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РЕЧ УРЕДНИКА

ЧОВЕК И ЖИВОТИЊЕ

Предање каже, да 
кад је створен свет, све 
животиње стале су мир-
но пред првог чове-
ка Адама и он им је 
дао имена по њиховим 
врстама. Први човек и 
животиње могли су се 

без проблема споразумевати и живели су у скла-
ду једни са другима пуни поверења. 

Оног дана када су Адам и Ева, вољом Бо-
жијом, истерани из Раја спонтани суживот чове-
ка и животиња је нарушен. Временом човек је све 
више стрепео од животиња, а и животиње од чо-
века још више.  Сав свој унутрашљи немир и све 
своје мане човек је са себе пренео  на некад мирне 
животиње. Може бити, да је та неуроза била  први 
планетарни вирус који је заразио сва жива бића.  
Људи су живот прво наставили живети у пећинама,  
немајући уз себе ни једну животињу за савезника. 
Прошло је дуго времена док се нису припитомиле 
прве животиње, које су биле спремне да се ипак 

повинују човековој вољи у замену за редовну хра-
ну и заштиту од опаснијих звери. Друге животиње 
су живеле свој живот, мање или више, далеко од 
људи. 

Данас поједине животињске врсте нестале су 
још у двадесетом и деветанестом веку, а неке рет-
ке врсте налазе се на прагу истребљења.  Природ-
ни ланац међусобне зависности самих животиња 
на бројним мести- ма је покидан. Природна рав-
нотежа људи, животиња и биљка данас је нару-
шена до алармантних размера. У многим мили-
онским градовима поједина деца уживо више не 
виде ни коња, ни краву, ни овцу, ни зеца, ни пиле... 
Деца понегде одрастају у тотално стерилним сре-
динама, све нервознија и болеснија. Ипак ту и тамо 
у стрепњи и мраку засветли искра наде...

Наиме, током двадесетог столећа примећено 
је да поједине живо - тиње поседују исцељитељска 
својства за извесне психолошке и физичке про-
блеме код људи свих генерација. Јахање коња, 
код деце и омладине са церебралном парализом, 
доприноси стабилности њихове равнотеже и мо-
торике покрета. Код породица које држе мирне 
псе њихова мала деца обично брже проходају то-

ком заједничке игре. Даље, деца и омладина која 
у свом ближем окружењу имају неку животињу, 
мање, или нимало немају проблема са алергијама 
јер им је имуни систем отпорнији управо зато 
што животиње поседују природна антитела која 
неутрализују разне облике алергичности. Затим у 
психологији, и код деце и код одраслих, дружење 
са псима, мачкама, папагајима и украсним риби-
цама постепено уклања поједине психолошке про-
блеме. Знамо да се неке врсте паса могу успешно 
дресирати за помоћ особама са инвалидитетом и у 
кући, у дворишту и на улици.  Посебну надареност 
да помажу људима имају делфини. Иако наука 
није у потпуности разјаснила како и зашто, добра 
терапеутска дејства дружења  људи са делфинима 
имају све више позитивних доказа. Добри резулта-
ти постижу се код деце и омладине са проблеми-
ма аутизма, потиштености и церебралне парали-
зе. У овом шеснаестом броју „Сунцокрета“ можете 
прочитати истиниту, савремену причу: ДЕВОЈЧИЦА 
И ДЕЛФИН.

Жељко Канурић
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Радећи мало истраживање питала 
сам се:
Да ли је наше друштво способно за 
инклузију ?
Шта је потребно да би смо стекли 
услове за инклузивно образовање?
Које су предности и мане 
школовања у редовној школи ?
Које су предности и мане 
школовања у  специјалној школи ?
Предлог у вези инклузије ?

Своје дилеме и питања о инклузији 
поделила сам са малом, одабра-
ном групом људи, различитих за-
нимања, активиста у борби за боља 
права особа са инвалидитетом, и 
саме ОСИ: студент особа са инвали-
дитетом, дипломирани економиста, 
социолог, две пензионерке, активи-
ста у инвалидском покрету, дипло-
мирани психолог-коодинатор на 
пројектима, дипломирани психолог 
ОСИ-активиста у борби ОСИ, дипло-
мирани тренер атлетике, наставник 
-професор у средњој школи и дис-
трибутер асистивне технологије, 
бечелор примењеног рачунарства 
ОСИ из Црне Горе, и дефектолог 
-васпитач у специјалној школи из 
Црне Горе.
Наше друштво је способно за 
инклузију. Можемо рећи да јесте 
самим тим што се све чешће спо-
миње реч инклузија. Међутим, није 
довољно само донети добар за-
кон, редификовати међународну 
конвенцију правима особа са ин-
валидитетом. Потребно је пре све-

га променити погледе људи пре-
ма особама са инвалидитетом. На 
овом пољу треба још много рада, 
стрпљења, разумевања, и добре 
воље.
Да би имали услове за адекватно 
инклузивно образовање,пре свега 
је потребно, да заиста схватимо шта 
то заправо значи? Да ли је потреб-
но само спустити пар степеника и 
направити рампу за колица у шко-
лама? Да ли је важније разбити фи-
зичке или психичке баријере међу 
свима нама? Морамо бити реални 
и признати да нас до правих усло-
ва инклузивног образовања чека 
још много: разбијања, првенстве-
но, психичих предрасуда о инва-
лидитету, едукацијама меродавних 
стручњака, наставника, родитеља, 
деце и шире друшвене популације. 
Обезбедити персоналну и педагош-
ку асистенцију сваком детету коме 
је потребна таква врста подршке.
Затим набавити и обучити дете и 
наставнике да користе разна по-
магала попут разних асистивних 
технологија: брајевих машина, чи-
тача текста, превод и комуникација 
за особе оштећеног слуха и вида.          

Предности и мане школовања у 
редовној школи
Кад причамо о предностима које до-
носи инклузивно образовање наи-
лазимо на низ веома важних пози-
тивних чињеница битних за живот 
и будућност сваког детета као што 
су: социјализација, равноправност, 

изједначавање истих могућности 
деце и многе друге чињенице које 
указују на озбиљну потребу: “ШКО-
ЛЕ ЗА СВАКО ДЕТЕ”. Без обзира на 
инвалидитет свако дете заслужује 
адекватно школовање. Школски 
програм би за свако дете требао 
бити исти како би по завршетку 
свога школовања свако дете имало 
услов за занимање и запошљавање, 
по сопственој жељи. Мане шко-
ловања у редовним школама не 
би се толико ни приметиле, да смо 
ми као друштво заинтересованији 
,спремнији, и организованији за 
инклузију. Особе са инвалидите-
том потребно је да прихватимо оно 
што и јесу: најнормалније особе, 
које заслужују да остваре једно од 
најосновних људских права: право 
на образовање, на начин који одго-
вара њиховим способностима. Да-
нас у школама због великог броја 
ученика у разреду, дете ОСИ није 
увек у могућности да брзином као  и 
остала деца изрази своје знање. На 
пример, дешава се да због тога дете 
заостаје приликом израде својих 
школских обавеза, следи ругање од 
вршњака и слично.

