Назив дела: ОВО ЈЕ НАЈСТАШНИЈИ ДАН У МОМ ЖИВОТУ
Име и презиме писца: Јасминка Петровић
Наслов рада: Витез модерног града
Као дванаестогодишњак знам да одрастање није безболно и лакше ми је када видим да се
и Јасминкин Страхиња пече на сличној ватрици.
Мучило га је свашта: школа, нови бицикл, први пољубац, комшиница Гвозденка, која
упорно тврди да је наркоман, мамине приче, татин роман, наставницин деколте, друштво, сестра
и њен дечко, Маша, школски психолог, бубуљице... Сваки дан му се чинио горим од предходног.
Решавао је проблеме, али тинејџерска стварност је само део укупне слике садашњости у којој
има много ,,најгорих дана“. По историјски опробаном српском рецепту ,,како куму сломити
врат“, Страхињин отац је остао без посла. Мама му је еспетантиста и има загарнтоване само
слободне дане. Због бицикла Страхињу су напали. Завршио је у болници. Машин деда Здравко
тешко се бори са старошћу и судбином и тек велики труд и љубав унуке, кћерке и Страхиње га
одржавају на површини. Породице се растурају. Машин отац у Канади налази другу жену, а
сестра са дечком, будући научници, одлазе.
Проглашавам Страхињу витезом модерног града. Речник му је зачињен
поштапалицом ,,значи“, гуњђа себи у браду, учи, ако баш мора, али признаје да воли, помаже
када је потребно знанима и незнанима, прави се да је љут, а пати због растанака. Он расте и
мења418
се као што се мењају и расту његова осећања према Маши. Нежан је брат, алкохоличар је у
покушају, али му можете оставити пса. Сигурно ће га шетати и сигурно ће правити друштво и
вашем деди ако га замолите. Страхињин свет чине добри људи који се понекад тешко сналазе у
овом времну, али помажу једни другима. Ни главни јунак не може онда да испадне лош. Маша
одлази у посету оцу и љубав се наставља се преко интернетa. Страхиња је коначно срећан.
Остварена љубав истискује ,,најгоре дане“.
Наизглед духовита београдска прича чита се без паузе и трептања. Једино ме као свраб
чачка Страхињина примедба да док други шетају по свету, зашто он да ,,табана“ по Београду.
Ако сви витезови оду дани ће стварно бити ,,најгори у животу“.

Име и презиме: Лав Лукић
Разред: VII / 1
Основна школа: „Никола Тесла“ Раковица Београд
Наставник: Александра Дракулић

Број телефона: 066 95 69 087
Маил адреса: dr.luk963@gmail.com

