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ЛОЗИНКА ЗА ИЗЛАЗ 

Татјана Ковачев 

 ПЛАВО  

ТРЕП!  

Тара никада није чула трептај. Једине звуке које је до сада чула из свог тела су пуцкетање 

кошчица прстију, крчање црева, куцање срца, пуштање гасова (деда је поносан на њу, чак су 

имали надметање у што дужем и гласнијем испуштању гасова, док су се бака, мама и тата 

ужасавали иако им је деда говорио да је то добро за здравље), али трептај до сада није чула. 

ТРЕП! ТРЕП! 

Плаво! Све око ње је плаво! 

ТРЕП! ТРЕП! ТРЕП! 

Горе – плаво.  

Доле – плаво. 

 Испред – плаво.  

Лево – плаво.  

Десно? Плаво.  

Плаво, плаво, плаво! 

 Није плаветнило, није  модро, није азурно плава, није тиркизна, ни ултрамарин, ни шерет 

плава, ни сафир, ни краљевско плава.  

Надала се да је присуство плаве привид који ће нестати ако... ако ... жмури! Жмурила је и 

бројала:  

„ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...“  
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Да је постојало такмичење у спором подизању очних капака она би била апсолутни шампион. 

Подизала је капак са десног ока читаву вечност. Провирила је кроз трећу трепавицу горњег 

капка и четврту и шесту трепавицу доњег капка. Провирила би кроз четврту и пету, али пету 

трепавицу доњег капка је изгубила кад је срела ЊЕГА. Толико је брзо трептала од узбуђења да 

није могла реч да изговори кад јој је пришао. И баш у тренутку када је поздравио, трепавица се 

откинула и треснула на под. Заклела би се да је он тај тресак чуо и да је због тога побегао. И 

управо сада, кроз ту шупљину је провирила и видела да је све и даље – ПЛАВО! Подигла је 

руку са зебњом и страхом да је обневидела.  

„Ух! Добро је. Ту је“, уздах олакшања накратко јој одврати мисли од необичне ситуације у којој 

се нашла. Хтела је да седне и да размисли. Почела је да пропада и окреће се око себе. Осетила 

је благу вртоглавицу. Лебдела је кроз плаветнило као да је у безваздушном простору.  

„Мисли, мисли, брзо мииииислиииии!“ 

Сетила се како се падобранци припремају за скок падобраном. Испружила је руке и лебдела.  

„А сада мало улево. Удесно. Баш је забавно!“  

„Салто!“ окренула се и вриснула.  

„Двоструки салто!“ окренула се два пута. 

„Троструки салто!“ вриштала је усхићено окрећући се у плаветнилу. 

 Бљесак! Трепнула је. Још један бљесак.  

„Хм! Бакина теорија ДВАПУТАНИЈЕСЛУЧАЈНОСТ није више теорија“, сузила је поглед 

покушавајући да  изоштри слику и буде сигурна у оно што је видела. Није трептала јер зна да 

бљесак траје колико и трептај. Капци су постајали све тежи, мрак се увлачио под њих, видела је 

трепавице... 

„Где је осма трепавица?“  

Треп! Бљесак! Или трептај! Или није? Ипак... можда... 
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Кажипрстом и палцем је држала очи отворене. Затетурала се и изгубила равнотежу. Окретала се 

и пропадала док није схватила да је потребно да поново успостави равнотежу померањем 

делова тела. Померала је ноге тражећи положај у којем би лебдела. Коначно је пронашла 

положај – такозвани турски сед. Капци су већ почели да се буне и пркосе прстима који су их 

чврсто држали. Очи су је пекле и почеле да сузе.  

 Високо, изнад ње, није могла тачно да процени висину, појавила се тачкица налик звезди 

Северњачи. Трепнула је неколико пута, а онда се муњевитом брзином преобразила у дугачку 

белу линију. Таласала је високо изнад Таре, са злокобним изразом лица. Никада није 

рзамишљала да би линије могле имати лице, али ово лице је свакако било за памћење: на месту 

где би требало да буду очи, зјапила је тамна рупа, изнад њих су накострешене и искривљене 

обрве. Дугачак, танак језик је палацао у свим правцима. Тара је немо посматрала страхујући да 

линија може да је повреди. Попут змије, линија је направила неколико кругова изнад Тарине 

главе, а затим је почела да се спушта надоле, направила је завијутак и стала. Звиждук је бивао 

све гласнији. Појавила се друга линија која се спојила са претходном формирајући слово У. 

Линије су почеле да се појављују из свих праваца као муње. Долазиле су ненајављено праћене 

пискутавим звиждуком. Инстиктивно се сагнула, плашећи се да се помери с места. Покрила је 

главу рукама. Звиждуци су кружили око ње и увукли се у Тарину косу. Скакутали су с прамена 

на прамен, подижући их увис. Осетила је благо голицање које је одагнало страх и измамило 

Тарин смех. Пријала јој је масажа и што се више опуштала звиждуци су се утишавали 

стварајући предивну мелодију. Опипала је рукама нову фризуру.  

„Генијално!“ претурала је левом руком по џеповима тражећи телефон.  

„Немаш телефон! Немаш телефон! Ееее, ееее, ееее!“ боцкала је једна линија и ругала се. 

„Шта се боцкаш?“ 

„Не боцкам СЕ, већ боцкам ТЕ!“ 

„Па немој да боцкаш МЕ, дрзнице једна! Како си се само дрзнула?“ 

„Нисам се дрзнула, већ си се ти прзнула!“ 

„Молим?“  
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„Ти си прзница и незналица, а ја нисам дрзница!“ узвратила је линија дурећи се.  

„ДОСТАААА!“ загрмело је одозго. Широка линија, смркнутог погледа се надвила над њима. 

Све линије се поставише усправно.  

Широка линија им је упутила претећи поглед као опомену и подсећање на ред и дисциплину.  

„На своја места!“ 

Линије су се поређале у врсту по висини. Једна по једна почеле су да  се крећу, увијају, 

извијају... Обмотале су Тару гмижући по њој као змије које испитују свој плен. Није се 

померала јер није знала њихове намере.  Осећала се као мумија – не дише, не мрда, само 

покушава да очима прати њихове покрете. Страх  је најављивао панику. Готово истовремено, 

линије су се распетљале и одмотале. Изнад њене главе су почеле да формирају неке облике. 

Увијале су се или исправљале уз гласан фијук попут пуцкетања бича. Тара је схватила да је у 

питању реч, заправо више речи:  

„Ун...т...   л...з...нк...  з...  ...зл...з.“ 

 Да, дефинитивно је „унесите лозинку за ...“ 

„ За шта?“ 

Као да су чула њено питање, слова су се ускомешала и поставила формирајући натпис: 

„УНЕСИТЕ ЛОЗИНКУ ЗА ИЗЛАЗ“. 

„Излаз из чега?“ 

Гледала је око себе.  

„ Вероватно из овог око мене... из плавог.“ 

Осврнула се око себе: 

 „Где да  унесем лозинку? Коју лозинку?“ 

Линије су формирале два бела правоугаоника горе. Убрзо се појавила и Тарина слика.  

„Феееејсбууууук! Отуда ова плава боја!“ 
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Пришла је белим правоугаоницима. 

 „Ништа лакше,“ закључила је с олакшањем. Почела је прстима да пише своју лозинку. Из 

правоугаоника је искочио велики, црвени узвичник намрштеног лица са танким, при врху 

увијеним брчићима. Гледао је Тару, поцрвенео још више и почео да вришти:  

„Погрешно, погрешно, погрешно!“ 

 Скакутао је ситним поскоцима око ње и иритантним, пискутавим гласом понављао: 

„Погрешно, погрешно, погрешно!“ 

Крештао је непрестано и кезио јој се у лице. Као да је био срећан што је она погрешила.  

„Не могу да размишљам! Ћути!“  

Чупнула је његов леви брк. 

„Како се усуђујешшшшшшш?“ пиштао је и шиштао. Протрљао је дугачке и квргаве прсте и 

увртао брк полако и стрпљиво трудећи се да и последња длака буде на свом месту. Јагодицом 

кажипрста је потапкао врх левог брка. Разроким погледом је одмеравао симетричност левог и 

десног брка.  

„Десни брк ти је дебљи“, зачикивала га је Тара. 

Филигрантским потезима је полако покушао да стањи брк. Опет је разроким погледом 

одмеравао симетрију бркова навикнут на савршенство и беспрекорност. 

„Хм, подигни леви брк мало горе. А сада десни  надоле. Извини, десни подигни нагоре, а леви 

надоле!“ 

Његове очи су напокон отказале послушност. Поскакивале су час десно, час лево, лево око 

горе, а десно доле, лево би отишло удесно, а десно улево. Тарин смех га је иритирао.  

„ Не знаш лозинку! Не знаш лозинку!“ досетио се како да јој се освети. Боцкао је својим 

квргавим, дугачким прстима. 

Покушала је поново. 



 

 

 6 

„Погрешшшшно, погрешшшшшно, погрешшшшно!“ пиштао је и скакутао око Таре.  

 Покушала је поново.  

Узвичник је нагло почео да расте и наставио дубљим гласом да понавља:  

„ПОгрЕшнО, пОгрЕшнО, пОгрЕшнО!“  

Кретао се успорено. 

„Како погрешно? Куцам је сваког дана најмање сто пута. Могу затворених очију да укуцам. 

Могу да дубим на глави и куцам. Могу ножним прстима да куцам. Куцање! Како да куцам? Где 

је тастатура?”   

Прелазила је прстима по поду. Ништа. Размишљала је још који тренутак. Удахнула је, 

зажмурила и скочила напред, тачније напред, улево. Узвичник је престао да скаче. Тара је 

одахнула: 

 „Шта кажеш на ово, ха?“ 

Узвичник је разрогачио очи и наставио да се дува и расте:  

„НИИИЈЕЕЕЕ ПООООГРЕЕЕШНОООО!“ говорио је све дубљим и дубљим гласом.  

Тара му је намигнула и наставила да скаче лево доле, десно горе, опет лево доле, па горе два 

пута...  

Узвичник се винуо у висине и почео да се издувава ковитлајући вијугаво. Пројурио је изнад 

Тарине главе довикујући јој гласом који је постајао пискутивији и уместо да се утишава 

сразмерно раздаљини, постајао је све гласнији и гласнији: „Срееећнооооо!“ 

 И нестао. 

 Остали су само брчићи који су лебдели попут лептира. Убрзо су и они одлепршали.  

А таман је помислила да може да се спријатељи са њим. Баш је симпатичан. 

Тара му је махнула: „Хвала! 
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Опет је све плаво око ње! 

 

  КРАЉИЦА ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА 

Око Таре је кружило питање: “О чему размишљате, Таро?“ 

Тара га је пратила погледом не померајући се с места. Питање је кружило и деловало 

безопасно. Штавише било је некако отрцано, излизано, запуштено. Крајеви су били искрзани, 

на појединим местима је било закрпа, а неке рупе су биле тако велике да никаква закрпа није 

могла да их попуни. На лицу се видео умор, али и незаинтересованост. 

„Питаш ме о чему размишљам? Ти мене питаш о чему размишљам?“ љутито је одбрусила. 

Питање се и даље вртело око ње. И даље је било незаинтересовано. Као да му је досадило да 

игра улогу која му је додељена. Нико га више није ни примећивао. Питање је увек стајало у 

врху стране. Нико није обраћао пажњу на њега. Ипак, ово је била прилика која се не пропушта. 

Питање је опет осетило своју моћ и надвило се над Таром. Уплашена, не знајући његове 

намере, рекла је гласно: 

„Само једну мисао имам у глави – КАКО ДА ИЗАЂЕМ?“ 

Изненађено, питање је мало устукнуло. Није се уплашило, али је свакако било изненађено. 

„То је питање. Не питам те које ти је питање на уму, већ о чему размишљаш?“ проговори 

упитник на крају реченице. Био је надмен и гледао је с висине, испод ока.  

„Добро, ако баш тако хоћеш. Размишљам о излазу из ове друштвене мреже.“ 

Ништа се не дешава. 

 Тишина.  

Испред Таре су се појавиле речи СВИЂА МИ СЕ.  

Опет тишина.  

Још једном се појавише речи СВИЂА МИ СЕ. 
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А онда се појавила реч LIKE.  

Наизменично су се ређале речи СВИЂА МИ СЕ, LIKE , СВИЂА МИ СЕ, LIKE , СВИЂА МИ 

СЕ, LIKE... Придружиле су им се цифре 1, 2, 3, ... 223...344... па срца и смајлићи... 