Предности и мане у специјалним 
школама
Већ је јасно да су велике и очиглед-
не мане: изолација од деце својих 
вршњака, осећај одбачености и 
мање вредности од остале деце, 
мања могућност за запошљавање и 
било какав професионални напре-

            СУНЦОКРЕТ

ИНКЛУЗИЈА - ПУТ КА 
РАВНОПРАВНОСТИ ОСИ

Реч инклузивно образовање подразумева: ПРИЛАГОЂАВАЊЕ И СТВАРАЊЕ ЈЕДНАКИХ УСЛОВА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ У СВИМ ШКОЛАМА И ЗА СВАКО ДЕТЕ.
Остварити и прилагодити услове, отклонити баријере, психичке и физичке како би свако дете могло да 
постане ђак а касније човек који је имао све прилагођене услове на путу свог образовања.
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дак у животу. Наравно школовање 
у овим школама има у неку руку и 
одређене предности јер се деца  
осећају да нису једина на свету 
која имају инвалидитет што је исто 
битан сегмент за њихово касније 
одрастање. Прилагођено је мно-
го тога: брзина, начин обављања 
школских активности и више вре-
мена за индивидуалан рад са де-
цом. Данас кад имамо приватне 
школе и факултете тешко је про-
ценити право значење израза 
,,специјално”. Образовни програм 
потребно је да буде јединствен,  
да се за сваку добру оцену дете 
мора добро потрудити, независно 
од институције у којој се образује. 
Не треба ценити специјалне шко-
ле по устаљеним предрасудама, 
већ радити на томе да оне поста-
ну редовне школе само физички 
приступачније и отворене за сва-
ко дете.
Дакле, инклузија није нешто што 
се остварује преко ноћи. Мно-
га деца, чекају на своје школске 
дане, прво школско звоно, прве 
лектире, ђачке несташлуке и још 
много прелепих ствари које до-
носи најлепши пе-риод дечијег 
одрастања. Још увек, због горе 
наведених предрасуда о ОСИ, 
постоје дилеме код родитеља, 
деце и наставног кадра од про-
грама инклузије. Стога треба да 
нађемо решење да свако дете 
стекне образовање, где за то има  
могућности, и да програм и пут до 
дипломе буде исти за све!     

ЗАКЉУЧАК  
Наша мишљена су различита, 
али тежимо ка истом циљу а то 
је инклузија. Са инклузијом тре-
ба кренути од вртића и стварати 
и ширити је читав живот. Једно је 
сигурно, кренули смо да ствара-
мо пут према лепшој будућности 
и равноправности, он се назива 
једним именом: Инклузија!  

Јелена Радовић

СУНЦОКРЕТ ИНТЕРВЈУ

КОЛИКО СМО ВИДИЉВИ У 
СВЕТУ ПРАВОСУЂА

Kао приправник у Суду, пролазећи кроз многа одељења, сусретала 
сам се са разним споровима и предметима.  У току моје праксе указала 
ми се прилика да будем приправник вишег суда за малолетничку 
деликвенцију код судије   за малолетничко веће, Саве Ђурђића.
Од самог почетка са судијом и осталим колегама  имам равноправан 
однос и предивну комуникацију. Кроз разговор са судијом сам 
приметила да имамо доста заједничког интересовања и изван 
суднице. Сазнала сам да воли новинарство и писање и то ми је дало 
подстицај за један мали интервју за «СУНЦОКРЕТ».

Колико често су особе са инвалидитетом при-
сутне у свету криминала као окривљени?

Наведене особе су ретко у свету 
криминала као окривљени. У не-
колико случајева сам у својој прак-
си имао сусрета са таквим особама 
као оштећеним лицима .
   
Колико пута сте се Ви у пракси сусретали са 
особом са инвалидитетом која су кривично 
гоњена? 
Врло ретко. Било је у свега не-
колико случајева да су особе са ин-
валидитетом били осумњичене за, 
нека, не тако тешка кривична дела. 
Комуникација са тим особама са 
којима сам радио у току истражног 
поступка била је успешна и корек-
тна у односу на, рецимо, просечну 
комуникацију са осумњиченима.

Колико пута сте се сусретали са особом са инва-
лидитетом која је жртва?
Тих случајева је било више . Како сам 
поменуо, сарадња и комуникација 
са тим особама је била добра и 
успешна, нисам се либио у једном, 
или два случаја да користим помоћ 
стручног лица попут преводиоца и 
тумача ( знаковни језик).

Шта је по вама главни узрок криминалитета за 
малолетнике?
Један од главних узрока крими-
налитета међу малолетницима је 
свакако недостатак адекватног по-
родичног окружења, од најрани-
јег детињства и младости, тешке 
социјалне и материјалне прилике 

не тако малог броја грађана и недо-
статак образовања и едукације.

Колико наша земља улаже у превенцију мало-
летничког криминалитета?
Иако је значајан помак у превенцији 
и афирмацији савремених метода и 
концепција деловања у сузбијању 
малолетничког криминалилите-
та значило доношење 2005. годи-
не Закона о малолетним починио-
цима кривичних дела и кривич-
но - правној заштити малолетних 
лица (ЗМ), наша земља још увек 
не улаже довољно у ову област. 
Постоје за то и објективни разло-
зи али и разлози субјективне при-
роде, као на пример чињеница да 
нису предвиђена посебна средства 
за додатно спровођење Заштите 
Малолетника. Много је урађено на 
плану едукације и сертификације 
учесника поступка према малолет-
ним учиниоцима кривичних дела 
и малолетним оштећеним лицима. 
Међутим, то је углавном потпомог-
нуто средствима међународних до-
натора UNICEF-а и одређених не-
владиних организација. У наред-
ном периоду бисмо требали уз при-
прему за доношење измена и до-
пуна ЗМ-а сачинити анализу при-
оритета који би допринели, не 
само адекватнијем и ефикаснијем 
суђењу према малолетницима, него 
и стимулисању примене постојећих 
и нових кривичних санкција и ва-
спитних мера према малолетници-
ма.
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Какав је утицај породице на превенцију или 
започињање криминалитета?
Већ смо рекли да је утицај сре-
дине у којој одраста појединац од 
најранијих дана детињства, шко-
ловања, зрелије младости и пуно-
летства, вероватно најзначајнији 
фактор који треба да отклони ри-
зике противправног и агресивног 
понашања. Треба много бриге и 
пажње да млада особа у тим пери-
одима интезивног, али осетљивог 
развоја добије оно што јој је по-
требно.Многе ствари се могу кори-
говати уколико правовремено мла-
да особа дође у контакт са струч-
ним и одговорним професионал-
цима, па да се одређеним саветима, 
примером и одговарајућим вежба-
ма могу отклоноти неке проблема-

тичне појаве у развоју малолетни-
ка. Разумевање и сарадња породи-
це и ближњих у таквим ситуацијама  
је незамењива, и ми у нашем раду 
са малолетницима обавезно пози-
вамо на свако рочиште родитеља 
или стараоца малолетника.

