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Uvek je želeo to da kaže. Ali niko nije razumeo.  
Uvek je želeo da objasni. Ali nikoga nije bilo briga. 
Zbog toga je crtao. 
Nekada bi crtao i to ne bi predstavljalo ništa. Želeo je da to uklesa u kamenu ili 
ispiše na nebu. Ležao bi napolju na travi i gledao u nebo i postojali bi samo on, 
nebo i to, iznutra,  što je trebalo reći. 
Posle toga je i nacrtao sliku. I bila je to prelepa slika.  
Kada je bio mrak, a njegove oči zatvorene mogao ju je videti. 
U njoj je bio sav on. I  voleo ju je. 
Kada je krenuo u školu, nosio ju je sa sobom ne da bi je pokazao nekome već 
jednostavno da bi bila sa njim kao prijatelj. 
Čudno je to sa školom. 
Sedeo je za kockastim sivim stolom. Koji je bio poput ostalih kockastih sivih 
stolova. A mislio je da bi trebalo da je crven. 
I njegova soba bila je kockasta i siva, poput ostalih soba. 
I bila je mala, sabijena i stisnuta. 
Mrzeo je da drzi olovke i krede stisnutih ruku i nogu prilepljenih uz pod, ukrućen, 
dok ga učiteljica stalno posmatrala i posmatrala. 
Onda je morao da piše brojeve. I oni nisu ništa značili. 
Bili su gori od slova koja su mogla nesto značiti kada ih sastaviš u reč. 
I brojevi su bili sabijeni i kockasti, i mrzeo je sve to. 
Učiteljica je došla i govorila mu. Rekla mu je da nosi kravatu poput svih ostalih 
malih dečaka. 
Rekao je da ih ne voli. Rekla je da nije bitno. 
Posle su crtali. 
A on je crtao sve žuto, i to je predstavljalo sve sto je osećao o jutru i bilo je 
prelepo. 
Učiteljica je ponovo došla do njega i smejala mu se. Šta je ovo, upitala je?  
Zašto ne nacrtaš nešto kao što je Perin crtež? Zar nije lepo?  
Postojala su samo pitanja. 
Posle toga majka mu je kupila kravatu. 
I uvek je crtao avione i rakete, kao i svi ostali. 
I bacio je onu staru sliku. 
I kada bi napolju ležao i posmatrao nebo, ono je bilo veliko i plavo i 
sveobuhvatno. 
Ali on nije bio, ne više. 
Iznutra je bio kockast i siv i njegove ruke su bile stegnute, i bio je kao svi ostali. 
A ono iznutra što je nekada težilo da bude izrečeno, utihnulo je. 
Prestalo je da izbija iz njega. 
Bilo je uništeno. 
Stisnuto. 
Kao i sve ostalo.  


