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Напомена за незедсе: 

Ово штиво није препоручљиво за рођене пре 2005. године. 
Приповедачи ће овде бити: миш, Интернет, пост, камера, хи
бридкњига, влог, Месинџер, „Облак”, Јутјуб... – на начин ка
ко они „виде” овај свет. Неко ће рећи, па ово је бајка. Е, па није. 
Не тако давно, веровало се да је немогуће да кутија свира и 
говори, кад, хоп! – грамофон. Па, магнетофон. Па, радио. Тран
зи стор. Телевизор. Мобилни телефон. Сумња уме да буде ко
ри сна, али неверовање не води напретку. 

Као што ђаци уче кореновање, спеловање или поделу ат
мо  сфере на хомосферу и хетеросферу да би, хм... дорасли од
раслима, тако и одрасли треба да се помире са чињеницом да 
се технолошке промене дешавају брзином која одговара могу
ћностима нових нараштаја, али не и њиховим просечним спо
со бностима, макар оправдање за ову тврдњу лежало у деч јој 
радозналости, односно незаинтересованости одраслих за те 
кјуар кодове, Инстаграме, синовања, вотсаповања, лого ва ња, 
шеровања... 

Е, зато вам лепо кажем, ако сте рођени пре 2005. године, а 
баш хоћете да завирите у ову књигу – слабе су вам шансе да је 
разумете ако не обезбедите преводиоца у виду бар једног зедса.

Напомена за зедсе:

Не једе се све што лети. И није сваки Лошми на друштвеним 
мрежама – Лошми. И нема сваки дванаестогодишњак – два
наест година. Ова књига је и о томе. Али пре свега, о другарству 
и доброти.

Аутор
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HOME SCREEN

– Зашто сте написали за овај роман да је хибридни?
– Па знаш оно, мало бензин, мало струја, па хибридни ау

то. E, па тако и ово: мало читаш у књизи, мало пратиш на Ин
тернету, па хибридни роман. Капираш?

– Не. А, синовање? Шта вам то значи? 
– Значи да неко ко је видео поруку коју је добио, на ту 

поруку није одговорио. То је баш без везе. Разумеш?
– Не.
– Како не разумеш? Ја некоме пошаљем поруку. SMSом, 

на мејл, пост, Вибер, Вотсап, Снеп... – и тај неко види ту по ру
ку и ја видим да је видео, али ми тај неко не одговори. „Син”, 
па „синовано”. На енглеском „син” значи виђено. Па зато. Је 
л᾽ сад капираш?

– Па ти ниси Енглез.
– Нисам, мама, али сам зедс*.

* Непознате и мање познате речи и изрази обележени су звездицом, а њихо
во објашњење се налази на крају књиге.
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Прва глава

ПОСТ

На овом свету постоје деца и постоје они старији, који се 
називају одраслима. 

Одрасли су се обавезно родили поприличан број година 
пре деце. Најчешће су виши, тежи, јачи и длакавији. 

Под одраслима овде мислим на родитеље, родитеље роди
теља, родитеље родитељских родитеља, наставнике, комшије 
и рођаке. A под децом: синове, кћери, ученике и осталу... па, 
децу. Током заједничког живота, обе стране покушавају да ус
по ставе мирољубиве односе, који се у идеалним условима гра
де разговором. Међутим, из никад довољно истражених разло
га, односи одраслих и деце нису увек складни. Чак знају да 
буду веома запетљани, упркос обостраним напорима да буду 
искрени и добронамерни. Узроке можда треба потражити у 
првој фази суживота одраслих и деце, када одрасли, који би по 
дифолту* морали бити мудрији, са децом успостављају, нај
бла же речено, чудан начин разговора. 

На пример: 
Бака (која би требало да је одрасла): 
– Буци, буци. Ћићиии, покић, токић... дај да бака цмокне 

бебин носић.
Унуче (од, отприлике, шест мeсеци младости, односно бе

ба којој се бака обраћа): 
– Гууу, гууу, гагљ, агљ... (хвата маленом шаком бакин нос, 

стеже га, забада ноктиће у носно месо. Баки теку сузе. Беба 
олабављује стисак. Не због суза, него јој се уморила рукица. 
Пушта бакин нос по којем остају крвави трагови ноктића.)