Да ли се у Вашој пракси десило да неки ма-
лолетни преступник особа са инвалидитетом 
заврши у поправном дому?
У мојој пракси се то није дешава-
ло, али сам видео пар случајева 
у васпитним установама особу 
која је имала ту ситуацију. Углав-
ном су васпитачи и друго особље 
а и штићеници установе имали ра-
зумевања за такву ситуацију. Надам 
се да је пројекат новог дела у ВПД 
Крушевац предвидео услове за не-

сметано кретање и комуникацију 
тих особа, уколико није бићемо сло-
бодни да предложимо одређене из-
мене у том погледу.

Ваша порука за мене као особу са инвалиди-
тетом а коју бих могла да пренесем другим на 
својим трибинама ?
Важно је да се са ентузијазмом и 
радошћу гледа на живот. Моје ис-
куство говори да готово нема пре-
преке која се не може осмишљеном 
активношћу савладати. У то сам се 
уверио у свом професионалном 
раду, али и приликом путовања по 
земљи и иностранству.

Ваша порука за генерације које долазе?    
Јако је битно разумети и уважити 
напоре претходних генерација у 
одређеној области. Када то схвати-
мо, простор за допринос и слобо-
ду нових могућности и инвентивно-
сти нових генерација је неограни-
чен. Често су мале промене у смис-
лу унапређивања услова, као што је 
овај интервју, значајнији него вер-
балне прокламације да смо соли-
дарни и да имамо разумевања  пре-
ма особама са инвалидитетом. На-
дам се  да ће ово наше познанство и 
сарадња, која се одвијала кроз твој 
приправнички стаж, донети резул-
тате којима ћемо покушати да до-
принесемо мало бољим условима 
нашег рада у згради суда .

Јелена Радовић

Неко остари као злато и мермер,
а неко као ципеле.

Јован Дучић
песник (1871 – 1943)

Старац је човек који је довршио свој 
ручак и гледа друге како једу.

Оноре де Балзак
француски писац (1799 – 1850)   

Млади морају да живе ноћу:
беже из дана који су окупирали
њихови очеви и дедови. 

Душко Радовић

писац  (1922 - 1984)

О МЛАДОСТИ И СТАРОСТИ



Неки људи се једноставно појаве 
у нашим животима. Пре две годи-
не, кад сам почела да водим Прав-
ну радионицу, желела сам да и 
моја радионица има свој знак 
препознавања, то јест лого. Дуго 
ми је требало да осмислим шта би 
то могло да буде. Моја асистеткиња 
је дошла на идеју да у помоћ позо-
ве њену, сада већ нашу другарицу, 
која прелепо црта. Уз кафу, песму 
и смех појавио се један диван, то-
пао цртеж који асоцира на љубав, 
породицу и прихватање: лого који 

је и данас заштитни знак Правне 
радионице. Тако је почело једно 
дивно пријатељство и пословна 
сарадња. Сваки наш задатак је био 
одрађен уз кафу. Како се прибли-
жавао дан ОСИ хтела сам да на пра-
ви начин представим рад моје ра-
дионице широј јавности. Наравнo. 
опет je Линда имала пуне руке по-
сла. Док смо се играле са бојицама, 
за једно поподне смо створили 
прелеп пано, који верно ослика-
ва упорност и моје прве пословне 
кораке у борби за права ОСИ. Го-

динама ми се развијала  идеја како 
да мотивишем друге ОСИ и њихове 
родитеље да  живе живот без пре-
прека и разних предрасуда. Своју 
идеју ставила сам  на папир и уб-
рзо је прихваћена као програмска 
активност Савеза ДЦП Војводине. И 
тако већ пет месеци веома успешно 
држимо трибине у градовима наше 
покрајине. Трибине „НЕ ДОЗБОЛИ 
ДА ТИ КОЛИЦА БУДУ ПРЕПРЕКА ЗА 
СНОВЕ“ имају свој лого који су вео-
ма лако сви заволели. Увек стоји на 
почетку трибине и јасно приказује 

УЗ КАФУ ДО ЦРТЕЖА
НЕ ДОЗВОЛИ ДА ТИ KОЛИЦА 

БУДУ ПРЕПРЕКА ЗА СНОВЕ

            СУНЦОКРЕТ
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и преноси на публику најлепше 
емоције. Није било гостовања три-
бине а да се није чуло питање: Ко је, 
заправо, нацртао наш лого? Линда 
је опет успела да ко зна по који пут 
нашу идеју претвори у цртеж. Пре-
сретна сам што сам окружена так-
вим пријатељма, који су одмах при-

хватили мене и цео мој свет. Сигур-
на сам да су они велики део мога 
успеха.
Линди сам поставила неколико пи-
тања да чујем њено мишљење, како 
је то познавати особу са инвалиди-
тетом? 

ЈЕЛЕНА: Да ли си пре него што си ме 
упознала, имала прилике да радиш 
и причаш са ОСИ?

ЛИНДА: Да, на пракси у школи. Ја 
сам физиотерапеут  и лекар, па смо 
обилазили различита болничка 
одељења.

ЈЕЛЕНА: Како си раније доживља-
вала ОСИ?

ЛИНДА: Најнормалније, јер ја не 
правим разлику. Ви сте људи, као и 
сви други.

ЈЕЛЕНА: Пошто ја отежано говорим, 
да ли си успевала да ме разумеш 
кад смо се упознале?

ЛИНДА: Да, наравно, одлично те 
разумем. Ако се деси да те не разу-
мем, ја те питам да ми поновиш пар 
пута. Ја сам упоран саговорник.

ЈЕЛЕНА: Како ти је на нашим дру-
жењима, рецимо ишла си са нама у 
Кикинду?

ЛИНДА: Па како би било у друштву 
које је стално насмејано и спрем-
но на шалу? Ја сам прихваћена у ва-
шем друштву, тако да немам на чега 
да се жалим.

Јелена Радовић

О РЕКАМА
Уколико ћеш живети крај обале реке 
спријатељи се с крокодилима.

