
ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

Са омиљеним ликом из романа никад нисам сама 

 

Волим да читам јер су књиге моја улазница за свет маште где је и немогуће могуће. 

Понекад помислим како би било када бих се смањила и ушла у корице неке књиге па се 

прошетала кроз странице као кроз парк. Понекад помислим како би се јунаци из неке 

књиге понашали када би провирили између слова па искочили у моју собу. 

 Две девојчице, Рејчел и Кирсти, јунакиње серијала „Дугина чаролија“, често 

ми долепршају у мисли.  

Сетим их се док шетам градом, па ме неки зрак сунца подсети да оне у свему 

проналазе чаролију. Сетим их се на путу од куће до школе, када се иза неког аутомобила 

вине облак прашине, јер оне у свему виде вилински прах. Сетим их се увече, пред 

спавање, јер се оне стално боре против неправде. Сетим их се док возим бицикл јер су 

оне смеле и одважне. Сетим их се и у игри јер се оне храбро упуштају разне авантуре. 

Сетим их се у летњи сумрак док мој млађи брат јури свитце по дворишту, јер оне тако 

проналазе улаз у вилински свет. Сетим их се када почне да пада први снег јер оне у томе 

виде чаробну прашину. Сетим их се и док читам неку другу књигу... 

Уз ове две веселе и храбре девојчице научила сам да је другарство најдрагоценији 

поклон који можемо некоме дати. Треба да ценимо и када нама неко несебично дарује 

такав поклон. Специјална прилика за то није потребна.  

Све што нам се дешава можемо увити у омот чаролије, додати машницу маште и 

лакше и лепше ћемо корачати. Желела бих да испод једног таквог сјајног, шушкавог омота 

остане заувек сачуван и мирис ових књига уз које одрастам. 
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