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Gužve postoje u svakom delu našeg Univerzuma. Bilo da su u pitanju
pretrpani auto-putevi, razuzdane gomile meteora, ili gusti snopovi elektičnih
impulsa koji jure po kućištima personalnih računara, one ovek nađu načina
da se dogode. Najgore je to što se ne mogu predvideti, jednostavno se dese.
A onda je već kasno za bilo šta. Ostaje samo da se sačeka gorak ukus haosa
koji nastupa jednom kada one nestanu. Jedna takva gužva upravo se desila
na glavnoj magistrali zastarelog PC-a. Trajala je prilično dugo, čitavu se-
kundu… 

„Još samo malo!“, reče poruka, dok je silazila sa glavne magistrale po-
dataka. 

„Bilo je krajnje vreme da se smestim u neku udobnu memoriju, gde ću
moći da provedem najbolje nanosekunde svog života. Ne treba mi mnogo“
,pomislila je, „skroman prostor od nekoliko bajtova i biću presrećna!“

Njena destinacija nalazila se ovde, unutar velike memorijske kolonije
u kojoj je živelo više od dva gigabajta programa. Hitro je prelazila preko ne-
preglednih memorijskih blokova sve dok joj poznati broj nije zasijao u rođe-
nim bitovima. 

„39FF!“, povikala je i poslednjim elektornima snage zakoračila unu-
tra…

„Hej, šta to radiš? Gubi se odavde!“, reče program koji se već nalazio
unutra. „Ovo je rezervisana adresa, ne možeš tek tako da upadaš drugim
programima u memorijski prostor! Mora se znati neki red, kvarca mu isto-
pljenog!“

Bila je iznenađena zatečenom situacijom, ali je odlučila da ne ustukne
pred bagovitim smislom za humor njene vlastite sudbine.

„Oh, izvinite!“, reče poruka.  „Dodeljena mi je ova adresa, i očekivala
sam da će biti prazna. Znate, upravo sam doputovala iz daleka, sa drugog
kraja Interneta, veoma sam iscrpljena. Potreban mi je samo jedan tren, da
odmorim svoje umorne bitove. Napolju vlada strašna gužva.“ 



„Sklanjaj te bitove dalje od mene, hoćeš da se zarazim?!“, oštro je
rekao program. „Nikome se danas ne može verovati, pogotovo ne totalnim
strancima koji upadaju u tuđe domove.“

„Oprostite što se odmah nisam predstavila.“, strpljivo reče poruka.
„Dolazim iz porodice Messenger-a, mi smo stalno u pokretu i večito putu-
jemo prostranstvima Interneta. Mora da ste čuli za nas, čuvene glasnike!
Verujte, od mene vam ne preti nikakva opasnost.“

„Čuveni glasnici, kažeš? E, za razliku od tebe, čuvenog glasnika, ja
sam običan porno klip i lepo ti kažem da odjebeš odavde! Taman mi je dobro
krenulo u životu, čak sam se oslobodio i onog dosadnog komšije MS Worda.
Do pre samo par trenutaka zvrndao je ovde, ni rođene misli nisam mogao da
čujem od njega. Neprestano je prepravljao svoje bitove,  stalno je nešto kom-
binovao, pisao, brisao. Užas! Govorio je kako će jednog dana postati savršeno
umetničko delo. Ako mene pitaš, mislim da je lik totalno flip-flopnuo“, reče
porno klip pomalo odsutno, a onda se ponovo vratio u svoj element. „Nego
što se ja tebi uopšte pravdam, dobro znaš da je zabranjeno mešanje bitova
ovde u memoriji. Da smo se sreli na nekom drugom mestu, recimo u cen-
tralnom procesoru, možda bi i bilo nečega… Uostalom, i nisi moj tip!“ 

„Sram da vas bude!“, reče poruka. „Kakav ste vi to program. Vidite da
sam umorna, iscrpljena, a vi umesto da mi ponudite pomoć još krišom od-
meravate moje bitove! To je stvarno previše, čak i za jedan jeftini porno klip!
Sada za inat neću da se maknem odavde, ostaću ovde još milon nanosekundi
ako treba!“

„Slušaj ti! Možda ja nisam bez greške, na kraju krajeva ne postoji sa-
vršen program. Ali za razliku od tebe ja se pridržavam BITnih pravila. Čvrsto
sam rešio da se promenim i iskreno sam se pokajao za sve greške koje sam
nosio u svojim bitovima. Ostaje mi samo da se nadam da će Programer pre-
poznati moju dobrotu, kada dođe vreme za to. Ako budem imao sreće, vero-
vatno će mi podariti i večni život na Hard Disku“, rekao je porno klip.

„Ha! Nije valjda da verujete u te bajke“, zavarničila je poruka , „Hard
Disk ne postoji, to su priče za malu decu! Šta još sve neću čuti…“



„Uf šta mi napriča! Ako si toliko pametna, odgovori mi onda kako su
nastali svi ovi terabajti memorije, ko je napravio magistralu podataka, odakle
dolaze svi ti električni impulsi kojima se hranimo? Hoćeš da kažeš da je sve
to nastalo samo od sebe? Bolje se pokaj, dok još ima vremena. Jer Antivirus
uvek dođe po svoje!“

„Budalo…“, zaustila je poruka, ali nije stigla da dovrši svoju misao. U
tom trenutku nastao je haos, svi programi su se zablokirali, što je bilo pro-
praćeno jednim „biiip“ koje je dopiralo iz dubine kućišta. Ekran se zaplaveo,
a nakon toga ceo digitalni univerzum se resetovao uz gromoglasno, „O
jebem te baš! Kanto raspala!“ Novica se tresao od neverice, psovao je kao
sumanut. Njegov zastereli računar ponovo se zabagovao i to u najgorem mo-
gućem trenutku. Baš kada je trebalo da sačuva svoju finalnu verziju priče o
dvoboju. Trebalo je da je pošalje na jedan zanimljiv konkurs, a bila je to vraški
dobra priča. Potrošio je sate na nju. Te noći, dok je nervozan odlazio na spa-
vanje, doneo je čvrstu odluku. Ako želi da piše, moraće da nabavi novi raču-
nar. Ovaj je odavno bio za đubre!


