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ЧУДОВИШТЕ ИЗ ОРМАРА 
 
 

Као и сваке недељне вечери, седео сам у својој соби и читао књигу. Одједном 

упалила се „лампица“ у мојој глави. О, не! Опет сам заборавио да урадим домаћи из 

математике. Зашто увек математика? Шта је то?! Неко проклетство?! Ма не! Аларм се 

увек упали на време, упозорава ме: „Остало ти је још мало времена да испуниш своје 

обавезе“. Ако не, да ли ми следује казна ... Чекај, па ја волим математику! 

 

Док сам рачунао корен из броја 144 плус 25, прекинуо ме је чудан звук који је долазио 

из мог ормара. Радозналост да откријем шта се тамо налази била је велика. Полако сам 

устао са столице и упутио се ка њему. Обузела ме је језа, а пут који је дугачак једва 

неколико метара, чинио ми се као да је километрима дугачак. Дрхтавом руком ухватио 

сам ручку ормара и отворио га. Али у њему није било ничега сем мојих ствари. Вратио 

сам се за сто, али никако нисам могао а да не мислим на тај језиви звук. Одједном тај 

звук се опет чуо. Поново сам пришао ормару и отворио га, али ништа нисам нашао! А 

када сам кренуо да затворим врата иза мене сам осетио нечије дубоко дисање. Осетио 

сам како су ми се длаке на врату накострешиле, а крв следила. Замрзао сам се у месту, 

али сам некако успео да скупим храбрости и окренуо сам се. На моје запрепашћење 

угледао сам застрашујуће црно чудовиште са пет зелених очију и великим црним 

бодљама на леђима. О, боже! Шта сада да радим, где да се сакријем? Још је и огромно, 

љигаво, а поглед једноставно убија. Разум ми је говорио: „Не плаши се, не плаши се!“ 

Али срце не чује разум, лупа све јаче и јаче. Истрчао сам из собе што сам брже могао. 

Док сам бежао од чудовишта, саплео сам се о татине папуче и пао. Оно ме је тада 

својим дугачким и оштрим канџама ухватило за ногу. Подигло ме је у вис, погледало 

ме у очи и тад ми је својим застрашујућим демонским гласом рекло: „Ниси урадио 

домаћи из математике!“ Да, казни ме! Хајде, чекам ту коначну пресуду. Не плашим те 

се више! 

 

Тада сам се пробудио, уморан, исцрпљен, са болом у глави. Брзо сам погледао 

своју свеску, домаћи је био урађен. Па наравно, ја никада не заборављам да урадим 

домаћи. Мада, недељом више никада не отварам ормар! 

Стефан Радојичић, 7б 

 

 


