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3. сеп тем бар

Ја се зо вем Сте фан Лу ка Ла за ре вић и ово ће би ти мој днев ник. 

АКО НЕ КО НА ЂЕ ОВУ СВЕ СКУ А НИ ЈЕ ЈА, 
НЕ КА ЈЕ ОД МАХ ВРА ТИ МЕ НИ!

Ми лан ка же да ње го ва се стра пи ше днев ник већ не ко ли ко 
ме се ци и да га стал но за кљу ча ва. И још ка же да она у ње му пи
ше сва шта не што ва жно шта јој се де ша ва сва ки дан. Јед ном 
је про ви рио пре ко ње ног ра ме на и ви део на вр ху стра не пи ше 
дра ги мој днев ни че. Сва шта! Ме ни је то сме шно. Ја то ни кад 
не ћу на пи са ти. И још ка же да ју је ви део ка ко у ње му цр та не ка 
цр ве на ср ца и ро зе цве ти ће, а јед ном је при ме тио ка ко је кри
шом од ма ме узе ла кар мин, на ма за ла уста и по љу би ла га! Бљак! 

Ми слим, сви смо за љу бље ни у ту Ми ла но ву се стру Ива ну из 
осмог три, али ко би ре као да она љу би па пир од све ске. Што не 
иза бе ре не ког од нас. Ево ре ци мо ме не, па не ка ме по љу би. Али 
без кар ми на.

Ја не ћу да ми днев ник бу де та ко са цве ти ћи ма. Хо ћу да бу де 
пра ви му шки днев ник. Хо ћу и ја да пи шем сва ки дан, да не за
бо ра вим ка да се не што де си, па по сле про чи там и знам шта је 
би ло не кад. Као оно што не мо гу да се се тим ка да смо раз би ли у 
фуд ба лу оне па це ре из ше стог је дан.

А за бо ра вио сам и оно кад сам био пр ви пут на дер би ју. Ми
слим, не за бо ра вљам ја све. Не ке да ту ме знам у по но ћи. Двана
естог де цем бра пре пет го ди на ма ма је оти шла од оца, ми слим 
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од нас дво ји це, а 15. ма ја пре че ти ри го ди не по љу био сам Са
шку. Шестог мар та сам дао онај го на утак ми ци про тив пе тог 
је дан ко ји је и Ла на ви де ла. Ето, не ка сад оста ну ти да ту ми ов де 
у днев ни ку ако их не кад за бо ра вим.

Ре ћи ћу Ми ла ну да сам и ја по чео да пи шем днев ник, па ако 
ка же Ива ни, мо жда ме и за во ли. 

Е да... де си ло се још не што ва жно. Пре два да на сам по шао у 
ше сти раз ред.

Прoчитао сам ово што сам на пи сао, сви ђа ми се ово, пи са ћу 
су тра опет!

7. сеп тем бар

Да нас је Ми лан по сле шко ле био код ме не. По ка зао сам му 
ову све ску и ре као да ће то би ти мој днев ник и да ћу у ње му 
пи са ти и о ње му. Он да сам му про чи тао шта сам на пи сао. Као 
нај бо љи мој друг он мо же да зна шта пи шем јер ио на ко зна баш 
све о ме ни. До бро, не баш све. Не зна да сам јед ном кри шом код 
ње га ви рио кад се Ива на пре свла чи ла, а он био у про дав ни ци. 
Вра та су би ла ма ло од шкри ну та, она ме ни окре ну та ле ђи ма. 
Он да је узе ла чет ку и по че ла да че шља сво ју ду гу цр ну ко су. Не
што је за пуц ке та ло из че шља и ја сам осе тио ми рис ја бу ке. Не 
знам от куд али је ми ри са ло на оне зе ле не. И сто мак ме не ка ко 
чуд но за бо лео. Не што се згр чио. Не ки трн ци као мра ви у ње му. 
А ни је бол. Ви ше не ка слат ко ћа. А опет као да бо луц ка.

