КО РАНО РАНИ – ДВЕ СРЕЋЕ ГРАБИ?!
Пошто сам радознало дете на квадрат, питам се шта значи пословица...како
оно беше? Ах, да! Ко рано рани, две среће граби. Нана ми је увек говорила:
- Хајде Като, устај! Закаснићеш у школу! Запамти, ко рано рани-две среће
граби! Ах, у моје време морали смо у пет сати ујутру да устајемо...
И тако даљеее....У сваком случају, питам се да ли ћу заиста ухватити срећу
ако устанем рано? Па ништа не кошта да пробам!
Ето, устала сам у четири сата!!! Али, боље би било да ово вреди, јер ми се
пууууууунооо спава! Очи су ми се склапале, глава ми ко бундева . У кући су сви
чврсто лалали, а ја сам била јако гладна. Мора човек да огладни од раног буђења,
или је то од нервозе због, чак две среће које треба да улови. Пуно волим да једем
пециво – празне кифле, погачице, ђевреке и плетенице. Обукла сам се и одлучила
да одем до оближње продавнице. Пожурила сам да се, као и обично, не би
распродало сво моје омиљено пециво. Напољу је било хладно и мрачно. Када сам
стигла до продавнице, врата су била закључана, а у продавници није било никога.
Ни пецива, ни среће, а цревца ми крче ли крче.Тужно сам се вратила кући.
Помислила сам да би можда требало више да се потрудим и да потражим срећу!
Можда се изгубила, можда је залутала у кући, или отишла де се прошета по
комшилуку. Упалила сам сва светла на сва три спрата у нашој кући. Тражила сам је
испод кревета, у кухињи, на тавану, међу играчкама, у великој, плавој шерпи у
којој мама кува ајвар...ма свуда сам је тражила. Једино што сам нашла био је мамин
глас који ме поспано грди:
- Катја Димов, јеси ли ти, дете драго, полуделa! Знаш ли ти колико је сати?!
Брзо у кревет! Данас је радни дан, уколико си заборавила, није субота!
Ех! Баш штета! Ни трага ни гласа од среће срећице! Сигурно још спава!
Знам! Можда ћу имати више среће да пронађем срећу у школи! Била сам баш
поспана и гладна када сам кренула од куће. Дупла срећо, ево ме! Али одједном се
наоблачило и небо се просто отворило, а ја нисам била ни близу школе нити сам
имала кишобран. У учионицу сам ушетала мокра ко миш и сви су ми се смејали, јер
је око мене расла бара што сам дуже стајала на једном месту! Поквасила сам и
нове ципеле које сам јутрос први пут обула! Сашка ме је упитала:
- Като, шта ти се десило? Где ти је кишобран? Јесен је, побогу!
-Нисам мислила да ће бити кише. - рекох Сашки.
Учитељица је ускоро ушла у учионицу и донела нам тестове из математике и
ја сам добила ТРОЈКУ!!!! Ја никада нисам добила такву оцену (сем из физичког)! И
то ми је нека срећа! Изгубила се, ето шта се десило! Али, зар баш сада, када ми је
најпотребнија и када сам устала у цик зоре да је уграбим, и то дуплу дозу!
Безобразна срећа! Ту није био крај мојим (не)срећама. Када смо на часу физичког
учили да прескачемо ону стварчицу са четири ноге, ја нисам успела ни правилно да
употребим отскочну даску! Наставник је био баш...слаткоречив. Смотана Ката! Од
стида и беса заборавила сам патике, па ми се теткица „малкице“ драла! На часу
ликовног просула сам воду која ми је уништила цео пажљиво нацртан рад! За
ужину је на менију био сир, а ја тај производ добре кравице уопште не волим! Цео
дан сам била гладна. При повратку кући прошла сам испод мердевина на којој је
била окачена бушна кофа са плавом бојом. Моја розе јакна добила је плаве

туфнице. Не гине ми мамина грдња. Црна мачка комшинице Јеле ми је прешла пут
и огребала ме по носу када сам хтела да је помилујем!!!! УПОМОЋ!!! Тужна,
бесна, гладна, испрљана и изгребана вратила сам се кући и рекла нани:
- Нано, срећа те уопште не прати када устанеш рано! Могу то да потврдим
на свом личном примеру тоталне несреће и малера! Ко рано рани-две среће граби је
чиста лаж!
- Па ...Като, то је само пословица! Она значи да треба да устанеш и да
радиш и зарадиш своју срећу! Не треба да трошиш своје време, јер срећа неће доћи
сама!
Сад ми кажеш! Можда је данас петак 13? Буљим у календар. Не, није, само
обична среда. Ако некад желите да рано устанете због среће, препоручујем да то
радите паметно и да зарадите срећу, иначе, свашта може да вам се деси.
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