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пРо За За Де Цу ко Ја нИ Је уШла  
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Ср це лут ке спа ваљ ке

уочи Ма те ри ца Ви да ни је мо гла ни ка ко да за спи. пред очи ма су јој игра ле 
лут ки це, ска ка ле лоп те злат не као ме сец, леб де ли луфт ба ло ни ра зних об ли ка, 

ишле у круг ма ле же ле зни це хук ћу ћи. ни ка ко ни је мо гла да по го ди ко ју ће јој 
од ових игра ча ка ма ма су тра по кло ни ти.

али оно што је ују тру до би ла, пре ва зи шло је све ње не на де. То је би ла 
огром на лут ка спа ваљ ка, ско ро ве ћа од ње. кад је ле жа ла у ку ти ји, има ла је 
скло пље не очи, а кад би уста ла, тре па ви це су се ди за ле и ука зи ва ле се круп не 
пла ве ду жи це. Би ла је об у че на као пра ва де вој чи ца. Има ла је ча ра пи це и ци пе
ли це ко је су се мо гле ски да ти и обу ва ти, ру ка ви це са свих пет пр сти ју, ха љи ни
це од чип ки, ка пут од бе лог со мо та. на јед ном Ви да при ме ти, игра ју ћи се, да 
ње на лут ка ди ше, и да јој ср це куц ка сит но, сит но. она тад по че бр зо да јој ски
да ха љи ни цу, при сла ња ју ћи јој уво на гру ди да бо ље чу је има ли за и ста ср це. 
Та ко је слу чај но ис пу сти на под, и лут ка се раз би. Ви да та ман хте де да пла че, 
али при ме ти не што вр ло чуд но ва то.

на ср цу лут ки ном био је окру гао ма ли про зор чић, као ста кло на са ту. Ви да 
ра до зна ло про ви ри уну тра, кад има шта ви де ти. За јед ним ма ју шним сто чи ћем 
ко ли ко лу чи ји та њи рић се де ло је пет ма лих, вр ло ма лих де вој чи ца и раз го ва ра
ло. кроз про зор чић се са мо ни је мо гло чу ти шта го во ре. Ви ше сто ла ви сио је 
ка вез и у ње му пти чи ца ма ња од ле шни ка кљу ца ла у зр не вље. Све је уну тра ли
чи ло на не ку љуп ку лу чи ју со бу. Ви ди се та ко сви де ло да ви ри уну тра и же ле ћи 
да зна о че му те ма ле де вој чи це раз го ва ра ју куц ну им пр сти ћем на про зор. али 
у истом ча су и де вој чи це и це ле со би це не ста де и ука за се са свим дру ги при зор 
као да је у лут ки ном ср цу би ла не ка по крет на по зор ни ца.

Сад Ви да угле да као не где у да љи ни по ља ни цу по кри ве ну сне гом и на њој зе
чи ћа, ма њег не го нај ма њи миш, ка ко бе жи од не ког ку че та. ку че је би ло исто та ко 
вр ло ма ло и об у че но као пра ви ло вац: на гла ви је има ло зе ле ни ше ши рић с пе
ром и ма лу пу шку о ра ме ну. али зе чић је био вр ло брз, те га ку цало вац ни је мо
гла да ухва ти. За то љу ти то та да на ни ша ни на зе чи ћа же ле ћи да га ра ни. Ви да се 
упла ши, па куц ну опет на про зор чић, а пред њом се ство ри са свим но ва сли ка.

То је би ло, не ма сум ње, не где на оба ли афри ке. Ма ју шни го ли ша ви па туљ ци 
су игра ли ко ло око јед ног ма ло ве ћег, ко га су хте ли да иза бе ру за ца ра. Ме ђу
тим, Ви ди се он ни је ни ма ло сви ђао; она је ви ше во ле ла да цар бу де је дан ма ли 
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не ста шни па ту љак, ко ји се стал но освр тао на њу и пре тио јој пр сти ћем. али 
чим је она куц ну ла да ја ви сво ју же љу, чу до твор но ср це лут ки но се про мет ну у 
но ви при зор.

пред очи ма Ви ди ним ука за се не ко сме шно тр ка ли ште, на ко ме су ска кав ци 
при ре ђи ва ли тр ку. они су ска ка ли, као пра ви зе ле ни ко њи ци, пре ко пре по на 
на чи ње них од трав ки, пре ко ба ри ца ма ле них као ди нар. Сва ки тр кач ска ка вац 
био је упрег нут у ко ли ца ис пле те на од су ве тра ве у ко ји ма је се део по је дан цве
тић. Ви да је стре пе ла ко ће пр ви сти ћи. она је мно го же ле ла да ска ка вац ко ји је 
во зио цр вен ка пу бул ку пре тек не ко ли ца у ко ји ма је ишао раз ли чак. И зби ља 
та ко је и би ло. кад он сти же до ка мич ка ко ји им је био ме та, Ви да опет куц ну 
на про зор чић да че сти та по бед ни куска кав цу, а сли ка се опет про ме ни. Сад је 
она већ зна ла да тре ба са мо пр сти ћем куц ну ти у ок но, па да се но ви не ки при
зор по ја ви.

Сад је угле да ла не ку шко ли цу па ја ца. Ђа ци су би ли ма ли па ја ци и учи тељ 
та ко исто. па ја ци су ра ди ли гим на сти ку: ру ке го ре, до ле, на пред, на зад, пу за ли 
су уз мот ки це, окре та ли на пе та ма; а учи тељпа јац са мо је да вао такт луп ка ју ћи 
др ве ном но гом. Ви да ни је мо гла ока одво ји ти од па ја ца, и чу ва ла се сад до бро 
да слу чај но не куц не опет на ок но. Ме ђу тим опет се пре ва ри, а чу до твор но ср це 
лут ке спа ваљ ке опет по ка за но ву сли ку.

То је би ла со би ца не ке ма це по мо дар ке. Ма ца је би ла ма ла као да је из зе мље 
па ту ља ка. Тог ча са се баш спре ма ла за не ку шет њу. обу кла је пр во сук њи цу и 
ка пу тић од зеч јег кр зна. он да је на зу ла чи зми це то пло по ста вље не и ста ла пред 
огле да ло. Би ла је ле па као лут ки ца, али се ста ла још лиц ка ти: уми ва ла се, че шља
ла ша пи ца ма, уде ша ва ла уста. нај зад на ме сти ше ши рић. али ка ко га је рет ко 
ста вља ла, на ме сти га на тра шке, а Ви ди би жао да ма ца по ђе та ко сме шна у шет њу, 
па јој куц ну на про зор чић. (Са свим је за бо ра ви ла да ће ма це на јед ном не ста ти.)

И ево но ве сли чи це: три мај мун чи ћа игра ју се пи ља ка. пиљ ци су им ко ли ко 
нај сит ни ји пе сак, па ипак је два ста ну у њи хо ве ма ле ша чи це. кад ето ти чу ва ра 
зо о ло шког вр та, ода кле су си гур но си ро ти мај мун чи ћи би ли ума кли, те их ста де 
ју ри ти. Два се ус пу за ше уз др во, а тре ћег чу вар ухва ти, спре ман да га до бро из лу
па. Ви да хте де да спа се мај мун чи ћа, па куц ну на ок но, а сли ке не ста де од мах.

Та ко се Ви да це лог да на игра ла, јер је лут ки но ср це би ло не ис црп но. Ја бих 
вам ра до опи са ла све што је у ње му би ло, али бо јим се не ће те упам ти ти. За то 
сад мо рам да пре ки нем при чу.
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Чуд но ват до га ђај у про дав ни ци игра ча ка

Би ла је већ зи ма. круп не као пар чад ше ће ра па ху љи це па да ле су по гра ду и 
та ко уви ле ку ће да су ли чи ле на ве ли ке играч ке умо та не бе лим па му ком. 

про зор ве ли ке про дав ни це игра ча ка „код два па ја ца“ био је ско ро за сут сне
гом. па ја ци и лут ке, ко је су би ле у про зо ру, гле да ле су че жњи во кроз за ма гље но 
ок но ка ко се де ца ули цом гру два ју. по не ко де те би се за у ста ви ло пред про зо
ром и за ди вље но уз вик ну ло:

– ка ко је див на ова ве ли ка лут ка! об у че на је као да ће сад на гру два ње.
Или би не ки му шкар чић ра до сно пље снуо про зе блим ру ка ма и ус клик нуо:
– Да ли су ми ове див не лу чи је сан ке!
а тре ће не ко де те би ре кло ми сле ћи да лут ке не раз у ме ју го вор де це:
– Што ће лут ка ма сан ке? оне не уме ју ни да иду, а ка мо ли да се сан ка ју...
ка ко је би ла не де ља и ни ког ни је би ло у про дав ни ци, све су се лут ки це на ове 

уз ви ке па жљи во спу сти ле са сво јих по ли ца и до шле да ви де ка ко се де ца гру два
ју. па ја ци та ко ђе по ска ка ше са врв ци на ко ји ма су ви си ли и на че ти ше се око 
про зо ра. на чи ни се у про дав ни ци чи тав ва шар. Жу ти, со мот ски ме две ди ви де ћи 
да па ја ци на пу шта ју сво ја ме ста и са ми до ђо ше до про зо ра да про ви ре на снег. 
Гу ме ни ку чи ћи и ма це от ско чи ше, као лоп ти це, са сво јих ме ста, те по тр ча ше и 
они. лут ки цебе бе од ка у чу ка ста до ше да пла чу и мо ле да и њих до не су до про
зо ра, јер ни су са ме још уме ле да хо да ју. И у оста лим играч ка ма фе де ри по че ше 
да ра де: Ма ли ауто мо би ли по ју ри ше по по ду, за хук та ше се же ле зни це. на пу ни 
се про дав ни ца нај ра зли чи ти јим гла со ви ма. Тад за му мла не ки буц ма сти ме до:

– пред ла жем вам да и ми по ђе мо на гру два ње и сан ка ње. Иако сам ме двед, 
до са ди ло ми се да дре мам на сво јој по ли ци.

па ја ци пр ви при хва ти ше ра до сно пред лог ме дин. нај ста ри ји па јац, са 
злат ним пра пор ци ма на ка пи и ру ка ви ма, пре вр те се три пут у ва зду ху и ре че:

– Сви од мах да иде мо на сан ка ње!
лут ки це ве се ло за пље ска ше ру чи ца ма, ра ду ју ћи се што ће на сан ка ње. 

оне већ по че ше да обла че бе ле бун де, чи зми це и да ста вља ју ву не не ка пе.
– Да, али ка ко ће мо из и ћи одав де, кад је све за тво ре но? – ја ви се зе чић, ко ји 

је већ одав но вре бао зго дан час да умак не из гра да у шу му.
Сви се ду бо ко за ми сли ше; ни ко ни је мо гао да се се ти ка квог на чи на, ка ко 

да се изи ђе на ули цу. Ту се ја ви је дан ста ри вој ник од пла во обо је ног ли ма:
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– Ја пред ла жем – ре че он вој нич ким гла сом – да же ле зни це и ауто мо би ли 
уда ре на про зор, про би ју га, и да та ко по бег не мо.

Сви се са њим сло жи ше и по че ше се сло жно спре ма ти и уре ђи ва ти. пр во 
ста де до про зо ра нај ве ћа же ле зни ца у про дав ни ци. у њу су по се да ле лут ке за 
ко је ни је би ло сан ки и све играч кеин ва ли ди, са по ква ре ним фе де ри ма. Иза 
же ле зни ца би ли су ауто мо би ли пу ни лу та кабе би, јер оне ни су хте ле оста ти са ме, 
док дру ги иду у шет њу. Иза ауто мо би ла по ре ђа ле се че те ма лих вој ни ка од оло ва 
луп ка ју ћи о сво је до бо ше, обе ше не о вра ту. па ја ци су звец ка ју ћи пра пор ци ма 
пра ти ли ову му зи ку и ни за ли се у ре до ве. За њи ма су до шле лут ке на сан ка ма. 
Зе чић је ска као све по два ме тра у ви си ну, оче ку ју ћи час кад ће гру ну ти на по ље.

– по ла зи мо већ јед ном! – вик нуо је он не стр пљи во.
И же ле зни ца јур ну на про зор, раз би га и из ле те на ули цу, а за њом сви оста

ли. Сре ћом, већ је би ло под не и ни ко га ви ше ни је би ло на ули ци; сва су де ца 
би ла оти шла да ру ча ју. Играч ке су спо кој но про шле ули цом, из и шле из гра да и 
до спе ле на брег.

ка ко је та мо би ло див но! Шу мар ци су ли чи ли на сре бр не рас ко шне двор це, 
са гра ђе не са мо за па ја це и лут ке. Снег се бли стао на сун цу као да је по сут ми
ли јар да ма не ких ша ре них зве зди ца. Врап ци, ко ји све пр ви са зна ју, до шли су да 
ви де ко је то до шао на брег да се сан ка. Ина че, ни ког жи вог ни је би ло и играч ке 
по че ше да се гру два ју и сан ка ју. па ја ци се ста до ше му ње ви то бр зо спу шта ти 
низ брег и од мах на пра ви ше кли заљ ку. лут ки це су јед на дру гу за си па ле сне гом. 
ауто мо би ли и же ле зни це, као не ке цр не бу бе, кр ста ри ле су по сне гу. Ме две ди 
се гру два ли и ва ља ли по сме то ви ма, а зе чић од ра до сти све пре ко њих ска као. 
Ма ли же ле зни вој ни ци су кр ста ри ли и чу ва ли стра жу. Би ло је у при ро ди за и
ста та ко ве се ло и ле по, да сви ре ши ше да се до кра ја свог жи во та не вра ћа ју 
ви ше у град.

кад је су тра дан га зда до шао да отво ри сво ју про дав ни цу игра ча ка „код 
два па ја ца“, на шао је про зор раз лу пан и све по ли це пра зне. пра зне ве ли ке ку
ти је за лут ке, пра зне жи це на ко ји ма су се пре вр та ли па ја ци. ниг де зе че ва, ни 
ма лих гво зде них вој ни ка, ни ме две да, ни ауто мо би ла. на по ду се ва ља ло са мо 
не ко ли ко лоп ти.

Га зда по ми сли да је по кра ден и отр ча као без ду ше да ја ви у по ли ци ју. ни 
слу тио ни је шта се у тај час де ша ва на бр ду иза гра да.
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лут ка, па јац и мач ка

Јед но по сле под не у со би бе ху оста ли са ми лут ка Џи џи и па јац Звон ко. обо је 
бе ху вр ло умор ни, јер су се це ло пре под не игра ли с де цом.

па јац је мо рао све до под не да пље ска дла но ви ма, на ко ји ма су би ли при
чвр шће ни жу ти ли ме ни ко лу то ви, и при том да стал но кли ма гла вом. Иако је 
био до бар гим на сти чар, ипак га је ово за ма ра ло.

а Џи џи је мо ра ла стал но да ви че:
„Ма ма.“
Већ јој је гр ло би ло про му кло. про сто јој ни је би ло ја сно за што де ца то ли ко 

во ле кад она вик не пи ска вим, ско ро мр твим од умо ра гла сом:
„Ма ма.“
али по сле под не де ца бе ху не где оти шла с ма мом, те су Џи џи и Звон ко мо

гли си ти да се на од ма ра ју. Џи џи је ле жа ла у свом бе лом кре ве ту не по крет но, 
скло пље них очи ју; а Звон ко спа вао на по ду крај пе ћи, ши ро ко отво рив ши ру ке. 
Иза пе ћи је хр као ста ри ма чак, њи хов до бар друг.

Спа ва ли су они та ко два са та, а де ца ни ка ко да се вра те из гра да. Џи џи и 
Звон ко до ду ше још ле жа ху не по мич но, али ма чак уста де и по че ти хо, са свим 
ти хо да хо да по со би да их не раз бу ди. Ипак кроз не ко ли ко ча са ка про бу ди ше 
се и њих дво је.

– Цин – цин, – луп ну Звон ко сво јим ли ме ним дла но ви ма, – зар де це још не ма?
– Хва ла Бо гу, још се ни су вра ти ла, – од го во ри ма чак. – Слат ко сам се испа

вао; ина че, кад су она ту, не мо жеш ока скло пи ти.
– Мама, – ре че пи ска во лут ки ца, – ја их ипак во лим, без њих би би ло до сад но.
С њом се са гла си ше и па јац и ма чак: је сте да им де ца не да ју сна и ми ра, али 

у дру штву с њи ма увек је ве се ло.
– Цин, – цин, – за пље ска опет Звон ко, – хај де да ви ди мо да ли иду.
Сви тро је тад отр ча ше до про зо ра. Ма чак ско чи го ре пр ви, и пру жи им ша пе, 

те и њих по ди же, јер су би ли ма ли, да би са зе мље мо гли ви де ти. И та ко ста до ше 
да че ка ју.

кад, ево, на и ђо ше де ца. Ска ку та ла су ве се ло но се ћи не ке па ке те. лут ка, 
па јац и ма чак бр зо се тад спу сти ше с про зо ра и по ју ри ше ве се ло на вра та. оче
ки ва ли су да ће де ца сад од мах по че ти с њи ма да се ша ле и игра ју. али она и не 
при ме ти ше сво је ста ре играч ке већ по че ше ра до сно да рас па ку ју ку ти је, што 
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су их со бом до не ла. Из јед не ис ко чи но ва ве ли ка лут ка, об у че на у сви лу. лут ка 
је уме ла да спу шта и ди же очи, да пље ска ру чи ца ма и игра у круг. Сви су је с ди
вље њем гле да ли: де вој чи ца, де чак, ма чак, Џи џи и Звон ко. Де чак хте де да је по
ми лу је, али му се стра ре че:

– ево те би тво је же ле зни це, ме ни је ма ма лут ку ку пи ла.
Сви сад по ју ри ше да ви де же ле зни цу. а она, чим је из ва ди ше из ку ти је, по че 

да ле ти по со би, и да хук ће. Де ца од ра до сти пот пу но за бо ра ви ше на сво је ста
ре играч ке. Звон ко и Џи џи су за луд око њих об ле та ли и уми ља ва ли се; де ца их 
и не по гле да ше.

Та ко се про ду жи це ле не де ље да на. Да су Звон ко и Џи џи мо жда при че ка ли 
још ма ло, де ца би их по но во за во ле ла, чим би се за си ти ла но вих игра ча ка. али 
њих дво је бе ху вр ло увре ђе ни и ре ши ше да оду ка квој дру гој де вој чи ци или де
ча ку, ко ји би их ви ше во ле ли и с њи ма се игра ли. Јед ног ве че ра кад су се опет 
на шли са ми с мач ком, он за жмир ка сво јим зе ле ним очи ма па ре че:

– Ја знам у на шој ули ци дво је си ро ма шне јад не де це, ко ја ни ка да у свом жи
во ту ни су ви де ла игра ча ка. Јед ном сам се био уву као у њи хо ву со бу и чуо, ка ко 
че зну за лут ка ма и па ја ци ма. Ја вам пред ла жем да сви тро је на пу сти мо ове не за
хвал не бо га та ше, па да вас од ве дем до тих си ро тих ма ли ша на. они ће нас ма зи ти 
и по цео дан се с на ма игра ти.

– Цин, – цин, – пље сну ли ме ним дла но ви ма Звон ко. – Ја при ста јем, од мах 
нас во ди тој си ро тој де чи ци.

И Џи џи при ста де да се пре се ли, те та ко сви тро је још истог ве че ра по ђу. 
Ма чак на пред да по ка зу је пут, а њих дво је за њим. За њих дво је пут по кал др ми 
био је до ста те жак, јер су до тле ишли са мо по ку ћи, те их ма чак ста ви на ле ђа и 
та ко при спе ше пред ку ћу си ро та на. Ста до ше пред вра та.

– пст! – учи ни ма чак, – да чу је мо да ли су код ку ће.
И сви тро је се ућу та ше а из со бе се чу ли звон ки де чи ји гла со ви:
– ка ко би са да див но би ло, кад би од не куд за лу та ла у на шу со бу ка ква лут

ки ца. Има ли би смо с ки ме да се игра мо.
– а ја бих ви ше во лео да на и ђе па јац. па ја ци су не мир ни ји. С њи ма се бо ље 

игра...
али деч ко још и не до вр ши, а на вра ти ма се за чу:
– куц! куц!
То је Звон ко луп нуо сво јом ша чи цом.
Вра та се бо ја жљи во отво ри ше, јер су ма ли ша ни по зна ли да то не ку ца њи хо

ва ма ма. у пр ви мах ни ко га не опа зи ше, јер је био мрак, али ма чак за ма у ка:
– До вео сам вам сво је ма ле при ја те ље. они ће от са да увек код вас жи ве ти и 

са ва ма се игра ти.
Тек та да де ца угле да ше ко су њи хо ви го сти, па за пље скав ши ра до сно уве

до ше их све тро је у со бу.
Си ро та де вој чи ца, кад ви де ка ко је Џи џи ле па, жар ко је за гр ли и ста де је 

љу би ти. Де чак узе па ја ца, ди же га на ра ме и ста де с њим тр ча ти по со би. а ма чак 
ско чи на сто ли цу по сма тра ју ћи кроз тре па ви це из не над ну ра дост си ро та на.

ни ка да то ли ко сре ће ни је би ло у тој си ро тињ ској со би ци. И де ца ско ро не 
ве ру ју ћи свом ср цу и сво јим очи ма ста до ше ис пи ти ва ти мач ка:
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________    Срце лутке спаваљке   ________

– Је ли исти на да ви ше ни ка да не ће те од нас оти ћи?
– ни ка да, ни ка да! – по ви ка ше у глас ма чак, Џи џи и Звон ко.
Та ко сви тро је оста до ше ту за увек. И по сле још мно го, мно го го ди на, ка да 

су де ца већ би ла од ра сла и оста ри ла, се ћа ли су се ле пог ве че ра кад је Звон ко за
ку цао на њи хо ва си ро тињ ска вра та.ДЕ
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Чи каМраз

про бу ди се ра но ма ли Стан ко па отр ча про зо ру да ви ди па да ли снег. Те зи ме 
и он се по чео сан ка ти; до тле је био вр ло ма ли, те ни је ни знао шта је то снег 

и сан ка ње. али тог ју тра ок на су осва ну ла за мр зну та, по њи ма се би ла ухва ти ла 
фи на ле де на по ко ри ца, па се ни је мо гло на по ље ви де ти. Стан ко до тле не бе ше 
ни кад опа зио та квих про зо ра, и за чу ђе но упи та ма му:

– Ма ми це, ко је при ле пио ове сјај не ли ске по про зо ру?
Ма ми ца за гр ли Стан ка па му ре че:
– Чи каМраз је но ћас за ле дио про зо ре и на цр тао по њи ма те див не сре бр

не гра не.
– а ко је то, ма ми це, чи каМраз? – упи та ра до зна ло Стан ко.
Та да га ма ма опет за гр ли и по че му при ча ти:
– Чи каМраз је пу сти њак. он жи ви на јед ној ви со кој пла ни ни. ле ти се са

кри је у гу ду ру и отуд не из ла зи, јер му ле то мно го шко ди. а чим на и ђе зи ма, он 
из ла зи из гу ду ре и се да на нај ви ши ка ме ни пре сто у пла ни ни.

– а ка кав је чи каМраз, ма ми це? Је ли стар као наш де да?
– о, још мно го ста ри ји, – од го во ри му ма ма. – он је сав сед, и што год так не 

сво јим пр стом, то по ста је бе ло. ето, он је но ћас куц нуо на наш про зор и ок на 
су по бе ле ла од ле да.

– Зар он си ла зи са пла ни не? – упи та ма ли Стан ко.
– Си ла зи, раз у ме се. у ру ци но си ле де ни штап, а на но га ма ле де не чи зме. 

кад он у њи ма иде, зе мља се мр зне. а кад чи каМраз про во за чам цем по ре ци, 
она се од мах за ле ди и по ста не као ве ли ко бе ли ча сто огле да ло. а кад се ди на 
свом пла нин ском пре сто лу и мах не ле де ним шта пом кроз обла ке, они се пре
тва ра ју у снег и спу шта ју на зе мљу.

Стан ку се све ви ше сви ђа ла при ча о чи каМра зу, па мо ља ше ма му да на ста
ви, што она вр ло ра до учи ни:

– Чи каМраз мно го во ли до бру де цу, – ре че она Стан ку. – Исто та ко он је 
при ја тељ се ља ка. он им по ма же да узо ру њи ве. обич но у ноћ кад се љак и не 
слу ти, чи каМраз се спу сти са пла ни не но се ћи ле де ни плуг у ру ка ма, те уз о ре 
за ноћ оно, што би се ља ци ора ли де сет да на.

кад чу све ово ма ли Стан ко по же ле да ви ди чи каМра за и за мо ли ма му да 
га пу сти на по ље. она га пу сти, са мо му ре че да не сме из ла зи ти из дво ри шта.
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________    Срце лутке спаваљке   ________

Чим Стан ко изи ђе у дво ри ште, по гле да да чи каМраз слу чај но још не сто ји 
под њи хо вим про зо ром. али та мо ни је би ло ни ко га. он он да за ви ри, да се ни је 
са крио иза др ве та, па иза ку ци не ку ћи це. Ме ђу тим, ни ту га не на ђе. За то Стан
ко изи ђе на ули цу да га тра жи.

а зна те ли где је био чи каМраз? Се део је иза пло та и луп као ле де ним шта
пом по зе мљи. па чим угле да да Стан ко по жу ри из дво ри шта, по ђе за њим да га 
чу ва, јер је мо гао вр ло ла ко за лу та ти или се окли зну ти на ле ду. Та ко су ишли 
не ко вре ме ули цом: Стан ко на пред а чи каМраз иза ње га. али де ти ње су но ге 
би ле мла ђе и чи каМра зу се до са ди да трч ка ра за њим, па по тај но, да га Стан ко 
не опа зи, ушти ну га за уши.

– уху, – хук ну ма ли шан од зи ме, про тр ља уши, али на ста ви сво ју шет њу.
кад чи каМраз то ви де, упла ши се да де те не за лу та, па га сна жно лу пи сво

јим ле де ним шта пом по јед ној, па он да и по дру гој ру ци. – уху, – опет хук ну 
Стан ко од зи ме, за ву че ру ке у џе по ве, али и да ље на ста ви шет њу скре ћу ћи у 
дру гу ули цу да и та мо по тра жи чи каМра за.

он да чи каМраз љу ти то по тр ча за њим и уда ри га сво јим шта пом по обра
зи ма и ста ви му ма ло ле да у нос. а то то ли ко за бо ли Стан ка, да по че гла сно пла
ка ти и за бо ра вив ши пот пу но на чи каМра за по тр ча на траг ку ћи.

Ма ма га је већ за бри ну то че ка ла на ка пи ји, узе ла га на ру ке и уне ла га у со бу 
и ста ла ка ра ти:

– Ви диш, шта бу де кад де ца не слу ша ју. Чи каМраз ти је ишти пао уши и ис ту
као по ру чи ца ма. али ако бу деш до бар он ће ти по сле под не по сла ти пу но сне га, 
па ћеш се сан ка ти.