Кад сам му про чи тао, од мах се бу нио што ја то хо ћу да ме не 
ње го ва се стра по љу би. Он не во ли и сра мо та га је што смо ја и 
оста ли дру га ри за љу бље ни у њу. Ре као је да ће, ако не обри шем, 
ре ћи Ива ни да сам за љу бљен до уши ју у њу. То би ме би ло баш 
сра мо та, али сам пред њим, као, олов ком то пре ша рао. На рав но 
да ни сам. Ка кав је то днев ник ако у ње му не пи шем са мо исти ну. 
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Он да сам и ре шио да му ипак не ћу ни кад чи та ти све. Нас дво ји ца 
се зна мо од пр вог да на пр вог раз ре да и он ме је те шио кад је ма
ма оти шла те зи ме. Ако се бу нио због Ива не, то он да зна чи да не 
смем ви ше ни кад да је по ме нем у днев ни ку, а ја то не ћу.

Али Ми ши и Де ки ју не ћу чи та ти ни шта. Они би ме са мо за
фр ка ва ли и ис при ча ли сво јој ста ри јој бра ћи, а он да би ме ра
зби ли од ша ла на мој ра чун. Вр ло гру бих. 

8. сеп тем бар 

У шко ли смо има ли пр ви пут час ге о гра фи је. Но ва на став
ни ца је чи та ла на ша име на. Кад је до шла до мог, пи та ла ме је оно 
што ме сви пи та ју, ка ко то да имам два име на, па до да ла:

– Сте фа не Лу ка, да ни си ти не ки пле мић мо жда? 
Ра ни је сам об ја шња вао мно го пу та да мај ка и отац ни су мо

гли да се до го во ре ко је име да ми да ју, па су се и по сва ђа ли око 
то га, па су се по ми ри ли та ко што су ми да ли име на ко ја су обо је 
пред ло жи ли. А он да ми је до са ди ло да сви ма то увек при чам и 
об ја шња вам па сам на став ни ци ге о гра фи је ре као:

– Не знам, пи тај те мо је ро ди те ље гро фа и гро фи цу.
Дру га ри су се на сме ја ли а на став ни ца ме је стро го по гле да ла 

ис под на о ча ра. Ста ри ји дру га ри ка жу да је она мно го опа сна. 
То ли ко је не во ле да ни на ди мак не ма! Да ли је до бро што ме је 
већ за пам ти ла, не знам.

Ствар но ме му че та два име на. Мај ка ме зо ве са мо Сте фан, а 
отац са мо Лу ка. Ни сам ни Сте фан, а ни сам ни Лу ка. А је сам обо
ји ца. Дру га ре мр зи да ме зо ву та ко ду гач ко па ко ри сте час јед но, 
час дру го. Ни они не мо гу да се од лу че. На став ни ци исто не зна ју 
шта да ра де јер у оде ље њу по сто ји још је дан Сте фан и још је дан 
Лу ка. Ни кад не знам на ко га ми сле ка да про зо ву или вик ну ако 
пра ви мо не ки не ред. Ако вик ну Сте фа не или Лу ка, ја не ре а гу
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јем, а ако вик ну оба име на, ова дво ји ца се пре се ца ју. Учи те љи ца 
је још у пр вом раз ре ду пр вог да на ре ши ла тај про блем:

– Ја ћу те бе зва ти Лу кас. 
То ми се до па ло. Али ни да нас не знам да ли је то би ло Лу ка 

С. или Лу кас.
Та на ша учи те љи ца је ствар но би ла див на. Зва ла се Сми ља 

и при ча ла нам је да је име до би ла по не ком цве ћу. Не знам ко је 
је то и ка ко из гле да, али ако је она та ко до бра, он да мо ра да је то 
цве ће шеф свих цве то ва.

При спа ва ло ми се, на ста ви ћу су тра...

10. сеп тем бар

Тај 1. сеп тем бар пре пет го ди на је дан је од да на ко је од лич но 
пам тим. Ис пао ми пр ви зуб. По шао сам у шко лу. За љу био се у 
Је ле ну. Зуб ми је из ра стао скроз нов, Је ле на ме одав но не во ли. 
Је ди но још увек идем у исту шко лу. Е, да! Та да сам и упо знао 
Ми ла на, Ми шу и Де ки ја. 