Бака: (Одушевљено љуби младунче.)
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Или:
Дека (који би као и малопређашња бака требало да је од ра

стао, напомињем да овде уопште није битна декина висина, већ 
„одраслостˮ његовог ума или, модернијим речником рече но, 
његова социјална интелигенција):

– ’Де пије зека водице, ’де?
Дете (од максимум годину дана младости): (Кажипрстом 

једне руке, притиска длан своје друге руке.)
Дека: 
– Душа дедина најпаметнија. Дедин Николатесла! (Следи 

одушевљено љубљење унучета са бацањем истог увис и по
нов ним прихватањем у наручје, ако дете има среће.)

Са тако наученим начином разговарања, са таквим реч ни
ком... – до првих неспоразума на релацији дете – одрасла осо
ба – долази веома брзо. Остајући доследна ономе што су упи
јала током првих година живота, деца настављају да причају 
на сличан, назваћу то правим именом – несувисли начин, који 
је од породице до породице мањевише сличан. Ево показног 
примера на SMS преписци:

Одрасла особа, у овом случају мама: 
– Само да се јавим да сам стигла. Семинар ми почиње за 

пола сата. Повратак вечерас. Овде пада кишетина. Надам се 
да нисте преврнули кућу.

Дете: 
– Све је ок незнам да ли је неко преврнуо кућу ја нисам. 

Бо ли ме грло : ((
Мама: 
– Не знам се пише одвојено, љубави. Све тачке и запете си 

појео. Чим се макнем из куће, ти се одмах разболиш! Намерно 
то радиш. Молим те, усисај дневну собу. Вечерас долазим са 
колегиницом, свраћа да јој дам нека документа. И склони сво
ју спортску опрему из предсобља како бисмо успеле да се про
бијемо до моје собе, хахаха.
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Дете: 
– Добро тебра и купи ми нешто да одмах оздравим
Мама: 
– Шта је тебра?
Дете: 
– Тебра као брате мама
Мама: 
– Океј, тебра, и теби! Ако стигнеш, прошетај Игија, молим 

те. Стави му поводац, немој оно твоје: Слободни пси Са мер
хила*, па да опет поскида сав комшијски веш са штрика. Ва
жи, тебра, хаха? Буди ми добар, тебра!

Дете: 
– Мама није више занимљиво и да знаш да ме и даље нер

вираш са тим запетама и тачкама то је аут то је блам 
(Независно једно од другог, као некада Кант и Лаплас*, 

одрасла особа и дете још неко време гледају у екране својих 
мо билних телефона. У исто време их одлажу са стране. Уз 
исто времене празноокругле погледе, у исто време кажу: – 
Уххх.) 

И још један пример немуштог разговора:
Дете (арлауче из своје собе): 
– Тааатааа, је л’ наша кума пише левом руком?
Одрасла особа, тј. тата (већ изнервиран што се довикују): 
– Не!
Дете: 
– Негооо?
Одрасла особа: (Мук.)
Постоје бар три расплета који, заправо, нису расплети већ 

наставци описаног догађаја:
1. могући расплет: 
Одрасла особа журно долази до просторије одакле је до пр

ло питање. Посматра сопствено дванаестогодишње дете као 
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да ће га сваког тренутка прогутати. У детету се интуитивно бу
ди нагон за опстанком и зато скрушено изговара: – Знам. Пише 
десном. 

Одрасла особа још неко време стоји у довратку, а онда каже: 
– Сто пута ти је речено да не урлаш. Кад имаш нешто да 

питаш, дођи. Нисмо у џунгли. Додуше, каква ти је соба, ти и 
јеси у џунгли. Спреми собу! Одмах! Је л’ ти јасно? 

Дете каже: 
– Јесте. 
Али, у ствари, лаже. Дете уопште не капира какве везе има 

да ли је викало или није викало. И ко би га уопште чуо да није 
викало?! И зашто мора одмах да спреми собу, кад пре пет ми
нута то није постојало ни у најави. Зато ће, чим одрасла особа 
окрене леђа, рећи себи у браду: 

– Смооор.
2. могући расплет: 
Мајка (да не буде да су само очеви одрасли!), дакле мајка 

стоји на корак од детета. Не гледа га. Пре би се рекло да буљи 
у њега. И размишља: 

– На мене је лепа. Али на ЊЕГА је паметна. Одговорићу јој 
смирено. Ово је 21. век. Нека нова Марија Кири, неки родитељ
научник, гарантовано, у овом тренутку ради на вакцини ППП 
(Призвати Пубертетлију Памети). 

