницама 

                                                         Онај који покреће свет. 

 

 

Песма је настала 14. марта 2020, два дана пре увођења ванредног стања. 

                                                                                 Драгана Ћећез-Иљукић 

 

 

У име стиха, приче и причања – реч: 

 
             Постоје дани и дани, али постоје они у којима је све што они могу донети, све што се у њима 

може догодити, све о чему могу сведочити – само реч и прича. Да реч није опна семена и празна 

љуштурица него клица приче која је на почетку сваког бити, сведоче и приче и причања матураната 

Филолошке гимназије.  

Много пута се у животу због нечег изврсног или драгог мора сачекати. Чекајући да прође и 

само да прође вирус који је ставио живот на чекање, матуранти су пролећне дане проводили у својим 

собама, иза прозора и рачунара, и сасвим удаљени ткали близину причајући о свему ономе о чему 

су мислили једном Андрић, Борхес, Достојевски, Ками, Селимовић, Дис, Црњански и многи други 

творци писане речи. Захваљујући развијеним читалачким навикама посведочили су да књига има 

јединствени облик преносиве магије и са таквим талисманом у руци извели у стваран свет 

Раскољникова, Ахмеда Нурудина, Ану Фирлинг, Хасана, Марка Краљевића, Хамлета... 

Док су причали приче, они су живели непоновљива искуства. Док су причали, нестајали су 

страхови, немири, потиштеност и опште безнађе тренутка појачаног неизвесношћу. Док су причали, 

они су стварали нови свет. Остављали у аманет поруке. Док су причали, они су вешто избегавали 

оштрице туђега мача и понудили нову верзију света. Док су причали, сијали су екрани. Док су 

причали, приближавало се само небо да издрже. Док су причали, они су, преко ноћи, причврстили 



                                                                 Живот по Осамнаестици 

3 

 

звезде словима и осветлили још неколико светова. Док су причали, они су све време заправо 

постајали све бољи људи.     

Пред нама су приче матураната Филолошке гимназије у Београду, настале у години када она, 

као наследница Друге београдске гимназије, обележава 150 година постојања. Настале су у време 

пандемије корона вируса у Србији током пролећа 2020. године. Професорка књижевности др 

Мирјана Стакић Савковић и ученици три матурантска одељења, којима она предаје, саставили су 

збирку у време наставе на даљину. Приче су преведене на све оне језике које су наши ученици 

изучавали током редовног школовања, али и учили факултативно. Преводиоци су били ученици и 

других матурантских одељења. Несебичну подршку младим преводиоцима пружили су њихови 

професори страних језика. Настала је и звучна књига са аудио-снимцима на језицима које наши 

матуранти говоре. 

Збирка прича Живот по Осамнаестици (Приче и причања из доба короне) само је 

документарни запис о томе да ниједан наставник нема право да лечи свог ученика од бучног лупања 

у добош, али да једино лечење које треба да примени јесте лечење од туге.  

Верујем да деца која одрастају у загрљају, уз звона макар далеке цркве, благост и дуге 

разговоре  постају здрави и добри људи. Верујем да она деца која су осетила строгост у изразу, 

доследност у васпитању, упорност у препрекама које се постављају пред њих да би постали снажни 

и одважни покрећу свет када одрасту. Верујем да млади људи који стварају и имају идеје 

представљају будућност којој дугујемо безбедан свет. 

Хвала генерацији матураната Филолошке гимназије у Београду! 

 

 
                             мср Драгана Ћећез-Иљукић, директорка Филолошке гимназије 
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ПРИЧЕ И ПРИЧАЊА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

 
  

 

 
       Причу Казна од Бога или подсетник на љубав? илустровао Милан Бјелановић IV/1 
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Ж И В О Т   П О   О С А М Н А Е С Т И Ц И 

(Приче и причања из доба короне) 

 

екако с пролећа 2020. године Осамнаестица је постала другачија. 

Напуштена је и поробљена скајповима, вајберима, рачунарима разних 

величина и старина. Празном погледу би се учинило да је Осамнаестица 

из Каменичке 2 стварно опустела, да је пресахнула и потонула у малодушност. Због тога 

што је празна, помислио би неко да је и заборављена. Или смењена – савременим 

технолошким поштапалицама и помагалима. Или поклекла пред свеопштом паником.  

Али, без обзира на просторно измештање, на празне столице и усамљене портрете 

писаца-сапутника који још увек забринуто погледају ка вратима и ишчекују да им 

зажагоримо својим причама и причањима, Осамнаестица се само наизглед утишала. Она је 

и овог пролећа остала заражена истим духом и инфицирана неповратним убеђењем да се од 

лијепе књижевности живи. Она је и овог пролећа наставила да живи по свом – да пркоси 

нечитању, празнословљу, нељубави и неукости. Да се духом брани од сламања душе. Да се 

душом по љубави креће. Да љубављу, причом и причањем растерује пошасти. Па и ову – 

невидљиву. 

И тако, некако с пролећа 2020. године, Осамнаестица је наставила да нагриза 

опасности, бесмисао, страхове, нервозу и кризе. Упорна у својим лепотама, одана цвркуту 

душа сопствених летача, Осамнаестица није престала да кроји врлину, храброст и лепоту. 

Напротив, реч јој је овога пролећа све мудрија, душа све благороднија, а дух све бриткији. 

Јер,  Осамнаестица није само учионица из Каменичке 2. Осамнаестица је начин живота из 

Каменичке 2.  

У таквом животу има много учења и дичних учитеља. Летачима из Осамнаестице 

крила подупиру Андрић, Црњански, Његош, Достојевски... Њихови саговорници су Хамлет, 

Ана Фирлинг, Марко Краљевић, Хасан, Разумихин... Њихови сапутници су песме, приче, 

Н 
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романи – приче и причања. А када је човек у таквом друштву, он се мора запитати шта би 

сви они које смо читали и о којима смо разговарали учинили у Србији овога пролећа.  

С пролећа 2020. године, матуранти Филолошке гимназије су са својом професорком 

причали приче – преко скајпа, вајбера, преко короне и упркос корони. Причали су приче о 

јунацима из Осамнаестице  – о томе како би се Хамлет, Раскољников, Мерсо, Ана Фирлинг, 

Ахмед Нурудин и многи, многи други књижевни ликови понашали у доба короне, да су у 

Србији, некако с пролећа, ове године... 

Измишљајући и причајући наше приче, ми смо се снажили, међусобно бодрили, 

заборављали на опасност, обрачунавали са невидљивим... Смејали смо се – захваљујући 

великом знању, које је  подстакло креативност и раскрилило машту... Уживали смо у 

причама које смо, захваљујући причањима из Осамнаестице, створили на радост животу и 

упркос корони.... 

Верујући у благородност приче и причања, сада их радосно прослеђујемо вама.  

                                                                                                        

        Наздравље вам читање било!  

               

                                                                                                        др Мирјана Стакић Савковић 
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Углавном под маскама 

                                Филип Шијан Каблар IV/4   

 

Јутрос, у дану без Сунца, видео сам га на мртвом путу, близу моје куће, крај занемеле пруге. 

Давно пре, срели смо се у сну, у степи Казахстана где се после робије настанио.  

Зато сам га јутрос одмах препознао. 

„Видим, људи су скинули старе и ставили нове маске” – рекао је. 

„Да, због вируса” – рекао сам. 

Млад и мршав, у капуту, нестао је иза ћошка. Малочас, испод врата нашао сам писмо: 

„Ти ме се сећаш? Ја сам онај жив затворен, изолован – јер осетљив и рањив. На главу ми пао 

плафон, тело појела глад, мајчино писмо ујело за срце. Дух, дух ми се разболео од вируса 

неправде, од горчине, од ината, од беде и Лужина, од змијских очију лихварских, од ове 

собе... Нисам се излечио: убио сам. И убио и себе. Крио сам се испод маске. Сад ми више не 

треба. Дрво сам несрећно, суво, бесцветно. Сви снегови Сибира не покрише мој грех. 

Видим, у страху сте. У страху од страха, од истине и лажи, од можда и сигурно, од сутра и... 

Баш се разиграо ђаво! А ви му се смејте! Лепотом га победите! Видим, има Лужина као 

плеве. Кад скину ове, навући ће своје старе маске... користољупци. Нађите Разумихине, они 

не носе маске, и Дуње. 

Свидригајлов је своје маске скинуо тек пред „пут у Америку”. Порфирије Петрович скида 

другима маске и сумња у све што је по свету видео, али нема доказа.  

Још ме боли иста болест, јер је свет исто место, а градови Петрогради. Пролазе пролећа, 

падају снегови. Лед осамелог грешног срца отопила је она, невина у греху, снажна у несрећи. 

Плаве птице туге њених очију, моје су небо. 

А ви кад скинете ове маске – не стављајте друге!!! Будите искрена, лепа и нелепа топлина, 

златна и потребна.” 

                                     

                                                            Р. Р. Раскољников 
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Ex Ponto у доба короне 

или 

E solitudine 

                                                                                                                            Мина Тонић  IV/1   

 

Свима, широм цијелог свијета, који су страдали и страдају ради душе и 

њених великих и вјечитих захтјева, посвећујем ове странице које сам некоћ 

писао само за себе, а данас их шаљем свој браћи својој у болу и нади. 

                                                                                                              Иво Андрић, Ex Ponto 

 

            Кога ли љуби сада она млада жена? Она млада жена, коју сам некад срео, младу, 

лијепу и безбрижну, од шеснаест година. Да ли у њеним очима и даље сја одраз оног неба 

под којим смо ходали насмијани, под којим смо шапутали испрекидане ријечи о љубави и 

вјерности? Да ли и даље сја то небо у њеним очима?  

Једном сам на малоруској равни нашао високо дрво: његове расцвјетане крошње су 

нудиле своје гране вјетру и њихале се у заносу од прољећа. А ја сам гледао, и мислио на 

таласаву линију њеног тијела и на бијелу распјевану љепоту за којом су чезнули и бољи 

људи него што сам ја. 

Кога ли сада љуби она млада жена? Сада, кад свијетом хара пошаст смрти и 

унакажених снова. Сада, кад људи умиру од јаловости, од сахрањене младости, од 

непроживљеног прољећа. Сада, када је пољубац смрт, а живот самоћа и мрак отуђености, 

док напољу људи умиру по болницама, људи умиру по улицама, сами и стари, без икаквог 

помена.  

Сјети ли ме се њена безбрижна младост, њених вјечних шеснаест година? Данас, када 

свијетом хара пошаст смрти и себичног бестрашћа. Сјети ли се, или је угаснуло небо у 

њеним очима? 

*** 

И где год погледам, све је самоћа, и чега год да се такнем, све је бол. 
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Апсурдни јунак ради од куће 

 

                                                                                                                             Мина Тонић IV/1   

 

Богови су осудили Сизифа да без престанка котрља велику стену до врха 

једне планине, одакле је камен поново падао услед своје сопствене тежине. 

Они су мислили, с извесним правом, да нема ужасније казне од бескорисног и 

безнадног рада. 

                                                                                                         Албер Ками, Мит о Сизифу 

 

              Човек се данас налази у ситуацији која није нимало мање апсурдна него она у којој 

проналазимо митског јунака. Речено му је да се затвори у свој дом док светом хара болест и 

људи умиру, јер он не може да уради ништа. Речено му је да се не поздравља са људима, да 

избегава сваки непотребни физички контакт, да свако вече чека обраћање политичара у осам 

сати и да не поставља питања. И он се, као ревносни грађанин, заиста придржава прописа. 

Наставља да живи између своја четири зида, прихватајући свој безнадежни положај 

прећутно, а своје радне обавезе извршава савесно, колико му то околности дозвољавају. 

Приватници израбљују раднике који и даље иду на посао, лекари и медицинске сестре 

даноноћно бдију над болесницима, деца прате наставу преко екрана, а пензионери седе у 

својим старим фотељама сами и без игде икога. И тако, дан за даном, све док не пређе у 

навику самотнички живот лишен нежности и људског додира.   

Тај човек данашњице умногоме наликује Сизифу, који је изгурао камен до врха и сад 

силази доле, к њему, мучен сећањима на лепше дане, када се сунчао на плажи поред 

блиставог мора и упијао у себе топао, слани ваздух лета. Његова ситуација је трагична, али 

ипак, не можемо рећи да је Сизиф трагичан јунак. Он је свестан свог положаја, а из такве 

његове свести рађа се презир према свим оковима, негован у тихом бунтовништву срца. 

Сизифово оштроумље још једном тријумфује над боговима, над њиховом казном, али и над 

сваким поробљавањем човековог духа. То оштроумље је производ помирености са тиме да 

никаква награда не чека онога који дође до врха, и да милост богова не сија над бедним 

људским створовима.   
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Међутим, Сизиф се и даље враћа котрљању свога камена, а човечанство наставља да 

живи и ради у самотништву изолације. Али свако зрно тог камена, као и сваки час самоће, 

за себе обликују један свет. Сама борба да се стигне до врха довољна је да испуни човечије 

срце. Морамо да замислимо Сизифа срећног!  
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Друга шанса Ахмеда Нурудина 

 

                                   Лена Вићентијевић IV/4 

 

            Име ми је Ахмед Нурудин, дали су ми га и узео сам понуђено.  

Сједим на кољенима, у тишини тамнице, и слушам откуцаје кудрет-сата, сурови 

галоп судбине. Доспио сам овдје, јер је неко други штитио мој образ и туђи живот, 

угрозивши тиме мој. Некада сам био свјетло вјере, сад сам вјесник таме; клечећи чекам смрт, 

срца пуног расплинутих жеља и спаљене савјести. 

Данима ме гледа мој сусјед и сапатник Аћим. Строг, куражан делија из рода Катића, 

остарјели преровски радикал. И он се, као и ја, уплитао у тај ђавољи позив власти и вођства, 

истјерујући правду и желећи ред. Али, чини се да смо обојица оманули... Мене је 

изневјерила сопствена савјест, а њега нереална очекивања која је имао од синова, и 

превелика жеља да управља туђим животима. Сувише је од њих тражио. Слаб је онај који 

тражи, а слабо је и оно што се од њега тражи, био он Катић или никоговић. 

Дуго сједимо. Не говоримо ништа. Ћутање су наше ријечи, а погледи наша казна. Из 

његових очију сјевају стријеле: сурове, одлучне, убојите. Оне стреме ка горе, ка оном 

маленом пенџеру на врху тамнице, кроз који стидљиво, с времена на вријеме, продре покоји 

зрак сунца. Само, шта му то вриједи, кад су му подеране господске чакшире залијепљене за 

затворску клупу. Џабе пуцаш у небеса, стари ловче – нема тамо више птица за тебе. Нема 

ни твојих синова; одлетјели су, разбјежали се – неки у бијели свијет, а неки дому, својим 

јаребицама и птићима. Нико да замјени старог сокола и превије му озлијеђена крила... 

Што је ово? Зар већ долазе по мене? Чујем топот корака, коњицу ноћи, трку 

судбине...  

Али не бојим се. Нашто страховати, патити и размишљати што је могло бити? Да је 

могло бити, и било би – али није било. А оно што није било увијек изгледа лијепо, јер је 

далеко и незамрљано разочарањима и прљавштином коју доноси стварност. Превише сам 

мислио за живота. Желим барем отићи у смрт без бремена слутњи. 
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Знам, отвориће се врата зиндана, сејмени ће ме зграбити и вући по ходницима и 

улицама као пребијено псето, очекујући да се плашим смрти и казне.  

Е моје несреће, не знате ви да сам ја још одавно мртав човјек, много пре но што сте 

ме затворили у овај шејтанов подрум. Не може мене погодити ваша пресуда и ријеч, кад сам 

ја себи најстрожи судија. Моја је савјест далеко суровија и бржа од кадијиног пера. Свој сам 

пепео просуо над рјешењем за Хасаново хапшење, исписујући своје ништавно име малим, 

кукавичким словима. Тамо ме тражите ако вам треба шејх Ахмед Нурудин, понос и слава 

текије. Овдје је само окрзана љуштура. 

*** 

Ево, улазе. Али чекајте, па ово нису кадијини људи, нити султанови изасланици. 

Нигдје кубуре, нигдје канџије; носе само неке сребрне бакраче и чудне маске преко лица. 

,,Добар дан, у име власти вас обавештавамо да сте привремено пуштени на слободу, 

услед заразе која свуда хара и брзо се шири. Зато су надређени забранили да у малом 

затвореном простору борави више људи. Према томе, сви затвореници и чувари морају 

напустити ову зграду”. 

Аћим и ја смо с невјерицом гледали малог плавог човјека који саопштава спасоносну 

вијест. Ниједан није смио повјеровати. Тај свијет и живот од ког сам се заувијек опростио 

сада ме зове натраг... Па куда ћу? Коме? Оцу што ме се једва сјећа? Мртвоме брату? 

Несуђеном сину што ме је замијенио у текији? 

,,'Ајде де, момци, устајте и полазите!”, рече чувар. ,,Дошло вријеме да се разилазимо, 

па свако своме!” 

,,Немам ја никог свог”, оштро изговори Аћим. ,,Моји синови не вреде ни трунку 

прашине са овог каљавог пода. То су слабићи. Изјелице и ниткови”. 

Немој тако, Аћиме. Прегрубе су то ријечи. Никад не можемо знати што бисмо ми 

урадили да нас неко дави омчом нашег достојанства и поштења. Да ли бисмо је пресјекли и 

наставили да живимо без части, или бисмо се бацили у смрт заједно са својим начелима?  

Нико то не може рећи унапријед. 
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*** 

Стојим пред тврђавом, сам и иструлео. Дишем, после толико година. Та давно 

заборављена чистина зрака подсјећа ме на некога; на једну скитницу, објешењака; 

племенитог мангупа и витеза слободе. На мог најбољег пријатеља, кога не смијем у очи да 

погледам. Не зато што би ме он нагрдио и осудио; баш супротно – његова спремност да 

опрости много би ме више бољела од укора, зато што ја не могу опростити себи. 

Враћао сам се старом, пустом чаршијом, из које су се сви склонили због ове проклете 

бољке. Видио бих само покоје добро знано лице. Све је исто – а ништа није као прије. 

Одједном, из понора мог маштања извукао ме је мирис прољетње траве, зелене и младе. Тај 

сам мирис већ једном осјетио; давно, једног варљивог прољећа, кад сам пустио једину жену 

коју сам икада волио да оде. 

Ту сам шансу заувијек упропастио, јер се нисам смио борити за љубав. Када је 

отишла, та дјевојка је засвагда запечатила сва врата моје њежности и топлине. Оставила ме 

је да живим у хладној варци да сам је заборавио и преболио, а нисам. Само сам се смрзао. 

 

Сада сам добио прилику да исправим стару грешку. Иди, Ахмеде, бори се! Срећа није 

киша да пада на нас. Она је птица летачица: морамо је јурити да бисмо је освојили. 

Хасан сигурно негдје лута – по пашњацима, ливадама, падинама, тражећи смијех и 

радост. Он цијели живот за нечим трага, а никада да га нађе. Или га нађе, па га пусти, јер би 

му свијет постао досадан без узалудних пустоловина. 

Боже, ти знаш: нисам много пута у животу за нешто молио. Мирио сам се са свим и 

послушно климао главом докле год сам могао. Сада тражим само једно – опроштај. И за 

мене, и за Аћима и његове синове, и за све људе. Ти и мој пријатељ сте бољи људи од мене, 

ви ћете то моћи да ми учините, у то вјерујем.  А да ли ћу ја сам себи моћи да опростим, то 

не знам. 

Али, наставићу да лутам по невиној трави слободе у потрази за Хасаном, надајући се 

да и даље чува све оно што је у мени било човјечно и вриједно. Судбина ће показати да ли 

сам га и даље достојан.                                                                                       
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Страховање 

                                                                                                                            Мина Спасић IV/7 

 

             Кола га оставише пред бројем четири хиљаде четири, оне улице североисточног 

предграђа. Још није било ни девет сати изјутра; човек је нервозно приметио упаљене 

платане, квадрате земље из којих су ницали, људе на балкончићима пристојних кућа и 

најважније, апотеку која се налази поред њих. Болнички и слепи зид затварао је тротоар са 

друге стране. На излогу апотеке био је натпис да је забрањен улаз Италијанима. Тако је и 

боље; они су нам сад најмање потребни на оваквим местима. 

Возач без рукавица му је истоварио кофер; нека жена уморног, мучног погледа најзад 

отвори врата, такође не носећи рукавице. Возач му врати кусур у руку, а човек помисли: 

,,Морам бити много пажљивији. Починио сам две грешке: Допустио да његова рука дотакне 

моју (иако носим рукавице, али никад ниси довољно сигуран), а затим сам својим изразом 

лица показао страх. Не бојим се.”  

Не дирајући ни једну кваку ушао је у своју собу и прво спазио умиваоник са 

лавабоом, бокалом и постољем за сапун. Док је корачао ка њему проверавао је чистоћу собе 

и све у свему био је потпуно задовољан; имао је прозор. Када га је газдарица (која није 

носила ни рукавице ни маску) упитала за име, он је затечено одговорио да се презива Ковид. 

Не ради ублажавања страха који заиста није ни осећао, већ зато што му се само оно вртело 

у глави последњих недеља. 

Господин Ковид у почетку није излазио из куће, и наравно не би ни излазио да није 

лоше по здравље само седети унутра. После неколико недеља изашао је накратко пре 

двадесет часова. Једног поподнева отишао је до најближег биоскопа. Увек је наравно бирао 

место у последњем реду, по могућности у ћошку  да би имао једну особу мање која би седела 

поред њега или без људи са обе стране. Излазио би мало пред крај завршетка филма да не 

би морао да пролази кроз масе људи ко зна каквог здравља. 

Никада ни један мејл или обавештење није стизало за њега, али је он зато са мутном 

надом сваки дан читао једну рубрику у новинама. Предвече је изновао дезинфиковао целу 

собу и пио чај од матеа, јер су топли напици били препоручени. И раније је човек проводио 

доста времена у изолацији, али ти дани су били другачији од ових сада. Он је то радио својом 
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вољом.  Када се дани проводе оволико једнолично они се често споје, али мисли су те које 

их раздвајају да не буду потпуно стопљени једни са другима. Упорно је гледао у часовник, 

али ову повученост је могла  прекинути само новинска вест о завршетку страхоте. 

У кући се налазио један стари вучјак са којим се спријатељио, јер животиње не могу 

бити преносиоци, а неко друштво му је ипак било потребно у овој изолацији. Обраћао му се 

на шпанском, али италијански, који је помало и знао, одбијао је да користи. Ковид је живео 

у садашњости, прошлост и будућност су били небитни. Није живео у страху, у то се редовно 

убеђивао. Само је хтео да живи, а како живи није битно. Сада је жив и само то је нужно.  

Једне вечери, када се враћао из биоскопа, раменом га је закачио један младић. 

Господин га је погледао са наглим гађењем, а високи младић је запањено промуцао 

извињење. Поред њега је ишла нека жена која је личила на Италијанку; те ноћи Ковид је 

понављао да их није познавао. Међутим, две до три недеље није излазио на улицу.  

Међу књигама на полици налазио се и Нови Завет, а Ковид се мање из радозналости, 

а више из осећаја дужности, удубио у читање последњег поглавља. Није стварно сматрао да 

је заслужио да Бели јахач дојаше и до њега, али га је, ипак, пред сваку зору сањао. Сан би се 

увек одигравао под различитим околностима. Прво би му било врло вруће, а три човека и 

Бели јахач, сви наоружани, упадали би у његову собу или су га чекали на излазу из биоскопа, 

или су се сва четворица стапала у младића који га је закачио на улици, или би га гледали као 

да га не познају. На крају сна увек би се јако закашљао и то би га пробудило. 

Једног немирног мартовског јутра пробудила га је неописива врелина. Поред врата 

је угледао три човека, у црним, црвеним и бледим бојама, а испред њих тројице белог Ковида 

на чијем челу је писао број 19. Замолио их је да сачекају и окренуо се као да ће да се врати 

у сан. То сам урадио, јер сам сматрао да је боље да се ово сад сврши него да проживљавам 

овај сусрет поново. 

Био је ухваћен у свој тој магији када га је спопао кашаљ. 
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Чека нас златно сунце 

                                                                                                                           Дуња Гајић IV/1   

 

            Негде је неко умро, али тај неко данас нисам ја. Дан је нов и мирише на пролеће. 

Нигде ниједног облака, изгледа да неће бити олује. Онда треба кренути даље. Сам је. Тешко 

дише. Боле га плућа. Нисам га ни чуо када ме је јутрос будио. Можда није ни долазио. Да, 

вероватно није ни долазио. Морам да пожурим до Мартина док још има варива. Кажу да је 

сад добро јести вариво. Сигурно ће опет рећи да није гладан. Он никад није гладан, каже 

како не воли да једе, али сардина неће бити довољна. Све сардине овог света не би биле 

довољне да за га залече. Има превише рана. Он је најгора врста несрећног. Има тумор поврх 

свега. Видим га у свакој флеки. Кажу доброћудни тумор, али ја у туморима не видим ништа 

доброћудно. Ни у браздама на његовом врату, ни у ожиљцима. Више ни у чему не видим 

ништа доброћудно. Сумњам у све.  

Смрт се шуња, колико беше? Већ осамдесет четири дана влада ова пошаст, ваљда. 

Осећам је иза себе. Никад засигурно не знам кад је ту. Синоћ је била близу, сасвим близу. 

Подмукла је. Гледа ме, гледа мог старца, али не дам док сам жив. Не дам. Поново је заспао. 

Охладиће се храна. Не волим да га будим. Мада, увек се буди уз осмех. Волео бих да знам о 

чему сања. Последњи пут је помињао лавове. Зашто лавови? Његове очи су тако бескрајно 

и непобедиво плаве. Увлаче у себе као вир и некад ми се учини да у њима нема места ни за 

шта више осим за његове рибе. Где ли га воде ти његови лавови? Надам се негде далеко, 

негде много далеко, негде превише далеко. Не волим што му у очима увек видим како се из 

те даљине врати овамо. Човек никад не може да буде спреман за то. Кожа му опет гори. 

Поново ме је питао за Рибу. Рекао сам да су само лавови били сан. Неке олује не могу да се 

предвиде, а ова је последња коју је дочекао неспреман. Срамота га је због тога. Осећа се 

издатим. Све што је био и што је мислио да јесте, нестало је. Његово тело му је сада странац. 

Не разумеју се, не припадају једно другом. Не верује више свом телу, превише је постало 

непослушно у последње време. 

Шта сада са Рибом? Једном је била тако дивна, тако јака, тако дивља, као Сантијаго. 

Шта нам је сад остало? Само сећање. Онај костур да подсећа. То нас и убија. Ми смо тако 

мали. Желим назад. Како се излази из ове земље? Гуши ме ова Куба. Трује ме. Желим да 
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одведем старца назад. Не припада он овде, овде су му сви туђини. Наше место је на мору, 

ми тамо живимо, тамо су наша браћа, ми смо слободни, ми смо дивљи, ми желимо више, 

желимо још, још живота, још борбе, још свега, још, још, још. Сигурно би хтео назад. 

Буди се, мораш да једеш. ‘Ајде Сантијаго, 'ајде чича. Чича! Чича! Чича, устај, чека 

нас чамац. Чека нас риба, чека нас много риба, много великих риба, много већих од оне. 

Чича! Море се сјаји. Данас је la mar. Ма, ловићемо више, ловићемо боље, само устани. Устај! 

Чича, чека нас златно сунце. Чича!  
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Казна од Бога или подсетник на љубав? 

 

                                                                                                                           Марија Васић IV/1  

  

            Ахмеда Нурудина итекако растужује ситација која је задесила свет, али осећа 

топлину и сигурност своје текије, где ће провести предстојеће дане, читајући Куран, који 

људи тако мало читају, а још мање разумеју или по њему живе у 21. веку. Као и све о чему 

размишља, и помисао о вирусу у њему изазива превирања. Помало осећа полетну наду и 

веру у људски род да и ово истрпи, а помало клонуће и одустајање. Можда је ово и требало 

да се деси, можда је људски род то баш заслужио? Онда одмах одбацује ту мисао, свестан 

да је он сувише мали и грешан наспрам Бога и целог космоса, да говори о заслугама, 

греховима, судбинама... Али је такође свестан да је у својој вери увек био сигуран у једну 

истину коју је унутрашњи глас Исхаков увек настојао да побије: да Божја казна увек стиже 

грешне.  

Драго му је да неко време неће морати да виђа људе. Људи и ствари које они чине су 

му све одбојнији. Осећа неку потребу да побегне, да не гледа и ову панику и помаму људи 

и осећа исто оно гађење које је осећао посматрајући младиће и девојке оне Ђурђевске ноћи, 

огрезле у греху и немарности. И сад су људи немарни, купују толике залихе, не мислећи на 

друге људе, већ само на себе. Онда га нешто пресече. Није ли и он био такав кад је одлучио 

да кадиници не спомене брата, мислећи на себе, односно на своје моралне обзире? Али то је 

ипак друачије, правда се сам себи, он се само клонио греха. Ипак, мисли, није се само клонио 

греха, већ га се и плашио. Зато није могао од кадинице да затражи брата, јер му је чиста 

савест пружала мирнији живот од спасеног брата. Свакако, то претеривање људи никако 

није могао да појми. Сматрао је да је за људе лековитије да сада живе у тишини и каквој-

таквој смирености, него да паниче, купују огромне залихе хране мислећи да ће им то 

пружити сигурни опстанак. Одједном се сетио бегунца Исхака, јер он је увек испливавао на 

површину његових мисли када би размишљао о нечему што га тишти. Очигледно је овај 

вирус и опасности које је доносио имао већи утицај на Ахмеда Нурудина него што је он 

желео да призна. Ако је уопште жив, где ли се Исхак сакрио у овим мрачним временима? 
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Да ли је уопште на слободи? Шта ако вирус доспе до мрачне тамнице у којој се налази, и он 

ту умре, невољен и одбачен од свих? 

  Овај вирус за њега је и драгоцен. Он је представљао прекретницу у животу Ахмеда 

Нурудина, јер је коначно схватио да он сада има шта да изгуби. Раније је мислио да има само 

себе и своју веру и да је свеједно да ли ће се њему икада нешто страшно десити. Сада, 

уздрхти од помисли да би вирус могао да задеси његовог пријатеља Хасана. Чак осећа да би 

му лакше било када би се њему нешто догодило, само када би био уверен да ће Хасан бити 

добро. Непрестано размишља о томе како можда овај вирус, поред свих опасности које 

доноси, ипак пружа прилику да људи дају предност правим животним вредностима. Осећа 

да му не би било лако ни када би се Мули Јусуфу нешто догодило, и тада схвата да љубав и 

мржња које је увек помешане према њему осећао ипак нису једнаке, већ да љубав 

надвладава. У његовом срцу се одједном рађа и преплављујућа захвалност за удобност 

његове текије, јер увиђа да је кров над главом привилегија. Исхак можда не ужива ту 

привилегију и то га растужује. После толико година, баш у овом паничном времену у коме 

владају неправда и смртоносни вирус, осетио се живо. Осетио је да је отворио своје срце и 

пустио у њега тако давно заборављено осећање љубави.  
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                                                   Прољећа и море 

                                                                                                             

                                                                                                                           Ивана Ђурић IV/1   

 

            Kарантин, дан ко зна који. Корона се шири. Самоћа је неизбежна. Тишина све 

гласнија. Молим је да се утиша, али она, упорно, све гласније и гласније одзвања у мојим 

ушима. 

