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Тешко је бити усамљен 
Неки људи мисле да је бпље акп су сасвим сами, ја сам некада делила оихпвп мищљеое. 

Мнпги људи бирају ппгрещне пријатеље и збпг тпга се пкрећу сампћи јер бивају изневерени. 

Такпђе,бивају пдбашени пд стране друщтва збпг другашијих ставпва, мищљеоа, па и збпг 

изгледа.  

Пдувек сам била малп пунија пд псталих и збпг тпга сам била предмет исмејаваоа и пспба кпју 

задиркују из забаве и некпг свпг безпсећајнпг хира. Сећам се пснпвне щкпле крпз маглу јер је 

тп нещтп щтп сам пдувек хтела забправити. Банкет ппсле шетвртпг разреда пснпвне щкпле, 

прпвела сам сама вртећи се у круг са тракама и балпнима, дпк је свакп имап свпга пара. Не 

мпгу да се сетим на кпји рпђендан ми никп није дпщап, збпг тпга щтп су сматрали да сам 

бплесна јер нпсим шај у щкплу и да сам шудна јер не купујем ужину. Такп да сам цеп рпђендан 

прпвела сама размищљајући какп ће им бити на некпј екскурзији на кпју ја нисам мпгла да 

идем. Већ пд петпг разреда сам сматрала да ћу увек бити сама и да ће ме увек избегавати, 

задиркивати и слишнп. Пред крај седмпг, мпжда тек срединпм псмпг разреда, су другпви 

ппшели да се малп друже са мнпм. Али су ме увек псуђивали јер не нпсим „мпдерне“ ствари, 

кпје ми се кап првп нису дппале, а кап другп биле су ми скупе… 

Летп између пснпвне и средое щкпле сам једнп време прпвела са јакп лпщим друщтвпм и 

пдатле ппкупила неке лпще навике. Дпста дугп сам щетала сама, али тп летп… Тада сам 

схватила кпликп ми је тещкп… Тада сам псетила кпликп бпли тп щтп су искприщћавали мпју 

дпбрпту. Билп ми је тещкп када ппмислим да мени никада није имап времена да ппмпгне. 

Самп сам желела некпга да ме саслуща, да ме утещи пп кпји пут… Некп да буде уз мене кап 

щтп сам ја била шак и уз неке скпрп пптпунп неппзнате људе, макар и да их саслущам, щтп сам 

била и раме за плакаое. Једнпставнп сам прижељкивала да некп буде уз мене. У првпј гпдини 

су ме такпђе псуђивали збпг пдеће, јер сам самп црнп нпсила, сматрали су ме другашијпм и 

слишнп. Јакп је тещкп када десет гпдина седищ сам у клупи, увек нас је бип непаран брпј такп 

да бих увек ја седела сама, тек сада у трећпј гпдини имам друга из клупе. 

Сматрам да никп не би требалп да буде такп пдбашен јер самп усамљени знају какп је тещкп 

нпсити се сам са свима и целим светпм. 
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Не могу да прежалим 
Живпт није идеалан једнпг дана си срећан, а једнпг дана тужан. Ппнекад бих вплела да 

забправим нещтп щтп ме и дан данас гризе; нещтп щтп се дпгпдилп у 6. Разреду. Мпжда је 

требалп другашије, мпжда би билп бпље, али пд тпг дана је све ппсталп другашије.  Десилп се 

да ми се ујак разбплеп пд неизлешиве бплести. Али тпг дана када ми је сестра јавила да је ујак 

преминуп, нисам мпгла да верујем. Никада нећу прежалити да се таква трагедија десила и 

никпм шак не бих ппжелела јер нам тих дана није билп лакп, све је без оега празнп на пвпм 

свету. 

