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Овако нешто Хлиф Зи Хо још никада није 

доживела.

– Не могу да верујем! Како је то могуће, 

како је могуће да се баш мој свемирски 

брод поквари?! МОЈ??? Па ја сам све-

мирска принцеза! Ја сам... ја сам неко 

коме тако нешто не би смело да се деси! 

– викала је и љутито ходала с краја на 

крај централне просторије свемирског 

брода. – Морам хитно на Кохио, чекају 

ме! Нећу Земљу, хоћу Кохио! Овога часа! 

Броде, мораш одмах да поправиш квар! 

Рођендан
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Одмах! Никако не смем да закасним на 

Кохио!

Какав страшан дан!

А до пре само неколико минута све је 

било како треба.

Хлиф Зи Хо је у свом свемирском бро-

ду мирно и сигурно летела ка планети 

Кохио на самит уникума, јединствених 

у свемиру. Све је било у најбољем реду, 

као и увек. Принцеза је седела на свом 

јастуку и спокојно размишљала о Кохију, 

Брод се старао да јој све буде по вољи, кад, 

одједном, зачуо се велики тресак! Све се 

уздрмало, принцеза само што није пала 

са јастука, светла су се угасила па опет 

упалила и тако неколико пута! Страшно! 

Брод је одмах схватио да се принцези-

на свемирска летелица покварила, да се 
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све то десило баш кад је пролазила поред 

Земље, да ју је гравитација планете при-

вукла и да је зато треснула на Земљу. Где 

на Земљу? Прецизан и тачан одговор гла-

си: у Београд, у његову Ботаничку башту!

И, сад је брзом брзином требало отклони-

ти квар, како би принцеза наставила пут за 

планету Кохио. Брод се одмах латио посла, 

што му је и био основни задатак у животу. 

Откако се Хлиф Зи Хо родила, Брод 

бдије над њом. Пази да има све што јој тре-

ба, да буде срећна и безбедна. Брод је све-

мирској принцези оно што су земаљској 
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деци родитељи, а не обично свемирско 

превозно средство. Има два лика, мушки 

и женски – зваћемо их Брод М и Брод Ж 

– и увек су заједно. Они су Брод.

Ни Хлиф Зи Хо није обична принцеза, 

већ јединствена! Рођена је сударом два 

небеска тела, што се, као што знамо, у све-

миру често дешава. Међутим, изузетно, 

изузетно ретко дешава се да због таквог 

судара у свемиру настане жив органи-

зам. Само је неколико уникума на свету. 

Зато такви организми постану владаоци, 

а Министарство виших сила, које управља 

свемиром, чува их као мало воде на длану. 

Чим се родила, Министарство је принцези 

Хлиф Зи Хо доделило Брод, с којим смо 

се већ упознали, да у њему живи и ради 

шта год хоће, и да у њему буде безбедна.
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Чим је установио да се задесио на пла-

нети Земљи, Брод је најпре претражио по 

својим подацима шта је то Земља.

– Тренутна позиција: планета 3. Неек-

страсоларна. Неегзопланета. Хабитална 

зона. Вода у течном стању – открио је 

Брод Ж.

– Тренутна позиција: Соларни систем. 

Планета Земља. Планета Земља: фото-

синтеза, азот, кисеоник – прецизирао је 

Брод М.

То су подаци које је Броду остави-

ла Посада кад је последњи пут била на 

Земљи и разним уређајима забележила 

сва земаљска правила како би, у случају 

да се икада нађе на Земљи, Брод знао шта 

да предузме да сачува принцезу. Исти-

на, Посада је била на Земљи ко зна кад, 



16

и подаци које је Брод има о Земљи нису 

баш најновији, али Брод је био сигуран да 

су поуздани зато што је Посада у служби 

Министарства виших сила. А Министар-

ству се мора веровати.

Затим, чим је прикупио све податке о 

Земљи, о Београду, и о Ботаничкој баш-

ти, Брод је претворио свемирски брод у 

дрво! Зашто у дрво? Зато што у Ботанич-

кој башти живи око 1500 стабала дрвећа и 

разног осталог биља па нико неће приме-

тити још једно дрво, а свемирски брод би 

сви приметили. Цео свет би га приметио, 

а не само Београд и посетиоци Ботанич-

ке баште! Сва штампа и телевизије овог 

света брујале би о томе. А то никако не 

би ваљало. Сви би навалили на свемирски 

брод да га пипкају, штипкају, фотографи-
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шу, проуча-

вају, анали-

зирају, растављају... 

Онда би у њему открили све-

мирску принцезу и – страшно! 

Она не би стигла на Кохио – Брод 

тако нешто није смео ни да замисли. 

Укратко, претварање летилице у дрво, 

односно прилагођавање околини, сигуран 

је начин да се безбедно опстане у непо-

знатој околини.

Свемирски брод је само споља изгледао 

као дрво, а унутра је изгледао онако како 

треба да изгледа летелица која саобраћа 

свемиром. У централном делу је највећа 

просторија, налик на земаљску дневну собу. 

