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PLAY OFF, иако недавно ре-
новиран, није изгубио на 
популарности. И даље је нај-
познатије окупљалиште гим-
назијалаца и остале градске ели-
те, али са промијењеном циљном 
групом. Умјесто некадашњих рок 
група, млади се опуштају уз све при-
сутније народњаке и турбо фолк му-
зику. Мудар потез власника који је на 
вријеме схватио да од рока нема хљеба.
 PLAY OFF једно од најпознатијих мјеста 
гдје млади људи одлазе након што (не 
побјегну) оду из школе.
 Међутим, OFF није само мјесто на којем се 
пије рана јутарња кафица, проводи цијели дан, 
па и забавља уз пивце до фајронта… То је мјесто 
гдје се врло, врло често раде задаци из Венеа и 
пишу лектире.
 Док се III и IV разреди тамо понашају као код куће, 
први улазак у PLAY OFF је врло плашљив и несигуран: 
много дима, неки чудни људи, затим она три билијара што 
стоје на средини просторије остављају јако несигуран први 
утисак. Ипак, сви се јако брзо навикавају на њега и проводе 
четири године, а неки случајем и више, у њему. Можда и чешће 
него у властитој учионици. OFF је некада био препознатљив по 
малом удубљењу на улазу у које су свакодневно упадале уморне 
ноге младих људи. Ту рупу сада су замијениле смеђе фенси плочице. 

Иако некима смета, а некима одговара недавна промјена, сви се 
слажу да је ваздух остао карактеристичног мириса и густине.

Па ко воли, нек’ изволи…
 Од када је OFF реновиран, љета 2005. године, у њега 

понајвише излазе фенсери из економске, медицинске 
и електро школе. И наравно, гимназијалци. Долазе и 

они који су већ одавно завршили гимназију. Иако је 
разочарао рок фанове, развеселио је околне фенсере 

који су са одушевљењем прихватили још једно 
мјесто за добар провод уз Стоју, Вики & Ко.

 И сада, умјесто старог доброг рока, ми 
слушамо неке нове народњаке, који само више 

привлаче неке нове клинце у ‘гимназијски OFF’. 
Није да нам се то не свиђа, већ једноставно 

OFF није као прије, јер музика није иста, а 
и раја се знатно промијенила.

 И сад ми, гимназијалци, да 
би нам вратили стари OFF, треба да 

шетамо са натписима на леђима: 
„OFF нам вратите, доктори будући, 

понекад свратите, затим кући“.
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