Чудно је то, како човек увек жуди за самоћом. Некад се и стиди те своје пожуде, 

затрпава је у себе и окружује се људима. Срамота га је жеље да на тренутак сви умру како 

би он, барем на неколико минута, испунио ту своју перверзију. Јесте, чудан је то синоним 

за самоћу, али како бих је другачије назвао. Још једном својом немогућношћу да пронађем 

праву реч, доказујем да оне нису достојне осећања. Корона је завладала, а ја сам добио 

напретек онога за шта сам цео живот молио.  

Гледам је сада. Очи у очи. И није тако лепа. Има нешто у њој нељудско, нешто 

хладно. Покушавам да јој се отргнем, али ме јури истим жаром којим сам ја њу некада. 

Помало је се и плашим. Све што видим у њој сам заправо ја. Само сада себе видим много 

чистије, јасније. Видим све своје боре које ми је живот немилосрдно исцртао по челу. Боре 

које никад нисам тражио, оне које су се саме наметнуле. Да ме питате кад, слагао бих вас 

када бих вам рекао да знам одговор на то питање. Гледам њу, заправо гледам себе, свој 

живот. Смрт ми никад није била ближа. Сад када ми је одузета могућност кретања осећам 

како ми се шуња иза леђа. Онако лукаво, имајући ту моћ да се обруши на мене, не онда када 

будем био спреман, него баш у оном зрнцету моје неспремности. 

Ко зна, можда је корона и морала да се деси да бих схватио неке ствари у животу, да 

бих видео све пропуштене прилике и још једном призвао оне добро искоришћене. И у овом 

тренутку када је глава мој живот, писмо моја смрт , а новчић у рукама короне, све ми је 

јасно. Призивам Бога, да, баш оног у којег не верујем, Бућка, светлосног миша, призивам 

све силе да окрену проклети новчић на главу. Истина је, кумио сам све за самоћу, увек сам 

жудео за њом, али жудео сам само онда када сам био сигуран да ће је прекинути Дуњин или 

Миланов загрљај, Урошева шала, Анин и Теодорин осмех, Јеленино питање, Минин уздах 
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или болничаркин глас. Они су је чинили драгоценом, то тек сад схватам. Да ли сам прекасно 

то схватио?  

„Прекасно, схватио шта?  

    Није прекасно, одбијам то да прихватим!” 

Ове крхке речи мог новог болничког цимера улиле су ми наду. Гледао сам га док 

спава. Некако ми се чинило да су му очи увек будне. Те очи, попут мора плаве, сијале су и 

својом младошћу противречиле његовим годинама. Слој задебљале коже на рукама 

пресецали су ожиљци од удице и посекотине испуњене прљавштином. Али он је био 

поносан на те своје руке, биле су доказ живљења. 

„Није та корона ништа опаснија од оних највећих риба са којима сам се сусрео и 

борио. Нисам ја цео свој живот провео рвући се са морским створењима, да би ме сад 

нека невидљива болест убила. Ако ме није убила моја осакаћена сабљарка неће ни 

ово.” 

„Ја сам у суштини несрећан мали човек, много мањи од своје прелепе рибе, много 

понизнији, слабији и од ове болести, али нећу одустати, борићу се. Није човек рођен 

за пораз. Саплићемо се сви кроз живот па га ударамо, кудимо... Удара и куди и он нас 

и то много јаче него што смо ми њега, али онда ваљда поново устанемо. Одбијам да 

прихватим да је човек способан за пораз. Постоји увек неко ко нам добаци неку 

крпицу светлости за коју се ухватимо и испливамо некако на површину.” 

„Можда мој живот изгледа усамљено, али ја са собом увек носим своје снове, када 

ми је тешко зажмурим, и већ сам на мору, у Африци окружен лавовима, али најчешће 

сам са својим дечаком, Манолином. То је моја срећа за којом сам увек трагао својим 

несрећним телом.” 

„Извини, причам... тако... неповезано, нећу више да ти реметим мир.” 

У том тренутку самоћа и тишина постале су ми опет драгоцене и уживао сам у њима 

ко некад, чекајући да их сваког тренутка прекине Сантјагов глас. 
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Храброст и корона 

 

                                                                                                                 Милица Станковић IV/1   

 

I 

ПРОЛЕЋЕ 2020. ГОДИНЕ. КОРОНА ВИРУС ПОЛАКО МАРШИРА КА СРБИЈИ. 

КАНТИНЕРКА АНА ФИРЛИНГ, ПОЗНАТА И КАО МАЈКА ХРАБРОСТ, ХИТА У ТЕМПО 

НА АДИ. ОСТАЛА ЈЕ БЕЗ ТОАЛЕТ ПАПИРА. У РЕДУ ЗА ПЛАЋАЊЕ СВАЂА СЕ СА 

СТАРИЈОМ ЖЕНОМ И БРАЧНИМ ПАРОМ... 

Ред пред касом. Брачни пар и старија госпођа стоје иза Ане Фирлинг и негодују. Катрин 

стоји поред. 

МУЖ: Хајте, госпођо, молим вас! Накуповали сте се свега као да нико други не постоји! 

ЖЕНА: Тако је! Зар Вам овакво понашање не делује крајње бесрамно? Шта ће Вам двадесет 

паковања од двадесет четири тоалет папира? 

СТАРИЈА ГОСПОЂА: Људи данас! Само о себи брину и не гледају даље од свога носа! Шта 

ћемо радити ми старији ако се стање погорша? Како ћу себи обезбедити било коју ствар ако 

постоје оволико халапљиви људи?! Дајте нама којима је потребно барем по једно паковање. 

АНА ФИРЛИНГ: 

Утишајте ларму сада сви ви људи 

Почујте кога ова овде куди. 

Мајка Храброст своје услуге нуди 

Јер још се једно страшно доба буди! 

Пролеће стиже, а с њим и корона! 

Ал՚ наћи ће се пар оних морона 

Што спремили залихе нису за то доба, 

А тад на снагу ступиће сва моја роба! 

Без бриге проћи ће још и ово бола 
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Кад иступе Ана Фирлинг и њена кола! 

МУЖ И ЖЕНА: (наизменично) Свашта! Безобразлук! Какво понашање и искоришћавање 

овако лоше ситуације! Да ниси ти луда, жено?! Како се то још зовеш и Храброст? 

АНА ФИРЛИНГ: Луда, ја? Молим вас! Ја сам Храбра, јер сам већ у једном Максију 

протрчала кроз групу људи концентрисану око брашна, узела све брашно и отишла као 

победник! Био је то последњи час, нисам имала другог избора осим да то урадим! 

СТАРИЈА ЖЕНА: Госпођо! Ми Вас сада молимо само једно, а то је да умерено купујете 

намирнице како би их било за све. 

АНА ФИРЛИНГ: Ја сам мислила да молите за тоалет папир. 

 

II 

ПОСЛЕ ПРЕПИРКЕ МАЈКА ОДЛАЗИ КА ПАРКИНГУ ДО СВОЈИХ КОЛА. КРЕНУВШИ 

ДАЉЕ СА КАТРИН, СРЕЋЕ НА СТАНИЦИ МЛАДОГ ХАМЛЕТА КОЈИ СЕ ВРАЋА СА 

ШКОЛОВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ. КАТРИН ПОКУШАВА ДА МУ СЕ ОБРАТИ. 

У близини аутобуске станице. Ана се упушта у разговор са младим краљевићем. Катрин је 

бацила око на краљевића. 

АНА: Млади краљевићу! Откуд Ви!  

ХАМЛЕТ: 

Ана Фирлинг, лепо је видети Вас. 

Само, молићу, два метра између нас! 

Дођох управо из Витемберга са студија 

и наређено је да останем у карантину и ја. 

Чули сте свакако, рђаве вести нове 

Оца ми узе страшни вирус недеље ове. 

Ох, туга ме тишти, ох, туга ме мори! 

А код куће ме чека призор још гори... 

Мајка је сада са мојим стрицем к՚о једно. 
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Као да јој је после очеве смрти свеједно! 

Мога оца ту као и да никад није ни било, 

Дељење асепсола и маски баш им се осладило! 

Заједно они куле од тоалет папира граде, 

А мени се, ни више ни мање, изузетно гаде! 

 

При помену заштитне опреме Ана виде одличну прилику за пословно партнерство с 

тужним краљевићем. 

АНА: Драги мој, ја сам била у првим редовима на Вашој страни онлајн препирке око вируса 

са Норвежанима! Моја кола и моји производи су Вам увек на располагању! Живео млади 

краљевић и живела цела краљевска породица! Код мене ћете у било ком моменту наћи све 

производе! Ипак се мора преживети и овај рат против невидљивог непријатеља!  

ХАМЛЕТ: (тужно) 

Хвала, поштована, ако треба зваћу. 

Али сада само за једном ствари трагаћу: 

Морам сазнати истину, шта је са оцем било 

И шта се њему заправо пре смрти десило! 

Да ли је вирус или пак нешто друго 

Довело до тога да не поживи дуго? 

А бол расте, интензитета никад иста, 

Мира ми нема док рачуница не буде чиста! 

Катрин помисли да се обрати Хамлету, а он одлази увређен овим покушајем 

додворавања.  Ана се љути на Катрин и креће даље, запевајући. 

АНА: Забога, Катрин, будало! Упропатила си ми прилику за посао! Сад си помислила да би 

те неко љубакао! Још и да те тако заражену после вукљам са собом! Ајде, носи тај папир и 

пожури, морам наћи мороне без њега... Ћути! (креће с песмом) 

 

Пуст ће ускоро бити и овај град 

Чим ту ногом крочи вирусни гад! 
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Но, живот даље иде и даље мора ићи 

А Ана Фирлинг код сваког ће стићи! 

Кола моја ту су, спремна и крцата 

Та, зна се да је Мајка у свему тата-мата! 

Ко од ових стања живи, од вируса не стрепи, 

тај је спреман за све, вирус друге ће да клепи! 
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Коронски Вијенац 

 

                                                                                                                      Урош Јовановић IV/1   

  

            У пролеће 2020. удари ,,пљувалица” и у Црну Гору. КОВИД19, познатији као Корона 

вирус, испоставило се да је то Црногорцима непрактичан и несхватљив назив. Пре свега, 

није имао никакво значење; био је само, на први поглед, насумична ниска слова. Друго, 

понеке је асоцирао на којекакве машине и забачене, далеке крајеве, поготово због овог броја 

– 19 – који је тумачен као серијски, што је додатно збуњивало прагматичне Црногорце. 

Чинило се том брдском народу да је мистериозна болест још тајновитија и смртоноснија ако 

је шифрована по акронимима и серијским бројевима. Још нешто је морило црне горостасе: 

велика подударност имена новонастале болести са Кораном. Владика Данило је одмах, да 

би отклонио било какве бојазни од магијске функције језика, хтео да усвоји ново име за 

вирус. Стога је, када су сазнали да се преноси капљичним путем, назваше ,,пљувалица”. 

Мада је на почетку било некима несхватљиво како ће без пљувања, поготово током сеоских 

већања, на концу сви прихватише ово преименичавање.  

Дуго су се Црногорци држали. Вирус је донео некакав Француз одметник, млад али 

болешљив човек. Побегао је из Француске због суђења, а када је упитан шта је урадио, он 

одговори да се само загледао у Сунце. Црногорци тако престадоше постављати питања, а 

владика Данило им објасни да га и не чуди такав одговор од особе чији су сународници 

незнабошци попут Сартра и Камија. ,,Даћемо ми њему Сунце, па он не зна да су наше 

планине биле далеко и Мухамедовој руци, камоли његовој!”  

Млади Француз је заразио граничаре – војнике који су га сачекали и пропустили. 

Срећом, било их је само неколицина, а један од њих, како су се касније шалили у народу, 

могао је да вирус пренесе само оружју. ,,Да је његова џебана син, јунаштво родитеља, а 

џефердар женскиња, можда би људи и били у опасности”. Тај стасит човек је једини, као 

самац, одређен да буде са Француским дошљаком. Остали су искористили изговор породице 

за коју брину, али и страха од нарави тог чудног равнодушног човека који бежи од злочина 

гледања у Сунце. Један старији игуман није могао да се начуди његовој нарави:,,Зацело ми 

је необично да такав човек, којем је свеједно да ли умире једно биће или не, може да се 
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загледа и пред Сунцем занеми”. Тако се нађоше један Француз и један Црногорац у 

карантину заједно, занимајући се само разговором.  

,,Јаој, чоче, виђе овога затвора, све ме сјећа на ономад кад смо потурице хтјели вијати 

по Цетињу, па нијесмо смјели с женскињама бити и породице посјећивати да бисмо их 

сакрили од Турака”, започе бркати, високи човек. 

„Није ли сам живот затвор? Оденути у форму тела, у кожне окове, послати смо без 

пристанка на неодређено. Живимо, робови свог облика, без предестиниране есенције. 

Празнину центра испуњавамо којекаквим филовима и легурама. Када схватимо да је значај 

придодат овим легурама само фатаморгана људског загледаног у бесконачно; фатаморгана 

човечје жудње за светом водом смисла, воид који смо том легуром испунили постаје још 

парадоксално празнији. Постаје празнији јер, баш зато што смо се потрудили да га 

испунимо, ми смо га тим филовима додатно избушили, прокопали и продубили, јер је 

неуспех фила немилосрдно погубан. Јер је апсурдан, као и празнина.” 

,,Човјече божји, о чему ти то распредаш нашироко и навелико, убио те црни Шејтан! 

Какве су те дубине бунара спопале и какви воиди и форме? Твој говор је као кад снаха 

Милоњића прича  – ја је ништа не разумијем, па је после питам: 'Је ли то значи да те могу 

гледат док се чешљаш?’. Само што ја не питам, мислим, не могу да питам, забрањено је, 

мислим, божанским законом... а и част, поштење, образ, чојство... а нисам тако млад више, 

а сам... још кад видим ове болештине...” 

Француз се насмеја горштаку. Било му је пријатно. „Ја бих ти саветовао да је ти 

питаш. Или барем гледаш док се чешља. Шта те брига да ли је по закону! Па је ли по закону 

ово што смо у овом карантину? Да ли је то божји закон? Све је то конвенција, Црнохоооруче 

(борећи се са изговором, рече), не закон. Свет је скуп конвенција! Као на пример, убиј ако 

не пошизофрениш кад ти мајка умре! Вредности – местимичне и релативне... А од свих 

земаља нађем се у теократији...” 

Сада га је Црногорац боље разумео, сем оног накарадног изговора имена његовог 

народа. Поразмислио је и прилегао, а главу ставио на свој џефердар. Упитао је Француза да 

ли стварно мисли да би му то успело, а овај одговори да му је свеједно и да ради шта жели, 

али да не осећа ограничења. „Ти ионако милујеш те пушке мимо божјег закона, милуј и 
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жену... није битно шта држиш у рукама. У твојим рукама биће свака пушка убојита, или 

супротно, неисправна. Испод топа куца срце есенцијалисте”. 

Мада није разумео последњу реч, по интонацији је осети као позитивну, па 

рече:,,Ниси ти тако луд како причају наши људи! Немам куда с њом, овде ће ме моји 

запалити... Ти си, како оно кажу, ермиргирао, гдје бих ја могао, да кажем, да емергрирам?” 

„Можемо назад за Француску, ако оздравимо. Али да ми доставиш кафе и дувана. 

Тога сигурно имате овде. Таман ће до тад проћи фама око мојега злочина”. Потом узе парче 

хартије. 

У карантину су задржани три недеље. За то време су повремено причали, мада је 

Француз често тражио још хартије од других људи. После тога су изашли, здрави. 

Црногорац је отео, уз њену сагласност, жену о којој је причао. Француз је онда, на путу, све 

време њој објашњавао  моралну позадину овог чина, а Црногорац није померио око са њеног 

лица и руку са свог џефердара.  

Мада су се све троје повремено осећали као странци, научили су да прихвате 

сопствене препреке. Покушали су да прихвате туђе сопство, мада га нису разумели. Свађе 

које су се дешавале понекад мирила је лагана песма бркатог Црногорца.  

А по доласку у Француску, у викендици поред мора, Француз отпоче прво 

преписивање са хартија, а онда и писање на писаћој машини. Насловио је писаније као 

,,Форма и воид”. Али када је покушао да објасни Црногорцима значење, одустао је, и назвао 

је дело по једној давној болести, можда старијој и од болести утеловљења у 

апсурд.                                                  
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Марко Краљевић и бијела ролна 

 

                        Маша Ситарица,  IV/1 и проф. 

 

                                                  Папир тражи Краљевићу Марко, 

                                                  папир тражи по регији цијелој 

                                      са својијех триста му динара. 

                                                  Папир тражи три бијела дана, 

                                                  ал՚ не може никакав да нађе. 

                                                  И још не зна што ће му папира, 

                                                  Ал՚ је чуо да су такви дани 

                                                  у којима цијела српска раја 

                                                  за папиром ко за благом трага. 

                                                  Намјера га бјеше нанијела 

   На тржницу крај паркинга тијесна. 

                                                  Туд се шеће сиротиња раја, 

                                                  редовима не види се краја. 

                                                  Кад угледа те колоне пусте, 

      стаде Марко с Шарином на паркинг, 

                                                  пак разапе својега чадора. 

                                                  Под њим Марко стаде вечерати, 

                                                  вечерати, тактику смишљати. 

                                                  Кад ујутро јутро освануло, 

                                                  уста Марко пре зорице бијеле, 

                                                  крену Марко на то бојно поље. 

                                                  Уста Марко, ка тржници креће, 

                                                  пође Марко међ рафове пусте, 

                                                  међ рафове и празне и пусте, 

                                                  зађе Марко у редове густе. 

                                                  Видје Марко гдје се копља ломе, 
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                                                   око брашна, уља и папира. 

                                                   Не вјерује својијем очима. 

                                                   Гледа Марко сву ту кавгу љуту 

   гдје се старо с младим понапреже 

                                                   ко ће отет потрепштину коју 

                                                   потрепштину за залиху своју. 

                                                   То је Марку врло жао било 

                                                   пак повика из бијела грла: 

 „Море, Србљи, шта се овдје збива? 

                                                   Ја се чудом начудит’ не могу: 

                                                   све се човјек брука са човјеком 

                                                   око брашна, уља, алкохола, 

                                                   око кеса,  препуних колица, 

                                                   око беса, страха и панике, 

                                                   ко ће кога надиграт за касом. 

                                                   Море Срби, браћо моја драга, 

                                                   све се мени овдје причињава: 

                                                   много руку, а малена снага, 

                                                   много људи, а ријетко човјека 

                                                   дотјерало цара до дувара! 

  Него, браћо, кад сте ме већ звали, 

                                                   да међу вас и други пут зађем, 

                                                   да се онда, браћо, разумјемо: 

                                                   ово није поље за мегдане, 

                                                   ни тржница, ни рафови клети. 

                                                   Тржница је куја издајица, 

у њој, браћо, многи сте на мети! 

                                                   Него, браћо, из рафова бјеште, 

                                                   у куће се своје сад склоните, 

                                                   са короном маче укрстите! 
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И склонте се од тога папира 

латите се ви оружја  правог: 

  држите се књига староставни, 

                                                      сјетите се Бога и доброте, 

                                                      сачувајте у себи човјека, 

     требаће вам кад све ово прође!” 

Па изиђе Марко из тржнице, 

поврати се у стихове древне, 

    да с’ не бије са народом својим, 

                                                      око уља, брашна и папира, 

                                                      већ да раји од користи буде 

                                                      у пјесмама и у поукама, 

                                                      које зборе о снази јуначкој, 

                                                      које кажу да је снага права, 

                                                      кад дотера цара до дувара, 

                                                      да се мегдан уз науку бије, 

            да се душа крај свог ближњег грије! 
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Зашто се Хасан не мири са судбином док Мерсо покушава да пије белу 

кафу 

  

                                                                                                                       Наталија Лошић IV/4 

I 

             Седим тако, и у тренутку схватим. Фали ми још цигарeта. А немам где сад, све су 

затворили, иако је пет после подне. А скувао сам већ кафу. Могао бих позвати Марију, да 

дође мало до мене. Дошла би она сигурно, чак и да сам заражен. Али стварно, нема цигарета. 

Овај свет је чудновато место. Марија се није јавила на телефон. Соба ми блешти ореолским 

сјајем. Марија можда има цигарета код себе. Не могу да попијем кафу без цигарета. Свуда 

око мене, топле боје. Боле ме очи од њих. Протекла два дана ме нешто чудновато стеже у 

плућима.  

А ко зна, можда бих и могао напоље. Онај чудновати комшија на јужном крају улице 

сигурно има цигарета. Не могу да попијем кафу без цигарета. Па шта и да ме хапсе, као да 

је важно. 

 

II 

Куцам му на врата, човек не одговара. Ово сунце ми већ шиба очне јабучице. Пробам 

опет, ништа. Таман помислим да одустанем, кад ето ти њега, иде крупним корацима низ 

улицу до своје куће. „Добар дан! Како ти могу помоћи, комшија? Што си напољу у овај 

час?”, рече он снажним гласом. Срчан човек, нема шта.  

„Имаш ли цигарету? Морам попушити цигарету, а охладиће ми се кафа”.  

 „Зато си ти напоље изишао, пријатељу? Па желиш ли да те види неко, да те хапси? Да кажу 

– види никоговића, вамо хоће да шири болештине, не поштује закона ниједнога, да те у 

затвор касабе ставе и то због мало дувана, и то још овдје, пред мојом кућом”, поче он. 

 „Па стани мало, стани! И ти си такође био напољу. А шта ти радиш ван куће након 

полицијског часа?”  
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„Ја ти, пријатељу, идем помагати људима. Кад су већ забрану на границу метнули да се 

помјерити одавде не могу, рекох да однесем мало новца и чега год затреба комшијама. Мало 

брашна, млијека, хљеба. Зло је не помоћи људима којима је моја услуга најпотребнија. А и 

на крају крајева, боље то, него да се опет коцкања латим, па да се у зло ово доба и прокоцкам. 

Моја ти је прича оваква: ил’ лутам, ил’ се коцкам. Кад не идем преко границе на тлу, има да 

идем изван законске. Али да, што си ме ти оно хтио питати? А, да. Опрости, немам цигарета. 

Дувана немам у кући већ неко вријеме”.  

„Помажеш, значи? А зашто своје драгоцено дајеш другима? Пре ће теби требати.” Нејасно 

ми је како неко може да се тако лако одриче намирница. 

„Па што ће од нас свих бити ако се једни од других у недаћи отуђимо? Ваља помоћи. Шта 

ти вриједи ако си ти једини у касаби сит и намирен, ако сви око тебе гладују?”, одврати он, 

делујући потпуно уверен у своје речи. Сад ми тек ништа није било јасно. Помислих, када 

буде дао, он ће и скапати од глади, не ја. „Видимо се”, рекох. Кафа ми се сигурно већ 

охладила. Знао сам да је требало опет да пробам да позовем Марију. Сигурно би се јавила. 
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Хамлет и Хорацио данас 

 

                                                                                                                     Милена Пантовић IV/4 

  

            Београдски живот двојице младића из Данске, Хамлета и Хорација, чинио се врло 

успешним и мирним, све до овог пролећа, када беше проглашена пандемија новог  Koрона 

вируса. Паника је већ кренула да се шири Србијом, а двојици момака чинило се да је сав 

дотадашњи труд и оптимизам био узалудан. 

Пошто су предузете све неопходне мере за спречавање ширења вируса, није им 

преостајало ништа друго осим да све то поштују. На томе је инсистирао нарочито Хорацио, 

који се у овим тешким временима још више показао као прибрана и смирена особа и, 

наравно, одан и искрен пријатељ.  

Међутим, Хамлету је читаво лудило постало несносно и одлучио је да преузме ствар 

у своје руке. Цео свет је био у незапамћеној невољи, а дезинформације и страшне вести 

ширилe су се брзином светлости. Пре него што је ишта наумио, Хамлет је најпре попричао 

са Хорациом. Отпоче бесно и огорчено: 

,,O, мој Хорацио, зар је ово све могуће?! Да на хиљаде људи само у току једног дана 

страда, да лека нема? Само вирус један да однесе све? Тако ли је Хорацио, морамо се у 

акцију дати! Најугроженијима наша помоћ може и те како устребати. Сто му мука, шта ако 

то, пак, истина није? Завијају ли само ови ивештаји народ у завесу трагичних лажи? Сто ће 

чуда учинити не би ли мир пореметили! Биће да је то. Ха! А тек све те силне маске и 

рукавице које народ помахнитало купује. О, ништавни народе, у комад пластике се кунеш, 

то ће те сасвим сигурно спасити! Мада, да нисам ја тај који огромну грешку прави. Имају 

ли повољнога учинка све те ствари? Господе! Не знам… Где лежи срж живота, кад нам тек 

тако одузет може бити, као да га никад било није? Само један тренутак, у овом случају један 

додир, довољан је. Каткад већ чини ми се да почињем да лудим…”, рече он и настави да се 

нервозно шета по соби.  

,,Драги Хамлете, разумем Вас. Све је ово сасвим неочекиван ударац за читаво 

човечанство. Медијима се, као што знате, никад не може веровати. Авај, сматрам да је све 
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ово ипак врло озбиљно и опасно! Уколико предузмете ишта, молим Вас, радите то хладне 

главе и мирног срца и темељно се распитајте!” 

Након читавог дана проведеног у читању о вирусу, Хамлету је било доста. Упркос 

томе што је већ давно наступио полицијски час, Хамлет је одлучио да се прошета, надајући 

се да ће му пролећни вечерњи ваздух помоћи да разбистри главу и смисли нешто паметно. 

   ,,Бити ил’ не бити? – питање је сад. Је л лепше у души трпети праћке и стреле судбе 

обесне, или на оружје против мора беда дићи се, и борбом учинити им крај?”, питао се 

Хамлет.          

*** 

Међутим, десило се управо супротно. Хамлет је, преоптерећен мноштвом 

информација и призорима саможивих људи, које је виђао последњих дана, почео да губи 

разум или се бар тако чинило. Свака ситница могла је да га раздражи. Управо та ситница 

била је жена која се тог дана вратила из Италије, земље са највећим бројем заражених, због 

чега је и настао проблем и огромна свађа са полицијом. 

 ,,О, сто му небеса, зар могуће је да та женска дрскост и безумље опет ми пред очима 

стојe? Нема сумње да вирус већ њеним телом шири се! Авај, поврх свега, она овде дође да 

народу још више на муку стане! Слабости, име ти је жена!”, рече Хамлет бесно и ван себе, 

поче да трчи ка њој. Запањени полицајци дали су се у бег, а Хамлет се без размишљања 

дрско обрати жени:  

,,Знам ја вас жене! Част, разум, саосећање, речи су, чије значење ваша душа разумети 

и применити не може! Знам вас, како не! К’о да целог живота тиме, нажалост, окружен не 

бејах! Иди у манастир! Зашто да рађаш грешнике?”, заврши Хамлет и не окрећући се, поче 

да трчи, куд га ноге понесоше. 

    Негде око поноћи Хамлет најзад стиже кући и укључи телевизор, из досаде. Управо 

тада, приказиване су вести о тренутној ситуацији у вези са вирусом. Све то продрма већ 

поспаног Хамлета и он поче да гледа са посебном пажњом. Снимци и слике соба 

Инфективне клинике, пуне ослабелих и болесних људи који су водили своје унутрашње, 

тихе битке, и борили се за живот, дирнуше Хамлета, на незамислив начин. Он се брзо диже 

са кревета и оде да пробуди Хорација.  
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,,Ох, опрости, драги пријатељу, али морао сам се уверити да ли то још једно од 

неумесних медијских претеривања беше, или пак нешто чему се крај видети не може? 

Погледах те призоре из соба, верујући чврсто да све знадох. О, али неспреман бејах за оно 

што ме је сачекало! Богме, осетих сав ужас и грозоту тих слика и болести аветне! Лица тих 

несретника дубоко ме дирнуше. Неки од њих још јуче о многим жељама машташе, док сад 

им се смрт тихим корацима прикрадала, а у некима, још тиха, али чврста нада тиња. Моје 

речи подршке и молитве, авај, од претераног значаја нису, али, то је једино што сада могу. 

Морамо учинити више!”, заврши Хамлет.  

,,Разумем, драги пријатељу, но човек мора бити реалан у својим намерама. Оно што 

ми можемо учинити јесте да чувамо себе…”, рече благо Хорацио.  

,,Ипак, знај да ја и даље иза намере своје стојим! Новац и неопходна опрема за лечење 

морају се набавити. Ко ће, ако не ми, Хорацио, узети удела у томе? Моја част и поштење − 

то ми налажу! Већ сутра даћемо се на посао! Неће Србија држава трула бити, нити иједна 

друга – само уколико саосећање и хуманост владају!”, рече Хамлет испуњен силном снагом 

и надом.  

„У бој, пријатељу мој! Скинућу маску за сад! Додај ми ову другу! На њу је сада ред. 

Док живот не распусти неред! У борбу за живот, сад напред!” 
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Једном ће све проћи 

   

                                             Даница Ташић IV/4 

 

„О Боже, о Боже, где сам ја то доспела?!”, успаничено је викала жена пробудивши се 

окружена голим зидовима и неком пустом авлијом која личи на затвор. 

„Шта је ово, људи? Помагајте! Где су моја кола?”, махнито је јурцала по дворишту. Уто јој 

приђе човек у одори и потапша је по рамену смиреним гласом: 

„Не бојте се, већ се полако смирите и испричајте ми све натенане”. 

„Ко сте ви??? И какво је ово место?”, настави жена уплашено. 

„Ја сам фра Петар, заточеник сам овде исто као и ви”. 

„Заточеник?! Па где смо то ми? За шта смо осуђени?”, упита жена. 

„Нисмо, овде смо доведени, мада нас зову заточеницима. Заточеници смо у сопственој кожи. 

Ван ових зидина избило је зло и наопако, нека се болест надвила на народ па не бира хоће 

ли на доброг или на лошег човека пасти. Знате, ово је некада био затвор, ја сам у њему 

провео читава два месеца. И овај Вам је затвор баш попут те немани, не бира кога ће у себе 

увући”, говорио је фра Петар. 

„Па зашто баш ми? Шта ми имамо са том болешћу?” 

