
ТРИНАЕСТ СЕЋАЊА 
 

Двадесет трећи мај, још само неколико дана до краја, крајa још једног поглавља 

у мом животу. Четири невероватне године прошле су као секунде, нисмо их ни 

осетили. Ноћима лежем у кревет и тако на раскршћу дана који се смењују, 

размишљам о свему. Одлучио сам да вам испричам тринаест сећања на моје 

гимназијске дане, јер свака прича по мом уверењу мора имати тринаест делова. 

Тринаест? Зашто баш тринаест? Број према коме већина људи гаји одбојност, 

мени је из неког непознатог разлога, увек доносио срећу. 

 

Сећање I 
Налазим се пред једном зградом која је живела кроз историју и која чува сва 

знања. Улазим у њу и тражим свечану салу. Док ходам ходницима гледам око 

себе и жарко ишчекујем да постанем део овог малог универзума. И даље осећам 

исту усхићеност, али страх је у међувремену нестао. 
 

Сећање II 
Налазим се у учионици са још девет ученика, засад непозната лица, која су заједно 

са мном скупила довољно храбрости да се упусте у авантуру новог билингвалног 

смера. Седим и гледам их размишљајући коме прво да приђем. За око ми је 

запала девојка дуге браон косе, која је изгледала изгубљено у свом свету. Поздрав 

за Јовану Крсмановић, моју најбољу другарицу. Тада нисам знао да ће постати мој 

највећи ослонац за наредне четири године. 
 

Сећање III 
На самом почетку да би нас охрабрили и дали нам до знања колико смо посебни, 

рекли су нам да ћемо бити у програму размене ученика са Чешком Републиком. 

Гласник ове вести била је наша дивна разредна Јасминка Ђурковић. Са „нашим 

Чесима” смо се савршено разумели, иако нисмо причали истим језиком. Кроз 

дружење, забаву и путовања показали смо једни другима лепоте наших култура. 

Поздрав за Марка Пекића, мог цимера и друга који ми је помогао да преживим 

муке и патње разреда у коме су два дечака и девет девојака. 
 

Сећање IV 
Дан школе и отворена врата Митровачке гимназије. Професорица географије, 

Тијана Секулић, која је увек пуна маштовитих идеја, замолила нас је да јој 



помогнемо око презентације кабинета. Осећај да је на мени да представим 

Гимназију био је сјајан. У том тренутку сам схватио да сам постао део овог малог 

универзума, скривеног у нашој школи. 
 

Сећање V 
Отпочела је и друга година. Оцене су кренуле на доле и због тога нисам отишао 

на размену у Италију. Мој бунт према математици је био неизмеран. Одувек сам 

имао лоше мишљење о тој науци. Захваљујући посебној професорици Јадранки 

Витасовић Младеновић, која је од нас захтевала да певамо извињење кад 

закаснимо на претчас да нас не би уписала и која је све моје предрасуде уклонила, 

смогао сам снаге да овај предмет полажем на пријемом испиту. 
 

Сећање VI 
Наш разред се није волео, штавише мрзели смо се. Било смо подељени у групе, 

међу којима није било комуникација. Одједном, све се променило. Почели смо 

да се дружимо и проводимо све више времена заједно. Поздрав за Јану Бартош, 

мог бившег највећег непријатеља, а сада особу без које не бих могао да замислим 

свој живот. Како се ово десило, још ми није јасно. 
 

Сећање VII 
Психологија. Предмет који нисам волео. То је такође и предмет са којег сам први 

пут побегао. Било је примамљиво осећати се као мангуп. Срећом тај осећај је 

престао оног тренутка када ми је разредна дала први неоправдани. Био сам 

уплашен и забринут. Поздрав за Сару Субић, девојку која је била ту да ме разведри 

и која је увек ту да нам врати осмех на лица. 
 

Сећање VIII 
Од нас се увек очекивало да знамо енглески, а то у неким тренуцима није било ни 

мало лако. Захваљујем се изврсној професорици Марини Јовић, која је наш 

енглески довела на виши ниво и која се увек трудила да нешто ново и корисно 

научимо. Поздрав за Јовану Јовановић, моју другарицу из основне школе, која је 

била одлучна да се пребаци на наш смер и у томе и успела. Дивим се њеној вољи 

и упорности да све задатке који се од ње траже увек испуни. 
 

Сећање IX 
Кроз четири године гимназије променио сам мноштво занимања којима сам 

мислио да желим да се бавим. Од латинског, преко хемије, медицине и енглеског, 

до биологије и дипломатије. Свака нова недеља носила је нова занимања. 



Поздрав за Јелену Малишевић, моју свађалицу и надам се будућу колегиницу на 

факултету. Срећно! 
 

Сећање Х 
Ове године постао сам члан ђачког парламента. Испоставило се да парламент 

није радио како сам очекивао. Било је добрих одлука, али наравно и оних са 

којима се нисам слагао. Мора бити и које разочарање. Поздрав за Николину 

Беломарковић, најбољег преговарача, будућег дипломату и надам се особу која 

ће имати мој глас на неким од будућих избора. 
 

Сећање ХI 
Култура је саставни део гимназијског живота. Захваљујем се професорици 

Добрили Носовић, која нас је водила на представе и трудила се да упознамо све 

класике светске књижевности. Поздрав за Теодору Прелаз, најбољу глумицу 

нашег разреда, која нас увек имитацијом и вештим репликама из филмова 

насмеје, а затим, као највећи гурман у разреду, предложи да идемо нешто да 

једемо. Подржавам! 
 

Сећање ХII 
Сви су нам увек говорили да смо паметни, али лењи. У потпуности се слажем са 

тим. Некада нас је немогуће натерати да одрадимо наше дужности. Тако је било 

и са нашим матурским паноом који је захваљујући малопре поменутој лењости, 

био готов у последњем тренутку. Поздрав за Наташу Лазаревић, иницијатора 

наших дружења, окупљања и заједничких радова. Посебна похвала за Наташине 

кућне журке, са којима се не може поредити ниједан излазак. 
 

Сећање ХIII 
Сви имамо своје тренутке неозбиљности. Познат сам као ученик са најглупљим 

питањима за професоре. Од питања „Да ли се беба може, у првих шест месеци, 

удавити у кади?” до „Како Ви, професорка, то знате?”. Поздрав за Мирну Дивљак, 

која увек мудро ћути, али у правом тренутку зна да каже праву ствар. Мислим да 

би требало да се у неким тренуцима угледам на њу, а не да на сав глас 

размишљам. 

Ех, сада када сам вам испричао нашу причу преостаје ми да себи, а и вама, 

поставим само једно питање: „Да ли бисмо све урадили исто”? 

Огњен Тимотијевић, IV1 