Та ко је ма ма го во ри ла, а чи каМраз, ко ји је до пра тио Стан ка до ку ће, сто
јао је под про зо ром и све чуо. на ро чи то му је би ло ми ло кад је Стан ко обе ћао 
ма ми да ће би ти до бар. За то чи каМраз зби ља узе бр зо свој штап и вра ти се на 
пла ни ну. Та мо раз мах ну не ко ли ко пу та по обла ци ма, пре тво ри их у кру пан 
снег и по сла их да пад ну на ва рош где је жи вео Стан ко.

а по сле под не то га да на ма ма од ве де ма лог Стан ка на сан ка ње, на не ки бре
жу љак иза ва ро ши. Та мо су се сан ка ла и оста ла де ца из ва ро ши. а док су се она 
та ко ве се ли ла на сне гу, гру два ла и сан ка ла, чи каМраз је се део у сен ци шу ми це 
на па њу. Слу шао је ка ко де ца ви чу и пе ва ју и би ло му је вр ло ми ло. Знао је да им 
је он ову ра дост при чи нио. пред ве че он си ђе ме ђу де цу да ви ди иде ли им се 
ку ћи, али она су би ла још у нај бо љем рас по ло же њу, и ни је им се још ра ста ја ло 
са сне гом. Ње му за то би жао да их још рас те ру је, па оде да пр во по свр ша ва не ке 
дру ге по сло ве: да за ле ди ре ку и пут ко ји је во дио ва ро ши. Тек по сле ово га он 
по но во до ђе на бре жу љак и по че да рас те ру је де цу ку ћа ма, да им се ро ди те љи 
не би бри ну ли. пре ма не по слу шни ма је био вр ло строг шти пао им је обра зе и 
ту као их по ру ка ма.

а ма ли Стан ко се са оста ли ма сан као до са мог ве че ра, али чим осе ти да га 
не што хлад но луп ка по ру ка ма, се ти се да ће то опет би ти чи каМраз, за то од
мах по слу ша и оде ме ђу пр ви ма ку ћи.

Та ко је би ло то га да на, а та ко је по сле и це ле зи ме чи каМраз слао ма лом 
Стан ку сне га, ту као га по ру чи ца ма кад не слу ша – али су увек оста ли до бри 
при ја те љи.
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ка ко су дру го ва ле свра ка и пат ка

Жи ве ла је свра ка на гра ни бу кве, у про план ку. Мо гла је, исти на, ме ња ти 
стан кад је хте ла: у про план ку је би ло без број гра ња, а око про план ка 

мно го дру гих шу ма. али њој је на тој гра ни бу кве би ло нај при јат ни је, јер је у 
бли зи ни те кла ре ка и вр ло се ја сно мо гло с те гра не ви де ти дво ри ште су сед не 
ку ћи це. а свра ка је мно го во ле ла да гле да у то дво ри ште, јер су у ње му жи ве ли 
по го спо ђе ни ро ђа ци пти ца: ко ко ши, пев ци, пат ке, ћур ке и гу ске. она је са за ви
шћу по сма тра ла, ка ко ују тру па да ју пре гр шти ку ку ру за и пше ни це пред из глад
не лу жи ви ну, док је она мо ра ла увек ду го да лу та, да би на шла се би хра не. Сви
ђа ло јој се и да гле да ка ко се уве че бли ста ју ок на про зор ска, и раз би је не 
ра зно бој не ср че на бу њи шту. Свра ка је уоп ште во ле ла го спод ство.

Јед не не де ље свра ка се спре ми ла у шет њу. Ра но ују тру је уста ла и угла ча ла 
кљун о ко ру др ве та, да би јој се бо ље си јао. он да је ду го лу па ла кри ли ма, да их 
ис тре се од пра ши не, ста ви ла свој бе ли шал чић око вра та и оти шла до по то ка 
да се огле да. Би ла је за до вољ на сво јим из гле дом: кљун се си јао, бе ли шал чић се 
из два јао ја сно од цр но мо дрих кри ла и зе лен ка стог ре па. она за до вољ но прх ну 
по про план ку. Час је ска ку та ла, час се ди за ла на кри ла. Изи ђе на ли ва ди цу. 
отуд се ле по ви де ло су сед но дво ри ште и ку ћи ца. Свра ка от ска ку та до бу њи шта, 
и про ви ри кроз плот. по дво ри шту се ше та ла, за ба цив ши гор до гла ву, јед на пат
ки ца. Свра ка по же ле да се упо зна с њо ме, и пре ле тев ши плот уђе у дво ри ште.

И ста до ше јед на дру гу ра до зна ло за ви ри ва ти.
– Хо ћеш ли да ма ло за јед но ле ти мо? нај при јат ни је је ра но ују тру ди ћи се 

ма ло у зрак.
– Ра до бих ле те ла, – од го во ри пат ки ца свра ки, – али кри ла су ми крат ка, и 

рђа во ле тим. Бо ље да ма ло пли ва мо.
али ка ко свра ка ни је зна ла да пли ва, спо ра зу ме ше се да јед на дру гу уче: 

пат ки ца свра ку пли ва њу, а она њу ле те њу. Та ко њих две по ђо ше у шет њу. Шум
ске су се де свра ки не гле да ле су ра до зна ло кроз гра ње, ка ко но ве при ја те љи це 
ве се ло ли ва дом ше та ју. Свра ка је при ча ла о шум ском жи во ту, а пат ка о за ба ва
ма и го зба ма у дво ри шту. пред ве че је свра ка свра ти ла у дво ри ште и по слу жи ла 
се жи том код сво је уми ља те при ја те љи це.

Дру ге не де ље пат ки ца је ишла у по хо де свра ки у про пла нак, и ду го су ше
та ле по крај ре ке. пат ка је хва та ла ри бе и пу но глав це, бућ ка ла се по ви ро ви ма, 
си лом увла чи ла свра ку у во ду и пр ска ла је ши ште ћи кроз кљун.
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________    Срце лутке спаваљке   ________

по сле су се све че шће ви ђа ле, и би ва ле за јед но од ју тра до мра ка. Је ди но се 
уве че ра ста ја ле кад је пат ка ишла на спа ва ње са оста лим ста нов ни ци ма дво ри
шта у ма лу ку ћи цу, опле те ну пру ћем.

Ме ђу тим, јед ног да на пат ки ца не до ђе на са ста нак у шу му. уза луд је свра ка 
гле да ла уз ре ку не ће ли је угле да ти да пло ви, она ни је до ла зи ла. Дру гог да на 
свра ка оде до дво ри шта, али ни та мо је не на ђе. Свра ка хте де да се рас пи та код 
ко ко шки шта се до го ди ло с ње ном при ја те љи цом, али је оне на па до ше и ис те
ра ше из дво ри шта ми сле ћи да је до шла да тра жи хра не. он да она по бе же у шу му, 
на сво ју бу ко ву гра ну, и по че гор ко пла ка ти за пат ки цом. Си гур но је ве ро ва ла 
да су је га зде за кла ле.

Ту жи ла је она та ко сва ког да на за сво јом при ја те љи цом. Да њу је за бри ну то 
об ле та ла око ли ну, не ће ли је ипак где угле да ти; а но ћу кад би ви де ла да је ниг де 
не ма, опет би гла сно пла ка ла. ово свра ки но по на ша ње до са ди се ДивГа вра ну, 
нај ве ћој пти ци у тој шу ми, па јој ре че:

– по што ва на су се до, пре ста ни јед ном да ме но ћу бу диш сво јом пи ском, 
ина че ћу мо ра ти да бе жим у дру гу шу му.

а свра ка му од го во ри:
– ДивГа вра не, не љу ти се, већ ми по мо зи да на ђем сво ју при ја те љи цу.
а он јој зби ља обе ћа да ће про на ћи пат ки цу, са мо ако је још у жи во ту.
а ево шта се би ло до го ди ло с пат ки цом (знам да је два че ка те, да вам то ка

жем): Јед ног да на ње на га зда ри ца ре ши да је про да, јер је пат ки ца би ла не мир
на, лу та ли ца, и увек мр ша ва, те је ни су мо гли кла ти. Све за јој тад но ге, пре ба ци 
је пре ко об ра ми це и од не се у град на трг. Ту жно је би ло се љан чи ци пат ки у 
гра ду. Дво ри ште од ка ме ња, ниг де др ве та ни трав ке, а у ма лој ку ћи ци од жи це 
би ло је вр ло су мор но, јер ни је има ла дру штва. Исти на но ве га зде су јој да ва ле 
да је де ко ли ко хо ће, али њој се ни шта ни је је ло и све је ви ше мр ша ви ла. али 
нај те же јој је од све га би ло што ни је ви ше мо гла ше та ти са сво јом при ја те љи цом 
свра ком. Гле да ју ћи у не бо увек је ми сли ла:

– За што се сад свра ка не по ја ви? она бар мо же да ле ти куд хо ће. Мо жда би 
ме не ка ко мо гла и спа сти.

Та ко ми сле ћи јед ном, угле да она не ку огром ну пти цу, где кр ста ри над дво
ри штем. Тад по че гла сно га ка ти, не би ли је та пти ца чу ла и сле те ла ма ло до ње. 
И та ко се за и ста и до го ди. пти ца се по че спу шта ти по ла ко и па де на кров пат
ки не ку ће.

– Ја сам ДивГа вран, – ре че пат ки ци, – и тра жим свуд по све ту пат ку, при
ја те љи цу мо је су се де свра ке, хтео бих да је спа сем и од не сем на траг у се ло.

а пат ки ца се об ра до ва, па ре че:
– Ја сам при ја те љи ца тво је су се де; мо лим те спа си ме.
Тад се ДивГа вран спу сти на зе мљу, ста ви пат ки цу се би на ле ђа и ди же се 

опет у зрак. За трен ока би ли су у про план ку крај ку ће где се пат ки ца ро ди ла и 
од ра сла. Свра ка од ра до сти ни је зна ла шта да ра ди, са мо је ра до сно ска ку та ла. 
а ка да су ста ре га зде у дво ри шту опет угле да ле пат ки цу, то ли ко су се об ра до
ва ле и за чу ди ле да су је за во ле ле ви ше од свих ста нов ни ка свог дво ри шта.

Та ко се и да нас пат ки ца и свра ка дру же, а са ДивГа вра ном жи ве у ве ли ком 
при ја тељ ству.
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Мач ко ви – му дра ци

Чу ће те сад ка ко се то све сме шно до го ди ло.
 у не кој да ле кој зе мљи жи ве ла су два мач ка му дра ца. они су умно го ме ли

чи ли на свој род, има ли су реп, ма у ка ли су, во ле ли су сла ни ну, али су про по ве
да ли да не тре ба је сти ми ше ве и да ће мач ко ви, ко ји их бу ду је ли, оти ћи у па као. 
по ред ово га они су учи ли и да ли си це не тре ба да је ду пи ли ће, ни пси да ди ра ју 
зе че ве. Би ли су за сло гу ме ђу жи во ти ња ма. Сво је про по ве ди су др жа ли у школ
ском по дру му. Мно ге ста ре мач ке, мач ко ви и оста ле жи во ти ње су до ла зи ле да 
их слу ша ју, за до вољ но пље ска ле, али су и да ље мач ке хва та ле ми ше ве, ли си це 
пи ли ће, пси зе че ве. ни су мо гли ни ка ко да се од у че сво јих ста рих на ви ка, иако 
су осе ћа ли да би то див но би ло.

Мач ко ви му дра ци су жи ве ли ду го у шко ли, слу ша ли иза пе ћи ка ко учи тељ 
пре да је ђа ци ма, пра ве ћи се да ни шта не чу ју и не ви де. они су та ко из у чи ли 
сву учи тељ ску ве шти ну и за то су на ми сли ли да отво ре шко лу у ко јој ће про по
ве да ти о сло зи ме ђу жи во ти ња ма и зве ри ма. али ка ко њи хо ва на у ка ни је ути
ца ла на ста ре зве ри и жи во ти ње, од лу че да у сво ју шко лу при ма ју убу ду ће, са мо 
ма ле мач ки це и оста ле мла ђе жи во ти ње, па да их они вас пи та ју. Мач ки це су 
сме ле има ти са мо две не де ље, зе чи ћи не де љу да на, пи ли ћи су мо гли има ти ме сец 
да на, исто та ко ли си чи це и ку чи ћи. Ми ше ви су мо гли би ти и ста ри ји, по што 
ни ко ме ни је пре ти ла опа сност од њих.

ка ко је шко ла би ла у се лу, мно го се жи во ти њи ца упи са ло. Ми ши ћи су се
де ли у пр вом ре ду, јер су би ли нај ма њи. Иза њих су би ли пи ли ћи, па ма це, па 
иза њих ку чи ћи и ма ле ли си це. Сви су жи ве ли у искре ној сло зи, јер су би ли вр ло 
мла ди и ни су зна ли за сва ђе и не сло ге у све ту. као и оста ла де ца, они се ни су у 
то ме ша ли.

Мач ко ви му дра ци су се са њи ма игра ли пр во ра зних ига ра, да их осло бо де. 
по сле су по че ли да их уче ка ко се ву ку ко се и пра ве цр те, јер су хте ли пр во да 
их на у че да чи та ју и пи шу, па он да тек да им про по ве да ју о ми ру.

Ста ри ји му драц Жмир ка ло, на пи сао је јед ног по не дељ ни ка на по ду по
друм ском сло во: о, и по ка зао им ка ко се из го ва ра. про звао је по том нај мла ђег 
ми ши ћа Ци ју ка ла. За луд је ра ни је об ја шња вао ка ко се на ме шта ју уста, да би се 
из го во рио глас: о, си ро ти ми шић је го во рио са мо: циуциу.

Раз љу ћен ми ши ће вом глу по шћу, му драц про зо ве јед но пи ле:
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________    Срце лутке спаваљке   ________

– Хај де ти, Ша ре ни Ре пи ћу, ка жи глас: оо!
– пиупиу, – за пи у ка Ша ре ни Ре пић и се де за до вољ но, као да је тач но ка зао.
Још љу ћи му драц про зва ку чен це Рун до ва, а оно на ко стре ше но за ла ја:
– ав, – ав, ав!
Ма ла ли ја Љу ти ца, ко ја је би ла нај бо љи ђак у шко ли, ди же ша пу, да по ка же 

ка ко она зна, и му драц је про зва:
– кев – кев – кев, – за кев та ли ја ра до сно, ми сле ћи да је по го ди ла.
Ма ца ули зи ца ис тр ча чак до му драч ког сто ла, ста рог сан ду ка, хва ле ћи се 

да зна.
– Мау – мау! – по че она уми ља то из ви ја ти, на да ју ћи се по хва ли.
кад ви де му драц да је и ње го ва љу би ми ца по гре ши ла, и да их не мо же на у

чи ти ни да чи та ју, а ка мо ли да се до кра ја жи во та сла жу и во ле, на љу ти се та ко, 
да по же ле да их све ис ту че. али се уз др жа и по че по ка зи ва ти сло во а, на да ју ћи 
се да ће им то лак ше ићи.

– ка жи, Ци у ка ло, ааа!
– Циу – циу! – упла ше но за ци у ка ми шић, јер је слу тио не ко зло.
И зби ља овог пу та му драц се то ли ко на љу ти, да за бо ра ви сво ју на у ку ка ко 

не тре ба мач ке да је ду ми ше ве, те по ју ри на Ци у ка ла да га про гу та. на пра ви се 
у по дру му чи та ва гу жва; по че ше мач ке да ју ре ми ше ве, а ку чи ћи да ју ре зе че ве 
и ли си це; ли си це уда ри ше на пи ли ће. Сва ки је ви као не што на свом је зи ку, гле
да ју ћи да утек не жив и здрав из по дру ма. Ми ши ћи се по са кри ва ше у ру пе на 
по друм ском зи ду. пи ли ћи, ко ји ма су за вре ме шко ло ва ња већ би ла по ра сла 
кри ла, из ле те ше ис пред ли си ца кроз про зор и са ку пи ше се у гра ње др ве ћа. Зе чи
ћи су уме ли већ до бро да ска чу, па по ска ка ше кроз вра та, а ку чи ћи за њи ма. 
Сре ћом се зе чи ћи по са кри ва ше у жбу ње и та ко спа со ше. у по дру му оста до ше 
са мо мач ко ви му дра ци и ли си це. они се ср дач но по здра ви ше, па ли си це у шу му, 
а мач ко ви оста ше у по дру му да раз ми шља ју.

не знам да ли још про по ве да ју сво ју ста ру на у ку.
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оче ви у шу ми

Ста ри вук је се део за бри нут у сво јој ја зби ни. Су тра су би ли оче ви, а он још 
ни је био на ба вио играч ке, ко ји ма ће се одре ши ти сво јим ма лим ву чи ћи ма. 

Јед ном је из при крај ка чуо њи хов раз го вор, при ча ли су шта би ко ји же лео да 
до би је за оче ве.

нај ста ри ји је ре као:
– Ја бих во лео да до би јем за оче ве жи вог зе ца. Зе че ви мо гу ви со ко да ска чу.
– а ја бих во лео ка кву ли ју. Ју че сам ви део јед ну кад је про тр ча ла шу мом, 

па ми се сви де ла мно го ње на жу та бун да, – ре као је дру ги.
Тре ћи је ре као:
– Исти на је, ли си це су ле пе, али бих ја ипак ви ше же лео ве ве ри цу. Ве ве ри це 

су не мир не, па би смо се игра ли по цео дан.
нај мла ђи је слу шао сво ју бра ћу па уз вик нуо:
– не уме те да би ра те! Зар не зна те да је јаг ње нај леп ша жи во ти ња. Ја бих је

ди но во лео да до би јем јаг ње.
Ста ри вук је обич но сво јим си но ви ма ис пу ња вао сва ку же љу, али је ове же ље 

би ло до ста те шко ис пу ни ти, јер је све жи во ти њи це тре ба ло жи ве ухва ти ти. За то 
је ста ри вук и био за ми шљен, и ни је му се из ла зи ло из ја зби не.

Ипак, по сле под не об у че бун ду и чи зме, па по ђе у шу му. Снег је гу сто ве јао, 
пре тва рао жбу ње у бе ле сме то ве и за си пао пу те ве, и тра го ве зве ри.

Ишао је та ко вук, ишао, кроз ду бо ки це лац, на ле ђи ма му се ухва тио снег 
као на ка квом кро ву, а још ни ко га да срет не. кад га са не ког др ве та лу пи пра во 
у че ло гру два сне га. Вук за ста де, за чки љив ши очи ма, да би кроз ве ја ви цу бо ље 
ви део, а од не куд с дру ге стра не уда ри ше га опет две гру две у ле ђа.

– ко ме то га ђа сне гом? – љу ти то упи та вук, јер не мо га де ни ког да опа зи.
а из ду пљи бу ка ва по мо ли се не ко ли ко ве се лих ве ве ри ца, и кроз смех му 

до вик ну:
– Ми, ми, ду го ре пе ве ве ри це. Хо ћеш ли с на ма да се гру дваш?
кад то чу, вук од мах умек ша глас и од го во ри љу ба зно:
– Ја сам стар за то, али мо ја де ца во ле да се гру два ју, ако хо ће те, по ђи те за мном.
Чув ши ово, мно ге се ве ве ри це опет са кри ше у ду пље, бо ја ле су се да вук не 

сми шља ка кво зло. Са мо јед на вр ло ма ла ис ко чи из ду пље на гра ну и упи та:
– а да не ћеш да ме пре ва риш и про гу таш?
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– не бој се, – обе ћа вук, – су тра је мој пра зник, оче ви, ни ком не ћу зла учи ни ти.
он да ве ве ри ца по ђе са њим, рас пи ту ју ћи ко ли ко има де це и је су ли не мир на. 

по не кад би ма ло за о ста ла гру два ју ћи се са вра на ма и врап ци ма, али би га опет 
бр зо сти гла.

Ишли су та ко, ишли, кад ето ти че те зе че ва; ис ко чи из че те и по че да пре
ска че ву ка, по зи ва ју ћи га у игру:

– Хај де с на ма да се играш! Ми ће мо бе жа ти, а ти нас ју ри.
И зе че ви се ста до ше гро хо том сме ја ти, јер су зна ли да су бр жи од ву ка, и да 

их он ни кад не би мо гао ухва ти ти.
– Ја не мо гу да тр чим, већ сам стар, – ре че им он, – али код ку ће имам че ти ри 

си на, ко ји би се ра до са ва ма игра ли. ако хо ће те, по ђи те са мном.
Зе че ви на чи ни ше ши рок круг око ву ка не сме ју ћи да му при ђу са свим бли зу. 

Из го ми ле се из дво ји са мо нај мла ђи зе чић, не ки не ста шко бе лог ре па, го во ре ћи:
– Ја ћу по ћи с то бом, јер же лим да ви дим ка ко из гле да ју ма ли ву ко ви.
Ишли су та ко њих тро је и кад за ђо ше већ у дру ги крај шу ме про ма че по

крај њих ли си ца.
– уда ри је гру двом! – ре че вук ве ве ри ци, – Имам не што да је пи там.
Ве ве ри ца тад уда ри ли ју по ле ђи ма и она се окре те, али спа зив ши ву ка хте де 

да бе жи.
– Хеј, ли јо, – до вик ну јој он, – ку да си то по шла?
– Идем у се ло да тра жим хра не.
– не мој се му чи ти; бу ди не ко ли ко да на мој гост. Ја имам код ку ће бо га ту 

зим ни цу. ево и ве ве ри ца и зец су по шли, – до да де вук, јер је ви део ка ко она 
дрх ти од стра ха.

пре не го што ће му при ћи, ли ја опре зно упи та:
– а да не ко зло не сми шљаш? Знам ја те бе, ти си ста ри кр во лок.
– не бој се, су тра је мој пра зник, су тра су оче ви; та да ни ко ме зла не чи ним.
– е, он да ти ве ру јем, ако су су тра оче ви, јер ни мо ја мај ка ни ка да на Ма те

ри це не хва та пи ли ће, – охра бри се ли ја и по ђе с ву ком.
Снег је већ био пре стао и кроз шу му се бо ље ви де ло. Зец и ве ве ри ца су се 

уз гред игра ли, а вук и ли си ца при ча ли ка ко је у шу ми ле по ка да па да снег, и се
ћа ла се не ких сво јих до жи вља ја. утом угле да ју где пу тем иде се љак са јаг ње том 
на ра ме ну. Био је за ми шљен и гле дао пре да се. Вук тад пред ло жи ли си ци:

– Хај де да му пре се че мо пут; он ће се, кад нас угле да, упла ши ти и ис пу сти ти 
јаг ње, па ће мо га ми узе ти.

Та ко и учи не. на гло ис пад ну на пут пред се ља ка, а он се пре пла ши, ис пу
сти јаг ње и по бег не у се ло. ли си ца он да на то ва ри јаг ње ву ку на ле ђа и на ста ве 
пут. Јаг ње не ко ли ко пу та по ку ша да одре ши но ге и да по бег не, али му вук као и 
оста ли ма ре че да се ни шта не бо ји и да му се ни ка кво зло не ће де си ти.

пред са мо ве че при спе ше ву ко вој ја зби ни. Ма ли ву ци су већ спа ва ли. Ду
го су че ка ли оца да се вра ти из шу ме, па су та ко и за дре ма ли. а ста ри вук, кад се 
уве ри да му де ца спа ва ју, уве де зе ца, ли ју, ве ве ри цу и јаг ње у ја зби ну и са кри их 
иза спле та жи ла. Та мо им да де да ве че ра ју: ли ји су вог ме са, зе цу не ког ли шћа, 
ве ве ри ци ша ку ора ха, а јаг ње ту се на и ме ки ња. по сле ово га и вук ле же да спа ва 
у ја му пу ну су вог ли шћа.
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Ра но ују тру, тек су врап ци по че ли да се бу де и зо ра да се пла ви по сне гу, 
про бу ди ше се ву чи ћи и од мах отр ча ше да ве жу ста рог ву ка. Је дан га то бож 
ухва ти зу би ма за но гу, дру ги за уво, тре ћи за реп, нај мла ђи му пре пре чи пут да 
не по бег не.

– не ће мо те пу сти ти, док нам се не одре шиш! Шта си нам до нео из шу ме? 
Где си са крио по кло не? – за гра ја ше ву чи ћи:

а вук вик ну:
– Хеј, мо ји го сти, је сте ли буд ни!
Иза жи ла пр ви ис ко чи зец, па за њим ве ве ри ца; ли ја од не куд опре зно по

мо ли сво ју њу шку а јаг ње за бле ја. Ву чи ћи од мах пу сти ше оца, и по ју ри ше да 
сва ки узме жи во ти њи цу, ко ју нај ви ше во ли. Њи хо вој ра до сти ни је би ло кра ја, 
ни кад та ко ле пих по кло на ни су до би ли. Бр зо су се спри ја те љи ли и са ли јом, и 
са јаг ње том, и зе цом и ве ве ри цом, а и они се бр зо осло бо ди ли и ста ли сло бод но 
да ска чу по ја зби ни. по сле су из и шли на снег и гру два ли се до уве че. а та ко је 
по сле оста ло и це ле зи ме.

Вук и ву чи ћи су чу ва ли сво је го сте од окол них зве ро ва, све док су код њих 
би ли. а и по сле, кад су ву чи ћи по ра сли и кад су се њи хо ви при ја те љи вра ти ли 
сво јим ку ћа ма, при ја тељ ство је из ме ђу њих оста ло исто. Че сто су је дан дру ги
ма ишли у по хо де, а кад би се слу чај но у шу ми сре ли, увек су за ста ја ли и ду го 
раз го ва ра ли.
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ку ца Вау у за ба ви шту

Вау је по сма трао уз не ми ре но куд се Ми ра спре ма. Ма ма јој обла чи но ве ци
пе ле и ста вља јој но ву ка пу, као кад се иде у шет њу. Вау се тад уми ри, у на ди 

да ће и ње га као и увек по ве сти са Ми ром. али шта то Ми ра још узи ма со бом? 
Ма ма јој ста вља на ле ђа ша ре ну тор бу, ка кву Вау још ни кад ни је ви део на Ми
ри ним ле ђи ма. За то он по чи ње опет уз не ми ре но да ла је, бо је ћи се да Ми ри не 
пре ти ка ква опа сност. али ма ма пр стом по ка зу је да Вау тре ба да лег не у свој 
кут, и од ла зи не куд жур но са Ми ром.

ка да је остао сам Вау по че пла ка ти, не што се бо јао са мо ће, не го што и ње га 
ни су по ве ли у шет њу. а мо рио га је и страх због Ми ре. За то бр зо на пу сти угао у 
ко ме је ле жао и по пе се на сто ли цу да ви ди кроз про зор ку да ће ма ма од ве сти 
де вој чи цу. И опа зи зби ља ка ко је ма ма бр зо, бр зо од ве де низ ули цу и скре те за 
пр ви угао. Ви ше се ни шта ни је мо гло ви де ти, и Вау се опет ту жно вра ти у свој 
угао, об у зет стра шним бри га ма. Ње му се чи ни ло да ће де вој чи цу у шет њи на
па сти не ко ту ђе ку че, или ће је мо жда не ко хте ти да би је, а он, не ће би ти ту да 
је бра ни. Јер увек кад год је ма ма Ми ру хте ла да ту че, Вау је при ти цао у по моћ и 
ски као жа ло сно све до тле, док јој ма ма не би опро сти ла. а кад би у шет њи, на 
Ми ру за ла ја ло не ко ту ђе ку че, Вау би га та ко стра шно по гле дао и јур нуо на ње га, 
те му ви ше ни је па да ло на ум да Ми ру ди ра.

