Срећа, љубав, пријатељство, храброст...
Не може се кроз живот без њих. О њима је размишљао Јован
Дучић, и вечерас, на овај дан љубави, пријатељства, среће и
херојства, трагамо за новим благом цара Радована.
Најмање су срећни они људи који имају све разлоге да буду
срећни. Има људи који су господари златних рудника, а не
осећају се срећним, а има људи који се не осећају несрећним ни
после каквог случаја који би други сматрали катастрофом
људског живота.
Срећа се крије у животу, љубави, пријатељству...
А љубав је осећање које је резултат свих других осећања, свих
могућности човекових, највиших и најчистијих.
Једни у љубави мећу само доброту, а други само мржњу. Сви
људи су једнаки, сви једнако право на Сунце уживају.
Али људи не смеју остати сами са собом. Самоћа и досада,
чамотиња, код су човековог духа. Човек постаје пријатељ човеку
који је забаван. Друштво је човек измислио да се удаљи од
озбиљних размишљања која одводе у оно што је болно и тешко .
У „Анђелима“ и у ТШ „Радоје Љубичић“ знамо и шта је
срећа и љубав и пријатељство, шта значи топла реч подршке.
Делимо их, негујемо, показујемо да разлике могу да се виде,
али и да се премосте, учине невидљивим...
Учимо, играмо се, радимо...

Ученици специјалних одељења у ТШ „Радоје Љубичић“ и
полазници „Анђела“ , показаће нам моделе које су сами направили
и сашили.
Храбро је корачати пред нама. Они су хероји. Хероји су и
њихови најближи. Није човек само херој када свој живот ставља
на коцку, него је он херој и у небројним малим случајевима
племените храбрости. Обично херојем зовемо човека који се сав
жртвује за добро других. Такав човек је за старе народе био
божанствен. Али херој је и неко коме и за свакодневни живот
треба храброст.
Има хероја и хероја, кукавица и кукавица. Храброст и
херојство граде понос, а кукавице заборављамо. Херој се постаје
делом, ставом.
Будимо поносни на сва наша достигнућа!
Поделићемо срећу, љубав, пријатељство са овим храбрим
херојима, не само данас. Увек, сваког дана!
Ако је до сваког од нас допрло маколико зрнце среће, љубави,
пријатељства, храбрости вечерас, пронашли смо то Дучићево
благо цара Радована, највеће од свих блага.
Помозимо им аплаузом! Модна ревија ученика ТШ „Радоје
Љубичић“ и „Анћела“.
Почиње ревија!