„Видите, управо то Вам и говорим, ништа, нисте оболели ни Ви, ни ја, али нас је мука 

натерала да овде боравимо. Ја сам, као што рекох, свештеник, те ме због тога овде ставише, 

јер када је оваква мука, народ се Богу приближава и моли, те код мене долази и младо и 

старо. Због тога, могу бити опасан по друге или не дај Боже какво зло некоме пренети, 

односно ову болест... а Ви, начуо сам да сте трговац?”, упита фра Петар, на шта му жена 

смирујући се одговори: 

„Да... ја сам трговац... ја сам Ана Фирлинг, путујем од немила до недрага својим колима и 

нудим народу све што могу. А шта се све код мене не може наћи!”, осмехну се жена, поносна 

на свој посао. „А сад ми је таман кренуо посао, оно што се каже, ко пред рат, и прекинуше 
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ме злотвори и овамо доведоше! Па како ћу ја? Шта ћу? Све су ми узели, ако се ово и заврши 

шта ћу ја без мојих кола, куда ћу?”, настави жена ходајући тамо-амо присетивши се своје 

муке. 

„Морамо овако, госпођо, а моћи ћете још како, не брините за своја кола, нико их сада неће 

дирати, јер сви су затворени, да ли овде или у својим домовима, исто је, нема нам куд. А ето 

и Вас су овде довели, трговац сте, радите с људима, морамо бити опрезни. За зараду не 

брините! Никоме ово добро није донело, и не може се јурити главом кроз зидове, неки су и 

покушали па су им зидови то и доказали. Треба се ових зидова чврсто држати, зарад других, 

зарад себе. Шта је Вама шака брашна коју продате зарад неке божје душе коју бисте на својој 

носили? Зато остајте овде и не опирите се, у оваквим временима сопствено добро није ништа 

зарад доброг по све. Јер остаће народ, та толико се пута са већом муком изборио. Остаће, 

ако се сви против ње будемо борили, а на крају... све ће ово проћи... једном ће све проћи...”, 

рече човек, одлазећи у други кутак авлије. 
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Бêг и смрт 

                                                                                                                           Јелена Ђокић IV/7 

 

             У овим тешким временима Ахмед Нурудин је сматрао да је његова дужност да 

помогне народу, да га ободри. Дане је проводио носећи потрепштине и намирнице онима 

који нису смели излазити. 

Враћајући се једног дана из џамије, Ахмед је наишао на Мула-Јусуфа, који је стајао 

мирно и круто. Одмах је знао да нешто није у реду, увидевши растрзаност у покретима 

младићевих рамена. 

„Да ли се нешто догодило док сам био одсутан?”, Ахмед је одмах упитао. 

Мула-Јусуф је стајао и посматрао Ахмеда погледом који је потказивао двоумљење. 

„Ја теби морам све да кажем”, рече Мула-Јусуф обазриво. 

„Мораш.” 

„Разговарао сам са Хасаном.” 

Ахмеду се срце стеже. Од почетка карантина имао је прогањајући осећај да ће његов 

пријатељ какву глупост направити. Када га је посећивао, видео је својим очима каква га је 

нервоза ухватила, како шета по соби тешким корацима и псује ту болештину што га је за 

кућу приковала. Није му било довољно цело имање, на које је још смео излазити. Хасану ни 

цео свет није довољан. 

Знао је како му тешко пада седење у кући. Никада овако дуго код куће није остао, 

што је његовом оцу и одговарало. „Да се скраси мало!”, говорио је. 

Није му се допадао тон којим му је Мула-Јусуф поручио да су разговарали. Још мање 

му се допало шта је следеће рекао: 

„Он планира да напусти земљу. Хоће у Дубровник.” 

„Када?” 

„Сутра, у зору.” 
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Чувши ово, Ахмед се сместа упути Хасановој кући. Било је још неколико сати до 

полицијског часа. Можда би заглавио код Хасана, али било је битније да га види. Да га 

спречи. 

Хасана је затекао код куће. Спремао се за пут. 

„Не чини то”, рекао је. Хасан није одговарао. „Не буди луд. Границе су затворене. 

Шта ћеш ако те ухвате?” 

„Ако ме ухвате, тада ћу нешто смислити”, одговори Хасан. 

„Зар ти је баш сад до путовања? Сачекај који мјесец, проћи ће ово.” 

„Не могу више да чекам! Сједим овдје по цио дан, попушио сам сав дуван. Нема овдје 

шта да се ради. Гушим се у учмалости. Не могу по цио дан да гледам исту кућу, исто имање, 

исте људе. Ти то не разумијеш, мени је то као дисање. Сједјети овдје ми је исто као да ми је 

неко ставио руку око врата. Треба ми свијета, а свијет је тамо, није овдје”. 

„Ама цио свијет је стао! Немаш тамо шта да тражиш, исто је ко и овдје. Дај, скраси 

се још само мало. Зар да покупиш болештину и оцу је пренесеш?” 

Хасан одмахну главом. „Када би само једном пошао са мном, разумио би”. 

„Поћи ћу с тобом, само не сада. Ево, обећавам. Када се отворе границе, ићи ћемо куда 

хоћеш”. 

Хасан не рече ништа. Стао је, престао да се пакује и гледао у једну тачку. 

„Не буди безобзиран. Мисли на оца”. 

Видевши како му падају рамена, Ахмед је помислио да ће га пријатељ послушати. 

Мислио је да, ако помене оца довољно пута, утувиће му у главу опасност. 

„Мислим ја на њега. Кад се вратим, нећу долазити до њега док не будем сигуран да 

сам здрав. Разумјеће он. Мислио сам да ћеш и ти разумјети”. 

„Разумијем ја. Али те не могу пустити у свијет док је овако опасно”. 

„Није твоја одлука”. 
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Ово је поразило Ахмеда. Била је истина. Шта би он и могао да уради да заустави 

Хасана? 

„Молим те”, изустио је Ахмед. „За своје здравље и за здравље свога оца. Не иди”. 

„Много ти бринеш, пријатељу”. 

У том је Ахмед знао да је готово. 

Знао је да мора одмах да крене ако хоће да се врати у текију пре полицијског часа, па 

је, тешка срца, то и урадио. 

У повратку, многе су му се мисли мотале по глави. Вртело му се. Постојала је само 

још једна ствар која је могла да заустави Хасана, само још једна ствар коју је Ахмед могао 

да уради. Није му било мило да то чини, знао је да ће га пријатељ замрзети, али његова 

безбедност је била битнија. 

Да ли је вредно изгубити пријатеља? Да ли је боље пустити га да оде, и да сачува 

Хасанову наклоност? Чинило се себичним: себично се држати за пријатељство када је живот 

на коцки. 

Што је више мислио, то му се више чинило да је његова замисао исправна. Штете 

неће бити. Ако само оде и каже надлежнима како тај и тај планира да отпутује и да на њега 

припазе, све ће бити у реду. Па неће ваљда казнити човека када ништа није ни урадио. Боље 

спречити. 

Једина штета ће бити Хасанов гнев, али Ахмед се трудио да о томе не размишља. 

Тако је убрзао корак, да би стигао да преда своју пријаву пре почетка полицијског часа. 

*** 

Сутрадан је Ахмед хтео да пошаље Мула-Јусуфа Хасановој кући да провери да ли је 

он тамо. Али Мула-Јусуфа нигде није било. Ни један од дервиша га такође није видео. 

Ахмеду је срце тукло, а дах му је био плитак. Пожурио је до Хасанове куће са лудом 

надом да ће га тамо наћи. Када је питао за њега, речено му је да је одавно отишао. 
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Знао је он још и пре шта се збило, али није хтео у то да поверује. Сада је доказ био 

пред њим, и није више имао шта да уради до да се врати у текију, са болом у грудима и 

сувим кашљем који га је спопао.  
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Дервиш и таџ 

 

                                                                                                      Драгољуб Јаковљевић IV/7 

 

               Ноћ је тешка и пуста. А исто тако су пусти дани од кад је куга захватила касабу. По 

путу нема живе душе, једва по који инсан изађе до дућана не би ли пазарио брашно и 

млијеко. Јуче је валија прогласио да је султан наредио да на подручју цијелог царства након 

акшам намаза ниједан инсан не смије бити ван своје авлије, не би ли смањио могућност да 

се зараза шири. Већ данас је прогласио да нико после икиндије не смије бити на улици. И 

рекао је да ће, ако ли се не буде поштовала забрана, сутра начинити да нико не смије изаћи 

послије поднева, или чак забранити излазак потпуно. Старци уопште не смију излазити. 

Средстава нема довољно, те ако ли се старина разболи, слиједећи пут ће своју породицу 

видјети на сопственој џенази. Онај ко се усуди да прекрши закон бива утамничен на три 

године, или плаћа пет стотина гроша.  Хасан је прије недјељу дана отпутовао у Дубровник 

и од тад се није вратио. Затворили су границу. Не знам како ће, онако немиран какав јесте, 

издржати да не путује на дуже вријеме. Неће моћи да се задовољи чак ни добрим вином и 

лијепим женама по дубровачким тавернама, јер су Млеци ограничили кретање људима, и 

прописали казне за оне који прекрше забрану. И њима је Страдун празан и обала пуста. И 

то не само у Дубровнику, већ и у цијелој Млетачкој републици и у цијелом нашем царству, 

па се на разгласу чуло да куга хара и по Угарској. Дубровчани болест зову корона, што на 

латинском значи круна, те смо је ми на турском прозвали таџ. Лијека јој се не зна нити јој 

се краја види. Оно што ме још мучи је Харун. И њега је болест дохватила. Не знам да ли ми 

је теже то што ми је брата обузео таџ, или то што га болесног не могу видјети, јер ми може 

пренијети болест, не због мене, већ због свих људи којима ја могу пренијети кугу. По цијелој 

касаби су подјелили некакве бијеле махраме које се стављају преко уста и рукавице, веле да 

ће то сачувати од заразе и да се једино с тим може кретати по путу. Тешко ми је да заспим 

од ових мисли, једино што ми остаје је да молим Самилосног Аллаха да их сачува. 

Изашао сам јутрос и посједио са Хаџи-Синанудином накратко и испричао му шта се 

десило. Одједном се појавио муселим. Рекао је Синанудину:  
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„Чујем да нећеш да платиш за болеснике и незбринуте. Куга влада, боље ти је дa платиш 

одмах да се не прави гужва. Понекад је јефтиније платити.”  

„Не гледам шта је јефтиније, већ шта је по правди. Ако султан нареди да сваки трговац мора 

платити за болесне, платићемо.”  

„Правда је понекад скупа.” 

 „И неправда, исто.”  

„Ето, и дервиш иде около и тражи правду. Тражио је и његов брат, па га нема.”  

На то смо обојица одмах устали, и питао сам:  

„Како нема?”  

„Лијепо, умро је.”  

„Када?”  

„Пар дана након што је оболио. Казали су да није било довољно лијекова, те су га одмах 

отписали.”  

„Зашто? Он није старац!”  

„Он није био старац, али је био тешко болестан, не би му ни тако било помоћи.”  

„Али…”  

„Не питај више, дервишу, можда се и ти разболиш.”  

Након овога, остао сам у тишини. Зашто му нису бар покушали помоћи ако већ није био 

старац? Је ли се неком замјерио? Је ли скривио нешто закону? А и какав је то закон који није 

једнак према свима? Боже мој, сачувај ме и не дозволи да ме изједе мржња! 

Послије овога, окупио сам људе у текију и обратио им се: 

„Синови Адемови! Нисам вас назвао браћом иако сте ми то сад више него икад, већ 

синовима Адемовим, позивајући се на оно што је свима нама заједничко. Људи смо. И 

мислимо исто, нарочито кад нам је  тешко. Таџ је само још једно искушење и опомена од 

Бога. Није ово нити прва пошаст, нити прва непогода коју је Узвишени послао међ људе, 

али оваква се не памти. И Нух је саградио арку, те је с њом преживио потоп, и спасао људски 

род и све животињске врсте. Управо у времену када је већина људства била истријебљена, 

људски је род био спасен. И спасили су га они одабрани. Ваша вјера ће бити ваша арка! Не 

уздајте се у то ко ће оболети и ко ће се спасити, већ се трудите да нико не оболи, а да се већ 
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обољели спасу. И да сваки инсан на цијелом дуњалуку оболи и умре, на нама је да им 

помажемо док не умру, и да својим понашањем другог не доводимо у питање. Смрт нас све 

и овако чека. Али битно је како проживимо ово прије смрти! Мог брата је обузео таџ, и умро 

је. Њему који није старац и коме је по закону прописана помоћ, нису помогли. То није 

правда! Ако му је Благи Аллах хтио узети душу, и ако је болест стварно била тешка за 

Харуна, не бих ријечи рекао. Али чак и да јесте, није му омогућено његово право! Право 

потиче из Закона, Закон из Књиге, а у Књизи пише: 'Када Аллах и Посланик његов нешто 

одреде, онда ни вјерник ни вјерница немају право по свом нахођењу поступити. А ко Аллаха 

и његова посланика не послуша, тај је сигурно скренуо са Правог пута.’ (33:36) Из 

непоштовања закона се родила смрт недужног човјека. И због тога останите досљедни својој 

вјери, нека вас она води кроз ову пошаст и нека вам да снаге да себе и своје најмилије 

сачувате, пошто ја нисам могао. Амин.” 

Неко ко ради за кaдију је чуо мој говор и пријавио ме је. На улици су ме дочекали 

башибозуци, и испребијали, те ме онда одвели у кулу поврх града, гдје бивају утамничени 

затвореници. Сам сам и мукла је тишина. Наједном зачух звиждук. Крајичком ока сам 

запазио људску фигуру. Погледао сам га, и за разлику од свих инсана у чаршији, није носио 

ни махраму ни рукавице. Наједном сам га препознао. Рекао сам:  

„Ти си онај кога сам скривао у текији!”  

„Нисам ја тај.”  

„Ево гдје ти је грешка: ти мислиш да ниси крив, као што и ја мислим за себе. Размисли добро, 

ако власт није од Бога, како онда има право да нам суди. А ако јесте, како онда може да 

погријеши?” 

Ако власт није од Бога, зашто се Бог не стави на моју страну? Зашто је дозволио да 

Харун умре, ако није начинио гријех? У ствари, по овоме што је Исхак рекао можда и он, 

као и ја који мислим да немам гријех, а можда га имам, има гријех, те је заслужио. Лако ми 

је да све то одбацим. Лако је вјернику вјеровати, тешко је посумњати… 
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Ана Фирлинг (и њена деца) и корона вирус 

 

                                                                                                   Јелисавета  Димитријевић IV/7 

 

              Почетком марта, када је тек почело сунце да греје и цвеће да цвета, са доласком 

пролећа дошао је и корона вирус. Чим су се прочуле прве приче, пристигле чак из далеке 

Кине, Ани Фирлинг је синула једна наизглед одлична идеја. Прво је наравно морала да 

осигура себе и своју децу, желећи да преживе по сваку цену; па је зато отишла до најближег 

Максија, пре свих, и напунила метална колица пакетима брашна, шећера и гомилом тоалет 

папира. Била је веома одлучна у својој намери да буде потпуно припремљена за најгори 

могући исход, толико да су јадни Швајцарко и Ајлиф морали да носе кесе препуне асепсола 

и алкохола у два-три наврата. Кола су била претрпана антисептицима, намирницама и 

осталим потрепштинама, на шта се Катрин на свој начин жалила мајци, разним немуштим 

звуковима и махнитим покретима руку. Ана Фирлинг се није претерано обазирала на 

кукњаву своје ћерке и само јој је наредила да свима сипа по шљивовицу, јер је и то лек 

против злослутног вируса. 

Како се болест ширила и паника расла, Ана Фирлинг је одлучила да свој план 

спроведе у дело. Сматрала је да се од оваквих ситуација може направити велики профит и 

да су успаничени и уплашени људи најбоље муштерије. Својим колима се са децом 

дотруцкала до пијаце на Зеленом венцу. Паркирала се испред улаза у пијацу, отворила гепек 

из кога су штрчали гломазни пакети тоалет папира и тако отворила своју малу покретну 

продавницу.  

Како су сати одмицали, муштерија је било све више и више. Ана је проводила време 

ценкајући се и убеђујући се са купцима зашто је баш асепсол који она продаје бољи од оног 

у апотекама. Ова мала продавница је добро пословала, и после неколико дана Ана је 

схватила да су јој се залихе знатно смањиле и зато је послала поштеног Швајцарка до 

оближњег Амана по још брашна и уља. Швајцарко је послушао наредбу своје мајке и отишао 

у продавницу где га је сачекала нервозна касирка, вероватно излуђена огромном куповином 

и једнако великим бројем купаца, па га је оптужила да краде и позвала полицију. Тако је 

јадни Швајцарко завршио у притвору. Ајлиф, који се дичио својом храброшћу није хтео тако 
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лако да пусти полицајца, који је само обављао свој посао, да се иживљава над његовим 

братом тако да је свом својом храброшћу насрнуо на њега и сам завршио у истом притвору 

са Швајцарком. Катрин, која је остајала у колима током продаје, видела је шта се дешава са 

њеном браћом и покушала да упозори мајку лупајући о прозор и производећи чудне звуке, 

али је Ана била преокупирана продајом и ишчекивањем Швајцаркове доставе залиха. С 

обзиром на то да је схватила да јој је мајка бескорисна, Катрин узима ствар у своје руке, 

излеће из кола и трчи до оближње полицијске станице да избави браћу. 

Ана Фирлинг наставља да седи испред своје сада већ празне продавнице, остаје и 

добитник са џепом пуним пара од продаје, али и губитник, са синовима у притвору и ћерком 

ко зна где. Преостало јој је само да повремено дрмне чашу шљивовице, за коју се нада да ће 

ублажити њен суви кашаљ и смањити температуру. 
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Не јавља се, можда спава 

         

                                                                                                                  Анђела Степић IV/7 

 

 

Заборавио сам јутрос на корону ја. 

  На корону о којој сам на свим вестима слушао: 

Да драгу видим узалуд сам данас кушао, 

 Она се боји изаћи и поштује правила сва. 

Заборавио сам јутрос на корону ја. 

 

У сну своме нисам знао за буђења моћ, 

Земљом хара полицијски час до зоре; 

По дану доктори носе беле одоре; 

Бледи месец гледа на најпразнију ноћ. 

У сну своме нисам знао за буђења моћ. 

 

Ја сад једва могу знати да имадох сан. 

И у њему моја драга изашла је ван, 

Играли смо разне игре, можда дечије, 

Без рукавица, држали се цео божји дан, 

Ја сад једва могу знати да имадох сан. 
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Не сећам се ничег више, ни очију тих: 

Као да карантин украде ми тебе, 

Бојиш ли се да ћеш се заразити од мене? 

Ни додира, ни кафића што ја ноћас сних: 

Не сећам се ничег више, ни очију тих. 

 

Али слутим, а слутити још једино знам. 

Ја сад слутим за те очи да су баш оне 

Што ме чудно по животу бране од короне: 

У сну дођу да ме виде како сам у карантину сам. 

Али слутим, а слутити још једино знам. 

 

Да ме виде, дођу очи, и ја видим тад 

И те очи, и ту љубав, и тај пут среће; 

Њене очи, њено лице, њено пролеће 

У сну видим, али добро знам што код куће седи сад. 

Да ме виде, дођу очи, и ја видим тад: 

 

Њене руке са вакцином, а у њој је лек, 

И њен поглед што ме гледа као из цвећа, 

Што ме гледа, што ми каже да симптоме не осећа, 

Што ми брижно пружа негу и свој додир мек, 

Њене руке са вакцином, а у њој је лек. 
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Ја сад немам своју драгу, знам јој само преко жице глас; 

Не знам зашто стрепња у њој сада почива; 

Не знам зашто мисли да се корона у мом дому сакрива; 

Можда мисли да сам заражен и да криви ми се стас, 

Ја сад немам своју драгу, знам јој само преко жице глас. 

 

Можда спава са очима изван сваког зла, 

Изван болести, панике, изван пандемичног живота, 

И с њом спава, невиђена, њена лепота; 

Можда плаши се и доћи ће када заврши се Голгота. 

Можда спава са очима изван сваког зла. 
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Живот поново припада људима 

 

                                                                                                              Теодора Деспот IV 4 

 

Дан први 

Недјеља је. Десет минута до поноћи, петнаести дан мјесеца марта. Година је 2020. Шљива 

на коју смо се као дјеца пели, мирише у свом бехару и бијели се у овој тихој вечери далеко 

од градске вреве. Ваздух, пренапрегнут од слутње да се нови природни циклус рађа за само 

неколико дана, а природа зри напета, омамљена, млада и лијепа као дјевојка спремна за 

удају. Ја сам Ахмед Нурудин, дервиш у Београду, носилац вјере коју бирао нијесам, а сад 

сам само оно што сам и прије свега овога и био, само гола кожа и го човјек. Данас је, кажу, 

заустављен живот ради живота. 

Дан други 

Наизглед, све је исто као што је и јуче било, сем невидљивог непријатеља с којим не знаш 

како би се обрачунао. Страх и слутња су се увукли међу људе. Поново ће вријеме судити 

људској суровости. Људи постају бројеви, једни долазе, други нестају. Што више говоримо 

мање знамо. Не умијемо да слушамо, јер неминовност је и живљење и умирање. У мени све 

тиња, у самом темељу и свијет се љуља са мном. Највише од свега бојим се једне мисли коју 

не смијем наглас изговорити. 

Дан трећи 

Данас природа изгледа још љепше. Воде су се разбистриле и животиње вратиле тамо одакле 

их је људска себичност протјерала. Не чује се дјечији смијех и само мислимо да смо још 

увијек живи својом вољом. Затворени у своја четири зида, уточишта посташе кавези, а ми 

несвјесни како смо се лако одрекли своје слободе. Наш невидљиви непријатељ, кажу, осваја 

јаче и силније него варварска племена, а оно што назваше најразумнијом врстом предаје се 

лако и без икаквог преиспитивања. Биће оно што бити мора, а у мени све више дивља једна 

мисао. 
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Дан четврти  

Дођоше тако нека чудна времена. Знање, мудрост и искуство прогласише неподобним и 

опасним. Те сиједе главе затворише у куће које постадоше њихови казамати, а они 

заточеници сопственог добра. Ходам утишаним градом, ни људска сјенка да промакне. 

Мјесечина је оловна, а мени недостаје Хасан, мој пријатељ, до ког не могу доћи. 

Дан пети 

Не осјећам ништа више. Око мене је све пусто, иако је природа љепша него икада. Можда 

што је оживјела, јер су људи ишчезли. Питам се, гдје су златне птице људских снова, гдје је 

пријатељство, а гдје љубав према другоме. Хасан ми недостаје, његова ведрина, смијех и 

слобода да то осјећање не могу да поднесем. Коначно моје биће изроди ту чудну ријеч које 

сам се бојао, а сад схватих да ће бити неминовна. Крикнух: побуна! 

Дан шести 

У град дође снијег као неки ненадан и нежељен гост. Вјетар, хладан и злокобан се провлачи 

кроз наше душе које лупају као зарђала врата заувијек изгубљеног времена; промјена је, 

осјећам порука, запис и опомена закона пред којим је човјек јадан и немоћан да све, докле 

год живи, може и да се мијења. Жудим за људима, за разговором, жудим за близином и 

топлином њихових тијела, за пријатељским додиром. Викао сам за њима, тужан и несрећан, 

давао паметне савјете и говорио да тако неразумни не смију одређивати судбину своје дјеце 

и остављати им у аманет ропство, страх од сопствене сјенке и кукавичлук... огрнух се у ноћи 

скројеној од љубави и вјере и ријеших да се молим.  

Дан седми 

Свануло је. Чују се црквена звона. На улици дјеца и мирис свјежег пецива. Кроз крошњу 

шљиве на коју смо се као дјеца пели, назирем лице мог пријатеља Хасана. Само несебична, 

узајамна божанска љубав отргла нас је од пропасти. Живот поново припада људима.  
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ПРИЧЕ И ПРИЧАЊА – ПРЕВОДИ НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

 

 

 
Причу Друга шанса Ахмеда Нурудина илустровала  Дуња Шошкић  IV/4 
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Life by the Rules of Classroom 18 

(stories and story-telling from the age of corona) 

 

Author: Mirjana Stakić Savković, PhD 

Translated by: Milica Stanković 

 

 

omehow, with spring of 2020 Classroom 18 became different. Abandoned and 

enslaved by Skypes, Vibers, computers of all sizes and ages. To a hollow onlooker, it 

would seem as if Classroom 18 from Kamenička 2 Street had really grown deserted, 

that it had withered and sunk into despondency. Because it was empty, someone would think that 

it was forgotten. Or replaced – by modern technological buzzwords and aids. Or surrendered before 

the universal panic. 

But regardless of the spatial dislodgement, empty chairs and lonely portraits of our authors-

companions which are still looking at the door anxiously and are waiting for us to start murmuring 

our stories and story-telling, Classroom 18 has only seemingly quieted. This spring also, it has 

remained tainted by the same spirit and infected with irreversible belief that you can live on 

beautiful literature. This spring also, it has remained living on its own – defying not reading, 

superstition, non-love and ignorance. With spirit, to defend itself from the breaking of the soul. 

With the soul, to tread on love. With love, through stories and story-telling to disperse pestilence. 

Even this – the invisible one. 

And so, with spring of 2020, Classroom 18 has continued corroding danger, absurdity, 

fears, anxiety and crises. Persistent in its beauties, loyal to the chirping of its own fliers’ soul, 

Classroom 18 has not ceased cutting out virtues, courage and beauty. On the contrary, its words 

are even wiser this spring, the soul even more grateful, and the spirit more acute. Because 

Classroom 18 is not just a classroom in Kamenička 2 Street. Classroom 18 is a way of life from 

Kamenička 2 Street. 

 S 



Филолошка гимназија 

 

58 
 

In that kind of life there is a lot of studying and proud teachers. Classroom 18’s fliers’ wings 

are supported by Andrić, Crnjanski, Njegoš, Dostoevsky... Their collocutors are Hamlet, Anna 

Fierling, Marko Kraljević, Hasan, Razumikhin... Their companions are poems, stories, novels – 

stories and story-telling. And when a man is in that kind of company, he must ask himself what 

everybody we had read or talked about would do in Serbia this spring. 

With spring of 2020, the graduates of The Philological Highschool have told stories with 

their professor – through Skype, Viber, throughout corona and in spite of corona. They told stories 

of The Classroom 18’s characters – stories of how Hamlet, Raskolnikov, Meursault, Anna Fierling, 

Ahmed Nurudin and many, many other literary characters would act in the time of coronavirus, if 

they were in Serbia, in spring of this year... 

Imagining and telling our stories, we grew stronger, encouraged each other, forgot about 

the danger, fought the invisible... We laughed – thanks to the great knowledge  which had prompted 

and stirred our imagination... We enjoyed the stores which we, thanks to all the story-telling from 

Classroom 18, made in favour of life and in spite of corona... 

With belief in the nobility of stories and story-telling, now we joyously pass them onto you. 

 

May you read this in good health! 
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Mostly in masks 

 
 

                                                                                       Author of the story: Filip Šijan Kablar IV/4 

                                                                                                 Translated by Kristina Mitrović IV/1 

 

This morning, in a day without the sunlight, I saw him on a dead road, near my house, next to a 

mute railway. 

 

A long time ago, we met in a dream, in the Kazakh Steppe, where he settled after his slavery. 

 

That is why I recognized him straight away this morning. 

 

„I see people have taken off the old masks and put on the new ones”- he said. 

 

„Yes, because of the virus” – I told him. 

 

Young and thin, in his coat, he disappeared around the corner. Just now, underneath the door, I 

have found a letter. 

 

„You do remember me? I am the one caged alive, isolated - sensitive and vulnerable. The ceiling 

caved in on my head, hunger ate my body, the mother's letter ate my heart out. Spirit, my spirit 

came down with the virus of injustice, of bitterness, of  spite , of misery and Luzhin, of the serpent's 

eyes of usurers, of this room... I did not heal myself: I killed. And, at the same time, I killed myself. 

I was hiding under the mask. Now, I do not need it any longer. I am a tree: gloomy, dried, barren. 

All the snows of Siberia did not cover my sin.  

 

I see, you are afraid. In fear of fear, of truth and lies, of possibility and certainty, of tomorrow and... 

How mischievous the Devil! And you go ahead and laught at him! Beat him with beauty! I see 

those like Luzhin are dime and dozen. When they take these masks off, they will put on their old 

ones...mercenaries. Find Razumikhins, they don't wear masks, and Dunyas. 

 

Svidrigailov took off his masks just before his ''trip to America''. Porfiry Petrovich takes off other 

people’s masks and doubts everything he has seen in the world, but he has no evidence.  

 

I still suffer the same disease,because the world is the same place, and all cities are Petersburg. 

Springs are passing by, it is snowing. The ice of a lonely, sinful heart was melted by her, innocent 

in sin, strong in misery. The blue birds of sorrow in her eyes are my sky. 

 

When you take off these masks, do not put on any others!!! Be honest, beautiful and 

grotesque                warmth, golden and essential. 

                                                                                           R.R. Raskolnikov 
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E solitudine 

 

                                                                                                          Author: Mina Tonić IV/1 

Translated by Mina Tonić IV/1 

I dedicate these pages, once written only for myself, to everyone around 

the world who has endured suffering, and who suffer still, for their soul’s 

sake and the sake of its noble and eternal demands, and I send them today 

to all my brothers in pain and in hope. 

Ivo Andrić, Ex Ponto 

    

     

            Whom does that young woman kiss now? That young woman, whom I once met, young, 

beautiful and careless, sixteen years old. Does the reflection of that sky still shine in her eyes, of 

that sky under which we walked smiling, under which we whispered scattered words of love and 

devotion? Does that sky still shine in her eyes?  

Once, on a Malorussian field, I found а tall tree – its flourished branches offered themselves 

to the mercy of the wind and waved in a zeal of spring. And I was watching, and thinking of the 

wavy line of her body, of the white, warbling beauty, for which people far better than myself had 

yearned. 

Whom does that young woman kiss now? Now, when the menace of death and devastated 

dreams is wreaking havoc on the world. Now, when people are dying from barrenness, from buried 

youth, from deadened spring. Now, when a kiss is death, and life nothing but loneliness and 

darkness of alienation, while out there, people are dying in hospitals, people are dying on the 

streets, old and alone, without any mention. 

Does her careless youth, does her eternal age of sixteen think of me sometimes? Now when 

the menace of death and selfish apathy is wreaking havoc on the world. Does she think of me, or 

has that sky in her eyes faded away forever? 

*** 

And wherever I look, everything is solitude, and whatever I touch, everything is pain. 
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The absurd hero works from home 

 

Author of the story: Mina Tonić IV/1 

Translated by Mina Tonić IV/1 

 

The gods condemned Sisyphus to rolling a rock ceaselessly to the top of a mountain, 

whence the stone would fall back of its own weight. They thought, with some reason, that 

there was no punishment as dreadful as futile and hopeless labour. 