За то је Вау био љу би мац Ми рин и нај бо љи њен друг. она је с њим де ли ла и 
ру чак и ве че ру, а по не кад, кад ма ма не ви ди, пу шта ла га је и да спа ва на ње ној 
по сте љи.

али куд је то ма ма од ве ла Ми ру та ко ра но ују тру, кад се обич но још не иде 
у шет њу? И за што се отуд вра ти ла без ње са ма? Вау ни ка ко ни је мо гао да до ђе 
к се би од чу да и ту жно је об ле тао око ма ме ла ју ћи све ви ше и ви ше. То је на ње го
вом је зи ку зна чи ло:

– Где је, где је Ми ра?
Ма ма се је два до се ти шта је Вау пи та и ре че ми лу ју ћи га:
– Ми ра је у за ба ви шту. она сад има пет го ди на и мо ра да учи пе сми це и 

бро ја ње.
Вау је от при ли ке раз у мео да је то не што вр ло ва жно, али, ипак ни је ни ма ло 

одо бра вао от су ство Ми ри но. Сва ки час се пео на сто ли цу да ви ди иде ли – али 
ње ни ка ко не ма па не ма.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

26

Та да он опет по че ски ка ти око ма ме мо ле ћи је да Ми ру вра ти и она зби ља 
ма ло по сле оде опет не куд, низ ули цу, и вра ти се са де вој чи цом. Вау ни је знао 
шта ће од ра до сти: вр тио је ре пом, хтео да ско чи у кри ло Ми ри, њу шио јој ру чи
це и оде ло, да се уве ри, да ли је зби ља опет ту. по сле су за јед но ру ча ли, то јест 
она је од сво га руч ка увек спу шта ла ма ло у ње гов та њи рић. За тим су из и шли у 
дво ри ште и си ти се на ска ка ли. Вра тив ши се у со бу Ми ра је ста ла да че шља лут ку 
а Вау је по сма трао час њен по сао, час но ву ша ре ну тор бу. И био је вр ло сре ћан.

Ме ђу тим, су тра дан ују тру по но ви ло се исто. Ма ма је обу кла Ми ру и ста
вив ши јој тор бу на ле ђа од ве ла не куд, а Вау је опет остао сам. али сад је већ 
стао да раз ми шља ка ко би се у том злу по мо гао. по ку шао је да њу шком отво ри 
вра та, ко ја је ма ма би ла до бро за кљу ча ла. он да је уза луд но по ку ша вао да изи ђе 
на про зор, чу де ћи се ка ко не мо же да се про ђе кроз ста кло, и на сла ња ју ћи сна
жно на ње га њу шку. Та ко раз ми шља ју ћи са че ка опет Ми ру, и сре ћан што је ви ди 
жи ву и здра ву, за клео се да је не ће ви ше са му пу сти ти.

За то Вау су тра дан кад се ма ма вра ти и отво ри вра та по бе же жур но низ 
ули цу ко јом је ују тру од ла зи ла Ми ра. Знао је да тре ба скре ну ти за угао, али да ље 
ни је знао ви ше ни шта. Сре ћом срет не свог ста рог при ја те ља пса ко ји је, и Ми ру 
по зна вао и он му ре че да се де те на ла зи у ве ли кој бе лој ку ћи у тре ћој ули ци. Тај 
при ја тељ пас га от пра ти до та мо, па се вра ти, а Вау уђе на ши ро ка дво крил на 
вра та и на ђе се у про стра ном тре му. по њу шив ши ма ло пло че на по ду, осе ти на 
њи ма ми рис Ми ри них но вих ци пе ла и по ђе за њим уз сте пе ни це, па опет ход ни
ком пра во до не ких вра та. Ту је пре ста јао траг, ту је си гур но, иза тих вра та, би ла 
Ми ра. Вау ослу шну и хте де да по лу ди од сре ће, кад иза вра та чу њен звон ки глас.

– куцкуц! – за ку ца Вау пр во уч ти во и ти хо ре пом на вра та.
али га ни ко не чу. он да он за ку ца још ја че и по че ла ја ти, и вра та се ши ром 

пред њим отво ри ше. Вау се пр во мно го збу ни, јер у со би бе ше пу но де вој чи ца, 
а по том као стре ла по ле те у угао где угле да Ми ру и ста де је ве се ло њу ши ти.

она се мно го об ра до ва ла а и дру ге се де вој чи це ни су љу ти ле због ове по се
те, на про тив на јед ном се у за ба ви шту ди же ра до сна гра ја. Сто ли чи це ста до ше 
па да ти, коц ке по ре ђа не по сто ло ви ма ис пре ту ра ше се.

– Мир, мир! – за по ве ди учи те љи ца. – Да ли је то тво ја ку ца, Ми ро?
– Је сте, то је мој Вау, – ре че она по но си то.
– До бро, не ка Вау при че ка ма ло у ход ни ку, док не по ђеш ку ћи. Та мо че ка и 

Ве ри на ма ца, – ре че учи те љи ца.
За тим при ђе Ми ри ној ку ци да је из ве де на по ље. али је Вау ми слио да ће 

бог зна шта са њим да ра де, мо жда да га опет не где ухап се да ле ко од Ми ре, и 
ста де та ко ту жно цви ле ти, те га учи те љи ца мо ра де да оста ви у учи о ни цу.

Мо рам при зна ти да Вау ни је имао ни ма ло да ра да бу де ђак, ни ти је умео да 
бу де ми ран као де ца у за ба ви шту, али се ипак сми ри кад га Ми ра по ми ло ва ре
кав ши му уми ља то:

– Бу ди до бар Вау, кад оде мо ку ћи, си ти ће мо се на и гра ти.
И та ко Вау по че да па зи за јед но са де вој чи ца ма шта учи те љи ца ра ди, ка ко 

ре ђа у вис и по сле опет ру ши ра зно бој не коц ке, зи да ју ћи де ци, час ку ће, час мо
сто ве, час не ке ви со ке ку ле. а кад је учи те љи ца пред под не по че ла да пе ва са 
де цом и Вау се при дру жио, ма да ни је био мно го му зи ка лан.
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на ули ци је ма ма че ка ла Ми ру и мно го се из не на ди ла кад је угле да ла ка ко 
Вау тр чи крај ње. а су тра дан је мо ра ла опет да му до зво ли да по ђе у за ба ви ште, 
јер су и он и Ми ра на да ли ве ли ку дре ку. Са мо учи те љи ца га ни је ви ше пу шта ла 
у учи о ни цу, не го је увек са Ве ри ном ма цом мо рао да че ка пред вра ти ма, док се 
час не свр ши. али се Вау и са овим за до во љио: мо гао је бар с Ми ром да бу де на 
од мо ру и да је чу ва ули цом.

ка сни је кад је ма ма ви де ла ка ко Вау вер но чу ва ње ну де вој чи цу, пу сти ла ју 
је да са ма са њим иде у за ба ви ште.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



28

Ми ло срд на ма ца

Жи ве ле су две ма це су се де, у не ком ве ли ком гра ду. Си ва је ста но ва ла у су
те ре ну, а бе ла на пр вом спра ту у ис тој ку ћи. Јед но га да на ка да је по шла 

бе ла ма ца у шет њу, срет не мач ки цу из су те ре на на сте пе ни ца ма. Мач ке се ни су 
по зна ва ле и обе се овом су сре ту мно го за чу ди ше.

– Мау, зар жи виш и ти у ис тој ку ћи? – упи та бе ла ма ца.
– Миу, жи вим до ле у по дру му, а ода кле си ти? – ре че дру га.
– И ја ста ну јем у овој ку ћи, на пр вом спра ту. Име ми је Бел ка, а те би?
– Ме ни Ци ца. Хај де да се ше та мо.
Та ко по ђу за јед но у шет њу. Спу стив ши се низ ка ме не сте пе ни це, бр зо изи

ђу на ули цу. Ма ца из по дру ма са ди вље њем је гле да ла сво ју дру га ри цу, ко ја је 
има ла див ну пла ву ма шну око вра та, укра ше ну злат ним пра пор ци ма. а си ро та 
Ци ца би ла је та ко мр ша ва, ни је има ла ни ка квих укра са, и по на ша ла се упла ше но 
као јад на ма ла де ца ко ја жи ве у бе ди.

– Има ли у ку ћи где ти жи виш де це? – упи та она Бел ку.
– не ма ни јед но. Са ме жи ви мо ја и мо ја га зда ри ца. она ме мно го ма зи, хра

ни ме са мо мле ком и сла ни ном. Имам и свој кре ве тац у кор пи крај пе ћи, али ја 
че сто по бег нем да спа вам у ку хи њи, та мо ми је леп ше. а ко су тво је га зде?

Ци ца та ман хте де да од го во ри, али не ки ауто про ју ри крај њих и оне упла
ше не по бе го ше у ма ли деч ји парк, што се као тро у гао ути снуо из ме ђу ви со ких 
ку ћа. Ше та ју ћи бе лим шљун ко ви тим ста за ма Ци ца ис при ча да жи ви у по ро ди
ци си ро ма шног не ког дим ни ча ра, ко ји има пу но де це. Хва ли ла је сво је га зде, 
тру де ћи се да об ја сни што јој ни су око вра та ве за ли ма шну.

– Дим ни ча ри су си ро ма шни, не ма ју па ра да ку пе ма шне ни за сво ју де цу, 
а ка мо ли за ме не. али и они ме не увек ма зе...

– а да ли ују тру пи јеш мле ка? – пре ки де је Бел ка.
– не пи јем, – ре че сну жде но Ци ца, – ни њи хо ва де ца не пи ју.
– па чи ме се он да хра ниш? – упи та Бел ка.
– обич но хва там ми ше ве по ход ни ку по друм ском, али их не ма увек, па сам 

че сто глад на.
– Слу шај, до ђи су тра ују тру код ме не у го сте, па ће мо по де ли ти мој до ру

чак, – по зва бе ла ма ца Ци цу, јер јој бе ше жао што гла ду је.
Још су та ко не ко вре ме ма це трч ка ра ле пар ком, по и гра ле се с де цом што су 

гра ди ла ку ћи це на го ми ли пе ска. он да су се спу сти ли у не чи ји туђ по друм, где 
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________    Срце лутке спаваљке   ________

је Ци ца че сто од ла зи ла да ло ви ми ше ве. Та ко су ма ло ска ка ле по др ви ма, по њу
ши ле да ни је слу чај но ко ји миш из ви рио из ру пе, и око под не се вра ти ле ку ћи.

Су тра дан ра но ују тру Ци ца се ис пе ла до пр вог спра та, где је Бел ка већ че
ка ла и од ве ла је од мах у ку хи њу. Та мо је све ми ри са ло на тек ску ва но мле ко, 
из ли ве но у Бел ки ну зде ли цу. Та ман су њих две по де ли ле до ру чак, а у ку хи њу 
уђе га зда ри ца и ре че ве се ло:

– Гле, Бел ка је до ве ла го сте.
За тим из ва ди из ор ма на пар че сла ни не, раз де ли га ма ца ма, и опет не где оде. 

Ви де ћи ка ко је Ци ца из глад не ла, Бел ка јој по кло ни и свој део сла ни не, а по том је 
по ве де да јој по ка же све ода је. пр во је уве де у нај о ми ље ни ју ода ју за ма це – со бу 
где се чу ва је ло. Ци ца је по жуд но уди са ла ми рис све жег ме са, што је сто ја ло не
где скри ве но, об у хва та ју ћи јед ним је ди ним по гле дом, све ку то ве где се мо гло 
на ла зи ти за кљу ча но је ло. по том су – ма це оти шле да раз гле да ју со бе. Би ло је 
та мо угод но ко ра ча ти и ва ља ти се по ме ким за сти ра чи ма на по ду и ју ри ти се по 
глат ком пар ке ту и Ци ци се ни ка ко ни је вра ћа ло ку ћи.

пред ру чак су опет за јед но оти шле у шет њу чак до ман сар де. Та мо је Ци ца 
зна ла не ка див на ме ста за игру. про ла зи ло се кроз мно го по лу мрач них ход ни
ка и по том се кроз не ка увек отво ре на вра та ишло на та ван. Ско ро чи тав сат су 
ма це ска ка ле по та ва ну, игра ле се жму ре, пу за ле уз гре де. Чак су и на јед ног 
ми ша на и шле где се упла ше но шћу ћу рио бли зу дим ња ка, али га ни су ди ра ле, 
јер су би ле вр ло си те.

на ра стан ку је Ци ца по зва ла Бел ку да свра ти по сле под не до ње. И зби ља 
по сле под не се за чу у по друм ском ход ни ку не ко ма у ка ње. Ци ца и сва дим ни
чар ска де ца по ју ри ше да отво ре вра та, и ја ко се об ра до ва ше кад угле да ше та ко 
ма лог, бе лог го ста. Де ца од мах по зна до ше да је то ма ца са пр вог спра та и ве се
ло уз вик ну ше:

– Ма ма, ево ма це са пра пор ци ма! Хај де да јој не да мо да иде од нас. Та ко 
је ле па.

– по и грај те се ма ло са њом, па је пу сти те да иде сво јој ку ћи, јер не ма мо 
чи ме да хра ни мо ни на шу Ци цу, – ре че ма ти и про ду жи да ши је.

За то вре ме је Бел ка из не на ђе но гле да ла око се бе, јер је ми сли ла да у по
дру ми ма ста ну ју са мо ми ше ви и др ва се чу ва ју. у дим ни ча ре вој со би би ло је 
за и ста као у пра вом по дру му: мрач но и ми ри са ло на вла гу. по по ду ни је би ло 
ме ких за сти ра ча, те су Бел ки не ша пе бр зо озе бле, чим се спу сти ла са кре ве та.

– Во ди ме да ви дим ка ко је у ку хи њи, – шап ну она Ци ци, та мо је си гур но 
то пли је.

– Ми не ма мо пра ве ку хи ње, од го во ри јој она исто та ко ти хо, – мо ја га зда
ри ца ку ва у со би.

– а где чу ва те је ло? – упи та Бел ка.
– Ми све што има мо од мах по је де мо, не ма мо шта да чу ва мо, – ре че Ци ца.
Де ца опет по че ше ви ка ти, учи ти на глас, пла ка ти. Те шка ма ши на, на ко јој 

је ма ти ши ла, лу па ла је све ја че и ја че.
– Да ли је код вас увек ова ква ви ка? – упи та опет Бел ка, ко ја је код сво је ку ће 

би ла на ви кла на ти ши ну.
– увек. Га зда ри ца ши је и да њу и но ћу, не мо гу ни кад на ми ру да спа вам.
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Де ца су уско ро пот пу но за бо ра ви ла на ма це и оне угра бе при ли ку да кроз 
от шкри ну та вра та по бег ну на по ље. кроз мрач не и на би је не зе мљом ход ни ке, 
Ци ца ис пра ти сво ју дру га ри цу до сте пе ни ца, обе ћав ши да ће опет су тра ићи 
до ње на до ру чак.

од та да је до бра ма ца Бел ка увек по зи ва ла сво ју дру га ри цу и на ру чак и на 
ве че ру, а че сто и на пре но ћи ште. Јер че сто и ма це има ју ми ло срд но ср це и не 
мо гу да до зво ле да им дру га ри це гла ду ју.
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Бо жићба ти ни цр те жи

на кра ју ва ро ши ста но ва ла је та ма ла де вој чи ца. ка да би јој се ро ди те љи 
вра ти ли с ра да, хук ну ли би умор ни го во ре ћи ка ко им је ку ћа иза бож јих 

ле ђа. а де вој чи ци би го во ри ли да и Бо жићба та за то не мо же обич но да до спе 
са сво јим играч ка ма до њи хо ве ку ћи це. он ра ни је све по раз да је и кад до ђе на 
крај ва ро ши и по гле да у сво ју тор бу – ви ди да је пра зна. За то је де вој чи ца увек 
пред Бо жић мо ли ла ро ди те ље да се пре се ле ма ло бли же, ка ко би и она мо гла 
до би ти игра ча ка.

Јед ног Бад њег да на де вој чи ца лег не ра но да спа ва, у на ди да ће мо жда ују
тру на ћи ко ју играч ку под уз гла вљем. И усни тад вр ло чуд но ват сан. као ви ри 
она кроз про зор, а ули цом иде Бо жићба та бе ле бра де, у злат ној ман ти ји, по
шта па се као да је под ве ли ким те ре том го ди на. И та ман је де вој чи ца хте ла да 
га вик не, а он сам уђе у со бу, и се де на по сте љу. Био је вр ло чу дан Бо жићба та. 
уме сто очи ју као да су му си ја ле зве зде на ли цу, и ве јао је око ње га ми рис обла ка 
и не ба. он по ми ло ва де вој чи цу по злат ној ко си и ре че:

– Раз дао сам већ све играч ке. Има та ко пу но де це у ва шој ва ро ши, па док 
сам сти гао до тво је ку ће ни је ни шта оста ло.

– а за што ме ни ни си бар јед ну са крио од дру ге де це и до нео? За што ми ни
кад ни си до нео игра ча ка? – пи та ла је кроз плач де вој чи ца.

а Бо жићба та је опет по ми ло ва по гла ви, ва де ћи из тор бе не ку та блу пу ну 
злат них цр те жа, и ре че јој:

– по гле дај, ов де су на сли ка не све мо гу ће играч ке, ко ла, ауто мо би ли, двор ци 
и јед на ца ри ца.

– Ја хо ћу пра ве играч ке, – за пла ка ла се де вој чи ца.
а Бо жићба та се са мо сме шио сво јим очи ма као зве зде и го во рио:
– не мој пла ка ти и до бро ме слу шај. Дар ко ји сам те би до нео бо љи је од 

свих да ро ва, али са мо под усло вом да бу деш до бра. ако про ђе го ди на да на а ти 
ни ко га не сла жеш, све ове на сли ка не играч ке пре тво ри ће се у пра ве. ако про
ђу три го ди не, а ти не укра деш ни пар че ше ће ра, сви ови на сли ка ни двор ци и 
ауто мо би ли пре тво ри ће се у пра ве, и све ће то би ти тво је. ако у то ме бо гат ству 
не за бо ра виш си ро ма хе и бу деш им увек по ма га ла, по ста ћеш ца ри ца у нај леп
шој зе мљи на све ту.

Ре кав ши то Бо жићба та јој оста ви та бли цу са злат ним цр те жи ма и иш че зе.
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ују тру зла то ко са де вој чи ца ис при ча свој сан ро ди те љи ма, ве се ла што ће 
кроз го ди ну да на има ти го ми лу игра ча ка, јер ни ка да ни је ла га ла. про ла зи ли су 
да ни, не де ље и ме се ци и де вој чи ца ни је ни јед ну лаж из у сти ла. Ме ђу тим, би ло 
је то ли ко мно го ис ку ше ња. по не кад не што раз би је, и страх је бу де да при зна 
ма ми, али ипак не сла же. Ви ше је во ле ла да до би је ба ти не за гре шку, не го да са
кри је исти ну. Та ко је про шла го ди на да на и до шао дру ги Бад њи дан. Де вој чи ца 
ста ви та бли цу са злат ним сли ка ма под гла ву, уве ре на да ће се пре ко но ћи на сли
ка не играч ке пре тво ри ти у пра ве.

И за и ста та ко је и би ло. кад је на Бо жић ују тру ра до зна ло по ди гла уз гла
вље, сто јао је чи тав ва шар игра ча ка. И све она кве, ка кве су би ле на сли ка не на 
та бли ци. До тр ча ше и ро ди те љи да ви де, не ве ру ју ћи сво јим очи ма. До тр ча ше и 
де ца из су сед них ку ћа, и ка ко Бо жићба та обич но ни је ни код њих свра ћао, де
вој чи ца им раз да де по ло ви ну сво јих игра ча ка.

кад ми ну пр ва ра дост због игра ча ка, де вој чи ца се се ти шта јој је Бо жић
ба та ка зао. И по ми сли с по но сом да јој је и тај услов ла ко ис пу ни ти, јер ни кад 
у жи во ту ни је ни шта укра ла.

Ме ђу тим, ње ни ро ди те љи су би ли у то вре ме још су ви ше си ро ма шни, и че
сто ни је има ла ни хле ба да је де, па је мо ра ла у шко лу глад на да иде. по не ки пут 
би пру жи ла ру ку да узме кра дом ру ме ни хлеп чић од чи че ко ји је про да вао де ци 
ужи ну у школ ском дво ри шту, али би се од мах тр гла се тив ши се Бо жићба ти них 
ре чи. а у гла до ва њу су го ди не спо ро про ла зи ле, и де вој чи ци се чи ни ло ни кад 
не ће до ћи дан кад ће би ти бо га та и има ти двор це и хле ба ко ли ко јој ср це же ли.

Ипак су и те три го ди не про шле, а де вој чи ца ни је ни ко ри це хле ба укра ла. 
И на Бад њи дан уве че она с не ве ри цом по гле да злат не двор це на Бо жићба ти ној 
та бли, сум ња ју ћи да се и те сли ке мо гу пре тво ри ти у ствар ност.

али кад се ују тру про бу ди, за ди вље но отво ри очи не до се ћа ју ћи се она ко 
бу нов на шта то мо же би ти: ле жа ла је у злат ном кре ве ту, об у че на у сви лу; свуд 
око ње та ко исто бли ста ла се рас кош. утом је ушла не ка де вој ка и до не ла јој на 
по слу жав ни ку до ру чак. она бр зо, она ко из глад не ла, про гу та је дан ко лач, и у 
том ча су се се ти у че му је ствар. Бр зо ско чи, об у че се, и изи ђе да ви ди шта све 
има око ње ног двор ца.

а око ло двор ца су би ли вр то ви по су ти ср ме ним ињем, и је зе ра пу на бе ли
ча сте, по лу сле ђе не во де. И ви со ко, пре ко нај ви шег др ве ћа, ди за ла се злат на 
огра да. Де вој чи ца се ни је мо гла на ди ви ти. по но во се вра ти у дво рац да про бу
ди сво је ро ди те ље, али су већ и они би ли буд ни и до руч ко ва ли. Та ко су пр ви 
пут у жи во ту Бо жић про ве ли си ти и за до вољ ни.

Де вој чи ца се ни је по сле ни у бо гат ству по гор ди ла, по ма га ла је си ро ма хе, 
и, ка ко сам чу ла, Бо жићба та ју је учи нио ца ри цом у нај леп шој зе мљи на све ту.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



33

про сјак у деч јем вр ту

не ки ста ри, ста ри про сјак ство ри се јед не не де ље пред град ском цр квом. 
Сви ма се учи ни вр ло нео би чан; ни је ли чио на дру ге про сја ке. Глас му је 

био мно го бла жи, очи су му би ле мно го леп ше не го код дру гих про сја ка. И оде
ло ње го во, ма да је све би ло ис кр пље но, из гле да ло је друк чи је не го код оста лих 
про сја ка. За то су га љу ди, из ла зе ћи из цр кве, не по вер љи во или ра до зна ло гле
да ли и ско ро га за о би ла зи ли.

Јед ни су го во ри ли:
– овај нам се про сјак чи ни мно го сум њив, мо ра да је не ка ухо да!
Дру ги су го во ри ли:
– овај про сјак има та ко бе ле ру ке, као све ци на ико на ма!
Тре ћи су го во ри ли:
– овај про сјак има благ глас, као да је ду го у цр кви пе вао!
не ки од њих му пру жи ше ко ју па ру, а не ки га ми мо и ђо ше, жу ре ћи сво јим 

по слом. а чуд но ва ти про сјак по ми сли:
– Љу ди су или не по вер љи ви, или рав но ду шни, код њих не ћу мно го на про

си ти. Идем да по тра жим де цу, она су си гур но мно го бо ља.
Та ко ре че и изи ђе по ла ко из пор те.
Ишао је та ко, ишао, па на и ђе на не ки врт, где су се де ца игра ла. про сјак 

уђе уну тра и се де на пр ву клу пу, по сма тра ју ћи их. Де ца су, као зе че ви, ска ку
та ла ме ђу др ве ћем, ша ре ни ла се по вр ту као огром ни леп ти ро ви, и про сјак 
иако бе ше до шао из кра ја мно го леп шег не го што је зе мља, ни је мо гао од њих 
ока одво ји ти.

по сле не ког вре ме на он по ми сли:
– е, сад ћу да ви дим ка кво ср це има ју, – и уста де са клу пе.
– ого лио сам, не мам шта да об у чем, уде ли ми што год Бо га ра ди! – ре че он 

не кој ма лој тро го ди шњој де вој чи ци.
Де вој чи ца му пру жи сво ју ма ра ми цу го во ре ћи:
– ево, не ка ти ма ма са ши је ко шу љу.
Чуд но ва ти про сјак та да при ђе ма ли ша ну, што се играо на го ми ли пе ска.
– обо сио сам, не мам шта да обу јем, уде ли ми што Бо га ра ди!
Де чак ски де сво је ма ју шне ци пе ли це, и пру жи му их го во ре ћи:
– ево ти мо је ци пе ле, са мо не мој у њи ма мно го да тр чиш, бр зо ће се по це па ти.
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про сја ко во је ли це би ва ло све све тли је. он при ђе две ма де вој чи ца ма што 
су се лоп та ле.

– Го ло глав сам, сун це ме пр жи у те ме, уде ли те ми што год да гла ву за кло ним!
обе де вој чи це ски до ше од мах са гла ве сво је ма ле, на лик на играч ку ше ши ре, 

и пру жи ше му го во ре ћи:
– ево, ста ви их на гла ву, па ти не ће би ти вру ћи на.
про сјак по ђе да ље. на клу пи угле да де ча ка, где је де ко лач на пу њен ви шња ма.
– Гла дан сам, – ре че му про сјак, – од ју трос ни сам ни шта јео!
Де чак бе ше при нео ко лач усти ма, али га бр зо пру жи про сја ку го во ре ћи:
– ево ти мој ко лач. Да ви диш са мо ка ко је сла дак.
он да про сјак са сво јим да ро ви ма оде и се де на не ку уса мље ну клу пу. а у бли

зи ни ње га, игра ло се јед но си ро ма шно де те пиљ ци ма, па кад ви де јад ног, уса мље
ног стар ца, би му га мно го жао, те му при тр ча и пру жа ју ћи сво је пиљ ке ре че:

– Мо жда ти је до сад но? ево ти мо ји пиљ ци, па се играј!
он узе пиљ ке из де ти ње ру ке, и ка ко их узе, та ко га на јед ном не ста де. Де те

ту се учи ни, да се си ро ма шни ста рац на не кој злат ној љу ља шци по ди же у не бо.
И зби ља се по ди гао на не бо, јер ни је био про сјак, већ ан ђео бож ји, ко ји је 

си шао на зе мљу, да ви ди је су ли људ ска ср ца чи ста. кад ис при ча дра гом Бо ги за 
де чи ји врт, а Бо га ре че:

– не ка де вој чи ци, ко ја ти је да ла ма ра ми цу, увек зве зда у сну све тли. не ка 
су деч ку, ко ји ти је дао ци пе ли це, сви пу те ви отво ре ни. не ка де вој чи це, ко је су 
ти да ле ше ши ри ће, увек са чу ва ју мла ду ду шу. не ка ма ли ша ну, ко ји ти је по кло
нио ко лач, тр пе за бу де увек бла го сло ве на. не ка си ро том де те ту, ко је ти је са мо 
пру жи ло сво је пиљ ке, сре ћа од сад са ма из ла зи у су срет!
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при ча о про сја ко вим па ри ца ма

Жи вео је ста ри про сјак са сво ја три уну  че та у нај си ро ма шни јем кра ју 
пред гра ђа. ка ко де ца ни су има ла ро ди те ља, мо рао их је са ме у ку ћи 

оста вља ти. Је ди ни дру ги чу вар био им је вер ни пас Га ров.
ка да би се про сјак, сав из не мо гао, вра тио ве че ром са про шње, уну чи ћи су 

већ обич но спа ва ли на за јед нич кој по де ра ној слам ња чи, ра за стр тој по по ду, 
а Га ров је дре мао крај ва тре. Ста ри про сјак би та да ти хо, ти хо, да не про бу ди ма
ли ша не, стао ва ди ти из џе па нов чи ће и кри шке око ре лог хле ба из тор бе. по не кад 
би из ме ђу ових кри шки ис ко чи ла и по не ка све жи ја и бе ља, а по не кад, пра зни
ком, и ко ји ко лач.

