
Lančane poruke 

Pozor! Ako ovo ne pročitate, narast će vam veliki prišt na nosu i 

nećete ga se moći riješiti 12 mjeseci. 

 

Svi vi koji ovo čitate i imate Whatsapp 

ili Viber, sigurno ste bar jednom dobili ovakvu 

poruku kao što je ova na slici. 

Te poruke zovu se lančane poruke i 

putuju od jednog do drugog korisnika. Nekima 

to ne smeta i jednostavno ih nije briga što piše 

u poruci i što će se dogoditi „ako ju dalje ne proslijede“, ali mislim da je takvih manje. Većina 

nas jednostavno je „prisiljena“ proslijediti poruku. Pa se tako poruke putem Vibera ili 

WhatsAppa šire kao požar u šumi ili poput virusa gripe u ovo zimsko doba. Oni koji 

prosljeđuju takve poruke, vjerojatno osjećaju neki strah i nelagodu i barem malim mozgom 

misle da će se, ako poruku ne pošalju, nešto stvarno i dogoditi. Ljudi ne vole čuti neku kletvu 

ili prijetnju pa ih na primjer ovakva poruka prestraši: „ako ovu poruku ne pošalješ na 12 

prijatelja, nešto strašno će se dogoditi. umrijet će ti mama. jedna je djevojčica ovo ignorirala 

i u roku 48 sati njena mama je umrla.“ I zapravo sam taj strah od te kletve „drži“ ih sve dok 

takvu poruku ne proslijede dalje. Kada je proslijede, osjećaju se na neki način oslobođeni 

kletve. 

Iskreno, ja u takve poruke ne vjerujem. Napisana riječ ne može nikoga ozlijediti već 

samo povrijediti. Ali, iako ne vjerujem, ne znači da ju ipak neću dalje proslijediti. Ne svaku, 

ali definitivno onu koju koja je na neki način zabavna i ne predstavlja neku vrstu prijetnje, 



onu poruku koja mene nasmije pa bih taj svoj osjećaj htjela podijeliti s prijateljima. Kao što je 

netko meni popravio dan, tako i ja želim njima. 

Činjenica je da lančane poruke brzo putuju od  jednog do drugog i da većina ljudi vjeruje 

u to pa ih čita i dalje prosljeđuje. Ili jednostavno nitko od nas ne želi biti onaj zadnji koji će 

prekinuti lanac – neka i dalje putuju. Dok ne dođu do moje tete koja ih jednostavno ignorira. I 

nazove me da mi kaže da bi bilo bolje da pročitam stranicu neke dobre knjige. 

 

                                                                                   Donna Keran, 5.a 