Испред Таре се појавила добро позната сличица њеног друга из одељења са којим баш и није 

имала најбољи однос, али јој ипак беше драго што види познато лице.  

„Ти се шалиш, Таро, краљице друштвених мрежа : ))))))“ 

„Знала сам! Знала сам да ће коначно признати да сам краљица друштвених мрежа!“ плесала је 

свој победнички плес: десно два, лево два, напред три, назад четири, руке горе ТАТАРАТА: 

„Кра-љи-ца-ца да, да, да, нај-бо-ља сам ТАТАРАТА!“ 

 LIKE. Ево, још један и још један. Осећај надмоћи је опет винуо Тару у небеса, подсећајући је 

на титулу краљице друштвених мрежа. Добро познат осећај узвишености. Чак је могла да осети 

лебдење и летење увис. Заиста, летела је увис... 

 Туп! Пала је на задњицу. Пад је подсетио где се она заправо налази. 

Отромбољено је спустила руке низ тело и завапила из свег гласа: 

„Не разумеш! Ја сам буквално у фејсбуку! Хоћу напоље!“ 

Уследио је низ од неколико смајлића и коментара: 

Мина:    

Сара: ;) 

 Пеца: : 0  

Љупка:  

Мића: „Хахаха!“ 

Сашка: „Таро, баш си ме насмејала!“ 

Васа: „Не могу да те замислим без телефона или таблета! Нећеш знати да ходаш без телефона!“ 
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Стефке (његови коментари су Тару  увек нервирали): „Неће знати коју мајицу да обуче. Да ли 

ми боље стоји бела са цирконима или плава са белим пругама?“  

Тара се намрштила и  кревељећи поновила :  

„Неће знати коју мајицу да обуче...шта ти знаш о моди?“ 

Појавише се две фотографије на којима је Тара у поменутим мајицама. Измамише јој осмех: 

 „Дефинитивно бела“.  

Тара је накривила главу и погледала прво једну, па другу фотографију : 

 „Мада, ни ова плава са белим пругама није лоша. Кад боље размислим, пругице ми баш лепо 

стоје.“ 

Ика: „ Прошло је два минута, а Тара нам не одговара. То не личи на њу.“ 

Вања: „Таро, где си? Јави се.“ 

Маки: „И ја се питам. Ово не личи на Тару. Чудно је што се не оглашава и не даје коментаре.“ 

Реља: „Тариииитаааа, Таааариииииитааааа, јави сеееее! Без тебе досадно јееееее!“ 

Сава: „Маки, много си наиван. То је нека нова фора.“ 

Маки: „Могуће. Она је непредвидива“. 

 „Хоћу да изађем одавде! Ја сам заробљена у фејсбуку! Хоћу напоље!“ узалуд је Тара викала. 

Нису је чули већ су наставили да пишу коментаре, постављају стикере, смајлиће... Наставили су 

да се дописују и коментаришу не обраћајући се лично њој. Наставили су живот без ње.  

Тара је испред себе видела како се муњевитом брзином смењују шале на њен рачун, како јој 

нико не верује да је заробљена у нечему у шта не може да се уђе.  

Поново је прочитала коментаре, тачније имена. Растужила се јер није видела Митров коментар. 

Зна да се он не оглашава, али ипак се надала. Да ли је забринут? Да ли је уопште приметио да је 

нема? Да ли је он уопште примећује у школи? Вреди ли се надати када ниједном није показао 
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да је приметио њене погледе? Али, ипак, она је осетила да нека веза између њих двоје постоји. 

Зашто се не оглашава?  

„Тако ми треба. Нико  ми не верује. Увек сам измишљала нешто како бих добила највише 

лајкова.” 

Многи су јој завидели и пожелели да буду као она или још бољи. Али, никоме није пошло за 

руком. Бледе копије њене величанствености и узвишености. Прва је направила селфи 

наглавачке висећи са дрвета.  Укупан скор: like 1362 dislike 0. Једино је она успела да слика 

наставнике у зборници и на екскурзији у смешним позама: наставника математике како чачка 

нос, наставницу енглеског језика како жваће отворених уста, наставнице биологије и историје 

како оговарају наставницу географије. У фотошопу је уређивала слике и није се могло 

разазнати ко је на слици. Сви су знали ко је на сликама и дивили су се њеним подухватима. 

Била је то њихова јавна тајна. Због великог броја лајкова су је прозвали краљицом друштвених 

мрежа. Ухватила је моменат када се директор школе  завукао под свој аутомобил не би ли га 

поправио јер он све зна. Док се завлачио под ауто, спала му је ципела и Тара је усликала 

поцепану чарапу. Е, ту је била ухваћена. Није слутила ни у најлуђим сновима да директор има 

профил на фејсбуку под другим именом. Чак је видела касније да је лајковао слике својих 

колега које је Тара поставила, али када су дошле на ред његове поцепане чарапе, позвао је Тару 

у канцеларију. 

„Али то нисте Ви, директоре!“ узалуд га је убеђивала јер је пажљиво обрадила фотографију 

пазећи на сваки детаљ који би је разоткрио. 

„Видиш ли ова слова на чарапи? Знаш ли шта она значе?“ 

„Произвођач чарапа?“ 

„Не. То су чарапе произведене само за мене, са мојим иницијалима. Добио сам их од веома 

драге особе. Она више није са нама. Чарапе су се излизале и поцепале, али се успомене на њу 

нису излизале. Чарапе волим да носим и не желим да их закрпим јер не желим да крпим сећања 

и осећања.“ 

Никада у животу се није осећала јадније. Никада више није исмевала друге како би добила 

пажњу и дивљење. 
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Од тог дана је постављала само своје слике усликане кад пере зубе и кези се самој себи у 

огледалу, кад се смара на часовима, успела је да направи селфи док је преписивала на 

контролном из физике, па селфи под водом (кинеска непромочива футрола за телефон је 

издржала чак 56 секунди под водом), селфи у веш машини (лакше је ући него изаћи из ње), у 

маминој хаљини, у дедином радном оделу и гуменим чизмама (штета што фејсбук не може да 

дочара мирис кравље балеге), док је јахала коња натрашке, загрљај са козом ... У почетку се 

слкала као и све њене другарице – са шминком, на лепим местима, сликала је одраз у огледалу, 

у најбољој гардероби са качкетима, шеширима. Када би је питали где јој је та гардероба и зашто 

је не носи, говорила би да је све већ виђено и не жели да се два пута појављује у истој кошуљи, 

хаљини, мајици. Истина је: то није њена гардероба већ се сликала у бутицима. Кад су сви 

почели да је копирају, решила је да буде другачија и посебна. То је тренутак када је саму себе 

прозвала краљицом друштвених мрежа.  

„Па, не постаје се тако лако краљица друштвених мрежа,“ задовољно се насмешила, начинила  

кружне покрете руком и поклонила се.  

„Нећете ме баш тако лако скинути с трона!“ 

Пуцкетала је прстима изнад главе, извијала их као пијаниста пред концерт, протрљала дланом о 

длан и почела да „куца“  по замишљеној тастатури:  

„ Драги моји“, бојажљиво је подигла поглед. 

 „Јес!“ 

 Текст се појавио испод осталих коментара. Наставила је брже да „куца“ по замишљеној 

тастатури. 

„Видим да вам недостајем. Нећете ме ни видети, ни чути још неко време. Колико – не питајте, 

јер не знам. Да, добро сте чули – постоји нешто што свемогућа, свезнајућа Тара не зна. Пред 

краљицом друштвених мрежа је велики изазов. Не смем да вам откријем. Изазивам вас на 

суздржавање од коментара. Од овог момента и ја ћутим. Ево, баш ћутим. Пссссст! “ 

Сачекала је.  

Ништа се не дешава. 
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 Нема коментара.  

Изазов прихваћен.  

„Ипак сам ја краљица друштвених мрежа!“ пркосно је подигла браду увис и затрептала.  

„Добро је, све трепавице су на броју, барем оне што су преостале.“ 

Опет је све плаво око ње. 

ИЗАЗОВ 

Тишина. 

Мук. 

Ни шуш. 

Ни цангр. 

Ни фију. 

Барем туп? 

Или луп? 

Ништа. 

Пљеснула је рукама. 

Ништа. 

Пуцнула је прстима. 

Ништа. 

Накашљала се. 

Не вреди! Ништа се не чује. 

Рекла је: „            !“ 
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Чула је: „              !“ 

Покушала је да врисне. 

Ништа. 

„Шта је сад ово?“ питала се. Није била сигурна да ли је само помислила или је покушала да 

изговори, али у једно је сигурна: ГЛУВА ЈЕ КАО ТОП! Хм, зашто се уопште тако каже? Ма, 

пусти сад то (опет не зна да ли изговара или размишља). 

Шетала је и размишљала зашто не чује ништа. Нада се да је пролазно, јер тишина јој никако не 

прија. Навикла је да чује своје кораке, да чује себе док пева. О, да! Музику обожава!  

Шетала је и освртала се око себе. Имала је утисак да је неко гледа и прати. 

Кад год се окрене, учини јој се да види пар очију које се затварају. 

Шета ноншалантно, онако, као незаинтересовано, а онда одједном - нагли окрет надесно! И... 

нема их. А убеђена је да их је видела. 

Наставља са шетњом, нагли окрет налево! Опет  ништа.  

Покушала је да шета уназад. Ево их! Пар великих плавих очију су разрогачено гледале у њу.  

Ево још једног пара очију! Парови очију су трептали са свих страна. 

Гледали су је искоса, одозго, с висине, попреко, одмеравали су је од главе до пете, чкиљиле су... 

Чудан осећај. 

Поглед чуђења, пркоса, прекора, презира... Подилазила је језа од тих чудних погледа. Пратили 

су је у стопу. Ако крене напред, они су ишли тик уз њу. Иначе, Тара воли туђе погледе, воли да 

је у центру пажње, али ти погледи припадају некоме, а ови погледи су без лица. Нелагода је 

полако почела страху да уступа место.  

Пар плавих очију са њене леве стране јој је упутио изазивачки поглед.  

Изазов!  

„Они мене изазивају? Мене, краљицу друштвених мрежа и изазова?“ 
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Укочила се, сузила поглед и гледала је право у зенице плавих очију испред себе. Обожава 

изазове и била је спремна да истраје, али... довољан је био само један кратак поглед на плаве 

очи. У њима је видела свој одраз. Није јој се допао – била је чупава, намрштена, некако јој је 

лице било издужено и необично. Трепнула је истог тренутка и изгубила у овом изазову. 

Најкраћи изазов у којем је учествовала! Туга и очај које је видела на свом лицу су је поколебали 

и у тренутку непажње, док је била обузета својим изгледом, изгубила је. Први пут!  

Са свих страна се спустише подругљиви погледи. Осећала се лоше. Желела би нешто да каже у 

своју одбрану, али како и коме? Није знала да због погледа човек може лоше да се осећа. И због 

изгубљеног изазова. И због немоћи да се одбрани својим најјачим оружјем – речима. 

 

Пар плавих очију са њене десне стране упутише јој поглед сажаљења. Коначно је неко на њеној 

страни и разуме како се осећа. Два пута су трепнуле. Очи некада говоре више од речи. У њима 

читамо нечије намере и мисли.  

„Читамо!“ узвикнула је. 

Очи трепнуше два пута. 

„Кажете ДА?“  

Очи опет трепнуше два пута. Не зна како, али очи су је разумеле.  

„Да ли знате Морзеову азбуку?“ 

Очи потврдише. 

„Трептај нека буде тачка, поглед улево црта, а поглед право размак.“ 

Очи су трептале: поглед  улево, трептај, трептај, поглед право, трептај, поглед улево. 

-..  .- 

Тара се присећала Морзеове азбуке коју је учила на извиђачком кампу и дешифровала: 

„ДА“ 
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Очи наставише да трепћу и гледају право и налево: 

.--.  ---  ...-  ..-  -.-.  ..     ..  --..  .-  --.. ---  ...- 

„ПОВУЦИ ИЗАЗОВ! Зато ја не могу да причам! Ја сам поставила изазов. Рекла сам да се сви 

уздрже од коментара и да сви ћутимо.“ 

Плаве очи су трептале и поскакивале горе доле као пинг понг лоптице. 

Тара се накашљала, као да ће јој то помоћи, и рекла у себи: „Повлачим изазов!“ 

Тишина. 

Ништа.  

„Никад више нећу постављати изазове.“ 

Тишина. 

„Никад више нећу учествовати у изазовима.“ 

Клап.  

Тишина.  

Клап, клап. 

Није веровала својим ушима и очима: чула је трептај ока.  