За ово вре ме Га ров би до шао до по де ра них кле ца вих стар че вих ко ле на, на
сло нио на њих гла ву, че ка ју ћи свој део. Ста рац је обич но са Га ро вом де лио оне 
око ре ле кри шке хле ба, а оне све жи је и ко ла че оста вљао је уну чи ћи ма за до ру
чак, ужи ва ју ћи уна пред у њи хо вој ра до сти.

Би ва ло је и рет ких да на кад про сјак до не се са про шње до ста нов ца и по ка
же га ве се ло Га ро ву. Га ров је та да за до вољ но ма хао ре пом; он је увек умео да 
де ли пат ње и ра до сти сво га бед ног го спо да ра. Знао је Га ров да ће се за те нов це 
ку пи ти де ци обу ћа или ма ло оде ла или др ва, да се но ћу не смр зну. И ма да је 
ста рац во лео свог пса и ра до вао се кад га за те че буд ног, још ви ше је во лео кад га 
и уну чи ћи са че ка ју буд ни.

Та да се они ис ку пе око ње га, по се да ју му на ко ле на и ста ну за пит ки ва ти, 
сва три у глас:

– Де ди це, ко ти је дао овај ко лач?
– Де ди це, ко ти је уде лио овај слат ки бе ли хлеб?
– Де ди це, ко ти је по кло нио овај ди нар?
а ста рац је био не ки на ро чи ти про сјак и пам тио је увек ко му је уде лио и 

нај ма њу ко ри цу хле ба, па је ра до од го ва рао де ци:
– овај ко лач ми је дао не ки ђа чић. Ма ма му би ла спре ми ла за ужи ну, али 

чим је ме не угле дао да сто јим пред школ ском ка пи јом, сми ло вао се и пру жио ми 
га. а хлеб сам до био од не ке си ро те пра ље. Си ро ма си ми увек да ду кад има ју.

Та ко би про сјак го во рио, а де чи ца слу ша ју ћи га за спа ла му у на руч ју.
Би ва ло је и та квих да на, кад би ста рац до шао пра зне ру ке ку ћи и су мор но 

са мо по ми ло вао уну чи ће и Га ро ва, не ма ју ћи шта да им да.
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уну чи ћи би се та да рас пи ти ва ли:
– Де ди це, за што да нас ни си ни шта до нео?
– Де ди це, зар ни ко да нас не ма хле ба?
– Де ди це, зар ни ко да нас не ма па ра?
– по не ко има, – од го ва рао би ста рац.
– па за што он да ни си тра жио од оних ко ји има ју?
на ово пи та ње ста рац обич но ни је од го ва рао, не го би са мо са гнуо гла ву, 

а Га ров по га ђа ју ћи о че му је реч и сам би уту че но ћу тао.
Јед ног пра зни ка, ми слим да је би ло на дан при че шћа, ста рац се ду го уве че 

ни је вра тио ку ћи. уну чи ћи су већ би ли по че ли да дре ма ју, али ни су хте ли ле ћи, 
док се не вра ти, јер су би ли вр ло глад ни. Тек у не ко до ба вра ти се про сјак и на 
ве ли ку ра дост де це про су чи та ву ша ку нов ца на сто, и из ру чи тор бу у ко ју је 
ску пљао хра ну.

– о, ко ли ко па ри ца! – грак ну ше де ца за чу ђе но. – Где си на шао то ли ке па ри це?
а ста ри про сјак по че да им при ча тач но за сва ки нов чић од ко га га је до био:
– ову дво ди нар ку до био сам од јед не де вој чи це. Ма ма јој је да ла да, по што 

изи ђе из цр кве, ку пи ки флу. али она је има ла ми ло срд но ср це и дво ди нар ку је 
ме ни да ла.

– а ко ти је дао ову па ру? – упи та нај мла ђи де чак, по ка зу ју ћи на нов бли
став ди нар.

– Је дан де чак. он ме је био про шао већ не ко ли ко ко ра ка, пра ве ћи се да ме 
не ви ди, за тим се по ка јао, и вра тив ши се пру жио ми ову па ри цу.

– а ово од ко га си до био? – упи та опет нај мла ђи уну чић, по ка зу ју ћи на 
олов ни црн каст нов чић ве ли чи не ди на ра.

– ово сам до био од не ког бо га тог го спо ди на.
– а за што ње го ва па ра ни је сјај на као де ча ко ва и де вој чи ци на? – пи та ла су 

де ца за чу ђе но.
Ста ри про сјак је мо гао, да је са мо хтео, да од го во ри и на то пи та ње, али он 

са мо ду бо ко уз дах ну и са же гла ву.
на јед ном де ца угле да ше пу но сит них бли ста вих по лу ди на ра ца и је дан од 

уну чи ћа при ти ште пр стом ма лу из ли за ну та кву па ри цу упи тав ши:
– а от куд ти ова ма ла па ра?
Ста рац се тр же из ми сли, али од мах бр зо од го во ри:
– То ми је спу сти ла у ша ку не ка ста ри ца, го во ре ћи: „не мам ви ше, при ми 

бар ово“.
Та ко је про сјак за сва ку и нај ма њу па ри цу ис при чао уну чи ћи ма од ко га ју 

је до био. а кад се де ца већ за си ти ше раз гле да ња нов чи ћа, он им раз де ли хлеб, 
ки фле и ко ла че. Ма ли ша ни пр во по је до ше су хе окрај ке, по де ли ше на тро је јед ну 
ки флу, и је дан ко ла чић, а оста ло оста ви ше за су тра, јер су зна ли да има да на кад 
им де да ни шта не до не се: ни хле ба, ни па ра.

кад су ве че ра ли де да их до ве де до про зо ра па ре че:
– по гле дај те на не бо! Шта та мо ви ди те?
– пу но злат них па ри ца, – грак ну ше де ца ра до сно.
– То је за то, – ре че им ста рац – што су до бри љу ди да нас по кло ни ли бед ним 

си ро ма си ма пу но па ра. Та ко увек, кад љу ди ко га да на бу ду ми ло срд ни и уде ле 
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по не ку па ру си ро ти њи, уноћ Бог про спе по не бу ове злат не па ри це. а у да не 
кад љу ди за бо ра ве про сја ке и про ђу крај њих као да их не ви де, не бо се за мра чи, 
и ниг де се ни јед не злат не па ри це не мо же на ње му ви де ти.

Ма ли ша ни су за ди вље но слу ша ли гле да ју ћи у зве зда но не бо, па ра до сно 
клик ну ше сви тро је:

– Зна чи, љу ди су да нас би ли вр ло до бри!
по сле су увек, оче ку ју ћи де ду да се вра ти, из ви ри ва ли кроз про зор да ви де да 

ли је не бо мрач но или пу но зла та, и по то ме су по га ђа ли да ли ће им де да до не ти 
хле ба и па ри ца. а не бо им је за и ста увек тач но прет ска зи ва ло.
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Ма ли тор бар

ево ули це где жи ви ма ли тор бар. ку ће су у њој ма ле као да су ку ће ке пе ца, 
и гле да ју све са мо на јед но око. И ко кроз вра та ула зи, мо ра се са гну ти до

бро, да се не би уда рио. Дво ри шта су пу на ко ро ва и глад не де це. а кад ку че 
про тр чи овом ули цом, диг ну се обла ци пра ши не и за спу тра ву око пло то ва.

ку ћа ма лог тор ба ра је са свим на дну, крај по то ка што те че кроз пред гра ђе. 
Жу то је обо је на и је ди но око на ко је гле да за кр пље но је хар ти јом. Ту жи ви он 
са сво јом бо ле сном мај ком. под њи хо ве со бе је од ута ба не зе мље, а др ве на по
сте ља је ис пу ње на се ном. И не ма ју ни јед ног сто ла ни сто ли це, јер обич но сто
је ћи је ду, кад има ју што за ру чак. о гво зде ном ве ли ком кли ну сто ји на зи ду 
обе шен ма ли пу ту ју ћи ду ћан тор ба рев. То је др ве ни по слу жав ник по ко ме су 
по ре ђа на огле дал ца, че шље ви, са пу ни, игле, чо ко ла де, ико ни це, по бо жне књи ге, 
лоп те, сви раљ ке, пер тле за ци пе ле, ђер да ни, грив не, кли ке ри. Че га ти ту ни је 
би ло. али нај леп ше што је ма ли тор бар про да вао би ле су сви ле не ма ра ми це ко је 
је ра ди ла ње го ва мај ка.

Чим се ука же зо ра, и док сви ви још спа ва те у бе лом као ла буд кре ве цу, ско
чи ма ли тор бар, про тр ља очи и бр зо се об у че. Са мо увек све то чи ни ти хо, ти хо, 
да сво ју бо ле сну мај ку не про бу ди. он да ски не са зи да пу ту ју ћи ду ћан чић, пре
ба ци ка иш око вра та и изи ђе на ули цу, на по сао. а по сао овај мно го је те жи од 
пи са ња школ ских за да ћа, од чи та ња бу ква ра, од ра чу на ња. Без број пу та на дан 
он мо ра да вик не, тр че ћи за про ла зни ци ма:

– пер тле за ци пе ле! Че шље ви! Са пу ни!
нај ви ше је во лео да иде кроз се ла. обич но је та да свра ћао чо ба ни ма, ко ји 

би се ис ку пи ли увек у го ми лу око ње га, гле да ју ћи за чу ђе но у ша ре ни по слу жав
ник обе шен о ње го вом вра ту. али су чо ба ни рет ко има ли па ра, а мо рао им је 
сви ра ле и хар мо ни ке да ва ти у раз ме ну за хлеб и сир ко ји је од њих до би јао. по не
кад им је и по зајм љи вао сви ра ле до су тра дан, да се ма ло про ве се ле, ка да ни су 
има ли чи ме да их ку пе.

по се ли ма је ишао пре ко да на, а уве че је тр го вао по гра ду, али не по пред
гра ђу где је жи вео, та мо љу ди има ју нов ца је два за хлеб, већ по ши ро ким све
тлим ули ца ма куд хо де бо га ти, по ка фа на ма и би о ско пи ма. Тр че ћи од сто ла до 
сто ла, ну дио је са свим про му клим гла сом:

– Чо ко ла де! Чо ко ла де! Чо ко ла де!
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али љу ди за у зе ти не ким сво јим бри га ма и раз го во ром с до са дом су од ма
хи ва ли ру ком. И рет ко се ко освр тао на ње гов де ти њи про му кли глас и ње гов 
пу ту ју ћи ду ћан чић. Љу ди ма се увек чи ни ло да је бо ље да ку пе што им тре ба по 
ве ли ким ду ћа ни ма. За то се че сто вра ћао ку ћи, бо ле сној мај ци, без руч ка и ве
че ре. Та да би се кри шом у по сте љи, она ко гла дан, мо лио Бо гу:

– Бо же, дај ми да су тра за ра дим ма ло хле ба за ру чак.
Бог је ве ро ват но увек чуо ње го ву мо ли тву, али му због не че га ни је ду го по

мо гао. И не мо гу вам об ја сни ти за што. али јед ног ве че ра кад се вра ћао из ка
фа на и би о ско па ни шта не про дав ши, сре те га не ко убо го де те, баш на са мом 
ула зу у ње го ву ули цу. Би ло је бо со, очи су му би ле цр ве не и кр ме љи ве, и по че 
тр ча ти за ма лим тор ба рем мо ле ћи:

– Гла дан сам. Дај ми да ку пим хле ба!
Ма ли тор бар по ми сли да ће то би ти не ко си ро то де те из су сед ства, па му ре че:
– Да нас ни сам ни шта за ра дио, али до ђи су тра мо јој ку ћи па ћу ти да ти.
али де те за по ма га ше:
– умре ћу од гла ди, ако ми не пру жиш што за је ло.
он да се тор бар се ти да у свом пу ту ју ћем ду ћан чи ћу има ипак не што за је ло, 

и пру жи му две чо ко ла де го во ре ћи:
– То је ди но имам за је ло. ни мај ци не мам шта дру го да од не сем.
То ре че па по ђе ве се ло ку ћи да час пре све ис при ча мај ци.
– То је био мо жда ан ђео бож ји, – ре че му она, и по но во скло пи очи, јер је 

има ла ве ли ку гро зни цу.
про шло је та ко опет ду го вре ме на. Де чак се че сто вра ћао ку ћи без иче га, и 

рет ко би по не што за ра дио. И јед ном кад је слу чај но био до ста нов ца до био 
вра ћа ју ћи се са не ког ва ша ра, сре те га опет оно де те и ста де мо ли ти:

– Ма ти ми је бо ле сна; уде ли ми што, да јој ку пим ве че ру.
а де чак му од го во ри:
– Да нас сам до ста за ра дио; по де ли ће мо све што имам, јер и мо ја ма ти је бо

ле сна, па мо рам и њој не што да од не сем.
Ре кав ши то, да де си ро том де те ту по ла сво је за ра де, и ис при ча опет све, кад 

до ђе ку ћи.
а ма ти као и пре ре че:
– То је био ан ђео бож ји. Бог ће те на гра ди ти, – и по ми ло ва га бла го по обра зу.
Де ча ку би ми ло што је са ан ђе лом бож јим по де лио ве че ру, па од мах слат ко 

за спи. кад у сну му се ја ви то си ро то де те. Би ло је исто као кад га је на ули ци 
срео, са мо је има ло злат на кри ла. оно се на сме ши на ма лог тор ба ра и ре че му:

– Дао си не вољ ни ку, кад и сам ни си имао. по де лио си с њим све. Бог ће те 
на гра ди ти за то.

про бу див ши се су тра дан ма ли тор бар има де шта и ви де ти: ње гов пу ту ју
ћи ду ћан пре тво рио се у пра ву ве ли ку про дав ни цу. И че га је ра ни је имао је дан 
ко мад сад је по ра сло на сто ти ну; а че га је имао де сет ко ма да, сад је по ра сло на 
хи ља ду. И све је сто ја ло по ре ђа но по див ним цр ве ним по ли ца ма: огле дал ца, 
чо ко ла де, сви ра ле, кли ке ри, че шље ви, и све та ко ре дом. а на сред те бо га те про
дав ни це се ди ње го ва мај ка, са свим здра ва, и сме је се го во ре ћи му:

– Је сам ли ти ре кла да је то био ан ђео бож ји.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



40

Бо жић си ро ма хов

не ки си ро мах чо век изи ђе уочи Бо жи ћа у шет њу, да ма ло ра заг на бри ге и да 
по тра жи гдегод хра не и др ва. Те шко му је би ло гле да ти пра зну тр пе зу у 

сво јој ку ћи, кад сви оста ли има ју пре пу ну; и хлад ну пећ, кад код свих оста лих 
бук ти ве се ла ва тра. а ни је знао ни шта да од го ва ра свом син чи ћу, ко ји га је сва ки 
час за пит ки вао:

– Та ти це, хо ћеш ли ми ку пи ти јел ку? Та ти це, хо ће ли и ме ни Бо жићба та 
до не ти игра ча ка?

За то је иза шао на ули цу. Свуд око ње га су жу ри ли љу ди и же не, ру ку пу них 
за ве жља ја; ула зи ли су ре дом у све ду ћа не и по том хи та ли ку ћи. на ње га ни ко 
ни је гле дао, ни ко се ни је се тио да га упи та, да и ње му што не тре ба; ни ко се ни је 
сми ло вао на ње гов су мор ни ход, на ње го во тан ко и по де ра но оде ло, на ње го ве 
пра зне ру ке, на ње го ве очи ко је су жуд но гле да ле у хле бар ни це. За то је си ро ма
ху ту би ло још те же не го у сво јој со би ци, и по шао је по ла ко низ пут што во ди у 
шу му и у са мо ћу. у при ро ди ма шта се зби ва ло, не вре ђа ни кад чо ве ко ву жа
лост, а че сто је и уте ши.

За то је си ро ма ху би ло мно го лак ше, чим је за шао у шу му. Исти на и у шу ми се 
ве се ли ло. пти це су не куд жу ри ле но се ћи у кљу ну по кло не за сво ју де цу. Зе че ви 
су хи та ли си гур но да про на ђу ка кву за о ста лу ли ску ку пу са за Бад ње ве че. ли си
це су та ко ђе с вре ме на на вре ме про ми ца ле ста зом са бад ња ци ма на ра ме ну. 
про ла зи ле су хи тро не куд и дру ге зве ри, пе ву ше ћи ти хо. Јел ке се так ми чи ле, 
ко ја ће се пре на ки ти ти, да бу де ле па кад сва не Бо жић. око че ла су ста вља ле 
ни ске па ху љи це, ве ша ле о гра не ле де не све ћи це, и пти це на чи ње не од сне га. 
а снег је та ко бр зо па дао, као да му се чи ни ло да ће те ве че ри на зе мљи би ти 
мно го леп ше још, не го на не бу.

И си ро ма ху ни је би ло кри во ни те шко што се око ње га ве се ле, на про тив 
за бо ра вио је ма ло на сво ју бе ду. уз гред је ску пљао су ве гран чи це, да би бар ва
тру имао чи ме да на ло жи, кад сва не Бо жић.

Иду ћи та ко шу мом си ро мах сре те ме две да. Био је сав оба сут сне гом, па се 
чи ни ло да има бе лу бун ду. Ви де ћи ка ко си ро мах сну жде но и бри жно ко ра ча, са 
на руч јем су вог гра ња, са жа ли му се, па до вик ну:

– До бар дан при ја те љу, за што ти пред пра зник та ко ту жан кроз шу му идеш?
Си ро мах ди же гла ву и од го во ри:

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



41

________    Срце лутке спаваљке   ________

– Хтео сам за Бо жић да об ра ду јем сво га син чи ћа, да му ку пим ма ло по сла
сти ца, али се без па ра ни шта не мо же.

– по ђи са мном у мо ју пе ћи ну, – ре че му ме двед, – ја ћу ти да ти не што да 
по не сеш сво ме син чи ћу.

Си ро мах по слу ша и по ђе са ме две дом до ње го ве пе ћи не. Та мо их до че ка 
пу но ма лих ме ца и ста ра ме две ди ца. они се пр во упла ши ше, кад ви де ше чо ве ка, 
али ме двед ре че сво јој де ци:

– не бој те се, ово је си ро мах чо век. До вео сам га да му да мо ма ло ме да за 
ње го вог син чи ћа.

кад то чу ме две ди ца, бр зо оде у дру ги крај пе ћи не, до не се отуд два са та ме да 
и пру жи их си ро ма ху. а ме двед му ре че:

– узми то, па жу ри ку ћи, јер ће ско ро ве че.
Си ро мах бе ше сре ћан при по ми сли ка ко ће му се де те об ра до ва ти и бр зо 

по ђе ку ћи. ус пут сре те зе ца. но сио је на ле ђи ма ма лу јел ку. ка да зе ка угле да 
си ро ма ха, тр же се, али ви де ћи га без оруж ја охра бри се и упи та:

– Шта ћеш ти та ко ка сно у шу ми, кад су сви љу ди код сво је ку ће?
– по шао сам да рас те рам бри ге. Су тра је Бо жић а ја не мам ни чим да об ра

ду јем сво је де те, сем овим са ћем ме да ко је сам до био од ме две да и ме две ди це.
Зец се за ми сли, па ће ре ћи:
– ево и ја ћу ти по кло ни ти ову јел ку, што сам био спре мио за сво ју де цу. 

но си је сво јој ку ћи.
Си ро мах од ра до сти по љу би зе ца, и на ста ви пут. пре ми шљао је ка ко би 

див но би ло ка да би је лу имао чи ме да оки ти. на пу ту сре те две свра ке. оне су 
не што при ча ле, да се це ла шу ма ори ла. угле дав ши си ро ма ха на мах за ћу та ше и 
јед на га упи та:

– от ку да ти, чо ве че, та ко ка сно у на шој шу ми ве че рас, кад је већ ста ри шу
мар одав но у сво јој ку ћи ци?

Си ро мах им ис по ве ди сво ју не во љу, а оне га по зва ше со бом, да по шљу не што 
ње го вом де те ту.

– Шта ми ви, си ро те пти це бож је, мо же те да ти, кад и ви жи ви те са мо од 
ми ло сти не бе ске? – упи та за чу ђе но си ро мах.

– по ђи са мо, па ћеш ви де ти, – ре ко ше му ве се ло свра ке.
Та ко га од ве до ше сво јој ку ћи, то јест под не ко ста ро др во пу но ду пљи. 

оне бр зо уђо ше у сво ју со би цу и јед на из не се у кљу ну ки ту нај леп шег пер ја, 
цр ве ног, жу тог, мо дрог, зе ле ног, ка квог си ро мах до тле ни је ви део, па му га пру
жи с ре чи ма:

– Це ло га сам жи во та ле те ћи по све ту ску пља ла ово пер је. кад год ви дим 
где на зе мљи ле жи сјај но ша ре но пер це ка кве пти це, спу стим се и ди жем га 
кљу ном. по не си га, мо жеш њи ме укра си ти јел ку сво ме ма ли ша ну.

об ра до ва се си ро мах не мо же би ти ви ше, ми сле ћи у се би ка ко су пти це и 
зве ри пле ме ни ти је од љу ди. про ла зе ћи ис пред не ког др ве та где су ве ве ри це 
већ про сла вља ле Бад ње ве че, око сто ла пу ног ле шни ка и ора ха, за чу их ка ко 
крц ка ју зу би ма љу ске и за ста де. а оне ви де ћи не ког про ла зни ка, по зва ше га да 
свра ти код њих на ве че ру. Си ро мах им он да ре че ка ко жу ри да час пре ку ћи од не
се да ро ве ко је је до био у шу ми за сво га ма ли ша на. Тек та да ве ве ри це, по ње го вом 
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из не мо глом гла су и по це па ном оде лу, опа зи ше ко ли ко је си ро ма шан и пру жи ше 
му не ко ли ко ша ка ле шни ка и ора ха, да и он про сла ви Бад ње ве че ка ко је оби чај.

Та ко се пу них ру ку си ро мах вра ти ку ћи. пред вра ти ма оста ви јел ку и пер је, 
а са оста лим ства ри ма уђе у со бу. Же на и де те, ма лак са ли од гла ди, се де ли су 
за гр ље ни че ка ју ћи. угле дав ши га где до ла зи пу них ру ку, по тр ча ше му ве се ло у 
су срет, а си ро мах по ре ђа по сто лу мед, ле шни ке и ора хе, го во ре ћи ма ли ша ну:

– ово ти је по слао је дан ста ри до бри ме да, и две ма ле ве ве ри це, ко је сам 
срео у шу ми.

по сле ово га су слат ко ве че ра ли, а кад је де те за спа ло, си ро мах је и јел ку 
унео у со бу и ис ки тио је пер јем, ве зу ју ћи за сва ку гран чи цу по јед но, та ко да се 
чи ни ло да јел ка го ри ра зно бој ним ве се лим пла ме но ви ма.

Су тра дан се де те ра но про бу ди ло, да ви ди да ли му је пре ко но ћи Бо жић
ба та што до нео. а кад је угле да ло див ну пер јем ис ки ће ну јел ку, ра до сно је за
пље ска ло ру ка ма об и гра ва ју ћи око ње.

– Јел ку ти је, док си ти спа вао, по слао Бо жићба та по не ком зе ки, а по том 
су до шле пти чи це и оки ти ле је.

За ово вре ме же на је на ло жи ла ва тру, гра њем ко је је си ро мах до нео из шу ме.
– Има мо сад ва тре, и јел ку, и ме да, и ора ха, али не ма мо бра шно да уме си мо 

че сни цу, ни ти ће мо има ти пе че ни цу као дру ги.
Та ман је же на ово ре кла а не ко за ку ца на вра та.
– ко ли је то та ко ра но код нас си ро ма ха? – за чу ди се она.
– То је си гур но по ло жај ник! – ре че си ро мах и отво ри вра та.
Има ли су шта и ви де ти. пред вра ти ма су сто ја ли вук, ја за вац и ли си ца. 

угле дав ши их, ма ли шан по че пла ка ти а вук ре че:
– не бој се ма ли, ја сам до шао са мо да бу дем по ла жај ник; а ја зо и ли ја су ти 

не што до не ли.
Си ро мах се скло ни са вра та, а вук уђе те про ча ра ва тру. За њим уђо ше и ја

за вац и ли си ца. ли си ца пру жи же ни ко кош го во ре ћи:
– До не ла сам ти ове ко ке за ру чак. Ју че су ми уве че мо је при ја те љи це ве ве

ри це при ча ле о те би, па сам им обе ћа ла да ћу и ја не што до не ти.
а ја за вац ски де са ле ђа џа чић бра шна и пру жи га, с ре чи ма:
– До нео сам ма ло бра шна; одво јио сам од сво је зим ни це, јер ми је зец ју че 

ис при чао у ка квој бе ди жи виш. уме си сво ме ма ли ша ну че сни цу.
он да и вук ис при ча ка ко не би знао за си ро ма ха, да му ме двед ни је ка зао, и 

за мо лио га да до ђе као по ла жај ник.
по сле ово га све три зве ри се по здра ви ше и одо ше ти хо као што су и до шле. 

а код си ро ма ха на ста де ве се ље. Же на ис пе че че сни цу и ску ва јед ну ко ку за ру
чак. уме си уз то син чи ћу ко ла че од ме да и ора ха. а си ро мах за то вре ме пе ва ше 
бо жић не пе сме.

Та ко је то би ло. Да ли се си ро мах још кад год у жи во ту ви део са сво јим до
бро тво ри ма, не умем вам ре ћи.
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Зе бе пла шљи ви це

Ра но, вр ло ра но, про бу ди се ма ла зе ба, ра ши ри кри ла и реп, па их за ле пр ша, 
да би се раз дре ма ла. Због то га се за ни ха гра на бу кве на ко јој је ста но ва ла и 

са ли шћа јој па де ро са на гла ву, те се зе ба ле по уми. по сле не ко ли ко ча са ка 
про бу ди се и ње на су сет ка, зе ба са је ле, па кад угле да да је ис ток по чео да би ва 
ру жи част, уз вик ну:

– Те шко ме ни, ка ко сам се да нас ка сно про бу ди ла: ис ток се већ ру ме ни! 
За што ме ни си ти зва ла? упи та по том зе бу ко ја се пр ва про бу ди ла.

