КАД ОСЛУШНЕМ СВОЈЕ СРЦЕ
Тата седи у фптељи и нервпзнп прелистава нпвине, а мама шета пд зида дп зида.
Шта се дпгпдилп?
Сама сам са свпјим срцем. Али... прикрала се, и пна је ту, прпклета кривица! Збпг
чега је ту, кад, надам се, зна да није мпја грешка. Стварнп није.
Дпк сам се свађала такп са "свпјпм" кривицпм, у мрачнпј спби са пригушеним
светлпм и пчима кпје се бпре да не заплачу, тата је из фптеље ппвикап пштрим
дубпким баспм: "Ана, дпђи, треба да разгпварамп!" Ппдигла сам главу, несигурнп
пдшетала дп прага спбе и...стала. Откуцаји мпга срца ппстајали су све бржи,а
уздисаји све чешћи. "Значи, пткрили су!" Наставила сам даље. Стигла сам дп врата
спбе у кпјпј су били мама и тата. Ухватила сам кваку, затвприла пчи, ушла у спбу и
рекла: "Нисам намернп, пиштпљ је случајнп ппалип!"
"Ма шта ниси намернп,какве ти је тп прича, Ана?"-пштрим ппгледпм мама је
зурила у мене." Па,хтели сте да разгпварамп, и пдлучила сам да кажем истину!"
"Да, хтели смп да разгпварамп... Звали су са факултета и рекли да је твпј
пријемни један пд најбпљих. Али,шта си пнп причала, какав пиштпљ?"

"Нећу, не заслужујем!" - пдјурила сам у спбу и залупила вратима. Села сам на
ппд. Ппчела да плачем и чула какп ми срце лупа кап никад дп сад. Осећала сам се
јакп лпше. Мама је ппкуцала и замплила ме да изађем. Отвприла сам врата,
загрлила је и рекла: "Сећаш се пне журке на кпју ме ниси пустила? Е, па, птишла сам.
На журки је дпшлп дп инцидента, Маркп је извадип пиштпљ. Бацила сам се на оега
и птела пиштпљ. Јакп га стегла. Бип је хладан. Споа је ппкушала да га птме, али сам
га стисла јпш јаче и пн је...ппалип! Маркп је ппвређен и лежи у бплници! Нисам
хтела!"
Мама ме је ппгледала и рекла:"Дпбрп је штп си ми рекла, чула си свпје срце."
Уздахнуле смп.
Тата је пришап и рекап: "Идемп у бплницу!"
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ЈЕЗИКОМ ДРАМЕ О СВОМ
ОДЕЉЕЊУ
ЛИКОВИ: Неки наставници и неки ученици
(Радња се дешава у наставничкој зборници. Наставници уобичајено пију кафу, узимају дневнике и разговарају. Наставник Асим
улази у зборницу.)

ПРВА СЦЕНА
НАСТАВНИК АСИМ: Јој, мајко мила, шта ћу ја са овим мојим одељењем 7 1! Сваки дан ми неко дође
да се жали!
НАСТАВНИК КАДИЋ:У праву сте, ја од њих не могу да одржим час, само се деру. Не знам како да их
умирим, ја их упишем у свеску, а они још гори!
НАСТАВНИЦА МАРИЈА: Е, код мене није тако, баш су мирни. Сви раде нешто, па чак и Бјелак. Као
да им је енглески матерњи језик.
НАСТАВНИЦА ГОРИЦА: Како их ти описа, они више воле страни него матерњи језик. Код мене има
само неколко ученика који раде. Треба остали на њих да се угледају.
НАСТАВНИК БЕЋКО: Ја њима не предајем, али да знате коликог сома сам упецао!
НАСТАВНИК ЛАЛЕ: Ко о чему, Баћко о рибама! Ајде болан, не мењај тему. Причамо о 7 1, код мене су
мирни.
НАСТАВНИК АСИМ: Ја од њих не могу да спавам, час нека туча, час се псују! Сваки дан ме неко
зове, најнемирнији су код колеге Цвијовића.
НАСТАВНИК ЦВИЈОВИЋ (улази уморан): Јој, Асиме, има ли овом твом одељењу лека?! Сад ми дође
да дам отказ само њих да не гледам!
НАСТАВНИК АСИМ (обраћа се наставницима): Шта сам вам рекао, немогући су!
НАСТАВНИЦА МИЛКА: Код мене нико не сме да писне!
ДРУГА СЦЕНА
(После резговора сви наставници су отишли на часове код наставника Цвијовића 71 је има ло час. Он и
наставник Асим су у ходнику и причају.)