Клап, клап, клап...трептале су очи са свих страна.  

„Хвала“,  тихо је изговорила иако би вриштала од среће, али се бојала да их не уплаши. 

Намигнуше јој и одоше. 

Опет је сама. 

Опет је све плаво око ње. 
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ПОКРЕТНА ТРАКА 

Танка, шарена линија се вијугаво кретала из даљине. Кретала се споро и уједначено. Личила је 

на разиграну, безазлену, шарену змију. Линија се извијала и плесала уз нечујну музику. Један 

крај линије се извинуо и приближавао Тари. Она је пожелела да заплеше са необичним обликом 

и пружила руку. Није се много изненадила кад је линија прихватила њену руку и започела плес 

са њом. Линија се увијала око Таре, бацала је увис, дочекивала, поигравала се као ветар са 

листом. Тара је уживала у пируетама, до тренутка кад јој се учинило да се линија увећава и да 

види на њој неке натписе и слике. Покушала је да престане да плеше, али јој линија није 

дозволила. Убрзано се увећавала. Слике и натписи су сада били јаснији – то су објаве и 

фотографије свих Тариних пријатеља на фејсбук мрежи.  

Линија је формирала траку испод Тариних ногу и наставила да се креће. Тара је покушала да не 

корача, али је истог момента пала на леђа. Болео је сваки део тела. Покушала је да устане.  

Трака се затегла и збацила је Тару. Упркос боловима, скупила је снагу да се ослони на дланове 

и колена. Подигла је најпре једну руку, затим другу. Полако је покушала да устане. Трака је 

мировала.  

„Успећу“, храбрила се Тара. Полако је подизала колено ослањајући се на прсте.  

„Јаој! Можеш ти то! Полако само. Ево, још малчице“. Подигла је друго колено.  

„Успела сам!“ 

Из даљине је допирала тутњава која је постајала све гласнија. Већ је било касно да скочи са 

траке кад је схватила да тутњава настаје таласањем траке. Велики талас се приближавао Тари и 

одбацио је  увис. Док је она била у ваздуху млатарајући рукама и ногама као да покушава да 

лети, трака се затегла. Пала је лицем на затегнуту траку. Стиснула је зубе, јер јој понос није 

дозвољавао да покаже бол и немоћ пред траком.  

„Е, сада сам већ љута! А кад се Тара наљути, мишеви беже код мачке, Сунце се иза Месеца 

крије, а облак не да киши да лије! Охо! Па, ја постадох стихоклепац.“ 

Док  се трудила да не мисли на болове, трака јој је приредила још једно изненађење.  Извинула 

се и бацила је увис. Тарине мисли су се смењивале брзином светлости.  
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„Покушаћу!“ одлучила је и дочекала се на ноге. Почела је да корача по траци. Трака се кретала 

најпре лагано, а затим је почела да убрзава. Тара је трчала по траци. Ако би покушала да стане, 

поновило би се бацање увис. Иако је сваки  мишић болео, није ни помишљала да се заустави. 

Покушала је да се сконцентрише на слике које су промицале. Тара је видела насмејана лица 

својих другарица и другова, слике са летовања и зимовања... 

Вања у Амстердаму.  

„Ах, благо њој!“ 

Васа на броду. 

„Кад ћу ја ићи на крстарење?“ 

Сашка на мору. 

„Како је лепо мору! Нисам ишла већ две године. Додуше, звали су ме мама и тата, али са њима 

да идем?!“ 

Стефке на Копаонику. 

„Никад нисам ишла на зимовање.“ 

Пеца са братом на базену. 

„Како су сви срећни!“ Тара је уздахнула.  

„А види мене! Ово сам ја код бабе на Златибору! Млада сељанчица, сакупљачица сена! 

Сморила ме баба скупљањем сена. Једва сам направила селфи. Никако да пронађем 

одговарајући угао. Таман заузмем позу, не дишем, не мрдам, сено ме боцка, ћутим, напућим 

уста, баба улети у кадар. Опет  се наместим, не дишем, не мрдам, сено ме боцка, ћутим, 

напућим уста, деда ме зове. Направила сам десетине селфија. Баба се жалила мами како јој 

ништа не помажем. Каже да се цео дан сликам. Баба нема представу о времену. Сликање кратко 

траје. Морала сам све да забележим камером – скупљање сена (нисам ја крива што они брзо 

раде па су сено скупили док сам направила пар селфија), брање вишања (уф, како је било тешко 

наћи прави угао за селфи), брање лековитог биља (додуше, сликала сам се са обичном травком, 

откуд ја знам која је лековита, а која није док не пронађем на инетрнету, а интернета није било 
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на ливади). Баш сам се уморила од одмора на селу. Срећом постоји фотошоп па се не види 

какве сам подочњаке имала. Наравно да сам добила коментаре како ми завиде, како је дивна 

природа, како ми сунце и ваздух пријају и изгледам божанствено. Живео фотошоп! Нису 

видели како изгледам кад сам добила осип од сена. Нису видели како сам после селфија на 

дрвету, једва сишла с њега. Нису видели како сам пала док сам се пењала на стену са које сам 

направила селфи. Добро, није баш тако стрмо као на слици, али моје модрице су биле као да 

јесте стрмо. Сви су се дивили  мојој храбрости и сликању на великој стени и дубокој 

провалији.“ 

Покушала је да корача уназад. Успела је да покрене траку. Погледала је још једном 

фотографије.  

„Сви смо сами на овим фотографијама! Па, наравно да смо сами јер је ово селфи!“ закључила 

је. Пажљиво је погледала слике још једном. 

 „Да ли је Вања била искрена? Да ли јој је заиста било лепо у Амстердаму на размени ученика, 

у кући непознатих људи...Заиста, није објавила ниједну слику са њима. Васа је на овој слици 

блед. Можда му је мука на броду? Можда је имао морску болест? Он каже да је смршао због 

пливања. Хм, да ли је и он био искрен? Сашка на мору са родитељима. Сигурно се сморила. А 

рекла је да се провела као никада до сада. С ким се провела? С мамом и татом? Какав ми је то 

провод: Изађи из воде, намажи се кремом да не изгориш, немој да се сунчаш, не причај са 

непознатима, не можеш сама да шеташ... Пеци сигурно није било забавно са млађим братом 

на базену. Ишла сам једном са њима на базен и видела сам да је  Пеца  пазио брата и није  

пливао.“ 

Опет се замислила и прегледала још једном све фотографије. 

„ Зашто сам тако сумњичава?  Сви изгледају срећно и задовољно на сликама. Хм, можда 

мислим да нису срећни јер ни ја нисам била  срећна у тренутку кад сам се сликала. Па, добро, 

нисам баш хтела да сви виде како се смарам на селу док они уживају на мору, базену... Мало 

сам средила слике, позирала сам као прави професионалац, дописала коментар и започела 

лавину коминтара у којима ми завиде. И мене су убедили да је лепо тамо где се налазим – чак 

сам и ја пожелела да будем на мом месту. Благо мени!“ 
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Пажљиво  је посматрала сваку слику. Читала је коментаре испод слика. 

„Њихове слике имају сличне коментаре. Гле, Маша је написала потпуно исти коментар Пеци, 

Васи, Вањи... Сава је поставио исти редослед стикера испод сваке слике и исти коментар  - copy 

paste.“ 

Трчала је по траци и гледала слике:  

„Исто...исто...исто...“ 

Трчала је и пажљиво читала сваку реч. 

„Ми нисмо искрени једни према другима. Ми лажемо једни друге.“ 

Образи су јој горели, убрзано је дисала, стиснула је усне. 

„Ово је лаж!“ лупила је десном ногом по траци и својој слици на којој изгледа феноменално 

захваљујући фотошопу. 

Слика се појавила у свом првобитном издању без икаквог дотеривања у фотошопу.  

КРЦ! 

Тишина!  

Тарино срце: бам, бам, бам, бам... 

ПУЦ!  

Тарино дисање и куцање срца: умх, бам, умх, бам, умх, бам... 

ПУУУУУЦ! КРРРРРРЦ!  

По средини слике се појавила ситна, кривудава линија из које се простирало безброј ситних 

линија које су личиле на муње.  

КРРРРРРРРРРЦ! 

БЉЕС! ТРАС! Хиљаде комадића се разлетеше на све стране.  
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Трака је нестала. 

Опет је све плаво око ње. 

ОСМЕХ 

Тара је лењо зевнула:   

„Спавааааа ми се. Ааааааа!“  

„!ааааааА. ес им аааааавапС“ чула је глас из даљине.  

„Ко је то? Не разумем. Шта кажеш?“ 

„?от еј оК. Мемузар еН ? шежак атШ“ допирало је из једне црвене тачке у даљини. 

„Приђи ближе. Не разумем те.“ 

„.ежилб иђирП. Ет мемузар еН“  

Тара се досетила: 

“ !межитС“ 

„Стижем!“ чуло се из даљине. Црвена тачка се приближавала, увећавала, извијала, увртала, 

мигољила. 

 Цмок! Цмок! Цмок!  

Пљуштали су пољупци по целом Тарином лицу. 

„Ма, престани! Стани, чујеш ли ме? Доста!“ млатарала је Тара рукама. 

Усне огромних размера се надвише над њом. Тара је с гађењем трљала своје образе бришући 

пољупце.  

„Шта је ово?“ зачуђено је гледала уста која су нешто мрмљала. Усне полако почеше да се 

размичу. Низ белих зуба се назирао. Леви крај горње усне се мало подиже, па спусти. Опет се 

мало размакоше, па се спојише: 
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„Мљац! Мљац!“ 

„Шта ако ме прогутају? Ако се накашљу или кихну? Можда су јеле бели лук? Фуууууј!“ 

Усне су и даље мљацкале. Напућиле су се, па опет мљацкале. Умирише се на час, па зевнуше 

гласно.  Опет се умирише, па цокнуше. Тара је очекивала да ће нешто рећи, али усне су ћутале. 

 Изненада се напућише и хоп! Залепише се на Тарина усташца.  

„Ммммммммм!“ мумлала је Тара и рукама развлачила залепљене усне. Вукла је и цимала обема 

рукама, али узалуд.  

Блиц је севнуо.  

Још један.  

И још један. 

 Пред Таром се појавише слике – Тара са огромним устима до пола образа и преко носа и браде! 

Окретала се око себе. Слике су биле око ње, изнад ње, под ногама… Ружније створење у 

животу није видела. Сузе су се скотрљале низ лице. Лепота је њен адут. Не може да замисли да 

остане овако ружна. Уздисала је и брисала сузе, склањајући поглед са слика. Склупчала се и 

загрлила колена.  

„Колико слика имаш са напућеним уснама?“ чула је глас изнад себе. Погледала је усне које су 

се извиле у танке линије. Помислила је на маму.  

„Недостаје ми мама“.  

Усне су непомично чекале одговор. 

„Па… не знам“, муцала је Тара.  

„Зашто не знаш? Како не знаш?“ 

„А зашто бих знала? Коме је потребан број?“ 

„1765“ 
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„Шта… 1765?“ збуњено је упитала Тара. 

„1765 слика са напућеним уснама.“ 

„Толико?“ чудила се Тара. 

Пред њом су се ређале слике једна за другом – Тара са другарицама (све су напућиле уста), 

Тара са својим псом (он није напућио уста), Тара у парку, Тара у базену, Тара на дрвету… На 

свим сликама је напућила уста. Њене најлепше слике. Када би морала да одабере једну 

најлепшу, не би могла да се одлучи коју би изабрала. Штета што их Митар није видео.  

„Шта је ту необично? Па, то је поза за сликање.“ 

„Осмех, драга моја, где је осмех?“ 

„Чему да се смејем? Зашто да се смејем кад се сликам?“ чудила се Тара. 

„Да покажеш своје осећање у том тренутку. Сликаш се јер си срећна и други то треба да виде и 

поделе срећу с тобом.“ 

Поново су се ређале слике. На сликама су Тарине другарице.  

„Нешто је необично на овим сликама. Погледај добро!“ рекоше уста. 

Тара је гледала пажљиво изнова и изнова… ништа. 

Опет је гледала и … 

„Мислим да уста на сликама не припадају тим особама. Вањина су на Сариним, Сашкина на 

Љупкиним…“ 

„Тако је! Скоро неприметна разлика. Сва уста су у истом положају, па се не примећује да не 

припадају тој особи. А када бисте се насмејале, ваша лепота би дошла до изражаја. Пробај!“ 

„Није ми до смејања!“ 

„Чему се смејеш? Желиш ли да ти испричам неку шалу?“ 
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„Ништа ме не може засмејати у овом тренутку. Не желим да се смејем! Остави ме на миру!“ и 

даље је седела не подижући главу. 