Мајка спушта руку на дететово лево раме: 
– Душо, немој да се дереш као магарац. Нема потребе да по

нављам хиљаду пута, обе смо разумне, поготову ја. Је л’ тако, 
срећице?

Девојчица одговара: 
– Јесте.
Али, заправо, лаже. Јер не разуме зашто је у очима своје мај

 ке магарац. И није никада чула магарца да се дере. Њаче, ок. 
И, на крају крајева, она може да се дере, можда, као магарица. 
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Евентуално. Под условом да се магарећа врста дере. Зато што 
је гласно упутила питање?! Да је питање поставила тише, мај
ка је не би чула. Зато ће, чим буде чула одлазеће кораке своје 
родитељке, прошапутати: 

– Свашта. – Или нешто много горе.
3. могући расплет: 
Од како је чула питање свог детета („Него?”), мајка се није 

померала. Само је зажмурила и, наравно, престала да сецка цр
  ни лук. Њено је лице одједном преплавила мирноћа која има и 
боју и звук: 

– Пуф! – Утонула је у пуфнасти облачак најнежније нијансе 
нежнолила нежног јоргованског цвета. Прекривена овом па
стел ном измаглицом, и даље не отварајући очи, угледаће себе 
као малену девојчицу која на карираном ћебету седи под кро
шњом великог ораха, шије луткици хаљиницу и певуши: 

– Ја сам мала принцеза, сукњица ми од веза, ципелице на 
шнир, на главици шешир. Нећу да порастем и нећу свадбени 
пир. Хоћу да сам лепа и да имам мир. Тралала. Тралала... 
Тралала... Еј, драги, драги, божурове сади, ја ћу воду, а ти ко
рен, нек изникну млааади... Ја ћу воду, а ти корен, нек изникну 
млади, ја ћу... МАААМААА, КАКО ИДЕ ДАЉЕЕЕ? 

Из маштања ју је пренуло сопствено драње. 
Дакле, свако време има слично бреме. Облачић се распр шио. 

Мама је свесна да је и она својевремено викала не би ли до зва
ла своју мајку. Викала је да би је питала за наставак песме коју 
је до тог тренутка певала тихо, само за себе. Заурлала је: 

– МАААМААА! – ни не помишљајући да је мајка баш 
никако не може чути. Баш никако. Њена мајка је била у ку хи
њи, у кући која се налазила на бар тридесет метара удаљености 
од ораха под којим је седела садашња мама која је тада била 
дете на ћебенцету. Једини закључак који се може извући је да 
младунчад верују да се они подразумевају у простору, времену 
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и нарочито у срцу својих родитеља, али да би, са друге стране, 
родитељи требало да се појављују у њиховим животима само 
онда када то младунчад сматрају потребним. Дакле, када им 
нешто треба.

Важно је разумети да, упркос овим размирицама, родите
љи воле своју децу неизмерном и безусловном љубављу и то 
се не доводи у питање ни у оним тренуцима када су беоњаче 
очева прекривене црвенкастом мрежицом попуцалих капила
ра (Од неспавања! Постоји веровање да се на прсте једне руке, 
и то на светском нивоу, могу побројати очеви који могу да спа
вају док им дете урл..., пардон – плаче због стомачних грчева). 
Да подвучем: важно је разумети да упркос поменутим разми
ри цама родитељи воле своју децу неизмерном и безусловном 
љубављу и то се не доводи у питање ни у оним тренуцима ка
да мајка, са посебном жудњом коју је немогуће сакрити, сти шће 
дршку најдуже варјаче... иза својих леђа, док попут предатора 
прати дете по кући на (по дете) ризично краткој удаљености. 
Разлог ове притајене агресије овде не морам наводити. Свако 
дете зна да увек постоји разлог ; )

Тако је међу свим народима, без обзира на боју коже и је
зик којим се говори. Тако је и у Антигви и Барбуди. И у Риба
бе рики Кирибатион*. Или Кирибатину?!

