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Tužan sam. Ne, nisam tužan. Osjećam se 
puno lošije. Deprimiran sam! Danas je, 
naime, nedjelja. Joj, nedjelja! Slobodan dan! 
Ali ja, ja se ne radujem. Kako to? Zar je to 
normalno? Svi su ljudi sretni kada imaju 
slobodan dan. Moji su roditelji također veseli. 
Sjede za stolom u kuhinji i planiraju što će 
raditi poslije podne. Žele ići u šetnju u šumu, 
a zatim u neku konobu na piće. Šale se. 
Smiju se. To dobro raspoloženje mi ide na 
živce. Ne mogu ih gledati. 

Nedjelje mogu biti vrlo teške, zapravo su mi najteži dani. Ne da mi se ići van, iako je 
vrijeme lijepo. 
Ne da mi se čitati comic stripove jer me peče savjest što ne čitam školsku lektiru.  
Ne da mi se spakirati školsku torbu jer bih mogao otkriti da neku domaću nisam 
napravio.  
Ne da mi se razgovarati s roditeljima jer oni bi me sigurno pitali jesam li sve obavio 
za idući školski dan. 
Ne da mi se nazvati Darka jer se i on loše osjeća. I Darko pati. Ni on ne podnosi dan 
koji slijedi nedjelju. 
Ne da mi se gledati televiziju. Nemam živce za to jer bi mi misli stalno odlutale na 
sljedeći dan. Na ponedjeljak. Taj prokleti ponedjeljak! Mrzim ponedjeljke iz dna duše.  

Zašto tjedan nema više petaka? Petci su divni. U njima uživam. Kada petkom izlazim 
iz škole, osjećam se slobodno. Već mislim na društvo, tulume, utakmice, kino, vožnje 
biciklom, kompjutorske igrice... Ah, bit će fora!    

Samo da se razumijemo. Rekao sam da mrzim ponedjeljke. Ali ne volim ni utorke ni 
srijede. Tek u četvrtak mi se počinje malo poboljšati raspoloženje. A to samo zbog 
njega. Zbog petka. 

Budimo iskreni! Svi mi učenici i učenice živimo samo za petke i subote. Nije li tako? 

Razgovarajmo! 

Kako se ti osjećaš nedjeljom?  
Što radiš nedjeljom? 
Koji dan u tjednu ti je najljepši? Zašto? 
Što obično radiš subotom? 
Koji školski dan ti je najteži? Zašto? 
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(Izvor slike: https://pixabay.com/de/vectors/besorgt-gelangweilt-traurig-junge-2296975/, 7.10.2020.) 

 