Уста јој приђоше и почеше да је голицају.  

Тара се опирала, покушала да одоли, али није могла да савлада смејање које је обузело. 

Блиц је севнуо и ухватио Тару неспремну.  

Блиц!  

Још једном и још једном и још једном… на свим сликама Тара је насмејана и лепша него икада. 

Око Таре су се окретале слике са њеним осмехом, подизале увис, спајале и формирале најлепше 

лептириће које је икада видела. Летели су тик изнад Тарине главе. Овлаш би јој дотакли прамен 

косе, врх носа. Плесала је са њима и уживала у лакоћи њиховог покрета и безбрижности. Кад 

год би се насмејала, севнуо би блиц и настала би нова и лепша слика, нови и лепши лептир. 

Када би покушала прстом да дотакне неког лептира, његова крила би се претворила у 

светлуцави плави прах. Свака честица праха која дотакне другог лептира, претворила би га у 

исти плави прах. Лептири су нестајали остављајући за собом плаветнило које се простирало 

унедоглед. 

Опет је  све плаво око ње. 

 

ЖУТИ ПОСЕТИОЦИ 

Жуте тачкице су засветлеле под Тариним ногама. Подигла је једну ногу у угледала мноштво 

сјајних тачкица. Као свици у летњој ноћи полетеше увис. Уживала је гледајући њихове пируете. 

Кретали су се споро остављајући за собом светлуцав траг који је неприметно нестајао. Тара се 

није померала да не би пореметила величанствену магију светлуцавих тачкица. Кад би се нека 

од њих приближила њеном лицу, заустављала би дах очекујући додир, али оне би нагло 

скренуле и наставиле тајанствену мисију.  

Тара је скроз сметнула с ума где се налази. Опијена величанственим призором, заборавила је на 

свој проблем.  Намрштила се. Тачкице су се зауставиле истовремено.  Као да су извршавале 
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нечију команду, престројише се и начинише круну око Тарине главе. Закорачила је опет и 

сјајне тачкице полетеше ка њеној коси. Уплеле су се у косу и направиле најлепше плетенице. 

Тара је корачала пажљиво подижући ногу за ногом. Облак златних тачкица се заковитлао око 

ње. Потрчала је. Тачкице су је пратиле. Нагло је стала. Треперење и сјај су почели да јењавају, а 

она је изненада потрчала остављајући их на тренутак саме. Забављала се и уживала у овој игри 

у којој она одређује правила. Тачкице су се престројиле формирајући плашт којим су огрнуле 

Тару. Плашт је лепршао за Таром. Сваки њен покрет је остављао сјајни траг. Чинило јој се као 

да је у шетњи небеским пространством посутим сјајним звездама.  

Опчињена сјајем и заносним плесом није приметила да се једна тачка издвојила и почела да 

увећава.  

„Месец!“ одушевила се.  

„Могу да га дотакнем!“ пружила је руку. 

 Огромна, жута тачка се надувала и претворила у лопту која је почела да се окреће око своје 

осе. Нагло се зауставила.  Пар огромних, црних очију је гледао у Тару. Могла је да види свој 

лик у њима. Видела је дуплу верзију себе. Танка линија се извила у осмех. 

„Смајли! Па, то си ти!“ одушевила се. 

Смајли је намигнуо, окренуо се око себе и поклонио. 

„Вама на услузи, драга госпођице!“ 

„О, па то је баш лепо! Желим...желим...желим да те поделим својим пријатељима.“ 

„Ваша жеља је за мене заповест. Учињено!“ 

Велики смајли се распукнуо и из њега полете мноштво малих смајлија који су почели да се 

увећавају. Као по команди, ређали су се у колоне.  

„Извршено!“ чула је глас из колоне. 



 

 

 25 

Изнад једног смајлија се појавио још један смајли. Намигнуо је. Појавио се још један. И он је 

намигнуо. Ево још једног и још једног...Ређали су се смајлији један изнад другог. Неки су јој 

намигнули, други су јој слали пољупце, неки су имали срца уместо очију.  

„Да ли ово значи...“ 

„Да. Твоји пријатељи ти шаљу пољупце, поручују ти да те воле, деле своју радост и срећу са 

тобом.“ 

„Како је лепо знати да си вољен, да постоје пријатељи који са тобом деле срећу, радост, 

пружају подршку у тешким тренуцима...“ 

Тара је приметила да се испод сваког смајлија налазе неки натписи. Пришла је и прочитала 

имена својих пријатеља.  

„Благо њима“, уздахнула је сетно. 

Суза је дала тек наговештај. Зажмурила је борећи се са поносом.   

„Да ли су заиста сви срећни у овом тренутку? Да ли су заиста помислили на мене или су по 

навици узвратили смајлићима? Да ли су искрени?“ 

Поново је прегледала имена и смајлиће. Митар није ништа поставио. Где ли је? Шта се са њим 

дешава? Можда није видео? Можда мисли да је ово један од мојих изазова. Он се не одазива 

никада. Чула је да не воли друштвене мреже. Сигурно је то! Већ јој је било лакше. 

„Желим да пошаљем свима још један смајли!“ 

Након неколико секунди, изнад смајлија са именима се појавише нови смајлићи. Узвратили су 

јој.  

„Да ли је то условна реакција? Добијеш смајли, вратиш смајли особи која ти га је послала...“ 

Размишљала је о искрености међу пријатељима у виртуелном свету.  

„Сада бих желела да им пошаљем тужног смајлића.“ 
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Неколико тренутака касније појавише се смајлићи. Разгледала их је пажљиво. Није уочила 

ниједну разлику у поређењу са претходно постављеним, али ипак, нешто није у реду. На 

неколико места је дошло до измене – уместо смајлића појавише се смајлићи који се чуде. 

„Знам ко се брине и чуди: Мина, Пеца, Сара, Стефке, а можда и Васа! “ 

Пришла је и погледала имена својих пријатеља који се чуде: Мина, Пеца, Сара, Стефке... и 

Васа. Са њима проводи највише времена. Једино су они приметили да се нешто чудно дешава 

са њом.  

„Ех, Мина, недостају ми твоје опаске на рачун моје опчињености друштвеним мрежама. 

Љутила сам се на тебе јер сам мислила да ми завидиш и да си љубоморна на мене јер имам три 

пута више пријатеља на друштвеним мрежама. Нисам хтела да шетам са тобом како би ти 

видела своју симпатију. Говорила сам ти да можеш да гледаш његову слику на инстаграму до 

миле воље. За то није потребна шетња. Сад бих тако волела да шетам са тобом. Знам да нисам 

најбоље друштво за шетњу, јер се на сваком згодном месту сликам. Иако си негодовала што 

тако откривам где се налазимо у сваком тренутку, ја нисам могла да се сусдржим.“ 

Није подигла руку да обрише сузу. Дозволила је да склизне низ образ и остави траг. Траг у 

души је неизбрисив. Остаје и подсећа на пропуштене тренутке са драгим особама. Понекад 

одлуке које донесемо у тренутку мислећи само на себе и своје жеље и потребе, остављају 

последице које се као бумеранг врате и ударе нас кад се најмање надамо. Задају ударац од којег 

се тешко опорављамо. Не постоји ништа што може пропуштено вратити, али постоји промена 

која може да исправи погрешно, да врати поверење, да пробуди наду која ће даровати нове 

прилике за боље дане и још чвршћа пријатељства.  

Ипак је обрисала сузу као потврду одлуке коју је донела: 

„Мина, обећавам ти да ћу више времена проводити са тобом, да се нећу сликати док шетамо, да 

ћу слушати о чему причаш и да ћу покушати да разумем твоје потребе и жеље.“ 

Спустила је главу.  

Смајлићи су почели да се крећу. Трчкарали су око Таре. Измамили су јој осмех. Неки су  

махнули, неки су послали пољупце, неки су намигивали, неки су се чудили, док су други били 
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забринути или уплашени. Још неколико тренутака су се врзмали око Тариних ногу. Подигла је 

једног и пољубила. Поцрвенео је и постидео се, а затим јој је узвратио пољупцем.  

Махала је дуго на растанку и слала пољупце све док последњи смајлић није одлетео. 

Опет је све плаво. 

ПРИЈАТЕЉИ 

Сама.  

Зашто је ова самоћа другачија од самоће кад има пред собом телефон, рачунар или таблет?  

„Ко су моји пријатељи? Да ли је телефон мој пријатељ? Таблет? “ гласно је изговорила питање 

не очекујући одговор. 

Лахор се поигравао праменом косе. Нервозним покретом руке је склонила прамен са лица. 

Несташни лахор је наставио игру голицајући јој ноздрве. Када је кихнула коса се подигла увис 

и остала у том положају.  

Вођена неком невиђеном силом почела је да се окреће око своје осе. Инстиктивно је раширила 

руке. дотакла је нешто и тек тада схватила да се не окреће, већ да се налази у вртлогу који  се 

спуштао и окретао око ње. На сликама које је вртлог носио назирала је позната, али и непозната 

лица.  

„Ја сам твој пријатељ,“ издвојила се једна слика на којој је био нечији лик прекривен ситним 

разнобојним квадратићима.  

„И ја сам твој пријатељ,“ дубоки резак глас је говорио са друге слике на којој је лик прекривен 

разнобојним кружићима. 

„И ја сам твој пријатељ,“ говорио је исти глас са треће слике на којој је лик био прекривен 

разнобојним троугловима. 

Све три слике су се поређале испред Таре. Слике из вртлога су се још увек ковитлале око ње 

правећи велику буку. Није успела да препозна ниједан лик. Претпостављала је да су то њени 

пријатељи са фејсбука и инстаграма.  
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Фијук и бука су јењавали.  

ЦАНГР! ТРАС!Изненада,  слике се срушише као кула од карата. Неколико секунди је гомила 

слика мировала. Једна по једна, као послушни војници, формирале су колону која је започела 

марш ка Тари. Устукнула је, али је радозналост била јача. Често је због своје претерано 

изражене радозналости доспевала у различите непријатне ситуације. Још једна у низу – ко мари 

за то. Није у ситуацији да размишља о последицама своје радозналости. Да човек није по 

природи радознао или да сузбија своју радозналост, не би настали многи изуми и научна 

достигнућа.  

„1, 2, 1, 2! Мирно! Престројавањееее!“ прва слика у колони се зауставила тик уз Тарину леву 

ногу. Остале карте формирале су фотељу са високим наслоном за главу. Слика испред Тарине 

леве ноге се савила до земље. 

„Седај!“ Тара се затетурала и пала на фотељу. Збуњена и изненађена, није се померала. 

Пажљиво и нежно је додиривала наслоне фотеље испитујући сигурност и чврстину. Кад се 

уверила да је фотеља стабилна и чврста, удубно се сместила и чекала. Погледала је три слике 

испред себе.  

„Можеш да нам поставиш...“, рече прва слика. 

„...по два питања...“, рече друга слика. 

„...ни мање, ни више“, рече трећа слика. 

Тара је размишљала о томе која би питања поставила својим пријатељима. 

Пажљиво је погледала прву слику.  

„Знам ли ја боју гласа неких својих пријатеља са фејсбука?“ 

Пажљиво је погледала другу слику. 

„Да ли заиста имају толико година колико су написали?“ 

Пажљиво је погледала трећу слику. 
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„Како изгледа пријатељ који је под именом Дон Бон Бон? Никада није поставио слику? Прати и 

коментарише моје објаве.“ 

Гледала је слике и размишљала о питањима која би поставила.  

Обратила се првој слици након дужег размишљања:  

„Да ли знаш који је мој омиљени слаткиш?“ 

„Сладолед“, одговорио је лик са слике. Квадратићи су постали блеђи. 

„Није сладолед, већ чоколада!“ 

„Како се зове мој брат?“  

„Петар“, рече лик са слике и нестаде. Остао је празан бели папир. 

„Немам брата!“ 

„Чега се бојим?“ упитала је други лик. 

„Летења авионом“, одговорио је лик са слике. 

„Колико имам мачића?“ 

„Ти немаш мачиће јер си алергична“, одговорио је лик познатим гласом и појавио се – Пеца! 

„Да ли смо се некада срели?“ упитала је трећи лик. 

„Свакога дана се сретнемо у ходнику школе.“ 

„Да ли смо некада причали?“ 

„Никада,“ одговорио је познати лик са треће слике – Лена из седмог разреда. 