Индијска народна пословица

Прати реку и наћи ћеш море.
Француска народна пословица

Што је река дубља, прави мању буку.
Наша народна пословица



BRODOM PO DUNAVU

SUNCOKRET FOTOREPORTAŽA

27.09.2012. somborsko Društvo CDP je po drugi put 
organizovalo  vožnju brodom po Dunavu, jer brod 
prima samo 24 putnika. I ovog puta je bilo lepo. Neki 
članovi su zamenjivali kapetana broda i to sasvim 
uspešno. Leković Uroš, Radojević Nemanja i Ivšić 
Denis su se smenjivali za kormilom. Malo su vozili 
u cik-cak, malo je put bio neravan, ali prošlo je bez 
saobraćajnih nezgoda i prekršaja (srećom policije 
nije bilo). Posle vožnje ručali smo u restoranu marine 
uz lepo vreme i prelep pogled na Dunav. 

D. Z.



SLAVA I GODIŠNJICA
UDRUŽENJA CDP KOVIN

SUNCOKRET FOTOREPORTAŽA



LEKOVITO BILJE
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MALINA Drugi nazivi: crvena jagoda, crvena kupina, malina planinska, pitoma kupina
Latinski naziv: rubus idaeus 
Engleski: Raspberry 

Opis biljke: malina je trajna biljka gr-
mastog oblika. U prvoj godini izbiju do 
2 metra visoke mladice, koje do zime 
odrvene. U drugoj godini ove mladice 
razgranjuju se, cvetaju i donose plod. 
Stabljika je okrugla i obrasla čekinja-
stim bodljama. Listovi su neparno pe-
rasti, sastavljeni od 3 do 5 listića koji 
imaju dugačku peteljku, dok su listovi 
sa strane skoro sedeći na peteljci. S 
gornje strane listovi su svetlozeleni, a s 

donje strane pokriveni gustim dlakama. 
Po rubu su nazubljeni. Cvetovi su bele 
boje i pravilni. Plod je crven i sočan, 
nalik kupini; ima prijatan miris i sladak 
ukus. Listovi su takođe, prijatnog, ali 
slabijeg, mirisa.
Stanište: Malina raste samoniklo po 
šumama, kao žbun visok do dva metra. 
Gaji se i u baštama . Sazreva od juna do 
avgusta.
Lekoviti deo biljke: Za lek sabiru se 
listovi i plodovi u vreme dozrevanja. 
Listovi se suše u hladu na prozračnom 
mestu .Malina, prema narodnom isku-
stvu, ima svojstvo da rashlađuje, pa je 
dragocena za snižavanje povišene tem-
perature kod nazeba,  gripa i stanja gro-
znice. Njeni plodovi koriste se i u leče-
nju astme, ekcema, ali i za poboljšanje 
apetita kod dece i rekonvalescenata. 
Malina poboljšava i krvnu sliku, reguli-
še rad creva i smiruje bolove u želucu, 
a zaustavlja i povraćanje. Veoma je us-

pešna i u brzom trežnjenju! Od plodova 
maline priprema se izvrstan sirup što se 
uspešno koristi kod svih bolesti kod ko-
jih se javlja groznica. Od lišća i korena 
prave se čajevi, kao i od suvih malina, 
koji se koriste kod upale grla, za jača-
nje srca, kod hemoroida, lišajeva, osipa 
i drugih alergijskih reakcija, i za opšte 
jačanje organizma. Naravno, kao i od 
drugog voća, i od maline se mogu pra-
viti sokovi, sirupi, pekmezi, kompoti i 
slatko, kako bi nam njena lekovita svoj-
stva bila nadohvat ruke i zimi. Važno je 
napomenuti da se sveže maline ne pre-
poručuju kod težih oboljenja bubrega i 
gihta. Ne preporučuje se ni bebama do 
godinu dana starosti jer može izazva-
ti alergijske efekte. Čaj od lista maline 
potpomaže ženski reproduktivni sistem 
i jača zidove materice.

Tekst je preuzet sa web sajta o lekovitom bilju
Herbateka

Poslednjih godina našom kinematografijom vladali su filmovi puni nasilja, ratova i siromaštva. 
Film „Lajanje na zvezde“ po scenariju Milovana Vitezovića, predstavlja priču potpuno su-
protne orijentacije.Ovo je film o mladosti, o mladima, name-njen svim uzrastima. Maturanti  
jedne gimnazije kreću na matursku ekskurziju u Beograd i Boku Kotorsku, gde uz originalne 
pošalice, naivne i dobronamerne gegove provode poslednje dane školovanja u srednjoj školi. 
Radnja filma “Lajanje na zvezde” odvija se u malom gradu u provinciji 1963 godine. Juna-
ci ove duhovite priče su nastavnici jedne provincijske gimnazije i odeljenje IV-2. Njihove 
dogodovštine su prepoznatljive i bliske svakom ko ima predstavu o srednjoškolskom životu 
a opet su veoma lične. Glavni junak Mihailo Knežević se duhom, inteligencijom i znanjem 
uzdiže iznad ostalih đaka a često i profesora. Njemu školsko znanje nije problem, njegov 
problem je devojka iz razreda koju uporno osvaja. Glavni suparnik mu je brat, momak koji već 
zna da pravi pare, pa mu škola i nije potrebna. Tu je i učenik koji se razmeće snagom i koga 
profesor fiskulture fanatično trenira za bokserskog šampiona sve dok se sa meča u prestonici 
ne vrati modar i podvijenog repa. Jedan od učenika je obavezno “zlatno dete” za profesore 
a ulizica za drugove. Najviše je onih koji oskudno znanje pokušavaju da nadomeste nizom 

trikova i dosetki. Naročito slikovito su dati likovi profesora koji su, svako na svoj način, malo “uvrnuti”. Nervozni direktor škole 
ne zna ko mu teže pada, nemogući đaci ili “uvrnuti profesori”. “Đaci će sutra otići, ali profesori mi ostaju” - jada se direktor.
Kritički osvrt na  ovaj film može se svesti na dve reči: duhoviost i originalnost. Zadivile su me logicne i autentične đačke ali i 
profesorske replike i dijalozi , koji mame  osmeh  na licu. Jedinstvena celina  brojnih aforizama koji su nosioci humora u ovom 
fiilmskom ostvarenju, čine ovaj film   uvek rado gledanim. Kolektivni lik je dat u vidu dva tabora – đaci i profesori, a unutar 
svakog tabora brižljivo izvajan lik pojedinca sa vrlo karakterističnom  ulogom u celoj priči. Fasciniran sam umešnošću sce-
nariste koji je na vrlo lep i diskretan način svaki kadar obogatio zracima iskrene i nežne ljubavi. Njegovi likovi su pripadnici 
jedne generacije, koja ne iskazuje svoju mržnju prema društvu, već ga čini većim i bogatijim i naravno slobodnijim, kada se 
moglo i lajati na zvezde, što su naši maturanti znali vešto iskoristiti. O tome svedoči i ovaj iskreni zapis Mihajla Kneževića u 
spomenar Danici Janković:
„Možda nismo lajali na zvezde, ali se za nama dizala zvezdana prašina“

LAJANJE NA ZVEZDE
SUNCOKRET FILM ZA POGLEDATI
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Најплоднија и данас најпо-
знатија песникиња Русије рођена 
је 26. септембра 1892. у Москви. 
Племкиња. Отац јој је син свеште-
ника из владимирске губерније, ев-
ропски филолог, доктор универзи-
тета у Болоњи, професор универзи-
тета у Кијеву, затим у Москви, дирек-
тор Рјуманцевог музеја, оснивач, 
инспиратор и самостални сакупљач 
првог у Русији музеја лепе уметно-
сти. Проглашен је Херојем рада. 
Преминуо је у Москви 1913. године.