– И ја сам се тек сад уми ла, од го во ри она. Ју че сам мно го ле те ла, па сам се 
ваљ да умо ри ла.

ка да се и зе ба са је ле уми и раз дре ма, ре че:
– Ја сам та ко глад на. Мо гла бих сад од јед ном про гу та ти два зр на пше ни це, 

три зр на ов са, пет зр на ко но пље и це лу гу се ни цу.
– Ја сам још глад ни ја, од го во ри јој су се да. Мо гла бих про гу та ти це ло зр но 

ку ку ру за, пет зр на пше ни це, се дам ов са, де сет ко но пље и гу се ни ца ко ли ко хо ћеш.
– То је већ не ве ро ват но, уз вик ну зе ба са је ле, то ти се са мо чи ни.
– Хај де мо сад до оних њи ва у до ли ни, увре ђе но јој од го во ри дру га ри ца, па 

ћу ти по ка за ти.
Та ко зе бе из ле те из шу ме, па се упу те њи ва ма и ли ва да ма што су се ша ре

ни ле у до ли ни. а у том ча су сун це се баш ро ди ло и си шло у ре ку да се оку па.
– Гле, сун це се већ ку па, а ми још ни смо до руч ко ва ле уз вик ну оне у глас, па 

по ју ре до пр ве њи ве.
И баш су се спу сти ле не ко ли ко ме та ра из над узре ле пше ни це, кад угле да

ју ка ко усред ње сто ји не ки чи ча, на гла ви му по де ра на ше ши ри на, лак то ви му 
ис па ли из ру ка ва и др жи ве ли ку то ја гу у ру ци.

– Ме не је страх од де це, а ка мо ли од чи ча, ре че јед на.
– Хва ла Бо гу, кад смо са мо жи ве по бе гле, од го ва ра дру га. Хај де мо сад у ко

но пљу, та мо ваљ да не ма ни ко га.
Та ко прх ну ко но пљи, уна пред се ра ду ју ћи, ка ко ће слат ко до руч ко ва ти. 

И та ман при спе ју до из над врат ни ца вр та, где је она ра сла, кад угле да ју та мо 
сто ји не ка ужа сно ви со ка ба ба, об у че на у ду гу пр ља ву ха љи ну, на гла ви јој цр
ве на ма ра ма, а обе ру ке ра ши ри ла, као да ће сад да јур не на сва ко га ко се усу ди 
у ко но пљу.
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Ма ле си ро ти це се сад још ви ше пре пад ну, па бе жи да ле ко, да ле ко од њи ве 
с ов сом. кад и та мо чу чи не ко чу до ви ште, на гла ви му огро ман по де ран слам ни 
ше шир, а у сва кој ру ци др жи по је дан штап.

– Бе жи мо, бе жи мо што пре одав де, ово је си гур но не ки раз бој ник, по ви чу 
зе бе и наг ну бе жа ти низ по ље гла вом без об зи ра.

ус пут се ни су ни шта раз го ва ра ле, то ли ко су би ле упла ше не и за ди ха не, 
гле да ле су са мо да час пре из мак ну са то га стра шног ме ста. али пре не го што 
по ђу у ку ку ру зе, сед ну на не ку гран чи цу.

– ни шта не ма ри, ре че јед на, већ охра бре на, што нам не да ју у пше ни цу и 
ко но пљу, на је шће мо се ку ку ру за.

– ку ку руз је кру пан, за бри ну то до да де дру га, не знам да ли ће мо га мо ћи 
гу та ти.

– не бри ни, још је млад и мек; са мо не ка не бу де и та мо љу ди, ода зва јој се 
су се да.

Зе бе на ста ве пут ка ку ку ру зу. Већ су им од гла ди цре ва кр ча ла, па су жу ри ле. 
уско ро угле да ју чи та во сре бр на стозе ле но мо ре, па по ју ре та мо. али чим се са
свим при бли же, угле да ју где два на ка зна ди ва сто је у ку ку ру зи ма. Је дан на гла ви 
има олу пан пла ви ло нац, а дру ги бе лу чал му. обо ји ца ра ши ри ла ру ке и ди гла 
увис мот ке.

– Бе жи мо у шу му, по ви чу опет зе бе, ово су си гур но не ки лов ци.
Сти гав ши у шу му, сед не сва ка на сво ју гра ну, раз ми шља ју ћи у чу ду ка кви 

су се то стра шни љу ди раз ми ли ли по њи ва ма, те им не да ду да до руч ку ју. утом 
иза сво јих ле ђа за чу ју где раз го ва ра ју две вра не.

Је два ди шем, то ли ко сам се нај е ла ов са, ре че јед на.
– И ја сам се до гу ше нај е ла ко но пље, при хва ти дру га, па до да де сме ју ћи се: 

Љу ди ми сле да ће нас за пла ши ти сво јим стра ши ли ма. За бо ду у зе мљу ко лац, 
омо та ју га не ким дроњ ци ма, ста ве му на гла ву ста ру лон чи ну, па ми сле вра не су 
бу да ле и сма тра ће их за пра ве, жи ве љу де.

Та да се и дру га вра на по че сме ја ти, а зе бе про сто ни су мо гле да ве ру ју сво
јим уши ма. Јед на хте де да иде по но во да ви де да ли су они љу ди по по љу зби ља 
са мо стра ши ла или су жи ви, али је дру га уве ри да је бо ље да оста ну где су и да 
до руч ку ју са мо бу би ца и цр ви ћа, као што су и до тад чи ни ле.

И по сле им ви ше ни кад у жи во ту ни су па да ле на ум по сла сти це, као зр на 
пше ни це и ко но пље.
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До жи вља ји мра ва не ста шка

у ,не кој за ба че ној ули ци Бе о гра да, где је још ра сла тра ва из ме ђу ка ме ња, жи ве ла 
,су два мра ва. Спо ља су ли чи ли мно го је дан на дру гог, то јест би ли су обо

ји ца вр ло ма ли и вр ло хи три, али су се по сво јој на ра ви мно го раз ли ко ва ли. Јед
но ме од њих би ла је до вољ на ули ца где су жи ве ли, ни кад ни је по же лео да от пу
ту је ни у су сед ну ули цу, а ка мо ли у ка кву шу му или на ли ва ду, где је пра ва 
по стој би на мра ва. а дру ги је био пра ва лу та ли ца и ло ла; об и шао је све су сед не 
ули це, по зна вао је све окол не ба ште, и пра го ве на ко ји ма се мо же на ћи мр ва. За 
вре ме свог крат ког жи во та ушао је ваљ да сто ти ну пу та у ча ра пу или под ко шу
љу де це, ко ја су се ње го вом ули цом игра ла, и жив се и здрав отуд спа сао. То ли ко 
се пу та спу штао у ћуп ме да и срећ но ис пли вао; или се до гу ше на пио мле ка на 
до руч ку ка квог раз ма же ног ма ли ша на, па га ни су ухва ти ли.

али му све ове аван ту ре ни су би ле до вољ не: че знуо је да ви ди све та, да оде 
до отаџ би не мра ва, у шу му. Ме ђу тим, ма ка ко да је мо гао бр зо да тр чи, за ње го
ве је ма ју шне но жи це та кав пут био пре те жак, за то се ре шио на лу кав ство. Чуо 
је јед ног ју тра у не кој ба шти, кад је ма ма ка за ла свом си ну, сла жу ћи ко ла че од 
ме да у ку ти ју:

– не мој ус пут да је деш ове ко ла че, по не си их ба ти у се ло. И та мо бу ди ми
ран, не мој мно го лу та ти, јер у се лу има зми ја. па ми пи ши сва ки дан.

кад ово чу мрав не ста шко, од мах по ми сли лу ка во:
– уву ћи ћу се у ко ла че, па ће ме де чак пре не ти да ле ко у се ло. Идем са мо 

пр во, да се по здра вим са дру гом.
он да бр зо отр ча на ули цу, где сре те свог дру га мра ва, на то ва ре ног мр ва ма.
– Хеј, ста ни, – ре че му ве се ло, – ста ни, да се по здра ви мо! Ја пу ту јем да ле ко 

у шу му. уву ћи ћу се у ку ти ју ко ла ча оног деч ка, што се сва ки дан игра лоп те по 
ули ци, и ко ји иде у се ло до ве че. Хо ћеш ли и ти са мном?

– не ћу, – ре че дру ги мрав, – ме ни је до бро у на шој ули ци. Бо ље би би ло да 
и ти оста неш где си, јер те мо же де чак, је ду ћи ко ла че, про гу та ти.

– не бој се, ма ма му је за бра ни ла да отва ра ку ти ју, док не стиг не у се ло, а та мо 
ћу ја ис ко чи ти, пре не го што ме опа зе.

Мрав стра шљив ко по че да пла че; бо јао се да му друг у пу ту не на стра да, 
али му пут ник ве се ло до вик ну:
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– Ја ви ћу ти, кад стиг нем! по сла ћу у пи сму, ко је де чак бу де пи сао ма ми ка
кву трав чи цу или бу би цу, да знаш да сам при спео жив и здрав. Ти се на ђи у де
ча ко вој ба шти увек кад до ла зи по штар.

За чу ђе ни мрав пла шљив ко хте де да га упи та још не што, ваљ да ка ко би се 
уву као у то пи смо из се ла и ви део да ли у ње му има ка ква трав ка, али мрав пут
ник већ бе ше оти шао.

кад се опет вра тио у ба шту, ма ма још ни је би ла за тво ри ла ку ти ју, те се он 
кри шом уву че уну тра, и сме сти из ме ђу ко ла ча, не мо же би ти бо ље. ус пут је ма
ло спа вао, ма ло јео мр ви це, док нај зад, по сле ду го, вр ло ду го вре ме на, не осе ти 
да не ко отва ра ку ти ју.

– а, ту смо, – пре ну се мрав, – си гур но смо сти гли, тре ба бр зо одав де да 
ис ко чим.

Ре кав ши то, на ђе не ку пу ко ти ну и из ми ли на по ље. И та да, ње го вој сре ћи 
ни је би ло кра ја. она мо је ра сла ду бо ка, ду бо ка тра ва, те мрав за га зи у њу као 
у ка кву мра вљу пра шу му. кроз тра ву су ви ју га ле та ну шне ста зи це бу ба и мрав 
је сва ки час сре тао на њи ма по ко јег ужур ба ног ста нов ни ка ли ва де. ода тле је 
ушао у ве ли ку шу му, где су се ди за ли мра вљи двор ци и ку ле око ко јих је вред но 
по сло ва ло или се сун ча ло чи та во мо ре мра ва.

по што се на ра зго ва рао с њи ма до ми ле во ље, и ис при чао им ка ко те шко 
жи ве ва ро шки мра ви, вра ти се у се ло. За те као је баш свог по зна ни ка деч ка, где 
пи ше ма ми пи смо. За то је бр зо по обе ћа њу уза брао јед ну ми ри шља ву трав ку, 
и по што је деч ко за тво рив ши пи смо оти шао да спа ва, про на шао је не ку ру пи цу 
и унео трав ку у пи смо, па оти шао и он на спа ва ње.

а мрав Бе о гра ђа нин је за бри ну то че као сва ки дан, на пра гу код де ча ко ве 
ма ме, да стиг не пи смо. И кад се кроз три да на ја ви по штар, и ма ма хи тро отво
ри пи смо од деч ка, па де отуд ми ри шља ва трав ка на праг, пред са мог мра ва те 
та ко са зна де да му је друг срећ но сти гао.

Знам да ће вам би ти жао кад чу је те, да се ни кад ви ше у жи во ту ни су ви де
ли; али се ипак сва ког ле та мрав из се ла ја вљао кроз де ча ко во пи смо сво ме дру гу 
у гра ду.
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Хи ља ду го ди шња тр ка

Док Го спод још ни је био по шу мио зе мљу, др ве ће је жи ве ло у огром ном не
бе ском ра сад ни ку. као што и по зе маљ ским ра сад ни ци ма би ва, у јед ном 

кра ју су ра сле бу кве, у дру гом хра шће, у тре ћем че ти на ри, и та ко ре дом. а до ле 
се ви де ла зе мља го лагол ца та: пла ни не су ре и вре ле од сун ца, бре го ви као ће
ла ви, а по ред ре ка ни јед не је ди не вр бе.

Сва ког ју тра и ве че ри чу вар ра сад ни ка из злат не кан те за ли вао је др ве ће и 
са њи ме раз го ва рао. при чао му је да ће га Го спод кад бу де вре ме по сла ти на зе
мљу да је укра си и да на чи ни љу ди ма хла да. Та да би се др ве ће ско ро за ва ди ло 
би ра ју ћи ме сто где ће на зе мљи ра сти. на то се чу вар са мо сме шио и го во рио 
да ће Го спод пре су ди ти пра вед но где ко је тре ба да бу де.

И јед ног про ле ћа Го спод на ре ди да се отво ре вра та не бе ског ра сад ни ка и да 
се ње го ви ста нов ни ци пу сте на зе мљу, где ће се при ре ди ти ве ли ка тр ка па до
кле ко је др во мо гад не да стиг не, у том пре де лу да оста не до кра ја све та. Чу вар 
из вр ши за по вест, отво ри ве ли ке злат не врат ни це и пу сти др ве ће на зе мљу. кад 
је и по след ње дрв це си шло до ле, спу сти се и он и у не кој огром ној до ли ни по
ре ђа их сва јед но до дру гог и узе бро ја ти:

Је дан – два – три,
на пред по хр ли!

Др ве ће по ју ри. у по чет ку од мак ну на пред кра ка те то по ле, али се бр зо за
ду ва ју те ис пред њих про ђу бу кве. Ме ђу тим и оне бр зо по су ста ну па их пре
тек ну ле пр шаљ ке ја си ке, ко је су на свом ли шћу ле те ле као на кри ли ма. И та ко 
је ре дом ис тр ча ва ла јед на по јед на че та др ве ћа и бр зо су ста ја ла, да се у по чет ку 
ни је мо гло по го ди ти ко ће би ти пр ви и по пе ти се до вр ха пла ни не, а ко по след
њи и оста ти у до ли на ма крај ре ка. а све су ово по сма тра ли ан ђе ли са сво јих 
бал ко на и на ви ја ли сад за јед не, сад за дру ге. уз то су ја вља ли Го спо ду ка ко ко у 
тр ци на пре ду је.

ова тр ка је тра ја ла хи ља ду а мо жда и ви ше го ди на, а ан ђе ли су стал но сто
ја ли на сво јим бал ко ни ма и ја вља ли шта се на зе мљи до га ђа. Њи ма ово вре ме 
ни је би ло ду го, јер хи ља ду го ди на на не бу про ђе као на ма не ко ли ко тре ну та
ка. кад је ми ну ло не ко ли ко сто ти на го ди на, ис пред свег оста лог др ве ћа ис тр
че че ти на ри и ста ну се бо дро пе ти уз ви со ке пла ни не, чи не ћи се као бес крај не 
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че те вој ни ка у зе ле но об у че них, с ко пљи ма увис диг ну тим. ан ђе ли их ра до
сно по здра ве:

Је дан – два,
бо рић пр ви ко ра ча,
за њим иде је ли ца,
а за је лом смр чи ца,
а за њо ме ма ла
бу ква по су ста ла,
а за бу квом пре ко сте ња
па ту љи ца ју ри ве ња.

утом опа зе ди во ве хра сто ве где гра бе уз бр до. они су тр ча ли од ме ре ним 
ко ра ком, не су ста ју ћи, али по што су би ли трун та ви ји од че ти на ра ни ка ко ни су 
мо гли да их стиг ну. Иза њих у ко рак сту па ли су бре сто ви, њи хо ви ро ђа ци. 
Иако им је би ло жао што ни су пр ви, ипак су и они и хра сто ви по ште но при зна ва
ли че ти на ри ма пр вен ство. И њих ан ђе ли по здра ве пље ска њем и ја ве Го спо ду:

ево тр чи храст,
ви че: „Чест и част,
бр жи сте од ме не,
ду ше ми зе ле не.“
а за њи ме брест
ви че: „Част и чест,
бр жи сте од ме не,
ду ше ми др ве не.“

про ђе још две ста го ди на а иза њих на и ђе јед на го ми ла по су ста лих др ве та: 
ма лих, хро мих бо ро ва ко ји ни су мо гли да пе ша че бр зо као њи хо ва бра ћа; је ле 
ко је су од тр ча ња до би ле про ши ре ње ср ца; на тру лих бу ка ва што су ју ре ћи ис про
зе бле па ни су мо гле да стиг ну сво је здра ве дру га ри це; би ло је де бе лих хра сто ва 
ко ји су због сво је те жи не би ли увек по след њи у че ти.

у овом ша ре ни лу ра зно ли ких др ве та ан ђе ли су уза луд тра жи ли ли пе, сво је 
љу би ми це. оче ки ва ли су да ће их угле да ти за јед но као што су ра сле у не бе ском 
ра сад ни ку. али су се оне би ле из ме ша ле са оста лим др ве ћем, те их тек у зло до ба 
опа зе и раз гла се по це лом не бу:

Је дан – два – три,
че ти ри и пет,
и ми ри сна ли па
сти гла је на свет.
Јед на ти је ис пред
бо го мо ље ста ла,
у бу кву шу му
дру га је до па ла,
тре ћа је до бо ра,
че твр та до бре ста,

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



51

________    Распеване приче   ________

бе ла са се ли па
са свих бож јих ме ста.

Са да су већ сва бр да би ла по шу мље на и ви де ло се ка ко уз ома ње бре го ве и 
по до ли на ма ју ри дру го др ве ће. од свих су нај ви ше би ле то по ле. оне су се тру ди
ле да се поп ну на ка кав би ло бре жу љак, али је рет ко ко јој то по ла зи ло за ру ком. 
пу бли ка са не бе ских бал ко на и за њих ја ви Го спо ду:

Је дан – два, је дан – два,
ево иде то по ла,
иде ис под бар ја ка
па го во ри: „Је дан – два.
Је дан – два.“
То по ла је за ста ла
у под нож ју бре га,
за бо ла три сте га,
три сте га за бо ла
ви со ка то по ла.

утом про ђе и по след њих сто го ди на от ка ко је тр ка по че ла а ан ђе ли опа зе 
где вр бе још тр че до ли ном. од сил ног умо ра би ле су се по гу ри ле и по кри ви ле, 
и ка ко су им се но ге од хи ља ду го ди шњег тр ча ња из ра ња ви ле, ишле су стал но 
по ба ра ма и по то ци ма, не би ли их ма ње бо ле ле. Го спод се на сме ши кад чу где 
му ја вља ју за њих:

ево го ло тр бе
по трч ку ју вр бе
по по то ку, бо се,
рас пле ле су ко се.

За тим Го спод уста де са пре сто ла, об ја ви да је тр ка нај зад за вр ше на и оде да 
се од ма ра, за до во љан што је зе мљу по шу мио и што ће сва ко др во жи ве ти он де 
где је тр че ћи се би ме сто из во је ва ло.

И ка ко је он да би ло, та ко је и сад. Че ти на ри ра сту по ви со ким пла ни на ма. 
Ма ло ни же њих жи ве бу кве. а ни же бу ка ва храст и брест и њи хо ви ро ђа ци. ли пе 
су ра су те по це лом шум ском све ту; а то по ле и вр бе жи ве крај ре ка по до ли на
ма. И ако ко је др во за лу та у крај где не ма оста ле ње го ве бра ће бу де увек бле до и 
не ве се ло и убр зо се осу ши.
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при ча о жи ру и ке сте ну

Док је сун це гре ја ло, док кроз шу му ни су про ла зи ли хлад ни ве тро ви, ке сте
ни су спо кој но ле шка ри ли на свом пе ра стом ли шћу, а жир се по ва здан њи

хао на љу ља шка ма гра на. Зна ли су да јед ном мо ра ју от па сти с др ве та, али им се 
то чи ни ло бес крај но да ле ко и као да се го то во и не ће ни кад до го ди ти. Гле да ли 
су ра до зна ло са сво је ви си не зе мљу под со бом. по не где је ра сла тра ва, по не где 
ле жа ла пра ши на, та моамо би ло ра за су то ка ме ње и су во ли шће. И без број бу ба 
је ми ле ло у том ма лом про сто ру што га је по кри вао хлад хра ста и ке сте на.

али јед но га ју тра не при јат на вла га и хлад но ћа про бу ди ке сте ње. не бо је 
сва ну ло си во а шу ма се про гру ша ла жу тим ли стом. ке стен ко ји је ле жао на 
гра ни до хра ста, сја јан као огле да ло, гур ну свог су се да, па туљ ка жи ра, и упла
ше но му ша ну:

Жи ре, ма ли бра те,
ви диш не бом обла ке,
ждра ло ви их пра те.
Ви диш ли шће опа да
са др ве ћа жу та.
Страх ме ју трос спо па да
шта ће би ти кад пад нем
у пра ши ну пу та.

Жир не хте де од мах да се по да ту зи. За њи ха се не ко ли ко пу та на сво јој ли
сној љу ља шци, на кри ви фес; али кад и ње га хлад но ћа ушти ну за нос, сне ве се
ли се. обо ји ца су осе ћа ли да је је сен на пра гу и да ће их уско ро ве тар отрг ну ти 
с гра не. у раз ми шља њу их пре ки де ко рак се вер ца по опа лом ли шћу и опет се 
ке стен ја ви:

Жи ре, ма ли бра те,
чуј је се ни ход.
Сти гло вре ме ка да
са др ве та па да
су ви лист и плод.
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Жи рић по гле да на мут но не бо па му за тим по глед па де на зе мљу. Бу бе су од 
зи ме би ле још ма ње по ста ле; зе ле на бо ја тра ве до би ла жућ ка сте пре ли ве. Жи рић 
опа зи и ка ко се зе мљи на мр ка ко жа сва на је жи ла од хлад но ће. И та да му би ја сно 
да ће кроз ко ји дан ле жа ти на зе мљи па се узе мо ли ти:

Бо же, дај кад от пад нем,
да на ка мен не пад нем,
већ у жу ту тра ви цу
и у ли сну по сте љу,
да не сло мим ру чи цу,
не раз би јем гла ви цу.

у тај мах на ле ти чи та во ја то ве тро ва и чу се ка ко су во гра ње пуц ке та а ли
шће упла ше но шу ми: ка ко ле шни ци и ора си, ке сте ње и жир луп ка о зе мљу. 
наш жи рић у стра ху за тво ри очи ми сле ћи да ће га ве тар већ то га пу та обо ри ти. 
Тек ка да се опет све ути ша он про гле да. на зе мљи су ле жа ла чи та ва ма ла ста да 
жи ра и ке сте на још за чу ђе на шта их је сна шло. Сва ки час се чу ло за по ма га ње. 
не ки де бељ ко жир је ви као:

Раз био сам но сић,
из гу био фес!

Цр вен ка сти ско ро као пе сни ца ве ли ки ке стен сте њао је:

Ме не ве тар пра во
о ка ме ње: трес.

Жи рић се освр те да ви ди да ли је још на гра ни ње гов су сед и спа зи га где се 
шћу ћу рио ме ђу ли шће не усу ђу ју ћи се да по гле да ис под се бе на зе мљу. И с вре
ме на на вре ме, та ко скло пље них очи ју, мо лио се:

Ве тре, до бри ве тре,
не бу ди ми зао!
ка да бу дем с гра не
на зе мљи цу пао,
спу сти ме у ме ко
гне здо ли шћа су ва,
не ка ми се о ка мен
че ло не угру ва.

при но вом на ле ту ве тра жи рић и ке стен се ухва те за сво је гра не же ле ћи да 
их бар још овог пу та ми мо и ђе суд би на њи хо вих дру го ва. Ме ђу тим би ло је до
шло вре ме да и њих дво ји ца оду на зе мљу. Жи ри ћу се учи ни да се за ни ха на не
кој ди вов ској љу ља шци ко ја га по не се ви со ко па као да спу сти не где у про ва ли ју. 
Хла дан ва здух га за пах ну, у уши ма за зви жда, а фес му сле те с гла ве. И за тим као 
да се уже на ко ме се ни хао на гло пре ки де и он се на ђе на зе мљи. Тад бо ја жљи во 
отво ри очи и ви де се на сме ту тек опа лог хра сто вог ли ста, а не да ле ко од се бе 
спа зи свог дру га ра оне све шће ног на бу се ну тра ве. Жир му до вик ну:
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ке стен ко, цр вен ко,
пре ни ми се, пре ни,
до зи ва те жир.
крај нас су је се њи
ли сто ви ша ре ни
и опет је мир.

на ње го во до зи ва ње ке стен отво ри очи и по знав ши га до ко тр ља се до ње
го вог сме та. обо ји ца су би ли за до вољ ни што се у па ду с гра не ни су угру ва ли, 
али их са да за бри ну шта ће да ље с њи ма би ти. Жи рић ре че:

Мо жда ће нас про на ћи
ру ка ка квог ђа ка.

на то ке стен до да де:

Мо жда ће нас по ди ћи
са зе мљи це ба ка
уну ку да но си.

по сле не ко ли ко ча са ка опет се ту жно ја ви жир:

а мо жда ће до нас
су тра ра но па сти
чи ји глад ни пра сци.

ке стен још ту жни је на до ве за:

Или ће нас у по ток
сне ти буј не ки ше,
па да дра ги за ви чај
не ви ди мо ви ше.

не ко вре ме по сле то га већ се су тон ста де спу шта ти. Ста до опа лог жи ра 
узе да се спре ма за спа ва ње. а пре не го што ће се за гњу ри ти у ли шће кле че за
јед но са на шим жи ри ћем и очи та ве чер њу мо ли тву:

Бо же, дај нам оста ти
ту, из ме ђу би ља ка,
и ро ђа ка пи ља ка,
у шум ско ме хла ду.

а ста до ке сте на са ке стен комцр вен ком при хва ти:

Да нас де ца се о ска
у кри о це не ску пе
па нас не про да ду
да ле ко у гра ду.
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пе то ро бра ће пе тли ћа

ка да је ко ка Бел ка из ле гла сво јих пет пе тли ћа, би ла је сва срећ на, јер су јој се чи
ни ли леп ши од свих на све ту. Још пр вог да на по ве ла их је у шет њу да их по ка же 

де ци и жи ви ни у дво ри шту. Ипак ни је до зво ли ла да им се ко од већ при бли жи, ши
ре ћи над њи ма увек кри ла као сун цо бран кад јој се чи ни ло да им пре ти опа сност. 
по што су их сви до бро раз гле да ли, оста ла је Бел ка опет са ма са сво јим пе тли
ћи ма и ста ла бри жно раз ми шља ти ка ква ће им би ти суд би на, па се се ти да у се лу 
жи ви вра ча ра и по ђе к њој да ви ди шта мо же оче ки ва ти у бу дућ но сти од сво је де це.

Вра ча ра је ста но ва ла под гло го вим др ве том на дну се ла и кад је Бел ка сти гла 
са сво јом де цом, ни је сре ћом би ло ни ког дру гог код ње, се де ла је бес по сле на и 
ша ра ла пру том по зе мљи. Чув ши шта Бел ка же ли узе на длан јед но пи лен це и 
за тво рив ши очи ста де да га та:

овај ће ти би ти жу ћа,
а има ће бе ло че ло,
ди за ће се пре сва ну ћа,
и бу ди ти це ло се ло.

