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“Тајни дневник Андријана Мола” - С. Таузенд

Адријан Мол, дечак од 13 ¾ . Звучи ми познато. Док погледом летим по његовом
дневнику саосећам, смејем се и тугујем.
Адријан је тачно описао ужас који и ја осећам када угледам бубуљицу. Неразумеванје
одраслих, пре свега родитеља, да није у питању лепота. Бубуљица је црвена, болна, никада
мала и није јој место на лицу. Потпуно сам се сложила са њим. Бакин став по том питању
ми се највише допада. Готово смешно изгледа ситуација у којој она зове хитну помоћ због
acne vulgaris. Озбиљно прети доктору жалбом Лекарском друштву због његове
констатације да су то „само“ тинејџерске бубуљице. Браво за баку! Бар је преузела нешто.
Са друге стране, његову свакодневницу прекрива увек сена тужног породичног живота.
Осећала сам нелагоду. Тешко ми је било док читам како се родитељски сукоб одвијао
испред његовог носа а он није схватао. А можда бих и ја на његовом месту видела само
ружичасто. Знам само да се Адријан храбро носи с тим. Био је и дечак и човек. Колико нас
се брине о ручку, ради пре школе, спрема кућу и још брине о родитељу? Проналази снаге и
да помаже старцу Берту Бекстеру, једној усамљеној души попут његове. Осећам
задовољство се између њих развија танана нит пријатељства. Водећи га да види коња
Цветка, Адријан ће пробудити у Берти старог коњушара. Дивљење, па опет смех. Бака
јунак! Средила је Берија Кента који је Адријану стално узимао новац уз претњу батинама.
Замишљам баку, тајног Супермена! А онда путовање целог одељења до Лондона. Дуго се
нисам тако слатко смејала. Попут Адријана, улашила сам се да ћу добити боре око усана.
Урнебесно понашање целог разреда се тешко препричава. Повраћање, одвратне песме које
само деца могу да смисле, крађа чоколадица на пумпи, пијани возач, несигурна
наставница, полицијска интервенција. Адријанов разред је направио читаву збрку у једном
дану. Ако је неко помислио да смо ми немирни, треба да прочитају овај лист дневника!
Чини ми се да Адријан врло духовито прилази својим озбиљним проблемима и успешно
их савладава.
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