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Офи је ма ла де вој чи ца.
Та ну шна као зрак све тла кад се про ву-

че кроз кљу ча о ни цу, та ко ка же ње на ба ба 
Ефа.

И то ле по зву чи ка да Ефа ка же. Офи се 
та да не љу ти.

Офи се за пра во и не зо ве Офи. Ње но 
име сло же но је за из го вор и за то га је 
Офи са ма скра ти ла да би јој би ло лак ше. 
Са мо за то.

И то се мо ра по што ва ти.
Офи је ма ла та ну шна де вој чи ца и има 

пра во да скра ти сво је име.
То пра во има ју и оста ла де ца.
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Ма ла де ца има ју пра во и да не во ле не-
ку хра ну.

Па и Офи!
Офи жи ви у ве ли ком гра ду и иде у ма лу 

школу, a она се зо ве вр тић.
У вр ти ћу дан обич но по чи ње до руч ком.
Е ту на ста је про блем!
До ру чак се сер ви ра на ма лим тац на ма, 

али је до ру чак ве ли ки!
Уз до ру чак се обич но служe и мле ко, јо-

гурт или чај, сер ви ра ни у ве ли ким шо ља ма!
Не кој де ци је и тај ве ли ки до ру чак ма-

ли, па тра же до да так!
Oфи је до бро уочи ла ту раз ли ку: исто 

пар че хле ба не ком де те ту је ве ли ко, а не-
ком ма ло! Не ком де те ту је јед на вир шла 
као две, а не ком и две бу ду као јед на!

Офи ни је ни ка да, баш ни ка да тра жи ла 
до да так.
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Њој је сва ки до ру чак био пре ве лик, по-
себ но ка ча мак с мле ком!

Не са вла ди ва, сла на, зр на ста пла ни на у 
је зе ру слат ког мле ка!

За ми сли те са мо!
Или ме ки ка с ча јем! А чај као оке ан! 
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