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Пе тар Чво ро вић је де чак као и сви дру ги. 
Има па ме тан по глед и ле по оче шља ну ко-
су. Во ли да је де па ла чин ке и је два че ка да 
по ђе у шко лу. Пе тар уско ро пу ни се дам 
го ди на.

Ње го во де тињ ство би ло би са вр ше но да 
га не му чи је дан про блем. Не ком ће се 
мо жда учи ни ти да то уоп ште и ни је ве ли ки 
про блем, али је за Пе тра то би ла ве ли ка 
му ка. Ни ка ко ни је во лео да ве зу је пер тле. 
У ства ри, и ни је умео да их ве же. Нај че шће 
је то, уме сто Пе тра, ра ди ла ње го ва ба ка. 
Он би са мо ис пру жио но гу и окре нуо гла-
ву у стра ну. Ни шта лак ше.
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Али то ни је би ло до вољ но да Пе тар по-
бег не од свог про бле ма. На тај про блем 
стал но га је под се ћа лo и ње го во соп стве-
но име и презимe. Име Пе тар ли чи на реч 
пер тла, а ње го во пре зи ме увек је зву ча ло 
не ка ко за мр ше но и ни је му да ва ло ми ра. 
Чво ро вић! Сва ки пут ка да би из го во рио 
сво је пре зи ме се тио би се чво ра ко ји ни-
ка ко ни је успе вао да ве же.

„Ка ко би би ло див но да се пре зи вам 
Кли ке ро вић!”, ре че јед ном Пе тар сво јој 
нај бо љој дру га ри ци Ви шњи. 

Пе тар је умео од лич но да игра кли ке ре 
и та кво би му пре зи ме баш ле по ста ја ло. 
Ви шња је ре кла да би то би ло ве о ма сме-
шно јер ни ка да ни ко ни је чуо за пре зи ме 
Кли ке ро вић.

„Ла ко је те би”, ре као је Пе тар. „Ти баш 
имаш сре ће са име ном и пре зи ме ном.”



И Ви шња је та ко ми сли ла. Во ле ла је сво-
је име, а во ле ла је и да је де ви шње. И због 
то га се осе ћа ла баш она ко као што јој је 
гла си ло пре зи ме – Срећ ко вић. 

Ви шња уоп ште ни је раз у ме ла за што Пе-
тар не во ли сво је име и пре зи ме. Ни је зна-
ла за Пе тров про блем с пер тла ма.

Јед ног да на њих дво је се де ли су на клу-
пи ис пред Пе тро ве ку ће и раз го ва ра ли о 
то ме ко ли ко је свет ве ли ки. Ви шња је ре-
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