Мајка је Пољакиња кнежевске 
крви, ученица Рубинштајна, и ретко 
надарена за музику, пијанисткиња. 
Умрла је врло млада. За Марину, 
главни утицај њене мајке били су:  
музика, природа, поезија и Немач-
ка. Нешто скривеније, али ништа 
мање, од оца Марина Цветајева је 
стекла страст према раду, одсуство 
личног  каријеризма, једноставност 
и одрешитост. Утицаји од оца слили 
су се у – спартанство.  Рано је оста-
ла без родитеља. Удала се врло мла-
да, за такође младог, официра Цар-
ске војске, белогардејца, Сергеја 
Јаковљевића Ефрона. Он је сам по 
себи био врло занимљива личност: 
белогардејство, емиграција, НКВД, 

скитање и логор Стаљина 
где је и стрељан.

За време револуције, 
трогодишња ћерка јој је 
умирла од глади у дечи-јој 
болници у Москви. Ари-
адна-Аља, старија ћерка јој 
је била животни сапутник и 
сапатник и инспирација.

Марина Цветајева од-
лази у емиграцију од 1922 
до 1937 године. Живе-
ла је скромно и оскудно у 
Берлину, Чехословачкој 
и Паризу. У емиграцији 
рађа сина Георгија Мура. 
Скитање, усамљеност, си-
ромаштво, живот са де-
цом по кућерцима и 
јефтиним становима, и писање, 
упорно писање чинили су главни 
део песникињог живота. Непри-
лагодљива и поносна, била је игно-
рисана од белогардејаца, праћена 
од НКВД-овaца, понижавана од бо-
гатих, вређана од неталентованих.

По повратку у СССР (прво се 
враћа ћерка, затим муж, а затим она 
са сином), oпет јој је уследио живот-
ни пакао и то у рођеној земљи. Прво 

хапсе Аљу (скоро трећину свог жи-
вота провела је у логорима), кроз 
месец дана и мужа. Стицајем тих 
несрећних околности син Мур ју 
је напустио. Руска песникиња оста-
ла је потпуно сама, заборављена 
од свих. Извршила је самоубиство 
1941. године, у својој четрдесет 
осмој години живота, на дан када 
је прва немачка бомба пала на Мо-
скву, наговештавајући дуги Други 
светски рат. 

MARINA CVETAJEVA

ЈА ЋУ ТЕ ОТЕТИ

Ја ћу те отети од свих земаља, од  свих небеса
зато што ми је шума - колевка, а гроб - грм поткресан,

зато што по земљи на једној нози шећем,
зато што о теби певам - како нико неће. 

Ја ћу те отети од свих времена и ноћи свих.
од свих златних застава, од мачева свих.

Кључеве ћу бацити, псе отерати са трема,
зато што сам у ноћи вернија од пса верна.

Ја ћу те отети од свих жена - што да увијам ?
Нећеш бити ничији муж, ни ја жена ничија
и у последњем трену узећу те - не причај 

од Оног с којим Јаков у ноћи се рвао !
Ал док ти руке не скрсте на грудима

о проклетства - у теби још твоје крви има:
два твоја крила у етру траже лет

теби је свет - колевка, а гроб - свет.

15. август 1916
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Чланови смо удружења „Сунце“ ЦДП Нови Сад. После свих догађаја 
у нашем животу, које смо делили заједно у породици, учинили смо ко-
рак значајан за нас. Кренули смо на дружења да би били у контакту 
са другим људима, односно својим пријатељима у удружењу. У сусре-
тима на дружењима, како првог дана тако и касније, осетили смо по-
зитивну атмосферу. Такав вид дружења нам је нарочито био потребан 
после губитка нашег тате, који је био стуб и ослонац наше породице. 
Тако смо са мајком кренули на редовна дружења и можемо рећи да 
нам дружења помажу у разговору са осталим члановима са којима де-
лимо наша осећања. Можемо слободно рећи да су за нас та дружења 
оаза пријатељства. Сваки пут када навратимо осећамо се пријатно и 
добродошло. Пошто се вратимо кући пуни смо лепих утисака које чу-
вамо до наредног дружења. Посебно нам је пријатно када се деси нека 
прослава па се и ми провеселимо.

Весна и Марко Милосављевић из Новог Сада.

Задње недеље, месеца октобра традиционално се обе-лежава Недеља соли-
дарности са лицима церебралне и дечије парализе. Новосадско Удружење це-
ребралне и дечије парализе „Сунце “, школа за основно и средње образовање 
„Милан Петровић“ и Републички Савез ЦДП Србије били су домачини 
манифестације којом се на разне начине показала друштвена солидарност са 
особама церебралне и дечије парализе. Присуствовали су чланови и удружења 
Републичког и Покрајинског Савеза ЦДП Србије, многобројни гости из Новог 
Сада, Покрајински секретар за здраство, социјалну политику и демографију 
проф. др Весна Копитовић и господин Мухарем Халиловић покрајински савет-

ник за здравство, социјалну политику и демографију. Одржан је округли сто на тему „Стандарди за пружање 
услуга у области социјалне заштите“ од стране Савеза са ЦДП Србије. Наши гости из других градова имали су 
прилику да обиђу просторија школе „Милан Петровић“ и интернат за ученике, и да виде најсавременију опре-

Покрајинско првенство инвали-
да церебралне и дечије парали-
зе у бацању висеће кугле одржано 
је 23. августа 2012. године у Новом 
Саду, у организацији „Сунцокрет“ 
Савеза за церебралну и дечију па-
рализу Војводине. Домаћин овог 
такмичења било је Удружење 
грађана „Сунце“ за церебралну и 
дечију парализу Јужнобачког окру-

га Нови Сад. 
На такмичењу су наступило 5 

удружења и то: Друштво за цере-
бралну и дечију парализу Северно-
бачког округа Суботица, Друштво 
инвалида за церебралну и дечију 
парализу Кикинда, Удружење за це-
ребралну и дечију парализу општи-
не Ковин, Удружење грађана „Сун-
це“ за церебралну и дечију пара-
лизу Јужнобачког округа Нови Сад 
и „Пријатељи Титела“ Удружење за 
дечију и церебралну парализу Tи-
тел. Постугнути су следећи резулта-
ти:

