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ПРЕД ГО ВОР

„Гле, књи жи ца о де ча ци ма!“, ре као си, по-
ма ло за чу ђе но, кад си угле дао ко ри це ове 
књи ге… Имаш пра во, ви не па да те баш на 
књи ге ко је го во ре о ва ма. На пр ви по глед, 
мо гло би се по ми сли ти да вас за ни ма ју са мо 
фуд бал и ви део-игри це! А ми ипак ми сли мо 
да те му чи исто то ли ко пи та ња као и де вој-
чи це. Са мо што де ча ци о то ме ре ђе раз го ва-
ра ју. На стра ни ца ма ко је сле де си гур но ћеш 
на ћи го ми лу ре ше ња за сво је ма ле бри ге.

За што да уро ниш у ову књи гу и не пре ки-
даш с чи та њем све док не стиг неш до кра ја?

• За то што не же лиш да имаш бу бу љи це 
и за то што ви ше во лиш да се осе ћаш ле по 
и до бро у сво јој ко жи.

• За то што се пи таш ка ко функ ци о ни шу 
де вој чи це, та чуд на би ћа, то ли ко раз ли чи та 
од те бе.

• За то што во лиш Ју ли ју, ко ја из гле да да 
во ли Бран ка, али исто вре ме но во ли и те бе.

• За то што по не кад сум њаш у се бе и пи-
таш се ка ко се по ста је му шка рац.
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• За то што се осе ћаш по ма ло уса мље но и 
не во лиш фуд бал.

• За то што ти је мај ка пре че сто за вра том, 
а оца не ви ђаш до вољ но…

Ка да про чи таш ову књи гу, не за бо ра ви 
да је по зај миш дру га ри ца ма ка ко би ма ло 
бо ље упо зна ле та квог чу де сног де ча ка као 
што си ти!
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Да ли дечаци смеју 
да плачу?

На рав но! Сви има ју пра во да по ка жу сво ју 
ту гу: и од ра сли и де ца, и де ча ци и де вој
чи це…

Ако си по ста вио ово пи та ње, зна чи да ти 
се с вре ме на на вре ме пла че, али те је по ма-
ло сра мо та. Или се не усу ђу јеш да за пла чеш 
чак и кад то же лиш. Ако пла чеш, ми слиш да 
си бе ба, а по ку ша ваш да бу деш од ра стао… 

Не!

Не!

Нећу
даплачем!!!

Нећу
даплачем!!!

Нећу
даплачем!
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Да ли дечаци смеју да плачу?

Ти си на потезу!
 И од ра сли пла чу ка да су ве о ма ту жни – 
рас пи тај се о то ме код сво јих ро ди те ља. 
Али они углав ном то не по ка зу ју. Мо жда 
је раз ли ка из ме ђу су за од ра слих и деч-
јих су за у то ме што су су зе од ра слих че-
сто ис пла ка не у тај но сти.

Мо жда ми слиш да су су зе ре зер ви са не са мо 
за де вој чи це? Не мој у то да ве ру јеш. А за-
што љу ди уоп ште пла чу? Да би из ра зи ли ве-
о ма ја ко осе ћа ње ко је не успе ва ју да за др же 
у се би, да би по ка за ли сво ју ту гу дру ги ма. 
А ни су де вој чи це је ди не ко је ту гу ју, зар не? 
Са мо што се у на шем дру штву су зе де ча ка 
те же при хва та ју: за то ти се мо же учи ни ти 
да на пу шташ свој та бор ка да пла чеш. На-
ро чи то дру го ви мо гу да бу ду су ро ви и да ти 
се под сме ва ју. А шта они ра де ка да се по-
тре су? По бе сне, уда ра ју, ло ме све око се бе 
да не би бри зну ли у плач. Али су све јед но 
ту жни. Кад би се до бро ис пла ка ли, ту га би 
их на пу сти ла! Уоста лом, зар ни си при ме тио 
да ти је по сле пла ка ња обич но лак ше?
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