
СТРАНИЦЕ МОЈЕ НЕКА БУДУ И СТРАНИЦЕ ТВОЈЕ 

 

Звездана ноћ се спутила на град и одвела у сан све Машине укућане. Девојчица је лежала у 

кревету, затворених очију, али широм отвореног прозора за машту. Посматрала је месец, 

размишљајући о његовој удаљености. На тренутак је уздахнула и кроз шапат рекла: „Далеко је као 

и сви моји снови“, затим се окренула, образом додирнула јастук и покушала да заспи. То јој није 

пошло за руком. Будни снови јој нису  дозволили да утоне у сан. Размишљала је о свему што жели 

да оствари, о препрекама, реалности, својој жељи и свему што је чинило пут од циља до сна. 

Желела је да своје мисли подели са неким. Пошто су сви спавали дневник се чинио као најбоље 

решење, али јој се сада није писало. Желела је да разговара са неким. Након што је застала и 

размислила, схватила је да би читање књиге сада било одлично решење. Устала је отишла на 

поткровље своје куће, где се налазила велика полица са књигама. Било је ту различитих наслова. 

Неке од књига припадале су њеној баки, било је и неких у којима су уживали њени родитељи, али 

и оних које је она донела ту. Волела је да чита, па је с тога често посећивала ту просторију у  кући, 

најплеменитију и најмирнију. Док је разгледала многобројне корице, приметила је једну књигу 

коју до сада није читала.  Угледала је натпис „Алхемичар”. Сам назив јој се у први мах допао. 

Пробудио је њену машту.  Отворила је књигу и угледала папир. Погледавши редове схватила је да 

је реч о писму.   

 

„Мила моја, знам да ће се овај роман некада наћи у твојим рукама. Желела бих да га пажљиво 

читаш и да упловиш у суштину која се крије дубоко у сваком слову исписаном пером маште и 

оригиналности аутора. Размишљај о сваком детаљу. Нека реченице које прочиташ остану у 

твојим мислима. Присети се њих увек када почнеш да корачаш ка неком великом циљу. Нека те 

оне воде и показују пут. Снагом, храброшћу и вољом ћеш сваки циљ додирнути и сваки сан 

живети. Као што је Пауло Коељо аутор романа написао: "Ако нешто довољно јако желиш, цела 

Васељена се уроти да ти помогне да то оствариш." Мила, трагај за истинском срећом, за 

собом, својом легендом...Не плаши се пута. Буди спремна да пловиш непознатим морима 

колико год да је потребно, али увек пажљиво посматрај оно што држиш на длану. Не буди 

слепа пред срећом. Нека страх никада не победи твоју снагу. Сумње отклони и увек корачај 

сигурно. Прочитај роман који сада држиш у рукама и сазнаћеш да моје речи нису само бледи 

траг на папиру.  

Твоја мама“ 

Радозналост се пробудила у Маши. До касно је читала. Док је очима прелазила преко редова кроз 

њено тело је струјала енергија која је исијавала из речи разбацаних по папиру. Волела је да чита и 

у томе је често уживала. Много књига се налазило на полицама унутар њених мисли. Поуке из 

истих користиле су јој током сваког дана. Многе одлуке, дечије, свакодневне, у очима већине 

одраслих, не тако велике и озбиљне, доносила је знатно лакше. Многи јунаци и ситуације са 

којима су се сусретали, плесали би пред њеним очима увек када би морала да пресече врпцу неке 



одлуке. Читање је било један од њених хобија и често је својим пријатељима говорила о књигама, 

свесна важности њиховог држања у рукама. Мама јој је још од малих ногу усадила љубав према 

читању  и на томе јој је била јако захвална.  

Настављала је да чита роман „Алхемичар“ и пожелела да крене у неку велику авантуру. Ситуације 

са којима су се сусретали јунаци упоређивала је са својим животом и проналазила сличност. 

Дошавши до последње странице застала је и рекла себи да ће дохватити сваки свој сан, али да ће 

увек бити свесна свега што је већ присутно у њеном животу.  

Када је легла у постељу испод јастука је ставила цедуљицу са деловима које је преписала из 

књиге, опчињена њиховом лепотом.  

Мисао: „Управо могућност да се оствари један сан, живот чини интересантинијим“ , од те ноћи 

постала је Машина звезда водиља на путу ка остварењу снова.  
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