        Albert Camus, The Myth of Sisyphus 

 

             The man of today finds himself in a situation no less absurd than the one in which we find 

our mythical hero. He has been told to self-isolate in his home, because he cannot do anything 

about the fact that, all around the world, disease is wreaking havoc and people are dying. He has 

been told not to shake hand with people, to avoid any unnecessary physical touch, to wait for the 

politicians’ public announcements every night at 8 pm and to avoid posing any questions. And the 

man, as an assiduous citizen, really follows these rules. He goes on living his life behind his four 

walls, and accepts his hopeless position tacitly, while scrupulously carrying out his work 

obligations, as much as his position allows him. Entrepreneurs are exploiting the workers who still 

have to show up for their work, doctors and medical care workers are watching over inpatients 

incessantly, children are listening to their lectures through the television screens, and pensioners 

are sitting in their rocking chairs alone, without a living soul around them. And it goes on like this, 

day by day, until it becomes a habit – this solitary life deprived of human tenderness and touch. 

This man of today bears resemblance to Sisyphus, who has rolled his rock to the top of the 

mountain, and who is now descending to it, tormented by the memories of better days, when he 

sunbathed on the beach by a gleaming sea and absorbed the warm, salty summer air. His situation 

is tragic, yet again, we cannot say that Sisyphus is a tragic hero. He is conscious of his position, 

and from that consciousness the contempt arises, contempt towards all shackles, nourished in a 

silent rebellion of the heart. Sisyphus’ sagacity once again triumphs over gods, over their 

punishment, and over every enslavement of human spirit. This sagacity is a result of reconciliation 

with the fact that no prize awaits the one who has reached the top, and over the fact that gods’ 

mercy does not shine upon the miserable human beings.  
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However, Sisyphus still goes back to rolling his stone, and humanity goes back to living 

and working in the solitude of isolation. But each atom of that stone, as well as each hour of 

solitude, forms a world of its own. The struggle itself towards the top is enough to fill a man’s 

heart. We MUST imagine Sisyphus happy! 
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The Second Chance of Ahmed Nurudin 

 

                                                                                    Author of the story: Lena Vićentijević IV/4 

                                                                  Translated by: Maja Marković IV/4, Dunja Šoškić IV/4 

 

                 My name is Ahmed Nurudin, they named me that and I took what was given. 

                  I am kneeling, in the silence of the dungeon, listening to the clock, the stern gallop of 

faith. I’ve ended up here because somebody else was protecting my pride and another’s life, whilst 

endangering mine. Once I was the light of faith, now I am the messenger of darkness; kneeling, I 

wait for death, with a heart filled with rambling wishes and a burnt down conscience. 

For days, my cellmate and fellow sufferer, Aćim, has been watching me. A serious, 

courageous soldier from the Katić family, an elder radical from Prerovo. He has, just like me, 

entangled himself into the Devil’s calling of power and leadership, demanding justice and order. 

However, it seems to me that we have both gone off a bit... I have been betrayed by my own 

conscience, he has too, by the unrealistic expectations he held for his sons, and by the too strong 

will to control others’ lives. He was expecting too much. Weak is he who asks for too much, as is 

weak what he asks for, whether he be a Katić or a nobody. 

We sit for a long time. We do not speak. The silence is our words, and the looks – our 

punishment. Arrows shoot from his eyes – cruel, determined, deadly. They strive upwards, towards 

that small window at the top of the cell, through which, from time to time, a ray of sunshine timidly 

breaks through. But what’s it worth, when his sophisticated pants are glued to the bench in the 

prison cell. You are aiming for the sky in vain, you old hunter – there are no more birds up there. 

Your sons are gone a well; they’ve flown off, ran away – some into the great unknown, some back 

home, to their own chicks. Nobody’s left to replace the old hawk and heal his wounded wings. 

What’s this? Are they already coming for me? I hear the echo of footsteps, the cavalry of 

the night, fate’s race... But I am not frightened. Why be fearful, suffer, and wonder what could have 

been? If it could have happened – it would have. But it didn’t. And what has never happened always 

seems beautiful, because it’s far away and clear from the disappointment and dirt reality brings. 

I’ve thought too much during my life. I wish to at least go without the burden of presentiment.  
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I know, the heavy doors shall open, the cops will grab me and drag me through the hallways 

and streets like a beaten dog, expecting me to fear death and punishment.  

Oh you unfortunate people, you don’t know I’ve been an already dead man, long before 

you locked me in satan’s basement. Your judgment and words cannot touch me if I am the strictest 

judge to myself. My conscience is much crueler and faster than the judge’s feather. I’ve thrown my 

ashes on to Hasan’s arrest solution, writing my insignificant name in tiny, cowardly letters. There 

you can look for me if you need Sheikh Ahmed Nurudin, the pride and glory of  the tekye. Only a 

ragged shell is what’s left here.  

*** 

Here they come. But wait, these are not the judge’s people, they are not the Sultan’s envoys. 

Neither a flintlock pistol nor a whip in sight; they just have a few silver kettles and strange masks 

on their faces. 

’’Good day, we are here on behalf of the authorities to inform you that you are temporarily 

being released due to the infectious disease that has been ravaging everywhere and expanding 

immensely. That is why the superiors have banned people from staying together in such small 

spaces. Therefore, all prisoners and guards are to leave this building.’’ 

Aćim and I were loоking with disbelief at a short blonde man, who was announcing sanative news. 

None of us could believe it. The world and life I bid a farewell to is now calling me back. So where 

shall I go? Whom to? To my father who doesn`t remember me? To my dead brother? To my 

unsuspecting son who replaced me in the tekye?  

“Come on, boys, get up and go!”– said the keeper. “The time has come for us to part, so 

each to his own!” 

“I have nobody” Aćim said sharply. “My sons are worth less than a speck of dust from this 

muddy floor. They are weaklings. Gluttons and scoundrels.” 

Don’t be like that, Aćim. Those words are too harsh. We can never know what we would 

do if someone strangled us with the noose of our dignity and faithfulness. Would we escape and 

continue living with no honor, or would we die, along with our principles? 

No one can tell in advance. 
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*** 

I stand in front of the fortress, alone and rotten. I breathe, after so many years. That long-

forgotten purity of the air reminds me of someone; of one tramp, a rascal; a noble loafer, and a 

knight of freedom. Of my best friend whose eyes I can’t look into. Not because he would insult 

and condemn me; quite the opposite – his willingness to forgive would hurt me more than a curse, 

because I can’t forgive myself. 

I was returning to the old, empty bazaar, from which everyone had taken refuge because of 

this damn menace. I would only see a few well-known faces. Everything is the same – and yet 

nothing is like before. Suddenly, from the abyss of my imagination, the scent of grass in the spring, 

green and fresh. I have smelled that once before; long ago, that one deceptive spring when  I let the 

only woman I have ever loved leave. 

I ruined that chance forever because I couldn’t dare fight for love. When the girl left, she 

sealed all the doors of my tenderness and warmth forever. She left me to live in denial that I forgot 

and got over her, but I didn’t. I simply froze. 

Now I have the chance to correct the old mistake. Go, Ahmed, fight! Happiness is unlike 

rain – it doesn’t simply fall from the sky. Happiness is a flying bird: we have to chase it to claim 

it.  

Hasan must be wandering over pastures, meadows, slopes, looking for laughter and joy. He 

has been searching for something all his life, and never found that something.  Or he finds it, then 

lets it go, because the world would be boring to him without futile adventures. 

God, You know: I haven’t prayed many times in my life for anything. I have put up with 

everything and obediently nodded as long as I could. Now as I ask for one thing only – forgiveness. 

For myself, and for Aćim and his sons, and for all people. You and my friend are better people than 

me, you will be able to do it for me, I believe in it. And whether I’ll be able to forgive myself, I do 

not know. 

But I will continue to wander over the innocent grass of freedom in search of Hasan, hoping 

he would still keep all that was human and valuable in me. Fate will show if I am still worthy of it. 
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                                                            The Foreboding 

 

Author of the story: Mina Spasić IV/7 

Translated by Jelena Batovac IV/1 

 

 

             The car left him at No 4004, in one of the streets in the northeast suburbs. It was some time 

before nine o’clock in the morning; the man nervously noticed luminous plane trees, the squares 

of soil from which they sprouted, the people on the balconies of decent-looking houses and, most 

importantly, a pharmacy that was situated next to them. A hospital alcove blocked the pavement 

on the other side. In the pharmacy window there was a sign which suggested that the entry was 

forbidden for Italians. It was better that way; we definitely did not need them in the places like 

this.  

The driver without medical gloves on his hands unloaded his suitcase; a woman with a 

weary painful look, who was not wearing gloves either, finally opened the door. The man took the 

change and started thinking: ‘I have to be more vigilant. I’ve made two mistakes – I let his hand 

touch mine (although I am wearing gloves, but you can never be safe enough), and then my facial 

expression showed fear. I am not afraid.’ 

Avoiding touching any doorknob, he entered his room and caught sight of a washbasin, a 

carafe and a soap dish. While he was pacing towards it, he was inspecting the cleanliness of the 

room, and all in all, he was completely satisfied; he had a window. When his landlady (who wore 

neither gloves nor a face mask) asked him his name, he was astounded and responded that his 

surname was Covid. Not to ease the fear which he actually did not feel, but because that was the 

word which had lingered in his mind for the last few weeks. 

In the beginning, Mr. Covid did not leave the house, and of course he would never go out, 

but sitting in his room all day was detrimental to health. After a few weeks he did go out briefly, 

before eight o’clock in the evening. One afternoon he walked to the nearest cinema. He, of course, 

would always choose a seat in the last row, preferably in the corner, so that he could have one 

person fewer sitting next to him or no people on the both sides. He used to leave cinema hall a few 

minutes before the ending of a movie, in order to avoid going through the masses of the people of 

suspicious health. 
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He never received any e-mails or notifications, but he kept reading with a blurry hope one 

newspaper rubric. Every evening he would disinfect the whole room anew and drink mate tea, 

because warm drinks were recommended. Even before, the man used to spend a lot of time in 

isolation, but those days were different from these now. He had done it of his own will. When you 

spend the days in so monotonous a manner, they usually merge together, but the thoughts are what 

separates them so that they do not become truly indistinguishable from one another. He was 

constantly looking at the clock, but only a newspaper article on the termination of this horror could 

put an end to the remoteness in which he was living. 

In the house there was an old Alsatian, whom the men befriended, because the animals 

cannot be disease carriers and he needed some company in this isolation. He addressed him in 

Spanish, but he refused to use the Italian language, with which he was acquainted. Covid lived in 

the present; the past and the future were unimportant. He did not live in fear, he constantly reassured 

himself. He only wanted to live, and how – it did not matter. Now he was alive and only that was 

important. 

One evening, when he was heading home from the cinema, a young lad brushed him with 

his shoulder. The gentleman looked at him with a sudden disgust, and a tall lad stammered an 

apology, astounded. A woman resembling an Italian walked beside him; that night Covid repeated 

that he did not know them. However, for two or three weeks he did not go out in the streets.  

Among the books on the shelf there was also the New Testament, and Covid was absorbed 

in reading the last chapter – less out of curiosity and more out of a feeling of duty. He did not really 

reckon that he had deserved the White Horseman riding to him, but he was still dreaming of him 

before dawn every single day. 

The dream would always occur under different circumstances. First he would be boiling 

hot, and three men and the White Horseman, all armed, would break into his bedroom, or wait at 

the exit of the cinema, or all of them would merge into the man who brushed him on the street, or 

they would watch him as though they did not know him. At the end of the dream he would always 

violently cough and that would wake him. 

One restless morning in March he was woken by an indescribable heat. Beside the door he 

saw three men in black, red and pale colors, and before them there was a white Covid, on whose 
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forehead number 19 was written. He asked them to wait and turned away, as though he was going 

to fall back asleep. I had done that because I believed that it was better for this to end now than to 

relive this encounter all over again. 

He was caught in all that magic when the strong cough seized him. 
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The Sun of Gold is Waiting for Us 

 

Author of the story: Dunja Gajić IV/1 

Translated by: Dunja Gajić IV/1 

  

 

            Someone died somewhere, but today that someone is not me. The day is fresh and it smells 

of spring. Not even a cloud in sight and it seems that there’s going to be no storm. In that case I 

shall move on. He’s alone and breathing heavily. He’s got an aching chest. I didn’t even hear him 

waking me up this morning. Maybe he didn’t even come by. Yes, most probably he didn’t even 

come by at all. I have to hurry up to Martin’s while he still has some stew left. They say it would 

be of use to eat stew at this stage. He will surely claim that he’s not hungry again. He never is; 

always speaking of how he dislikes eating, but sardines won’t suffice. All the sardines in the world 

wouldn’t be enough to help him heal. He’s got too many wounds. He’s the worst form of unlucky. 

On top of everything he has cancer. I see it in his every blotch. They say it’s benign but I see 

nothing benign in cancers just like I don’t see anything benignant in the creases of his neck, nor in 

the scars. There’s not a place where I see benevolence anymore. I doubt everything. 

Death has been sneaking around, for how long now? This menace has been harassing us for 

eighty-four days, I think. I can feel it behind me, though I’m never certain when it’s there. Last 

night it was near, quite near. It’s sly. It’s watching me, it’s looking at my old man but I won’t yield 

as long as I live. I will not yield. He fell asleep again. The food will turn cold.  I don’t like waking 

him up although he always wakes up with a smile. I’d like to know what he’s dreaming about. He 

mentioned lions the last time. Why lions? His eyes are so endlessly and invincibly blue. They pull 

you in like a vortex and it sometimes seems as if there’s no room for anything except his fish. 

Where are his lions taking him? I hope somewhere far, somewhere far away, too far away from 

here. I hate that I always see it in his eyes – him coming back that long distance. A man can never 

be prepared for such a thing. His skin is burning anew. Yet again he asked me about the fish. I told 

him it was only lions which appeared in the dream. What else was left for me to do… Some storms 

cannot be foreseen and this is the last one he welcomed unprepared. He’s ashamed because of it. 

He feels betrayed. Everything he is and everything he thought he was is gone now. His body has 
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become a stranger. It does not understand him anymore, it does not belong to him. He doesn’t trust 

it, it’s been too disobedient lately. 

What to do with the fish now? It used to be so beautiful, so tenacious, so fierce, just like 

Santiago. And what do we have now? Sole memory. The skeleton to remind us. That’s what’s 

killing us, anyway. We’re so minuscule. I want to go back. How do I leave this country? Cuba is 

suffocating me. It’s poisoning me. I want to take the old man back. He doesn’t belong here, 

everyone’s a stranger here. Our place is at sea. That’s where we live, that’s where our brothers are. 

We are free, we are untamed, we want more – more life, more fight, more everything, more, more, 

more. He would certainly want to go back. 

Wake up, you have to eat. Come on Santiago, come on old man. Old man! Santiago! Get 

up old man, the skiff is waiting. The fish is waiting for us, lots of fish, lots of big fish, much bigger 

than the fish. Santiago! The sea is glimmering. Today it’s la mar. We’ll fish more, we’ll fish better, 

just get up. Wake up! The sun of gold is waiting for old man. Santiago! 
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A Punishment from God or an Aide-memoire of Love? 

 

                      Author of the story: Marija Vasić IV/1 

 Translated by: Milan Bjelanović, Marija Vasić IV/1 

 

           Ahmed Nuruddin is truly disheartened by the situation that has been brought upon the world, 

but he feels the warmth and safety of his ribat, where he will be spending the forthcoming days, 

reading the Quran, which is not widely read amongst people, and even less commonly understood 

or lived by in the 21st century.Just likeeverything else he thinks about, the virus also causes turmoil 

within him. At times he feels uplifting hope and faith that humanity can withstand even this malady, 

and lassitude and capitulation at times, as well. Perhaps this is supposed to happen, perhaps 

humanity deserves exactly this? Then he immediately represses that thought realizing how tiny and 

sinful he is compared to God and the whole universe to even speak of merits, sins, destinies… 

Also, he is aware of always having been certain about one truth regarding his faith, which the inner 

voice belonging to Ishaq always tried to refute: that God’s punishment always catches up with the 

sinful. 

He’s glad he won’t have to see other people for some time, since he has grown ever more 

resentful of them and their deeds. He feels the need to escape, to avoid looking this overall panic 

and craze, and experience the same disgusthe felt when he watched young men and women 

indulging in sin and recklessness that one night on Saint George’s. People are reckless still, they 

are stocking up on things inconsiderate of others, thinking only about themselves. Then, a thought 

struck him. Was it not him that decided not to mention his brother to the judge’s wife, thinking of 

himself, or rather his moral principles? But, that’s different, he thinks, justifying it to himself, he 

was just trying to steer clear of sin. Although, he wasn’t just steering clear of sin ─ he was afraid, 

he thinks. That’s why he couldn’t ask her for his brother back; clean conscience yields a more 

peaceful life than a rescued brother. Either way, he finds people’s need to overbuy 

incomprehensible. He deems it more curative for people to live quietly and in some sort of serenity, 

rather than to panic, buy large quantities of food, thinking that would ensure their survival. 

Suddenly, he remembers the fugitive Ishaq, because whenever Ahmed thinks about something that 

troubles him, he inevitably surfaces in his thought.Obviously, this virus and all the dangers that 
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came with it had a bigger impact on Ahmed Nuriddin than he would like to admit. Where did Ishaq 

hide during these hard times, that is to say, if he is even alive? Is he at large? What if the virus 

reaches the dark dungeon he resides in, and he dies there, unloved and abandoned? 

This virus is also precious to him. It represents a turning point in the life of Ahmed 

Nuruddin because at last he has seen that he now has something to lose. He used to think that he 

alone and his faith were all he had, and it didn’t matter whether something happened to him. Now, 

he trembles at the thought that his friend Hasan could be infected with the virus. He even feels that 

it would be easier if something were to befall him, just to be sure that Hasan will be fine. He can’t 

stop thinking about how this virus, aside from all the other dangers it carries, may open a window 

of opportunity for people to prioritize real life values. Even if something were to happen to Mullah 

Yusuf, he feels it would be hard for him, and at that moment he realizes that love and hate, which 

he always felt simultaneously towards Mullah, are not equal after all ─ love overpowers. 

Overwhelming gratitude for the comfort of his ribat suddenly fills his heart as he realizes that a 

roof over one’s head is a privilege. Ishaq may not have that privilege and that saddens him. After 

so many years, in these panic-stricken times, in which injustice and a deadly virus rule, he heels 

alive. He feels his heart opening and letting in a feeling long lost ─ love.  
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Spring and The Sea 

 

                Author of the story: Ivana Đurić IV/1 

                                                                                                         Translated by: Ivana Đurić IV/1 

 

 

             Quarantine. I cannot recollect even which day it is. Corona is spreading. Solitude is 

inevitable. Silence is louder than ever. I am begging it to stop, but it is persistently humming louder 

and louder in my ears.   

It is very strange how a man always yearns for solitude. Sometimes he is ashamed of that 

desire, he is trying to bury it inside him and surround himself with people. He is ashamed that he 

wishes everybody would die for just one second so that he could fulfil his perversion. I know, how 

strange a synonym for solitude, but is there any other more applicable? I cannot find the right word 

to describe my feelings, which only proves how worthless they are in this respect. Corona prevailed 

and I eventually got what I had prayed for my entire life 

I observe it. We are confronted. It is not beautiful. There is something cold, inhuman in it. 

I am trying to escape it, but it is chasing me, with the same flame in its eyes that I used to have. I 

am frightened. Everything I see in it is actually me. But now I see myself much clearer, cleaner. It 

shows all my wrinklеs, which life drew mercilessly on my forehead. Wrinkles, which I did not ask 

for but the ones that had been imposed on me. You could ask me when, but I would lie if I said that 

such a question had an honest answer. I am watching it and see my reflection, the reflection of my 

life. Death has never been closer. Now that I do not have the ability to run I can feel how cunningly 

it sneaks behind my backs. Having all the power to attack not in the moment of my readiness, but 

in that tiny grain of my weakness.    

Who knows, maybe all of this had to happened so that we would realize the meaning of 

life, to see all the missed chances and once again remember the ones well used. And in this moment 

when life is heads, death tails and the coin is in the hands of corona, everything is so clear. I pray 

to God, Bućko, Lightning mouse that the damn coin should land on heads.  It is true, I begged 

everyone for solitude, I yearned for it, but I yearn only when I am absolutely sure that it will be 
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interrupted by Dunja's or Milan's hug, Uroš's joke, Ana's or Teodora's smile, Jelena's question, 

Mina's sigh or a nurse's voice. They have made it so precious and I realize it now.  

"Is it too late?"  

"Too late for what?" 

"It is not, I refuse to accept a different answer."  

These fragile words of my new hospital roommate gave me hope. I watched him while 

sleeping. It seemed to me that his eyes were always wide open. Those eyes, as blue as the sea, 

shone and its youth contradicted his age. Layers of thickened skin on his hands were marked by 

hook scars and cuts filled with dirt. But he was proud, it was all a proof of living.  

"Corona cannot be more dangerous than all the sea creatures that I fought. I sure did not 

devote my whole life to the sea to be killed now by some disease. If my fish did not kill me 

neither will some kind of invisible illness. " 

"I am just a man, an unlucky man who is so much smaller than his fish and much weaker 

than this disease, but I will not give up, I will fight. Man was not created for defeat. We 

often trip through life, curse it, then it curses us even more, but then we get up. I refuse to 

accept that man could be defeated. There is always somebody that will lend us a hand and 

help us get up." 

"My life may seem lonely, but it is not, I always carry with me my dreams, and when I feel 

down I close my eyes and I am at sea, in Africa surrounded by lions but usually with my 

boy Manolin. That is my luck, which I had always searched for with my unlucky body." 

"Sorry if I am bothering you with my thoughts." 

In that moment silence and solitude became precious. I enjoyed them again waiting every 

second to be interrupted by Santiago's voice. 
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Courage and Corona 

 

Author: Milica Stanković IV/1 

Translated by: Milica Stanković IV/1, Katarina Dobrevski IV/1 

 

I 

SPRING OF 2020. CORONAVIRUS IS SLOWLY MARCHING TOWARDS SERBIA. THE 

CANTEEN WOMAN ANNA FIERLING, ALSO KNOWN AS MOTHER COURAGE, 

HASTENS TOWARDS TEMPO ON ADA. SHE HAS BEEN RUN OUT OF TOILET PAPER. 

IN THE QUEUE, SHE QUARRELS WITH AN ELDERLY WOMAN AND A MARRIED 

COUPLE. 

The queue in front of the register. A married couple and an elderly woman are standing 

behind Anna Fierling and are disproving of her. 

THE HUSBAND: Come on, lady, please! You’ve bought everything, as if there is nobody else on 

the planet! 

THE WIFE: That’s right! Doesn’t this kind of behavior seem utterly shameless to you?! Why do 

you need 20 packs of 24 paper rolls? 

THE ELDERLY WOMAN: People these days! Only ever thinking about themselves and not 

looking further from their nose! What will we older people do if this state worsens? How shall I 

provide anything when there are ravenous people like you?! Give at least one pack to those of us 

who need it. 

ANNA FIERLING: 

All of you people, put an end to your yelling 

And ascertain who this woman is condemning 

All of her services Mother Courage is extending 

As yet another petrifying time is ascending! 

Spring is arriving, with corona right behind! 

There will surely be those of the moronic kind 

Stocking up was never even on their mind 

That’s when Mother Courage comes with her merchandise 

All this pain, it too shall pass, do believe your eyes 

To your healing, Anna Fierling and her cart will give rise! 
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HUSBAND AND WIFE: (alternately) Nonsense! Impudence! What kind of behavior and misuse 

of a situation this bad! Are you crazy, woman? How are you even named Courage? 

ANNA FIERLING: Crazy, me? Please! I am Courage because I have run through a group of 

people concentrated around the flour, taken all the flour and left as a winner once already! It was 

the final moment, I didn’t have any other choice but to do so! 

THE ELDERLY WOMAN: Lady! We are only asking one thing of you, and that’s to buy 

groceries moderately, so there’s enough for everyone. 

ANNA FIERLING: I thought you were asking for toilet paper. 

 

II 

 

AFTER THE QUARREL, MOTHER GOES TO THE PARKING LOT TO HER CAR. 

CONTINUING WITH KATTRIN, SHE ENCOUNERS YOUNG HAMLET WHO IS 

RETURNING FROM HIS STUDIES ABROAD. KATTRIN TRIES TO TALK TO HIM. 

Near a bus station. Anna engages in a conversation with the young prince. Kattrin has her 

eyes on the prince. 

ANNA FIERLING: Young prince! You, here? 

HAMLET: 

Anna Fierling, it is very nice to see you. 

But please, keep 7 feet in between us two! 

From studying in Württemberg I’ve just come 

And been ordered to also be an isolated one. 

You surely must’ve heard of the wicked, wicked news 

This week, my father, too, has suffered the virus’ abuse! 

Oh the crushing sadness, oh, the wretched woe! 

At home an even worse sight awaits, that I know. 

My mother and uncle have not a single ounce of shame 

It seems to me my father’s death to her was all the same. 

It truly feels as if my father wasn’t even here! 

Sharing disinfectants to their hearts is very dear 

Building toilet paper forts, it is their true calling 

But the very sight of them I find very appalling! 

Upon the mentioning of safety equipment, Anna saw an opportunity for a business 

partnership with the young prince. 
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ANNA: My dear, I was on the front lines on your side of the online virus brawl you had with the 

Norwegians. My cart and my products are always at your disposal! Long live the prince and the 

whole royal family! At any moment you will find all the products with me! In the end, one must 

survive even this war against the invisible nemesis! 

HAMLET: (with sadness) 

Thank you, dear, if needed I certainly shall call 

But right now my seeking only upon one thing will fall 

The truth I must discover, what had caused his tragic death 

What happened to my father before his dying breath 

Was it the corona, or something else, I’m asking 

That had brought about his untimely passing 

The pain is only worsening, the intensity never the same 

Peace I will not know until the killer takes the blame! 

 

 

Kattrin thought about saying something to Hamlet, and he leaves, insulted by this attempt 

of adulation. Anna is furious with Kattrin and carries on, singing. 

ANNA: For God’s sake, Kattrin, you fool! You’ve ruined my chance for business! Now you think 

that somebody would snog you! And to even have to drag you around with me, so infected! Come 

on, carry that paper and hurry, I need to find the morons without it… Shut it! (she starts with the 

song) 

This town will, too, be empty soon 

Once the awful virus plays its deadly tune! 

But, alas, life must, and will, proceed 

Worry not, for Anna Fierling handles every need 

Anna and her loaded cart no one can dethrone 

Mother Courage – master of her craft – it is known! 

We fear no virus, we and other profiteers alike, 

We are ready for all, corona others will strike! 
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The Covid Wreath  

        

   Author of the story: Uroš Jovanović IV/1 

          Translated by: Uroš Jovanović IV/1(English),   

                                                                                  Mina Tonić IV/1(philosophemes in French) 

 

 

           In the spring of 2020. ”spitty” finally struck Montenegro. COVID19, known as Coronavirus, 

turned out to be an impractical and incomprehensible denotator for Montenegrins. Quintessentially, 

it had no meaning; at the first glance it appeared to be just a random string of letters. Secondly, for 

some it sprung associations of machines and exotic, remote places, primarily due to the number 19, 

which was understood as a serial number, confusing pragmatic Montenegrins even further. To them 

it appeared as if this mysterious disease became deadlier and more cryptic for it was coded as an 

acronym or a serial number. An unusual similarity between the Quran and the disease’s name also 

afflicted the dark giants. This prompted bishop Danilo to immediately find a new name for the 

virus, so as to remove any possibility of magical function of language manifesting. Thence, upon 

learning that the disease was spread through respiratory droplets, Montenegrins named it ‘spitty’. 

Albeit not spitting was inexplicable for many, especially those used to the tribal assemblies, in the 

end the renaming was accepted.  

They had resisted for a long time. The disease was brought by a French renegade, a young 

but sickly man. He escaped France to avoid the trial. When asked why he was summoned in the 

first place, he responded that he had stared into the Sun for too long. From then on no enquires 

were made, and bishop Danilo elaborated that he is not at all appalled by this attitude coming from 

a compatriot of pagans Sartre and Camus. ”To hell with his Sun, he dont know these mountains 

were out of Mohammed’s reach, let alone his”. 

This young man infected the border guards, those who allowed him to enter the country. 

Luckily, there were not many of them, one of them being a subject of many a joke. He could only 

infect the weapons, they said: ”If his ammunition were his son, courage parents and musket a 

woman, we would be in danger”. That tall man, being a loner, was the only person assigned to the 

Frenchman. Others simply claimed that they were afraid for the lives of their families and that the 
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indifferent attitude of that strange man was unbearable. One abbot was perplexed as to his 

character: ”It is truly strange how a man who is apathetic to his own life can be rendered speechless 

before a sight of the Sun”. The only occupation these two could have was a conversation. 

”I says this prison reminds me of that time when we were fixin’ to chase all goddamn 

converts through over yonder, Cetinje, we couldn’t done seen any women cos we done hidden them 

from Turks”, began a man with a dark big moustache.  

”Is the life itself not a prison? Vestured in les chaînes de la peau we are irrevocably sent 

for an unknown period of time. We live as prisoners of our own form sans essence prédestinée. 

We fill the emptiness of the center with various fills and alloys. We realize that the meaningfulness 

assigned to these alloys is merely le mirage of man gazing into eternity, le mirage of man’s 

perpetual craving for the holy water of life. Le néant which we filled with these materials becomes 

paradoxically even emptier, emptier because we tried so desperately to infuse it with meaning; 

thereupon digging the abyss even deeper, because the futility of the alloys is fatal. For they are 

absurde, as is the abyss”.  

”Goodness gracious, you took your sweat time! What is it y’all European devils are talkin’ 

so special ‘bout? What are the depths of wells and les nénts (fighting with it) that you are blabbering 

‘bout? You reminds me of Milonjic’s daughter-in-law when she talks, I done understood nothing, 

and later I says ”That means I can watch you comb your hair? ” But I don’t says. I mean, I would, 

but, I cannt, I mean it is forbidden by God’s law…and also honor, dignity, chivalry…and I aint no 

young anymore and but still alone, and when I sees these plagues... ” 

Frenchman laughed. He felt pleasant. ”I would advise you to tell her. Or just watch her 

comb. What do you care it is unlawful! Is it law that put us in this quarantine? Is it God’s word? 

All is just conventions, Montenegroian (steadily fighting with it), not law. For an example, kill if 

thou do not bewilderth and grieveth when thy mother dies! All values are relative and 

sporadic…And of all places I find myself in a theocracy…” 

The Montenegrin now understood him better, excluding the butchering of the name of his 

people. Then he started thinking and he lay with his head on his musket. He asked the Frenchman 

if he really meant it and whether Frenchman believed he would succeed. Frenchman told him that 

he should do as he pleases and not occupy himself with boundaries. ”You already pet your rifles 
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against the God’s law, so why not caress a woman too…it makes no difference what you hold in 

your hands. For rifle unsound in you will never be found, or, rather, it will. Beyond the cannon 

pounds a heart of an essentialist”. 