 

Не мпгу да прежалим свпју сестру јпщ пд малена. Тпкпм гпдина су ми мпји пришали какп ми је 

кренуп живпт и щта сам преживеп. Мпја мајка је била јакп лпща жена. Пна је била бесна на 

мене и изврнула ми је пбе нпге. Ппсле ми се сестра рпдила, али је мпја мајка није вплела и 

угущила је. Није ми лакп када шујем тп и јакп ме бпли… Данас већ имам 17. гпдина и сваки дан 

се сетим ое. Није лакп преживети такп нещтп, али сам се трудип да успем. Мпја девпјка ми 

ппмаже у тпме. Ппмаже ми вище пута у живпту. Пд ое шујем увек лепу вест. Девпјка ме увек 

насмеје и пнда се псећам малп бпље… 

 

Свакп у живпту има нещтп щтп никада неће прежалити. Некп не мпже да прежали неку љубав 

или драгу пспбу. Ја јпщ увек не мпгу да прежалим свпг пса. Мпј пас је бип вепма умиљат и 

дпбар. Кад гпд је некп дплазип, пн је лајап. Кад гпд сам плакала и пн је плакап за мнпм. Тај пас 

ми је бип најпмиљенији љубимац кпјег сам имала. Увек сам се играла с оим, сталнп је бип ту 

где сам била и  ја. Увек ћу га се сећати с великпм љубављу и укпликп дпбијем некпг пса, увек 

ће ми бити најдражи први пас. 

 

На пвпм свету ппстпји мнпгп ствари кпје шпвек не мпже прежалити. Мнпги људи ппкущавају да 

забправе щтп им је некп нещтп урадип, али када те некп за срце угризе или када ти прирасте 

за срце и ппсле тпга се ппнаща кап да вас не ппзнаје и да се удаљи пд тебе. Пре ташнп две 

гпдине имала сам другарицу кпја је била ппвушена, тиха, мирна.  Видела сам једнпг дана да 

када сам је звала, није се јавила. Питала сам је щта није у реду, щта јпј се дещава, пна је самп 

пдгпвприла: „Нищта“. Ппсле сам сазнала да бплује пд рака кпстију. Нисам мпгла да верујем. 

Плакале смп, али смп ппсле тпга заједнп прпвпдиле сваки дан кап да нам је ппследои. 

 

Свака пспба има у живпту неки тренутак кпји не мпже да забправи или да прежали. У живпту 

ппстпје тренуци кпји су пуни изазпва, усппна, падпва, неуспеха и неправда, а ппстпје и лепщи 

тренуци кпји не пстављају ружне усппмене. Не мпгу да прежалим и када ме мнпги  ппвређују, 

када је некп неправедан у живпту, мисли самп на себе и гледа какп да напакпсти другима. 
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Некада људи не умеју дпвпљнп да цене и ппщтују пнп щтп имају, када изгубе пнда се ппкају 

збпг свега, а ппстпје људи кпје се не ппкају и настављају даље пп свпм. Вплела бих да у живпту 

има маое неправда и људи кпји су пуни злпбе и кпје гледају какп би ппвредили друге људе 

збпг себе збпг љубпмпре или неких других разлпга. 

 

Свакпм у живпту се десилп нещтп щтп се не мпже прежалити. Мени се десилп пре щест гпдине 

када ми је умрп деда. Тпг дана мпји ме рпдитељи пустили да идем да га видим. Гпвприли су 

ми да је птищап далекп и да ме шува где гпд да сам, кад сам га питала где је птищап тада ми је 

ппказап на небп. Свакпг дана сам гледала гпре мислећи да ћу га видети, али нисам. Никад га 

нећу прежалити и забправити увек ћу га вплети. 

 

Живпт је сурпв и затп некп нещтп губи, али живпт је и леп затп се и дпбија у живпту. Када се 

шпвек нада и не нада, деси се у живпту щтп щта. Мени је бака умрла кпју сам јакп вплела и тп 

никакп не мпгу да прежалим. Мпжда имам ја псмех на лицу, мпжда ппказујем срећу, али у 

мпм срцу бака јакп недпстаје и да ме бпли јпщ увек щтп је немам вище. Прежалити тп је пнда 

кап да нищта није ни билп, али кад жалищ за неким или нешим пп мени знаши да нам је сталп и 

битнп щтп смп изгубили. 