по сле то га узе с ре да дру го пи ле, по ћу та не ко вре ме скло пље них очи ју па 
из де кла мо ва:

Дру ги ће ти би ти бе ља,
а има ти ша рен реп;
би ће бо дар, пун ве се ља,
и на сво ју мај ку леп.

Бел ка је про сто ра сла од ра до сти слу ша ју ћи суд би ну сво је де це. Би ла је не
стр пљи ва да час пре чу је за све, али се вра ча ра мо ра ла од мо ри ти не ко ли ко ча са ка, 
јер ју је гле да ње у бу дућ ност мно го ума ра ло. кад је узе ла тре ће пи лен це на ша ку, 
ма ло се на мр шти ла, не за до вољ на ваљ да оним што је пред о се ти ла и ре кла:

Тре ћи пе тлић ки цош би ће,
за оде ло са мо зна ће,
лиц ка ће се цео дан;
но си ће ша ре не га ће
и црн, сви лен ко по ран.
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Бел ка ни је би ла не за до вољ на ни овим про ро чан ством, јер се код пе тли ћа 
че сто де ша ва да су ки цо ши па га је по ми ло ва ла кри лом. утом је вра ча ра љу ти
тим гла сом об ја ви ла за че твр тог:

Че твр ти ће др зак би ти,
нај ви ше ће је сти, пи ти,
сва ђа ће се с ки ме стиг не
ка ко се на но ге диг не.

по зна то је да мај ке сво јој де ци мно го пра шта ју па је и че твр тог Бел ка узе ла 
под кри ло, стра ху ју ћи шта ће чу ти за по след њег. Глас вра ча рин је ме ђу тим 
опет по стао мек, док је за ње га го во ри ла:

пе ти ће ти, по не во љи,
би ти кус,
и има ти го лу ши ју;
али би ће мно го бо љи
од њих сви ју.

И ка ко је вра ча ра про ре кла, та ко је и би ло. пр ви пе тлић је по стао жу то цр
вен као ба кар, са мо је ис под кре сте на че лу имао бе лу ћу бу. пе вао је гла сно, да 
су се три се ла око ло бу ди ла од ње го вог ку ку ре ка ња. Дру ги је то ли ко пи том 
био, да је за јед но с де цом спа вао и јео, а био је зби ља бео и имао ша рен ре пић. 
Тре ћи се са мо лиц као и ше тао по ту ђим дво ри шти ма. Че твр ти је, као што је 
вра ча ра и ка за ла, сва ђао се од бе ле зо ре са оста лом жи ви ном у дво ри шту и оти
мао јој хра ну. Ипак су све њих уку ћа ни мно го ви ше во ле ли не го пе тог, ку сог, 
пе тли ћа. ни де ца га чак ни су мно го во ле ла, јер ни је био леп, имао је го врат а 
пер је увек у не ре ду. па је и пас, чим га угле да, ла јао на ње га као на ту ђи на.

ово је на рав но би ло вр ло те шко ку сом пе тли ћу и Бел ки. Њу је на ро чи то 
бо ле ло то што су оста ла че ти ри ње на де те та ско ро са пре зи ра њем гле да ла на 
свог бра та. Жу ћа га је исме вао што не ма јак глас. Бе ља што ни је леп, ки цош 
што се не до те ру је а пе тлић сва ђа ли ца што је по ву чен и ми ран.

али уско ро се све про ме ни. Жу ћа зи ми на зе бе и из гу би глас, те га га зда 
про да де. пе тлић убо ји ца се јед ног да на не вра ти на спа ва ње. Да ли је за лу тао 
па ни је умео да се вра ти, или се по био са ка квим ја чим пе тлом па га овај над
вла дао, не зна се. уку ћа ни су ма ло ту жи ли па су и за бо ра ви ли, оста ла су им 
дру га два ле по та на. по сле не ког вре ме на на и ђу ци га ни кроз се ло и укра ду ки
цо ша. Бе љу опет на ма ме де ца из дру гог се ла на ку ку руз, те се не вра ти ви ше у 
се ло где се ро дио. Та ко оста не са мо ку си пе тлић.

уку ћа ни ни су кри ли да им је кри во што је остао баш он и за то се си ро тан 
вр ло не ла год но осе ћао. нај зад ре ши се да ка ко та ко осво ји љу бав сво јих га зда. 
пр во се спри ја те љи са псом Зе љом. Ви де ћи ка ко га је га зда јед ном ис ту као, 
што га је за те као да ују тру ду го спа ва, од лу чи да га сва ко ју тро пр вог бу ди ку ку
ре чу ћи на кро ву ње го ве ку ћи це:

Шта је, Зе љо, шта је,
мо је, дра го ку че!
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Тре ба да се ла је
а ти ко и ју че:
не чу је те ни ко,
спа ваш уве ли ко.

по сле ово га Зе ља ви ше ни је до би јао ба ти не и мно го га је за во лео. И ба ка 
му је би ла за хвал на што је њу по сле Зе ље увек бу дио пе ва ју ћи јој на пра гу:

про бу ди се, ба ки це,
уста ле су ко ки це:
га ћа ва и бе ла,
пир га ва и цр на,
па че ка ју зр на.

по сле ово га је обич но бу дио га зду ку ку ре чу ћи му под про зо ром:

про бу ди се бр зо,
ноћ је би ла ду га,
па се ла ти плу га.
по сле ки ше ме ка
зе мља љу де че ка
да је плу гом се ку.
ку куку куреку!

нај зад је од ла зио да из бу ди де цу:

ку куку куреку,
ви део сам зе ку
већ по шу ми ска че;
уста ле су пти це
и већ се обла че;
уста ле су пче ле
и ску пља ју мед;
ди жи те се, де цо,
сад је на вас ред.

а кад би по у ста ја ла, он да их је те рао да се ле по уми ју, јер је опа зио да их ба ка 
ка ра што иду ују тру кр ме љи ви:

ку куреку, де чи це,
сун це је код ре чи це,
сад ће да се ку па,
а ви де цо глу па,
уши не пе ре те,
ко су не ми је те.

Та ко је пе тлић чи нио сва ко ју тро, док га нај зад ни су сви за во ле ли. Зе љи је 
би ло кри во што је ра ни је на ње га ла јао, уку ћа ни су се ка ја ли што су ви ше во ле ли 
ње го ву бра ћу, а де ци се учи ни ло да је леп ши и од Бе ље и од ки цо ша, те је окру
жен њи хо вом љу ба вљу до че као ду бо ку ста рост.
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Бај ка о па туљ ко вој смр ти

До шао је по след њи дан ца ру па ту ља ка, ма ју шном стар цу ду ге бра де. угле дао 
је на не бу цр ну зве зду, а про ро чан ство је гла си ло да ће умре ти кад њу угле да. 

Су тра дан је по звао на го збу све сво је по да ни ке, са мо је ре шио да им до по след
њег тре нут ка не го во ри ни шта о сво јој смр ти, јер би се ожа ло сти ли и ве се ље не 
би би ло. а ца ру се искре но ве се ли ло, жи вео је већ не ко ли ко хи ља да го ди на и 
био умо ран од жи во та.

Ра но ују тру на ре дио је да се по ста ви за го збу за цео на род на по ља ни иза 
сво га двор ца а по том је три пут за сви рао у сви ра ли цу од зо ве, што је зна чи ло да 
па туљ ци тре ба да се ску пља ју. у истом ча су они су по вр ви ли са свих стра на. 
Би ли су сви до бро ћуд ни и сме шни, бра де су им би ле ду же од њих са мих па су се 
сва ки час о њих спо ти ца ли и пре вр та ли пре ко гла ве. Сва ки је у ру ци но сио свој 
пе хар, јер где би их цар то ли ко на ба вио, а на род па ту ља ка во лео је мно го да пи је.

не слу те ћи да је то по след њи дан њи хо вог ца ра би ли су раз дра га ни, је два 
че ка ју ћи да ве се ље поч не. Це ла по ља на је вр ве ла се дим ма ју шним чи чи ца ма, 
по што код па ту ља ка ни је би ло де це. Сви су они би ли ро ђе ни бар пре ко ју хи
ља ду го ди на. Цар је нај зад пље снуо дла но ви ма, по зи ва ју ћи их да по се да ју на 
тра ву око огром них ли ски на ко ји ма је сто ја ло во ће, ви но, мед и мле ко, чи ме 
су се они обич но хра ни ли. И кад је већ би ло пред крај руч ка по че ле су здра ви це. 
пр во је до глав ник ца рев ди гао огром ни пе хар, ве ћи ско ро од ње га са мог, и на
здра вио ца ру:

у тво је здра вље, до бри ца ре!
не ка бо лу ју и не ка ста ре,
не ка уми ру на све ту сви,
ве чи то са мо жи ви ти.

Са дру гог кра ја по ља ни це ди гао је ча шу хи ља ду го ди шњи па ту љак ЋиХа и 
на здра вио:

Ис пиј мо ча ше на ис кап!
у цар ству на шем ви на слап,
ви на слап се са сте не ру ши,
за глу нуо нам је сви ма уши.
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________    Распеване приче   ________

Сад су се сви ста ли утр ки ва ти ко ће леп шим ре чи ма и же ља ма ца ра по здра
ви ти. устао је пе сник оЈо и по гла див ши бра ду из ре ци то вао:

пиј мо сад,
да опет млад
бу де наш цар.
пиј мо сви,
да не оста ри
наш го спо дар.

по сле ово га је ис ка пио јед ну за дру гом три ча ше ви на и при шао ца ру да се 
с њим по љу би, што су оста ли па туљ ци до че ка ли пље ска њем. За пе сни ком је на
здра вио па ту љак еХе ре чи ма:

Жи вео, ца ре!
на род те љу би.
не ка ти сто пу та
ник ну зу би.

не ка ти сто пу та
по цр ни ко са,
очи се раз ве дре
као ро са.

на го зби се на ла зио и ша љив чи на, глу мац ХојХој и одр жао је ова кву здра
ви цу:

Здрав да си, ца ре,
здрав да си са да!
не ка ти бе ла
ра сте бра да
и ду га бу де
као ре ка,
што се кроз по ља
ви је да ле ка.

Цео се па туљ ски на род на ово гро хо том сме јао ска ку ћу ћи на јед ној но зи и 
пре вр ћу ћи се пре ко гла ве. а усред ове бу ре од ве се ља ди гао је пе хар стар чић 
ИХи и ис пио га у здра вље ца ра по пе ва ју ћи:

пиј мо здра ви цу
сви кроз смех!
наш цар не чи ни
ни ка да грех.

наш цар не чи ни
ни ка да зло.
Ис пиј мо ча ше!
охохохо!
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Тра вар, чи чи ца ИЈу, на ово је на до ве зао здра ви цу ка кву обич но др же на
род ни ле ка ри и вра чи:

Жи вео нај ма њи
цар на све ту!
Да му трн ни кад
не ра ни пе ту.

Да му пче ла љу та
не пу сти жа лац.
Да му не ује де
зми ја па лац.

Већ су ско ро сви па туљ ци би ли пи ја ни, др жа ло се са мо још не ко ли ко њих 
ко ји су пи ли мед и мле ко. Њи ма ни ка ко ни су да ли да до ђу до ре чи. Та ман је дан од 
тре зве ња ка по че:

у здра вље ца ра
ме да пе ха ри!
Да слат ки му бу ду
да ни ста ри!

окол ни га ућут ка ше ме ђу тим ша ле ћи се на ње гов ра чун.
по сле ње га по ку ша још до бро ћуд ни стар чић Мипи да ца ру на здра ви 

мле ком:

Диг ни мо за ца ра
ча шу мле ка,
да му се увек
на ђе ле ка!

али и ње га бр зо ућут ка ју они што су пи ли ви но.
За ово вре ме цар је са љу ба вљу по сма трао свој на род. уве рив ши се ваљ да 

по сто ти пут ко ли ко га во ле, по же ле да им оста ви што за успо ме ну, да учи ни 
што по че му би га по ми ња ли док је све та. уто нуо у сво је ми сли са мо је упо ла 
чуо здра ви це ко је су се и да ље ре ђа ле, те та ко до ђе и тре ну так кад је мо рао за на
век да за тво ри очи, јер де тлић уда ри три пут кљу ном у ко ру др ве та зо ву ћи га да 
кре не на онај свет. Тад цар уста де и ре че па туљ ци ма:

Сад сви око ме не
нек’ се бр зо згр ну.
но ћас, де цо, ви дох
коб ну зве зду цр ну.

Сад сва ки ваш пе хар
пун ви на и ша ла
и мле ка и ме да
не ка бу де круп на,
ми ри са ва ла ла.
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________    Распеване приче   ________

не ка вас ве чи то
на ца ра вам се ћа
Сад збо гом, па туљ ци,
пра ти ла вас сре ћа.

по сле ово га цар је ле гао у тра ву и за спао веч ним сном, а ми ли о ни пе ха ра 
из ко јих је на род па ту ља ка на тој го зби пио ис па ли су им из ру ку и пав ши на ли
ва ду пре тво ри ли се у ми ли о не ра зно бој них ла ла. пе ха ри с ви ном по ста ли су 
цр ве не, пе ха ри с мле ком бе ле а пе ха ри с ме дом жу те. И ка ко су цве то ви би ли 
ви со ки а па туљ ци са свим ма ли, они су се из гу би ли у тој шу ми цве ћа и са мо се 
на да ле ко чуо њи хов плач за до брим, ста рим ца рем.
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За што пут ни ци пе ва ју

Чу јем да де ца ми сле ка ко при че ко је им при чам ни су исти ни те, али то ја не 
при зна јем. Јер да се све то ни је зби ља до го ди ло, от куд бих зна ла? До ду ше 

бај ке се не зби ва ју у на шој зе мљи, већ не где да ле ко, у кра је ви ма у ко је рет ко ко 
од ла зи. ето и да нас ћу ис при ча ти не што у што ће се мо жда по сум ња ти, али ја 
твр дим да ће сва ка реч би ти су шта исти на.

ка да је Бог ство рио свет и по гле дао га са сво је ви си не, био је за до во љан. 
Све што је ну жно би ло, на ла зи ло се у ње му. За жед не су те кле во де, за глад не 
бу ја ла пше ни ца. на пра вед ни ке је па да ла бла га ро са, за гре шне су би ли спрем
ни гро мо ви. по мр чи ну но ћи раз го ни ла је ме се чи на, а од днев не же ге шти тио је 
хлад др ве ћа. по ве ли ким шу ма ма су за де цу већ би ле по се ја не при че, са мо је 
тре ба ло још да ник ну. Ипак Го спод упи та ан ђе ле крај се бе:

– Де цо, да ни сам што смет нуо с ума? у вас су мла ђе очи, по гле дај те до бро 
до ле, па ми ка жи те, ако што не до ста је.

ан ђе ли се наг ну да бо ље ви де, али ни су мо гли при ме ти ти ни ка кав не до
ста так, све им се чи ни ло у нај бо љем ре ду. Док до ле те нај мла ђи ан ђео и ја ви:

– Го спо де, за бо ра вио си са мо да раз ви јеш по зе мљи ста зе и пу те ве. ево их 
та мо у ку ту сто је са ви је ни.

по гле да Го спод и зби ља: у ку ту је ста ја ло без број пу те ва и ста за, са ви је них 
као огром не тру бе плат на.

– До бро си то опа зио, ре че Го спод и по љу би ма лог ан ђе ла. Хај де од мах 
узми те сва ки по је дан пут или ста зи цу и но си те их на зе мљу, те раз виј те где је 
нај пре че.

Та да ста ри ји ан ђе ли узму ве ли ке пу те ве, јер су би ли те шки, а мла ђи узму 
пу та ње, и кре ну на зе мљу. Са мо за нај мла ђег ни је ни шта оста ло те он уда ри у 
плач. Ме ђу тим, Го спод при ме ти да је оста ла још ста за мра во ва, та ну шна као 
ко нац и лак ша од па у чи не, па му ре че:

– не пла чи, за те бе је оста ла мра во ва ста зи ца. но си је на зе мљу и раз ви 
кроз ли ва де и шу ме. по жу ри се са мо, да ти оста ли не из мак ну.

ан ђео узе за бо ра вље ни ко ту рић и прх ну за оста ли ма. убр зо их су сти же. 
ле те ли су све два по два, као де ца кад иду у цр кву. по след њи у ре ду био је ан ђел
чић ко ји је но сио пу же ву ста зу, те он ста де крај ње га.

ле те ћи пре ма зе мљи ан ђе ли су ти хо пе ва ли:
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________    Распеване приче   ________

ево бе лих ску то ва,
ста зи ца и пу то ва,
са пре сто ла свог
ша ље све ту Бог.

по вру ћи ни и сту ди
пу то ва ће љу ди,
сва ки зе мље кут
оби ћи ће пут.

кад су би ли бли зу зе мље, прх ну ли су на раз не стра не: ан ђе ли са ши ро ким 
глат ким пу те ви ма спу сте се у рав ни це, они што су но си ли кри ву да ве кре ну у 
бре жуљ ка сте пре де ле, ан ђе ли са уским ста за ма прх ну у пла ни не и шу ме, нај мла
ђи пад не на ли ва ду а ње гов друг крај ре ке.

они што су оти шли у рав ни це опа зе ка ко љу ди лу та ју из гу бље ни у тој ши
ри ни: ни ко не зна ко јим прав цем да уда ри, да би оти шао куд же ли. Га зи ли су 
пре ко усе ва, по тр њу, по ко при ви. Ви де ћи то, ан ђе ли бр зо ста ну да раз ви ја ју је
дан од нај ве ћих пу те ва. при том су пе смом се би сла ди ли труд:

Рав ни пут се од ви ја,
по до ли ни по ви ја,
око мла де тра ви це,
и гло го ве жи ви це,
и пше нич не њи ви це.

Бе ли пут ко ра ча
пре ко тр ња, дра ча;
не зна се где ста је,
не зна от ку да је.

Раз ви ја ли су га се дам да на и се дам но ћи, а Го спод се с не ба за до вољ но сме
шио, јер су већ мо гли пу то ва ти и бо си, по што тр ња ни су га зи ли, и ту ђин ци, по
што ни су мо гли за лу та ти.

За то вре ме су ан ђе ли са ста за ма ле те ли по бр до ви тим пре де ли ма и шу ма ма 
и пе ва ли:

ода ви се, ста зо,
ода ви се злат на,
као тру ба плат на.

То бом ће да га зе,
ста зо мо ја мла да,
па сти ри и ста да.

И че сто ће но ћу,
ка да не ма све та,
ме двед да се ше та.

кроз ви со ке пла ни не, где не до ла зе љу ди, ан ђе ли су про стр ли ста зе за зве
ри ње. Је лен са сте не их је чуо где ве се ло пе ва ју и они:
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Бр же, уски бо га зи,
вук ће да вас по га зи,
бр же кроз мрак зе ле ни,
сад ће до ћи је ле ни,
из ува ле цр не
до ју ри ће ср не;
сад ће до ћи ли си це
са ви со ке ли ти це,
сад ће иза ре ке
до тр ча ти зе ке.

не где кроз се ло од мо та ва ла се сре бр на пу та њи ца за пу жа и без број пу та 
се по на вља ла крат ка пе сми ца.

овуд, ста зе дуж,
пу то ва ће пуж.
охохохохо,
ма ли пу жић го!

а нај при јат ни ји глас у овом ан ђел ском хо ру био је глас нај мла ђег ан ђе ла, 
ко ји је до нео на зе мљу пут за мра ве. Го спод је је два мо гао да чу је ње го ву пе сму 
што се ди за ла из ви со ке тра ве:

кроз раз ли чак плав
пу то ва ће мрав,
и кроз љу тић жут
ићи ће му пут.

И шум ска ће тра ва
би ти пу на мра ва,
и по ља на сва ка
пу на мра ви ња ка.

Слу ша ју ћи га Го спод се ра до сно осме хи вао. И то ли ко му је ми ло би ло што 
су ан ђе ли на свом по слу пе ва ли, да је као успо ме ну на те да не ре као да увек сви 
пут ни ци, и ста ри и мла ди, и но ћу и да њу, и у по љу и у шу ми пе ва ју. И та ко је и 
до да нас оста ло: кад пу ту ју пе ва ју и бу бе, и зве ри и љу ди.
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про бу ђе ни млин

Це ле зи ме је мли нар био бес по слен: мраз је за ле дио пр во во ду у ви ру ви ше 
бра не па он да по ла ко и цео по ток, ви тла су пре ста ла да се окре ћу, млин је 

пре стао да пе ва. Мли нар је та да за тво рио др ве не кап ке на про зо ри ма, до бро 
за бра вио вра та и пре се лио се у ку ћи цу где је обич но про во дио зи му. кат кад је 
си ла зио до мли на да ви ди да вам пи ри и ба у ци ни су по о тва ра ли про зо ре или се 
на се ли ли на та ва ну. они су се, раз у ме се, ве што кри ли од ње га, те му се увек 
чи ни ло да је све у ре ду: млин по кри вен сне гом од ма рао се од на пор ног ле то
шњег по сла, као ома ђи ја на ћу та ла су ви тла, свуд је вла да ла мр тва ти ши на. Сви 
гла со ви су се би ли за мр зли за јед но с по то ком.

али већ по сле Са винда на мли нар је по чео да са ња но ћу, ми сле ћи ваљ да 
стал но о то ме, да су на ста ле по пла ве и стал но му се чи ни ло да чу је че ке та ње 
ви тла уза са мо сво је уво:

Ча качи каче ка,
на до шла је ре ка
кô бу ји ца пра ва,
а наш мли нар спа ва,
спа ва као пањ
по вас це ли дан.

Ме ђу тим то му се са мо при чи ња ва ло; кад год би од ју рио та мо, би ло је све 
по ста ром: пре ко ви ра ле де но огле да ло, кап ци на про зо ри ма за тво ре ни, у вра
ти ма др ве на ре за. За то јед не но ћи кад је на ста ло пра во про ле ће и кад су ви тла 
зби ља за пе ва ла гром ко, он је опет по ми слио да је оби чан сан, окре нуо се на 
дру гу стра ну и на ста вио да спа ва док већ сун це ни је от ско чи ло. али га та да тр же 
обе сно ху ка ње по то ка ис под ку ће:

Хајхајхај,
мли на ру, устај!
Жи та мли ну дај,
оте рај вам пи ре
што с та ва на ви ре,
по сао у ру ке,
оте рај ба у ке!
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по гле да мли нар кроз про зор, кад зби ља лед окоп нио и по ток сав жут од 
ило ва че ју ри ка мли ну. по ју ри и мли нар та мо и из да ле ка још опа зи да су про
зо ри по о тва ра ни а ви тла се бе со муч но окре ћу и с пр сти ју стре са ју чи та ве ро је
ве ка пљи ца ко је се бли ста ју на сун цу. Мли нар по ми сли да су већ се ља ци до шли 
са жи том па удво ји ко ра ке, али их још не на ђе крај мли на. То је ве тар са мо био 
отво рио про зо ре и ис те рао зим ске утва ре из мли на. кад угле да мли на ра ка ко 
тр чи, не ста шно га до че ка:

Хај де, хај де, ста ри,
зим ске су утва ри:
ста ра при ја со ва
и сто ба у ко ва
и враг ве се љак
по бе гли у мрак.

кад је мли нар отво рио ре зу на вра ти ма и ушао у млин, би ло је уну тра све 
чи сто, ве тар је био по чи стио пра ши ну и па у чи ну ко ја се зи ми на ку пи ла. при
јат ни ми рис ју го ви не леб део је у ва зду ху и све би би ло вр ло ве се ло да жрв ње ви 
ни су ви ка ли од гла ди, шкр гу ћу ћи зу би ма:

Во да кроз лед про би,
же лу дац нам тра жи
зо би, зо би, зо би,
ра жи, ра жи, ра жи,

и пше ни це бе ли це,
ку ку ру за џак,
и јеч ма три тор би це,
док не пад не мрак.

Сре ћом су и се ља ци би ли чу ли ху ку по то ка и по зи ва ње мли на те су пре 
мра ка сти гли с ко ли ма на то ва ре ним ку ку ру зом и пше ни цом. пре ко зи ме су 
би ли по тро ши ли све бра шно и је два су че ка ли кад ће про ле ће, да би опет мо гли 
у млин. За то су га још из да ле ка раз дра га но по здра вља ли:

Здрав, здрав, здрав,
мли не у до ли ни!
пе вај са мо млад
и зо ви на рад.

Здрав, здрав, здрав,
мио си нам сав.
пе вај са мо млад
и зо ви на рад.

И за су ла су зр на пше ни це жрв ње ве, те су пре ста ли да ви чу. Ми рис бра шна 
се ра ши рио око мли на а се ља ци су по се да ли крај ре ке на сун це и ра до ва ли се про
ле ћу по сма тра ју ћи ка ко ози ми ца ни че. Мли нар је с вре ме на на вре ме из ла зио 
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да ма ло по раз го ва ра са сво јим ста рим при ја те љи ма, па се опет бр зо вра ћао у 
млин да над гле да мле ве ње. а уве че кад су сви оти шли, на хра нио је опет млин 
ку ку ру зом и ти хо за пе вао сво ју мли нар ску пе сму:

пе ну ша се слап,
пе ну ша кроз жљеб.
Ми ри са ће хлеб,
жу ти ће се про ја
у сто злат них бо ја.

Свуд је на о ко ло би ла ти ши на, са мо му је не ка пти ца от пе ва ла:

квирквирквир,
оти шао лед,
во да се ко ви тла.
Чуј те, пе ва вир,
про пе ва ла ви тла,
про пе вао млин
и с њи ма мли нар сед.
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про лећ на ки ша

ако ве ли ки на и ђу на ову при чу, мо лим их да је не чи та ју, јер је пи са на са мо 
за де цу. кад де ца не сме ју чи та ти оно што је пи са но за ста ри је, он да ни они 

не ка се не ме ша ју у деч је при че. уоста лом ако и про чи та ју не ће раз у ме ти: по не
ки до га ђа ји се зби ва ју са мо за ма ли ша не, по не ке лич но сти мо гу са мо они да 
ви де и по не ке ре чи са мо они да чу ју и раз у ме ју. осим то га ве ли ки су че сто до
сад ни због сво је пре те ра не бри ге за де цу, па би по че ли, кад про чи та ју ову при чу, 
да се пла ше да Бо ба, њен ма ли ју нак, ни је озе бао, по че ли би да се љу те на ње га 
што ни је пр во узео ки шо бран па он да иза шао на пљу сак. Да кле, са мо ви ко ји 
сте још ма ли слу шај те:

Бо ба је де чак од пет го ди на. Ње го ва ма ма, ба ка и та та су пра ви ди во ви пре
ма ње му. И то Бо бу, раз у ме се, вре ђа. Че сто се поп не на пр сте и до ка зу је сво
јој ма ми:

– Ви диш, сад сам по рас тао ко ли ко ти.
Или стег не што игда мо же ба ку за ру ку и твр ди:
– Ја чи сам од те бе.
по не кад на пу ћи обра зе и сав за ди хан по сле то га те ра та ту да му при зна да 

је круп ни ји од ње га. а по не кад кад ни ко га не ма у со би, Бо ба тр чи и ви че:
– Ве ли ки сам, ве ли ки сам...
Све то је чу ла про лећ на ки ша па се ре ши ла да учи ни не ка ко да Бо ба бр зо 

по ра сте. Ми сли ла је кад мо гу од ње них ка пљи да тра ва, др ве ће и усе ви ра сту, 
мо ћи ће ваљ да и он. И је два је че ка ла кад ће про ћи зи ма па да се да на по сао.

