Африка, Колин Крејг
Наслов
рада: Африка
у мени
Никад раније
нисам чуо
за књигу „Африка“, коју ми је наставница српског
оставила да прочитам преко распуста. Када ми ју је на последњем часу првог
пологодишта ставила на сто, нисам ни обратио пажњу на њу, ћушнуо сам је у
фиоку, и сетио сам је се тек кад сам се паковао за пут. Тада је пред мојим
очима бљеснуо наслов АФРИКА и заголоцао ме је, због моје животне приче,
али и због мојих склоности ка пустоловинама и истраживању далеких
светова. Пожелео сам да уроним у њу, не да је отаљам као досадну школску
лектиру, већ да је стварно, са пажњом и узбуђењем, проучим.
И тако је, на зимовању, већ првог дана, чим сам се вратио са санкања, моја
радозналост победила лењост и жељу за заслуженим доколичењем. Отворио
сам прву страницу књиге и одмах ме је привукла прича главне јунакиње, коју
сам повезао са соптвеном судбином. Али, Ким је исто толико била слична
мени, колико смо се и разликовали. Ова штркљаста девојчица, са неуредном
фризуром, која обожава чоколаду и фудбал, одвела ме је далеко од снега и
зиме, на чудесне обале Јужне Африке. Често бих осетио како стојим поред ње
и гледам у врело, афричко сунце и огромно небо над океаном.
Неколико пута сам пожелео да уђем у причу, да је охрабрим и да јој
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помогнем. Како сам напредовао са читањем, схватио сам да је оно, што сам
ја хтео да урадим, учинио њен другар Темба. Тај одважни и радознали дечак
се кроз целу књигу трудио да је упозна и да јој што више помогне да схвати
шта је то апартхеjд. Али, највише ме је обрадовало то што је овај дечак
желео да се Ким помири са тим да њен отац, кога је тек на самом крају књиге
упознала, може бити и неке друге боје коже, на пример црн, као и сам Темба.
А ако питате, које jе заправо боје коже (ако је то уопште битно, а изгледа да
некима јесте!) била та необична тинејџерка Ким, одговорићу вам кратко и
јасно: МОЈЕ! То сам схватио тек у претпоследњој глави и зачудио се што је
корицама књиге нацртана белопута девојчца равне косе. А Ким је имала
густу коврџаву, вунену косу, у којој је могла да држи оловке, баш као и ја! И
нервирали су је људи који друге вреднују по томе колико им кожа тамни на
сунцу, какве су им боје и облика очи и колико су скупе ствари које носе.
Мислим да ћу и ја једног дана, а можда и ускоро, написати МОЈУ АФРИКУ.
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