У живпту увек некпга изгубимп, пнпг кпјег вплимп или кпјег смп вплели. Не мпгу да прежалим 

једну другарицу кпју сам мнпгп ценила и ппщтпвала, била ми је све у живпту. Десила се 

трагедија.  Пд тпг дана ја нисам свесна да се тп дпгпдилп и не мпгу да је прежалим јер знамп 

се пд малих нпгу. Била ми је најбпља другарица и увек пстаће у мпм срцу јер такве другарице 

кап щтп сам оу имала вепма тещкп се мпже наћи. 

 

Не мпгу да прежалим када сам другарицу среп са неким ненпрмалним типпм. Али сам пнда 

тек схватип где сам, па такп размищљајући, прпбудилп се нещтп у мени и размищљап сам да је 

прежалим  и рекап сам јпј да ћу да тп прежалим. Пна је ппшела да се смеје и рекла је: „Дпбрп“. 

И такп је тп пна схватила да сам је прежалип. 

Ја сам била кпд другарице на рпђендану, а тамп ми је бип бивщи дешкп. Прищап ми је и 

ппљубип ме је.  Разпшарала сам свпга мужа тј. тада ми је бип дешкп. Била сам на рпђендану и 

преварила сам га са мпјим бивщим дешкпм.  Пд тада тп не мпгу да прежалим. Тужна сам пд 

тпга дана и дан данас тп не мпгу да прежалим. 

 

 Ппмажем им да пакују ствари, смејемп се, али тај смех није кап када се радујем, јер знам да се 

ближи дан и да ће ппет да ми сви недпстају. Најтеже ми је када ме ујутру прпбуде да их 

испратим, изађем на улицу, ппгледам сестру плаше, ппгледам тетку плаше, пнда ппшнем и ја и 
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загрлим их. Најтеже ми је када се сетим да их видим једнпм гпдищое и седимп самп две-три 

недеље прекп лета. И такп сваке гпдине шекам летп да их ппет видим, и да ппет прпвпдим бар 

две-три недеље са оима. 

 

 Једнпг дана, пре 7. гпдина ми је умрп деда. Ја сам бип мнпгп везан за оега и ту нпћ је требалп 

да спавам кпд оих. Баба је наищла пп ппдне, а ја сам пре ппдне бип кпд деде. Птищап сам 

кући. Дпщли су мама и тата пп мене са ппсла и пдвели ме кући и рекли су да ће да ме дпведу 

увеше да спа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

вам кпд оих. Нещтп је искрслп и ја сам пстап кпд куће. Следећи дан када сам устап, тата није 

бип кпд  куће. Питап сам маму где је тата, пна није хтела да ми каже. Малп касније ми је рекла 

да је умрп деда и да је тата тамп у стану. Нисмп ищли у стан некп врем,  дпк га не изнесу у 

капелу. Ппсле два сата смп птищли у стан и тамп су сви плакали и ја сам плакап, затп щтп ми је 

билп жап. Ја сам деду мнпгп вплеп. Ппсле ми је билп жап, затп щтп нисам спавап кпд оих, а 

ппсле су ми рекли да је бпље щтп нисам спавап кпд оих затп щтп би се уплащип и имап би 

трауме пд тпг дпгађаја. 

 

Незаборавни догађај из мог ђачког живота 
У ппшетку је билп занимљивп и интересантнп. Нпви другпви, уппзнаваое са ушитељицпм. Ушищ 

да пищещ слпва, брпјеве, да шитащ, таблицу мнпжеоа и пунп тпга и теби занимљивпг, А какп 

ппстајемп старији све је теже и теже. У щкпли има пунп дпгађаја кпјих се сећащ и кпји су ти све 

смещнији щтп си старији. Неки дпгађај брзп забправищ, а неки те се уреже дубпкп у сећаое. 

Један дпгађај из мпје щкпле кпга се ја радп сећам је играое хпкеја у фискултурнпј сали. Једнпг 

дана наставник је за време физишкпг дпнеп пластишне палице и лппту и ппказап нам правила 

игре. Билп нам је јакп занимљивп јер тај сппрт и није пппуларан у наще крају. 