То га април ског ју тра, кад је по шла на зе мљу, би ла је нео бич но ра до сна, све 
је ска ка ла с но ге на но гу и до бо ва ла:

ле ва, де сна,
ки ша, град!
Бо би ја ћу
пра во сад.

ле ва, де сна,
ки ша, снег!
по пр ска ћу
ње га свег.
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Чув ши то пот ње них убр за них ко ра ка цео свет је ис тр чао на по ље да је до
че ка. Де ца су по ју ри ла на пра го ве, се ља ци на њи ве, ре ке ис ко чи ле из ко ри та, 
жа бе из ба ра, а ки ши ца је ишла све бр же и све ве се ли је. До шав ши пред Бо би ну 
ку ћу по ве ла је ко ло, у ко је су се по хва та ли сви што су се на шли на по љу, и ма шу
ћи ру ка ма сви су за пе ва ли ки ши но ко ло:

Игра ки ша, ска ку ће,
крај ли ва де, крај ку ће.
по ред зе ца, ми ша,
игра ко ло ки ша.

Сви у ко ло гра бе,
пу же ви и жа бе,
да ждев њак и ре чи ца
и ма ле на де чи ца.

Бо ба се баш та да играо на по ду же ле зни це: че тво ро но шке је ју рио око сто ла 
и ве ро вао да је бр зи воз. ко ло га из ма ми на про зор. ки ша од ра до сти по че још 
сит ни је да игра и да га ма ми на по ље:

Бо бо, Бо би це,
иза ђи из со би це!
па да ки ша ро си ца,
по ра шће ти ко си ца,
гу ста као тра ва,
као кла сје пла ва.

Бо бо, Бо би це,
иза ђи из со би це!
по ра шће ти пр сти ћи,
као мла ди пру ти ћи,
а ру чи це ја ке
би ће кô у ба ке.

Бо ба пр во ни је хтео да по слу ша ки шу, али га је она све сла ђе зва ла и он се 
ре ши да ипак ис тр чи на по ље, не би ли што пре по рас тао. Ма ма, ба ка и та та су 
спа ва ли уљу шка ни шу мом пљу ска и он се ис кра де на пр сти ма и ухва ти се и он у 
ко ло ко је је ве се ло игра ло пред ку ћом. ки ша га из љу би по обра зи ма, за гр ли га 
и кре те са сво јим ко лом низ ули цу пе ва ју ћи пред сва ком ку ћом као до до ла:

Иде ки ша с бре га,
но си до три сте га:
је дан мла да пше ни ца,
дру ги ли сна шу ми ца,
тре ћи бр за ре чи ца.

ки ша на праг лу па,
но си до пет ку па:
ку пу слат ког мле ка,
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и ме да за ле ка,
ку пу руј ног ви на,
кру шко ва че сви ма,
и још ку пу ра ки је,
да се се ло на пи је.

а про зо ри су се сву где отва ра ли и свет из ла зио да гле да пр ву ки шу ка ко ве
се ло игра пред пра гом. И ни ко се ни је чу дио што је пра те де ца, по то ци, жа бе, 
ми ше ви, па чак по не ки и ста рац и ба ка. Бо ба је од свих био раз дра га ни ји; ка пу 
је ски нуо, да му ко са бо ље ра сте, и пру жио дла но ве под пљу сак, да му оја ча ју. 
Ми слио је да ће кад се вра ти ку ћи, би ти већ са свим ве ли ки.

За то вре ме се ме ђу тим про бу ди ла ње го ва ба ка па кад је ви де ла да га не ма, 
по ју ри да га тра жи. Ре дом је све по зна ни ке пи та ла, али јој ни ко ни је умео да 
ка же где је Бо ба, јер је свак био из гу био гла ву тра же ћи свог си на или уну ка. 
И тек по сле при лич но му ке на ђе га на по ља ни ци из ван гра да где је играо ко ло 
са ки шом. Ма да се спре ма ла да га до бро ис ту  че, то ли ко се об ра до ва кад га 
угле да, да га чак по љу би.

Хтео не хтео Бо ба се мо рао по здра ви ти та да са ки шом. она се за тим по пе 
на бре жу љак и пе ва ше му до год ни је ушао у ку ћу, да би ле по мар ши рао:

ле ва, де сна,
здрав и жив!
Би ће Бо ба
као див.

ле ва, де сна,
здрав и жив!
Би ће Бо ба
као лав.

Би ће Бо ба
ма ли змај,
ка да до ђе
ме сец мај.

И зби ља Бо ба је већ су тра дан по рас тао чи та ву по дла ни цу, а до ма ја ко зна 
шта још мо же би ти.
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пр ви ко рак

не ки дан су це ло ве че ре ша ва ли Ве љи на ба ка, ма ма, та та, те та, уј ка и чи ка, 
ко ме је Ве ља пр во по тр чао. Ба ка је љу бо мор но ка за ла: „Ме ни је пр во по

шао!“ Ма ма је још љу бо мор ни је при ме ти ла: „Ме ни је пр во ко рак нуо!“ Та та је 
на то са мо у ве ре но до дао: „ни је не го ме ни!“ а те та, уј ка и чи ка ума ло се ни су 
око то га по сва ђа ли.

а ево ја ћу вам ре ћи тај ну на чи ји је по зив ма ли шан учи нио свој пр ви ко
рак, па иако вам се учи ни не ве ро ват но, мо лим вас да ми ве ру је те. уоста лом де ца 
ће по ве ро ва ти, а за од ра сле ме се и не ти че, јер не при чам њи ма.

То га да на кад је пр ви пут ко рак нуо, био је Ве ља нео бич но ве сео и не ми ран. 
пру жао је не ку да ру ке као да хо ће да по ле ти, а но га ма је чи нио по кре те као да би 
да ко рак не. Ви де ло се, јед ном ре чи, да му се до са ди ло да ду би на јед ном ме сту. 
у со би је би ла ско ро це ла род би на ужи ва ју ћи у по кре ти ма те жи ве играч ке што 
се уза луд тру ди ла да ко рак не.

– Бо га ми ће он да нас про хо да ти, ре као је та та и уми ља то га по звао:

Хо ди до сто ли ћа,
зо ве те бе та та,
да ће ти ко њи ћа,
др ве но га ха та.

па ће на ко њи ћу
да те ма лог сли ка.
Ђи кађи кађи ка!

али ма ли ша ну ни је би ло до ја ха ња, па је остао крај сто ли це за ко ју се др жао.
– Ти не умеш да га зо веш, при ме ти ла је ма ма, и ста ла да пе ву ши пе сму ко јом 

га обич но успа вљи ва ла пру жа ју ћи му ру ку, да га охра бри:

Хо ди, Ве љо, хо ди,
на ма ми но кри ло:
свуд ти та ко то пло
ко на ње му би ло.

кад одеш са ње га
као птић из гне зда,
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чу ва ла те увек
до бра бож ја зве зда.

али се не мир ку ни је хте ло то га тре нут ка на ма ми но кри ло па је са мо мах нуо 
ру ком не ми чу ћи се с ме ста.

– Ви сте још мла ди, ре кла је ба ка, па не зна те да га зо ве те! и луп ка ју ћи дла но
ви ма она му се обра ти:

Хо ди, Ве љо, хо ди,
зо ве те бе ба ка!
ку пи ла ти ју че
пу но игра ча ка.
пу но игра ча ка:
два ве ли ка џа ка,
ку пи ла ти ба ка.

Ве ља је пру жио де сну но гу, али је опет вра тио на ме сто, не усу див ши се да 
по мак не и ле ву.

Та да се не стр пљи во ди гла са сто ли це те та па по шла по со би зо ву ћи ма ли
ша на да за њом по ђе:

Хо ди, Ве љо,
то је ла ко,
пу та њи ца
ни је ду га,
де ова ко:
но га пр ва,
но га дру га.

Хо ди, Ве љо,
пру жи ша ке
па по ле ти
кô од ша ле.
но жи це су
тво је ма ле
бр зе, ла ке.

Де по тр чи,
бла го те ти,
не до ди руј
но гом тле!
пру жи ша ке
па по ле ти
та ко: гле!

он је пру жио за њом ру ке као да ће зби ља по ле те ти и одво јив ши се од сто
ли це пао на под.

Та да је, раз у ме се, на ста ла ве ли ка уз бу на и страх. Сви су хте ли да га диг ну, 
али је уј ка све рас те рао и он по но во по чео да га учи хо ду, хра бре ћи га:
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Тр чи, Ве љо,
ко је бр жи!
За прст уј ку
чвр сто др жи.

осло ни се
на те ства ри,
ако пад неш,
шта то ма ри.

Шта то ма ри,
ти ћеш сти ћи,
уј ка ће те
од мах ди ћи.

ако где год
ник не чвор,
шта то ма ри,
би ћеш бор.

Би ћеш бор,
би ћеш здрав,
као стре ла
би ћеш прав.

Де те се уј ки ним ре чи ма гла сно сме ја ло, пре тва ра ло се да ко ра ча тап ка ју ћи 
у ме сту, али се ипак ни је усу ди ло да по ђе.

нај зад је и чи ка хтео да оку ша сре ћу, па је стао да га зо ве:

Хо ди, хо ди,
не мај стра ха!
Да ћу те би
два ора ха,
два ора ха,
два ле шни ка,
Хо ди, хо ди,
зо ве чи ка.

Је дан орах
сав од зла та:
да ти жи ве
ма ма, та та!
Дру ги орах
од мер џа на:
да ти жи ви
ста ра на на!
а ле шни ци,
ка мен дра ги:
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да те чу ва
Го спод бла ги!

И чи кин је по ку шај, ме ђу тим, остао без успе ха: Ве ља се ни је усу ђи вао да 
кре не да ље од сто ли це.

И та да кад су сви оста ли пре ста ли да га зо ву, угле да ма ли шан код вра та не ко 
дру го де те, ма ло и ле по као и он, са бе лим кри ли ма на ра ме ни ма. оно се сме
ши ло на ње га и ти хо га зва ло:

пру жи ми ру ку
и мир но хо ди!
ан ђео чу вар
са да те во ди.

За ко рак сва ки ћу
не што ти да ти:
на не бо прх ну ћу
и зве зда збра ти.

ухва ти ћу ти
бе ли обла чак,
аа сун ца ски ну ти
сре бр ни зра чак.

Са ду ге од мо та ти
ша ре не пре ђе,
с ме се ца до не ти
све тло сти сме ђе.

ухва ти ћу ти
и ве трић ла ки.
Да ћу ти по не што
за ко рак сва ки.

на јед ном је ма ли шан пру жио ру ке пре ма свом ма лом ан ђе лу чу ва ру и сло
бод но се упу тио кроз со бу сам. И њих дво ји ца су тр ча ли ско ро че тврт ча са, од 
јед ног угла до дру гог, игра ли се жму ре, ју ри ли из ме ђу за чу ђе не ма ме, ба ке и 
оста лих.

али ово, раз у ме се, знам са мо ја и ви ко ји ма сам ис при ча ла.
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Раз го вор у ме њач ни ци

ка да ме ња че ви пр сти окре то ше кључ на же ле зним вра ти ма ка се, уну тра по
че жа гор: шу шта ње чи та вих књи га хи ља дар ки и звон ки смех сре бр ног нов

ца. Та ко је би ва ло сва ко пред ве че кад се но вац на ђе сам у свом ка ве зу. Раз ве зу 
се раз го во ри, при че и се ћа ња, јер ни ко у свом ве ку то ли ко не до жи ви као па ре 
иду ћи из ру ке у ру ку, из др жа ве у др жа ву, из сто ле ћа у сто ле ће. а у овој ка си о 
ко јој вам при чам би ло је нов чи ћа чи ји је жи вот био нео бич ни ји од жи во та нај
ве ћих лу та ли ца. Сва ко ве че је по не ко за ба вљао дру штво сво јим до жи вља ји ма.

овог ве че ра два де сет пет па рац, зва ни про сјак, по што бан кар за кљу ча ме
њач ни цу, до ко тр ља се усред ка се по чев да за ба вља оста ле сво јом уоби ча је ном 
пе сми цом:

Си ро тињ ска ја сам па ра,
пре ту рам се, про ме ћем се
од про сја ка до хле ба ра,
од хле ба ра до пи ља ра,
од пи ља ра до се ља ка,
од се ља ка до про сја ка.

пе ва ју ћи ова ко он се на ро чи то оче ша о ску по це не ха љи не хи ља дар ки зна
ју ћи да њих ње го во си ро ма штво и про сто оде ло не при јат но ди ра. И оне до и
ста као да се тр го ше од ње го вог до ди ра по ву кав се би ску то ве, као што чи не 
увре ђе не го спо ђе на за ба ва ма. Јед на од њих га по гле да пре ко ра ме на и охо ло 
му до ба ци:

Ми смо фи не го спо ђе
у ха љи ни од сви ле,
у ру ка ма глад них
ни смо ни кад би ле.

ни кад ни смо ле жа ле
на дла ну про сја ка,
ни су нас се до та кле
ни ру ке се ља ка.
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ове уобра же не ре чи до че ка по дру гљив смех гро ша и мар ја ша и ти хо не го
ду ју ће звец ка ње оста лог нов ца. Сит ни на и круп не па ре ни су се мно го сла га ле. 
Сва ки час из ме ђу њих је до ла зи ло до су ко ба баш као и из ме ђу љу ди. За то мар
јаш на зван Ши ло на ста ви за чи ки ва ње. Знао је да хи ља дар ке не во ле раз го вор и 
при че о си ро тим љу ди ма па узе да при ча о свом по зна ни ку оџа ча ру:

Јед ног да на до пад нем вам
у џеп оџа ча ра
и оста нем сам у ње му
ду го, без дру га ра.

Дрх тао сам у том тан ком
џе пу сав од зи ме,
ни сам имô да се играм
ни да при чам с ки ме.

у зло до ба у џеп до ђе
не ки ста ри грош,
глув чи чи ца, али до бар,
се ћам га се још.

Го во ре ћи ово стал но је иза зи вач ки гле дао го спо ђе у сви ле ним ха љи на ма 
док јед ној опет не пре ки пи па га ус пи ја ју ћи пре ки де:

а ми бог ме ни кад са ме
јо ште ни смо би ле,
за са мо ћу ни смо зна ле
от ка ко смо на свет па ле.

И на ста ви та ко да се хва ли сво јим го спод ским жи во том, сви ле ним, то
плим џе по ви ма и у зла то око ва ним ка са ма у ко ји ма је бо ра ви ла, на ро чи то ис
ти чу ћи то да је увек би ла оп ко ље на го ми лом исто та ко от ме них го спо ђа као 
што је и са ма. ово бр бља ње и хва ли са ње до са ди се не ком по лу ди нар цу ко ји је 
по зна вао мно го де це и знао о њој пу но да при ча. при че о ње го вим до жи вља ји
ма би ле су мно го оми ље не. Чак су се и хи ља дар ке јед ном сме ја ле кад је при чао 
ка ко је за пао у про бу ше ну звеч ку не ке бе бе и ка ко га је не ка де вој чи ца игра ју ћи 
се слу чај но уту ри ла у нос. па и са да да би из ми рио па ре ко је су се ста ле за чи
ки ва ти, ска ку ћу ћи с но ге на но гу, он узе да при ча:

укра де ме од ма ми це
јед ном не ко де те,
па да би ме до бро скри ло,
под је зик ме ме те.

остао сам под је зи ком
та ко дватри са та.
у то до ба из гра да се
љу тит вра ти та та.
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у за бу ни и у стра ху
де чак ме тад, јао,
уз ка ши ку то пле чор бе
слат ко про гу тао.

но вац и не до че ка крај при че већ уда ри у смех, а наш не ста шко се вра ти на 
сво је ме сто пре вр ћу ћи се пре ко гла ве.

утом за ба ву сит ног нов ца пре ки де сви та ду ка та и на по ле о на. они су ко ра
ча ли кра љев ски за гле да ни не куд у да љи ну. као да ни су ни при ме ћи ва ли шта се 
око њих зби ва. уоп ште су се др жа ли по но си то, али без охо ло сти, и ни су во ле ли 
да при ча ју сво је до жи вља је. овог ве че ра и на на ва љи ва ње оста лог нов ца је дан 
од ду ка та по гла ди сво ју злат ну бра ду па му драч ки мир ним гла сом ре че:

Ја сам ду кат ста рин ски,
од су вог зла та.
Био сам на пр сте ну,
био око вра та;
у дну вин ске ча ши це,
у ко ма ду че сни це.

Бли стао сам у кру ни,
и ста рих ма че ва
кра сио др жа ља.
Ста јао сам на дла ну
три ве ли ка кра ља.

Јед ном ме је дав но
не ка ру ка ста ра
спу сти ла на ико ну
Хри ста крај ол та ра.

И он да на јед ном као да му се до са ди ло да го во ри опет по гла ди сво ју злат ну 
бра ду и на ста ви хо да ње.

Та да се по ја ви ста ри на по ле он. Ње га је но вац у тој ка си био про гла сио сво
јим ца рем. на кли ца ње по да ни ка и он мо ра де ре ћи не што о свом жи во ту:

Ви део сам све га
кроз свој ду ги век:
свак је ра до гле дао
мој зла ћа ни сјај,
свак је ра до слу шао
мој смех и мој звек.

Знам ср це у кра ље ва,
жед них тр го ва ца,
ср це љу ди свих;
знам ср це у до брих,
знам ср це у злих.
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по сле све ча ног ца ре вог го во ра на ста де у ме њач ни ци јед но вре ме ћу та ње. 
Свак је био уто нуо у ми сли о жи во ту и љу ди ма. Сит ни нов ци се се ћа ли с гор чи
ном бе де свог жи во та и жи во та си ро ти ње ко ју су по зна ва ли. не ком ста ром ди
на ру чак по ђо ше су зе и као за се бе про ша пу та:

у жи во ту ја сам се
на гле дао бе де,
пла ча на слу шао –
љу ди ми је жао.

Би ло их је ко ји
у жи во ту ни кад
не ма до ше сре ће,
ни на дла ну па ре
од ди на ра ве ће.

Би ло их је ко ји
век су гла до ва ли
и пла ка ли цео,
и ко ји ни ка да
ни су про гу та ли
чор бе гу тљај врео.

Би ло их је ко ји
ни кад ни су зна ли
шта је праг и стре ха,
и из чи јих уста
ни сам чуо сме ха.

Ме ђу тим ова кво ту жно рас по ло же ње но вац ни је мо гао ду го да из др жи. 
ова ве се ла бра ћа су во ле ла жи вот и за ба ву, па се опет већ по сле не ко ли ко ча са
ка чу ве се ло звец ка ње и шу шта ње, па ре се по хва та ше за ру ке и за хо ри се пе сма:

у ко ло, дру га ри,
нов ци, но ви, ста ри!
До дво пар ца мар јаш,
до мар ја ша грош,
до њих по мо дар ке,
го спе хи ља дар ке,
и на по ле о ни
и ди на ри још!
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Сан јед не де вој чи це

Ру жи ца ни је ни слу ти ла ка ко је те шко кад се ма ма раз бо ли. ни је на ви кла да 
је ви ди та ко не по мич ну. ни је на ви кла да ви ди ма ми не ру ке не за по сле не. 

от ка ко зна за се бе, увек их је ви де ла где не што ра де. Сад сто је пре ко по кри ва ча 
та ко не моћ не и бле де и је два се диг ну да при не су усти ма ча шу во де.

а Ру жи чи не ру чи це су још не ја ке, не мо гу да по диг ну ни бо кал, не мо гу да 
ста ве ло нац на ва тру ни ти да до не су из шу пе на руч је др ва. па ипак, она са да 
све ово мо ра да ра ди. Чак је и на трг ишла да ку пи по вр ћа, и да ле ко на дру ги 
крај да ја ви за ма ми ну бо лест го спо ђи код ко је она ра ди. ка ко је ма ма не ко ли ко 
да на оста ла без по сла, сав је но вац што га је др жа ла под сво јим уз гла вљем по
тро шен и Ру жа је мо ра ла да иде и код су се да да узај ми хле ба и мле ка; а да нас је 
ма му био стид да је ша ље опет, па су је ли са мо остат ке хле ба за ба че ног по ор ма
ну. За то је уве че де вој чи ца би ла то ли ко из ну ре на, да ни је мо гла да на то чи во де 
на че сми, ни на ло жи ва тре, те се дре мљи ва шћу ћу ри крај ма ми них но гу.

И та да се до го ди чу до. Бо кал са сто ла от ска ку та до че сме, и пун во де вра ти 
се на сво је ме сто ре кав ши Ру жи:

Мо жеш, де те
мир но спа ти,
ја ћу те би
по ма га ти.

Са сто ла ћу
по ско чи ти
и во ди це
на то чи ти.

Ја ћу те бе
од ме ни ти,
мо жеш, де те,
мир но спа ти.

Ру жа ра до сно по ми сли ка ко би до бро би ло кад би се и ва тра хте ла са ма да 
за ло жи и у истом ча су угле да ка ко иве ри це и пру ће ус ка чу у штед њак, раз гр ћу 
пе пео са жи шки го во ре ћи:
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Иза ђи те, жи шчи це,
из го ми ле пе пе ла
да се со ба за гре је,
па да бу де ве се ла.

Бу ди те се жи шчи це,
да бук не мо ра до сно
као су ва сла ма,
да се де те огре је
и бо ле сна ма ма.

Рас пре та не се жи шке за жа ри ше и бук ну ве се ла ва тра, па њен от сјај за и гра 
на зи ду до пе ћи. Ру жи се учи ни да се од пе сме ог ња ма ма раз бу ди и опо ме ну је 
да тре ба опра ти су до ве ко ји већ два да на ни су пра ни. али ни је тре ба ло да се 
де те ни око ово га му чи, јер се су ђе узе са мо пра ти зве ке ћу ћи:

Сви у чу ду ста ће
са да да се кр сте:
ви љу шчи ца са ма
пе ре сво је пр сте.

И ка ши ка са ма
ми је сво је дла не,
да све бу де чи сто
ка да ју тро сва не.

ло нац сам се пе ре
од гла ве до пе те,
да сво је ру чи це
не упр ља де те.

ка да се опра, по су ђе се сло жи у по ли цу, а ме тла ис ко чи иза вра та, па за ђе 
да чи сти пра те ћи се пе смом као вред на до ма ћи ца:

Сад ће те таме тла
со бу да по ме те,
да ру чи це глад но
не за ма ра де те.

Те таме тла ве што
ђу бре с по да ски да,
пе пео с ог њи шта,
па у чи ну с зи да.

Те таме тла сук њом
сво јом ма ше, бри ше,
да се ма ла Ру жа
не за ма ра ви ше.
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кроз по ме те ну и оба сја ну ва тром со бу Ру жа по ђе пре ма сан ду ку где су 
сто ја ли кром пи ри да ви ди има ли их још ко ји па да уку ва за ве че ру. али је сан
дук био пра зан. ле жа ле су у ње му са мо су хе љу ске цр ног лу ка и спа ру ше не ли ске 
ку пу са. Та да за ку ца не ко на вра ти ма и то пао, не по знат глас про го во ри:

про ви ри, Ру жо,
кроз вра та про ви ри,
на пра гу че ка ју
се ља цикром пи ри.

кад смо чу ли да је
сла ба тво ја ма ма,
су зе су на очи
уда ри ле на ма.

Ја ви ли смо ово
кру ху, гра ху, цве кли;
из га зди ног џа ка
та да смо уте кли.

Ру жи ца се пр во пла ши ла да отво ри. Ми сли ла је да се као вук у Цр вен ка пи 
ка кав зао чо век пре ру шио, па хо ће да је пре ва ри. Ипак је глад и ра до зна лост са
вла да ше те отво ри. на пра гу је сто ја ло не ко ли ко круп них кром пи ра и не стр
пљи во луп ка ло но га ма. ка ко им де те отво ри, по ска ка ше на пећ да се пе ку и 
при ја тан ми рис њи хо ве опа ље не ко ре ис пу ни со бу.

Са да је Ру жи ца има ла шта да ве че ра, али бо ле сни ца ни је мо гла да је де 
кром пи ре, и за то де те по ђе су се ди да опет за и ште ма ло мле ка. Ме ђу тим, то га 
тре нут ка за чу иза вра та:

отво ри, Ру жо,
ов де лон че мле ка,
за бо ле сну ма му
до шло из да ле ка.

од мах за овим ја ви се и тре ћи гост:

До бро ве че, Ру жо,
ја сам бе ли крух,
да не ма те хле ба,
ју трос ра но чух.

Ру жа отво ри мле ку и хле бу а пред вра ти ма до тр ча и зде ла ско ру па и за ди
ха на ре че:

Ја сам ско руп мла ди!
Чу јем већ пет да на
ма ма ти не ра ди,
па до ђох да јад на
не умре од гла ди.
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про сто се Ру жа ни је мо гла на о тва ра ти све но вим и но вим го сти ма. на 
пра гу се сва ки час чу ли гла со ви:

Чукчукчук,
ов де цр ни лук.

па бр зо иза то га:

И са њи ме ле па,
жу та шар га ре па.

Со ба је пре пу на би ла по вр ћа, као да се сав трг у њу пре се лио. ни ка да Ру жа 
у сво јој ку ћи ни је ви де ла то ли ко из о би ља.

Ме ђу тим у свом углу ма ма за сте ња и де те се про бу ди. Со ба је хлад на би ла, 
су до ви нео пра ни, во да не на то че на и ниг де ни тра га ни гла са од пле ме ни тих го
сти ју ко ји су де те у сну по хо ди ли.
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ле по је би ти де те

по цео дан Ма ра ви ри проз плот сво га дво ри шта у обли жњи парк. Да ле ко у 
кру гу где сто ји пе сак де ца се игра ју. До Ма ре до пи ру звон ки, раз дра га ни 

гла со ви. Чу је се ка ко зво не ли ме не кан ти це на сво јим др шка ма, пуц ке та ју точ
ко ви ко ли ца по пе ску и ска чу лоп те не где по ута ба ној ста зи. а Ма ра не ма ни 
бра та ни се стре ни ти ка кве ма ле су се де, да би се с њи ма по и гра ла. И што је нај
го ре, ма ма по ла зе ћи за кљу ча ка пи ју, да де те не би са мо мо гло из и ћи на ули цу.

Ви ри та ко Ма ра проз пу ко ти ну пло та и чи ни јој се да чу је ка ко лоп те ска
ку ћу ћи де кла му ју:

ле по ли је ска ка ти
по уза ној ста зи,
по тра ви се ва ља ти.
па зи, Ма ро, па зи!

а кан те звец ка ју:

ле по се је брч ка ти
по че смен ској во ди,
по пе ску се бр ља ти.
Хо ди, Ма ро, хо ди!