На при ред би су нам не ка ве ли ка де ца не што пе ва ла, а ја 
сам је два че као да упо знам учи те љи цу и да нас она од ве де 
у учи о ни цу и да јој ја по ка жем ка ко сам се спре мио за пр ви 
дан шко ле и на у чио да пе вам „Миш је до био грип, па је сео у 
џип...“ То ли ко сам био не стр пљив да сам био убе ђен да ће ми 
учи те љи ца од мах да ти пе ти цу чим чу је ка ко ја то ле по пе вам... 
Ка да сам угле дао учи те љи цу, од мах сам схва тио да је то МО ЈА 
учи те љи ца. Би ла је леп ша од свих оста лих. Мла да, цр ве но ко
са, на сме ја на, ле па...

Тад сам упо знао Ми шу. Док нас је учи те љи ца сме шта ла по 
клу па ма, је дан де чак је пла као ис пред вра та. У ства ри ни је пла
као не го је ври штао, об ли вен су за ма, и ви као ка ко он не ће у 
шко лу и ка ко је то не ка гре шка и ка ко он има са мо шест го ди на  
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и ка ко тек за два на ест да на пу ни се дам... По сле мно го убе ђи
ва ња, скло пље но је при мир је из ме ђу ње га и ро ди те ља и Ми ша 
је сео у клу пу, али је по ред ње га се ла ње го ва ма ма јер је то био 
Ми шин услов да уђе у учи о ни цу.

А он да се де си ла ка та стро фа! Је дан од де ча ка је устао и гла
сом сла ву ја по чео да пе ва МО ЈУ ПЕ СМУ о ми шу и џи пу. Био 
сам раз о ча ран и љут на ње га. Ка ко је са мо смео да от пе ва пе сму 
ко ју сам ја спре мио? То ли ко сам био љут да сам за пам тио да се 
зо ве Ми лан.

Док сам се део ту жан због оте те пе сме, по глед на де вој чи цу 
ко ја је се де ла у ре ду до мог до при нео је да истог мо мен та за бо
ра вим на љут њу пре ма Ми ла ну... ова ко је то би ло:

Окре нем се и угле дам... две ки ки це, две цр ве не ма шне око 
њих, пе ге по ли цу, бе ла ко шу љи ца са чип ка ном краг ни цом, ка
ри ра на сук њи ца, бе ле до ко ле ни це и сјај не цр ве не ци пе ли це. А 
учи те љи ца је пи та:

– Шта би ти, ду шо, од ре ци то ва ла?  
A ду ша јој од го ва ра: 
– Ја сам Је ле на и ре ци то ва ћу вам пе сму „Ау, што је шко ла 

згод на“.
Ви део сам да не што го во ри, али је чуо ни сам ни шта. Кад је 

за вр ши ла то што је го во ри ла, се де и по гле да ме. То је мо ме нат 
ка да сам сте као сво ју пр ву љу бав. Бр зо је окре ну ла гла ву од ме
не и ви со ко по ди гла пр ћа сти но сић и пот пу но ме до ту кла. 

Док сам ја сту ди рао Је ле ни не ки ки це, учи те љи ца је ста ви ла 
прст на уста и по ка за ла нам да бу де мо ти хи. На пр сти ма је при
шла јед ном де ча ку ко ји је спа вао на свом пр вом ча су у пр вом 
раз ре ду. Би ло је по сле под не и би ло је вру ће... Учи те љи ца га је 
по ми ло ва ла по ко си и не жно по зва ла по име ну: „Де ја не... пи ле 
ма ло, про бу ди се.“ 

Ето, за то пам тим све та ко до бро, али не ка мој днев ник чу ва 
да не за бо ра вим.
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12. сеп тем бар

Да нас ме Ми лан по звао те ле фо ном. Био је сав узру јан да сам 
га је два раз у мео шта при ча. Пр во сам по ми слио да се де си ло 
не што стра шно. Ша пу тао је:

– Сте фа не Лу ка... до ђи бр зо код ме не... Ива на... оти шла код 
дру га ри це... оста ви ла днев ник на сто лу.

Ни је тре бало два пу та да ме зо ве. Тр чао сам до ње го вог ста
на. Ста ја ли смо на вра ти ма Ива ни не со бе и гле да ли у њен днев
ник на сто лу као на нај ве ћу тај ну овог све та. Био је там но цр вен 
и де бео. Ја сам пр ви при шао и узео га у ру ке и по ми ри сао. Ми
ри сао је на од шкри ну та вра та Ива ни не со бе.