Лена је увек писала лепе коментре кад год би она објавила слику. Радовала се њеним успесима, 

слала јој је похвале на рачун изгледа, пожелела срећу кад је ишла на неко такмичење, леп 

провод на нечијем рођендану... А кад би се среле у ходнику школе или школском дворишту 

понашале су се као да једна другу не познају. Између виртуелног и реалног пријатељства не 

постоји знак једнакости.  
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„Да ли ми уопште постојимо?“ 

Тара се подбочила на руку и кажипрстом лупкала по образу.  

„Да ли се препознајемо кад се сретнемо? Значи ли то... не, не, не ... нећу да размишљам као моја 

мама“, махала је рукама као да се брани од нечега.  

Наставила је да лупка кажипрстом по образу. Опет се сетила маме. Недостаје јој. 

„Хм, ипак...можда...нерадо признајем, али мама је у праву. Истичемо само лепо о себи. 

Представљамо се у најлепшем издању. Мама каже да је то провокација и да за сада имам среће 

што се нико није лажно представио. Ћерка њене пријатељице се заљубила у неког са 

фотографије. Дописивала се са њим, а кад је требало да се сретну, испоставило се да се 

заљубила у неког дечка са америчке рекламе за шампон. Тачније, њена мама је отворила лажни 

профил како би јој доказала да је у праву по питању наивности девојчица и злоупотребе деце на 

интернету, нарочито на друштвеним мрежама.“ 

Тара се насмејала. Сетила се прославе Милиног рођендана. Сви су се сликали небројено пута. 

Као да их је призвала, слике са Милиног рођендана су се ређале једна за другом. Сви су срећни, 

лудо се проводе, играју и певају.  

„Овога се сећам,“ рече Тара гледајући слику своје другарице. „Узела је микрофон и намештала 

се пола сата, а затим сликала следећих пола сата како би изабрала најбољу слику за инстаграм и 

фејсбук. Читав један сат бенд није свирао због ње и њеног селфија! Кад су покушали да јој отму 

микрофон фрктала је као мачка и претила да ће их изгребати. А нокти су јој охохохо, оволики!“ 

Наставила је да гледа слике.  

„Он не уме да плеше! Види ти њега коју је позу заузео као да је светски првак у плесу!“ 

Смејала се и коментарисала редом све слике. Одједном се намрштила. 

„Ја сам се дописивала са једним дечком из друге школе. Нисам подизала поглед са телефона. 

Испоставило се да је он био на истој журци, на другом крају дворишта. Ни он ни ја нисмо то 

приметили док нисмо стигли својим кућама. Тек  када смо поставили све слике са прославе 

Милиног рођендана, схватили смо да смо били на истој журци. Чак смо два пута били у истом 
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кадру – док сам правила селфи, он је на другом крају дворишта одговарао на поруку, наравно 

на моју поруку. Сретнемо се, али скрећемо поглед. Правимо се као да се ништа није догодилo. 

Срећом, Сара је била заузета својим селфијем па јој нисам избрбљала да се дописујем са њим. 

Да је она сазнала, не бих се још увек одбранила од њеног задиркивања.“ 

Снуждила се и погнула главу: 

„Тако ми недостаје Сара. Недостаје ми Митрово игнорисање. Није важно што ме не примећује. 

Желим да га видим. Сви ми недостају“. 

Слике су се ускомешале, формирале вртлог и нестале у даљини.  

Опет је остала сама. 

Опет је све плаво око ње. 

ПОБУНА 

„АААААААААААААААААААААА!“ 

„ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!“ 

„ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ!“ 

„ОООООООООООООООООООООО!“ 

„УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!“ 

Тара је ставила руке на уши да бар мало умању буку која је допирала са свих страна. Попут 

огромних птичурина надлетале су је неке сподобе. Није разазнала о каквим бићима је реч јер су 

је надлетали великом брзином. Писак јој је парао уши: 

„ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ!“ 

Затим се чуло брујање: 

„УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!“ 

Завијање попут сирене: 
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„ААААаааааААААААаааааАААААааааа!“ 

Гласно, тихо, гласно: 

„ОООООООООООООООООоооооооооООООООООО!“ 

Уједначено са узвиком на крају: 

„ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееЕ!“ 

Надлетали су је и пиштали, завијали, вриштали, узвикивали... 

„Молим, вас, прекините!“ завапила је беспомоћно не надајући се да ће јој услишити молбу. 

Наставило се надлетање и завијање. У једном тренутку, све сподобе су почеле да круже изнад 

њене главе.  

„АААААееееееЕЕЕЕЕЕиииИИИИИооооООООООУУУУУУУУУУуууууУУУУУ!“ 

„ДОСТА!“ лупила је ногом.  

Мук. 

 Тишина.  

Не верује. 

 Не мрда, не проговара, не дише. 

 Полако окреће очи и види их: А, Е, И, О, У. Намрштени и нарогушени. Бес је фрцао на све 

стране. Црвени од љутње и беса, надвили су се над њом.  

„Ово је побуна,“ рече слово А. 

„Ми смо увређени,“ рече слово О. 

„Тражимо своја права,“ придружи им се И. 

„Зашто нас избегавате?“ упитало је У. 

„Молим те, врати нам углед и част,“ вапило је слово Е. 
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„Не разумем,“ узвратила је Тара „О чему се ради?“ 

„Не прави се наивна! Знаш добро. И ти си једна од њих. И ти си против нас!“ 

Слова су се издужила и надвила над Таром. Инстиктивно је ставила руке на главу. Испитивали 

су је наизменично и строго: 

„Како пишеш реч вечерас?“ 

„Како пишеш не знам?“ 

„Како пишеш где си ти?“ 

„Па...пишем...тако како сте рекли“. 

„Изволи, напиши!“ наредило је слово Е пружајући јој мобилни телефон. 

Тара је куцала: vcrs, nznm, dst. 

Самогласници су опет почели да завијају, јаучу, скиче, пиште. 

„Јао, тешко нама! Истребиће нас! Нестаћемо!“ 

„Ми, који смо стуб и ослонац нашег језика, доживесмо избегавање и одбацивање!“ 

Тара је схватила забринутост самогласника. Покушавала је да пронађе уверљиво објашњење и 

да их убеди да није све тако црно како они представљају.   

Слово А се надвило над Таром и боцнуло је. 

„ААА!“  узвикнула је. 

„Аха!“ рече слово А „Видиш да не можеш без мене!“  

„Али, ја... ја никад нисам тако нешто изјавила.“ 

„Ниси рекла, али си учинила. Дела су гора од речи Тр!“ вриштало је слово А. 

„Тр! Тр! Тр! Тако би се звала када не би постојало А!“ слово И се ругало. Издуживало се и 

увијало око Таре. 
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Слово У се подбочило упутивши  поглед од којег Тару прође језа.  

„Нисам ... ја... прва почела...“ муцала је Тара. 

„А зашто прихваташ?“ слово О се окретало око ње. 

„Сви тако пишу. То је уштеда у времену.“ 

„А како ту уштеђевину користитЕЕЕ?“ слово Е јој се унело у лице. 

„Па...овај...за размену информација, порука...истовремено могу да комуницирам са више 

пријатеља.“ 

„Па, да ли те је та штедња учинила богатијом?“ 

Није стигла да одговори јер је осетила да се нешто обмотава око ње и шушти. У почетку је 

помислила да је то велика змија због језика који је палацао и заустављао се тик уз њен нос. Није 

се померала, нити дисала.  

„ШШШШта се деШШШШава?“  

„ПОБУНА!“ рекоше углас слова. 

„Зар без мене?“ 

„И ја стиЖЖЖем!“ 

„ЧЧЧекајте и мене!“ 

„ЋЋЋутите!  

Латинична слова Č, Ć, Š, Ž опколише Тару палацајући својим језицима.  

„Зову нас ОШИШАНА ЛАТИНИЦА!“ 

„Наша сабраћа - латинична слова нам се ругају“, очајавало је слово Č. 

„Један Жељко је добио надимак Зељко, јер је почео чак и  оловком у свесци да пише Z уместо 

Ž,“ жалило се слово Ž. 
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„Чича је цица. Цица са брковима“. 

„У шуми нешто шушти. У суми несто сусти. Као беба која тек проговара“, дурило се слово Š. 

„Врати нам наше круне!“ повикаше сви углас. 

Тари није било пријатно у друштву ојађених слова. Покушавала је да бира речи. 

„Могу ли ја нешто да кажем?“ бојажљиво их је питала. 

Слова су ћутала. Једини знак одобрења је био олабављени стисак слова Š.  

„У праву сте. Крива сам. Криви су и моји другари. Сви смо криви“, направила је паузу да види 

да ли их је одобровољила. Нису је гледали, али су се умирили и некако испрсили. Пријало им је 

њено признање кривице.  

„Ми користимо оно што нам је понуђено.“ 

„ШШШШта? Ми као нисмо у понуди? Ово је још једна увреда!“ шиштало је Š увијајући се још 

више и стежући још чвршће Тару. 

„Не, не, не! У праву си! Нисам добро рекла“, покушавала је да се извуче. 

„Ми журимо и због тога вас не употребљавамо.“ 

„ЖЖЖЖурите? Куда жжжжжурите? Јесте ли стигли тамо куда жжжжжурите?“ још више се 

ражестило слово Ž. 

„То није оправдање! Због ваше журбе нам је укаљана част“ , слово Č је стало поред слова Ć. 

Заменили су места. И још једном. И још једном. 

„Реци ко је од нас двојице Č, а ко Ć?“ 

Тара их је гледала и није приметила разлику. Били су попут идентичних близанаца. 

„Ми, уствари, не примећујемо разлику између вас правих и оних других које пишемо...“ 

„Али, разлике су очигледне...“  
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„Хоћу да кажем, да у писању и читању не постоје разлике. Ми вас видимо онаквим каквим 

јесте. Тако вас и читамо. Ми не примећујемо да вама нешто недостаје. Видимо вас у целини.“ 

Слова су ћутала и слушала. 

„Настави“, одлучно рече Ž. 

„Видимо само део Месеца кад је млад и дивимо се. Уживамо у његовој лепоти. Знамо да је цео, 

а да је видљив само његов део и да тим својим делом светли. Исто је са вама. Ви нисте 

присутни у целини, али ваша улога није делимична, него потпуна.“ 

Слова су нешто међу собом чаврљала. Тара је осетила да попуштају њихов понос и инат.   

„Могу да вам обећам да ћу убудуће бити пажљивија са вама. Молим вас, пружите ми шансу да 

исправим грешке.“ 

Слова су нешто ћућорила. Повремено би слово Š погледало у Тарином правцу, затим би  јој 

слово Ž упутило строги поглед, а Ć и Č су наизменично извиривали као нојеви.  

„Одлучили смо да ти пружимо још једну шансу. Али, пази!“ слово Š јој се наднело над главу 

упутивши јој строги поглед.  

„Начиниш ли још једну случајну грешку,  потрудићемо се да потпуно нестанемо са свих типки 

твојих уређаја.“ 

„И ми се слажемо!“ повикаше углас самогласници. 

„Остаће ти на располагању 21 слово! Збогом!“ поређаше се у врсту и одлетеше попут папирних 

змајева.  

„21 слово? А слово DŽ ?“ загонетно се смешкала Тара. Није јој било у пријатно у друштву 

љутите и озлојеђене дружине, али јој већ недостају. 

Опет је сама. 

Опет је све плаво око ње. 

СКРАЋЕНИЦЕ 
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“АЕ!“  

„ХАЈДЕ!“  

„АЕ! F2F!“ 

„ХАЈДЕ! Ти први почни!“  

Тара је чула гласове, али није видела никога. 

Чула је неки познати звук који је постајао све гласнији и гласнији. Маказе су протрчале поред 

ње. 

„DST?“ маказе су се освртале и тражиле некога. При сваком покрету, маказе би испуштале 

резак и пискутав звук. Шкрипале су и цвилеле као да нису подмазиване никада. 

„Уф! Ово сигурно много боли!“ сажаљиво је погледала маказе. „Кога тражиш?“  

„МSM, NZNM, VRV je BZVZ 4YOU! BTW, FYI IMO IRL , NHF, PLZ, GAL!” * 

(*Мислим, не знам, вероватно је безвезе за тебе! Успут, за твоју информацију по мом мишљењу 

у стварном животу, немој се наљутити, молим те, нађи си живот – гледај своја посла!) 

„Ма АЕ!“ одговори Тара. 

