
 

 

Са омиљеним ликом из романа, никад нисам сама 

 

 

 

 Свет је једна велика земља чуда. Сви негде јуре и журе, постављају правила која 

затим прекрше; воле, али ипак повређују, ишчекују нешто да би касније били равнодушни. 

На крају схватимо да је свет чудан, превише чудан. 

 Мој лик је из романа „Алиса у земљи чуда“. Уз Алису сам и ја одрасла. Алиса се 

изненађује док расте и док се смањује, не може да се начуди да је у једном тренутку тако 

мала да може проћи кроз мишју рупу, а одједном тако велика. Чуди се свом расту који је 

природна и нормална појава, али одрастање и сазревање доноси знање. Она се не упознаје 

само са променама на свом телу, већ упознаје и свет у коме живи, његове мане и врлине. 

Као свако дете на путу ка одрастању, и ја сам се осећала као Алиса: изненађена, уплашена 

и радознала. Док сам била мала, свет ми је изгледао као једно велико пространство које 

нема краја. Да, све је савршено, играш се, идеш у школу, други брину о теби и мисле 

уместо тебе. А наша обавеза је да будемо срећни и добри, примери добре деце. Али није 

баш све тако. Стварност је другачија, има правила. Док сам била мала, мислила сам да 

старији не греше, да поштују правила. Међутим, није баш тако: старији умеју да слажу, 

преваре, буду некултурни и лоши људи. Током свог одрастања сам се питала како је то 

могуће. Зашто правила постоје ако их не поштујемо? Све је бесмислено и људи немају 

само једно лице. Када помислим да сам свет упознала боље, ја се изненадим. Иначе, волим 

изненађења, мада им се не обрадујем увек.  Можда су нас одрасли погрешно учили, па се 

зато понекад разочарамо.  И одрасле особе греше, али теже признају грешке. Колико год 

предности доноси одрастање, жеља сваког човека је да остане дете и ужива у свом свету 

где ништа није важно, ни Бели Зец, где нико не жури нигде и нико не касни.  Мени се чини 

да сам тако далеко од стварног света и да никад нећу морати да будем  зрела особа. 

Међутим, док се играм и маштам са Алисом, године неприметно пролазе. Дође тренутак 

када сам схватила да сам играчке превазишла и сасвим сигурно закорачила у свет 

одраслих.  

 Са мојом  омиљеном Алисом мој свет је постао стваран. Одрастање са њом је било 

занимљиво. Захвална сам јер је у мени и даље дете које сања и машта о земљи пуној  чуда. 
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