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им је Тереза изашла из аутобуса, 

мама је видела да није располо-

жена. Намрштена је, нервозна и 

ћутљива. Скида ранац, спушта га 

на асфалт и наставља тротоаром ка ула- 

зу у зграду.
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„Не ради 

се то тако. 

Хајде, подигни 

свој ранац“, рече 

јој мама стрпљиво.

Тереза се недавно преселила у нови 

град и био је то тежак период за њу. Тек 

је кренула у други разред и с муком се 

трудила да нађе нове пријатеље.

Тереза је направила налево круг, луп-

кајући ногама, дохватила ранац и почела 

да га вуче до куће. Онда је ушла унутра 

и бацила се на кауч.
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„О чему се ради?“

„Учитељица ме је сместила да седим 

поред Виолете.“

„А шта је ту проблем?“

„Проблем је што она не прича са 

мном!“

„А зашто?“

„Не знам!“, рече Тереза. Потом је бр-

зо скинула ципеле. „Можда је хтела да 

седи поред своје другарице Јулије.“

„Да ли желиш да поједеш нешто за 

ужину?“

„Да, баш сам гладна“, одговорила је 

гунђајући.

Мама јој је намазала хлеб марме-

ладом и изабрала лепу поморанџу из 

корпе с воћем. Тереза је села за сто и 

извукла свеску из српског језика да ра-

ди домаћи. Мама јој је донела ужину,  
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па кренула напоље да баци смеће. „Од-

мах се враћам. Важи?“

Девојчица је остала сама. У тишини 

стана, Тереза је гризла кришку хлеба и 

прелиставала свеску. На часовима су об-

нављали азбуку. Нека деца су током лета 

заборавила понеко словце…

А као авион.

Б као банана.

В као воз.

Кад је дошла до слова Д, Тереза је за-

чула неки чудан шум.

Куц…

Девојчица је престала да жваће.

Куц-куц…

Окренула се ка вратима, али шум није 

допирао отуд. Тереза је начуљила уши.

„Звучи као кљуцање неке птичице“, по-

мислила је и погледала према прозору.