 

Разумевање 
Ппстпје пспбе кпје не мпгу да разумеју и да схвате живпт јер су псетиле да им живпт дпнпси 

лпще ствари. Бпре се за срећу, за кпју им се шини да им је ускраћена.  

Данас је врлп лакп псудити шпвека, а тещкп разумети. Неке пспбе кпликп гпд се трудиле и 

правиле да разумеју неку пспбу, никада неће разумети такп дпбрп щтп се десилп некпј пспби, 

дпк не псете на свпјпј кпжи. Јединп пспбе кпјима се десилп нещтп кап щтп је тпј пспби, успеће 

да разумеју. Данас људи самп гледају на тп какп се некп пблаши, какп хпда или какп је 

непбразпван и пдмах се ппдсмевају. Никп не пбраћа пажоу да ппсаветује или да ппмпгне тпм 

шпвеку,  да ппкущају да разумеју оегпв живпт, негп пдмах ппшиоу да псуђују, а да ни не знају 

разлпг, а кампли да имају некп разумеваое. Данас је нажалпст , врлп малп пспба кпје би те 

разумеле. Врлп је тещкп наћи некпга кпме мпжещ да верујещ и да та пспба успе да схвати и 
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разуме твпј нашин живпта. Вплела бих да на свету ппстпји мнпгп пспба да имају разумеваое 

према другим пспбама и да щтп маое псуђују.  

 
Разумеваое мпже да знаши и култура, какп си васпитан тп све ппшиое из куће, рпдитеља, 

браће. Мпрамп имати разумеваое према старијима, пспбама са инвалидитетпм  и другим 

људима. Најбитније је кпд шпвека здрав разум. Акп тп изгуби, чаба му пнда све! 

Разумеваое је најбитније, све дпк оега има, биће у реду све. Када нестане, нестаће све и све 

ће ппстати сивп.

 

Пна ме разуме, увек ми ппмаже мнпгп, впли ме пунп и увек је ту. Када се ппсвађам са мпјима, 

пна је ту да ме разуме, увек јпј пришам све, јер знам да ће да ме схвати и разуме. Никада ме 

није ппредила није стала прптив мене, увек је била са мнпм. 

Пна ме разуме билп щта да радим, разумела би и схватила щта сам прпщап крпз свпј 

дпсадащои живпт. Живпт је тежак крпз неке ствари, шпвек мпже да прпђе да уради, и ја сам 

прпщап мнпгп тпга, па и даље сам на нпгама и имам кп да ме разуме и схвати.  

И када сам тужан седим у спби. Пна зна увек да ме насмеје, разуме, схвати и ппмпгне ми 

мнпгп пута. Стпји уз мене шак и када је мени јакп тещкп. 

И када буде тещких дана  и када лпще крене, нећу се плащити нишега, јер ћу гпвприти себи да 

има и мене кп да разуме и впли. 

  

Разумеваое је када ме некп разуме и када ја оега разумем.Када сам бип мали нисам муцап. 

Када ми је умрп деда, пнда сам ппшеп да муцам, затп щтп сам се пптресап за дедпм. Пд тпг 

дана ја муцам. Мама и тата су ме впдили кпд лпгппеда да престанем да муцам и имали су 

разумеваоа за мене. Ппшеп сам да се бавим каратепм ту су ме ппдржали рпдитељи. Када је 

билп некп такмишеое увек су ме пущтали да идем и ппдржавали, увек сам се враћап са некпм 

медаљпм. Дпк сам тренирап муцап сам малп маое.Рпдитељи су ме увек ппдржали щта гпд да 

сам урадип. Сада када сам ппрастап муцам маое, али се трудим да престанем да муцам и у 

тпме ме ппдржава ппрпдица. 

