
СА ОМИЉЕНИМ ЛИКОМ ИЗ РОМАНА НИКАД НИСАМ САМА 

 

       Читање је лек за мисли и душу. Оно нам помаже у најмрачнијим 

периодима живота и даје нам до знања да нисмо сами. 

       Најлепше у читању је то што можемо да нађемо књигу коју бисмо да 

читамо изнова и изнова, а да нам никада не досади. Такве књиге обично 

волимо јер нађемо везу између себе и неког од ликова, а често и научимо 

понешто о животу. За мене је тај лик Ана Франк. Она је са само петнаест 

година размишљала и живела као одрасла особа. Била је јако паметна и 

домишљата и увек је налазила начин да извуче најбоље из сваке ситуације. 

Све је радила с лакоћом и искуством. Размишљала је изван кутије и имала 

је другачији поглед на свет. Живот јој је био тежак и мучан јер се  са 

својом породицом годинама скривала од Немаца, а опет је сваки дан 

бележила своје мисли и осећања. У свакоме је налазила лепу и добру 

страну, веровала је да су сви људи добри. Није осуђивала и била је 

разумна. Њени поступци помогли су ми у разним животним околностима. 

Када се нађем у лошој ситацији, увек се сетим Ане. Имам осећај као да је 

познајем, као да ми је старија сестра која ме води кроз живот. Све што је 

радила инспирише ме да увек будем најбоља што могу и да дам све од 

себе. Од ње сам научила да срећу проналазим у малим стварима и да су чак 

и они тренуци који нам се чине најтежим битни, јер све су то животне 

лекције. Често ми се дешава да се суочим са истим проблемима које је 

имала и Ана. Захваљујући њој такве проблеме брзо решавам. 

       Сва осећања и све поступке сада делим с Аном и чини ми се да је она 

поред мене и да ми помаже. Доживљавам је као свог анђела чувара. 

Читајући о њој схватила сам да су писање и читање лек за душу и решење 

за све. 
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