„IDC!” (није ме брига) одговорише маказе и с тешком муком се покренуше. Видно исцрпљене, 

са болном гримасом при сваком покрету примицале су се полако Тари. Није је уплашио њихов 

изглед, већ шкрипа и звекет. Видела је да су некада биле моћне и снажне. Вероватно су биле 

страх и трепет свима који би им се нашли на путу. Рђа је прекрила оштрице, а понегде су биле 

назубљене и истањене. Немоћне и слабе, ипак су гордо стајале пред њом.   

„Кога тражиш? Можда могу да помогнем“, била је обазрива Тара. 

„Тражим речи које се често употребљавају, а још увек нису скраћене“, нерадо одговорише 

маказе после краћег размишљања. 

„С ким сте се малопре бориле?“ 
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„Са мном!“ Правопис српског језика се поносно испрсио. Био је то прави господин са 

манирима. Отменост се назирала упркос огреботинама и ранама. Неке ране су већ зацелиле јер 

су одавно настале. Подсећале су Правопис на боље дане, али и на борбу коју је водио не би ли 

сачувао част и углед српског језика.  

 „Сам против свих! Борба није поштена. Сви сте се уротили против мене.“ 

Тара је невешто одговорила: „Ја се не борим ни са ким“. 

„Не буди сигурна. И ти си против мене“, увређено је одговорио Правопис . 

„Ево доказа!“ 

Око Таре су лебделе њене преписке са другарицама, пријатељима, сестрама, браћом, мамом. 

Поруке су се појављивале у прозирним балончићима који су личили на балоне од сапунице. 

„Договор са Саром да идемо у биоскоп. Ово је порука мами да нећу стићи на вечеру. 

Оговарање... Још једно оговарање. Још мало оговарања. Ма, није могуће! Она и он су заједно? 

Тату молим да останем дуже код Саре.“ 

„Дакле?“ 

„Тати нисам писала скраћенице и нисам употребљавала стране речи!“ категорично је 

одговорила.  

„Једна од хиљаду“, Правопис је и даље увређен. 

„Хиљаду! Тако је! Замисли да хиљаду пута напишеш ХВАЛА или ПОЗДРАВ или МОЛИМ ТЕ 

или ВЕЧЕРАС. То је губљење времена“, покушала је да оправда употребу скраћеница. 

„А кад изговараш? Да ли изговараш скраћено ПОЗ или НЗНМ?“ 

„А, па то није исто.“ 

„Зато сам ја ту!“ звекетале су и шкргутале маказе. Кренуле су према Тари тетурајући се. 

„Немој ме повредити! Ја сам на твојој страни“, бранила се инстиктивно подижући руке у страху 

да је маказе не посеку. 
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„Ја морам да скратим речи, било да се пишу или изговарају. То је мој задатак. Ако не радим, 

зарђаћу и одох у старо гвожђе.“ 

Уз гласну шкрипу и помало неспретно, климатајући се на нестабилним ногама, устремише се 

на Тару, али Правопис се испречи. Снажан прасак се проломи. Тара је покрила уши да не слуша 

цвиљење и запомагање оборених маказа. Лежале су на поду покушавајући да се саставе и 

устану. Тара је са жаљењем гледала како се муче. Кад би се приближила да им помогне, 

Правопис би се испречио између њих и упутио би јој строги поглед. Уз велики напор, коначно 

су успеле да се саставе и устану. Правопис се заценио од смеха. 

„Шта је смешно?“ љутито упиташе маказе.  

„Ти ... ви ... сте... ваше оштрице су погрешно састављене.“ 

„Маказе се погледаше и саме праснуше у смех: 

„LOL“ 

„Можемо ли да склопимо примирје?“ предложила је Тара. 

„Зависи од тебе“, одговорише маказе и Правопис.  

„Обећавам да ћу убудуће писати како говорим, да ћу користити искључиво наше речи и да нећу 

користити скраћенице.“ 

„Одох ја у пензију. ПОЗЗЗ“, климатајући се и шкрипећи одоше маказе. 

„Ух! Ово сигурно боли“, Тара је погледом пуним сажаљења гледала за маказама. 

„А шта ћемо нас двоје?“ наклони се Правопис. 

„Трудићу се. Обећала сам.“ 

„Пратићу те у стопу. Бићу ту за тебе увек. Ако имаш недоумице, зови. Доћи ћу.“ 

„Време је за растанак.“ 

Наклонио се још једном, салутирао, окренуо на пети и одгегао се у мрак.  
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Опет је све плаво око ње. 

  

ЗАХТЕВ 

Црвени сјај се постепено појачавао као да стиже са удаљеног светионика. 

 Знак.  

Знак за забрану? 

Знак за крај? 

Знак за узбуну? 

Знак за излаз? 

Да је код куће, да ли би себи постављала ова питања? Да је на концерту, излету, у биоскопу или  

на нечијем рођендану да ли би постављала ова питања? 

У различитим ситуцијама на исту појаву реагујемо различито. Десило јој се већ да се радовала 

киши када је са родитељима требало да иду на излет са њиховим колегама. Када је планирала 

да иде са друштвом на базен, пала је киша и тада се није радовала. Била је тужна јер је то била 

једина прилика да види Бојана који је већ следећег дана морао да се врати кући у Данску. 

Једном је била љута јер је пала киша док се враћала из школе. Обула је нове платнене патике 

које су се скупиле и смањиле. Никада их више није обула. Радост, туга, љутња.  

Од свих питања која је себи сада поставила, највише би волела  да сазна одговор на своје 

питање : Знак за излаз? 

Црвено светло је треперило. Ништа се не дешава. Ни наговештај, ни привид да ће се нешто 

значајно догодити и разрешити ситуацију у којој се нашла.  

Гледала је кроз трепавице јер јој се учинило да у средини црвеног сјаја види неки облик.  

Покушала је да се приближи. Како год се кретала, раздаљина је остала иста. Поново је сузила 

очи и погледала кроз трепавице.  
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„Нови пријатељ. Захтев за пријатељство“, закључила је. 

Подигла је кажипрст и циљала ка црвеном светлу. На трен је затреперило, угасило се, а онда се 

увећало. Зауставило се на корак од Таре и претворило у безброј ситних кристалића. Лебдели су 

око ње. У сваком је видела малу дугу на којој седи неки њен пријатељ. Препознала је њихове 

профилне слике. Сви су срећни, насмејани, безбрижни, задовољни, спокојни... 

Неколико кристалића се спојило у већи кристал. У њему је видела себе – насмејану, срећну, 

безбрижну, задовољну, спокојну... То је њена профилна слика.  

Уздахнула је помисливши на тренутке радости који су испуњавали сваки дан – дружење, 

прославе, тренинг, шетње, вожња бицикла, клизање, слушање музике и неизбежна размена 

информација на друштвеним мрежама.  

Осврнула се и погледала кристале и своје пријатеље, позната лица која виђа свакодневно и 

позната лица која никада није видела уживо. Ту су и неке профилне фотографије људи са 

којима никада није комуницирала, али ту су, на броју. Па, број је важан. 

Сви су срећни.  

„Заиста, зашто смо тако срећни на сликама? Нисам видела никога ко је тужан на слици. Своју 

срећу показујемо другима. Ми смо срећни у тренутку сликања и то знамо, али не знају други. 

Зато се сликамо да им покажемо и поделимо срећу са њима. Лепши смо кад се смејемо. 

Понекад се смејемо само због сликања.“  

Сетила се слике са Деда Мразом кад је имала 1 годину. Уплашила се и плакала, а мама и тата су 

инсистирали на слици са Деда Мразом. Једном је поставила ту слику на фејсбук и добила 

занимљиве коментаре. Сви су били одушевљени. С времена на време би поставила неку стару 

фотографију или би замолила некога да је услика у некој смешној пози као случајно, понекад 

би написала нешто тајанствено, позивала на изазове да напишу речи које се римују, речи од 11, 

12, 13 слова... Најомиљенији изазови су били да се усликају у излогу неке радње и да поставе 

слику на фејсбук, да се сликају у контејнеру, у фонтани и на другим местима. Добијала је 

мноштво позитивних коментара на рачун њене домишљатости и креативности, али и много 

прекора од старијих особа. Једном је комунална полиција посетила њене родитеље. Добила је 

казну да не сме да користи друштвене мреже месец дана. Спасила је разредна јер су радили 
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пројекат у школи и био јој је потребан фејсбук за рад . Већ после два дана, обузети другим 

бригама и пословима, родитељи су заборавили на казну. Ипак је она краљица друштвених 

мрежа. 

Кристалићи су наставили да се крећу и групишу. Формирали су портрет ососбе којем је 

затамњен лик. Непозната особа јој је упутила захтев за пријатељство. Није знала да ли се ради о 

особи женског или мушког пола јер је ово био само симбол. 

Прихватала је све захтеве за пријатељство. Био јој је важан број пријатеља. Није се бавила 

проучавањем њиховог изгледа, година, интересовања... Било јој је важно да се прошири круг 

људи који ће лајковати њене објаве јер жели да задржи титулу краљице друштвених мрежа. 

Титула не постоји, али би је могли измислити.  

Погледала је портрет: 

„Да ли си ти девојка?“ опрезно је упитала.  

Лик је остао непромењен. 

„Значи, ниси девојка?“ 

Лик је добио обрисе мушкарца тамне косе. 

„Да ли си мој вршњак?“ 

Ништа се не дешава. 

„Значи, старији си од мене?“ 

Лик се назирао, али се још увек није јасно видео. 

„Да ли се познајемо?“ 

Ништа. 

„Да ли идеш у школу?“ 

Ништа. 
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„Да ли имамо заједничке пријатеље?“ 

Ништа. 

„Да ли желиш да се дописујеш са мном?“ 

Лик се јасно видео. Пред њом је био лик, по њеној процени неколико година старијег  младића 

од ње.  

Непознатог младића. 

Лепог младића. 

Није знала да објасни зашто је помислила на маму док је гледала лепо лице младог човека. Део 

ње је желео да настави са постављањем питања, а део ње се бунио и слао аларм за узбуну.  

„Како се зовеш?“ наставила је. 

„Игор“, појавило се име изнад слике. 

„Зашто си ми понудио пријатељство?“ 

„Лепа си“. 

Опет је помислила на маму. 

„Ти се дружиш само са лепим људима?“ 

„Девојкама“. 

Аларм у глави је упозоравао на опасност. 

„По теби је лепота пресудна за дружење и пријатељство?“ наставила је опрезно. 

„Да.“ 

Прогутала је кнедлу.  

Мама је гњаватор. Мама је старомодна. Мама у свима види непријатеља. Сада се стидела својих 

мисли након маминих дугих предавања о опасностима. 
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„Поставићу ти још једно питање. Ако одговориш позитивно и затражим додатне информације у 

вези са тим одговором, прихватићу твој захтев за пријатељство. У супротном те одбијам. 

Може?“ 

„Може.“ 

„Да ли је ово заиста твоја профилна слика? Желим да ми пошаљеш у инбокс још твојих слика.“  

Тишина. 

Мук. 

Слика је почела да бледи, а онда се уз прасак и бљесак разбила у безброј делова који се 

претворише у прах и нестадоше негде у даљини.  

Да ли је то инстинкт или је коначно дозвала разум након бројних придика и савета родитеља, 

није јој у овом тренутку било важно. Знала је да фотографију позајмио са интернета како би 

оставио бољи утисак код девојака и девојчица. Увек је мислила да се то догађа другима, али не 

и њој. Самоуверено је тврдила да неће насести на провокације и да се такве особе могу 

раскринкати врло лако. Била је поносна јер је једним јединим питањем, тако једноставним, а 

ипак оштроумним питањем дошла до истине. Да је одговорио позитивно, био би ухваћен у 

лажи. Да је одговорио негативно, ухватила би га у превари. У оба случаја он је на губитку.  

Одахнула је. 

„Хвала, мама.“  

Страх је тек сада сву обузео. Дрхтала је. Сетила се свог дома и своје собе. Никада јој није овако 

недостајала породица.  

Опет је сама. 

Опет је све плаво око ње. 

ИНБОКС 

Познати звуци су допирали са свих страна: плинг, плинг, плинг... 
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 Звучни сигнал о пријему поруке. 

ПЛИНГ! 

Инстиктивно је завукла руку у џеп да извади телефон. 

 Није у џепу.  

ПЛИНГ! 

Паника! 

ШТА САДА ДА РАДИ?  

 У школи је учила о условном рефлексу и Павловљевом ексерименту. На звук о пријему поруке 

у инбокс, никада није могла да се суздржи ни једну једину секунду. Истог момента би узимала 

телефон или таблет. У само једном тренутку сажети су нестрпљивост, радозналост, усхићење, 

очекивање, узбуђење, брзина којом се чита и типка по тастатури да би одговорила. 

