
Сања Вуга, IV7

april 2004.

кошава! А онда одеш у собу одмо-
риш се. Промислиш у глави која ти
је оно цурица, односно момчић за-
пао за око и утонеш тако у мисли.
Онда излети твој цимер из купатила
и ти помислиш како не би волио да
са њим будеш цимер у неком сту-
денском дому. Али, опет, има до фа-
кса још времена …

Вратити се са екскурзије и среди-
ти утиске за дан-два је незамисливо!
Знаш да имаш енергије да обиђеш
цио свијет, а чекају те обавезе које
те све више окупирају. Ма, мора по-
стојати начин да наставиш друже-
ње са својим одјељењем или другим
људима из школе и ван школских
клупа! 

Драмска секција! Упознавање, дру-
жење, афирмисање је све што ти
треба и за то имаш прилику у својој
школи! Прво са професором Левај-
цем, а касније и са другим профе-
сорима, пружала се прилика да се
опрабамо у глуми. Ко је хтио, добио

је прилику да заигра у представи
наступајући у Дјечијем позоришту,
пред многобројном публиком.

Била је то прилика да из сваког
исплива љубав према лијепом,
умјетности и заједничком раду.
Награда публике је и више него
довољна, али су посебно драги по-
зитивни коментари које смо могли
прочитати у новинама и чути на
телевизији. Представе су послу-
жиле младим глумцима да оду у
посјете и неким другим школама, а
посебно драга нам је постала и
остала Крагујевачка гимназија!

Смјештени у домове гимнази-
јалаца из Крагујевца, постали смо
гости људи који су нас дивно при-
мили и са којима смо и даље у конта-
кту. Они у Бањалуку обично дођу с
јесени и не пропусте боравак у на-
шем граду, када је заиста најљепши!
Ми Крагујевац посјећујемо обично
крајем априла, тако да неки дозволе
себи и купање у језеру, а да не го-
ворим о журкама по парковима!
Главни разлог оваквих посјета су
дружења, али та дружења постала су
много јача. Претворила су се у
пријатељства која доводе неке Кра-
гујевчане у Бањалуку на прославу
Нове године, на одмор у вријеме
распуста.

Одјељење садашњег IV1 одлу-
чило се у другом разреду на по-
кушај да обезбједи једно путовање
за све љубитеље Фанта производа.
Окуси забаву! Учествовање у награ-
дној игри одвело их је у Сарајево,
гдје су присуствовали извлачењу
награда! Успјели су да окусе дјелић
забаве баш тим боравком у Сарајеву!
Један 6. разред основне школе из

Сарајева освојио је путовање у
Италију!? А колико су гимназијалци
жељели ту награду, јер матурантска
екскурзија је била далеко!..

Пошто смо савладали Гаудеамус,
испратили матуранте и одморили се
на љетњем распусту, постали смо
најстарији у нашој смјени. Имали
смо право прећи у друго крило
Гимназије, како бисмо љети лакше
подносили врућине. Добили смо
млађе колеге – дјевојке забрањено
воће, а момци пуне руке посла. Гле-
дамо „нове наде“ и говоримо себи
„Ми нисмо били овакви!“. Као да је
прошло не знам колико времена?!
Прошле су само двије године! Да,
али сада дјелују као ударац дланом о
длан! А, тек двије наредне године?

Имали смо страшну потребу да
што више скратимо вријеме до екс-
курзије. Заправо смо само себи оте-
жавали, стално причајући о проводу
који нас очекује. Немогуће је било
бити на настави и слушати про-
фесоре. Два, три мјесеца пред екс-
курзију ми смо се већ брчкали у
Егеју! Тада још нисмо знали прави
укус грчког гироса или сувлакија,
али смо, знајући како изгледа
Акропољ, замишљали нас на њего-
вим зидинама. Све више су се одје-
љења међусобно дружила. Отпочели
су заједнички изласци, договори. На
журкама у школи подржавали смо
момке који су свирали, јер смо знали
да ће и на екскурзију носити своје
гитаре са собом и правити добру
атмосферу. И колико год људи са
стране иронично изговарали „ги-
мназијска журка“, ипак су долазили
да чују неку добру пјесму! 

ЕКСКУРЗИЈА!!! Договори прије
екскурзије претварали су се у жучне
расправе. И онда се наравно, у све
наше жеље и причице о томе шта
ћемо радити на екскурзији, умијеша
проблем, који тако пара уши – новац!
Ријетко коме је било једноставно
одвојити толико новца колико је пут
у Грчку захтијевао. Ипак, они који су
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