Пи тао сам Ми ла на да ли ње му тај днев ник ми ри ше на ја бу ке.
Ми лан ме по гле дао као да сам ван зе ма љац, отео ми га из ру

ку и отво рио. Про ве ли смо не знам ко ли ко вре ме на ли ста ју ћи и 
по не што чи та ју ћи. Раз о ча рао ме њен днев ник. Све не ке сли ке 
пе ва ча и глу ма ца, не ки сти хо ви ко је не раз у мем, не ка ср ца, не
ке ре че ни це о љу ба ви и све та ко не што без ве зе. Је ди но ми би ла 
по зна та пе сма „Пла ви чу пе рак“. Мој днев ник је мно го бо љи!

Та да сам схва тио да Ива на ни је за ме не. О че му бих ја при чао 
с њом кад је два да по зна јем те не ке гру пе и глум це? И ре шио сам 
да се од мах од љу бим од ње!

Док сам се раз о ча ран вра ћао ку ћи, на ле тео сам ис пред згра
де на Ла ну. То је она што су Де ки и Ми ша за љу бље ни у њу. Стал
но при ча ју о њој. Мла ђа је од нас го ди ну да на. Не ви ђам је у 
шко ли јер је у су прот ној сме ни. Она ствар но има очи као ке
стен. Ова ко смо при ча ли:

– Ћао, Ла на!
– Ћао, Лу ка Сте фа не!
Пр ви пут ми мо је име зву ча ло не ка ко дру га чи је. Не ка ко на

о па ко. Не ка ко, ни ко га ни је тим ре дом из го во рио. Не ка ко сам 
јој пр ви пут чуо глас са те бли зи не. До па ло ми се. Име. Глас.
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– Тра жи ла сам те код ку ће. Имаш ли збир ку из ма те ма ти ке 
за пе ти? Пи та мо ја ма ма.

Чуо сам са мо оно да ме је тра жи ла. 
– Не знам. Збир ка? Ма те ма ти ка? По гле да ћу.
– Хва ла ти. 
– Ћао, Ла на!
– Ћао, Лу ка Сте фа не!
Опет! Баш ми се до па ло. Но во име. Глас. Од да нас сам за љу

бљен у Ла ну. Не смем да ка жем Ми ши и Де ки ју. 

13. сеп тем бар

Да нас сам на ме стио за се ду Ла ни у ула зу. Знао сам кад јој се 
за вр ша ва ју ча со ви. Ни је ме ви де ла са кри ве ног иза сте пе ни шта. 
Че ка ла је лифт. А ја сам че као жмар це. Кад се из не на да окре ну
ла и ви де ла ме, до че као сам их. Са да сам био сто по сто си гу ран 
да сам за љу бљен. Ако ја не знам, жмар ци зна ју. Е, да... и ср це ми 
је лу па ло као лу до.

14. сеп тем бар

Да нас сам опет био у за се ди. На љу ља шци ис пред згра де. Ко
ба ја ги сам се љу љао и ко ба ја ги ни сам гле дао кад је на и шла. А 
ствар но сам ви део да ме је по гле да ла и на сме ши ла ми се. Се тио 
сам се да сам од Де ки је вог ста ри јег бра та чуо да пра ва љу бав бо
ли. Е, па, и ме не је ово бо ле ло. Али не ка ко слат ко, не она ко бол но. 

16. сеп тем бар

Ге о гра фи чар ка је по де ли ла да нас де сет је ди ни ца. На рав но да 
сам ја био пр ви про зван. И то са оба име на и ком плет ним пре зи
ме ном. Ни сам знао да бек нем. Спу сти ла је на о ча ре и ре кла:
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– Е, па, Сте фа не Лу ка Ла за ре ви ћу, ево те би јед на је ди ни ца 
као Хи ма ла ји! 

Оста ле је ди ни це су би ле као Мон блан, Ки ли ман џа ро, Ал пи. 
Мо ја нај ве ћа!