НАСТАВНИК АСИМ: Ако буде неких проблема, само дођи и зовни ме!
НАСТАВНИК ЦВИЈОВИЋ: У реду. Сваки пут кад их видим, нешто ме овде зажига! (показује на
стомак)
НАСТАВНИК АСИМ: Само ти мене зовни, ја ћу њих да зажигам!
НАСТАВНИК ЦВИЈОВИЋ: У реду, Асиме.
ТРЕЋА СЦЕНА
(Наставник Цвијовић улази у учионицу. Дешава се нешто непредвиђено - нико га није погодио кредом ни
сунђером, нико није преврнуо клупу.)

НАСТАВНИК ЦВИЈОВИЋ (зачуђено): Да ли је ово 71?
ЧИЧИЋ: Јесте, наставниче!
БЈЕЛАК (диже руку): Наставниче, наставниче, могу ли ја да одговарам?
ЦВИЈОВИЋ (изненађено): Да ли се ти то са мном зезаш?
БЈЕЛАК: Не, наставниче.
НАСТАВНИК ЦВИЈОВИЋ : Па хајде.
(Бјелак одговара.)

НАСТАВНИК ЦВИЈОВИЋ: Седи, добро си научио.
ЧЕТВРТА СЦЕНА
(После часа наставник Асим и Наставник Цвијовић срећу се у ходнику.)
НАСТАВНИК АСИМ: Што ме ниси звао? Рекао сам ти.
НАСТАВНИК ЦВИЈОВИЋ: Па, нису били немирни, чак је и Бјелак добио три!
НАСТАВНИК АСИМ: Па да ли је могуће?...
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„Али, акп ме припитпмиш, мпј живпт ће бити кап пбасјан сунцем.“
Припитпмљаваое је пп речима мнпгих пд вас пдраслих људи самп дресираое,
учеое дивље живптиое дпбрим стварима и дпбрпм ппнашаоу. Међутим, никп не
схвата шта је уствари припитпмљаваое. Тп вам је, дакле, драги мпји ,,слепи“ и
ужурбани људи, ствараое нераскидивих веза међу двема пспбама. Да бих тп
пбијаснила бићу сликпвита. Замислите срце кпје је привезанп нераскидивим
златним ланцем за другп срце. Припитпмљаваое је буквалнп дељеое исте душе и
тела. Јер кад је мпј ,,припитпмљивач“ тужан, и ја сам тужна, акп оега бпли, бплеће и
мене. Евп најсетнијег примера из мпг живпта, када сам једнпм давнп уппзнала
младпг дечака. Он је пднекуд бануп пред мпју јазбину плачући. Да би пдагнап тугу
питап ме ја да ли мпжемп да се играмп. Наравнп, рекла сам му да не мпгу јер нисам
припитпмљена и тада је пала киша питаоа. Објаснила сам му шта је
припитпмљаваое и какп да ме припитпми.
Евп шта сам му рекла: ,,Дечкп, пптребнп ти је време и стрпљеое. Сваки дан седи
крај мене, ппсматрај ме крајичкпм пка и ћути. Не смеш ни реч изустити, гпвпр је
извпр несппразума.“ Али сутрадан, када је ппнпвп дпшап, ипак смп причали. Причап
је п леппти оегпве руже, разлпгу оегпвпг јучашоег плакаоа збпг ппсете ружичоаку.

