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ПАЖЊА!
Ово је књига о правилима
лепог понашања.
Ако ти је одмах дошло да
преврнеш очима, бар се
извини док то радиш.

Увод







Живот је пун разноразних дилема. На пример:
Да ли стварно мораш да подигнеш мали прст кад пијеш чај?
Шта да радиш кад не можеш да се сетиш како се неко зове?
Да ли је непристојно прислушкивати туђе разговоре?
Како да на најбољи начин позовеш неког да изађете?
Како да на најбољи начин кажеш неком да не желиш да изађете?
Шта да кажеш другу који тe упорно наговара да пробаш дрогу?

Наравно да не постоји јединствен одговор на сва ова питања.
Али оно што постоји јесу смернице које ти могу помоћи да дођеш
до решења.
А шта су тачно те чудесне смернице? То су правила лепог по‑
нашања. Позната и као манири. Учтивост. Бонтон. Долично вла
дање. Упутства о томе како да се људи не пренеразе због твојих
поступака.

Дружење, изласци и забављање

Предности лепог понашања
Тинејџери из свих крајева света непрекидно откривају благода
ти лепог понашања. Ево шта су неки од њих рекли приликом јед
ног нашег истраживања:

Никада не упадам у тучу зато што се увек
понашам пристојно и поштујем друге.
Код куће ме хвале.
Наставници ме више поштују.
Готово увек добијем оно што желим
када то пристојно затражим.
Добијао сам разне послове зато што одрасли траже децу
која се пристојно понашају, а мисле да то више не постоји.
Кад сам једном пропустио неког да прође, птица
се њему покакила на главу, а не мени.
А ево шта се, по том истра
живању, догађало оним тинеј
џерима који се НИСУ понаша
ли пристојно:

Казнили су ме код куће.
Добио сам укор.
Добио сам батине.
Био сам на лошем гласу.

Увод

Увредио сам доброг друга.
Једном сам нешто тражио од родитеља и почео сам
да вичем, а они су ми онда рекли: „Мислили смо да
ти дозволимо, али смо се сад предомислили.“

Ружни поступци такозваних пријатеља
једних према другима
Први део
Поставили смо тинејџерима следеће питање: „Шта је оно најруж
није што ти је неко учинио?“ Ево шта су нам неки од њих на то од
говорили:
 „Друг ме је зграбио за гаће и подигао увис.“
 „Милан ме је окренуо и прднуо ми у лице док смо се рвали.“
 „Јелена ме је повредила зато што је причала свашта о мени.“
 „Другарица из одељења свима је открила моју тајну иако сам
је замолила да ником не прича ништа о томе.“
 „Нина је претурала по мојим стварима иако зна да то мрзим.“
 „Мислио сам да ми је Иван најбољи друг, али је он само глумио
да ми је пријатељ.“
 „Маша ме је избламирала пред целим одељењем.“
 „Боба ме није позвао на журку само зато што је знао да ће ме
то страшно повредити.“
 „Александар ме је оставио зато што нисам хтела да спавам с
њим.“

Дружење, изласци и забављање

Неки људи, ко зна зашто, мисле да према друговима и другари
цама могу да се понашају као према члановима породице. То значи
да су груби према њима. И несмотрени. И непажљиви. Желе на
мерно да их повреде.
Коме су онда потребни непријатељи када има такве пријатеље?
Али причекај мало! Испоставило се да тинејџери које смо испи
тивали нису били само жртве грубог понашања. Када смо их мало
притисли, признали су да ни они баш нису били невинашца.

Ружни поступци такозваних пријатеља
једних према другима
Други део
Питали смо тинејџере: „Шта је оно најружније што си ти неком
учинио?“ Ево шта су нам одговорили:
 „Оговарао сам друге.“
 „Смејала сам се кад су други вређали Игора.“
 „Стрпао сам смрдљиву чарапу Ивици у уста.“
 „Откачио сам друштво из детињства због нове екипе.“
 „Рекао сам Андреју да је педер.“
 „Рекла сам другарици из одељења да би можда била лепа кад
би смршала.“
 „Залупио сам врата једној девојци испред носа.“
 „Одала сам Маријину тајну.“
 „Исмевала сам Марка само зато да бих се придружила већини.“

Увод

Зашто смо написали ову књигу?
Нигде (добро, скоро нигде) учтивост није толико важна као ме
ђу пријатељима и приликом излазака.
Да ли би желела да живот проведеш сама у соби, да ти телефон
никад не зазвони и да ти се на компјутеру ниједном не појави оба
вештење о томе да си добила пошту? Ако је тако, само изволи и по
нашај се непристојно према пријатељима.
Да ли би желео да никад – али баш никад – не упознаш неког
ко ће пожелети да с тобом подели највећу кесу кокица у биоскопу
и због кога ће ти срце јаче куцати? Онда слободно буди неотесан
и себичан простак на сваком састанку, па ће се то прочути и нико
неће хтети да изађе с тобом.
Лепо понашање подразумева много више од тога да не пијеш
воду из WC шоље. То значи да умеш да се понашаш у најразличи
тијим околностима. Они који то умеју имају највише успеха. До
бијају оно што желе. Задовољни су собом. Живе пуним плућима.
Укратко, лепо понашање представља непресушан извор моћи, за
довољства и самопоуздања.
Ова књига ће ти помоћи да стекнеш манире и да их искори
стиш за стицање трајних пријатељстава, за бољи провод прили
ком излазака, као и за то да будеш срећан.
Желим ти срећу и – лепо понашање!
Алекс Пакер
Бостон, Масачусетс

Да ли стварно мора да се подигне мали прст
кад се пије чај?
Времена су се променила, па то више није неопходно. Само па
зи да не подигнеш средњи прст. 