ЕКИПНИ ПЛАСМАН

1. НОВИ САД                                      82 чуња 
2. КОВИН                                        77 чуњева 
3. СУБОТИЦА                                77 чуњева 
4. КИКИНДА                                    67 чуњева 
5. ТИТЕЛ                                          60 чуњева 

ПОЈЕДИНАЧНИ ПЛАСМАН - мушкарци 

1. Растовић Жељко, Нови Сад        32 
2. Јанић Урош, Нови Сад                   30 
3. Коцић Звонко, Ковин                      26 
4. Сабо Карољ, Суботица                  23 
5. Француз Драган, Кикинда            23 
6. Ђукић Спасоје, Тител                       21 
7. Очај Ђорђе, Тител                            20 
8. Рајковић Горан, Нови Сад             20 
9. Зарић Стеван, Кикинда                  20 

1. Сабо Пирошка, Суботица             32 
2. Мишковић Темира, Ковин            27 
3. Крстоношић Милица, Кикинда  24 
4. Савин Маја, Ковин                           24 
5. Цвитко Ана, Суботица                   22 
6. Отић катица, Тител                           19 

Резултате обрадила
Стернат Милутиновић Светлана

НАШИ УТИСЦИ О ДРУЖЕЊИМА

УСПЕШНО ОБЕЛЕЖЕНА НЕДЕЉА СОЛИДАРНОСТИ

ПРВЕНСТВО У ВИСЕЋОЈ КУГЛИ 



ВЕСТИ Сомбор

ВЕСТИ Кикинда

su
n

co
k

re
t

13

Друштво церебралне и дечије парализе Сомбор у сарадњи 
са психологом Јадранком Радојчић, за своје чланове и њихове 
персоналне асистенте је организовало психолошку радиони-
цу 04.10.2012. под насловом: „ САГОРЕВАЊЕ У РАДУ ЧЛАНОВА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОСИ “. Радионица, која је трајала око два сата, 
протекла је у веома занимљивом предавању. Чланови Друштва 
ЦДП Сомбор показали су заинтересованост и добру сарадњу са 
психологом Јадранком Радојчић, у виду постављених питања и 
одговора и својих датих мишљења и сугестија. На крају успеш-
ног дружења закључено је да би, по исказаној потреби, овак-
ве психолошке радионице требало поновити. Наравно, теме за 
добар разговор и бољим упознавањем себе и других, уз добру 
вољу, увек има.

Ж. Канурић

Поводом октобарске, традиционалне Недеље со-
лидарности с особама церебралне и дечије парализе, 
Градски музеј града Сомбора је у својој галерији сав-
ремене уметности био успешан домаћин промоције 
књиге „УСПАВАНКА ЗА АНЂЕЛА“ песника Марка 
Иванчевића из Новог Сада.

Одмах након уводне добродошлице кустоса музеја, 
Чедомира Јаничића гостима и присутној публици,  
Жељко Канурић, сомборски песник, и члан Друшт-
ва церебралне и дечије парализе Сомбор, је прочи-
тао одломак из рецензије збирке песама „УСПАВАН-
КА ЗА АНЂЕЛА“. Надахнуту рецензију написала је На-

таша Половина, магистар на филозофском факултету 
у Новом Саду. Марко Иванчевић, члан Друштва цере-
бралне и дечије парализе „Сунце“ у Новом Саду, само-
стално је читао своје песме. Учесници програма били 
су и флаутисткиња Оливера Петровић, из Новог Сада. 
Наступили су и сомборски певач Златко Рибарић Кец 
, члан Центра за самостални живот инвалида Сомбор, 
са музичком групом „Акустик Бенд“. Као учесник, са 
својом поезијом, публици се представила и Татјана 
Петровић из Новог Сада. 

Ж. Канурић

ПСИХОЛОШКА РАДИОНИЦА

ПОЕЗИЈА И МУЗИКА

ОПАСУЉИВАЊЕ ПО ДЕВЕТИ ПУТ

му и технологију за ОСИ. Манифестасију је обележи-
ла и трибина „Не дозволи да ти колица буду препре-
ка за снове“. Водитељ трибине била је Јелена Радовић 
са својим тимом. Недељу солиданости ова трибина је 
обележила и у Суботици, уз подршку Покрајиског Са-
веза ЦДП «Сунцокрет», као и оне одржане раније у 
укупно осам градова Војводине. Поносимо се са тим 

нашим трибинама, које су у јавности добро примљене, 
и сматрамо да смо колико је то могуће са њиховим 
одржавањима испунили циљ у геслу: « НЕ ДОПУСТИ 
ДА ТИ КОЛИЦА БУДУ ПРЕПРЕКА ЗА СНОВЕ».

Јелена Радовић

Пре девет година први пут 
је, у организацији Друштва 
инвалидске помоћи и со-
лидарности у Кикинди, 
спроведена инклузија на 
кикиндски начин под на-
зивом „Опасуљивање”. Дру- 
жење особа са инвалиди-

тетом у кругу не само својих укућана, већ и осталих 
суграђана добре воље и ове године je, упркос 
оскудици, окупило око 200 учесника и посетилаца. 
Премда је одзив био мањи него претходних сусрета, 
ипак је, као и увек, манифестација протекла у добром 

расположењу.
У кувању чорбастог пасуља такмичило се 13 екипа са по 
три члана и три екипе ван конкуренције. Нису изостали 
гости - надметали су се пријатељи из Зрењанина, 
Новог Бечеја, Титела, Куле и Бечеја. Скувано је више од 
500 литара пасуља и целокупна количина смазана је у 
сласт. Најукусније јело згото-вила је кикиндске екипа 
„Стари шаран” друго место заузела је екипа „Феникс 
плус” из Бечеја, а трећепласирана је била „Наша 
кућа”такође из Кикинде.
Одржавање „Опасуљивања” помогли су локална само- 
управа, Министарство рада, запошљавања и соци 
јалне политике и донатори.
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Удружење за церебралну и дечију парализу Општине Ковин 
је други и трећи квартал 2012. године обележило разним ак-
тивностима и трибинама: „Борба против насиља у породи-
ци“, „ОСИ и локална самоуправа“ , и „Рано откривање кар-
цинома дебелог црева“. Чланови Удружења имали су неко-
лико креативних радионица. Обележили смо 28. 08. 2012. 
шестогодишњицу оснивања Удружења и нашу славу Вели-
ку Госпојину. У просторијама Удружења ЦДП Општине Ко-
вин, уз присуство парохијског свештеника, у 11.00 часова 
почео је обред резања славског колача. Након тога је, за све 
присутне чланове, донаторе и друге госте, уследио свеча-
ни ручак. Уз музику и добро расположење свих гостију цео 
догађај је прошао у прелепом амбијенту.
Донатори за наведене активности биле су фирме из Ковина и околине: „Савет прве месне заједнице Ковин“, 
„Водопривреда Подунавље Ковин“, „Јавно предузечће ковински Комуналац“, и „ДОО Ратарство Скореновац“. 