Пуна је разнобојних коцки, платформи, ту 

је конопац с јастуком на врху на коме прин-
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цеза воли да размишља, тобоган, љуљашка и 

још свашта. Преко једног целог зида је вели-

ки екран – ту се појављују Брод М и Брод Ж 

кад год их њихова принцеза позове, а често 

и кад их не позове. У контролној кабини су 

холограми, лампице, дисплеј, дугмићи који 

светле, контролне табле, и сличне ствари 

којима се управља летилицом. Принцеза 

воли контролну собу зато што ту може да 

буде сама и да јој нико не смета. Али, отка-

ко је слетела на Земљу, ретко јој полази за 

руком да буде сама – о чему ће касније бити 

речи. У овој просторији је и Огледало, изгле-

да као и свако друго старо обично огледало, 

али уопште није обично. Касније ће се виде-

ти зашто и како. Трећа важна просторија 

јесте соба за комуникацију, названа тако 

зато што у њој борави принцеза, а касније 
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ће се видети да то раде и други ликови ове 

приче, кад хоће нешто да саопште. Има у 

овој летилици још просторија и детаља, али 

боље да видимо шта се даље десило са све-

мирском принцезом.

Пошто је претворио летилицу у дрво, 

Брод је предузео радње потребне да се 

успостави други ниво заштите, овог пута 

саме принцезе. Зато се у централној соби 

подигла велика прашина, светла су се 

палила и гасила, све је бучало и хучало, 

и одједном, ниоткуда, ту се створила све-

мирска принцеза. Другачија је него што је 

била. У централној соби све се смирило. 

Брод М и Брод Ж задовољно је гледају са 

екрана. А она жмури. Затим отвара очи, 

као да се буди. Протеже се. Заплаче као 

беба, па се умири. Почне да пузи, па се 
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полако усправи, и недуго затим прохода. 

Гледа око себе. Ништа јој није јасно.

– Индоктринација успешна. Нови облик 

владарке Хлиф Зи Хо усвојен. Надимак: Зи 

– задовољним гласом је известио Брод М.

– Homo sapiens. Пол – женски. Тинејџер. 

Особине: правдољубива, интелигентна, 

храбра. Тинејџерка. Мисли да је увек 

у праву. Склона промени. Тврдоглава. 

Тинејџерка – прецизирао је Брод Ж.

Да разјаснимо: није се десио никакав 

мађионичарски трик. Свемирски живи 

организам, илити свемирска принцеза, 

постао је земаљска тинејџерка зато што има 

моћ мимикрије. Као што знамо, мимикрија 

је способност појединих организама да при-

лагођавају свој изглед и понашање средини 

како би опстали у њој, како им нова среди-

полако усправи, и недуго затим прохода. 

– Индоктринација успешна. Нови облик 

владарке Хлиф Зи Хо усвојен. Надимак: Зи 

– задовољним гласом је известио Брод М.

– Homo sapiens. Пол – женски. Тинејџер. 

Особине: правдољубива, интелигентна, 

храбра. Тинејџерка. Мисли да је увек 

у праву. Склона промени. Тврдоглава. 

Да разјаснимо: није се десио никакав 

мађионичарски трик. Свемирски живи 

организам, илити свемирска принцеза, 

постао је земаљска тинејџерка зато што има 

моћ мимикрије. Као што знамо, мимикрија 

је способност појединих организама да при-

лагођавају свој изглед и понашање средини 

како би опстали у њој, како им нова среди-
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на не би урадила нешто 

ружно и болно само 

зато што су различи-

ти. Зато је Брод одлу-

чио да принцеза постане 

земаљска девојчица како 

се не би разликовала од 

осталих бића на Земљи.

Дакле, тинејџерка Зи је 

рођена!

– Срећан рођендан ти, 

срећан рођендан ти, срећан 

рођендан, драга Хлиф Зи Хо, 

срећан рођендан ти, Зииии! – 

певају заједно Брод М и Брод Ж.

– Да нам будеш здрава, лепа, 

срећна и да ти се оствари све што 

пожелиш! – каже јој Брод Ж. 
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Зи је пријала ова промена. Предосећала 

је да је забавно и узбудљиво бити тинејџер-

ка и без размишљања се препустила својој 

новој улози. 

Шта је прво осетила? Да су маторци, зна-

чи њен Брод, сморни, и да жели што пре да 

сазна све оно што не зна. Одмах је прове-

рила шта је то рођендан. Њој није потребно 

да гугла, зато што све податке има у својој 

меморији, довољно је само да руком прави 

покрет као да листа по тачскрину и да брзо 

хода у месту, и сазнала би податак који је 

интересује. Међутим, овог пута је листала, 

листала, и брзо, брзо је ходала у месту, али 

у својој меморији није нашла ни 

реч о рођендану. Пробаће опет 

касније. На миру, кад 

је Брод не гледа и не 

хода у месту, и сазнала би податак који је 

интересује. Међутим, овог пута је листала, 

листала, и брзо, брзо је ходала у месту, али 

у својој меморији није нашла ни 

реч о рођендану. Пробаће опет 

касније. На миру, кад 

је Брод не гледа и не 
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смара. Откако је постала тинејџерка, Брод 

М и Брод Ж не престају да је посматрају и 

да јој се некако глупкасто диве, да је хвале 

за сваку ситницу коју уради или каже, а то 

јој смета. Биће да зато није успела да нађе 

податак који тражи.

– Како је нестрпљива. Права тинејџерка! 

– гласом пуним дивљења рекао је Брод Ж.

– Све ће ти бити јасно. Ти си данас први 

пут на планети Земљи – поручио јој је 

покровитељски Брод М.

– Ти си данас, овде, рођена. Бар у овом 

облику. Као да си поново инсталирана, 

разумеш? – покушао је да помогне Брод Ж.

Зашто одрасли употребљавају непри-

кладне речи, помислила је Зи, али није 

подсетила Брод Ж да се жива бића не 

инсталирају. Мрзело ју је. Рекла је само:
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