Although he had not understood the last word, the intonation was positive: ”You are not as 

mad as we done considered you to be. But I haves nowhere to go, if I stays I’s as good as dead 

here. You done, some say, emirgrated? Can we ermirgarate too?” 

”We can go back to France if we get healthy again. But I need coffee and tobacco now. You 

must have plenty here. By that time the chaos about my case will pass”. Then he took a piece of 

paper. 

They got out of quarantine three weeks after. During that time seldom did they talk, 

although the Frenchman periodically asked for more paper. Then they got out, healthy again. The 

Montenegrin abducted the girl with her own permission. During their trip the Frenchman elaborated 

on the morality of this act, whilst the Montenegrin did not remove his eyes from her face nor his 

hands from his musket.  

Even though at times all three of them felt like strangers, they learned how to overcome 

their own hurdles. They attempted to accept others’ self even if they did not understand it. 

Intermittent quarrels were broken off with a steady song of the giant Montenegrin. 

And upon returning to the France, in a house near the see, Frenchman first copied the 

manuscripts, and then began writing on a typewriter. The manuscript was named La forme et le 

néant. But when he tried to explain it to two Montenegrins he gave up, and renamed his work after 

a primordial disease, perhaps older than the embodiment into the absurd.  
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Marko Kraljevic and тhe Alabaster Roll  
 

                                                                                     

 Authors: Maša Sitarica, IV/1 and prof. 

Translated by Gavrilo Stojković IV/1 

 

                           

                                                A roll doth Marko Kraljevic look for 

                                                An alabaster roll he searches with 

    Three Hundred golden dukats of his own 

           For three whole days for it doth he search for 

     And not a single white sheet could he find 

   He does not know why he searches for it 

        But he hath heard that the days were like so 

in which the whole of the Serbian folk 

scrounges for paper like it is pure gold. 

                                               His intent hath lead him to the market 

    sitting across the tight-spaced parking lot. 

        There doth the common folk saunter around 

             in long lines which stretch out without an end. 

   When hath Marko laid his eyes on such a 

view, his loyal steed Sarac doth he halt 

                                               and erect his great alabaster tent. 

                                               Under it doth Marko dine on his meal, 

     and whilst dining, coming up with a plan. 

             When the morning Sun doth kiss his dark brow 

     Marko marcheth towards the battlements. 

          Strides Marko, ‘fore the Sun could rise fully, 

         towards the befouled market of the damned 

                 and through the abandoned and scavenged lanes, 

     doth he join the folk in the tight, long lines 

         among the densely packed and beastly mob. 
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Marko doth see the chaos before him, 

            where crimson blood is spilt for flour and oil. 

     His own swarthy eyes he cannot believe, 

Marko watches the scuffle in front of 

   him, where the elderly battle the young 

   for whom will take the bare necessities 

 the bare necessities for their supplies. 

                                                 To Marko it was a crestfallen view 

                 so he doth bellow through his blanched gullet: 

               “You who call yourself Serbs, tell me what you  

                                                  are doing to one another, for I 

   cannot believe what I am seeing now: 

   Brothers and sisters strike one another 

 for flour, oil and alcohol and duffels 

       for overfilled carts you strike each other 

                                                  in blind anger, panic and jealousy 

     in the race for the front of the counter. 

         Oh Serbs, my dearest of brothers and kin, 

                                                  I see an illusion in front of me 

    Hundreds of hands, but no vigor at all 

                                                  Many people, but not a single man 

                And a lone line that hath been all but crossed! 

                Brothers of mine, since I’ve been called again 

             for me to walk amongst you one more time, 

          please do listen to mine words of caution: 

     This is no field for battle and conflict, 

      not the market, nor the accursed lanes. 

 For the market is a traitorous bitch, 

     In her, brothers, you are the targeted! 

              Run, brothers, away from the cursed lanes 

              to your dwellings, from the safety of them 
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                        should you fight the hard battle with the plague! 

       Move away from those alabaster rolls, 

           take the real tool for fighting this battle: 

                Books of old, and judicious words of God 

                     search for and find the goodness in your heart 

                  save yourself, and save your brother and kin 

                        for you will need him when this comes to pass!” 

                   With that doth Marko leave the mute market, 

       and return to his ancient songs of old 

        not to fight for oil, flour, or for paper, 

     but to be of use to the common folk 

        in the canny songs and their messages 

         which speak of the lionheart hardiness, 

                  that is talked and spoken as the true strength 

   when it pushes back the tyrannical, 

               when it wins the battle with deep cunning, 

                 and when it warms one’s soul with another. 
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Why can't Hasan accept his faith while Meursault tries to drink his white 

coffee  

 

                                                                                             Author of the story: Natalija Lošić IV/4 

                                                                                                       Translated by: Jelena Đokić IV/7 

 

I 

            So I'm sitting there, and in that moment I realize. I'm short of cigarettes. And I have nowhere 

to go now, everything has been closed, even though it's five in the afternoon. I've already made my 

coffee. I could call Marie, to stop by. But truly, there are no cigarettes. This world is a strange 

place. Marie did not answer her phone. My room is illuminated with a halo-like glow. Perhaps 

Marie has some cigarettes. I cannot drink my coffee without a cigarette. All around me, warm 

colours. My eyes hurt because of them. These past few days there has been a strange tighteness in 

my chest. 

Who knows, perhaps I could go outside. That odd neighbour of mine at the southern end of 

the street surely has cigarettes. I cannot drink my coffee without a cigarette. So what if they arrest 

me, as if it matters. 

II 

I knock on the door, the man doesn't answer. This sun is already melting my eyeballs. I try 

again, nothing. Just when I think to give up, there he is, making his way down the street towards 

his house with large steps. „Hello! How can I help you? Why are you outside at this hour?“ he 

asked in a sturdy voice. A bold man, no doubt. 

“Do you have a cigarette? I must smoke a cigarette and my coffee is getting cold.” 

“Is that why you went outside, friend? Do you want to be seen, to get arrested? Do you 

want people to say – look at this good-for-nothing, wants to spread disease, doesn’t obey any laws, 

do you want to be put in prison for a little tobacco, here of all places, in front of my home,” he 

started. 
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“Wait a minute, wait! You were outside as well. What are you doing outside during 

curfew?” 

“I, my friend, am going to help people. Since the borders are closed so I cannot move from 

here, I thought I would bring some money or whatever else needed to my neighbours. A bit of 

flour, milk, bread. It is wrong not to help people who need it the most. And, in the end, it’s better 

than to start gambling again and to lose everything in this troubled time. My story goes like this: 

either I am wandering or I am gambling. When I am not travelling, I am going past the constraints 

of law. But what is it that you wanted to ask? Ah, yes. Forgive me, I have no cigarettes. I haven’t 

had tobacco in my house for a while.” 

“So you’re helping? And why are you giving your precious things to others? You will need 

it rather.” I do not understand how can someone give up their foodstuffs so easily. 

“Well, what will become of all of us if we get alienated from one another in misfortune? It 

is good to help. What good is it to you if you are the only one in town with a full belly and all your 

needs met, if everyone around you is starving?” he answered, seeming to completely believe in his 

words. Now I didn’t understand anything. I thought, since he was giving, he would be starving, not 

me. “I shall see you,” I said. My coffee was surely cold by now. I knew I should have tried to call 

Marie again. She surely would have answered. 
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Hamlet and Horacio today  

 

                                                                                         Author of the story: Milena Pantović IV/4 

          Translated by: Sofija Nasković and Dragana Stepanović IV/4 

 

 

             Hamlet and Horacio lived very successful and peaceful life in Belgrade. Unfortunately, the 

pandemic of new Coronavirus declared and their life was completely changed. Serbia was already 

overwhelmed by the panic. These two boys were trying to be as optimistic as they could be. 

Since all the necessary measures have been taken to prevent the spread of the virus, there 

was nothing left but to respect all of them. Horacio, in particular, insisted on this, who in these 

difficult times proved even more like a calm and careful person, and of course, a loyal and sincere 

friend.  

However, all the madness became unbearable to Hamlet. He decided to take over things in 

his own hands. The whole world was in trouble. Misinformation and terrible news spread at the 

speed of light. Before anything came to his mind, Hamlet first talked to Horacio. He started 

furiously and indignantly:  

"Oh, my Horacio, is this all possible?!" That thousands of people in just one day end up 

dead, that there is no cure? Just one virus to take away everything? If it is so, Horacio, we need to 

get in action! To the most vulnerable, our help may be needed. What a bother, what if that is not 

true? Do these scornings only wrap people in a veil of tragic lies? What will do wonders to disturb 

peace! It must be that. Ha! And just all these massive masks and gloves that the people frantically 

buy. Oh, poor people, you swear by a piece of plastic, it will surely save you! Not that I'm the one 

making the huge mistake, though. Do all these things have a beneficial effect? My God! I don't 

know ... Where is the core of life, when it can be taken as if he never existed before? Just one 

moment, in this case one touch is enough. Sometimes it seems like I'm starting to go crazy ... ”, he 

said and continued to walk around the room nervously.  

 "Dear Hamlet, I understand you. All this is quite an unexpected blow to the whole 

humanity. The media, as you know, can never be trusted. Alas, I think that all this though is very 
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serious and dangerous! If you do anything, please do it with cold head and with a calm heart and 

inquire thoroughly! ” 

After spending all day reading about the virus, Hamlet was fed up. Despite that long ago 

curfew, Hamlet decided to take a walk, hoping that spring evening air will help him clear his head 

and come up with something clever.  "To be or not to be?" - the question is now. “ Is it nicer in the 

soul to suffer slingshots and arrows of judgment hang up, or lift up their weapons against the sea 

of misery, and put an end to their struggle? ” wondered Hamlet. 

*** 

However, something totally opposite happened. Hamlet, overwhelmed by the mass of 

information and scenes of greedy and furious people he had seen in recent days began to lose his 

mind. Or so it seemed. He was irritated by all unimportant things. That little thing was the woman 

who returned from Italy that day. It was the country with the highest number of infected, because 

of which was a problem and a huge fight with the police. 

"Oh, heavens, is ti possible that this woman's insolence and insanity are on my mind again? 

There is no doubt that the virus is already spreading through her body! Above all, she comes here 

to give the people even more trouble! Weakness, your name is woman!" said Hamlet furiously and 

outwardly, and began to run toward her. 

 

"I know you women! Your soul cannot understand words such as honor, intellect and 

compassion! I know you, how not! As if I had never been surrounded by it all my life, 

unfortunately! Go to the monastery!  Why give birth to sinners?", Hamlet finished, and without 

turning, began to run wherever his feet carried him.   

 

Somewhere around midnight, Hamlet finally arrived home turning on the television, out of 

boredom.  Just then, news of the current situation regarding the virus was shown.  All this shocked 

the already sleepy Hamlet, and he began to look with particular care. Hamlet was touched by 

snapshots and pictures of rooms of the Infectious Clinic, full of weakened and sick people who 

waged their inner, silent battles and fights for life.  He quickly got out of bed and went to wake 

Horacio. 
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"Oh, sorry, dear friend, but I had to make sure that it was another one of the stupid media 

exaggerations or something which the end cannot be seen? I looked at those scenes from the rooms, 

believing that I knew everything. Oh, but I wasn't ready for what awaited me! God, I felt all the 

horror and abomination of those images and the sickness of the beast! The faces of these 

unfortunates moved me deeply.  Some of them were fantasizing yesterday about many of their 

wishes, while now death was approaching them in quiet steps, and some, still quiet but firm 

hope.  My words of support and prayer are not overly important, but that is the only thing I can do 

now.  We need to do more!” Hamlet finished. 

I understand, my dear friend, but man must be realistic in his intentions. What we can do is 

protect ourselves..." said Horacio mildly.  

"However, know that I am still behind my intention! Money and necessary treating 

equipment must be procured.  Who, if not me, Horacio, will take part in it? My honor and honesty 

dictate it to me! Let's get to work tomorrow! Serbia will not be a rotten state if compassion and 

humanity rule!" said Hamlet, filled with great strength and hope. 

"Fight, my friend! I'll take off my mask for now! Pass me the other one! It's her turn 

now.  Until life dissolves the mess! To the fight for life, go ahead!" 
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Everything will pass 

        

                                                                                              Author of the story: Danica Tašić IV/4 

                                                                 Translated by: Kosta Spirić IV/4, Filip Šijan Kablar IV/4 

 

 

“Oh God, oh God, where am I?!” a panicked woman shouted, waking up surrounded by a anked 

wintry and some jail-like Avrim. 

“Help! Where’s my cart?” she rattled wildly across the yard. At that moment a man in a suit patted 

her on the shoulder: 

“Don’t be scared. Calm down and tell me all about slowly”. 

“Who are you??? What is this place?” proceeded the scared woman. 

“I am Fra Petar, I’m a prisoner here just like you.” 

“A prisoner?! Well, where are we? What are we accused of?” the woman asked. 

“We are not, we were brought here but they are calling us prisoners. We are imprisoned in our skin. 

Outside these walls the evil has broken out killing everyone in sight. You know, this used to be a 

prison, , Ispent two whole months in it. And this prison is just like that beast, it doesn’t choose who 

to drag in itself” said Fra Petar. 

“But why us? What do we have to do with that disease?” 

“You see, that’s what I’m telling you, nothing, neither you nor me are ill, but the torment broght 

us here. I am, as I said, a priest, and that’s why they put me here, because when it’s the torment 

like this, folk comes before God and prays, so both yound and old come to me. Because of that, I 

can be dangerous to others, I can even transmit some disease, this disease to be precise... and you, 

I heard you are a salesman?” asked Fra Petar, on what the woman, while calming down, responded: 

“Yes... I am a salesman... I am Anna Fierling, I travel from here to there carrying my cart around 

and I offer the folk anything I can. You can find everything in my cart!” she smiled, being proud 
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of her job. “The job has just started to be great, as it is said, like before war, but the foes interrupted 

it and brought me here! What am I going to do? What? They took everything from me, even if this 

ends, what am I going to do without my cart, where am I going to go?” continued the woman while 

walking to and fro, as she remembered what was bothering her.     

“We’ll have to do it like this, ma’am, and don’t you worry about your cart at all, since we’re all in 

a lockdown, either in here or in our homes, it’s the same, we won’t move anywhere. And they also 

brought you here, you’re a bargainer, you work with people, we have to be cautious. And don’t 

worry about earnings! This hasn’t brought anything good to anyone, and you cannot beat your head 

against the wall, believe me, some have already tried it and the walls fought back. We should be 

holding tight onto these walls, not because of us, but because of everyone. What does a handful of 

flour that you sell even mean to you? So stay here, and don’t resist, because at times like these, our 

own good is nothing compared to the good of all ours. The people have fought so many times with 

great torment, they will overcome it this time as well. Yes, they will overcome it, but only if we all 

fight against it, and, in the end, all of this will pass, all of it... “, said the man while going to another 

corner of the courtyard. 
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Flight and death 

 

                                                                                               Author of the story: Jelena Đokić IV/7 

                                                                                                       Translated by: Jelena Đokić IV/7 

 

              In these troubling times, Ahmed Nuruddin thought it his duty to help the people, to 

encourage them. He spent his days bringing supplies and viands to those who weren't allowed to 

go outside. 

Returning one day from the mosque, Ahmed ran into Mullah Yusuf, who was standing 

calmly and stiffly. He knew immediately that something was wrong, seeing the tension in the young 

man's shoulders. 

“Has something happened while I was away?” Ahmed asked immediately. 

Mullah Yusuf was standing there and watching Ahmed with a gaze that showed that he was 

mulling something over. 

“I must tell you everything,” said Mullah Yusuf carefully. 

“You must.” 

“I spoke with Hasan.” 

Ahmed’s heart felt heavy. Since the beginning of the quarantine he had a haunting feeling 

that his friend would do something rash. Whenever he would visit him, he saw with his own eyes 

the anxiety that gripped at him, how he paced with heavy footsteps and cursed the disease that tied 

him to the house. The whole estate, onto which he was allowed to go out, was not enough for him. 

To Hasan the entire world was not enough. 

He knew how difficult it was for him to sit at home. He had never been at home this long, 

which agreed with his father. “He should settle down a little!” he would say. 

Ahmed didn’t like the tone with which Mullah Yusuf told him that they had spoken. Much 

less did he like what he said next, 
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“He means to leave the country. He wants to go to Dubrovnik.” 

“When?” 

“Tomorrow, at dawn.” 

As soon as he heard this, Ahmed took off to Hasan’s house. There were a few hours left 

until the curfew. Perhaps he would end up stuck at Hasan’s, but it was more important to see him. 

To stop him. 

He found Hasan at home. He was preparing for a journey. 

“Don’t do it,” he said. Hasan did not answer. “Don’t be mad. The borders are closed. What 

will you do if you get caught?” 

“If I get caught, then I will think of something,” answered Hasan. 

“Must you really travel right now? Wait a few months, this will pass.” 

“I cannot wait any longer! I sit at home all day, I’ve smoked all my tobacco. There is 

nothing to do here. I am drowning in inertia. I cannot watch the same house all day, the same estate, 

the same people. You don’t understand, to me it is like breathing. To me, to sit here is the same as 

if someone had put a hand around my neck. I need the world, and the world is out there, not here.” 

“The whole world has stopped! You have nothing to do out there, it is the same as here. 

Settle down just a little while longer. Do you really want to catch the disease and infect your 

father?” 

Hasan shook his head. “If you were to come with me only once, you would understand…” 

“I will come with you, just not now. I promise. When the borders reopen, we will go 

wherever you want.” 

Hasan said nothing. He had stopped packing and was looking at one spot. 

“Don’t be insolent. Think of your father.” 
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Seeing his shoulders drop, Ahmed thought that his friend would listen. He thought that, if 

he spoke of his father enough, Hasan would finally understand the danger. 

“I am thinking of him. When I am back, I will not go see him until I am sure that I am 

healthy. He will understand. I thought you would understand too.” 

“I do understand. But I cannot let you go out into the world when it is so dangerous.” 

“The decision is not yours.” 

This defeated Ahmed. It was true. What could he do to stop Hasan? 

“Please,” Ahmed uttered. “For your own health and for the health of your father. Don’t go.” 

“You worry too much, my friend.” 

Ahmed knew then that it was over. 

He knew he needed to leave immediately if he wanted to return to the tekke before the 

curfew, so, with a heavy heart, he did exactly that. 

On his way back, many thoughts swarmed around in his head. He was dizzy. There was 

only one thing that could stop Hasan, just one more thing Ahmed could do. He didn’t like what he 

was doing, he knew that his friend would hate him for it, but his safety was more important. 

Was it worth losing a friend? Was it better to let him go and to save Hasan’s favour? It 

seemed selfish: selfishly clinging to friendship when life was on the line. 

The more he thought, the more it seemed that his idea was the correct choice. There would 

be no damage. If he only went to the authorities and said that a certain person plans to travel and 

to keep an eye on him, everything would be fine. They wouldn’t punish a man who hadn’t done 

anything. Better safe than sorry. 

The only damage would be Hasan’s rage, but Ahmed tried not to think about it. So he picked 

up the pace, so that he would give his denunciation before curfew. 

 



Филолошка гимназија 

 

94 
 

The next day Ahmed wanted to send Mullah Yusuf to Hasan’s house to check if he was 

there. But Mullah Yusuf was nowhere to be seen. None of the other dervishes saw him either. 

Ahmed’s heart was racing, his breathing was shallow. He hurried to Hasan’s home with a 

crazy hope that he would find him there. When he asked for him, he was told that Hasan had left a 

long time ago. 

He knew it even before it had happened, but he didn’t want to believe it. Now the proof 

was before him, and nothing else was left for him to do but to return to the tekke, with a pain in his 

chest and a dry cough that suddenly seized him. 
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The Dervish and the Taj 
 

      Author of the story: Dragoljub Jakovljević IV/7 

                              Translated by: Nemanja Spasojević IV/7 

                                and Dragoljub Jakovljević IV/7 

 

 

               The night is heavy and dull. And so have been the days ever since the plague struck the 

town. Not a living soul on the streets, barely a man to go out to buy some milk and flour. Yesterday, 

the vali declared that the sultan had ordered that on the entire teritory of Empire no man should 

leave his courtyard after the evening prayer, thereby containing the plague. Today, he has already 

decreed that nobody go outside after ikindi. If people disobeyed this order, he added, the sultan 

would make it so that the prohibition started at noon, or even ban going outside altogether. The 

elderly must stay at home at all times. The resources are scarce, and if an elderly man got sick, the 

next time he would see his family it would be on his own janazah. One who opposes the new rule 

is sentenced to three years of prison, or has to pay the bail of 500 duckats. Hasan set off  for 

Dubrovnik a week ago, and has not returned since. They have closed the border. I'm afraid that, 

having that restless spirit of his, he isn't going to take the quarantine very well. He won't even be 

able to indulge in good wine and beautiful girls of Dubrovnik's taverns, since the Venetians have 

restricted the movement inside their country and prepared punishment for those who dare to 

disobey. Even there, Stradun's empty and so is the coast. And Dubrovnik is not a lone example - 

it's the same all across the Venetian Republic and our empire as well; they even said that Hungary 

is no exception! The people of Dubrovnik dubbed the plague Corona, which is Latin for crown so 

we decided to use the Turkish word taj. No cure for this plague is known, and it doesn't seem like 

it's going to cease of its own accord any soon. But, what's troubling me is Harun. He was struck by 

the plague. I don't know what's troubling me more – the fact that Taj has gripped my brother, or 

that I cannot see him now, since the plague is contagious, and I'd expose not only myself, but 

everyone around me to it. All over the town there are sultan's men, distributing gloves and some 

kind of white cloth you put over your mouth, saying that's what is going to save us all from the 

plague, and that you shouldn't be outside if not wearing them. With thoughts of that keeping me 

awake, I can only pray to Merciful Allah to spare them. 
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I came out this morning. I sat down and briefly spoke with Hajji-Sinanudin about what had 

happened. Then, the muselim appeared.  

"I hear that you won't be paying for the sick and the homeless.", he said to Sinanudin. "It’s better 

to pay right away so there wouldn’t be any sticky situation. Someties it’s cheaper to pay.” 

“I don't care what's cheaper, but what's right. If the sultan decides that every merchant must pay 

for the sick, I'll do so.” 

“The justice can be expensive.”  

“So can injustice.”  

“Dervish is also going around seeking justice. And so did his brother, so he isn’t around anymore.” 

having heard that, we sprang to our feet.  

"Isn't around? How so?"  

"He died."  

"When?"  

"A few days after he got sick. They said they didn't have enough medicine, so they gave up on 

him.” 

"Why would they give up on him? He isn’t old!”  

“He wasn't, but he was gravely ill, it couldn’t be helped." 

"But..." 

"Keep quiet, dervish. You know, you could get sick too".  

After that, I was speechless... But, why didn't they even try to help him? He wasn't old! Did he do 

somebody wrong? Did he break the law? And shouldn't  the law be the same for everybody? Dear 

God, save me; don't let hate consume me. 

 

After that, I told people to assemble at tekiya. I spoke to them: 

“O, sons of Adem! I haven’t referred to you as my brethren, even if you are brethren to me 

now more than ever before. I referred to you as sons of Adem, invocating the thing that is common 

to all of us. We are human. We think the same way, especially during hard times. Taj is just another 

temptation, an admonition from the Lord. This is neither the first plague, nor is it the first hardship 

that Allah Jeleshanuhu has sent upon us - but we certainly don't remember such a horrible one. 

Noah built the arc, and survived the flood within it, saving mankind and all the animals. It was on 

the brink of its extinction that mankind was saved. Saved by the chosen few. Your faith will be 
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your arc! Do not fall to the thought of who'll get sick, and who'll be saved; try to make it so that 

nobody gets ill, and that those already ill are saved. Even if every man fell sick and died, it's our 

duty to help them until they do, and not to risk the health of others. Anyhow, death awaits us all. 

What is important is how we live until then. Taj took my brother's life. Even though he wasn't old, 

and should have received help, they let him die. That is not justice! If Merciful Allah had wanted 

to take his soul, and if the plague had really been tough on Harun, I wouldn't have said a word. 

Even if it had been, he wouldn't have received the help he had the right to. Rights come from the 

law, the law comes from the book, and in the book it was written: “It is not for a believing man or 

a believing woman, when Allah and His Messenger have decided a matter, that they should 

thereafter have any choice about their affair. And whoever disobeys Allah and His Messenger has 

certainly strayed into clear error.” (Sahih Bukhari 33:36) Disobedience to the law has yielded the 

death of an innocent man. And because of that stay consistent to your faith, let it lead you through 

this famine and save you and your dear ones, because I couldn’t save mine… Amin." 

 

One of kadi’s men heard my speech and reported me. On the street, I was was accosted by 

bashhi-bazouks, beaten, and then taken to the tower above the town where prisoners are thrown 

into the dungeon. I am alone, sitting in silence. Then, I heard a whistle. A human silhouette 

appeared out of the corner of my eye. Unlike people from the town, he had neither the cloth nor 

the gloves. And then, I recognized him.  

"You are the one I hid in tekiya. ".  I shouted.  

"No, that was not me."  

"Here's your mistake, you think you're innocent; just as I think I am." Think about it, if the 

authority doesn't come from God, how does it have the power to judge us? And if it does, then how 

could it be mistaken?"  

If authority does not come from God, why doesn't God stand by my side? Why did he let 

Harun die, if Harun didn’t sin? According to what Ishak said to me maybe Harun, like myself, 

thought he hadn’t, although he might have sinned, and by doing so he deserved his punishment. 

It's easy to just dismiss all of it. It's easy for a believer to believe; what is hard is to doubt… 
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Anna Fierling (and her children) and the Corona virus  

      

     Author of the story: Jelisaveta Dimitrijević IV/7 

                          Translated by: Jelisaveta Dimitrijević IV/7 

 

              In the beggining of March, when the sun had just begun to shine and flowers had finally 

started to bloom, with the spring came Corona virus. As soon as the first tales about the virus spread 

all the way from the far away China, a seemingly great idea popped up in Anna Fierlings' head. Of 

course, she first had to secure herself and her children, willing for them to survive above all else 

no matter the price; so she went to the nearest Maxi store and filled up the metal shopping trolley  to 

the brim with packets of flour, sugar and rolls of toilet paper. She was so determined in her 

descision to be completely prepared for the worst case imaginable that the poor Schweizerkas and 

Eilif had to make two-three trips to bring all the alcohol and asepsol from the store. The car was 

absolutely packed with antiseptics, groceries and other supplies, Kattrin kept complaining about 

the lack of room in her own way, with strange sounds and frantic hand movements. Anna Fierling 

did not pay her daughter any mind and just ordered her to pour everyone a glass of plum brandy 

because that was also a medicine for the ominous virus of sorts, was it not? 

With the quick spreading of the virus and the rising panic, Anna Fierling decided it was 

time to put her plan into action. She thought that situations like that one were  easy to profit from 

and that maniac, panicked people make the best customers. With her children, she drove to the 

Zeleni Venac market; she parked in front of the entrance, popped open the trunk which was stuffed 

to the brim with random supplies and just like that, her little mobile shop was ready for business. 

As the hours flew by, more and more customers started crowding around the small car. 

Anna busied herself with bargaining with buyers and convincing them why her asepsol was better 

then the one sold in pharmacies. Her little shop on the go was doing great,and after a couple of 

days Anna realised that she was running dangerously low on supplies, so she sent the righteous and 

fair Schweizerkas to the nearby Aman for some more flour and oil. Schweizerkas, ever the good 

son, obeyed his mother’s order dutifully and went to the store. Waiting for him behind the till was 

a very annoyed cashier, probably driven to near insanity by the mass of customers and their equally 
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massive shopping. The cashier out of nowhere accused him of stealing and called the police, that 

was  how the poor Schweizerkas ended up in jail. Eilif who was always boasting about his bravery, 

wasn't going to let the police officer, who was just doing his job by the way, off the hook for 

apprehending his brother. So he, with all his might and "bravery" jumped on the officer and ended 

up in the same holding cell as his brother, Schweizerkas. Kattrin, who stayed in the car during the 

sales, saw what was going on and tried to alert her mother by beating her hand against the windows 

of the car and making panicky, incomprehensible noises, but Anna was preoccupied with the sales 

and waiting for Schweizerkas' return. Kattrin soon realised that her mother was once again useless 

and took it upon herself to resolve the situation. She ran out of the car to the nearest police station 

to rescue her brothers.  

Anna Fierling continues to idly sit in front of her, now empty store, remaining a winner 

with her pockets full of cash but a loser as well, with her sons held up in a jail cell overnight or 

probably longer and her daughter who knows where. The only thing left for her to do is to 

periodically drink a shot of plum brandy, which she hopes will ease her dry cough and lower the 

fever. 
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Perhaps she slumbers 

    Author: Anđela Stepić IV/7 

Translated by: Milica Stanković IV/1 

 and Katarina Dobrevski IV/1 

 

This morning corona completely slipped my mind 

Corona, which had plagued the news all this time 

Attempts to see my beloved have all gone in vain 

Scared to break the golden rule, at home she must remain 

This morning corona completely slipped my mind. 

 

In my dream, of the power of awakening I hadn’t been told. 

Curfew until dawn through the country is causing rampage 

Every day the doctors, dressed in white, earn their wage 

The pale moon’s gaze the hollow night now holds 

In my dream, of the power of awakening I hadn’t been told. 

 

Now I can barely know that I had a dream 

And in it, my dear broke the golden rule, it does seem 

We played many games, some of them were children’s, 

Holding one another, no gloves or masks between 

Now I can barely know that I had a dream. 

 

I remember nothing now, not even those eyes: 

It’s like quarantine had severed all your ties to me 

Or is it just your fear of catching that disease 

I remember neither a touch, nor a café from my dream 

I remember nothing now, not even those eyes. 
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But I do sense, for sensing is all I know 

I sense that those eyes, they truly are the ones 

That guide me through life and shield from corona’s zone 

They visit my dreams and see me in quarantine alone 

But I do sense, for sensing is all I know 

 

To see me, those eyes come, and I see then, too. 

Those eyes, that love and that pathway made of joy 

Her eyes, her countenance and her gleeful spring  

In the dream I see, but I know why she’s out of view 

To see me, those eyes come, and I see then, too. 

