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За Јакопа, од тетке
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Био једном један дечак по имену Лука.
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На први поглед није се разликовао од 
сво јих другова – скупљао је сличице фуд
балера, иг рао је компјутерске игрице, 
ни је волео да се чешља и мрзело га је да 
ве зује пертле на па ти кама. Ипак, у не
чему је био другачији од својих вр шња

ка. Чим би нешто шу шнуло у 
његовој близини, ср це би 

почело да му куца не
вероватном брзином. 
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Руке би му постале влажне, а уста сува. 
Црева би му се везала у чвор, а понекад 
и у машну. И оно најгоре, уши би по
чи њале све брже да му расту и да се 
пре    тварају у најсавременије уређаје за  
при   слушкивање. 

Шуш!



Веровали ви или не, Лука је могао да чује 
кад комшија у суседном стану хрче или 
кад мачка хода по крову суседне зграде.

Шуш! Шуш!
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Шуш!

Шуш!

Шуш!

Шуш!

Шуш!



Тај клинац  
лаже чим зине!  

Ја уопште не хрчем!  
Ево, питајте  

мог пса!
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Шуш!

Шуш! Шуш!

Шуш!

Шуш!

Шуш!
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