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 Као и у прошлој школској години и у овој се у нашем Дому повремено 

организују трибине. Обично се одржавају средом или четвртком у трпезарији или 

ученичком клубу. То су предавања на којима можемо да се информишемо о 

многим питањима која нас занимају. Теме су биле разноврсне и интересантне, 

говорило се о контрацепцији, полно преносивим болестима, учењу, болестима 

зависности, љубави, менталној хигијени... Предавачи су били стручњаци из 

различитих области а, по мом мишљењу, најбољи утисак оставила је психолог 

Техничке школе Љиљана Тешановић. Иако су  све трибине биле доста занимљиве 

и корисне, станари дома нису били баш много заинтересовани, одзив је могао 

бити далеко већи. Ако вас  нека тема посебно занима и мислите да ће и другима 

бити интересантна обратите се васпитачици Елени Марковић, која је задужена за 

организацију трибина. Можда се баш о томе буде говорило на некој од наредних 

трибина, које се планирају за април.                    

              Анита Милојковић
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…
Тако, ломиш се из дана у дан. 
Покушаваш, трудиш се, али нико 
не примећује.
Осећаш се бескорисно.
Не видиш сврху због чега си рођен.
Тражиш један једини разлог, због 
којег би наставио, нешто што ниси 
ни започео.
Расуте су ти мисли, руке су 
слабашне, а душа... само шупљина 
где је некада она боравила.
Оде све у неповрат. 
Нестане, испари као магла. 
Ни један траг не остаје. 
Као да ничега није ни било...
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Више од игре

  Плагијат... То си ти!
   Још једно лажљиво име исписано на корицама црвене књиге плавим 
мастилом.
   Боје су увек симбол нечега!
   Бујица осећања одлази у суноврат вечности. Оивичена једино болом. 
Јер мора да боли.
    Ти вараш. Дрско и бескрупулозно. Достојно једног плагијата. Ваљда 
мораш варати, преварити све око себе. 
   Невољно затварам очи. Док су биле отворене све је била игра. И 
правила су само твоја.
   Ја - пион у партији свог живота.
   Сада окрећем и леђа. Поглед преко рамена није мио. Осећам да иза 
мене остају само крупна слова оивичена правоугаоником. Једино је све то 
право у свему овоме. Игра је завршена.
    Несносним покретима ногу покушавам да се искобељам из белине твог 
загрљаја. Иронија, зар не?
   Јер боје су увек симбол нечега...
   Са једним херцом у руци узео си право срце. Ти - светлуцав и сјајан 
са белином по теби. Савршене спољашности у том моменту. А унутар - 
плагијат који жели да победи.
    Вођена мишљу да водимо борбу све док постојимо, полако нестајем. 
Уклапам се у околину. Знам, заборавићу ову битку, ову игру, твоју игру.
   Ипак, остало је нешто што се дубоко урезало. Спознаја да је само тада 
и никада више снег мирисао као јоргован. Једино тада, са тобом. Под 
окриљем твоје игре.
                                                                             
                                                                        Aна 45

Можда љубав

Ти си нешто свето, узвишено за мене.
Љубим ти руке, док падам на колена.

Молим се за твоје добро и...
Волим те!

Ноћ је чаробна, могу се десити чуда.
Верујем да си једина битна ствар за 

коју бих се борила.
Насмејеш ми се, понекад.

Навучеш онај лажан осмех на лице.
Срушиш све.

Јутро сване, чаролија нестане.
Само желим да те отерам од себе.

Да твоје присуство заменим мржњом.
А можда те и не волим.

Никад никога нисам.
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Борба

    И онда схватиш да је све релативно. Да нико није ушао у твој живот да 
би ту остао заувек. Јер људи одлазе.
    Седећи поред тебе једноставно нестану. Престају да постоје. Да буду 
твоји.
    Бираш. Доносиш одлуке. Одлучујеш о томе шта се мења. Размишљаш шта 
је неопходно, а шта је непожељно.
     Утроба се кида. Вршиш рекапитулацију. Схвативши шта чиниш за некога 
долазиш до апсурда, јер нико за тебе није спреман ни на шта.
     Људи су само условно добри. Маске падају - пре или касније.
    Тада без маске остајеш и ти. Огољеног срца, празне утробе. Са рекама 
које теку. Сунцем које је нестало. Ведрином које нема.
    Јер нема ни савршенства. Да би опстао у свету лицемера, мораш и ти 
постати такав. Проблем се јавља када ти постане јасно да ти то једноставно 
ниси.
    У том моменту долазиш до сазнања да је Чарлс Дарвин био тотални 
победник у теорији еволуције. У основи свега целог живота је била 
селекција.
    Само то омогућава опстанак твоје јединке. 

Aна 45

НА ЋОШКУ

Хоћу град у коме солитер дере небо...
 А оно крвари јер не зна шта би друго...
Хоћу дан који се развлачи и 
одуговлачи, дан у коме гладни гладе 
стомак а сити гутају пљувачку због 
сваке сплачине.
 Не бих компромитовала ово обично 
лудило.
Затечена дахом и луталицама које 
развлаче град по овом ништавилу, не 
преостаје ми ништа друго него да 
згазим сузу пре него што се скори.
Киша је падала неуморно и безусловно. 
Услове ионако нико не испуњава.
Зато је пијаници на ћошку поклоњен 
трептај. Али он се топи, разводњава се 
и нестаје пре него што га пијанац 
зграби. Остао је крезуб и с рукама 
пуних блата. То му нико не може 
одузети.
Са тупим осмехом и погледом који се 
пружа у празнину, нада се.
Али тамо је само накежени кер који ће 
лајати дуго, дуго...
Чекајући на зору,плачем, јер не знам 
шта бих друго.
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Она

Седела је у мраку, чула је 
сваки јецај тишине. Киша јој је 
клизила низ лице. Била је свесна 
стварности,  која је извлачила из 
ње и последњи атом снаге. Била 
је уморна, свет јој је постао 
пакао. Сви су је напустили. Имала 
је све о чему су други могли само 
да сањају, а ипак, била је 
најсиромашнија у том тренутку. 
Љубав су јој украли. Трудила се, 
плакала је, ломила се, али њу 
није могла купити новцем. Остала 
је потпуно сама, лежала је у мору 
сопственог поноса.

Прихватила је пораз. Није 
желела да погази своје принципе. 
Препустила се самоћи. Одабрала 
је живот у коме је сама себи и 
извор и река, суза и око. Пропала 
је, а године се нижу. На самом је 
дну. Није желела да изнесе своја 
осећања на видело. Мислила је да 
је то чини слабом. Склопила је 
очи, стиснула зубе. Препустила се 
судбини... Није хтела да погази 
понос. 
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Турнир у стоном тенису
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