 

In her hands, a vaccine, and in it lies a cure 

And her gaze that, like through flowers, looks at me so pure 

That looks at me and tells me symptoms cannot do her harm 

A gaze that tends to me with care, a gentle touch of arm 

In her hands, a vaccine, and in it lies a cure 

 

I no longer hold my dear, through the phone her voice I hear 

I know not why trepidations in her heart reside 

Why is it she believes at home corona’s by my side 

Perhaps she ponders if I’m infected and have lost my form 

I no longer hold my dear, through the phone her voice I hear 

 

Perhaps she slumbers, with a gaze now far from any harm 

Far from illness, havoc, far from this pandemic stricken life  

And with her slumbers her beauty too, never before seen 

Perhaps she’s fearful, but she’ll come when all of this is done 

Perhaps she slumbers, with a gaze now far from any harm. 
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Life belongs to the people again 

 

 
                                                                                          Author of the story: Teodora Despot IV/4 

                                               Translated by: Isidora Knežević IV/4 and Teodora Despot IV/4 
 

 

The first day 

 

It’s Sunday. Ten minutes till midnight, the fifteenth of march. The year is 2020. You can smell the 

flower on the plum tree we used to climb as children, far away from the city bustle. The air is 

overwhelmed by suspicion that a new nature cycle is about to be born in a few days and the nature 

is tense, stunned and beautiful like a girl ready to be wed. My name is Ahmed Nurudin, dervish in 

Belgrade, the bearer of faith which I didn’t pick, but now I am all I used to be before all of this, 

only a bare skin and a bare man. Today, as they say, life is stopped for the sake of life. 

 

The second day 

 

Seemingly, everything is as it used to be yesterday, except the invisible enemy against who you 

don’t know how to fight. Fear and doubt got into peoples heads. Time is going to a judge against 

the cruelty of the people. People are becoming numbers, some come, other go. The more we talk 

the less we know. We don’t know how to listen because both life and death are inevitable. 

Everything is burning inside me, in the foundation alone and the world is swinging with me. I am 

scared, mossed of all, because of the thought I can’t say outloud. 

 

The third day 

 

The nature is even more beautiful today. The water became clearer and the animals came back  to 

the places they were banished from by people. You can hear the laughing of children and we. Think 

that we are only alive because of out will. Trapped inside out four walls, refuges have become 

cages and we are not conscious that we gave up on our freedom. Our invisible enemy is winning 
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stronger and with more force  than barbaric tribes and the ones that they call the most reasonable 

species are giving up, easily and without reconsideration. What happens shall happen and inside of 

me one thought is going wild. 

 

Day the fourth 

 

Strange times have come. Knowledge, wisdom and experience are proclaimed to be dangerous and 

obscene. Gray haired people are locked into their houses   which have become their prisons  and 

they are detainees for their own good. I am walking through a quiet city, not even a human 

silhouette is slipping by. The moonlight reminds me of lead and l miss Hasan, my friend that l can 

not reach. 

 

Day the  fifth 

 

I can't feel anything anymore. Everything around me is deserted, although the nature is more 

beautiful than ever. Perhaps, the nature has come to life as people have disappeared.  I wonder, 

where the golden birds of our dreams are, where is our friendship and where is our love for each 

other. I miss Hasan, his serenity, his laugh and freedom so much that I cannot stand that feeling 

anymore. Finally my being has accepted that strange word which l was afraid of and I realized that 

it would be inevitable. I screamed out: ,,Rebellion!,, 

 

Day the sixth 

 

The snow visited our city like some unwanted and sudden guest. Wind, cold and sinister, wades 

through our souls that knock like rusted doors of  forever wasted time. The change is, I feel, a 

message, a note and a  reprimand of law in front of which a man is miserable and powerless, but 

as long as we are alive changes can be made. I crave for people, for talks, l crave for the closeness 

and warmth of their bodies, for a friendly touch. l was yelling at them, sad and unhappy,giving 

them  smart advice and was saying that someone so ureasonable should  not determine the destiny 

of their children and leaving them in slavery and in fear of their own shadow and cowardice... 

Covered by the night made of love and faith l have decided to pray. 
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Day the seventh 

 

The dawn has come. Church bells can be heared. There are children on the street and the smell of 

fresh baked pastry. Through the treetop of the pulm tree that  we used to climb on as we were 

children, l percive the face of my friend Hasan. Only the selfless, mutual divine love has torn us 

from the downfall. Life belongs to people again. 
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II/2    

 

ПРИЧЕ И ПРИЧАЊА − ПРЕВОДИ И НА СВЕ ОСТАЛЕ 

ЈЕЗИКЕ ФИЛОЛОШКЕ 

                                    

 

                         Причу Страховање  илустровао Милан Бјелановић IV/1 
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Преводиоци 

 

 

 

Невена Кеџић IV/2 

Мина Тонић IV/1 

Матеја Димитријевић IV/4 

Викторија Богдановић IV/2 

Ања Пешић IV/1 

Дуња Шошкић IV/4 

Коста Спирић IV/4 

Лена Вићентијевић IV/4 

Милена Пантовић IV/4 

Исидора Кнежевић IV/4 

Невена Митић IV/6 

Тара Чучковић IV/6 

Љиљана Милановић IV/7 

Невена Ђуран IV/7 

Анђела Степић IV/7 

Теодора Мартић IV/1 

Милица Мартиновић IV/7 
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   F R A N C U S K I   J E Z I K  /  L A   L A N G U E  F R A N Ҫ A I S E 

 

 

 

Ex Ponto et Corona  

ou  

E solitudine 
 

                                                                                                                 L’auteur: Mina Tonić IV/1 

                           La traductrice:  Nevena Kedžić IV/2 

 

À tous, partout dans le monde, qui souffraient et souffrent, 

pour l'âme et ses exigences grandes et éternelles, je consacre 

ces pages que j'ai écrit une fois pour moi-même, et aujourd'hui 

je les envoie  à mes frères avec la douleur et l’espoir. 

       Ivo Andrić, Ex Ponto 

 

 

             Qui embrasse-t-elle maintenant, cette jeune femme? Cette jeune femme que j'avais 

rencontrée une fois, jeune, belle et insouciante, de seize ans. Est-ce que le reflet du ciel sous lequel 

nous marchions brille encore dans ses yeux? Est-ce que le reflet du ciel sous lequel nous avons 

marché très souriants, sous lequel nous murmurions des mots d’amour et fidélité brille encore dans 

ses yeux? Est-ce-que c'est ce même ciel qui brille encore dans ses yeux? 

Un jour, en Ukraine, j'ai trouvé un grand arbre: ses cimes fleuries offraient leurs branches 

au vent, elles étaient ravies du printemps. Et moi, je regardais, et je pensais à la ligne de son corps 

et à la beauté blanche que meilleures personnes que moi désiraient.  

Qui embrasse-t-elle maintenant, cette jeune femme? Maintenant, quand le monde est hanté 

du fléau de la mort et des rêves détruits. Maintenant, quand les gens meurent d'infertilité, d’une 

jeunesse enterrée, de printemps non vécu. Maintenant, quand le baiser est la mort, et la vie est la 

solitude et l'obscurité d'aliénation, les gens meurent dans les hôpitaux, les gens meurent dans les 

rues, seuls et vieux, ils meurent oubliés par tous.  
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Est-ce que sa jeunesse insouciante de ses 16 ans éternels, me se souvient-elle de moi 

parfois? Aujourd’hui, quand le monde est hanté par le fléau de la mort et indifférence égoïste. 

Souvient-elle, ou le ciel dans ses yeux s'était éteint?  

* * * 

Ce n'est que la solitude... Ce n'est que la douleur.  
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Le héros absurde travaille de la maison 

     

                                                                                                                 L’auteur: Mina Tonić IV/1 

                                                                                                                              La traductrice: Mina Tonić IV/1 

 

Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu'au 

sommet d'une montagne d'où la pierre retombait par son propre poids. Ils 

avaient pensé avec quelque raison qu'il n'est pas de punition plus terrible 

que le travail inutile et sans espoir. 

       Albert Camus, Le mythe de Sisyphe 

  

            L’homme d’aujourd’hui se trouve dans une situation pas moins absurde que celle où nous 

trouvons notre héros mythique. On l’a dit de s’isoler dans sa maison, pendant que la peste fait des 

ravages sur le monde, car il n’y est rien qu’il puisse faire. On l’a dit de ne pas saluer les hommes, 

d’éviter chaque touche physique qui n’est pas nécessaire, d’attendre les déclarations publiques de 

politiciens chaque soirée à 8 heures après-midi et de ne pas poser de questions. L’homme, comme 

un citoyen assidu, vraiment respecte ces règles. Il continue à vivre entre ses quatre murs, il accepte 

tacitement sa position désespérée et il fait ses obligations du travailleur scrupuleusement ; autant 

que sa position lui permet. Entrepreneurs exploitent les travailleurs qui font leurs devoirs malgré 

tout, les médecins et les membres des services de santé prendre sien des malades sans cesse, les 

enfants écoutent les cours sur leurs écrans et les retraités asseyent dans leurs fauteuils à bascule, 

seuls et sans l’âme vivante qui peut les accompagner. Et voilà, ceci, jour après jour, jusqu’à ce qu’il 

ne devienne l’habitude – cette vie solitaire, privéе de la tendresse et de la touche humaine. 

L’homme d’aujourd’hui ressemble à Sisyphe, qui a roulé sa pierre jusqu’au sommet d’une 

montagne et qui redescend là-bas, vers la pierre, tourmenté par les souvenirs de journées plus 

belles, quand il bronzait sur la plage, à côté de la mer brillante, et quand il absorbait l’air chaud et 

salé de l’été. Sa situation est tragique, mais, on ne peut pas dire que Sisyphe est un héros tragique. 

Il est conscient de sa position, et de cette conscience la haine est née, la haine envers les chaînes, 

cultivé dans une rébellion silencieuse du cœur. La sagesse de Sisyphe encore une fois triomphe sur 

les dieux, sur leur punition et sur chaque esclavage de l’esprit humain. Cette sagesse est le produit 
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de la réconciliation avec le fait que nul prix n’attend celui qui a arrivé au sommet et que la 

compassion des dieux ne brille pas sur les misérables êtres humains. 

Pourtant, Sisyphe encore continue à rouler sa pierre, et l’humanité continue à vivre et 

travailler dans la solitude de l’isolation. Mais, chacun des grains de cette pierre et chaque heure de 

la solitude à lui seule forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un 

cœur d'homme. Nous DEVONS imaginer Sisyphe heureux! 
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Pourquoi Hassan n’arrive-t-il pas à se résigner à son destin tandis que 

Meursault еssаye de boire du café au lait 

 

             L’auteur: Natalija Lošić IV/4 

                                                                                                                    Traducteur: Mateja Dimitrijević IV/4 

 

            Ainsi, je suis assis, et à un moment je me rends compte. Il me manque encore des cigarettes. 

Mais je n’ai pas où les acheter maintenant, on a tout fermé, même s’il n’est que cinq heures de 

l’après-midi. Mais j’ai déjà préparé mon café. Je pourrais inviter Marie à venir chez moi. Elle 

viendrait, sans doute, même si j’étais contaminé. Mais hélas, pas de cigarettes. Ce monde, c’est un 

drôle d’endroit. Marie ne m’a pas répondu au téléphone. Ma chambre brille d’une lueur d’auréole. 

Il se peut que Marie ait des cigarettes sur elle. Je ne peux pas prendre mon café sans cigarettes. 

Tout autour de moi, des couleurs chaudes. J’en ai mal aux yeux. Ces deux derniers jours, quelque 

chose d’étrange me serre les poumons.   

Mais qui sait, peut-être pourrais-je sortir dehors. Ce voisin bizarre habitant dans la partie 

sud de la rue doit avoir des cigarettes. Je ne peux pas prendre mon café sans cigarettes.  Ils peuvent 

bien m’arrêter, cela n’a aucune importance. 

II 

Je frappe à sa porte, l’homme n’ouvre pas. Ce soleil brille tellement fort qu’il m’aveugle. 

J’essaye de nouveau, en vain. Et au moment où je veux y renoncer, le voilà, il descend la rue à 

grands pas se dirigeant vers sa maison. 

− Bonjour ! Comment je peux t’aider, cher voisin ? Pourquoi tu es dehors à cette heure-ci? 

dit-il d’une voix forte.  Un homme de cœur, sans doute. 

− Tu as une cigarette ? Je dois fumer une cigarette, et mon café va refroidir.  

− C’est pour ça que tu es sorti dehors, mon ami ? Et est-ce que tu veux que quelqu’un te voie, 

qu’il t’arrête ? Qu’ils disent : « Regarde-moi ce vaurien, il veut propager les maladies par 

ici, il ne respecte aucune loi, tu veux qu’ils te mettent en prison de la ville et tout ça à cause 

de ce peu de tabac, et encore ici, devant ma maison, commença-t-il à râler.  

− Mais arrête! Toi aussi tu étais dehors ! Et toi, qu’est-ce que tu fais en dehors de ta 

maison après le couvre-feu ?  
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− Moi, mon ami, j’aide les gens. S’ils ont déjà interdit de traverser la frontière et si je ne peux 

pas bouger d’ici, je me suis dit qu’il fallait apporter à mes voisins un peu d’argent et ce dont 

ils ont besoin. Un peu de farine, de lait et de pain. C’est mal de ne pas aider les gens qui en 

ont le plus besoin. Enfin, ça vaut mieux que de recommencer à jouer aux dés et à tout perdre 

par les temps qui courent. Telle est mon histoire : soit je vagabonde, soit je joue aux dés. Si 

je ne peux pas aller au-delà d’une vraie frontière, je vais au moins aller au-delà de la loi.  Ah 

oui, où tu en étais, qu’est-ce que tu voulais me demander? Ah oui. Désolé, je n’ai pas de 

cigarettes. Ça fait déjà quelque temps que je n’ai pas de tabac à la maison.  

− Tu aides les autres, donc ? Et pourquoi donnes-tu tes choses de valeur aux autres ? C’est 

toi qui en auras besoin. Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un se prive d’aliments si 

facilement.  

− Mais, qu’est-ce que nous arrivera si on s’aliène les uns des autres dans cette infortune ? Il 

faut aider les autres. À quoi ça sert si tu es la seule personne dans la ville à être rassasié ; à 

avoir assouvi sa faim,  tandis que les autres autour de toi sont affamés, répondit-il, d’un air 

tout à fait convaincu de ce qu’il disait. 

Maintenant,  je le comprenais encore moins. Je pensai « une fois qu’il aura tout donné, c’est lui 

qui mourra de faim, pas moi. » 

− A bientôt, dis-je. 

Mon café aura déjà refroidi. Je savais que j’aurai dû essayer de rappeler Marie. Elle m’aurait 

certainement répondu.  
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Pourquoi Hassan ne se résigne pas  pendant que Meursault essaie de boire la 

café au lait 

 
                                                                                                       L’auteur: Natalija Lošić IV/1 

                                                                                  La traductrice: Viktorija Bogdanović IV/2 
 

 

I 

 

           J'étais assis ainsi, et je comprends au moment. Elles me manquent, les cigarettes. Je n'ai 

nulle part à les acheter, tous les magasins sont fermés, bien qu'il soit cinq heures de l'après-midi. 

J'ai fait du café aussi.  Je pourrais appeler Marie, pour venir un peu chez moi. Bien sûr qu’elle 

viendrait, même je suis infecté. Mais vraiment, il n'y a pas de cigarettes. Ce monde est un lieu 

étrange. Marie n’a pas répondu au téléphone. Ma chambre brille d'éclat d'auréole . Peut-être Marie 

a des cigarettes dans la maison. Je ne peux pas boire du café sans cigarettes. Tout autour de moi 

sont les couleurs chaudes. Mes yeux me font mal aux yeux. Les derniers jours quelque chose 

étrange serre mes poumons.  

Qui sait, peut-être je pourrais sortir quelque part. Ce voisin étrange au bout du côté sud de 

la rue doit avoir des cigarettes. Je ne peux pas boire du café sans cigarettes. Il n'est pas important 

même s’ils m'arrêtent.  

II 

 

Je frappe à sa porte, mais il n’a répond pas. Ce soleil me frappe les yeux. Je frappe encore 

une fois, rien. Au moment ou je pense à rénoncer à cela, je vois comme il fait de grands pas dans 

la rue jusqu'à sa maison. “Bonjour! Comment je peux t'aider, voisin? Pourquoi tu es sorti à cette 

heure?”, ce-dit-il d'une voix forte. Il est vraiment un  homme brave.  

“Tu as une cigarette? Je dois fumer, mon café se refroidira.” 

“Pourquoi es-tu sorti, mon ami? Tu veux que quelqu'un te voie, t’arrête? Qu'ils disent-regarde cet 

imbécile, il veut propager la maladie, il ne respecte pas aucune loi-qu'ils te mettent en prison à 

cause d'un peu de tabac, ici, devant ma maison”, il commença. 
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“Arrête,arrête! Tu as  aussi été dehors. Qu'est-ce que tu fais hors de la maison après l'heure 

policière?”  

“Moi, je viens aider les gens. Comme ils ont mis l'interdiction pour la  frontière que je ne peux pas 

sortir d'ici, alors je peux emporter un peu d'argent aux voisins et tout ce dont ils ont besoin. Un peu 

de farine, de lait, de pain. Il est mauvais de ne pas aider les gens qui ont besoin de mes services. Et 

à la fin, c'est mieux que je retourne aux jeux d'argent et que je passe cela dans cette 

mauvaise  période. Ma vie est ainsi: je me promène ou je fais les jeux d'argent. Puisque je ne peux 

pas passer la frontière terrestre, je dépasse la frontière légale. Mais, qu'est-ce que tu voudrais me 

demander? Ah, oui. Pardon, mais je n'ai pas de cigarettes. Je n’avais pas de tabac déjà longtemps.” 

“Tu aides, n'est-ce pas? Pourquoi donnes-tu tes objets de valeur aux autres? Tu en auras plu tôt 

besoin.” Je ne comprends pas comment quelqu'un abandonne si facilement des alimentaires. 

 “Mais qu'est-ce qui deviendra de nous si nous aidons les autres dans le mauvais temps? Il faut 

aider. Qu'est-ce que ça vaut pour toi si tu es  le seul dans la ville rassasié  et que tout le monde 

autour de toi a faim?”, réponda-t-il comme il est complètement assuré dans ses paroles.  

Maintenant, je ne comprends rien. Je pensai, quand il donnerait, qu'il allait mourir de faim, non 

moi. “A bientôt,” j'ai dit. Mon café doit avoir déjà  refroidi. Je savais qu'il fallait essayer encore 

appeler Marie. Bien sur qu'elle aurait répondu.” 
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Р У С К И  Ј Е З И К  /  Р У С С К И Й  Я З Ы К 

 

Нас ждёт золотое солнце 

 

                  Автор: Дуня Гайич IV /1 

         Переводчик: Аня Пешич IV /1 

 

            Там кто-то умер, но этот человек сегодня не я. День новый и пахнет весной. Нигде 

ни одной тучи, кажется, что не будет бури. Тогда надо двинуться  дальше. Он одинокий. 

Тяжело дышит. У него болят лёгкие. Я его не услышал, когда он меня будил сегодня утром. 

Может быть, что он вообще не приходил. Да, вероятно не приходил. Мне приходится 

спешить к Мартину, пока там ещё щи. Говорят, что сейчас хорошо есть щи. Наверно он 

опять скажет, что он не голоден. Он никогда не голодный, говорит что не любит есть, но 

сардины не хватит. Всех сардин в мире было бы недостаточно, чтобы исцелить его. У него 

слишком много ран. Он худший из несчастных. Вдобавок ко всему, у него опухоль. Вижу 

это в каждом пятне. Говорят, что у него доброкачественная опухоль, но ничего 

доброкачественного не вижу в опухолях. Ни в бороздах на шее, ни в шрамах. Ни  в чём не 

вижу ничего доброкачественного. Сомневаюсь во всём. 

Смерть подкрадывается, сколько уже? Уже восемьдесят четыре дня владеет эта чума, 

может быть. Чувствую её за собой. Никогда не знаю наверняка, когда она тут. Вчера вечером 

она была близко, очень близко, слишком близко. Она подлая. Она смотрит на меня, на моего 

старика, но не отдам, пока я жив. Не отдам. Он снова заснул. Еда остынет. Не люблю его 

будить. Но, он всегда просыпается с улыбкой. Я бы хотел знать, что ему снится. Прошлый 

раз он упоминал львов. Почему именно львов? Его глаза бесконечно и непобедимо голубые. 

Они привлекают к себе всё, как водоворот, и иногда мне кажется, что в них нет мест ни для 

чего больше, кроме его рыбы. Куда его ведут эти львы? Надеюсь, куда-то далеко,  куда-то 

очень далеко, куда-то слишком далеко. Не люблю в его глазах видеть, как он оттуда 

возвращается. Человек к этому не может подготовиться. Его кожа опять горит. Снова 

спросил меня о рыбе. Я сказал ему, что только львы были во сне. Некоторые бури 

непредсказуемы, а данная - последняя, к которой он не приготовился. Он не гордился этим 

и он чувствует, что его предали. Всё, что было, и что он считал реальным, исчезло. Его тело 
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стало странным. Они не понимают друг друга, не принадлежат друг другу. Он не доверяет 

своему телу, оно стало слишком непослушным в последнее время.  

Что сейчас сделать с рыбой? Она однажды была такой красивой, такой сильной, 

такой дикой, как Сантьяго. Что нам осталось? Только воспоминание. Тот скелет, чтобы 

запомнилось. Это нас убивает. Мы такие маленькие. Хочу обратно. Как покинуть эту 

страну? Меня Куба душит. Отравляет меня. Хочу старика возвратить обратно. Он не 

принадлежит здесь, здесь все ему чуждо. Наше место – в море, там живём, там наши братья, 

мы свободны, мы дики, мы хотим большего, хотим ещё, ещё жизни, ещё борбы, ещё 

всего,  ещё, ещё, ещё. Он бы, наверное, хотел вернуться. Проснись, ты должен есть. Давай, 

Сантьяго, давай, дядя! Дядя! Дядя! Дядя, вставай, нас ждёт приманка, ждут многие рыбы, 

многие большие рыбы, больше, чем она. Дядя! Море сияет. Сегодня la mar. Ну, мы ловим 

больше, ловим лучше, просто вставай. Вставай! Дядя, нас ждёт золотое солнце! Дядя!  
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N E M A Č K I  J E Z I K  /  D I E  D E U T S C H E  S P R A C H E  

 

 

 

Vorwiegend unter Masken 

 

          Autor: Filip Šijan Kablar IV/4  

              Übersetzer: Dunja Šoškić IV/4 und Kosta Spirić IV/4 

 

Heute Morgen, an einem Tag ohne Sonne, habe ich ihn auf dem toten Weg gesehen, nah bei 

meinem Haus, in der  Nähe  der  verstummten Eisenbahnstrecke. 

Vor langer Zeit haben wir uns im Traum getroffen, in der Steppe Kasachstans, wo er sich nach der 

Gefängnisstrafe niedergelassen hatte. 

Deswegen habe ich ihn heute Morgen sofort erkannt. 

„Ich sehe, Leute haben die alten Masken abgenommen und die neuen aufgesetzt“,  sagte er. 

„Genau, wegen des Virus“, antwortete ich. 

Jung und dünn, einen Mantel tragend, ist er hinter der Ecke verschwunden. Vor wenigen 

Augenblicken habe ich einen Brief gefunden, der  unter meiner Tür durchgeschoben worden war: 

„Du erinnerst dich an mich? Ich bin der lebendig Eingesperrte, Isolierte – da ich empfindlich und 

anfällig bin. Die Decke ist mir auf den Kopf gefallen,  Hunger hat meinen Körper aufgefressen, 

der Brief meiner Mutter  hat mich ins Herz gebissen. Mein Geist, mein Geist erkrankte an dem 

Virus der Ungerechtigkeit, an der Verbitterung, am Trotz, an dem Elend und Luschin, an den 

wucherischen Schlangenaugen, an diesem Zimmer... Ich war nicht genesen: ich habe getötet.  Mich 

selbst habe ich auch umgebracht. Ich versteckte mich unter der Maske. Jetzt brauche ich sie nicht 

mehr. Ich bin ein unglücklicher, dürrer, blütenloser Baum. Der ganze Schnee Sibiriens hat meine 

Sünde nicht bedeckt. 

Ich sehe, ihr habt Angst. Ihr habt Angst vor der Angst selbst, vor der  Wahrheit und Lüge, vor 

vielleicht und sicherlich, vor morgen und... Der Teufel hat wirklich Lust zum Spielen! Lacht ihn 
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aus! Besiegt  ihn mit Schönheit! Ich sehe, es gibt Luschins  in Hülle und Fülle. Wenn sie diese 

Masken abnehmen, werden sie ihre alten  aufsetzen...die Eigensüchtigen. Findet  Rasumichins, sie 

tragen keine Masken, und  Dunjas auch. 

Swidrigailow hat seine Masken erst vor “der Reise nach Amerika” abgenommen. Porfiry 

Petrowitsch nimmt den anderen ihre Masken ab und zweifelt  an allem, was er auf der Welt gesehen 

hat, aber er hat keine Beweise. 

Immer noch  leide ich an derselben Krankheit, weil die Welt derselbe Ort ist, und alle Städte sind 

Petersburg. Die Frühlinge gehen vorbei, der Schnee fällt wieder. Das Eis des einsamen, sündigen 

Herzens hat sie aufgetaut, die  in Sünden unerfahren, im Unglück stark ist.  Blaue Vögel der 

Traurigkeit in ihren Augen sind mein Himmel. 

Und wenn ihr diese Masken abnehmt –  setzt  keine anderen  auf!!! Seid diese ehrliche, schöne und 

unschöne, goldene und erforderliche Wärme.“ 

R. R. Raskolnikow 
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Die zweite Chance Ahmed Nurudins 

 

Die Autorin: Lena Vićentijević IV/4  

Übersetzt von Lena Vićentijević IV/4 und Milena Pantović IV/4 

 

 

       Mein Name ist Ahmed Nurudin; man gab mir ihn  und ich nahm  das Angebotene an. 

         In der Stille des Kerkers lausche ich kniend den Schlägen der Schicksalsuhr, dem grausamen 

Galopp des Geschicks. Ich geriet hierher, denn jemand hatte  meine Ehre und das Leben eines 

anderen Menschen verteidigt, und gleichzeitig mein eigenes gefährdet. Einst war ich das Licht des 

Glaubens, jetzt bin ich ein Vorbote der Dunkelheit; kniend warte ich auf den Tod, mit dem Herzen 

ganz erfüllt von zerronnenen Wünschen und gebranntem Gewissen.  

            Tagaus, tagein betrachtet  mich mein Nachbar und Mitleidender Aćim. Der strenge, mutige 

Draufgänger aus der Familie Katić, der schon alt gewordene  Radikale  aus Prerovo. Gerechtigkeit 

verlangend und nach Ordnung strebend, haben wir uns beide in die teuflischen Sachen Macht und 

Herrschaft  eingemischt. Aber es scheint, dass wir beide uns geirrt haben. Mich verriet mein eigenes 

Gewissen, und ihn betrogen zu hohe Erwartungen, die er von seinen Söhnen hatte, und ein  zu 

starker Wunsch, das Leben der anderen zu beherrschen. Er hat allzu viel von ihnen gefordert. Wer 

zu viel fordert, ist schwach, sowie das, was von ihm gefordert wird, egal ob er ein König oder  ein 

Bettler  ist. 

             Lange sitzen wir, ohne ein einziges Wort zu sagen. Schweigen sind unsere Worte und 

Blicke unsere Strafe. Aus seinen Augen blitzen Pfeile: raue, entschlossene, tödliche. Sie streben 

nach oben, nach jenem kleinen Fenster im Kerkerdach, wodurch  von Zeit zu Zeit  manch 

ein  Sonnenstrahl ganz schüchtern dringt. Aber wozu ist das alles, wenn seine zerrissene vornehme 

Tschakschire  am Gefängnisbett festgeklebt sind. Umsonst schießt du in den Himmel, alter Jäger 

− dort gibt es  für dich keine Vögel mehr. Deine Söhne gibt es auch nicht; sie sind weggeflogen,  in 

alle Winde zerstoben: die einen in die weite Welt, die anderen nach Hause, zu ihren Gattinnen und 

Kindern. Es gibt niemanden, der  den alten Falken ablösen und ihm die verletzten Flügel verbinden 

würde...    
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            Was ist denn das? Wollen sie mich schon abholen? Ich höre das Getrappel der Schritte, die 

Nachtskavallerie, den Schicksalslauf... 

          Doch habe ich keine Angst. Wozu denn  Angst, Leiden  und Nachdenken darüber, was hätte 

geschehen können? Wenn es hätte geschehen können, wäre es geschehen − aber es geschah nicht. 

Und was nicht geschehen ist, sieht immer schön aus, weil es in weiter Ferne liegt  und nicht  mit 

Enttäuschungen und Dreck, den die Wirklichkeit mit sich bringt, beschmiert ist. Mein ganzes 

Leben lang habe ich zu viel nachgedacht.  Wenigstens sterben will ich ohne Last des Ahnens. 

           Ich weiß, das Kerkertor wird sich öffnen, die  Wächter werden mich anpacken; 

erwartend  dass ich den Tod und die Strafe befürchte, werden sie mich wie einen geprügelten Hund 

durch die Flure und Straßen schleifen.  

         Oh, meine Missgeschicke, ihr wisst  nicht, dass ich seit langem ein toter Mensch bin, lange 

bevor  ihr  mich in diesen Shaitans  Keller gebracht habt. Euer Urteil und euer Wort können mich 

nicht treffen, da ich mir selbst der  strengste Richter bin. Mein Gewissen ist viel schärfer und 

schneller als die  Feder  des Kadis. Meine Asche habe ich über Hasans Haftbefehl verstreut, auf 

den ich  meinen nichtigen Namen mit kleinen, feigen Buchstaben  geschrieben habe. Sucht mich 

dort, wenn ihr den Scheich Ahmed Nurudin, Stolz und Ruhm der Tekieh, braucht. Hier ist nur die 

geborstene Schale. 

        Da kommen sie. Aber wartet mal, das sind weder die Knechte des Kadis  noch die 

Gesandten des Sultans. Sie haben keine Pistolen, keine Peitschen; sie tragen nur manchen silbernen 

Kram und seltsame Masken im Gesicht.  

        ,,Guten Tag, im Namen der Behörden benachrichtigen wir Sie, dass Sie infolge der Seuche, 

die überall herrscht und sich schnell ausbreitet, vorläufig freigesprochen würden.  Deswegen 

wird  das Versammeln der  Menschen im kleinen Raum verboten. Demnach müssen alle Häftlinge 

und Wächter dieses Gebäude verlassen.”                 

  

        Ungläubig starrten Aćim und ich   den kleinen blonden Mann  an, der uns  die 

rettungsvolle  Nachricht  mitteilte. Keiner von uns durfte daran glauben. Diese Welt und das Leben, 

von dem ich mich für immer verabschiedet habe, rufen  mich jetzt zurück… Wohin  soll ich 
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denn  gehen? Zu wem? Zu meinem Vater, der sich an mich kaum noch erinnert? Zum toten Bruder? 

Zu dem, der mich in der Tekieh ersetzt hat, der mein Sohn hätte sein können? 

        ,,Kommt schon,  junge Männer, steht  auf und geht los!”, sagte der Wächter. ,,Die Zeit ist 

gekommen, dass wir uns verabschieden,  geht jetzt zu euren Angehörigen zurück!” 

