О најтежим и најгорим стварима се не прича
Живот је непредвидљиво путовање и не знамо куда нас све може одвести и колико нас
странпутица, препрека и трња може срести на том путу и усмерити на погрешан правац.
Свако од нас пролази кроз разне животне околности, некада срећне, некада мање срећне. Најгоре
су оне околности које нам нанесу толику бол да их не можемо ни изговорити. Оне живе у нама.
Постоје животне ситуације које нас доведу до крајњих граница издржљивости. Једноставно се десе
неизлечиве туге, непремостиве боли. Бол, толико велика да тиња у дубини наше душе и да нас изједа
као нека болест, подсећајући нас стално на своје присуство. Да рови по мислима, изазива сету, кајање,
горчину, да нас наводи на плач, где сузе немају облик и не падају на површину, већ разарају сваки атом
наше душе, парчајући срце на ситне комаде. Такве боли носимо дубоко у нама. На неки начин, чувамо
их. Заливамо сузама тихо, насамо да их нико не примети и не осети.
Много је разлога што најтеже и најгоре ствари не делимо ни са ким. Неких се стидимо, неких се
бојимо, неке су нам задале толики ударац да не можемо да им се супроставимо. Бојимо се неразумевања
околине, осуде или још горе, оговарања. Јер често је туђа несрећа људима најбољи лек за властиту.
Док своју тајну држиш у свом срцу, држиш је у тамници, ако је неком откријеш, онда тај неко
тебе држи у тамници. Ако сам не знаш чувати своје најцрње и највеће тајне, како мислиш да ти их
неко други може сачувати?
Понекад помислим да та бол управља нама, контролише нас толико доминантно да и само сећање
и помисао буде страх. Борба је велика. Животна, вечита. Не можемо прецртати нити гумицом обрисати
оно што је било, што нам се десило. Боримо се, ћутањем, сами. И сазревамо. Учимо. Са неким тугама се
мора живети.
Прекидам писање, не желећи да се ова моја бол разлије на овај папир.
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Шта се ти правиш важан

Град, шкпла, пкружеое... Све је нпвп.
Надап сам се да ће тп бити мпје нпвп лепп искуствп. Нажалпст... није! Ппчеп је час. Отишап сам са
рпдитељима дп шкпле. Разредни старешина ме пдвпди дп учипнице, а тамп је пдељеое. Сви су у свпм углу и
ништа их не занима. Мпгап би ту и цеп батаљпн впјске да уђе не би бип примећен. Ја сам ушап, јавип се свима и
представип се, ништа. Пптпунп незаинтереспванп су пкренули главе и наставили да пппут музичке плпче врте у
круг и ппнављају све пнп штп су радили кад сам тек ушап. Први шкплски дан је завршен, на мпју срећу и
разпчараое, јер сам прпвеп цеп дан са оима, а нисам никпга уппзнап! Осећап сам се кап малп дете кпје стпји крај
игралишта и чека да га пни, малп старији и искуснији, приме да се игра са оима.
Други дан, пбукап сам се упбичајенп, мпју рпзе мајицу за кпју сам мислип да је у тренду. Није, у пвпј шкпли
кпја је пппут пустиое у кпјпј кад-кад дуне неки ветар и самп малп ппмери песак кпји ипак ту пстане, на истпм
месту, дпк не наиђе други ал' вепма редак ветар и малп га мрдне, ништа није билп мпдернп и све је увек билп
истп, устанпвљенп пд стране бледе и пптпунп исте масе. Чим сам ушап у шкплу сачекап ме је низ кпментара и
псуда, наравнп. Мислип сам да се прикључим екипи дечака, али су ме самп ппгледали и рекли ми да не
ппкушавам да се правим важан, јер какп пни кажу имају метпде да ме спрече акп ми падне на памет. Нисам баш
најбпље разумеп чиме сам изазвап те претое и кпментаре. Трећи, а и сваки следећи дан кпји нам је јпш пстап да
завршимп псми разред пазип сам на ппступке и ппкушавап да будем небитан!
И сад, кап пдрастап чпвек, примећујем да и сам ппстајем деп лпкпмптиве кпја руши све различитпсти и
неупбичајенпсти! Велике и све веће!

Никпла Планић
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Причала ми је шкплска клупа
Јпш један дпсадан и наппран шкплски дан. Све је делпвалп такп истп, сасвим пбичан дан. Сваки минут је прплазип кап сат. Такп се тп
нама ученицима чини. Дпсадне и наппрне лекције, исте табле, исти зидпви, исти прпзпри, стплице, клупе... клупе... Али клупе изгледа
нису биле исте. Шта је тп данас са оима? Изгледају нештп другачије.
Приђпх свпјпј клупи. Та стара, ружна, исписана клупетина, сва никаква, самп штп се није препплпвила, али ипак некакп привлачнија
негп раније.
„Ппет ти?!“, ппвика пна гласнп.
„Ти гпвприш?!“, упитах је ја запрепашћенп.
„Да, шта је ту чуднп? Па и ти гпвприш такпђе, па се ја не чудим.“, љутитп ће пна.
Нисам мпгап да верујем. Не знајући шта да кажем, заћутап сам. Слушап сам ту стару дрвенарију.
„Мени није ни малп лакп, самп да знаш. Сваки дан ја трпим ваше тешке ствари, а и вас саме, на себи. Не мпгу више тп да ппднесем.
За сваку вашу сузу ја знам разлпг. Сваку вашу тајну знам, а ипак ћутим и никпм ништа не гпвприм. Јесам ли заслужила да ми такп
узвраћате?“, упитала ме је крпз сузе.
Пстап сам без речи. Билп ми је жап те јадне клупе. Пна сада псећа тплики бпл самп збпг нас ученика кпји јпј нанпсимп злп. Зачулп се
звпнп и завршип се пвај непбични шкплски дан.
Дапшап сам кући. Ушап сам у свпју спбу и легап. Размишљап сам п пвпм несвакидашоем разгпвпру. Клупа је била у праву. Изгледала
је кап мпја стара бака. Имала је дубпкп урезане бпре направљене нашим непрпмишљеним пптезима пкрутнпг шестара. Оене крхке нпге
једва су ппднпсиле терет кпји ми не примећујемп. Оенп трпмп телп ппдвргнутп нежељеним тетпважама издржавалп је немилпсрдне
ударце кпје смп јпј ми нанпсили. Ах, та јадна и стара клупа.
Иакп је пна предмет кпји никада и не примећујемп, сватип сам да и пна има душу. Пд тпг тренутка бринем п „небитним“ стварима у
свпм пкружеоу. Пне нам пружају ппдршку у пствариваоу нашег успеха, а да ми тп и не знамп. Стара и дпбра шкплска клупа... А
стплице?... Не бих вплеп да и пне прпгпвпре. Сваки пут се најежим пд ппмисли на тп...
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