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ДОМОВИНА
 
Нек остану товари блага 
на неком лепшем месту другом. 
Ја ћу остати овде где извире снага 
и делити дане са домовином,  
срећом и тугом.

Историју свог краја знам 
по причама старијих људи. 
Кад им глас утихне сам, 
уздах се отме из груди.

Знам, некад је било више страха 
изнад ових порушених кућа. 
Били смо близу пораза и краха, 
бојали се и сутона и сванућа.

 Али чак ни тад, цвет шљиве 
није изгубио своју лепоту и чар. 
И тад су благородна поља и њиве 
рађале и биле од Бога дар. 

Гледало је, одозго, небо нас, 
а ми са поштовањем сагињали главу. 
Можда нам је зато и дало спас, 
подарило вечну храброст и славу.

Нек остану закључана блага и врата. 
Ја ћу овде вечито да славим 
ливаде, шљиве и поља од злата 
у домовини под небом плавим.

Александра Сретеновић
„Колибри“ - Гимназија Таковски устанак,  

Горњи Милановац
уредници: Снежана Лазић, проф.  

и Јована Димитријевић, проф.
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КАД СИ ДЕБ’О,  
НИСИ СВОЈ
 
Морам под хитно да се стањим, 
Оброке укинем или смањим, 
Увек сам био гојењу склон, 
А сад изгледам као слон.

Једном су ме због јела, 
Избацили из хотела, 
Сам сам појео скоро пола, 
Ђаконија шведског стола. 
Изнели су много јела, 
Да нахране гладна тела 
Свих гостију из хотела.

Спас се зове теретана, 
Уз вежбања непрестана, 
Једног дана бићу и ја, 
Копија Брус Лија.

Вежб’о сам упорно шест месеци, 
Ал’ и даље сам смешан деци, 
Потпуно сам клон’о духом, 
Борећи се с трбухом.

Јован Козбашић
„Gymnasium” - Гимназија  

Светозар Марковић, Суботица
Главни и одговорни уредник:  

Бојана Гаврилов Болић, проф.
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WHERE?
 
It feels like I've been here before. 
But surely there must be more?

Special rhymes to soothe the mind. 
Fragile, yet kind. 
Naive, yet refined. 
What a lovely thought - where does it hide?

Inside. 
Inside. 
Does it really? 
Inside the mind.

Inside where everything hides. 
A special place where a fragment lies. 
What fragment? 
Come, let's find out.

Let's see and shout! 
A voice to silence  the silence, 
a sound to release the echoes, 
a dying light, carved by the mindless. 
A tune for all psychos.

Miha Červek 
„Heartbeat” - Prva Gimnazija, Maribor

Glavni i odgovorni urednik:  
Zorana Fabrici Robnik

MIRROR
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GDE?
 
Ovo mesto 
Kao da sam bio ovde pre. 
Ali sigurno se tu nešto više krije.

Posebne rime da umire um. 
Lomljive, a divne. 
Naivne, a prefinjene. 
Kakva krasna misao — a gde li se krije?

Unutra. 
Unutra. 
Da li, zaista? 
Unutar uma.

Unutra gde se sve skriva. 
Posebno mesto gde odlomak počiva. 
Koji odlomak?

Dodji da zajedno saznamo, 
Dodji da vidimo, da vičemo! 
Glas nek utiša tišinu, 
Neka zvuk odjekuje, 
Umiruća svetlost, urezana od strane 
bezumnih. 
Melodija za sve ludake.

Miha Červek 
Prevod: Barbara Hajdarević

Matematička gimnazija, Beograd
Mentor: Mirjana Savić Obradović, prof.

OGLEDALO
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PORUKA DJECE  
IZ MJEŠOVITOG  
BRAKA
 
Ne znam kome to smeta 
što prava ljubav granica nema: 
ne želim biti marioneta, 
ne želim biti dio problema.

Državo, molim te, izvini: 
ne želim gubiti nadu svaku 
i stalno biti na margini 
jer sam rođen u mješovitom braku.

Zato vas molim samo jedno: 
da predrasuda pokidamo lance 
i da se ne bi osjećali bijedno 
upisujte nas kao Bosance!!

Amina i Ibrahim Fehatbegović
Medicinska škola, Tuzla

“Mladi ekonomisti“ -  
Srednja ekonomsko trgovinska škola, Tuzla
Urednice: Mirela Sarajlić i Mersa Katanić

OGLEDALO
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ВАЖНО ЈЕ ЖИВЈЕТИ,
А ЉУБАВ ЋЕ ДОЋИ
 
Да бисте уживали, морате добрим путем поћи; 
Важно је живјети, а љубав ће доћи

 Пронађите себе, учините се вјештим, 
будите добри људи, са ставом конкретним. 
Добри људи знају уживати у животу, 
„живе“ живот и доживе стоту.

 Зато не брините о сретном крају, 
узмите што вам се пружа, 
то и врапци на грани знају!

Алессандро Зебић
„Слог“ - Школа за дизајн,  

графику и одрживу градњу, Сплит
Главни и одговорни уредник:  

Мартина Јаворчић, проф.
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ДАЛЕКО, ОНДЈЕ,
ТАМО - САМ ЈА
 
Далеко у тишини, 
далеко у дубини. 
Далеко побјећ ми је, 
Далеко све мирује.

Ондје је мир и спокој, 
ондје сам ја, сањарим. 
Ондје ја сам само свој, 
ондје дане не бројим.

Тамо није свјетина, 
тамо је сва тишина. 
Тамо само мој је сан, 
тамо сам сам, слободан.

Звонимир Шукер
„Извори“ - КШЦ „Петар Барбарић“,  

Травник
Главни уредник: мр Влатко Росић
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СТЕПА
 
Поглед му чврст, 
ледено одлучан. 
Он гледа напред: 
хладна река 
албанска

Лелек и народ 
смрт и вода. 
Степа каже: „Натраг нема!“ 
И поведе Србе 
у хладну зору.

Претворио се 
једног дана 
у споменик 
у мом граду.

Катарина Машић
„Гимназион“ - Гимназија, Чачак

Главни и одговорни уредник:  
Иванка  Танкосић, проф.
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ЧОВЕК
 
Зар толико људи да од среће беже 
и толико страха зар у њима има 
да човеку поста страно да се веже 
и да љубав своју показује свима 

Кад би човек мог`о појмити лепоту 
коју љубав пружа и дивит` се томе 
не би им`о више туге у животу 
сву срећу би нашо баш у срцу свом

Па и ти се човек, ти што ово читаш 
и можда су људи ових прича сити 
ал` застани на трен, пробај да се питаш 
да ли ће све ово сутра вредно бити 

Скамењено срце сада тебе мори 
зар новца човеку никада није доста? 
Овим тужну слику човек себи створи 
док џепове пуни, пушта празна оста

Ал` не жали више, ипак лек постоји 
човек своју патњу окончати може 
да започне своју судбину да кроји 
И да нађе душу, ту је, испод коже

Милијан Јоветић
„Гимназијалац“ - Гимназија  

Светозар Марковић, Нови Сад
Главни и одговорни уредник:  

Милена Маричић, проф.
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