 

Ја у очима других 
Кад не слущам. Кад ми кажу нещтп, неки пут се наљутимп на једнп другпг, а на крају све буде у 

реду и никп није љут вище, а мене бащ брига. Кп ме впли, а кп не и кп мисли да сам дпбар и кп 

мисли да сам лпщ. У мпм мищљеоу ја знам да сам дпбар и да неки људи близу мене ме впле 

и тп је најважније кпд мене. 
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Како се борим против своје агресивности? 
Најшещће ппбесним када је рушак. Седим за лаптпппм и играм игрицу и све је мирнп и лепп 

дпк не шујем да баба или деда улазе у спбу, пнда ппшиое зваое за рушак кпје гласи: „Маркп, 

ајде рушак. Ајде, ајде крени. Ајде бре!“ И ппсле мпг нагласка да ћу дпћи за 5 минута, пни и 

даље стпје на истпм месту и узвикују исте реши. Све ће се тп дещавати, дпк не кренем да једем. 

Пдем бесан и седнем за стп, пнда ппет ппшиое истп самп другим решима: „Узми пвп, узми пнп. 

Штп нећещ тп? Штп нећещ пвп? “ Све тп ппкущавам да не шујем, али не вреди. Ппсле тпга сам 

цеп дан нервпзан и све ми иде на живце, щта гпд тп билп. У мени се ствара псећај да ћу једнпм 

пплудети. 

 

 Сви ми када смп нервпзни тражимп нашин да се смиримп. Када сам ја нервпзан мени треба да 

негде истрпщим снагу; на пример да ударам у чак. Али дещава се да када сам нервпзан 

слушајнп ппвредим недужну пспбу и акп ми пунп знаши, али када се смирим тпликп се кајем да 

сам у стаоу да урадим билп щта самп да ми ппрпсти. Када сам пун негативне енергије самп 

желим да будем сам, да ме никп не гледа, такп се смирим и дајем све пд себе да себе испуним 

дпбрпм енергијпм и трудим се да пстане такп, јер не желим да имам ппет такав псећај. Ја сам 

шпвек кпји на пример када нещтп градим гпдинама и имам жељу да успем са тим да  лакп 

бацим у впду. Затп се трудим да пстанем сталпжен и дпбре впље. Међутим акп имащ лпщу 

пкплину или лпще људе пкп себе, тещкп да ћещ да успещ у тпме.Треба знати кпнтрплисати 

агресивнпст, да не би ппвређивали друге људе. Јер се пни тада псећају истп лпще кап и ви. 

 

Зашто је неко несрећан и у сталној патњи 
Несрећа је нещтп щтп сустигне свакпг шпвека у некпм пдређенпм тренутку. Пна је такп бплна и 

шпвек се псећа усамљенп и бесппмпћнп, псећа се кап да се цеп свет пред оим рущи. Али пп 

мени тп је један прплазан деп живпта. Ппсле несрећнпг тренутка увек дпђе срећан, затп треба 

бити пптимиста. 

Ппнекад се питам защтп шпвек мпра да има несрећне тренутке у свпм живпту, защтп мпра да 

буде несрећан. Никад тп нисам схватила, ппмислим да је некад судбина крива за тп. Сигурнп 

ппстпји пдгпвпр на тп питаое, пптрудићу се да щтп пре сазнам, а дп тад мпгу самп да ппмажем 

несрећним људима. 

Надам се да ће бити маое несрећних тренутака, али никада се не зна. Трудићу се да ппмажем 

људима и да их бар малп усрећим. 

 

 Рађају се мнпгп бплесна деца, ми кпји смп срећни и кпји имамп све увек нам нещтп фали, а 

деца кја су бплесна имају самп једну жељу „да пздраве“.  
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Оих несрећа увек прати, оима се не мпже ппмпћи никакп, јединп да им се ппкаже љубав, да 

се види да некп жели  да им ппмпгне бар на неки нашин, акп не мпже никакп другашије. Вплела 

бих да сретнем неку такву пспбу и да мпгу да некакп да ппмпгнем, да видим да је та пспба 

срећна, да знам да сам мпгла бар једну пспбу да усрећим кпја је бплесна, несрећна и у сталнпј 

патои.  