Владимир Колунџић

Покрајински Савез за ДЦП „СУНЦОКРЕТ“ је у оквиру 
својих редовних програмских активности дана 12. 09. 
2012. реализовао, по реду, шесту трибина: „НЕ ДОЗВО-
ЛИ ДА ТИ КОЛИЦА БУДУ ПРЕПРЕКА ЗА СНОВЕ“ у Тите-
лу. Удружење за дечију и церебралну парализу Тите-
ла било је домаћин. Као и у сваком граду Војводине 
водитељ трибине је била Јелена Радовић. Причала је 
своје животно искуство у жељи да мотивише особе са 
инвалидитетом и њихове породице. Учесници на овој 
трибини били су: докторица Милка Будаков педијатар, 
која је говорила о правима на здраствену зашти-
ту ОСИ, Љубомир Радовић, је говорио колико је важ-
на улога породице у животу особа са инвалидитетом, 
Мирјана Жегарац, персонална асистенткиња  је изне-
ла  своје двогодишње искуство о самосталном животу, 
као и о њеном раду са ОСИ. Такође смо и на овој три-
бини представили важност асистивних технологија 
које олакшавају самосталан рад на компјутеру и 
комуникацију ОСИ. Захваљујући труду и доброј орга-

низацији наше најновије чланице, удружења из Тите-
ла, на трибини је било присутно око 35 особа са ин-
валидитетом старијих људи, деце ОСИ, и њихових 
родитеља. Постављена су многобројна питања свим 
учесницима трибине.После трибине имали смо при-
лику да се боље упознамо.     
За мене, као водитељку трибине, је била част што су 
ми људи прилази и износили ми њихове проблеме 
са којима се суочавају. Велики утисак на мене је оста-
вио прилазак петогодишњег дечака Стефана и његове 
маме, који ми је пружио ручице и желео је да вози моја 
колица. Стефан тек почиње своју животну борбу као и 
његова породица. Верујем да ће трибина «НЕ ДОЗВО-
ЛИ ДА ТИ КОЛИЦА БУДУ ПРЕПРЕКА ЗА СНОВЕ» мотиви-
сати све нас да храбро пређемо  препреке до наших 
снова. 

Јелена Радовић

РАЗНЕ АКТИВНОСТИ 

TРИБИНА
„НЕ ДОЗВОЛИ ДА ТИ КОЛИЦА БУДИ ПРЕПРЕКА ЗА СНОВЕ“

ПОЗИВ

Позивамо читаоце и сараднике „Сунцокрета“ да нам напишу неки свој занимљив 
доживљај са кућним љубимцима и другим животињама. Живот често пише 
најбоље приче. Текстове и евентуалне фотографије послати редакцији часописа на 
електронску адресу: kzsuncokret@sbb.rs
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СУНЦОКРЕТ ЗАНИМЉИВОСТИ

ДЕВОЈЧИЦА И ДЕЛФИН
Лекари су њеним родитељима саопштили страшну вест: девојчици никад у животу неће бити потребна 
обућа а светлост fie јој заувек бити ускраћена. Онда је она чула причу о делфинима и нашла свог...

Док ce авион из Новосибирска при-
ближава Кијеву, десетогодишња Јан 
Мазурок прстима нестрпљиво добује 
по рукохватима својих инвалид-
ских колица. У њима је од рођења, 
али их у последње три године све 
чешће и на дужи рок напушта. Сада 
је нервознија нeгo обично, јер ће се 
ускоро срести са Јаном, својим дел-
фином анђелом. Он јој је по-могао не 
само да самостално направи прве ко-
раке него и да коначно види свет око 
себе. Стрепи и радује се новом сус-
рету. Осећања су јој све узбурканија 
како се из Кијева специјалним коли-
ма приближава градићу Јевопаторију 
где је смештен Институт за делфи-
не. Ту, у једном од базена, праћака 
се Јан. Да ли ће је и овога пута саче-
кати СВОЈОМ, њиховом, песмом коју 
почиње и пре него што је углед? Од-
говор неизговореном питању по-
кушава да нађе у очима родитеља, 
маме Але и оца Анатолија. Њихов 
смешак додатно је охрабрује. И заис-
та, чим су прошли капију Института, 
сачекала их је песма, она њихова. Јан 
је осетио да му стиже Јана... Невоље 
породице Мазурок почеле су много 
година пре рођења Јане. Ала је била 
у петом месецу трудноће кад су јој ле-
кари саопштили да су анализе плода 
лоше и да хитно мора на операцију. 
Потом је уследио шок: лекари су јој 
се после операције извинили рекав-
ши јој да је посреди била грешка, 
њихова, јер су њене налазе помеша-
ли с налазом труднице која се прези-

вела Мазуркијевич, Ма-
зурок - Мазуркијевич. 
Несуђеним родитељи-
ма мала је утеха била 
што су им рекли да су 
још млади, да је пред 
њима живот и да ће, 
ако же ле, имати буљук 
деце.
Пролазиле су године 
и Ала није могла да за-
трудни. Радила је као 
продавачица на пијаци 
и по две смене заре-

дом да би некако могла да забора-
ви нерођено дете. И Анатолиј, возач 
камиона, бирао је путеве на којима 
је остајао данима. Обоје су се у себи 
молили да им живот да другу прили-
ку, да им подари дете. Она је имала 36 
година, он осам више кад је стигла у 
болницу у осмом месецу трудноће. 
Превремени порођај се искомпли-
ковао и лекари који су се окупили 
око ње, питали су је да ли да спасу 
њу или девојчицу. Њу, рекла је и из-
губила свест. Неким чудом, спасли 
су обе. Девојчица је била тешка све-
га 1650 грама. Нови шок уследио је 
после шест месеци, кад су родитељи 
схватили да њихово дугоочекивано и 
многожељено дете не види. Пола го-
дине касније лекари
су утврдили да јој неће бити потреб-
на обућа, неће моћи ни да стоји ни да 
хода.
Године које су обележили бели кре-
вет, од лекара до лекара, од болни-
це до болнце, отегле су се до безнађа. 
Јана је, по свима, била осуђена да 
до краја живота не устане из инва-
лидских колица, да никад кроз про-
зор њихове куће не види трешњин 
цвет. И онда, као каквим чудом, с 
телевизије је чула репортажу о дел-
финим. Преклињујућеје крикнула 
родитељима: „Потребан ми је дел-
фин! Он ће ми помоћи!”
Породица Мазурок ускоро се обрела 
у Јевпаторији, у Институту за делфи-
не. Слепу девојчицу у инвалидским 

