
Петаци о првој симпатији:
 

На часу сам стално мислио на њу и уопште нисам слушао 

шта учитељица прича. Једном смо причали и сав сам био 

поруменео и све време сам гризао рукавицу. Она ми је 

највећа љубав у животу. 

Надам се да ће се и она у 

мене заљубити и да ћемо 

живети срећно до краја 

живота. 

Никола V 2 

То осећање никада не 

може да избледи. Осећали 

смо се чудно. Мислили смо 

да заједно можемо све. 

Миа V 2 

Нисам превише жудео за њом, али ипак ми је била 

симпатична. У кући сам био особа која мисли само на себе, 

а пред њом сам само хтео некако да је задивим. 

Немања V 2 

 

Тај неко ми је тотално променио живот. После неког 

времена су почеле да ми понестају речи из речника. 

Урош V 2 

Када сам га први пут 

видела, откључало се једно 

ново и чудно осећање у 

мени. Осећала сам се као 

да сам била на облацима. 

Његов осмех ме је мамио и 

обасјавао читаве моје 

дане. 

Кристина V 4 

Једном смо на рекреативној настави гледали утакмицу 

заједно. Правила сам се да ме то интересује, а гледала сам 

само у њега. 

Андреа V 4 

Буђење за школу ми је одувек тешко падало. И сама 

помисао да устанем из топлог кревета ми је била 



непријатна. Тако је било све док нисам угледао једне 

крупне, чаробне очи. 

Стеван V 1 

          

Одједном ми читав свет изгледа другачије. Кажу да љубав 

није математика, али ја не мислим тако. Према мојој 

рачуници, она и ја смо пар. 

Владимир V 1 

Било ми је лепо и кад смо ћутали. По читав дан сам се 

трудио да будем близу ње. Делили смо слаткише, а она 

ништа. Није вредело ни то што сам ластиш играо са њом. 

Димитрије V 1 

Она се бави спортом и певањем, а мени је важно да не 

губи време гледајући глупе серије или седећи за 

компјутером. Сигуран сам да се не бих осрамотио пред 

родитељима, када бих је позвао на сок. Види се да је лепо 

васпитана и да је из добре породице. 

Филип V 1 

Стално покушавам да задивим своју симпатију, али не 

гурањем другарице како то раде дечаци, већ лепим 

облачењем и неким заносним парфемом. 

Анђела V 3 

Моја љубав према њој још увек траје .Верујем да ће се 

једног дана наћи у некој лепој песми. Ако је песници не 

опишу, ја ћу. 

Лука V 3 

Питам се шта ми се дешава. Зашто ми се руке зноје и срце 

убрзано лупа? Зашто ноге немају мира и у глави је тотална 

збрка? Често ми се деси да направим неку глупост, а 

понекад ме пошаљу и код психолога. 

Лука V 3 

 



Речи нису биле потребне. Ту су биле само њене дубоке очи 

које су ме гледале и спајале се са мојим. Нешто налик на 

магнете. 

Јован V 4 

Први пут сам се заљубио у девојчицу из свог разреда. 

Највише сам волео да седим поред ње, да јој помажем, да 

јој позајмим нешто кад јој затреба. Више сам се радовао 

када она добије пет на контролном задатку него када ја 

добијем. Више сам бринуо за њу и њене оцене него за 

себе. Када би ме нешто питала, узбудио бих се и почео 

брзо да причам. На часовим сам више обраћао пажњу на 

њу него на оно што је наставник причао. На сваком часу 

сам јој писао љубавна писма, а на малим одморима их 

убацивао у њен ранац. Моја највећа жеља је била да се 

она заљуби у мене. 

Јован V 2 

 

 

*Захваљујемо учитељици Жељки Ђокић што је са нама 

поделила цртеже својих маштовитих ученика. 

Размишљамо и, к'о муве без глава, губимо главе по 

глобусовим ћошковима. Чекамо звоно к'о вампири ноћ не 

бисмо ли га угледали у бескрајном ходнику. Угледамо га, 

са књигама у рукама, те нам се јави питање: „да ли ме 

воли?“ Онда крене размишљање, другачије, тамно. Тада 

постанемо осетљиви и алергични на песме, приче, зеке, 

бубе, чачкалице, професоре и на ходник у коме нас је први 

пут погледао. И сваки дан је велико чекање да му будемо 

макар близу. 

Мина V 3 

 

 