Сада је била окружена мноштвом белих балона који су у себи имали по једну поруку од некога. 

Покушавала је да скочи и дохвати бар једну узицу којом је балон везан. Безуспешно. Звуци су и 

даље допирали одасвуд. Знатижеља и радозналост су је раздирали.  Ово је ново искуство. 

Никада до сада јој се није догодило да не прочита поруку истог момента чим је прими. Никада 

није имала оволико нагомиланих и неотворених порука.  

Скакала је безуспешно. Исцрпљена и беспомоћна села је и спустила главу на колена. Рукама је 

обухватила главу. 

Клатила се. 

Није била тужна, нити љута, није била разочарана, ни уплашена.  

Била је нестрпљива, можда више него уобичајено, али била је веома нервозна. Барем је мислила 

да је то нервоза. Понекад је била нервозна, али то би трајало врло кратко. Овога пута је нервоза 

била другачија. Некако је обузела сву. Осетила је у целом телу. Нови осећај је запосео њено 

тело. Успаничила се.  

„Мисли на нешто друго! Мисли на нешто лепо!“ говорила је себи клатећи се.  
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Покушала је да мисли на нешто друго, али звуци су је боцкали.   

Није била свесна својих уједначених и ритмичних покрета.  

Клатила се обргливши колена. 

Напред – назад. 

Напред –назад. 

Изненада се зауставила. 

„Зависност! Мислим да је ово зависност! Ја не могу без друштвених мрежа!“ 

Осећај немоћи је потиснуо нервозу. Затворила је уши јер није више могла да слуша звуке.  

ПЛИНГ! ПЛИНГ! ПЛИНГ! 

Љуљала се и певала : „Ла, ла, ла, ла, ла...“ 

ПЛИНГ! ПЛИНГ! ПЛИНГ! 

„ЛА, ЛА, ЛА, ЛА, ЛАЛАЛА!!!“ певала је гласније. 

А онда је изненада престала. 

„Ипак сам ја краљица друштвених мрежа! Владарице владају, а поданици слушају. Поруке су 

моји поданици. Слуге моје“, обратила се белим балонима, „ приђите ближе!“ 

Чекала је. 

Један трен.  

Два трена. 

Три ... балони су се зауставили.  

Спуштали су се покорно.  

Могла је да их дотакне. У себи је ликовала, али није хтела да покаже своју радост пред њима. 

Прочистила је грло: 
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„Отвори се!“ наредила је најближем балону. 

ПУФ!  

Пукао је и избацио само један знак: 

? 

Наредила је другом балону да се отвори: 

: 0  

Надала се да у трећем пише нешто: 

?! 

У четвртом је била географска карта са великим ? преко целе карте. 

У петом је телефонска слушалица. 

У шестом је прецртана кућа, прецртан рачунар, телефон, а на крају велики ? поред нацртане 

реке. 

Више није било сумње – сви балони су носили неке сликовне и шифроване поруке. Већ после 

неколико прегледаних порука, схватила је да јој пријатељи шаљу шифроване поруке јер их је 

изазвала на суздржавање од објава. Очигледно им је било досадно или нису хтели да прекину 

изазов, па је сада питају да укине изазов. Вероватно се надају да ће она прва објавити нешто и 

то ће бити знак да изазов више није на снази. 

Још једном је прегледала поруке. 

„? :0 ?! телефонска слушалица, географска карта, прецртана кућа, рачунар, телефон, ? поред 

реке... ? -  вероватно се неко нешто пита, није му нешто јасно, : 0 неко се чуди, ?! опет се неко 

чуди, телефонска слушалица...географска карта и ? – неко не зна где је нешто или неко на 

карти, прецртана кућа, рачунар, телефон и опет ? поред реке. Сви се нешто питају и не знају 

нешто, али шта не знају? Кад бих само знала ко ми шаље поруке?“ 

Изнад сваке поруке су бљеснула имена Тариних другова и другарица. 
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„Они се питају и чуде...где сам ја! Тако је! Кажу ми да нисам код куће, да се не јављам на 

телефон и овај упитник на географској карти је нацртан на планини Тари, а у овој поруци је 

упитник поред реке Таре и значи : Где си Таро? 

„Ево ме у фејсбуку!“ најрадије би завапила из свег гласа. Да ли ће јој веровати? Исрављаће је и 

говориће да је на фејсбуку јер тако сви говоре - на фејсбуку, на компјутеру, на телефону.  

„Покушаћу. Баш ме интересује шта ће рећи.“ 

Учење јој није било тешко и досадно јер је често користила симболе и цртеже. Размишљала је 

како да им напише поруку без речи. Одлучила је да то буду само два слова и то једно 

ћирилично и једно латинично слово: 

У f 

Нико још увек није одговорио.  

„1, 2, 3, ...“ бројала је и размишљала , „ Сара је брзоплета и схватиће ово као УФ!“ 

ПЛИНГ! 

Сара је одговорила : „Уф, уф, уф “ 

„Сашка ће послати  смајли“. 

ПЛИНГ! 

Сашка је послала: „“  

„Пеца ће покушати да реши.“ 

ПЛИНГ! 

ПЛИНГ! 

„Две поруке од Пеце!“ зачудила се Тара. 

Пецина прва порука: „ На f ?“ 

Пецина друга порука: „ X“  
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Тара је други Пецин одговор схватила на два начина: 

1. Х значи : непознато, не видим те да си на фејсбуку или 

2. Х значи: ознака за место, као ознака за скривено благо на карти. 

 Написала је поруку само Пеци:  

 

                                                                 f 

                                                          f   f     f  f 

                                                                 f  f   f   T   f  f  f 

                                                          f   f    f  f  

                                                                f 

Пеца није одговорио. 

Чекала је. 

Пеца се јавио: „ 8 !   ? =>  у f “  

Тара  је посматрала поруку и почела да тумачи: „ Осам, узвичник, упитник, стрелица, у f “.  

Шетала је и понављала : „ Осам, узвичник, упитник, стрелица, у f “. 

„Осам узвичника. Питам стрелицу у f “. 

Стала је. Размислила је, одмахнула главом и наставила са шетањем. 

„Шта да питам стрелицу? Зашто осам узвичника?“ 

Опет је стала. Погледала је поруку још једном: „ 8 !   ? =>  у f “ 

„ Пеца покушава да ми каже како да изађем из ... овога. 8 није осам. 8 означава наочаре. 

Узвичник је знак упозорења, стрелица је излаз...Значи:  Гледај пажљиво, лозинка за излаз је у f  

- у фејсбуку“. 

ПЛИНГ!  

Пеца је послао још једну поруку: „ “ 
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ПЛИНГ! 

ПЛИНГ! 

Још две поруке од Пеце: 

 „ Т О Х Н Ш А П Ж Џ М“ 

 и 

„T U I O A H V M “ 

Пеца је послао лозинку!!! Одмах је исписала једну лозинку... 

„Сигурно је ова друга...“ 

Хтела је Пеци да пошаље поруку, али је ипак одлучила да покуша још једном.  

„Од ових слова не могу да саставим неку реч која има смисао. Нека веза постоји између ових 

слова“. 

Легла је потрбушке и подбочила се на дланове. Гледала је слова и размишљала.  Дувала је 

образе, лупкала прстима по њима, пућкала, цоктала, звиждукала...  

„Можда...ако...онда...то је то!“ закључила је и нагло скочила. 

Осмехнула и послала Пеци пољубац. 

„Хвала! Ускоро ћемо се видети!“ 

Опет је све плаво око ње. 

 

ИЗАЗОВ 

Често је постављала изазове другима. Сада ће себи поставити изазов. Као награду ће добити 

излазак и повратак у стварност. Није размишљала о неуспеху. Умела је да поднесе поразе. 

Знала је да успех не зависи само од ње. Успех је схватала као неизбежни и саставни део 

напорног рада. Сигурност и самопоуздање јој нису мањкали никада и били су јој савезници на 
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путу до успеха.  Све што је радила, радила је предано, уложила много труда и увек би смирено, 

без треме, с великом лакоћом савладала све препреке.  

Причали су често о успеху и његовим различитим тумачењима и доживљајима. Једном јој је 

Стефке рекао да се он радовао више свом успеху, двојци из математике, него она својој петици 

из истог предмета.  

„Ти си током целе школске године добијала петице из математике. Добила  си закључену 

петицу, што је логичан след догађаја. Осећај радости је изостао, јер је тај успех био очекиван. Ја 

сам стално био у некој неизвесности. Кад сам добио два на крају године, радовао сам се више 

него ти. Тој мој успех.“ 

„То је твој лични успех. Зато му се и радујеш. Мерење успеха и радости је бесмислено“, 

говорила је тада.  

Сетила се своје средовечне тетке када јој је објашњавала како да се улогује на фејсбук и њеног 

паничног позива у сред ноћи:  

„Срећо, теткина! Знам да не спаваш, срце моје. Не могу да се улогујем. Нешто неће. Не знам 

шта је у питању. А морам да се јавим овима из Америке, знаш, пиле теткино да ја са њима 

сарађујем и ...“. Могла је тетка да прича до дубоко у ноћ. Тара никада није хтела да увреди 

тетку, па је говорила: 

„Знам, тетка. То се и мени дешавало. Укуцам, а оно неће па неће. Него, тетка, погледај да ли си 

можда случајно притиснула типку за велика слова – caps lock.” 

„А, то је ово цапс лоцк?“ Тетка је учила руски језик у школи и увек је говорила како их нису у 

школи припремали за 21. век. Понекад би спомињала доброг Вука Караџића и захваљивала 

небесима што је  баш нама додељен.  

За тетку је то био велики успех – улоговати се на фејсбук. Тара је то радила механички, без 

осећаја успеха и задовољства. Сада је Тара разумела теткину стрепњу и страх од непознатог. 

Некоме је нешто било једноставно и рутинско попут умивања или облачења, а некоме је иста 

радња била тешка и неразумљива.  

Тара је пуцкетала прстима не би ли одложила тренутак истине.  
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Још једном је погледала слова из Пецине поруке: 

Т О Х Н Ш А П Ж Џ М 

T U I O A H V M  

Ћирилица и латиница. 

„Зашто ми је послао ћирилична слова? И то велика. Латинична су такође велика. Можда 

покушава да ми каже да се нека латинична и ћирилична слова пишу исто. Хм, да пробам“. 

Написала је у ваздуху: Т О А М Н. 

Пробала је поново: ТОМАН 

И још једном: ТАМНО 

„То је!“ поскочила је радости и пљеснула рукама. Започела је плес певајући неку песму 

слоговима ЛА ЛА ЛА ... 

Прекинула је нагло питајући се: 

„Да ли могу опет да употребим та слова? Шта да радим са осталим словима?“  

 Опет је гледала слова и покушавала да нађе везу међу њима.  Исписивала их је у ваздуху.  

„Слова су симетрична!“ одушевљено је закључила. 

Укуцала је лозинку: СИМЕТРИЈА 

„Спремна сам“, направила је пируету и високо дигла десну руку изнад главе, а леву благо 

савила у лакту. Браду је мало подигла и деловала је самоуверено.  

Ништа! 

Очима је гледала око себе не померајући се.  

„Зажмурићу.“ 

Ништа! 
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Разочарано је спустила руке.  

„Где сам погрешила?“  

Тежина овог изазова је због појачаног емотивног доживљаја ситуације у којој се нашла. Због 

превелике жеље није успела да реши проблем. Сигурност и самопоуздање којим се увек 

поносила су јој сада били препрека. Осећала је немоћ. Никада није размишљала о 

беспомоћности. Увек је имала решење за све проблеме. Увек је она била та која је постављала 

проблеме и изазове. Увек су ту били родитељи који би решавали сложеније ситуације. 

Сетила се својих другова и другарица из разреда када су били у неким ситуацијама које је она 

решавала као од шале, а они би се мучили безуспешно. Није разумела да не знају, не умеју. 

Никада није помислила како ли се они осећаjу у том тренутку. Сада зна. Требало је да буде у 

истој ситуацији или сличној и да схвати како се осећају. Мислила је да уме да разуме људе и 

њихове поступке, понашања и осећања. Заправо, о осећањима је ретко размишљала. Сви су 

говорили да су СУПЕР, КУЛ, ОК или ДА СЕ СМАРАЈУ.  

Смарање је најзаступљеније у школи на часу.  

Шта сте радили на часу биологије? Смарали се.  

Шта је рекла разредна? Сморила је. 

Какав је нови ученик у осмом? Смор.  

Хоћеш ли са мном у биоскоп? Не смарај. 

