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„Књиге лажу“, Дарко Мацан
Тинејџерски проблеми
Одувек сам се питала да ли књиге које читам говоре истину или лажу и никако
нисам могла да пронађем одговор. Онда ми је једног дана под руку дошла
књига која је по називу могла да садржи одговор, па зато нисам ништа чекала,
већ сам одмах прионула на посао, то јест на читање. Једанаестогодишњи дечак,
главни јунак ове приче, Марин, иде у школу, на путу од школе до куће и од
куће до школе иде нервозно једва ишчекујући да стигне и пређе неку опасност,
сусреће се са чудним људима, заборавља на тест из математике, свађа се са
најбољим другом.. Све му се то дешава, што није нимало чудно, јер се слични
проблеми јављају и код нас. Решавати те, да их назовем ”тинејџерске”
проблеме заједно са Марином било је веома узбудљиво, али, никако није стајао
одговор на питање због којег сам и желела да прочитам књигу, тако да сам се
мало разочарала када сам стигла до краја читања јер сам мислила да неће бити
више места за тај одговор, али, убрзо сам сазнала шта чак две-три странице
могу променити. Тек при крају, сазнала сам одговор на оно што ме је
интересовало, да ли и зашто књиге лажу. Знате када се ствари преокрену па
све испадне наопако? Управо то се догодило Фикусу, Мариновом најбољем
другу. Таман кад је кренуо да чита једну књигу која је почела да му се допада
(иначе, до тада није подносио књигe) и када је почео да прати упутства
љубавног решења, све је пало у воду, а разлог је била Вева, Фокусова
симпатија, која је на крају остала са Марином, уместо са њим. Тада се Фикус
наљутио и отуда сам сазнала мој дуго ишчекивани одговор, он је књигу вратио
библиотекарки рекавши: “Књиге лажу!” Тај део ме је веома насмејао, мада, и
даље нисам сигурна да ли је Фикус управу, па се двоумим да ли да му верујем
или не. Како год било, у једно сам сигурна, а то је да за информацију да је ово
пишчев први роман за мене постигао велики успех и радо бих желела да видим
неког од својих другара са тим романом у руци како седи, радознало окреће
листове и једва ишчекује следеће догађаје.