Чекајте, да ли се каже у Рибаберики Кирибатину? Или у 
Рибаберики Кирибатију? Бирам да верујем да седми падеж 
назива ове државе гласи Рибаберики Кирибатију. Јер, одбијам 
да постујем, ако морам да употребим „батину” у Кирибатину. 
Због та последња три слога у називу државе Рибаберикин Ки
рибати у локативу, односно због државиног седмог паде жа... 
Јао, кад смо код падежа, да убацим пост на пост: Познајем ли
ка који седми падеж назива седмим прдежом, хахаха. Добио 
је кеца када је „падежовао” именицу, односно природну појаву 
струјања ваздуха – ветар: ветар, ветра, ветру, ветар, ветре, ве
тром... па се збунио. Онда је рекао: 
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– О, ветру. – Па поново: – Ветре. 
Онда је другар који седи иза њега прднуо. Јако. Разред се 

ра збио од смеха. Наставница је сачекала да се сви стишају и 
поентирала: 

– Седи, један. 
И од тада, тај момак, седми падеж зове седми прдеж. Где сам 

стао? Са нама постовима је супер, што можеш да нас скро лу
јеш. Ево!

Значи, због та последња три слога у називу државе Риба
берики Кирибати у локативу, односно због државиног седмог 
падежа, има да ме испрозивају ови што су активни у борби за 
де чја права*, што се боре против насиљa у породици, a истичу 
важност правилног развоја, безбедности, неповредивости пси
хичке и физичке личности детета, поштовање достојанства и 
слободног развоја дечје личности. Због свега тога се облик се
дмог падежа државе Рибаберики Кирибатин не сме сма трати 
личним проблемом појединих чланова породице, тако да... Ра
зумете? Ко зна ко би ме још дислајковао ако се оглушим о ло
ка тив Кирибатиа. Отуда га мењам у Кирибатију и молим ко ре
кторе за разумевање уколико грешим. И похвалу ако не грешим. 
Уосталом, проверите нешто и сами.

Дакле, у свим земљама света, чак и у претходно побројаним 
за које нисте чули, а и ако сте чули, мислили сте да су им име
на измишљена за потребе авантуристичких филмова и видео
игрица или сте их одмах „одгуглали” да не испаднете глупи у 
друштву! То похваљујем! Одрасли би требало и да су одго вор
нији, вреднији и мудрији од деце, али то се, нажалост, не по дра
зумева. Многи одрасли су само порасли. Увис. Не и у дубину. 

Тачно се зна како се зове и колико је висок највиши човек 
на свету. На Википедији јасно пише: „Американац Роберт Во
длоу, рођен 22. фебруара 1918. године, био је висок 272 санти
метра.”
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Мајко рођена! To значи да је Роби био за само 28 санти ме
тара, што је висина једног мониторчића, нижи од три метра. 
Еееј! Нема тих врата кроз која би могао да прође поносно уз
дигнуте главе. Осим ако не причамо о Тријумфалној капији*. 
Хм, није лако бити џин. 

Постоји наука која се бави изучавањем утицаја привлачне 
силе земљине теже на раст људи, биљака и животиња. Зове се 
гравитациона биологија. Захваљујући тој науци, али и физио
ло гији и анатомији, зна се где је горња граница човековог ра
ста. Све и да се погреши за неколико милиметара, суштина је 
да се човек негде кадтад мора завршити. И у ширину и у ви
сину. Али нема тог научника који зна границе човекове дубине. 
Дубина је најважнија димензија одрастања и није ограничена. 
То је простор који се нигде не завршава. 

Ваља прибележити и ово: много је више одраслих који су 
се „винули” у висину, него што су допрли у дубину. Ево обја
шње ња које (пажња!) није и оправдање. 

Одрастање у висину изискује радње које се могу назвати 
ситнијим и већим задовољствима. Рецимо, спавањац. Хормон 
раста (зове се соматотропин) највише се лучи током спавања, 
а како (кривицом одраслих!) мали број деце схвата суштину 
из  реке „ко рано рани, две среће граби”*, спавањац је више по
дршка одрастању увис, а мање подршка напредовању у дуби
ну. Свакако је многоструко користан, уколико се не претерује. 

У радње које се могу назвати задовољствима, а која утичу 
на раст, убраја се и клопа. Посебно она врста која се не мора ку
вати, нити сервирати. Камо лепе среће да се не мора ни жвака
ти. Надохватноруке грицкалице. Поред утицаја на раст у виси
ну, неконтролисано грицкање грицкалица за последицу обавезно 
има и раст у ширину. На напредовање у висину тако ђе утичу 
и: повазданјурцање, нонстопна фудбалица, одсви тањадосу
мрака баскет, брзобраније комшијских кајсија... Све су то ко рисне 
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спортскорекреативне радње које би ваљало допуни ти и де ла
тностима захваљујући којима се дубински напредује. 