Оста так да на сам се те шио та ко што сам гле дао кроз про зор 
на ча су фи зи ке, а на би о ло ги ји сам пре би рао по гла ви сво је ра
ни је де вој ке. Не би ва ља ло да Ла на чу је за не ку де вој чи цу ко ју 
сам ја за бо ра вио. Кре нуо сам ре дом по раз ре ду.

Је ле на. Пр ви раз ред. Ме не је у школ ском дво ри шту нај че
шће ју ри ла. Нај ви ше ме ту кла. Убо ла ме олов ком у ру ку кад сам 
јој узео гу ми цу без пи та ња. Нај ви ше ме је за фр ка ва ла док сам 
но сио про те зе. Та да смо рас ки ну ли. 

Са шка. Че твр ти раз ред. Пр ва де вој ка ко ју сам по љу био. То 
је оно ка да ме Де ки јев ста ри ји брат Аца са ве то вао ка ко се то ра
ди. То је би ло баш дав но.

Це ца. Тре ћи раз ред. За ма ло да ми бу де де вој ка. Али је мно о
о о о о о о го би ла уо бра же на. 

Ива на. Че твр ти, пе ти и ше сти раз ред, до ју че. До бро. Она је 
осми и у ју ну иде из шко ле.

За бо ра вио сам Дан ку. Пред школ ско. Би ла ми је де вој ка са мо 
јед но по сле под не.

Ми слим, ни сам ни не ис ку сан, а ни сам ни не ки шо ња. 
Е, да, и Са ња. Она ми ни је де вој ка. Она је мо ја нај бо ља дру

га ри ца са ко јом се дим од пр вог раз ре да. Она је ствар но до бар 
друг. По ма же ми у шко ли. По зај ми све што за бо ра вим. По де
ли сво ју ужи ну са мном. Ка да пи ше мо са ста ве за 8. март, пр
во на пи ше ме ни па се би. То ура ди бо ље не го што бих ја иа ко 
не по зна је мо ју мај ку. Ша пу ће ми кад од го ва рам. Да нас ни је 
мо гла ни шта код оне без на дим ка. Увек се вра ћа мо за јед но из 
шко ле. Увек ме зо ве кад ње на ма ма пра ви ко ла че. И ње на ма ма 
ме мно го во ли. Кад одем код Са ње, ње на ма ма ме увек ма зи и 
гр ли. А то ле по ра ди.
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Она ми нај ви ше по ма же око мо јих де во ја ка. Све са зна о њи
ма што ја хо ћу и но си им мо ја пи сам ца. Чу ва те мо је тај не иа ко 
у раз ре ду ни ко не во ли оне тај не ко је ни ко не зна. Нас дво је смо 
до бра ком би на ци ја. Ја на пи шем пи сам це, а она га на од мо ру 
од не се де вој чи ци ко јој тре ба. Њен је за да так и да ми по сле ка
же шта је ре кла де вој чи ца кад је про чи та ла шта пи ше. Не знам 
са мо за што је Са ња не кад по ма ло ве се ла кад ми до но си од го вор 
у ко ме не ка де вој чи ца не же ли да ми бу де де вој ка. 

18. сеп тем бар

Да нас су де вој чи це пла ка ле на ча су исто ри је. Ми де ча ци ни
смо. Ма да се ме ни не што чуд но сте гло гр ло. Ве ро ват но сам га 
пре хла дио јер смо на од мо ру игра ли фуд бал па сам пре ча са 
по пио хлад не во де.

Про фе сор ка исто ри је До ро теа во ли да нам при ча не ке исто
риј ске при че. Да нас нам је при ча ла при чу о кра љу Ми лу ти ну и 
прин це зи Си мо ни ди. Ка ко је њен отац ви зан тиј ски цар Ан дро
ник Дру ги Па ле о лог, због при мир ја са срп ским кра љем, овом 
за же ну дао Си мо ни ду ко ја је има ла са мо пет го ди на. Та да су 
се де вој чи це уда ва ле са два на ест. На став ни ца ка же да је то као 
ка да би се са да на ше де вој чи це уда ва ле. Де ча ци су се сме ја ли 
на то а де вој чи це га ди ле. И још нам је ре кла да је Ми лу тин био 
ста ри ји од ње че тр де сет го ди на и да је већ био оже њен. И ка ко 
су је од ве ли да ле ко од ро ди те ља и ка ко ни је зна ла је зик. Ка ко је 
Си мо ни да по ку ша ва ла не ко ли ко пу та да по бег не у ма на стир, 
али су је увек на ла зи ли и вра ћа ли. Док нам је све то при ча ла, у 
раз ре ду је би ла ти ши на као кад ге о гра фи чар ка ис пи ту је и де ли 
оне пла нин ске је ди ни це. Баш та да је пр во Са ња шмрк ну ла по
ред ме не, а ја по ми слио ка ко ме баш не што сте же у гр лу од оне 
хлад не во де што сам пио за вре ме од мо ра. Још нам је при ча ла 