         ,,Ich habe keine Angehörigen”, sagte Aćim scharf. ,,Meine Söhne sind  des Staubs von 

diesem schlammigen Boden nicht wert.  Sie sind Schwächlinge. Nimmersatte und Schurken.  

        Sei nicht so hart, Aćim. Das sind zu grobe Wörter. Wir können nie wissen, was wir tun 

würden, wenn uns jemand mit der Schlinge unserer Würde und Redlichkeit  würgen würde. 

Würden wir sie abschneiden und  weiter ohne Ehre  leben oder würden wir  zusammen mit unseren 

Prinzipien in den Tode gehen? 

         Niemand kann das im Voraus sagen. 

*** 

       Ich stehe vor der Festung, allein und erschöpft. Nach so vielen Jahren  atme ich. Diese lang 

vergessene Klarheit der Luft erinnert mich an jemanden; an einen Vagabunden, Spaßmacher; an 

einen edlen Schelm und Ritter der Freiheit. An meinen besten Freund, dem ich nicht in die Augen 

schauen darf. Nicht, weil er mir Vorwürfe machen und mich verurteilen würde; ganz im Gegenteil 

-  seine Bereitschaft mir zu vergeben, würde mich viel mehr verletzen als der Tadel, weil ich mir 

selbst nicht vergeben kann. 

      Ich kehrte durch das alte, leere Geschäftsviertel zurück, aus  dem   alle wegen dieser 

verdammten Seuche geflohen waren. Ich konnte  nur ein paar gut bekannte Gesichter sehen. Alles 

ist gleich - und nichts ist mehr so, wie es früher war. Plötzlich hat  mich aus dem Abgrund meiner 

Phantasie der Geruch vom grünen, jungen Frühlingsgras herausgezogen. Den Geruch habe ich 

schon einmal gespürt; vor langer Zeit, während eines täuschenden Frühlings, als ich die einzige 

Frau, die ich jemals geliebt habe, gehen ließ.  

      Ich habe diese Chance für immer zerstört, weil ich  für die Liebe nicht  kämpfen durfte. Als 

diese junge Frau weggegangen war, hat  sie  alle Türen meiner Zärtlichkeit und Wärme für immer 

versiegelt. Sie ließ mich in einer kalten Täuschung leben, dass ich sie vergessen und den 

Schmerz  überwunden  hatte, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe nur gefroren. 

 

        Jetzt habe ich die Gelegenheit bekommen, einen alten Fehler zu korrigieren. Geh, Ahmed, 

kämpfe! Das Glück ist kein Regen, der auf uns fällt. Es ist ein fliegender Vogel: wir müssen ihn 



Филолошка гимназија 

 

122 
 

jagen, um ihn fangen zu können. Hasan wandert sicherlich irgendwo – durch Wiesen und 

Weiden,  von Hügel zu Hügel, immer  auf der  Suche nach Lachen und Freude. Sein ganzes Leben 

lang sucht er nach etwas  und findet es nie. Oder er findet es, aber behält es nicht für sich, weil die 

Welt ohne vergebliche Abenteuer für ihn langweilig würde. 

        Gott, du weißt: ich habe in meinem Leben nur selten für etwas gebetet. Ich habe mich mit 

allem abgefunden und nickte gehorsam, solange ich konnte. Jetzt bitte ich nur um ein Ding  - um 

Vergebung. Für mich und für Aćim, für seine Söhne und für alle Menschen. Du und mein Freund 

seid  bessere Menschen als ich, ihr werdet das für mich tun können, ich glaube daran. Ob ich mir 

selbst vergeben kann, weiß ich nicht. 

        Ich werde aber  durch unschuldiges Gras der Freiheit beharrlich  wandern, auf der  Suche 

nach Hasan, in der Hoffnung, dass er noch immer alles schützt, was menschlich und wertvoll in 

mir war. Das Schicksal wird zeigen, ob ich seiner Freundschaft  noch immer wert bin. 

 

 

Anmerkungen 

1. die Tschakschire – Hose als Bestandteil  der serbischen Männertracht, die oben breiter  war und nach unten 

immer enger wurde 

2. der Schaitan – Teufel im Islam 
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Warum sich Hasan mit dem Schicksal nicht abfindet, während 

Meursault  Milchkaffee trinkt 

 

 
Die Autorin: Natalija Lošić IV/4  

Übersetzt von Sofija Nasković IV/4 und Mateja Dimitrijević IV/4 

 
 

I 

 

             Ich sitze nur da und in einem Moment wird es mir klar. Es mangelt mir an Zigaretten. Doch 

kann ich sie nicht kaufen, weil alle Geschäfte geschlossen sind, obwohl es fünf Uhr am Nachmittag 

ist. Kaffee habe ich aber schon gekocht. Ich könnte Maria anrufen, sie könnte bei mir 

vorbeikommen. Sie würde sicher kommen, auch wenn ich angesteckt wäre. In der Tat gibt es keine 

Zigaretten. Die Welt ist ein seltsamer Ort. Maria hat sich nicht gemeldet. Mein Zimmer wird 

von  der  Sonne hell angestrahlt. Maria hat vielleicht  Zigaretten bei sich. Ich kann keinen Kaffee 

ohne Zigaretten trinken. Überall um mich herum sind warme Farben. Wegen ihnen tun mir die 

Augen weh. In den letzten zwei Tagen emfinde ich einen seltsamen Druck in der Lunge.  

Na ja, wer weiß, vielleicht könnte ich ausgehen. Der merkwürdige Nachbar, der 

auf  der  südlichen Seite der Straße lebt, hat  sicher Zigaretten. Ich kann keinen Kaffee ohne 

Zigaretten trinken. Es ist mir egal, auch wenn ich verhaftet werde. 

 

II 

Ich klopfe  an seine Haustür, aber er öffnet sie nicht. Die Sonne  knallt  schon auf meine 

Augäpfel. Ich versuche es nochmal....nichts passiert. Sobald ich die Entscheidung  aufzugeben 

getroffen habe, sehe ich ihn, wie er sich mit großen Schritten die Straße entlang  seinem Haus 

nähert. ,,Guten Tag, lieber Nachbar, wie kann ich dir helfen? Warum bist du  zu dieser Zeit 

draußen?”, sagt er mit einer starken Stimme. Ein tapferer Mensch, klar. 

,,Hast du eine Zigarette? Ich muss eine Zigarette rauchen, und mein Kaffee wird  kalt.”  

„Deswegen bist du denn rausgegangen, Mensch? Möchtest du gesehen und verhaftet  werden? 

Willst du, dass man  dich für einen Taugenichts hält, der nur Krankheiten verbreitet und keine 
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Achtung vor dem Gesetz hat? Willst du ins Gefängnis  wegen einer Prise Tabak  geraten? Und 

noch hier, vor meinem Haus?”, fängt er an.  

„Hör mal auf, hör auf! Du warst doch auch draußen! Was machst du während der Polizeistunde 

außerhalb deines Hauses?” 

„Ich helfe den Menschen, mein Freund. Wenn die Grenzen schon gesperrt worden sind und 

ich  nicht fahren darf, will ich den Nachbarn ein bisschen Geld bringen oder irgendwas anderes, 

was sie brauchen.  Ein bisschen Mehl, Milch und Brot. Es ist sehr schlecht, den Bedürftigen nicht 

zu helfen. Letztendlich ist das  besser, als in diesen schlechten Zeiten wieder anzufangen, um Geld 

zu spielen. So ist es bei mir: entweder wandere oder spiele ich um Geld. Wenn ich schon die 

Staatsgrenze nicht überqueren darf, dann überschreite  ich die Grenze des Gesetzes! Aber, was 

wolltest du mich denn  fragen? Ach, na ja. Verzeihung, ich habe  keine Zigaretten. Seit einiger Zeit 

habe ich  keinen Tabak mehr zu Hause.” 

„Du hilfst also den Menschen? Warum verschenkst du  deine wertvollen Vorräte an die anderen? 

Du wirst sie ja  brauchen!” 

„Was wird mit uns allen passieren, wenn wir uns voneinander in Schwierigkeiten entfremden?  Es 

ist gut, anderen zu helfen. Was hast du davon, wenn du der einzige in der Stadt bist, der satt ist, 

während alle anderen um dich herum hungern?”, erwidert er und es scheint, als ob er von seinen 

eigenen Worten völlig überzeugt wäre.  Jetzt bin ich total verblüfft. Mir fällt ein, der wird bestimmt 

verhungern, wenn er alles verschenkt,  nicht ich. „Bis bald”, sage ich. Mein Kaffee muss schon kalt 

geworden sein.  Mensch, ich hätte  Maria noch einmal anrufen sollen. Sie hätte sich sicher 

gemeldet.  
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Eines Tages wird alles vorbei sein 
 

                     

                         Die Autorin: Danica Tašić IV/4 

                                                                                 Die Übersetzerin: Isidora Knežević IV/4 

 
  

 

,,Oh Gott, oh Gott.. wo bin ich jetzt?”, schrie die in Panik geratene Frau, die aufgewacht ist, 

umgeben von kahlen Wänden und einem leeren Hof, der wie ein Gefängnis aussieht.  

,,Was ist das Leute? Helft mir! Wo ist mein Wagen?”,  rief sie hektisch durch den Hof gehend. Ein 

Mann in der Mönchskutte ging auf sie zu und tippte ihr auf die Schulter. Mit einer ruhigen Stimme 

sagte er: 

 ,, Haben Sie keine Angst, beruhigen Sie sich und erzählen Sie mir alles langsam.” 

,,Wer sind Sie? Und was für ein Ort ist das?”, sagte die erschrockene Frau. 

 ,,Ich bin Frater Petrus, ein Gefangener hier genau so wie Sie.” 

,,Ein Gefangener?! Wo sind wir denn? Warum wurden wir verurteilt?”,  fragte die Frau. 

,,Sind wir nicht, wir wurden hierher gebracht, allerdings werden wir  Gefangene genannt. Wir sind 

in unserer eigenen Haut gefangen. Außerhalb dieser Wände brach ein großes Übel aus, eine 

Krankheit hat  die Menschen angegriffen, sie wählt nicht, ob das ein guter oder ein schlechter 

Mensch sein wird. Wissen Sie, dass das einst ein Gefängnis war. Ich habe in ihm ganze zwei 

Monate verbracht. Auch das Gefängnis ist wie dieses Ungeheuer, es wählt nicht, wen es in sich 

hineinzieht”, sagte Frater Petrus. 

,,Warum wir? Was haben wir mit dieser Krankheit zu tun?” 

,,Sehen Sie, darüber genau  spreche ich.  Sie sind nicht krank, ich bin auch nicht krank, dieses 

Elend hat uns gezwungen, hier zu sein . Ich bin, wie ich schon gesagt habe,  Priester. Ich wurde 

hierher gebracht, weil wenn ein solches Unglück passiert, kommen die Menschen, Jung und Alt, 

zu mir, sie wenden sich an  Gott  und beten. Deswegen kann ich für andere gefährlich sein oder, 

Gott bewahre, kann ich jemanden  anstecken, ich denke an diese Krankheit… Und Sie, ich habe 

gehört, dass Sie  Händlerin sind?”, fragte Frater Petrus. Dann antwortet die beruhigte Frau: 

,, Ja… Ich bin Händlerin… Ich bin Anna Fierling und reise überall hin mit meinem Wagen 

und  biete den Menschen alles, was ich kann. Und was man alles bei mir finden kann!”, lächelte 

die Frau, stolz auf ihre Arbeit. ,,Und jetzt läuft meine Arbeit gut, wie vor dem Krieg, und diese 
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bösen Menschen haben mich unterbrochen und hierher gebracht! Wie komme ich jetzt aus? Was 

mache ich jetzt? Sie haben mir alles genommen, auch wenn all das vorbei ist, was mache ich ohne 

meinen Wagen. Wo gehe ich hin?”, sprach die Frau weiter, während sie  auf und ab ging und sich 

an ihre Notlage  erinnerte. 

,,Wir müssen uns so benehmen, gnädige Frau, und Sie selbst sind  dazu fähig. Machen Sie sich 

keine Sorgen um Ihren Wagen, keiner wird ihn anfassen, weil alle hier oder in ihren Häusern 

eingesperrt sind. Es ist nicht wichtig wo, alles ist dasselbe, keiner kann raus. Auch Sie wurden 

hierher gebracht, weil Sie mit Menschen arbeiten, weil Sie Händlerin sind. Wir müssen vorsichtig 

sein. Sie sollen sich keine Sorgen um den Profit machen! Keinem hat dies etwas Gutes gebracht. 

Gehen Sie nicht mit dem Kopf durch die Wand, viele haben das versucht und es ging nicht gut. 

Diese Wände sollen wir fest und hoch halten, wegen der anderen und auch wegen uns selbst. Was 

würde Ihnen eine Handvoll Mehl bringen, die Sie an eine arme Seele verkaufen würden, die Sie 

dann auf dem Gewissen haben müssten? Bleiben Sie deswegen hier und widersetzen Sie sich nicht, 

in solchen Zeiten ist unser eigenes Wohlbefinden nicht so wichtig wie das Wohlbefinden von uns 

allen. Das Volk wird weiter existieren, weil es das Unglück schon vielmals überstanden hat. Es 

wird weiter existieren, wenn wir alle gegen das Unglück kämpfen und am Ende… wird das alles 

vorbei sein… eines Tages wird alles vorbei sein…”, sagte der Mann und dann ging er in eine andere 

Ecke des Hofes. 
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L A T I N S K I  J E Z I K  /  L I N G U A  L A T I N A 

 

E solitudine 

 

                                                                                                     Scripsit : Mina Tonić IV/1 

                                                                                              Transcripsit: Mina Tonić IV/1 

 

Omnibus toto orbe terrarum qui passi sunt et qui patiuntur propter animam eiusque 

postulationem aeternam et ingentem dedico has paginas quas olim scripsi mea 

solius causa, et quas hodie mitto omnibus fratribus meis in dolore et in spe.    

                    Ivo Andrić, Ex Ponto      

 

           Cuinam nunc illa mulier juvenis oscula dat? Illa juvenis mulier, cui olim occurri formosam, 

juvenem, beatam, sedecim annos natam. Lucetne etiamnunc in oculis eius reflexio illa caeli sub 

quo ridentes ambulabamus, sub quo verba dispersa de amore et fidelitate susurrabamus? Lucetne 

etiamnunc istud caelum in oculis eius? 

Olim in campo parvirussiano arborem altam inveni: virgae eius floridae se offerebant vento 

et fluctuabant in vigore veris. At ego spectabam et animo contemplabar lineam fluctuosam corporis 

eius et niveam canentemque pulchritudinem a hominibus melioribus me petitam. 

Cui nunc, somniis mutilatis, peste mortis mundum rapiente, illa mulier juvenis oscula dat? 

Nunc, quando homines pereunt impotentia, sepulta iuventute, vere numquam victo. Nunc, quando 

basium mors est et vita solitudo tenebraeque alienationis, hominibus solis et senibus in 

valetuudinariis, in viis sine vestigio morientibus. 

Estne memor mei juventus eius beata, sedecim eius anni aeterni hodie, peste mortis 

mundum rapiente vigoreque amoris absente? Estne memor aut caelum intercidit in oculis eius? 

*** 

Et ubicunque specto, omnia sunt solitudo, et quodcumque tango, omnia sunt dolor. 
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Š P A N S K I   J E Z I K  /  L A  L E N G U A  E S P A Ñ O L A 

 

Ex Ponto en la era de la coronavirus 

o 

E solitudine 

 

Autora del texto original: Mina Tonic IV/1 

                                                                                        Traducido por: Nevena Mitic IV/6 

 

                                                                                           A todas las personas a lo largo del mundo entero,  

                                                               que han sufrido y que están sufriendo por  

el alma y sus grandes y eternas demandas, 

                                                                               dedico estas páginas que una vez escribí 

                                                           solo para mí, y hoy las envío 

a todos mis hermanos en el dolor y la esperanza. 
                                                                                                                      Ivo Andric, Ex Ponto 

 

            ¿A quién ama esa muchacha ahora? Esa muchacha de dieciséis años que encontré alguna 

vez, tan joven, hermosa y serena. ¿Sigue brillando en sus ojos el reflejo de ese cielo?, ese cielo bajo 

el cual caminamos sonriendo, bajo el cual susurramos palabras intermitentes de amor y fidelidad, 

¿Sigue brillando ese cielo en sus ojos? 

 

Una vez en la llanura de la Rusia Menor encontré un árbol alto: su floreciente copa ofrecía 

sus ramas al viento y se bamboleaban en la exaltación primaveral. Y yo lo miraba y pensaba en la 

línea ondulada de su cuerpo y la belleza blanca a la cual también anhelaban personas mejores que 

yo.  

 

¿A quién ama esa joven ahora? Ahora que la muerte y los sueños demacrados devastan al 

mundo. Ahora que la gente muere de escasez, de juventud enterrada, de primavera no vivida. Ahora 

que el beso es la muerte y la vida es la soledad y la oscuridad del aislamiento, mientras afuera la 

gente muere en los hospitales, en las calles, sola y vieja, sin ninguna mención.  
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¿Me recordará su despreocupada juventud, sus eternos dieciséis años? Hoy, cuando la 

muerte y la apatía egoísta devastan al mundo. ¿Me recordará o el cielo en sus ojos se ha apagado? 

 

*** 

 

Y mire donde mire, todo es soledad, y toque lo que toque, todo es dolor. 
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I T A L I J A N S K I  J E Z I K  /  L I N G U A  I T A L I A N A  

 

 

Ci aspetta il sole dorato 

               Autrice: Dunja Gajić IV/1 

                                                                                                         Traduttrice: Tara Čučković IV/6 

 

             Qualcuno è morto da qualche parte, però quel qualcuno oggi non sono io. Oggi è un nuovo 

giorno e sa di primavera. Non c’è nessuna nuvola in vista, sembra che la tempesta non ci sarà. 

Allora si deve andare avanti. È da solo, respira pesantemente. Gli fanno male i polmoni. Non l’ho 

neanche sentito stamattina mentre mi svegliava. Magari non è neanche venuto. Si, probabilmente 

non è passato. Devo sbirgarmi e andare da Martino mentre c'è ancora della verdura. Dicono che in 

questo periodo faccia bene mangiare verdura. Sicuramente dirà di nuovo che non ha fame. Lui non 

ha mai fame, dice che non gli piace mangiare, però una sardina non basterà. Tutte le sardine di 

questo mondo non basterebbero per farlo guarire. Ha troppe ferite. Lui è la peggior specie di 

infelice. E in più ha anche un tumore. Lo vedo in ogni macchia. Dicono che sia benigno, però io 

non vedo niente di benigno nei tumori. Neanche nei solchi sul suo collo, né nelle cicatrici. Non 

vedo più niente di benigno in nessuna cosa. Dubito di tutto. 

La morte si sta avvicinando di soppiatto, ma da quanto tempo?  Sono già ottantaquattro 

giorni che questa pestilenza imperversa, credo. La sento dietro di me. Non sono mai sicuro della 

sua presenza. Ieri sera era vicino, molto vicino. È insidiosa. Mi guarda, quarda il mio vecchietto, 

però non glielo lascio finché sono vivo. Non glielo do. Si è addormentato di nuovo. Il cibo si 

raffredderà. Non mi piace svegliarlo. Anche se si sveglia sempre con un sorriso.  Mi piacerebbe 

sapere che cosa sogna. L’ultima volta parlava dei leoni. Perché dei leoni? I suoi occhi sono così 

infinitamente e invincibilmente azzurri. Ti trascinano dentro come un vortice e a volte mi sembra 

che in loro non ci sia spazio per nient'altro che i suoi pesci. Chissà dove lo portano quei suoi leoni? 

Spero in un posto lontano, molto lontano, lontanissimo da qua. Non mi piace che nei suoi occhi io 

veda sempre quando ritorna da lontano. L’uomo non è mai pronto per quello. La pelle gli sta 

bruciando di nuovo. Mi ha chiesto ancora del Pesce. Gli ho detto che soltanto i leoni sono stati un 

sogno. Alcune tempeste non si possono prevedere, e questa è l’ultima che l'ha colto impreparato. 

Se ne vergogna. Si sente tradito. Tutto quello che era e che pensava di essere è sparito. Il suo corpo 
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ora è diventato per lui un estraneo. Non si comprendono, non appartengono uno all’altro. Non crede 

più al suo corpo, è diventato troppo disobbediente ultimamente.  

E ora con il Pesce? Una volta era così divino, così forte, così selvaggio, come Santiago. 

Che cosa ci è rimasto? Solo ricordi. Quello scheletro per farci ricordare. E questo ci ammazza. 

Siamo così piccoli. Voglio tornare indietro. Come si esce da questo paese? Questa Cuba mi soffoca. 

Mi avvelena. Voglio portare il vecchio indietro. Non ci fa niente qui, qui tutti sono sconosciuti per 

lui. Il nostro posto è sul mare, è là che viviamo, là sono i nostri fratelli, siamo liberi, siamo selvaggi, 

noi vogliamo di più, ancora di più, più della vita, della lotta, ancora di più, ancora, ancora. 

Sicuramente vorrebbe tornare indietro. 

Svegliati, devi mangiare! Dai Santiago, su vecchio! Vecchio! Vecchio! Vecchio, svegliati, 

la barca ci sta aspettando. Ci aspetta il pesce, ci aspettano molti pesci, tanti grandi pesci, molto più 

grandi di quello. Vecchio! Il mare sta brillando. Oggi è la mar. Dai, pescheremo di più, pescheremo 

meglio, su, alzati. Alzati, vecchio, ci aspetta il sole dorato. Vecchio! 
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K I N E S K I  J E Z I K  /  中文 

恐惧感 

                                                 作家：Mina Spasić IV7 

                                                     翻译：Ljiljana Milanović IV7 

 

他在那条在东北郊区的街道4004号前下车了。那时还不到早上九点。那个人紧张地

注意到以前在土地的小块发芽的现在烧的梧桐树，也发现在体面房屋的阳台上站着的人们

。他也发现了 最重要的事，它们旁边的药房。医院和盲墙关闭了在另一边的人行道。在

药房的窗户上有一个标语写着：禁止意大利人进入。没错， 这种的规律是对的，我们现

在， 在这种的情况下，在这个地区不需要他们。 

一个没戴着手套的司机卸下了行李箱。一个看起来疲惫，有痛苦的目光的女人终于

打开了门，她也没有戴防护手套。司机把找的钱放回手里，那个人心里想了：“我必须更

加小心。我犯了两个错误：我允许了他的手碰到我的手（即使我戴着手套，但你永远不够

安全），然后我的表情上可以看到恐惧。我不怕。 

”他没有碰门把手，便进入房间，首先注意到水槽，一个水罐和一个肥皂架。当他

走向那边时，他检查房间是否清洁，总的来说，他满意；他也有一个窗户。当房东（她没

有戴手套或口罩）问他叫什么名字，这个问题使他感到惊讶所以发他对她说，他姓Covid

。不是因为想减轻恐惧，他甚至没有真正感到恐惧，而是因为他最近几周脑子里只想它。 

Covid先生起初并没有离开家，只因为出去外边对身体有好处，他就出去了。几周

后，他晚上八点前短暂出去。一个下午，他去了离他那儿最近的电影院。他总是选择最后
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一排，坐在角落最好，这样只有一个人坐在他旁边。他在电影结束前不久离开电影院以免

他不得不经过不了解健康状况的人民群众。 

他一直一封电子邮件或通知也没收到，但他有着模糊的希望每天都能在报纸上读到

报纸上的一个专栏。他每晚都再次消毒整个房间，并喝巴拉圭冬青茶由于是被推荐的。他

以前孤独地度过了很长时间，但是那段日子与现在不同。他那时是按他的意愿这样过日子

了。当日子如此统一时，它们常常会合并，只有脑子里的 思想使日子与众不同，从而使

它们彼此之间无法完全融合。它执着地盯着钟时，但这种的与世隔绝的生活只能关于这种

可怕的情况的结束的新闻打断。 

屋子里有一个老阿尔萨斯狗，因为动物不能成为传播者，他跟狗交朋友了，尽管如

此，在这种隔离中还是必要有朋友。他跟他说西班牙语，但他所会说的一点的意大利语就

拒绝使用。Covid 先生所生活的是现在，而不是过去和未来， 过去和未来都无关紧要。他

没有生活在恐惧中，无论如何他每天说服了自己这些。他只想生活，如何过生活，都没有

关系。现在他还活着，仅那是必要的，仅此而已。 

一个晚上，当他从电影院回来时，一个年轻人偶然摸他的肩膀。他突然厌恶地看了

他，高个子的年轻人惊呆地道歉了。在他旁边的是一个看上去像意大利女人的女士。那天

晚上Covid 先生一直说重复自己，他不认识他们。然而，他两三个星期都没有逛街。 

他书架上有《新约》，这本书，Covid 先生，出于好奇，更多出于责任感，投入了

阅读最后一章。他真的认为”白骑士“不应该骑到他那儿，但是他仍然每天黎明前梦见他。

梦总是会在不同的情况下实现。首先他会热死，然后三名全副武装的男子和一名白骑士闯
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入他的房间或在电影院的出口处等待他，或者四个人都合并成那个在街道上摸他的肩膀的

年轻人，或他们就好像被视为不认识他。梦结束时，他会经常咳嗽得很多，此会叫醒他。 

一个三月的不安的早晨，他被难以形容的酷热所唤醒他。隔壁看见黑色，红色和苍

白的三个男人，他们三个跟随穿白衣服的，额头上写着19号的Covid人。他让他们稍等以

下，转身就好像想继续睡觉。那就是我所做的，是因为我觉得现在完成这种的情况比再次

重温这次相遇更好。 

他 一边咳嗽一边陷入了此魔力。 
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J A P A N S K I  J E Z I K  /   日本語 

恐怖 

 

作家: ミナ・スパシッチ Mina Spasić IV7 

訳者：ネベナ・ジュランとアンジェラ・ステピッチ  

                                                                                                 Nevena Đuran IV7, Anđela Stepić IV7 

 

 その男はある町西北区のその街路の四〇〇四番地でタクシーを降りた。まだ朝の

九時を打っていなかった。男は汚れたプラタナスの街路樹や、その一つ一つの根元の四

角い土、小さなバルコニーのついた上品な家々、それに続く薬局などを、まずまずとい

った様子で見まわした。向い側の歩道を、病院の長い窓のない壁がふさいでいた。ショ

ーウィンドウに「イタリア人はダメ」というサインがありました。「それでいい」と思

った、「この所でイタリア人は全然必要はない」。 

 ゴム手をはめないタクシーの運転手がトランクを下すのを手伝った。放心したよ

うな、疲れたような女がようやく戸をあけた。女もゴム手をはめなかった！運転手が運

転席から硬貨の中の一枚を彼に返してよこした。即座に「もっと気を付けなきゃ。失敗

二回してしまった。俺の手は運転手の手に触られて、しかもそのまちがいが俺にとって

重大だということを見られてしまったんだ。重大がない」。 

 ドアの取っ手を触らないでホテルの予約の部屋に入りまして、洗面器に気づいま

した。そこへ歩きながら部屋の清潔を確認してしました。すべては止宿人の気に入った

。女が名前をきいた時、彼はCOVIDと名乗った。別にひそかな挑戦でもなければ、実際

に彼が感じていない屈辱をやわらげれるためでもなく、ただその名前が彼を苦しめてい

たために、別の名前を思いつくことが不可能だったからです。 

 COVIDさんは初めに全然出かけませんでした。でもそれは健康に悪いから出かけ

なきゃと思った。二週間後、8時ちょっと前ホテルの部屋を出ました。最寄りの映画館
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に行くことにした。彼はいつも後席に座っていたんだ。人混みを避けるために、隣の席

がない隅の座を選びました。COVIDさんは「はどこにもれているかな」とっtって群衆の

中を押し分けたくなかったから、映画が終わる少し前出ました。 

手紙やメールが決して受け取れなかった。でも終わりを期待していたから毎日同

じ新聞の部分を読んでしまった。毎日、部屋はアルコール消毒をするようにしていたり

、それに暖かいお茶を飲んだりしました。一人暮らしをするのは初めてではなかったが

、今度は病気を心配して暮らしているから感じがとても変わった。毎日同じことをして

過ごしましたが考えがちがった。違う考えのおかげで何曜日かわかった。たびたび時計

を見てけど、このような生活は新聞のニュースだけで終わることだと思った。 

 隔離に仲間が必要でした。動物は病気の保菌者ではありませんから、その犬と友

達になりました。犬にスパイン語で話しかけたが、少ししかできないイタリア語は話し

たくないと思っている。COVIDさんは現在に生きています。過去と未来は大切じゃない

と思った。毎日「俺は怖くないよ」と心の中で自分に言っていた。生きたかっただけが

、生き方は大切ではないと思った。実は彼が生きていることは一番大切だと思った。 

 ある晩映画館を出ると、COVIDさんはある若い男の人に肩を触れられた。COVID

さんはその男の人の顔を見つめて、背が高い男の人はびっくりして小さい声で謝りまし

た。その男の人といっしょにイタリア人のような女の人が歩きました。その夜COVIDさ

んはその二人を知らないと言いました。しかしながら、三週間家を出なかった。 

 棚にある本の中でバイブルの新約聖書もありました。聞きたがりませんでしたが

、バイブルの新約聖書を読むのは義務だと思って本の最後の章を夢中になって読みまし

た。白い馬術の人がCOVIDさんの所に馬に乗って来ると思わなかったが、夜明け前に白

い馬術の人が夢に出てきました。夢は違いました。 夢の始めは暑かった。 COVIDさんの

部屋の中に三人の人と白い馬術の人がいました。 みんな凶器をもっていた。 部屋の中

に入ったとか、映画館の出口の前で待ったとか、四人は一人の道でCOVIDさんの肩を触

れた人になったとか四人はCOVIDさんのことを知らないふりしました。朝、関が出て、

ひどい咳で目が覚めてしまった。 
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ある落ち着かない三月の朝、厳しい暑さで起きました。 ドアのところに立った

三人の人を見ました。 三人の前に白いCOVIDさんがいました。 COVIDさんの額に１９と

いう番号が書いてありました。「ちょっと待ってください」と言って夢に戻りたくなっ

てまた寝てしまった。 その魔法の中に捕まえられた時、咳に捉えられました。 今それ

を終わったほうがいい思ったからそのことをしました 。 

 その魔法の中に、自分の咳に捕まれた。  
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N O R V E Š K I  J E Z I K  /  N O R S K  S P R Å K 

 

Vårene og sjø  

 

                                                                                                Forfatter av teksten: Ivana Đurić IV/1 

                                                                                                        Oversetter: Teodora Martić IV/1 

 
 

Karantene, hvilken dag, hvem vet? Korona sprer seg. Ensomhet er uavvendelig. Stillheten er 

høyere og høyere. Jeg ber den til å dempe seg, men den er vedvarende høyere og høyere i ørene 

mine. Det er veldig rart, hvordan man alltid lengter etter ensomheten. Noen ganger er man flau 

over begjæret sitt, man graver det inn i seg selv og omgir seg med mennesker. Man er skammer 

seg over lysten sin på at alle dør på et øyeblikk for at man kan oppfylle perversjonen sin. Ja, det er 

et veldig rart synonym for en ensomhet, men hvordan kan jeg kalle det annerledes? Med nok en til 

umuligheten min for å finne det rette ordet, beviser jeg at det er ikke verdigfulle følelser. Korona 

har hersket, og jeg har funnet det hva jeg har bedt om hele livet mitt. Jeg ser den nå. Ansikt til 

ansikt. Og den er ikke så pen. Det er noe umenneskelig, noe kaldt i den. Jeg prøver å rive meg løs 

fra den, men den jager meg med den samme gløden som jeg hadde jaget den med. Jeg er litt redd 

for den. Alt jeg ser i den, er egentlig meg. Bare nå, ser jeg meg selv mye renere, klarere. Jeg ser 

alle rynkene mine som livet har tegnet på pannen min hjerteløs. Rynkene som jeg  har aldri søkt 

for, de som har pålagt seg selv. Hvis du spurte meg når ville jeg lyve til deg, fordi jeg vet ikke 

svaret på det spøsmålet. Jeg ser den, men egentlig jeg ser meg selv, livet mitt. Døden har aldri vært 

så nær. Nå, når min rett for å bevege meg fritt er tatt fra meg, føler jeg døden, som sniker seg bak 

ryggen min. Lør som en rev, med makt til å falle over meg, ikke når jeg er klar, men akkurat i det 

lille øyeblikket når jeg ikke er klar. Hvem vet, kanskje korona måtte skje for at jeg kunne forstå 

noen ting i livet, for at jeg kunne se alle tapte muligheter og at jeg kunne nok en gang tiltrekke 

gode muligheter.I dette øyeblikket, når krone er mit liv, mynt min død og korona holder mynten, 

alt er klart for meg. Jeg ber til Gud, ja, akkurat den som jeg ikke tror på, Bućko, den lysmusen; jeg 

ber til alle krefter til at mynten lander på krone. Det stemmer, jeg ba alle for ensomhet, jeg har 

alltid lengtet etter den, men bare når jeg var sikker på at den blir avbrydt av klemmer til Dunja eller 

Milan, vitser til Uroš, smiler til Ana og Teodora, spørsmål til Jelena, sukker til Mina eller stemmen 



Живот по Осамнаестици 

 

139 

 

til sykepleieren. Det er bare nå at jeg forstår at de som gjorde den verdigfull. Har jeg forstått dette 

for sent? „Forsto hva for sent? Det er ikke for sent, jeg nekter å godta det.“ Disse skjøre ordene til 

min ny sykehuskamerat ga meg håp. Jeg så ham sove. Jeg synes at øynene hans virket altid våkne. 