Ту долазимо до прве одгонетке. Зашто вам је лакше да се 
„усмерите” на раст у висину, него на раст у дубину? Зато што 
раст у дубину, у почетку (а сваки почетак је тежак) тражи од
ри  цање од „лакоћемоˮ, од излежавања, од „слаткелидоко ли
цеˮ, од „под овом, под овооом, јорганпланинооомˮ... – и од 
лењо сти. Добра вест гласи: када се превазиђу ове почетне те
шкоће – све су мање шансе да ће се током даљег „усвимпра
вцимаˮ одрастања наилазити на препреке које је немогуће 
савладати. 

Овде бих се зауставио. Пост не сме бити предугачак, да би 
био прочитан. И свакако лајкован. Утврђено је да само једна 
сувишна реч може бити узрок напуштања поста и скока на 
сле дећи. А и прешишао сам филтер од осам секунди*.
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Друга глава

ХИБРИД-КЊИГА

Можете да одете на Фејсбук страну „Зедси”. А можете и да 
окренете нови лист. Ова вам хибридкњига нуди избор. На 
кра ју ћете свакако прећи све нивое.
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Трећа глава

КЊИГА

Ако сте до ове стране стигли без лизања прста или пљуцка
ња на исти – ви сте на добром путу да успете у животу. Не ок
ре ће се нова страна уз помоћ пљуцкања. Ни по сопственим 
прстима, а камоли по другим људима. Јесте, ја сам вам од оз
би љне књишке врсте. Строга, праведна и корисна. 

„Повременостраничноˮ ћу вам бити и забавна, главу дајем. 
(Ово ми је супер фора, ал’ ће вам бити јасна тек кад се завршим, 
мислим кад прођете све моје главе, хахаха!)

Прелазим одмах на разраду и заплет. 
Овај свет иште* дружилиште. А дружилиште подразумева 

разговаралиште. Разговорљив свет је добар свет. Добар свет 
чине добри људи. Добри људи чувају свет од нереда. Неред у 
свету је као неред у нечијој глави. А неред у нечијој глави под
сећа на хаос у нечијој соби. Е, да ли сте знали да је хаос грчка 
реч. Српска реч за хаос је – зјап. Значи, неред у нечијој соби, 
подсећа на зјап у нечијој глави. (Хахаха, претпостављам да 
сам проваљена. Нека, вредело је покушати. Као и свака књига, 
и ја гледам да своје читаоце нечему подучим. Макар испала 
смешна, јер ми је прикривен начин – откривен.) 

Као што из препуних и неуредних фиока регала вире и 
испадају чисте и неопране чарапе и гаће, као што се испод кре
вета, у прашини, налази ручни сат који власник тражи већ два 
месеца... тако се и у мозгу оних који „нису послагали до са да
шња знања, планове и циљеве” дешавају „препуњене фиоке”. 
„Препуњене фиокеˮ онемогућавају бистро размишља ње. Са
пли ћу вас у спознаји да тачно знате шта знате. Да тачно знате 
шта ћете са тим знањем. Да знате шта желите да будете и 
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зашто баш то желите да будете. Када је у можданим „фиокама” 
кркљанац, догодиће вам се, на пример, да кренете у музичку 
школу на час солфеђа и да вам управо тада стигне порука од 
другара: – Ај идемо у играоницу. 

И пошто од силне гомиле SMSова, ФБ профила, инстаграм 
постова, вотсап порука, вибер порука... нећете моћи да нађете 
простор где да сместите солфеђо, а да вас то не изнервира, оти
ћи ћете на игрице – и изгубити. И тако се, због хаоса, пар дон 
– зјапа и непланирања – изграђују губитници. И на пољу сол
феђа, и на пољу игрица. Жасу!

Сад сам се можда малчицко запетљала, али, нећу да мењам, 
јер ће ме због почетка овог пасуса, ценим, прозвати мудром 
књи гом, хахаха. 

Сигурно сте приметили да су неки људи склони да дела 
која нису разумели (а нису их разумели, јер су дотична дела – 
нејасна!) називају паметним и генијалним. Мислим, та дела. 
Оде неко, на пример, на дооосадан концерт и једва преживи 
двосатно слушање потпуно непевљиве и неквалитетне музи
ке. И уместо да после тога, весео што је преживео, свима каже: 
– Једва извукох живу главу (хаха, ја опет главе помињем), од
но сно: – Једва извукох здраве уши од грозоте – или нешто сли
чно и искрено, ти исти мученици ће радије рећи: – Концерт је 
био страавааа, музика је прожимала, завршница је била тако 
узбу дљива... 