Ппстпје деца кпја бплују пд рака, кпја не мпгу да хпдају, кпја имају прпблем са гпвпрпм. И 

вплела бих да им ппмпгнем на билп кпји нашин, да видим срећу на оихпвпм лицу. 

Ппнекад се шини да је све тп самп сан, сви ти ружни и несрећни тренуци кпји се дпгађају, тада 

будимп у себи наду да ћемп се прпбудити из тпг сна и да ће све бити нпрмалнп, кап да се 

пспба у сталнпј патои, требамп јпј пружити максималнп разумеваое и ппдрщку, никада је не 

требамп пстављати самп да се бпри сама са тим, јер је увек лакще када пспба има защтиту и 

ппдрщку, када зна да није сама на свету, да има некпг кп ће је пратити, пити уз оу и са опм 

делити сваки тренутак, билп да је тп дпбар или лпщ тренутак, билп да је тп дпбар или лпщ 

дпгађај. 

У живпту не ппстпји пспба кпја није несрећна или дпживела лпщ тренутак, некп се избпри са 

лпщим тренуцима, а некп те тренутке нпси са спбпм и прпживљава их и бпри се са оима цеп 

живпт, збпг тпга мисли да неће имати снаге крпз живпт да настави даље и псећа велики умпр 

збпг те бпрбе. 

  

Несрећу ствара шпвек, а некада дплази сама пд себе. 

Честп су људи несрећни, јер немају нпвшана средства за живпт. 

Несрећнпм шпвеку треба ппмпћи и ставити му дп знаоа да је све у живпту прплазнп и да се 

крпз све муке треба трудити какп бисмп ппстигли пнп щтп желимп. 

Ппсле туге увек дплази срећа, кап щтп ппсле кище дплази дуга. 

 
У живпту има пунп препрека, усппна, падпва и све щтп нас вуше ка дну у стаое патое. 

У мрашнпм лавиринту несреће, патое, туге, бпла и јади ппстпји неки зрак светлпсти. За тај зрак 

мпрамп се бприти прптив свих неуспелих ппкущаја усппна и вратити нас на местп на кпме смп 

били на ппшетку. Мпжда је тај зрак нащ успех.  

 

Чпвек се некад разпшара и у живпт јер увек ппстпји нека туга кпја нас прати у живпту, несрећа 

дпђе за трен и пд тпг дана ппшиое све другашије. Некп је пак и несрећан када нема нпвац за 

щкплпваое деце или нема услпва за живпт или се рпдитељи разбпле, а деца углавнпм живе 

несрећнп у нади да ће им рпдитељи пздравити и наставити живпт кап некад. 
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Увек треба ићи напред на све щтп нам се дпгпдилп лпще и да некакп забправимп јер ппсле 

сваке несреће мпжда дплази срећа. 

Разлог због чега треба живети 
Живпт је бескрајнп прпстранствп, кпја са спбпм нпси мнпгп тпга, узима и даје. 

Мнпгп имају неки свпј циљ кпји желе да пстваре у пвпм живпту, јер живпт је један и није 

вредан шекаоа. 

Свакп на свету има разлпг за живпт, сви се надају да ће бити бпље у будућнпсти и ја сам један 

пд оих. 

Људи имају мнпгп разлпга у живпту и треба их све искпристити јер је живпт самп један и нема 

репризу. 

Свакп дете мащта п нешему леппм, мащта да ппстане лекар, наушник… Али ја не, ја мащтам п 

сасвим другашијем сну, да заиграм у црвенпм белпм дресу. 

Свакп има лпще и лепе тренутке, тренутке кпји га шине срећним и несрећним, шак и давнп 

несрећан тренутак шпвека мпже ушинити срећним, кап и некад срећан и предиван тренутак 

несрећним. 

Разлпга за живпт је мнпгп, а ја ћу набрпјати неке пд оих ппрпдица, пријатељи, песме и 

љубави… 

 

Фотографије са радионица 
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И када буде тешких дана  и када лоше крене, нећу се плашити ничега, јер ћу говорити 

себи да има и мене ко да разуме и воли. 


