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ГГллууппоосстт јјее ггооввооррииттии ззаа ђђааччккоо
ддооббаа ддаа јјее ннаајјљљееппшшее уу жжииввооттуу..
ГГллууппоосстт ббии ззааппррааввоо ббииоо ссввааккии

ппооккуушшаајј ееттииккееттиирраањњаа ии ууооппшшттаа--
вваањњаа ккоојјии ппооссттоојјии,, аа ккоојјеемм ссуу љљууддии,,
ппооссееббнноо ооддрраассллии,, ссккллооннии.. ИИссттииннаа јјее
ддаа ссее ссввааккии ппоојјееддииннаацц ррааззввиијјаа ппоо
ссооппссттввеенноомм ссааттуу,, ббеезз ооббззиирраа ддаа ллии
ттаајј ссаатт ббррззаа ииллии ккаассннии уу ооддннооссуу ннаа
ооссттааллее,, ттааккоо ддаа ћћее ннееккоо ссррееддњњуу шшккоо--
ллуу ддоожжииввјјееттии ккааоо ммееддввјјеедд ссввоојј ззиимм--
ссккии ссаанн,, ии иизз њњее ћћее ииззааћћии ннееппрроо--
ммиијјеењњеенн,, ддоокк ћћее јјее ннееккоо ддррууггии ддоожжии--
ввјјееттии ккааоо ииддееааллннуу ккууллииссуу уу ппрреедд--
ссттааввии ввллаассттииттее ррееввооллууцциијјее..ТТааккоо ссее
ззннааллоо ддеессииттии ддаа оодд ннаајјссттииддљљииввиијјеегг
ддееччккаа ииззаађђее,, ззаа ггооддииннуу--ддввиијјее,, ггооттоо--
ввоо ннееппррииммјјееттнноо,, ннаајјввеећћии шшккооллссккии
bbuullllyy.. ИИппаакк,, ннеејјаасснноо јјее ззббоогг ччееггаа ссее
ррааззрреедд ддоожжииввљљаавваа ккааоо ммјјеессттоо ннаа
ккооммее ссуу ссккооннццееннттррииссааннии  ппррииввиидднноо
ссллииччннии ммллааддии љљууддии.. TTоо ссее уу ммоомм
ррааззррееддуу,, ккооннккррееттнноо,, ппооккааззааллоо ккааоо
ггрреешшккаа.. 

Били смо скуп појединаца екс-
тремно различитих, који једностав-
но нису успјели једни другима дати
оно најбоље од своје „врсте“. Зато
одлазак из Гимназије нико од нас
није доживио трагично или сувише
сентиментално. Отишли смо без
освртања, и са собом понијели зна-
ње којег нисмо ни били свјесни док
нисмо дошли на факс, а које апсо-
лутно није зависило од тога ко је
какав ђак био. Не бих знала објасни-
ти откуд сад то, али разлика између
гимназијалаца и осталих средњо-
школаца се једноставно примјећује.
Није то плод охолости или супери-
орности једног бившег гимнази-
јалца, већ заиста, тек сад, видим на
шта су професори заправо мислили
кад су потенцирали да треба да
знамо неке ствари.

Она пријатељства међу поједин-
цима или групицама, која су била
права, наставила су да живе, (можда
су постала још јача сад кад више
нисмо дио „сконцентрисане масе“) и
обећавају да ће трајати цијели
живот. Остали су само статисти у
истом филму чије је снимање завр-
шено, али је за собом оставило
драгих успомена и фазона. Неки
пријатељи су отишли да студирају

вани, видимо се кад дођу кући, упо-
редимо утиске, и срећни смо једни
због других што се мијењамо на-
боље и што коначно корачамо ван
утабаних стаза.

ННаајјттеежжии ннаамм јјее ббииоо „„ппееррииоодд
ооддллууккее““ шшттаа ууппииссааттии.. ППооссллиијјее ГГии--
ммннааззиијјее ссее јјееддннооссттааввнноо ппооддррааззуу--
ммиијјеевваа ффааккууллттеетт,, ттааккоо ссуу ннаасс ббаарр
ууччииллии ии ннииккоо ттоо нниијјее ддооввооддииоо уу
ппииттаањњее..

Пријемни испит и уводна папи-
рологија су мачји кашаљ, неупо-
редиво ситан у односу на притисак и
бригу приликом одабира факултета,
и то не неког, већ управо оног који
ће бити основни компас у животу,
барем за неку ближу будућност! Још
осјећам благу језу у кичми при по-
мисли да ми се будућност у једном
тренутку свела на проспект Бања-
лучког универзитета који кошта

3КМ! Јер, ријетки су они срећници
који одувијек знају „шта ће бити кад
порасту“, а да то наравно није кен-
гур, или да у питању нису манекенке
и пјевачице које то „одувијек сањају“.

Неким људима прође цијели жи-
вот у трагању, већина никад и не
успије. Зато ништа не треба схва-
тити као коначан избор – живот зна
често окренути канал јер му се
рекламе не свиђају, банално речено.
Ту је и велики притисак родитеља,
који зна само погоршати стање
ствари. Можда мама и тата и знају
шта је најперспективније – или чак

оно што ћеш ти сам схватити, само
касније – али они нажалост често не
виде наше истинске склоности.
Јер, спасоносни плуто на факулте-
ту, када је тешко и кад се чини да је
немогуће ићи даље, није помисао
на брдо лове, већ управо мисао да
студираш оно што волиш или те
занима. Без тога, све је бесмислено.

Факултет доноси промјене, мада
је сам пакет-аранжман студирања
разочаравајуће сличан оном средњо-
школском. Знања се само надовезују, а
и предавања су слична средњошкол-
ским: постоје она занимљива и која
то нису, а њихов број варира зависно
од факултета. ББииттии ссттууддееннтт ззннааччии
ииммааттии ссввоојјуу ссллооббооддуу ии ккррееииррааттии
ввллаассттииттоо вврриијјееммее,, шшттоо ммннооггии ппррее--
ддооссллооввнноо ссххввааттее,, ппаа ссее ииззггууббее.. ТТоо ии
јјеессттее ооннаајј ппррееккрраассннии ии уујјеедднноо ззаассттрраа--
шшуујјуућћии ооссјјеећћаајј ддаа ссии ссаамм ссввоојј ггааззддаа..

Важно је схватити да професори
неће подвући лекције и питања „која
ће бити“. „Умјесто разредника сад
имате огласну плочу“, рекао је један
професор . Слатке су то муке! 

Треба се, дакле, навићи на све фа-
зе студентског живота, али слобода
и мирис Новог су оно што осваја, а
тек нова познанства и море сазнања...

ААллии,, ннаајј,, ннаајј,, ннаајјвваажжнниијјаа ссттвваарр јјее
уућћии уу ссттууддееннттссккуу ссллуужжббуу ссаа ннаајјввее--
ћћиимм ооссммиијјееххоомм ннаа ссввиијјееттуу ии ннее ддоо--
ззввооллииттии иимм ддаа ттии ппооккввааррее ддаанн.. ТТоо,,
ууооссттааллоомм,, ннииккоомм ии ннииккаадд ннее ссммиијјее--
ттее ддаа ддооззввооллииттее,, ддаа ссее ррааззууммиијјееммоо!!
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