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Овај текст није написан за ове друге, разумне, благе и смирене људе, него само за тебе,
који ништа од тога ниси. Ови други, дакле, не морају ово ни да читају, а ти прочитај ово
пажљиво и пробај да запамтиш то што је написано. Или да смислиш нешто слично, па да
запамтиш то смишљено, свеједно је.

  

Дакле. Пре но што узмеш у руке пиштољ или неко друго ватрено оружје, нож или неко
друго хладно оружје; пре но што почнеш по глави да моташ или да изговараш нешто што
је препуно мржње према другима и наводи на агресију; пре но што даш јавну изјаву која
изазива масовни страх, потребу за линчом или осветом; пре но што ти се учини да би
могао да учиниш нешто насилно и изопачено или неког наведеш на нешто такво - уради
бар нешто од наведеног:

  

- Позови своје социјалне раднике, ако их имаш, а ако их немаш, зови их онако, има да се
нађе телефон на "Гуглу", а и требаће ти, кад-тад. Елем, кад се и ако се јаве на телефон
(и ако су то уопште они, а не неки партијски запосленици) питај их колике су им плате,
каква им је професионална перспектива и колико морају додатно да раде да би покрили
свог одскора запосленог колегу, неупотребљивог током остављања радно обавезних
коментара на интернету. Видећеш да има неког коме је скоро исто као теби, биће ти
лакше, сем у случају да треба да ти помогне. По истом том принципу можеш да
поразговараш с било којим полицајцем; онај који ће те једном можда ухапсити сигурно је
у сличним мукама.

  

- Размишљај неко време о Ларсену Ц. То ти је ледени гребен на Јужном полу, с кога се
ових дана одломила санта леда четрнаест пута већа од Београда, или да ти преведемо
на нешто ових дана популарније, реч је о простору на коме би могло да се сагради негде
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око 625.000 фонтана на Славији. Таман има и довољно воде, само што је смрзнута, и
самим тим не прелива. Елем, ако се мало распиташ о томе да ли и какве то везе има са
врућинама и овим променама времена због којих ти осећаш нервозу, а Трамп потребу да
твитује, разумећеш да је поменути Ларсен један од доказа да читаво човечанство има
проблем, а не само ти. Веруј ми, после тога ћеш се много боље осећати.

  

- Искључи ријалитије, заправо искључи и заобилази све медије на неко време. И мобилни
искључи, само се нервираш што те нико не лајкује. Биће ти боље, дакле, чим почнеш да
размишљаш о било чему другом а не о тужној судбини победнице "Парова", несрећи коју
је певачица имала са имплантима у околини свог непостојећег репа, или о најновијем
објашњењу зашто министар војни, актуелни или бивши, не мора да има војно искуство.
Јер и министар здравства би, рецимо, могла да буде особа која никад није била болесна,
него где ћеш да је нађеш, сви нешто килави. Извини на дигресији, идемо даље.

  

- Кад смо већ код медија, гледај да не конзумираш пречесто садржаје о насиљу,
посвећене туђим батинањима, рањавањима и убиствима. А ако осетиш радост или било
какву пријатну емоцију док си у контакту са таквим садржајима, позови психолога,
психијатра, доброг пријатеља, партнера, родитеља... Па мало поразговарајте о томе.
Премда би то требало дати као савет и онима који осећају радост што им неко ново
зверство на насловној страни подиже тираж, ко зна који дан заредом. Једино што тад не
би било довољно стручних особа за прихват. Ко је луд тим лудилом да се бави.

  

- Пре но што нешто урадиш другима, уради то апсолутно исто самом себи. Па ако се
осећаш боље, а ниси мазохиста - и ако си притом и преживео - примењуј даље. Што
иначе није лош савет и за свако руковођење, да смо то досад икад примењивали,
вероватно би сваком боље било. Па и теби, већој последици досадашње него узроку
будуће несреће, а што је веома важно да разумеш и да стално мислиш о томе.

  

Ето, колико овде има простора, толико је и савета. А ако ти ништа од свега до сада
наведеног не звучи применљиво, те ти и ништа корисније не пада на памет, узми пасош и
одсели се негде. Већином одлазе ови мирни и корисни, дај да се макар мало успостави
равнотежа. Тебе то не кошта ништа, а нама преосталима то много значи. Пре оног
најгорег.

  

Пре можда већ сутра.
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(Вечерње новости)
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