
Лето без бриге, проведи крај књиге... 

 

 

Аааа! Добро је,то је био само кошмар. Дигла сам се из кревета и све је изгледало исто, 

али се нисам осећала тако, знала сам да нешто није у реду, имала сам чудан осећај. 

Шетала сам кроз кућу, али у њој никога није било. Брзо сам изашла напоље и дозивала 

брацу. Нико није био ту. Улица је била пуста. Уплашила сам се. Отрчала у суседну 

кућу и таман када сам хтела да позвоним на врата, пуф! Створила сам се у некаквој 

џунгли. Чула сам разне звукове птица и разних других животиња. Чула сам како неко 

дозива у помоћ. Храбро пошла сам напред са намером да спасим људе из невоље. 

Пролазила сам кроз разне препреке, поред живог песка, пламеног вулкана, узбурканог 

мора... Прво сам мислила да је замка, али што сам даље ишла то је звук био све јачи и 

јачи. Прошла сам кроз један зид пузавица и видела, нећете веровати шта! Ту је био 

један прелепи водопад, а поред њега на камену заробљени сви људи које волим и 

познајем. Пошла сам да их спасим, али зауставио ме је један брадати човек који се 

мени уопште није свидео. Покушала сам да се одупрем али чим би им се још мало 

приближила сви људи би пали у воду. Нисам знала како да их спасим. Морала сам да 

питам брадатог човека. Рекао ми је да морам да пређем три препреке и решим три 

загонетке, иначе, сви ће потонути. Нисам знала да ли ћу успети, али сам знала да немам 

други избор и знала сам да ако желим да успем морам да верујем у себе. Прва 

загонетка је била ,,Школа пуна ђака, а нигде врата“, шта је то? Хммм... ,,Да ли ви знате 

шта је то, ако знате - реците ми“. После мало размишљања радосно сам повикала 

,,ЛУБЕНИЦА!!!“ Погодила сам. Време је за другу загонетку: „На почетку хода на 

четири ноге, касније на две ноге, а на крају на три ноге. Шта је то?“ Након мало 

времена повикала сам ,,ЧОВЕК!“ Прво хода на четири као беба, после на две, а на 

крају са штапом. Погодила сам, пресрећна сам! Остала је трећа, последња загонетка 

,,Највише зна, а најмање прича“. То сам одмах знала. Одговор је ,,КЊИГА“. Чим сам 

рекал реч књига, створила сам се у библиотеци. Тражила сам једну књигу, али су 

одједном почеле да се као вртлог око мене окрећу све књиге. Узела сам једну о чудима 

и брзо изашла напоље. Проучавала сам препреке цео дан и ноћ и била сам спремна за 

сутрашњи тест. 

Прва препрека је био живи песак. Полако, почела сам да тонем. Нисам паничила 

зато што је у књизи писало да се живи песак зауставља тако што притиснеш жути 

прекидач. Домогла сам се три камена. Гађала сам први пут и промашила, други пут 

исто... Знала сам да ми је то била последња шанса. На срећу свих-погодила сам. Цео 

живи песак је нестао, а ја сам наставила даље.  

Следећа препрека је била слагалица. У књизи је писало како се шта слаже. То 

сам брзо завршила. Слагалица је била у облику ОШ ,,Алекса Шантић“.  

Трећа и последња препрека, делила ме је од победе или пораза. Препрека је била 

да прескочим ватру с разним камењем са ознакама и тако пређем са једне стране на 

другу. Скочила сам на лава и он је плутао, затим сам скочила на локвањ, али почели 

смо да тонемо. Брзо сам скочила на крокодила и успела. Прешла сам на другу страну, 

али јао,јао, јао. Саплела сам се и пала. Изнад мене су били сви заробљени људи који су 

се лагано ослобађали. Загрлила сам их све, па сам се одједном нашла у кревету. 

Схватила сам да је то био само сан.  

Научила сам да не треба потцењивати књиге и све што у њима пише служи за 

знање. оне знају и морам мало исе увити.Такође сам научила да је живот пун разних 

авантура и препрека. Кроз живот можемо ићи само уз знање, а ако нам треба помоћ 

можемо је потражити у књигама, јер као што се каже: Знање је наше највеће благо. 



То је, драги моји, поука овог састава и ове теме РАСПУСТ БЕЗ БРИГЕ ПРОВЕДИ 

КРАЈ КЊИГЕ. 

Остатак овог распуста сам провела читајући занимљиве књиге и закључила сам 

да ништа од овога не бих постигла да није моје библиотекарке. ХВАЛА! 
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