16

Ду шан Пеј чић

ка ко је Ми лу тин са гра дио че тр де сет цр ка ва и об но вио мно ге 
ма на сти ре. Во ли мо ми До ро те и не при че. Не кад су ми леп ше 
не го кад гле дам не ки филм. 

На од мо ру смо по сле за фр ка ва ли де вој чи це. Да је ствар но 
вре ме да се уда ју. Што су оне ис ко ри сти ле да нас до бро из у да
ра ју по ле ђи ма го во ре ћи нам да смо ре тар ди и клин ци ко ји се 
ни шта не раз у ме ју у љу бав.

Ја сам по сле код ку ће раз ми шљао о љу ба ви баш! За све је 
кри ва књи га о То му Со је ру ко ју сам упра во про чи тао и, на рав
но, Ла на. Во лим да чи там ле же ћи. Та ко лак ше за тво рим очи и 
гле дам филм у гла ви. На рав но да ни сам Том Со јер у Аме ри ци 
пре то ли ко го ди на! Али за ми шљам ка ко бих ја за вео Ла ну као 
он Бе ки Та чер.

Сми слио сам не ко ли ко сце на ри ја:
1.  Уда ри ме ау то на ули ци, на рав но не мно го ја ко, али мо рам 

у бол ни цу у ко јој ме уви ју ско ро це лог да ме бу де стра шно 
ви де ти… (Ла на ми до ла зи у по се ту и го во ри ми ка ко бри
не за ме не и ка ко је одав но за љу бље на у ме не и ка ко то тек 
сад сме да ми ка же…) 

2.  У ис тој ули ци спа са вам Ла ну од ау то мо би ла ко ји ју ри та ко 
што је у по след њој се кун ди по ву чем за ру ку… (на рав но, 
тог мо мен та ме она за во ли свим ср цем…).

3.  На школ ској утак ми ци, пред пре пу ним гле да ли штем, по
сти жем од лу чу ју ћи го у по след њој се кун ди утак ми це (у 
овој ва ри јан ти чак Ла на и не мо ра би ти при сут на, мо жда 
је леп ше да јој то ис при ча ју дру га ри це, ви ше пу та).

4.  На школ ском из ле ту без на де жно гу би мо оста так гру пе и 
ја сво јом сна ла жљи во шћу ре ша вам про блем. Е, ово сам 
украо од То ма!

Ове фил мо ве у гла ви гле дам сто пу та на дан.
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20. сеп тем бар

Да нас по сле под не у шко ли Ми ша и Де ки су се на раз ред ном 
по ја ви ли са хо ке ја шким ма ји ца ма и кли заљ ка ма пре ко ра ме на. 
Сви зна мо да од пре две го ди не тре ни ра ју хо кеј, али они во ле 
по вре ме но да се по ја ве у шко ли та ко. Пра во са ча со ва иду на 
тре нинг. Тре ни ра и Де ки јев ста ри ји брат. Он ка же да је до бро да 
се де вој чи це по не кад под се те ко ји је спорт нај му шки ји.

Про шле го ди не смо и Ми лан и ја ишли на кли за ње. Док ми 
тра па во учи мо да хо да мо на ле ду, њих дво ји ца ле те по ле ду. Све 
де вој чи це гле да ју у њих. Што је до бро јер не ви де кад пад нем 
као вре ћа на лед. По сле не ко ли ко од ла за ка, на у чио сам и ја да се 
за ле тим и он да за ко чим та ко да за пр шти лед. Ми лан је од у стао. 
Ићи ћу и ове го ди не. Ви ђао сам пре и Ла ну та мо.