Disse øynene, som var blåtte som sjøen, glimret og motsatt alderen hans med sin ungdom. Et lag 

av tykk hud på hendene ble skåret og skittet av smuss og kutt. Men han var stolt av disse hendene, 

de var bevis på at han har levd.“ Denne koronaen er ikke farligere enn den største fisken som jeg 

har møt og kjempet med. Jeg har ikke levd hele livet mitt å brøt med sjødyr for å bli drept av en 

usynlig sykdom. Hvis forkrøplede sverdfisken min har ikke drept meg, skal heller ikke dette.“ „Jeg 

er egentlig bare en liten mann, mye mindre enn den vakre fisken min, mye mer underdanig, å 

svarkere enn denne sykdommen, men jeg vil ikke gi opp, jeg vil kjempe. Man er ikke født for 

nederlag. Vi alle falter sammen gjennom livet og slår det...Livet slår oss også, men mye hardere 

enn vi gjør det, med kanskje vi reiser oss opp igjen. Jeg nekter å akseptere at man er i stand til 

nederlag. Det er alltid noen som kaster oss en lyslapp som vi drar i og flyter til overflaten...“ „ 

Kanskje er livet mitt virker ensomt, men jeg alltid har drømmene mine med meg. Når det er 

vanskelig, lykker jeg øynene og da er jeg  allerede på sjøen, i Afrika, omgitt av med løvene, men 

oftest er jeg sammen med gutten min, Mandolin. Det er lykken min som jeg alltid lette etter med 

min ulykkelig kropp.“ „ Beklager, jeg snakker...så... frakoblet, jeg vil ikke forstyrre roen din 

lenger.“ I det øyeblikket ble ensomheten og stillheten verdigfulle for meg igjen, og jeg har nøtt 

dem som før, og jeg ventet på at stemmen til Santiago skal avbryte dem når som helst. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Филолошка гимназија 

 

140 
 

K O R E J S K I  J E Z I K  /  한국어  

 
 

 

두려움  

 

       작성자: Mina Spasić IV/7 

번역자: Milica Martinović IV/7, SuMin Yang 

  

차는 그를 북동쪽 교외에 있는  4004번 빌딩 앞에 내려주었다. 아침 9시가 채 되지 

않았을 때 남자는 긴장한 상태로 얼룩덜룩한 플라타너스 나무와 그들이 온 땅의 광장과 

괜찮은 집의 발코니에 있는 사람들, 그리고 가장 중요한 것은 그 옆에 있는 약국을 

알아차렸다. 반대 쪽에는 병원과 막다른 길이 있다. 약국 창문에는 이탈리아인들은 이용할 

수 없다는 팻말이 걸려 있었다. 이러한 방법이 더 나을 거야, 우리는 그들이 필요하지 

않거든. 

장갑을 끼지 않은 운전자가 그의 가방을 내렸다. 피곤해 보이고 메스꺼워하는 듯이 

보이던 그와 함께 있는 여자도 마침내 장갑 없이 문을 열었다. 운전자는 손으로 거스름돈을 

주었는데 그것을 받은 남자는 생각했다: “더 조심해야겠다. 두 가지 실수를 했어.  나는 그의 

손을  만졌고(내가 장갑을 꼈어도 더 조심해야 돼) 두려워하는 나의 감정을 보여주었어. 

나는 두렵지 않아!” 

그는 손잡이를 만지지 않고 방으로 들어가서 먼저 비누와 주전자가 있는 싱크대를 

발견했다. 그가 걸어가면서 방의 청결을 확인했고 전반적으로 만족했다; 방에는 창문이 

있었다. 장갑과 마스크도 쓰지 않은 집주인이 그의 이름을 물었을때 그는 성이 코비드라고 



Живот по Осамнаестици 

 

141 

 

대답했다. 그가 느끼지도 못했던 공포를 완화시키기 위해서가 아니라 최근 몇 주 동안 그의 

마음속에 있었던 유일한 것이었기 때문이다. 

만약에 집에만 앉아있는 것이 건강에 나쁘지 않다면 당연히 외출하지 않을 것이다. 

몇 주 후, 그는 저녁 8시 전에 잠깐 나왔다. 어느 날 오후 그는 가장 가까운 영화관으로 갔다. 

물론 그는 항상 맨 마지막 줄에 있는 장소를 선택했는데, 가급적 옆 자리가 비거나 양쪽에 

사람이 없는 곳을 택했다. 그는 건강에 어떤 문제가 있는지 모르는 많은 사람들과 같이 

나가지 않기 위해서  영화가 끝나기 직전에 미리 나간다. 

그는 어떤 이메일이나 안내도 받지 못했기 때문에 막연한 희망을 가지고 매일 

신문의 칼럼을 한 편씩 읽는다. 그는 매일 밤 방 전체를 소독했고 따뜻한 음료가 권장됨에 

따라 차를 마셨다. 이전에도 이 남자는 고립된 채 많은 시간을 보냈지만 그 시절은 지금과는 

달랐다. 그는 자발적으로 했고 매일이 인상적으로 지나갔다. 하루하루를 똑같이 보낼 

때에는 생각을 통해서 그 시간들을 구분짓고 갈라놓을 수 있다. 그는 집요하게 시계를 

봤지만 이 고립은 이 상황이 끝났다는 뉴스에 의해서만  중단될 수있다. 

그 집에는 늙은 수컷 개 한마리가 있었는데, 동물은 바이러스를 퍼뜨리지 않기 

때문이다. 그리고 그는 이 고립에서  친구가 필요했다. 그는 그 개에게 스페인어로 말을 

걸었지만 조금 아는 이탈리아어는 하지 않았다. 코비드는 과거나 미래와는 무관하게 

현재에 살고있다. 그는 공포 속에 살지 않았고, 주기적으로 그것을 확신했다. 그는 그저 

살고 싶을 뿐이고 어떻게 사는지는 중요하지 않다. 지금 살아있다는 것이 중요하다. 

어느 날 저녁 그가 극장에서 돌아오는데 한 젊은 남자가 그의 어깨를  스쳤다. 신사는 

갑작스러운 혐오감이 들어 그를 바라보았고 키가 큰 청년은 놀란 모습으로 사과의 말을 
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늘어놓았다. 그 옆에는 이탈리아인으로 보이는 여자가 있었는데，그날 밤 코비드는 그들을 

모른다고 했다. 하지만 그는 2~3주 동안 거리로 나가지 않았다. 

선반 위의 책들 중에는 신약성경도 있었는데 코비드는 호기심에서가 아니라 

의무감에서 더더욱 마지막 장을 읽는 데 몰두했다. 그는 흰 말의 기수가 자신에게 올 자격이 

있다고 생각하지는 않았지만 그는 날이 밝기도 전에 여전히 그 꿈을 꾸었다. 그 꿈은 항상 

다른 상황에서 나타나곤 한다. 처음에는 무척 더울 것이고, 세 남자와 흰 말의 기수는 

무장한 채 그의 방에 침입하거나 영화관 출구에서 그를 기다리거나, 그 네 사람이 

길거리에서 그를 낚아채는 청년으로 섞이거나, 아니면 그를 모르는 사람처럼 지켜보곤 

했다. 꿈이 끝날 때  그는 항상 기침을 하면서 일어났다. 

안절부절 못하던 어느 3월의 아침, 그는 말로 표현 못 할 더위에 잠이 깼다. 그는 문 

옆의 검정색, 빨간색, 흰색의 세 남자를 보았고, 그 앞에는 이마에 19라고 적혀 있는 하얀 

코비드가 있었다. 그는 그들에게 기다리라고 하고는 다시잠을 잘 것처럼  돌아섰다. 나는 

이 만남을 다시 체험하는 것 보다는 지금 이 일을 끝내는 것이 더 낫다고 느꼈기 때문에 이 

일을 했다. 

그는 그 마법에 걸려 기침을 하기 시작했다. 
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МЕНТОРИ КОНСУЛТАНТИ НА ПРЕВОДИМА 

 

 

 

 
Енглески језик 

 

Др Александра Жежељ, професорка енглеског језика у Филолошкој гимназији 

(ментор консултант за преводе:  Јелене Батовац IV/1, Дуње Гајић IV/1, Гаврила Стојковића 

IV/1) 

 

Радмила Биговић, професорка енглеског језика у Филолошкој гимназији 

(ментор консултант за преводе: Теодоре Деспот IV/4 и Исидоре Кнежевић IV/4, Драгане 

Степановић IV/4 и Софије Насковић IV/4, Дуње Шошкић IV/4 и Маје Марковић IV/4, Косте 

Спирића IV/4 и Филипа Шијана Каблара IV/4)  

 

Александра Тодоровић, професорка енглеског језика у Филолошкој гимназији 

(ментор консултант за преводе: Јелене Ђокић IV/7, Немање Спасојевића IV/7 и Драгољуба 

Јаковљевића IV/7) 

 

Сања Јоветић, професорка енглеског језика у Филолошкој гимназији 

(ментор консултант за превод Јелисавете Димитријевић IV/7)  

 

Др Слободанка Глигорић и Мила Милисављевић, професорке енглеског језика у 

Филолошкој гимназији 

(ментори консултанти за преводе: Милице Станковић IV/1, Катарине Добревски IV/1 и 

Милице Станковић IV/1, Кристине Митровић IV/1, Мине Тонић IV/1, Уроша Јовановића 

IV/1, Иване Ђурић IV/1, Марије Васић IV/1 и Милана Бјелановића IV/1)  
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Француски језик  

 

Ивана Зечевић, професорка француског језика у Филолошкој гимназији 

(ментор консултант за преводе: Мине Тонић IV/1, Невене Кеџић IV/2, Викторије Богдановић 

IV/2 ) 

 

Јована Илић, професорка француског језика у Филолошкој гимназији 

(ментор консултант за преводе: Матеје Димитријевића IV/4, Уроша Јовановића IV/1  и Мине 

Тонић IV/1)  

 

 

Руски језик 

Весна Маричић, професорка руског језика у Филолошкој гимназији 

(ментор консултант за превод Ање Пешић IV/1)  

 

 

Немачки језик  

Александра Јовановић, професорка немачког језика у Филолошкој гимназији  

(ментор консултант за преводе: Лене Вићентијевић IV/4 и Милене Пантовић IV/4, Исидоре 

Кнежевић IV/4, Дуње Шошкић IV/4 и Косте Спирића IV/4, Матеје Димитријевића и Софије 

Насковић IV/4) 

 

 

Латински језик 

Др Ноел Путник, професор латинског језика у Филолошкој гимназији 

(ментор консултант за превод Мине Тонић IV/1)  

 

 

Италијански језик  

Јасмина Стојковић, професорка италијанског језика у Филолошкој гимназији 

(ментор консултант за превод Таре Чучковић IV/6)  
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Шпански језик  

Тијана Мијалковић, професорка шпанског језика у Филолошкој гимназији 

(ментор консултант за превод Невене Митић IV/6)  

 

 

Кинески језик  

Татјана Шуковић, професорка кинеског језика у Филолошкој гимназији 

(ментор консултант за превод Љиљане Милановић IV/7)  

 

 

Јапански језик 

Ивона Васић, професорка јапанског језика у Филолошкој гимназији 

(ментор консултант за превод Невене Ђуран IV/7 и Анђеле Степић IV/7)  

 

 

Норвешки језик 

Невена Богићевић, спољни сарадник 

(ментор консултант за превод Теодоре Мартић IV/1) 

(норвешки језик се до школске 2019/2020. није изучавао као званичан наставни предмет у 

Филолошкој гимназији; од школске 2020/2021. ученицима наше школе биће омогућено да уче и 

норвешки). 

 

Корејски језик  

PyeongHwa Jeon (전평화), професорка корејског језика у Филолошкој гимназији 

(ментор консултант за превод Милице Мартиновић IV/7)  
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ОСТАЛИ САДРЖАЈИ ПРОЈЕКТА ЖИВОТ ПО ОСАМНАЕСТИЦИ 

 
 

 

 

 

• ЗВУЧНА КЊИГА  

АУДИО-ЗАПИСИ ПРИЧА И ПРИЧАЊА 

 

Текстове из ове књиге на свим језицима Филолошке гимназије читају аутори, преводиоци 

и чланови драмске секције. 

 

Доступно на сајту Филолоше гимназије: https://filoloska.edu.rs/novi/ 

 

 

• МУЗИЧКИ АРАНЖМАН по мотивима песме Не јавља се, можда спава Анђеле Степић 

Текст, аранжман и вокал: Маша Ситарица IV/1 

 

Доступно на сајту Филолоше гимназије: https://filoloska.edu.rs/novi/ 

 

 

• ИЛУСТРАЦИЈЕ ПРИЧА  

 

Милан Бјелановић IV/1 

Илустрација прича  Страховање и Казна од Бога или подсетник на љубав? 

 

Дуња Шошкић IV/4 

Илустрација приче Друга шанса Ахмеда Нурудина 

 

 

 

 

https://filoloska.edu.rs/novi/
https://filoloska.edu.rs/novi/
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• ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЗИ 

 

Видео-записи:  

 

Мирјана Стакић Савковић, казивање уводне приче  

(аутор видео-записа Нина Марић I/3) 

Доступно на сајту Филолоше гимназије: https://filoloska.edu.rs/novi/ 

 

 

Учесници и ученици о пројекту 

(аутор спота Нина Марић I/3) 

 

Доступно путем линка: https://www.youtube.com/channel/UCMFqN_V1qNLqeHPBjTOasPw 

Јутјуб канал Филолошке гимназије 

 

 

Инстаграм профил Филолошке гимназије: @filoloska_gimnazija 

(Нина Марић I/3, аутор свих прилога о пројекту) 

 

Доступно путем линка: https://www.instagram.com/filoloska_gimnazija/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://filoloska.edu.rs/novi/
https://www.youtube.com/channel/UCMFqN_V1qNLqeHPBjTOasPw
https://www.instagram.com/filoloska_gimnazija/
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ЗАВРШНА РЕЧ ЗА НОВЕ ПОЧЕТКЕ 

У поверењу, дошапнућу ти нешто... 

 

 

Крајем маја прочитала сам последњи писмени задатак генерације матураната који потписују 

ову књигу. То је једини писмени чију тему понављам већ годинама  −  У поверењу, дошапнућу ти 

нешто.... И они који су га сада писали, у Осамнаестици су дочекани речима својих претходника, 

матураната из 2016.  Пре четири године дошапнуто им је шта их у Осамнаестици чека, како ће уз 

књижевност узрастати, ко ће од књижевних ликова провоцирати, ко мотивисати и подстицати, ко 

претити и спотицати, а ко утирати пут ка циљу −  израсти у Човека. Сада је ред на њих. Ови Људи 

који су у Осамнаестицу дошли као „жгепчад” и „голуждрава птичад”, у њој бивали „шмизле и 

шмизлани”, „банда бандаста”, „љубав наша”, песници, читачи, певачи, сликари, вајари смисла и 

лепоте..., сада дошаптавају онима који ће сести у њихове клупе.  

Будући летачи, пред вама су њихове речи. Разлог због којег ова књига није могла да се зове 

другачије. О Осамнаестици, која ће ускоро постати и ваша, дошапнуће вам понешто „Кец”, 

„Четворкица” и „Седмица” −  они чија су срца заувек присвојила живот по Осамнаестици. 

Охрабриће вам узлет, а ви ћете, баш као и они, уз књиге ширити своја крила и љубављу померати 

исцртане границе −  висина, лепоте и доброте. 

 

 

А матуранти вам у поверењу дошаптавају: 

 

Дошло је време да отворите нова врата. Ми ћемо вам их придржати. Изволите! Добро нам 

дошли у Осамнаестицу! Боравак овде плаћате својим талентима и срцем, а за узврат добијате 

књижевност, или како ми то овде кажемо −  оно од чега се живи.  

                                                                                                                         (Ања Гретић) 

Време клизи као брзи воз пролећне ноћи. Реке времена теку. Окрачали су рукави беле 

кошуље у којој сам септембра 2016. године стрепео у дворишту Филолошке гимназије. Падао и 

летео. Као из воде порастао на лепим причама из Oсамнаестице. Све их у недрима чувам и на пут 

носим. И сви драги људи мога су срца сапутници. 

                (Филип Шијан Каблар) 
 

Осамнаестица је онај последњи кабинет, на другом спрату Филилошке гимназије, у 

који када први пут зађете, више никада не желите из њега да изађете... Верујем да ћете 
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управо у овом кабинету са најлепшим заласцима сунца у Београду, звуцима гитаре и 

божанским гласовима дати све од себе да постанете део наше мале књижевне трупе са 

великим срцем и још јачим духом.                                                                                                          
                                                                                                             (Кристина Митровић)  

 

Пази како улазиш... Обриши ципеле, дигни главу и пажљиво осмотри око себе. Удахни 

дубоко. Наћи ћеш се у простору који ће ти променити живот.  

У поверењу, дошапнућу ти нешто, а то засвагда памти:  

Овде ћеш схватити да речи никада нису само речи, а нису ни само алати. 

Речи су топло пролетње вече, и кишно јесење јутро, и залазак сунца чије се боје, као песме 

Дисове, преливају кроз прозор наше Осамнаестице. И сваки ће ти дан бити дражи од претходног, и 

свака ће ти реч бити испуњена љубављу...  

Зато пази како улазиш... Не правиш тим корацима само себи место у овој школи, већ правиш 

и њој, и свим њеним људима, место у своме срцу. 

                                                                                                                      (Катарина Добревски)  

 И сусрет са учионицом, и сусрет са Учитељем у овој учионици за мене је био судбоносан. 

Осамнаестица се самоувереном живахношћу често претварала у театар на чијој су се позорници, све 

четири године, одвијали сложени заплети мог сазревања. Ретким даром који уме да дотакне одаје 

туђе душе и вештином мајстора присног са тајном вечности, Осамнаестица је, сопственом 

временском капсулом, оживљавала ликове и епохе, а слободоумном особеношћу књижевност 

претварала у начин живота који ће уједно бити и поприште борбе и склониште од спољашњег зла, 

охолости и просечности.  

                                                                                                                              (Теодора Деспот) 

        Име ми је песма, а презиме смех. Обично ме тако памте, а ја се не буним. Волим људе што виде 

радост и опијају се срцем. Али немој мислити да увек летим безбрижно, растерећених крила, и да не 

знам шта је туга и страх. И ја сам пре четири године седела у тој истој клупи у којој ти сада седиш, 

слушајући саставе бивших матураната и мислећи како мој никада неће бити прочитан. Дланови су 

ми се знојили од Андрићевог погледа изнад катедре, а петица на писменом задатку била је пенушав 

сан. И ето, од тог пенушавог сна сам лудом тврдоглавошћу и кратим ногама дошла до чврстих 

диплома и признања, и сама не верујући да је све то стварност. Морам те упозорити: пут је био 

напоран, али лепши него што сам и помишљала, јер су слова на папиру устала из гробова у 

читанкама, и почела да причају са мном као са другом, вероватно се обрадовавши што их неко 

коначно није крвнички преклопио чим је зазвонило.     

[..] Кроз твоју главу и живот проћи ће стотине јунака (мање срећних, више жалосних), а ти ћеш 

проналазити делове себе у сваком од њих. Хамлетова сумња прикривена бекетовским бесмислом и 

украшена Нушићевим (под)смехом... И све је то људски, томе Осамнаестица и служи. Само те једно 

молим: никада, никада немој постати Мерсо − безлична лутка без снова, наде, циља... Од свега се да 

опоравити: и од ране, и од грешке, и од смрти. Али ако ти једном постане свеједно за све, од тога се 

човек никад не излечи. Не веруј ако ти кажу да је слободан онај који се ослободи жеља. То није 

слобода. То је робија, са смртном казном на крају. Феникс изгори у својим жељама, коров иструли у 

земљи. Како желиш да завршиш: као пламен или као трулеж? Осамнаестица поставља и оваква 

питања. И учи те да на њих одговараш. 

                                                                                                                      (Лена Вићентијевић)   
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           Осамнаестица је заузела по парче срца сваког ко се у њој нашао и присутна је где год се њена 

посада отисне. Тако смо Осамнаестицу одвели и у Сремске Карловце, Нови Сад, Будимпешту, 

Сентандреју, Беч, и провели је путевима српских романтичара. Она нам је понудила путовање кроз 

време, у XIX век, и то кроз прозу, поезију, игру и уметност стваралаштва многих ученика. Ово 

путешествије за мене је једна од најдражих успомена [..]  Због Осамнаестице желим да будем 

пријатељ попут Хасана, истрајна попут Антигоне и да волим безгранично попут Змаја. 

Осамнаестицу бирам за учитељицу и животни путоказ, а књижевност и читање чувам као бег од 

ништавила и оно што ће ми помоћи да очувам  донкихотовштину у себи. 

                                                                                                                              (Анђела Остојић) 

Часови у Осамнаестици ће се много разликовати од оних у основној школи и то ће вам у 

почетку бити чудно, али брзо ћете се навићи. Заволећете читање и писање, као и причу и причање. 

Сродићете се са за књижевним ликовима. Открићете своје омиљене писце, а они ће вас научити 

правим животним вредностима. Почећете да уживате у књизи и да своје слободно време много више 

проводите читајући него на друштвеним мрежама. [..] Бићете мотивисани да пишете приче и песме, 

да стварате своја уметничка дела. Неописиво је задовољство које ћете осетити када сами нешто 

створите. Колико ви умете и колико други умеју сазнаћете на Путевима романтизма. Одушевићете 

се када будете видели за шта су све ваши вршњаци таленовани и бићете пресрећни што са таквим 

људима делите ову учионицу. 

                                                                                                                                  (Невена Ђуран) 

Преображај из голуждравог птичета у крилатог алабтроса носи у себи и свакакве препреке, 

али чак и када пропустите да кажете своју мисао на часу из пуког страха, или добијете лошу оцену, 

или не прођете на такмичењу онако како сте желели, немојте одустајати од свега онога што 

књижевност јесте. Она је за мене значила и још увек значи: знање, нова пријатељства, весели дани у 

Карловцима, Будимпешти и Бечу, свет омиљених стихова, ликова и мисли, сузе радоснице. Читајте, 

јер само тако имате прилику да сагледате свет и човечанство кроз наочаре зване лијепа књижевност. 

И само тако ће вам се тај свет који гледате чинити вредан упознавања и проживљавања. И само тако 

никада нећете бити на губитку. 

                                                                                                                                   (Марија Васић) 

 Сакупљајте речи и гланцајте их све док вам не буду блистале на длану. Не задовољавајте се 

минимумом. Јурите у Карловце, трчите у Тршић! Нигде ветрови не миришу као тамо. Нигде вода 

нема исти укус као на карловачкој чесми. Никад небо није тако непобедиво плаво као у мају над 

Радичевићевим Дунавом. Видећете како га он са вама несебично дели.  

Ретко ћете волети Марије као са Мајаковским и не варајте се да ћете икада после Лорке исто 

гледати на зелену. Можда ћете и ви осуђивати Богдана Поповића због његовог елитизма и његовог 

љубимца, Дучића.  Вероватно ћете од Скерлића тражити помиловање за Диса, вашег Диса, али ћете 

се зато са њим слагати када буде величао Борину „Коштану“. Можда нећете из прве разумети 

Душана Васиљева ни Момчила Настасијевића, али не брините се превише. Сачекаће вас они. Чекаће 

вас и Црњански, а са њим и бескрајни, плави круг и у њему звезда. Чекаће вас и његова Трешња. Ено 

је баш у нашем дворишту. А да знате само шта је она све чула! Ма само да знате какве она све тајне 

чува! Колико је са њом дељено љубави и среће, брига и суза. У сваком листу – успомене, наше 

успомене. 

                                                                                                                          (Дуња Гајић) 
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Ја осећам да више нисам иста особа која је дошла у Филолошку пре четири године. Ушла 

сам тако усамљена у Oсамнаестицу, али из ње нисам изашла сама. Постала сам богатија за једног 

Андрића, једног Ахмеда Нурудина, Јону Потапова, богатија за једну Софку, Ану Карењину, Татјану 

Ларин.  

Ако вам је некад потребан загрљај, препустите се нашим романтичарима. Падните у наручје 

Змају, Лази, Бранку и осетите топлину сваког њиховог стиха. Не занемарујте Нушића, Гогоља или 

Стерију − да се не бисте упокондирили или постали некакве тврдице. Има данас на свету пуно 

Јеврема Прокића, зато не будите један од њих. Не одустајте, борите се као Љевин, плешите кроз 

живот Коштаниним ритмом, имајте храбрости као Антигона и волите као Петрарка.  

Уверите себе, а и друге да сте ви необични људи. Уверите их тако што ћете заплесати на 

самој ивици моста. Ћоркан је започео, ми смо га пратили, а ви наставите. Плешите и својом лепотом, 

лепотом уметности заслепите сваког вука који покуша да вас спута. 

                                                                                                                                     (Ивана Ђурић) 

Драги ђаци, дошла сам у ову школу убеђена у то да јој припадам, да сам посебна и да ћу у 

њој бити запажена. Временом, припала сам јој, постала сам запажена, али је нестало оно првобитно 

самољубље, она детињаста жеља да свуда и свакоме будем посебна, другачија, да се истичем и 

такмичим са другима. Око себе сам имала изванредне људе који су били исти као и ја – заљубљени 

у језике и у њихову моћ да расветле смисао нашег постојања. Од другова и професора сам учила да 

постоји пријатељство, да постоји љубав, да постоји лепота на Земљи, да и даље постоје паметни, 

освешћени људи, да свет није огрезао у глупост и испразност. А то моје спознање хранила је 

књижевност, наш четворогодишњи пут кроз епохе, кроз велике људске умове, кроз епове и сонете, 

кроз парадоксе и симболе, кроз самопотврђивање и разоткривање оне највеће од свих тајни – живети 

и после смрти, упркос смрти, живети у инат својој људској ограничености и пролазности.  

...Драги ђаци-наследници, ви сте део културе, старе и лепе, ви сте део народа који је изродио 

Његоша, Доситеја, Вука, Шантића, Црњанског, Андрића, ви сте део  народа који је умео да пева 

упркос ратовима, упркос страдањима, упркос неправди. Ви сте део народа хајдучије и хајдука, који 

су певали јуначке песме у инат душманима, ви сте потомци оних страдалника који су душе оставили 

на албанским планинама, али и народа који је испевао ,,Плаву гробницу” и то три пута! Не 

заборавите! Одужите се! „Научите пјесан!” 

И за крај, замолила бих вас да никада не кажете – то постоји само у књигама. Не постоји 

строга двојност између правог света и света књижевности. Све се преплиће, све се спаја, све једно 

друго додирује. Стваралаштво своје корене има у мимезису, оно је настало тим пресликавањем, 

опонашањем појавне, емпиријске стварности, почело је од креде и пећине, а сада је саградило 

Вавилонску кулу речи. Учити књижевност значи памтити и не заборавити, значи веровати у људе, 

веровати у смисао, веровати у узношење. Књижевност, тај велики моћник који и ружне ствари 

претвара у лепоту, та велика мајка која рађа и цвета и никада се не истроши, та жена луда од жеље 

да се пода и ратник спреман да крвљу брани идеале од којих је саздан, књижевност увек своје изворе 

налази у стварности изнад које се уздиже. И још нешто – она никада не остаје дужна онима чије 

животе узме за себе. Књижевност – то су људи, несебични људи који су били спремни да од себе 

дају и да на радост човечанству обелодане шуму светлости која је расла у њиховом месу. Читајући, 

ми потврђујемо бесмртност тих људи.  

Зато – читајте! Пустите да вас писана реч промени, да вам поезија оплемени душу, дозволите 

себи да се, како Бодлер каже, „на крилима маште винете у поља светлости.” Верујте ми, човеку је 

лепа реч потребнија него хлеб. И запамтите, упркос свему, „Рукописи не горе” и књиге   и м а ј у моћ 

да промене свет! 

                                                                                                                                    (Мина Тонић) 



Филолошка гимназија 

 

152 
 

Ослушнули сте само делиће матурантских дошаптавања.  

Сва шапутања чувамо у  Осамнаестици из Филолошке гимназије!   

      

Аутори живота по Осамнаестици и истоименог пројекта 
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