Да саговорник има времена и знања, требало би да узврати 
питањем: – Шта то значи: музика је прожимала? 

Ту би овај, који је био на концерту, гарантовано одјурио, 
јер би се сетио да мора да „однесе тетки лек”. 

Испада да одмах нешто попујем, али када нешто не разу
мете – треба да питате. Има тих квазикреативаца који стварају 
музичке папазјаније, сликарска платна преко којих су се про
ше тали прасићи чији су папци претходно умочени у боје, оних 
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који пишу несхватљиву поезију сачињену од речи и слова која 
као да су поиспадала из пробушених џакова у којима су труло 
воће, поврће и зарђали предмети... – они своју ства ралачку не
писменост и жељу да буду важни маскирају дрским и накинђу
реним ставом. Али, тим сврачјим ногама и орловим главама 
могу да „одушевљавају” само незналице. 

Ту је проблем, ето. Што се неки људе стиде да кажу да не
што не разумеју? То је, као, блам. Свашта.

Паметног човека ћете са сигурношћу препознати (запам
ти те ово, требаће вам!) по томе што нема никакав проблем да 
призна да нешто не зна и није га срамота да пита. 

Толико тога бих да кажем да сам се погубила. То је зато што 
журим. И онда немам много времена за размишљање. Шта ћу! 
Морам да се уклопим у ова пожуривачка времена. 

Поента овог увода је да треба поспремити и припремити 
„преграде” у људским главама за корисну дружељубивост која 
је неопходна сваком живом бићу и која, када је испуњена љу
базним и јасним разговорима, једина води напретку. И твом и 
светском. 

– Шта је главни главин неред?
– Немам појма. Буквално, немам појма – одговора момак 

ко ји је сада у просторији са мном.
– Размисли – молим га. 
– Главни главин неред је ларвин мали немет – други је по

кушај овог момка. 
Након што је приметио моју тренутну похабаност и хрба

тну* грбавост изазвану његовим одговором, заценио се од сме
ха. Беспоговорно га одстрањујем из екипе која помаже овај 
истраживачки рад.

– Чекајте – јавља се девојчица. 
– Како се зовеш? 
– Зовем се Мина. 
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– Мина, обесхрабрена сам након ларвиног малог немета, 
па те молим да размислиш и кажеш шта је по твом мишљењу 
главни главин неред. 

– Незнање – одговори Мина као из топа.
– Тако је. То је незнање. Сви остали нереди потичу одатле. 

Браво, Мина. Углавном, зато сам вам потребна. Ја. Књига. То 
хоћу да кажем. 

И да признам да је Минин лик измишљен. Нисам могла да 
чекам да наиђе зедс са тачним одговором. Праштајте. Мада, 
књизи је то дозвољено. Измишљање. Зарад општег добра.

Уосталом, знате и сами да сам до малопре била затворена. 
А затворена књига је усамљена. Као затворени човек. Као и ти 
кад се затвориш. У себе, не у собу. Ем сам била затворена и уса
 м љена, ем забринута. Чућете шта се догодило Филипу и Нема
њи. То је могло да се догоди свакоме од вас. Макар ме прозвали 
уображеном и нескромном, тврдим да би уз моју помоћ прене
брегли* (можете да гунђате колико вам воља, али ја служим и 
да речник учиним богатијим. Зато, изволите па научите шта 
значи „пренебрегнути”) већину тешкоћа и из бегли многе не
пријатности. 

Још увек сам узрујана! Јао, свашта се догодило! Овај се је
дан заљубио у њу, а она у његовог друга, па су овом првом ук
рали телефон, онда је он телефон намерно заврљачио у аква
ријум, па је онда све са тог телефона... Не! Пре него што је 
заврљачио телефон у акваријум, неко је поскидао фотке са ње
говог мобилног и све је освануло на... – упс, престајем! Има чи
талаца који не воле да сазнају радњу, а камоли завршетак књи
ге пре него што је прочитају. Углавном, тресем се сва. И нисам 
у стању да обуздам осећања, па ми се током даље приче може 
догодити да ми кулминација упадне у увод, а заплет у закључак.

У паници сам! Видим како све ређе и краће разговарате. 
Мислим, очи у очи. Прибојавам се да ћете све мање читати. Ми
слим, очи у књигу. Не рачунам читање: очи у екран. 