Да нас је Зор ка уле те ла у учи о ни цу као ве тар. Но си ла је днев
ник, три ен ци кло пе ди је, огром ну та шну и пре па ри ра ног фа за
на. Она је на ша раз ред на, пре да је нам би о ло ги ју. 

Зор ка је ца ри ца. Стал но нас гр ди и, као, стро га је пре ма на
ма. Али нам све да је и сва ки кон трол ни пре пи ше мо. А она, као, 
не зна. И мно го во ли да јој бу де мо нај бо љи у шко ли.

Њен ка би нет је нај стра шни ји и нај леп ши у шко ли. За ви си 
ко ли ко во лиш цр те же рас по ре них жа ба и го лу бо ва на зи до ви
ма или тру по ве пла стич них љу ди од гла ве до стру ка. Из њих се 
сва ки ор ган мо же из ва ди ти. То је де вој чи ца ма гад но. На зи ду 
су и цр те жи ве ли ког људ ског ока, бу бре га, ср ца. Све то раз ву
че но не ким као кон ци ма да се све ви ди шта има уну тра. То је и 
ме ни не што гад но. По ред то га је не ки чу дан ка лен дар у две бо је, 
али са мо за 28 да на. Ис под то га је жи ча ни ка вез и у ње му јед на 
ве ли ка кра ста ва жа ба. По ред је ста кле ни аква ри јум са зми јом. 
Ле во су цр те жи го лог му шкар ца и же не са свим оним што тре
ба да има ју. То ни ком ни је гад но, али је ме не сра мо та да гле дам. 
Осим кад сам ре дар па оста нем сам у учи о ни ци за вре ме од мо
ра. Е, да... сад је ту и овај фа зан.
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Зор ка нам је са оп шти ла да ће нам до ћи у го сте де ца из Ита ли
је на Ра дост Евро пе. Би ће код нас се дам да на. Тре ба ло је да до ђу 
у дру гу шко лу, али су они от ка за ли. Сад је на ша шко ла до ма ћин. 
И још је ре кла да ће на ше оде ље ње да при ми нај ви ше де це. Он да 
нам је не што при ча ла ка ко је то ја ко ле по и ка ко ће мо то пам ти
ти цео жи вот. Ни сам је мно го раз у мео о то ме. И на кра ју је ре кла 
да јој до су тра ја ви мо ко хо ће да бу де до ма ћин. 

21. сеп тем бар

При ја вио сам се Зор ки да бу дем до ма ћин. И Де ки хо ће. И Ми
лан и Ми ша. И не ко ли ко де вој чи ца.

Отац је ре као да је то ле по и да мо же. 
На од мо ру смо нас че тво ри ца при ча ли о тим Ита ли ја ни ма. 

Ми ша је ре као да они је ду мач ке и жа бе. Ми лан ка же да је чуо да 
су Ита ли ја ни за вод ни ци. Ту смо се упла ши ли за на ше де вој
чи це. А Де ки је ре као да мо ра мо да их раз би је мо у фуд ба лу. Ја 
ни сам ни шта ре као. Ја сам ми слио на Ла ну.

Све ово ва жно при ча ли смо на дру гом кра ју дво ри шта. Ту 
је на ша ли па. А ми смо че ти ри му ске та ра. Та ко нас је учи те љи
ца зва ла још од дру гог раз ре да. А он да смо у тре ћем гле да ли 
филм. Нај бо љи филм ика да! Је ди но ни кад ни смо ус пе ли да се 
до го во ри мо ко је Д’Ар та њан, али за у век. Да би би ло по ште но, 
то се за слу жи ва ло. Увек кад смо има ли не ку тај ну ко ју тре ба да 
из ве де мо, Д’Ар та њан је био би ран. Ваљ да за то што је нај ве ћа 
фа ца. До бри су и Атос, Пор тос и Ара мис. Али Д’Ар та њан је нај. 

