I -награда
У чему је пропаст, у чему је спас
Све почиње од пада. Мој живот су постали кружни таласи као када баците каменчић у воду. Први круг
представља мој први осећај да тонем. Како се шире кругови, шире се и моји проблеми, моје заблуде,
кривице, лажи. Тонем све ниже, ниже, ниже... у пропаст.
Дан је ишао својим током, једнолично. „Нервозна си?“-упитала ме девојчица док је корачала ка мени.
Подигла сам поглед и загледала се у њене округле црне очи. „Јеси ли срећна?“ Изненађено, а помало и
уплашено одмакла сам се и сасвим опрезно је одмерила. Насмешила се и спустила своју руку на моју.
„Погледај своје очи у стаклу и видећеш дете. То дете си ти! Наивно веруј да када спасаваш себе, спасени су и
други. Знај да и када правда плаче, зло није јаче! Правда мора да се правда, јер само она права даје чисту
савест. Чувај се истине, јер свако има своју. Али, права истина не може се сакрити. Упали светло!
У чему је пропаст, у чему је спас?
Волиш ли бајке? Сви их живимо. Неки су јунаци, прелазе препреке и побеђују зло, а други су невера,
мржња, кукавичлук, пропадање. Да ли ће њихова вила доћи и спасити их?... Ја више волим јунаке, али и они
најхрабрији се плаше.
Када нешто радиш дај и последњи атом своје снаге и уложи све своје најбоље способности и бићеш
спасен!
Погледала сам своје очи детета, спасавајући сбе, пружала сам руку спаса и другима. Ја сам лик из
бајке, а она је моја добра вила! Упали светло! Верујем да препознајете своју пропаст и свој спас. Волите ли ви
бајке?
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II -награда
У чему је пропаст, у чему је спас
Спас или пропаст? Добро или зло? Бело или црно? Вечита борба. Свака бајка има борбу између доброг и лошег. Чак и
реалност,наш живот има борбу између оног што нас води у пропаст и оног што нас спашава.
Пропаст. Многи то преводе као „не бити срећан“ или нешто слично. Али шта је срећа? Да ли је новац срећа? Да ли је
богатство срећа? Чини ми се са постоје и они који и поред толико новца нису срећни,зато што срећу чине мале ствариљубав,чиста савест,пријатељство и још много других ствари које се не купују новцем. То је наш спас. Спас је волети друге. Спас
је помагати другима. Спас је бити човек!
Завист,похлепа,мржња,себичност...Уз овакве ствари човек оде у пропаст. Тада чак и губи своје најближе,омаловажава
породицу,издаје најбоље пријатеље,све то из неког свог разлога. Одбити да помогнеш малом дечаку који седи на улици и
проси,одбити да уступиш место старијем од себе, одбити да помогнеш,то те води у пропаст. Наравно, сви грешимо, али ретко
ко исправи грешку, ретко ко се покаје. Често чујем ону изреку: „Сви смо ми људи,ретко ко је човек!“
Овоме је мене научио један велики учитељ. Недавно сам заборавио новац код куће и отишао у школу. Уместо да се на
одмору вратим по новац, у продавници сам кришом узео чоколадицу коју сам желео, украо сам је. Мислећи да сам фаца јер
сам украо нешто, причао сам то пријатељима, кад одједном схватих да то само показује какав сам човек. Отишао сам кући
збуњен. Гризла ме је савест. Легао сам да спавам са том мишљу у глави. Сањао сам ту ситуацију. „Не! Нисам то учинио! Кајем
се!“ Пробудих се. Учитељ ми је пришао и све сам му испричао. Одговорио ми је питањем: У ЧЕМУ ЈЕ ПРОПАСТ, У ЧЕМУ ЈЕ
СПАС? Био сам на граници свог ума. Тад га ја упитах: „Учитељу, заиста, у чему је пропаст, а у чему спас?“ Пажљиво сам
слушао сваку реч која је долазила из његових уста. Сад схватам да ми савест помаже да спознам шта је права ствар. Учитељу
Саво, хвала!
Ако би као свој спас видите крађу, новац, нељудска дела, онда знајте да сте на путу за пропаст.
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III -награда
У чему је пропаст, у чему је спас?
Осећам тло под ногама и хладан ваздух на образима. Корачам пустом улицом док снег шкрипи под
мојим нoгама. Шетам и размишљам. Још увек размишљам. Као и сваког дана обузела су ме разна питања,
могућности, отварања и свака се надовезује на следећу. Данас, док корачам ка свом топлом дому кроз мој ум
вртоглаво и спретно лети Савина реченица: „У чему је пропаст у чему је спас?“ Могу слободно да кажем да
сваки човек од својих млађих дана, баш као ја сада, тежи да нађе одгово шта ће га довести у пропаст, а у чему
ће наћи спас.
Данас желим да пронађем свој одговор, да га пронађем, задржим и водим се њиме кроз живот.
Срешћемо у животу учитеља за сваки предмет, сваки занат, сваки, математички проблем, али постоји једини
предмет чији учитељи морамо бити и можемо бити смо ми: сопствени живот. Ја сам још увек биће одлуке
које обликује своје мисли и ставиве и можда некада донесем одлуке које нису добре,али њих ознаћим као
грешке на којима учим.Пропаст нас води у безнадежни бескрај проблема. Питање је:У чему је пропаст? Од
малена у очи Савиндана слушала сам легенде и мноштво прича о Сави, његовим делима и речима. Дела о
њему, песме или приче, образовале су ме у особу каква сам данас. Научиле су ме много, научиле су ме да је
једно осећање сигуран пут у пропаст:мржња. Она буди у нама најгоре поступке које икада можемо учинити.
Ако вас обузме мржња, нећете бити способни да волите, да угледате прави пут. Насупрот мржњи-доброта је
она која ће вас одвести у спас. Доброта је када некоме поклоните осмех. Пропаст и спас се огледају у нашим
поступцима према другима.
Важно је да знамо шта желимо и да будемо сигурни да је том исправно. Како бити сигуран? Заправо, то
не знам ни ја, све што сам рекла, написала је мој став, оно што је произвео мој ум. Покушавам да се водим
Савиним речим, покушавам да свакоме пружим срећу и љубав, да помогнем некоме у доношењу добре
одлуке и да упутим некога на добар пут, као и то да им покажем њихове грешке. Ако храбро станемо иза
својих одлука, па иако су не баш тако добре, сигурна сам да ће послати некога за наш спас и отерати нашу
лошу одлуку у пропаст.
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