колицима сачекали су лекари и рек-
ли јој да сама изабере „свог” делфи-
на. Возећи је око базена, Јана је за-
стала испред воденог круга из којег 
се чула њој омиљена песма. Уперила 
је прст према звуку и убрзо су јој на-
вукли прслук за спасавање и спусти-
ли је у воду.
Њихов сусрет опчинио је лекара и 
тренера. Јана и Јан су се и пољубили, 
он њу у главу, она њега у кљун, и у 
загрљају остали двадесетак минута 
- сећа се данас Ала Мазурок. - После 
тог сусре-та моја девојчица је устала 
и направила прва два корака у жи-
воту, а касније је утврђено да успева 
да на левом оку види обрисе неких 
предмета.
Следеће године напредакје, на-
кон новог сусрета у базену, био 
још очигледнији. По повратку кући 
девојчица је већ могла сама да про-
шета двориштем свог дома. Још мало, 
па да се не разликује од својих рази-
граних вршњакиња. Ана Нуволи, ле-
карка Међународног института за 
делфине на Јалти, сматра да су про-
мене Јаниног здравља изузетне:
- Дуго година покушавамо да лечи-
мо децу уз помоћ терапије дружења 
с делфинима, али је тај напредак при-
лично спор. Ово с девојчицом из Но-
восибирска је право мало чудо. Ина-
че, већ је доказано да ове по све-
му посебне животиње својим ул-
тразвучним таласима којекористе за 
ехолокацију утичу на људске ћелије. 
Њихов звук умирујуће делује на нерв-
ни систем човека, а има примера да 
су оболели од церебралне парализе 
Дауновог синдрома и аутизма знат-
но побољшали стање свог здравља. 
Ипак, Јанин пример није тако чест, 
напротив, зато и јесте право чудо... 

П.М.

Текст преузет из «Политикиног забавника»



Како започети СВАЂУ:

поклон за ташту... 
Једне године, одлучио сам да ку-
пим ташти парцелу на гробљу као 
поклон за Божић...
Следеће године, нисам јој купио 
ништа. Кад ме је питала зашто, одго-
ворио сам:
“Па, још увек нисте искористили по-
клон што сам вам купио прошле го-
дине!” 
И тако је почела свађа.....

као у квизу... 
Моја супруга и ја гледали смо “Ко 
жели постати Милионер” док смо 
били у кревету. Окренуо сам се пре-
ма њој и упитао: 
„Желите ли имати сексуални од-
нос?” 
„Не”, одговорила је. 
Затим сам питао: 
„Је ли то ваш коначан одговор?” 
Овог пута ме није ни погледала, јед-
ноставно говорећи:
„Да”, па сам рекао:
„Онда бих желео да позовем при-
јатељицу”. 
И тако је почела свађа.....

лапсус у ресторану...
Одвео сам супругу у ресторан. Ко-
нобар је, из неког разлога, прво 
мене питао шта бих желео да нару-
чим.
“Ја бих један говеђи стејк, средње 
печен.”
Он ми рече:
“Зар се не плашите од Луде Краве?”
“Не, она може да наручи сама.”
И тако је почела свађа..............

стара љубав...
Моја супруга и ја смо седели за сто-
лом, на прослави годишњице мату-
ре. Моја жена је непрекидно гледа-
ла пијаног човека који је седео сам 
за столом, близу нас. 
“Познајеш ли га?”

“Да”, уздахнула је, “Он је некада дав-
но био мој момак..........Чула сам да 
се пропио чим смо се растали, и 
чујем да од тада се није трезнио.”
“Боже мој”, рекох, “ Ко би поверовао 
да особа може тако дуго да слави.”
И тако је почела свађа...

ситне алатке...
Када нам се покварила косили-
ца за траву, жена ми је често наба-
цивала примедбе да је поправим. 
Али ја сам увек имао нека преча по-
сла, увек нешто важније од косили-
це. Када сам се вратио кући једног 
дана, нашао сам супругу како седи 
у високој трави и са кућним маказа-
ма сецка траву. Гледао сем је немо 
за кратко, отишао у кућу и донео јој 
четкицу за зубе и рекох јој:
“Када завршиш са сецкањем траве 
ево ти па почисти стазу.”
И тако је почела свађа...

и прашина...
Моја супруга је дошла и села поред 
мена на кауч, док сам ја мењао ка-
нале.
“Шта има на ТВ-у?”
“Прашина” рекох. 
И тако је почела свађа...

ех, та киша...
Субота ујутро, устао сам рано, тихо 
се обукао, направио своју ужи-
ну, тихо се извукао из куће до га-
раже. Закачио сам чамац за ауто и 
кренуо на пецање, кад оно невре-
ме, пљушти киша, грми, сева, ветар 
дува 100 км на сат. Вратим се назад, 
укључим у ауту радио и чујем да ће 
време бити лоше цео дан. Вратим се 
назад у кућу, тихо се скинем и склиз-
нем назад у кревет.......пригрлим 
леђа своје жене, сада са другачијим 
осећањима, и шапнем јој:
“Време је јако лоше”. 
Моја вољена жена одговара:
“И можеш ли да верујеш да је мој 
глупи муж отишао на пецање?”

И тако је почела свађа...

испуњена жеља...
Моја супруга је набацивала шта би 
желела за годишњицу брака која се 
приближавала. Рекла је:
“Ја бих нешто сјајно што иде од 0 до 
150 за 3 секунде.”
Купио сам јој вагу за мерење тежи-
не. 
И тако је почела свађа...     

иду године...
Када сам коначно стигао у године 
да се пензионишем, отишао сам у 
Социјално. Госпођа на шалтеру ме 
је питала за возачку дозволу да бих 
доказао своје године. Потражио 
сам по џеповима, али сам дозволу 
заборавио код куће. Почео сам да 
се извињавам и рекао да ћу навра-
тити сутра. Госпођа за шалтером се 
насмеши и рече:
“Откопчајте кошуљу.”
Откопчавши кошуљу, показаше се 
моје коврџасте сребрне маље.
“То је довољан доказ за мене” рече 
госпођа.
Тако да сам био сав срећан што сам 
обавио посао око пензије. Када сам 
дошао кући, био сам сав узбуђен, 
и испричах својој жени о искуству 
у Социјалном... Моја супруга се 
насмеје и рече:
“ Требао си да спустиш панталоне, 
добио би инвалидску пензију.”
И тако је почела свађа...

огледалце, огледалце...
Моја супруга је стајала нага, 
посматрајући себе у огледалу у 
соби. Није била срећна шта види у 
огледалу и рече ми:
“ Осећам се очајно, изгледам стара, 
дебела и ружна.Потребно је да ми 
кажеш нешто лепо, неки леп ком-
плимент.”
Одговорих:
“Вид ти је перфектан.”
И тако је почела свађа...

ШАЉИВЕ ПОУКЕ ИЗ БРАЧНОГ ЖИВОТА
СУНЦОКРЕТ ХУМОР