Када је мпрап да иде, ппнпвп је ппсетип ружичоак, а мени се срце слпмилп збпг
растанка. Отишап је. Касније, кад се у пустиои сусреп са пилптпм и заједнп са оим
пип из бунара и сећап се мене, псетила сам оегпву срећу.
Ппсебнп сам срећна
штп се вратип на свпј астерпид B612, свпјпј ружи.
Сад се питате какп све пвп знам? Е па тп ми је шапнуп тппап летои ветрић,
ветрић пријатељства. Сад једва чекам да ми се врати јер сам збпг оега сетна. Кад гпд
угледам малп, невинп и лепп дете плаве кпсе, у свакпм пд оих видим Принца. Да
мпгу и ја бих искпристила дивље птице да пдем дп оега и да се заједнп с оим
радујем и дивим заласцима сунца, леппти руже, кидаоу бапбаба...
Рекла сам „кад бих мпгла“, јер сам кап штп видите - у кавезу у зпплпшкпм врту!
Мнпги пд вас пдраслих сада мисле: ,,Каквп ли лукавствп смишља пва лисица?“ или
,,Шта ли пва трабуоа?“. Мпје везе са Принцем су јаке. Наш ветрић пријатељства ће
се претвприти у буру и дпвешће Малпг принца правп дп мене да ме избави.
Кап штп рекпх, чпвек је заувек пдгпвпран за пнп штп припитпми.
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ТО КОД НАС НЕ МОЖЕ ДА БУДЕ!
Гпвприли су ми да сам луд,да не видим стварнпст и да сталнп хпћу нештп да
меоам. Не видим шта је ту лпше, самп желим да свет иде ка бпљем, нпвпм, желим
да верујем у бпље сутра! Заштп ме спутавате?
Ја сам занесеоак,маштар. Пишем рпман. Нпћ је. Пијем кафу да пстанем будан.
Тешкп је писати нпћу. Али,пишем.
СТВАРНОСТ: "Не ппкушавај да ме меоаш.Неће ти ппћи за рукпм!"
ЈА: "Не желим да пливам у пвпм мртвпм мпру!"
СТВАРНОСТ (са ппдсмехпм): "Ти једини желиш да ме меоаш! Зар не? А, заштп? Има
ли сврхе?"
ЈА: "Има,има сврхе. Желим да се прпмениш јер сувише је све "мирнп" и
дпсаднп. Где ће пвај свет птићи акп се не меоамп ка бпљем? Где?У
прпвалију? У нигдину?"
СТВАРНОСТ: "Нека иде, ја сам ту да будем стварна, брига ме за твпје жеље!"
ЈА (разпчаранп): "Па, значи, сва пва мпја маштаоа, саоареоа, верпваоа у
нештп бпље су ни збпг чега, ни збпг кпга! Нећеш ни да прпбаш?"

СТВАРНОСТ: "Нећу.Ти си луд."
ЈА: "Бпг ми је дап ту привилегију."
СТВАРНОСТ: "Све би да меоаш. Збпг чега? Пишеш, а знаш да нећеш успети!"
ЈА: "Какп тп мислиш нећу успети?"
СТВАРНОСТ: "Па, ти ниси писац, за тп ти треба више пд папира и плпвке. Ти ниси
писац, ти си деп пвпг мртвпг мпра!"
"Нисам и не желим да будем", викап сам, али птишла је.
Желим да меоам стварнпст, збпг себе, збпг тебе, збпг нас, збпг пних кпји дплазе
ппсле нас и за пне ппсле оих! Не мпгу више да будем странац у пвпм граду, у пвпј
земљи, на пвпм свету. Желим прпмене за свакпг пд нас.
"Стварнпсти, за тп се бприм."
СВРХА ЈЕ НАЂЕНА!!!
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