Смарача и сморених на све стране – у школи су углавном наставници, код куће су родитељи и 

млађа браћа и сестре, напољу смара топлота, па смара киша, смара ветар, смара снег.  

Ипак, постоји нешто што није сморно – играње игрица.  

„Игрице!“ лупила се по челу. „Како се нисам одмах сетила!“ 

Пеца је позвао да играју игрицу. Слова нису лозинка за излаз, већ  улаз у игрицу. Унела је слова 

која се пишу исто: ТАМНО 

И постаде тамно око ње. 



 

 

 54 

Флуоресцентни бљесак је на тренутак заслепио. Рукама је заклонила очи. Кад јој се вид вратио 

погледала је назив игре: СЕНКЕ 

Слова су нестала и појавио се светлосни круг. Није знала шта треба да ради. Никада није играла 

ову игру. Чекала је. У кругу се појавила сенка.  Увећавала се док јој није било тесно у кругу. Уз 

гласан прасак сенка је излетела из круга и скочила пред Тару. Надвила се над њом. Њихала се 

злокобно  пропуштајући танке снопове светлости. Издужила се, накривила на једну страну, па 

на другу страну. Одскочила је и нестала. Извирила је из Тариног џепа. Увукла се поново. Тара 

се није померала. Сенка је извирила из Тарине ногавице. Прешла је у другу ногавицу. Извирила 

је иза Таре и почела да се увећава. Стала је испред ње и упитала једноличним тоном: 

„Ко сам ја?“ 

„Ти си сенка“, брзоплето је одговорила. 

Сенка је запиштала, извијала се и лебдела изнад ње понављајући једнолично: „Погрешно! 

Погрешно!“ 

„Извини ако сам те увредила. Мислила сам да си сенка...“ 

„Јесам, али нисам ја. Ја сам ја али без боје, сталног облика и карактера“, одговорила је сенка 

збуњеној Тари. 

Сенка се извијала, увећавала, смањивала, ширила, мењала облик. 

„Време ти истиче, драга девојко без сенке“. 

„Зашто то кажеш? Зашто мислиш да немам сенку?“ освртала се око себе и заиста, до сада није 

приметила да нема сенку.  

Сенка се поставила тик уз њене ноге издужујући се да што више личи на њену сенку.  

Тара је закорачила, сенка је пратила у стопу. Потрчала је, сенка је трчала за њом. Скочила је и 

она је скочила. Плесала је и правила пируете, а сенка је пратила. 

Задихана и исцрпљена, Тара је села да одмори. Сенка је нестала. 

„Где си? Сенко! Сенко!“ скочила је и погледала забринуто да није села на њу. 
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„Ево ме“, лебдела је изнад ње.  

„Зашто кажеш да сам без сенке? Овде јесам без сенке јер нема извора светлости.“ 

„Тамо где проводиш највише времена нема извора светлости“, рече сенка и полете ка 

светлосном кругу из којег је изашла.  

„Имам лампу“, схватила је да сенка мисли на њену собу и рачунар. 

„Мислим на природну светлост. Сунчеву светлост, драга девојко!“ 

Сместила се у светлосни круг. Изнад њега се појавио дигитални сат који је почео да одбројава: 

„10, 9, 8,...“ 

„Чија сам сенка?“  

„7,6, 5,...“ 

Сенка се покренула у кругу. 

„Ти си...“ муцала је Тара. 

„4, 3, 2, ...“ 

„Ти си слово И ...мало латинично слово и ! Хоћу рећи сенка малог латиничног слова и!“  

Аплауз!  

На следећем нивоу игрице, појављивале су се сенке налик претходној, испрва би личиле на 

латинично слово и, мигољиле су се, извијале, увртале док не би откриле детаљ по којем ссе 

лако препознају. Углавном су то била слова која јој је Пеца послао.  

„Ова слова ме прогањају!“ 

Гледала их је пажљиво:  

Т О Х Н Ш А П Ж Џ М 

T U I O A H V M  
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„Сенке... симетрија... мало латинично и...ако додам  још  U  и Y … то значи...значи... да се ова 

слова могу исто читати када се гледају у огледалу. Остала слова не изгледају исто,већ обрнуто. 

Пошто сам ја У ФЕЈСБУКУ , лозинку за излаз ћу написати обрнуто!“ 

Није пуцкетала прстима. Није губила време на преиспитивање закључка и своје одлуке. Нема 

шта да изгуби. Покушаће, иако зна да је брзоплетост често узела данак. Исписала је лозинку и 

зажмурила. 

Жмурила је и чекала.  

Чекала је и жмурила. 

Жмурила је. 

Неко је снажно дрмусао за рамена и дозивао: 

„Таро! Таро! Устај и спремај се за школу. Данас ћу се задржати на послу, а тата има састанак. 

Ручак ти је у фрижидеру. Љубим те!“ 

Гледала је мајку како излази из њене собе.   

„Моја соба! Ја сам код куће! “ 

Никад јој соба није била лепша и дража иако се љутила и тражила од родитеља да јој купе нови 

намештај.  

„Лозинка за излаз... Пецо, хвала ти!“ 

Уживала је у погледу на ствари које иначе није примећивала. Све је лепо! 

Лепа је и драга лутка из детињства на полици, коју је упорно стављала  у кутију, а мама је 

вадила и поново постављала на полицу.  

Лепа је и драга књига из математике која је остала отворена на столу. 

Лепа је и драга чарапа испод кревета. 

Погледала је рачунар. Лампица је светлела, а монитор је био таман. Видела је свој лик у њему. 

Прошла је руком кроз косу намештајући несташне праменове. Без оклевања је притиснула 
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дугме. Лампица се угасила.  Брзо се обукла, наместила кревет, послала пољубац пауку у углу 

собе и зграбила  телефон. Видела је да има неколико порука  и  неколико пропуштених позива.  

Није прочитала поруке нити је видела ко је звао. Искључила је телефон и оставила у фиоку.  

Нека мирује овде. Одлучила је да неко време проведе без њега. Кад боље размисли, телефон је 

увек био са њом непрестано и на сваком месту.  

 Ако има неку недоумицу - узима телефон у руке. 

 Ако не зна шта би обукла или шта јој боље стоји – узима телефон. 

Ако не може да се одлучи које патике да купи – узима телефон. 

Ако је мама нервира –узима телефон. 

Ако не може да заспи – узима телефон или таблет. 

Чим се пробуди – прво узима телефон или таблет, па се тек онда умива. 

Док путује гледа у телефон. 

Док чека у реду да купи карте за биоскоп – гледа у телефон.  

Док руча са родитељима, кришом гледа у телефон испод стола. 

„Био си ми најбољи пријатељ. Омогућио си ми да користим интернет. Извини, али дошло је 

време за растанак. Дружићемо се још, само много мање. Надам се да се не љутиш. Заслужио си 

одмор.“ Поред њега је ставила таблет и полако затворила фиоку. 

„Па, да пробамо. Крећем у акцију!“ 

Весело је истрчала из куће.  

Улица је мирисала на липу. Удахнула је дубоко и  кренула у школу. Одлучила је чврсто – данас 

ће прићи Митру и започети разговор.  

„Добро јутро!“ махнула је комшиницама. 

 „Добро ју...“, зачуђено су гледале за њом.  
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„Некако нам је чудна наша мала комшиница. Можда је то због фризуре? Ма, да ли она беше 

имала дугу или кратку косу? Ма, сигурно је то због фризуре.“ 

Тара је весело скакутала поздрављајући све које је срела. Поздравила је још увек уснуле грлице 

под стрехом док су чистиле своје перје. И врапци из крошњи се винуше увис чаврљјући о 

неким својим темама. Не сећа се када је последњи пут погледала врхове старих зграда. Не сећа 

се да ли је икада подигла главу док је ишла ка школи. Сада је видела гипсане украсе изнад 

прозора. Видела је бронзаног ратника на врху куполе. Дивила се и било је стид што тако мало 

познаје свој град. 

А град је јутрос посебно леп.  

Јутро је лепо. 

Чим је закорачила у школско двориште, као по команди сви су је погледали. Она је јутрос тема 

на свим друштвеним мрежама:  

„Шта је са Таром? Да ли је болесна?“ 

„Зашто се Тара не оглашава?“ 

„Да ли је неко видео Тару?“ 

„А да није заспала?“ 

Весело их је поздравила и кренула ка Пеци. 

Загрлила га је и пољубила: „Хвала ти!“ 

Збуњен и изненађен, није реаговао. Отворених уста је гледао док се са свима грлила. 

„Јеси ли видела...“, Сара је започела  уобичајени јутарњи разговор. 

„Стоп!“ пружила је руку. „ Нисам видела и не желим да видим ко је где био, ко је с ким био, ко 

је коме рекао...“ 

Гледали су је неколико тренутака збуњено, а онда праснули у смех. 

„Сигурно је изгубила телефон, а њени не желе да јој купе други“, шапнула је Вања Сашки. 
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„Чула сам те. Нисам изгубила телефон. Још увек га имам, али га од данас нећу носити у школу, 

а имам и таблет и рачунар и користићу их по потреби.“ 

„Охо! Да ли ће краљица друштвених мрежа абдицирати?“ подбадао је Стефке. 

„Шта ћеш да радиш онда? Ја не могу да замислим себе без фејсбука и инстаграма.“ 

„Е, кад смо већ код тога, овај тренутак је за памћење“, Сара је већ усликала Тару и поставила на 

инстаграм.  

„А ја ћу написати на фејсбуку: Да ли ми верујете  - Тара без телефона дошла у 

школу?“прикључио се Васа. 

Тара се смешкала док су они типкали по телефону и гледали ко је лајковао, ко је шта написао.  

Осврнула се око себе и приметила да сви ученици гледају у њу и кикоћу се. Сви су држали 

телефоне у рукама. Вест о њеној одлуци да не носи телефон у школу проширила се брзином 

светлости кроз школско двориште. Окренула се на пети и високо подигнуте главе ушла у 

школу. Упутила је загонетан осмех радозналцима док је пролазила ходником до учионице. Чула 

је иза себе неко шуштање и мрморење. Причају о њој. Навикла је да причају о њој. Дивили су 

се њеним активностима на фејсбуку, коментарима и изазовима. Све девојчице у школи, 

нарочито млађе, желеле су да буду као она. Покушавали су да је опонашају, али безуспешно. 

Нико је није могао скинути с трона, осим... сна.  

„Да ли је то заиста био сан?“ питала се јер је толико било веродостојно да није могла са 

сигурношћу да каже да ли је био сан или је била јава. У сваком случају, одлучила је да никоме 

не говори о томе. Ако каже да је сањала и да је због сна донела одлуку, смејаће јој се. Ако каже 

да је заиста била с оне стране фејсбука, опет ће јој се смејати, а неки можда сажаљевати, док ће 

неки помислити да је то изазов.  

Али, њој више није важно ко ће шта да мисли и говори. Све што је до сада радила, радила је 

због мишљења других. Желела је да се свима допадне, да буде у центру пажње. Допадала јој се 

титула краљице друштвених мрежа и дивљење млађих девојчица. Осећала се попут звезде, 

попут славне личности на коју желе да се угледају.  
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„Од данас сам ЈА само ЈА са СВОЈИМ мишљењем, СВОЈИМ изборима, СВОЈИМ стилом. 

Самој себи дајем реч да ћу више удовољавати себи и својим потребама.“ 

После првог часа је видела Митра. Стајао је сам у дворишту. Док му је прилазила, гледала га је 

право у очи. Он се освртао око себе јер му је помало било непријатно. Није очекивао овакав 

поглед.  

„ДАЛИБИДАНАСИШАОСАМНОМНАСЛАДОЛЕД?“ изговорила је одједном како се не би 

предомислила. 

„Да...наравно“, био је збуњен.  

„Супер! Видимо се после школе“, још увек је имала трему, али се трудила да је прикрије.  

„Назови ме када будеш спремна.“ 

„А, не! Телефон ми данас не треба. Све што ми је потребно ће бити покрај мене. Чекај ме после 

часова испред школе.“  

Намигнула је Митру , а он је благо поцрвено. Окренула се и одскакутала. Пратио је шапат 

изненађених лица. Није обраћала пажњу. Није желела да чује. А неће ни видети на друштвеним 

мрежама. А што не видиш и не чујеш – као да не постоји. По први пут у животу не брине због 

оговарања. Набацила је још већи осмех на лице и радовала се животу. Урадиће све што је 

одувек хтела , али није имала времена: ићи ће на пливање, јахање, биоскоп, позориште, на 

часове глуме, шетаће свог пса...  

Није више плаво. 

Све је шарено.  

И лепо. 

 

 