Увек кад је не што ва жно, ми од мор про ве де мо под том ли
пом. Ту смо и сми шља ли ка ко да по љу бим Са шку у че твр том 
раз ре ду. И ка ко да Ми лан на пи ше љу бав но пи смо Ми ли ци. Ту 
смо де ли ли чо ко ла де кад сам их он да крао из про дав ни це. Е, да, 
и он да кад се ма ма уда ла за чи ка Вла ду и оти шла да жи ви с њим 
у дру ги град, па ми Атос, Пор тос и Ара мис да ли да бу дем Д’Ар
та њан. Ми слим, са мо тад.
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25. сеп тем бар

Да нас сам до био пет из би о ло ги је. Зор ка сва ки час пи та јед
ног уче ни ка на пре пад. Још у пе том раз ре ду смо ука пи ра ли да је 
то увек уче ник ко ји се ди де сно од ње у пр вој клу пи. Он да се ми 
до го во ри мо ко учи за сле де ћи час. Он да она по ста ви пи та ње и 
на пре пад упе ри прст у тог ђа ка на том ме сту и ка же:

– Ај де ти! 
Да нас је био мој ред да на у чим и да сед нем на то ме сто у пр

вој клу пи. Знао сам да ће то ајдe ти да ура ди и ме ни, али сам се 
ипак пре пао. Ина че ми сва ки час сед не мо дру га чи је. Њој то не 
сме та. Све док све зна мо и има мо че твор ке и пе ти це. И док је не 
бру ка мо по шко ли.

На кра ју ча са је ре кла да ти Ита ли ја ни до ла зе 1. ок то бра. 
Два де сет ше сто ро де це. Ма ло нам је при ча ла ка ко ће из гле да ти 
ти да ни. И да за нас ко ји при ма мо де цу не ма шко ле се дам да на! 
И да по зо ве мо ро ди те ље на ро ди тељ ски за то. 

26. сеп тем бар

Од да нас тре ни рам ко шар ку. Ве ра је на час фи зич ког до ве ла 
ко шар ка шког тре не ра и ре кла нам да смо до вољ но по ра сли да 
сме мо да се ба ви мо ко шар ком. И ре кла је да нас је она на ча со
ви ма на у чи ла шта је зна ла и да сад, ко же ли, мо же у пра ви клуб. 
Тре ни ра ће мо у на шој са ли уве че. 

Ве че рас је био пр ви тре нинг. До шао је и Ми лан са мном. Тре
нер је до вео она два на ша по зна та ко шар ка ша Ми ти ћа и Ко ва
че ви ћа, што игра ју у пр вој ли ги. Они су нам по ка за ли не ке фин
те. Ре кли су, ако бу де мо упор ни и вред ни, да ће мо би ти од лич ни 
ко шар ка ши. Он да је тре нер ре као да ће мо од фе бру а ра има ти 
и сво ју ли гу. За пам тио сам да се пре зи ва Џу ке лић. То за то што 
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смо се је два за у ста ви ли да се не сме је мо кад смо чу ли. Јер из гле
да и го во ри ја ко стро го. Он да нам је дао лоп ту и све нас по де лио 
на два ко ша. Би ла је гу жва, али нас он ни је ни гле дао. При чао је 
са овим ко шар ка ши ма док је на ша игра ви ше ли чи ла на раг би 
не го на ко шар ку. Ми лан и ја зна мо дво ко рак и зна мо да во ди мо 
лоп ту, али су нас гу ра ли и ту кли по ру ка ма. Али је би ло ле по. 
Би ло је ту и де ча ка ко ји ни су из на ше шко ле. 

28. сеп тем бар 

Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. 
Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на.

За ма ло да по љу бим па пир. Сад ми то и ни је бљак.
Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. 

Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на. Ла на.
Де ки јев брат ла же да љу бав бо ли. 

29. сеп тем бар

Има ли смо тре нинг. Сад сам до шао ку ћи. Да нас је тре нер до
нео мно го лоп ти. Ве жба ли смо во ђе ње лоп те и до да ва ње. Мно
го смо тр ча ли. И мно го сам се умо рио. На кра ју смо опет игра ли 
по це лом те ре ну. Нас три де сет а јед на лоп та. Са мо сам јед ном 
ус пео да је ухва тим и шут нем на кош. Про ма шио сам.

30. сеп тем бар

Су тра нам сти жу ти Ита ли ја ни. Баш ме за ни ма ка кви су. 