кад се ма ма вра ти ку ћи, је два одво ји Ма ру од пло та. по не кад по ку ша с де те
том да се игра, али не уме. не зна ју то све ма ме. кад је ма ла би ла, ни је то на у чи ла, 
јер ни њу ни је имао ко да во ди на де чи је игра ли ште ни ти јој је ко ку по вао играч ке.

но ћу кад се умор на иза сна трг не учи ни се ма ми као да у де ти њем ди са њу 
чу је уз да хе:

Ја сам јо ште са свим ма ла,
с де цом бих се по и гра ла,
из ме ђу цве ћа на сло бо ди.
у игру ме, ма ма, во ди!

пре не го што по ђе на рад, ма ма на ђе по не ку ста ру ствар, да де те ту бу де 
играч ка: пру жи му про бу ше ни ло нац или си ђе у по друм и из не се зар ђа ли обруч 
са бу ре та. Ма ра др ве ним па трљ ком го ни не ко вре ме обруч по по кал др мље ном 
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дво ри шту, али ка ко не ма до вољ но про сто ра, обруч сва ки час уда ри у зид, плот 
или праг и пре ту ри се. За то се она бр зо за до во љи сво јом играч ком па се као чи
чак опет ухва ти за плот и оста не та ко док се ма ма не вра ти. а ма ми се сва ку ноћ 
чи ни ка ко уз ди ше и мо ли је да је од ве де у парк ме ђу де цу, па сми шља ка да би то 
мо гла учи ни ти. не де љом исти на и си ро ма шне и за по сле не мај ке во де сво ју де цу 
у парк, али се Ма ри ној ма ми ко ја пре ко не де ље код дру гог ра ди то ли ко на го
ми ла по сла у сво јој ку ћи, да све то мо ра не де љом да по свр ша ва. кад би ина че 
опра ла и окр пи ла Ма ри но ру бље, кад би из ве три ла и исун ча ла ку ћу, по чи сти ла 
и по пра ви ла све што се пре ко не де ље упр ља.

али је де те сва ки дан мо ли ло да га из ве де у игру ме ђу дру гу де цу, те ма ма 
јед не не де ље уста де ра но, и узе да умо та ва не ке кр пе од Ма ри не ста ре ха љи не 
у чвр сто клуп че. кад се Ма ра про бу ди, крај ње је сто ја ла кр пе на, цр ве на лоп та 
а обруч са бу ре та био је из ри бан и све тлио се као нов и крај ње га сто ја ла но ва 
нов ца та па ли ца оде ља на од мла дог пру та. Сем то га је већ дво ри ште би ло по чи
шће но и су ши ла се на ја сном сун цу иза ку ће Ма ри на ко шу ља и ча ра пе.

Ма ма узе де те за ру ку и по ве де га у парк. Из ње не ко шту ња ве, не са ви тљи ве 
ша ке де ти ња ша чи ца је сва ки час кли зи ла и сит ни де ти њи ко ра ци су је два сти
за ли ма му ко ја је и у шет њи бр зо ко ра ча ла. а у пар ку је већ ври ло од де це. пе сак 
у кру гу је ли чио на огро ман ша рен мра ви њак. Ма ма се де на пр ву клу пу бо је ћи 
се да Ма ра не по же ли сјај не и звон ке ку пов не играч ке де це што су се у ве ли ком 
кру гу игра ла. Го не ћи ме ђу тим свој гво зде ни обруч де те се бр зо на ђе та мо и 
ста де оча ра но. око ло су тр ча ли др ве ни ко њи ћи, цр ве ни, жу ти и пла ви. За ја пу
ре не де вој чи це пу ни ле су пе ском сво је кан те. Све тла ли ца гу ме них лоп ти по
ска ки ва ла и ва ља ла се по тра ви. Ју ри ле су све вр сте точ ко ва и ко ла. И Ма ри се 
чи ни ло да се све те играч ке и де ца у хо ру ве се ле:

ле по ли је де те би ти,
дан у игри про во ди ти,
и има ти лоп те но ве
и ко њи ће и точ ко ве.

Ма ра се за гле да у бе лу де вој чи цу што је у на руч ју др жа ла огром ну лоп ту и 
во зи ла у ко ли ци ма лут ку. Би ло би та ко ле по по и гра ти се лоп том ко ја уме да от
ска че. Ма ри на је исти на, би ла ве ли ка, али где би па ла, ту би се и за у ста ви ла, 
чи ни ла се не ка ко бо ле сна и умор на. Бе ла де вој чи ца утом сво ју лоп ту ис пу сти и 
Ма ра по тр ча да се њо ме ма ло по и гра. под ру чи ца ма осе ти глат ку ела стич ну 
гу му и учи ни јој се да др жи не ко жи во би ће ко је ди ше. али та је ра дост би ла 
крат ка. Бе ла де вој чи ца се устре ми и оте јој сво ју играч ку. на ста зи су ста ја ла 
без го спо да ра ко ли ца на то ва ре на пе ском, и Ма ра хте де да их ма ло про во за. 
али са мо што је три ко ра ка ко ра чи ла, по ја ви се ру ме ни де чак и узе јој их. она 
он да угле да на клу пи лут ку ко ју је ме ри ла до са да јер се ње на соп стве ни ца пре да
ла гра ђе њу ку ће од пе ска. Би ло је нео бич но слат ко др жа ти пор це лан ску, у сви лу 
об у че ну, лут ку; ме ђу тим не чи је је ру ке ис тр го ше из Ма ри них ру ку: чу ва ри ца 
де вој чи це се бо ја ла да је Ма ра не по ква ри.

И та ко че га год би се до та кла оти ма ло јој се, а око ло су играч ке у хо ру 
звец ка ле:
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ле по ли је би ти де те:
што же ли те, то и сме те;
ку пу ју вам ма ма, ба ка
сва ког да на игра ча ка.

Ма ри се све то то ли ко ту жно учи ни, да уда ри у гла сан, го рак плач. Ма ма 
до тр ча узе је на ру ке и од не се на клу пу да ле ко од глав ног кру га. Же ле ћи да је 
раз ве се ли она јој по ка зи ва ше ка ко се и ње ном лоп том мо же ле по игра ти ба ца ју
ћи је увис и до че ку ју ћи је у ру ке, за тим јој по ка за ка ко и њен обруч мо же да ле ко 
да се ко тр ља а да не пад не.

у бли зи ни су се игра ла још не ка де ца чи је играч ке су као и Ма ри не би ле до
ма ћа ру ко тво ри на и ста ре у по друм ба че не ства ри. То су би ле шо ље без др шке 
и окр ње не тац не, сло мље не ма ши це и ви љу шке, раз ни за не, раз не бо је и об ли ка 
ђин ђу ве, кр пе не лут ке и лоп те. Де вој чи ца што се игра ла шти паљ ком за ру бље и 
шо љом без др шке пру жи Ма ри шо љу по звав ши је да стру жу пе сак из јар ка по
крај ста зе. То Ма ру уте ши, јер се на шо љи сме ја ла не ка бе ба а шти паљ ком се 
мо гло вр ло до бро че пр ка ти по зе мљи. уско ро се њи ма две ма при дру же и дру га 
де ца са сво јим кр ња вим играч ка ма и на чи ни се ве сео жа гор као и у ве ли ком 
кру гу. Де ча ци ко па ју ћи ста рим ку тла ча ма на чи не чи та ву ку лу од пе ска а кр па не 
лоп те као да до би ше ма ла кри ла у ру ка ма ве се лих де вој чи ца. Чак је и по не ко 
де те из ве ли ког кру га оста вља ло сво је ла ко ва не играч ке и при ла зи ло де ци што 
се игра ла око Ма ре.

а ма ма је ослу шки ва ла ка ко не да ле ко иза гра ња звец ка ју ли ме не кан ти це:

ле по ли је де те би ти,
дан у игри про во ди ти,
и има ти лоп те но ве
и ко њи ће и точ ко ве.
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при ча о ку ћи

Ма ти љу ти то уте ра Ми ла на у со бу и за по ве ди му да лег не. на по љу је не сно
сна вру ћи на и она се пла ши да га не ухва ти сун ча ни ца, ако бу де тр чао по 

сун цу. Ње му уоста лом и ни је до тр ча ња, не го би хтео да иде да по ма же рад ни
ци ма на ку ћи што се зи да у њи хо вој ули ци. он, још пет де ча ка и јед на де вој чи
ца већ пет на ест да на од ла зе та мо кри шом од ро ди те ља ко ји им то за бра њу ју 
пла ше ћи се да се не уда ре, да им се опе ка не сру ши на гла ву, да се не ис пр ља ју. 
али они ипак успе ва ју по час или два да отр че на гра ђе ви ну а да их не при ме те.

у со бу ула зи лу па зи дар ских че ки ћа:

Чукчукчук,
сад се гра де вра та!
не ка не ма хле ба,
док не ма за на та.

Чукчукчук,
сад се про зор зи да!
ко што гра дит не зна
нек бе жи од сти да.

Ми ла ну лу па ср це. Бр зо при ла зи про зо ру и ди же за стор. Та лас све тло сти 
му пр во за се ни очи, за тим угле да не ку де цу где тр че ули цом и при том уда ра ју у 
бе тон пот пе ти ца ма ра ду ју ћи се што мо гу да га уду бе. Же не спу шта ју за ве се по 
окол ним про зо ри ма, да же га не уђе у со бу. Ста ри ји про ла зни ци иду уским хла
дом по ред ку ћа, све је дан за дру гим као при мар ши ра њу. Чак и ку чи ћи и врап ци 
бе же са сун ца у хла до ви ну.

не да ле ко од Ми ла но ве ку ће је ку ћа што се зи да. Зи да ри су је об ло жи ли 
гре да ма и да ска ма, да би лак ше на њој ра ди ли, те ли чи на не ки огром ни сан дук. 
Је ди ни они се пр же на же зи, је ди но је око ку ће ко ја се гра ди шум но у тај вре ли 
по днев ни час. До ле у при зе мљу гра ђе ви не де чак ви ди не ко ли ко зи дар ских по
ма га ча, мла ди ћа ко ји то ва ре опе ку на ди за ли це. они и све око њих по су то је 
цр ве ним пра хом пе че не зе мље. Де чак жуд но слу ша ка ко ку ца ју че ки ћи у ру ка
ма зи да ра, ка ко пље ска мал тер и крат ко, по слов но, раз го ва ра ју љу ди на том 
огром ном чу до ви шту што се зо ве пе то спрат ни ца.
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ево га до ла зи њен соп стве ник. И ње му је мно го вру ћи на. Стао је у хлад ку ће 
пре ко пу та и гле да ка ко по сао на пре ду је. Ње му се чи ни да мом ци што сла жу опе
ку на ди за ли це не ра де до вољ но бр зо, али про сто не мо же да пре ђе пре ко сун цем 
упа ље не ули це и да је им зна ке ру ка ма да ма ло жи вље ра де. Со бом је до вео пса, ра
до зна лу жи во ти њи цу ко ја сву где во ли да за бо де сво ју њу шку, али ни он се са да не 
ми че из хла до ви не: ис пла зио је је зик и са њи во гле да љу де ко ји хо да ју око згра де.

под не је. пред у зи мач си ла зи са ске ла где се мо рао ма ло час по пе ти. И рад
ни ци се спу шта ју да ру ча ју. они се да ју у хлад ске ла и окол них ку ћа и ло ме ве
ли ке ко ма де све жег град ског хле ба, ка кав се ља ци је ду са мо о ва ша ри ма и кад 
но се што год на трг у град. Гле да ју ћи их Ми ла ну је ма ло лак ше, не осе ћа се крив 
што се ди у со би. За тим и он тр чи да ру ча, да би био сло бо дан кад и зи да ри.

око три ча са он нео па же но из ла зи на ули цу где га већ у сен ци не ке ка пи је 
че ка ју оста ли де ча ци и де вој чи ца. око ло је све пу сто, ро ди те љи још спа ва ју и 
де ча ци сло бод но до ла зе на гра ђе ви ну. Зи да ри им са ске ла ра до сно ма шу ру ком. 
Де ца већ зна ју свој по сао. Тро ји ца од ра сли јих де ча ка иду на згра ду, тро ји ца 
оста ју до ле да по ма жу то ва ри ти опе ку, а де вој чи ца ста је у сен ку да чу ва стра жу. 
Ње на ду жност исти на ни је мно го те шка, али је од го вор на: буд но мо ра па зи ти 
да се ули цом не ја ви ко ји ро ди тељ, и ако ко га опа зи, мо ра зви зну ти сво јим дру
га ри ма да се скло не.

на згра ди од јед ном још ви ше ожи ви. Де ца се ра до сно до ви ку ју, а зи да ри 
по чи њу да пе ва ју. Де ца су их опо ме ну ла на за ви чај, на по ро ди цу и ро ђа ке. Се ћа
ју се сво јих ма лих, јад них ку ћа, раз ба ца них по вр ле ти ма хер це го вач ким, цр но
гор ским и ма ке дон ским, а на о ко ло је мо ре огром них, ви со ких згра да. Зи дар 
Ма ке до нац ко ме Ми лан по ма же по ка зу је му ру ком не ко ли ко ве ли ких гра ђе
ви на на ко ји ма је ра дио. И на јед ном сет ним гла сом по чи ње да пе ва:

Ма ке дон ска ку ћо ни ска,
ма ле не су тво је очи,
ла ста ти под стре хом
гне здо ти ска,
пе тао на те ла ко ско чи.

а као од го вор на ње го ву пе сму ја вља се зи дар Ми тар још сет ни јим гла сом:

Мо је ста ре кро ви ња ре,
по ме та ле све шу ба ре,
шу ба ре од сла ме, се на.
Ра сту крај њих бор и смр че.
у дро њи це об у че на
по дво ри шту де ца тр че.

па се опет све ућу та и чу је се са мо лу па и смех де це. ли ца зи да ра већ су 
сви кла на сун це и не зно је се, али су сви де ча ци у го лој во ди. Са мо они то не 
опа жа ју. Гор ди су што мо гу не тра же ћи ни ка кве на гра де да олак ша ју труд рад
ни ци ма. Ма ли пе ра сна жно ме ша мал тер по ку ша ва ју ћи да се се ти пе сме зи да
ра Мар ка, али не мо же да от пе ва ви ше од пр вог сти ха. на то Мар ко тре нут но 
оста вља по сао па за гр лив ши га по ка зу је му ка ко се пе ва:
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ку ћо мо ја од др ве та,
сред пла нин ског кра ја го ла,
ми ри ше у те би смо ла,
ис пред те бе па шњак цве та.
Мо је ру ке те бе пра ве,
а под тво јим кро вом жи ве
де ца мо ја, ов це, кра ве.

пе ра не тре ми це слу ша пе сму ко ју је то ли ко пу та слу шао. утом се до ле на 
ули ци чу је гла сни го вор га здин и у исто вре ме де вој чи цин зви ждук. Сва се де ца 
бр зо на ђу за јед но у су те ре ну и ви ре кроз да ске. пред ку ћом га зда раз го ва ра с 
оцем де ча ка Жив ка, ко ји би хтео да нај ми стан за је сен и го ди се. Жив ко је уз
бу ђен. Ми сли ка ко би ле по би ло да ста ну је у со ба ма за чи је је зи да ње сво јом 
ру ком то ва рио опе ку и ме шао мал тер. оста ли де ча ци му за ви де, сви би ли стом 
хте ли да се пре се ле у ку ћу, у ко ју су уло жи ли ма ло сво га тру да. Сви буд но слу
ша ју ка ко ће се свр ши ти по год ба из ме ђу га зде и Жив ко вог оца, али они сад хо
да ју по да ље ули цом и њи хов раз го вор до де це не до пи ре. Та да се за чу је глас 
ста рог Цр но гор ца ко ји је слу ша ју ћи њи хо во по га ђа ње по но си то за пе вао:

ку ћо мо ја од ка ме на
од те ме ља до сле ме на,
сун це у те ва здан гле да;
у те би је ро дио се
мој син и ја и мој де да.

ку ћо мо ја усред сте ња,
крај пла нин ске би стре во де;
код нас ни ко кров не ме ња:
сви уми ру где се ро де.

Жив ков отац од ла зи. Де ча ци се опет из по дру ма пе њу на гра ђе ви ну, а де
вој чи ца иде на стра жу. опет се чу је до ви ки ва ње зи да ра, по кли чи де це, све док 
не пад не ве че и она глад на као ву ци не по ју ре на ве че ру.
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Ма ли сто лар

у, Јо ва но вој ули ци има сто лар ска ра ди о ни ца. Ду га, си ва ку ћа про стра них 
,про зо ра.
Иду ћи у шко лу и вра ћа ју ћи се Јо ван је увек за ста јао, на сла њао нос уз ок на и 

по сма трао шта се уну тра ра ди. не ка кав црн, бла гог ли ца чо век се ди за сто лом 
крај про зо ра и цр та. Два мла ди ћа чи не по кре те слич не ве сла њу пре ла зе ћи рен
де том пре ко ду гих да са ка. око њи хо вих но гу па да ју млеч но бе ле спи ра ле ко јих 
је пу на це ла ра ди о ни ца. Јо ван би хтео да утр чи уну тра, да лег не у ту ла ку ша шу, 
да се кри је у њој. Да ле ко у углу не ко пре ма зу је ку хињ ски до лап све тло зе ле ном 
бо јом. Њен све жи ми рис нео бич но је при ја тан Јо ва ну. Се ћао га се с вре ме на на 
вре ме и у шко ли на ча со ви ма. о овој сво јој на кло но сти пре ма сто лар ском за на
ту че сто је го во рио дру го ви ма и ро ди те љи ма.

не мој те се с не по ве ре њем сме шка ти. он је био нај бо љи уче ник у дру гом 
раз ре ду гим на зи је. Мо гао је да учи за учи те ља, за све ште ни ка, за офи ци ра, али, 
ето, он је же лео да бу де сто лар. кад би свр шио за дат ке и ле гао да спа ва, са њао 
би ка ко ће по ста ти нај слав ни ји сто лар у гра ду. Са да су већ две го ди не ка ко је 
на за на ту, у оној ду гој, си вој ра ди о ни ци из сво је ули це. Ве се ло као по су хом ли
шћу га зи по стру го ти ни и ша ши. Мај стор му је већ дао за се бан угао у ра ди о ни
ци да та мо сми шља сво је но ве обра сце за сто ло ве, клу пе и играч ке, о че му је то
ли ко са њао.

не дав но је Јо ван на пра вио па ја ца на точ ки ћи ма ко је се, кад га ву чеш, пре
вр ће пре ко гла ве. као ка кав ма ђи о ни чар ма ли мај стор је гр де ћи га го во рио:

Би ћеш ди ван ма ли шан,
би ћеш сме шан го ли шан:
ру ке ће ти би ти
од но жи ца ду же,
но ге ће ти би ти
од ру чи ца уже.
Сва ко га тре нут ка
ме ња ћеш ми став,
ко гу да ло крив,
као стре ла прав,
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гим на сти ку ра ди ћеш,
ма да ни си жив,
сто ли чи це ти.

Јед ном до ђе мај стор из гра да и ја ви да је не ка про дав ни ца игра ча ка на ру
чи ла сто ти ну та квих па ја ца ка квог је Јо ван на пра вио и ви ше но вих обра за ца 
на ме шта ја за со бе и ку хи ње лу та ка. ни је се ис пла ћи ва ло ра ди ти ове ства ри, јер 
су твор ни це по да ле ко ни жој це ни да ва ле играч ке, али је мај стор во лео де цу и 
Јо ва на, па је при мио на руџ би ну и при стао да те играч ке гра ђе не ру ком да по 
твор нич кој це ни.

ово је ма лом сто ла ру да ло још ви ше по ле та, па још истог да на ста де да 
сми шља шта би но во из у мео. Већ кроз не ко ли ко ча са ка ве се ло пље сну ру ка
ма, узе ме ку ли по ву да шчи цу и ста де је ре за ти. ни ко ме ни је дао да за ви ри шта 
ра ди, али су ње го ви ста ри ји дру го ви по го ди ли чим су га чу ли где ма ђи о ни чар
ски ша пу ће:

Сто ли це у све ту мно ге
на че ти ри сто је но ге,
по не ка на три;
на пет но гу ста ја ћеш,
сто ли чи це ти.
Гле да ће те кроз про зо ре
де чи ца од ра не зо ре
и сав дру ги свет,
ди ви ће се сто ли ци
на но жи ца пет.

по сао је ишао му ње ви том бр зи ном: кад се не што во ли, бр зо се ра ди. Са гра
див ши сто ли цу, Јо ван је са кри у ор ман за алат ке. он да од мах узе да де ље не
ко ли ко дру гих да шчи ца. До тле ни је ви део ме ђу играч ка ма ђач ку клу пу, па је 
хтео он да је на пра ви. кад су да шчи це би ле го то ве, узе да их ле пи тут ка лом. 
Мла дић ко ји је бли зу ње га бо јио не ки сто ослу шки ва ше са ужи ва њем ње го ве 
уз бу ђе не ре чи:

Ти ћеш би ти клу па
за па ја ца глу па,
клу пи ца ша ре на,
клу пи ца ма ле на.

на цр та не би ће
свуд по те би књи ге,
па јац из њих учи ће,
већ не бе ри бри ге.

на цр та не би ће
злат на пе ра сву да,
њи ма па јац пи са ће –
ви де ће те чу да.
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Мај сто ру ни је хтео од мах по ка за ти шта је све сми слио на ста вив ши и иду
ћих да на да раз ми шља шта би се још мо гло, ме ђу играч ка ма од др ве та на чи ни ти. 
Та ко се се ти др ве не ко лев ке сво је ма ле се стре, ко лев ке ка кву код дру гих бе ба 
ни је ви ђао. на ви со ким но га ри ма ни ше се ду гу ља ста, од пру ћа ис пле те на кор па. 
на чи ни ће и за лут ке не што слич но то ме. ево, већ је узео да цр та ка ко ће но ва 
играч ка из гле да ти. Цр та и пра ти се пе смом као и сва ки ко свој по сао во ли:

Са де ља ћу ко лев ку
од др ве та бо ро ва,
би ће она по сте ља
па ја ца и лу та ка,
тих не ви них ство ро ва.

Зла том ћу обо ји ти
на ко лев ци ру бо ве,
а пур пу ром но жи це,
но жи це и сту бо ве.

Мре жу ћу јој ис пле сти
све од влак на ли ко ва.
Са ма ће се њи ха ти
ко лев чи ца њи хо ва.

Цр теж је сад го тов и аква ре лом обо јен. Ма ли сто лар је за до во љан. Већ је 
су тон и он се ве се ло спре ма ку ћи. За че шља ва пр сти ма сме ђу рас тре си ту ко су, 
ста вља кач кет и упу тив ши се ули цом за до вољ но на сав глас пе ва:

Ма ле ни сто лар сам ја,
цео град ме не зна.
Играч ке гра дим ма ле не,
злат не су ру ке у ме не.

а на про зор ис тр ча ва ју да га чу ју мај ке чи ја су де ца ле ња, па ни ти уче ни ти 
хо ће на за нат. по здра вља ју га при ја тељ ски ше гр ти с дру гих за на та, па и са ми 
мај сто ри. Ве се ло му до ма ху ју ње го ви не ка да шњи дру го ви гим на зи сти и зо ву га 
да их ко ји пут по се ти. код ку ће га ра ши ре них ру ку до че ку ју се стре и мај ка за
пит ку ју ћи га да ни је умо ран и шта је но во тог да на на чи нио.
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на вр шид би

Ју трос је се ло За бр ди цу про бу ди ла нео бич на ху ка и под ви ки ва ње. То се уз 
око ми ти се о ски пут пе ла вр ша ли ца у њи ву на вр ху бре га. од умо ра је то же

ле зно чу до ви ште сте ња ло и хук та ло, а љу ди су га као жи во би ће бо дри ли, тап
ка ли по точ ко ви ма и по ја си ма. Де ца су око ло оп тр ча ва ла же ле ћи да по мог ну, 
ме ђу тим су са мо сме та ла јер су се рад ни ци сва ки час о њу са пли та ли. ни су то 
би ли са мо уну чи ћи де даМи ло ја, до ма ћи на њи ве на ко јој се вр ло, већ де ца це
лог се ла ко ја су от ка ко се вр ша ли ца у се лу по ја ви ла про сто по мах ни та ла се ле
ћи се за јед но са њом из њи ве у њи ву. пра ти ла је вр ша ли цу и че та ра до зна лих, 
про сја ка и на мер ни ка, а ја та пти ца су над њом уз бу ђе но ле те ла. Сви ма се чи ни ло 
да је пра зник, иако је све че као ве ли ки по сао.

кад се по вор ка ис пе ла на њи ву, мла ди ћи су се хи тро по пе ли на кр сти не, 
ис ку сни ји рад ни ци ста ли су око вр ша ли це да уба цу ју у њу сно пље и зби ра ју џа
ко ве ове ја на зр на, а де ца се сад по ма кла у крај упла шив ши се го то во од кле па
та ња ње них точ ко ва и ре ше та. ни су мо гла да схва те ка ко мо же не што што ни је 
чо век ни ти ика кав жи ви створ да та ко бр зо ра ди. а ка ко се тек за чу де кад та 
чуд на спра ва ве се ло под вик ну:

по ма жи те, де ча ци,
би ће бе ле пше ни це
две ста и два џа ка
да вам ме си ба ка
ле пи ње и пи те,
да бу де те здра ви,
да бу де те си ти.

освр ну се бо ја жљи во око се бе гле да ју ћи шта би мо гла да по мог ну: ви ле су 
би ле пре те шке за њи хо ве ру ке, кр сти не пре ви со ке, а ре ше ти ма вр ша ли це ода
кле су ове ја на зр на ис па да ла ни су се сме ла при ма ћи. она то ви де па по са ве то ва 
збу ње не ма ли ша не:

Бр же, де цо мо ја,
бр же, жи ва би ла,
са ку пљај те кла сје
што па да са ви ла.
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И зби ља, ско ро са сва ког сно па је ис па да ло кла сје а рад ни ци ни су има ли 
вре ме на да се са ги њу и да га ди жу, те су по ње му га зи ли као по обич ној сла ми. 
Ма ли ша ни се са да да ду на по сао. као у ва тру утр ча ва ли су хи тро ме ђу ужур ба
не рад ни ке и спа са ва ли клас по клас. Мла ди ћи ко ји ма су се због то га вр зма ли 
око но гу љу ти ли су се и те ра ли их, али они на то ни су обра ћа ли па жње јер их је 
вр ша ли ца стал но бо дри ла:

Жи во, де цо, жи во,
би ће слат ко мли во
има ће те хле ба
ме ког као не ба
и по га че бе ле
го ди ни це це ле.

Сви сно пић на ра ме
би ће но ве сла ме
ко од су вог зла та
две ста и три хва та;
сте ра ће вам ма ме
по сте љу од сла ме.

Ма ли ша ни се ни су да ли мно го мо ли ти. они су ина че же ле ли да по мог ну, 
а сад још кад их је она та ко хра бри ла њи хо вој вред но ћи ни је би ло кра ја. Ње на 
ра до сна, цр ве на бо ја и ње но рас по ло же ње осло бо ди ли су де цу и већ су јој сме ло 
при ла зи ла као ка квом при ја те љу. За ви ри ва ла су у ње не че љу сти ода кле је ку ља
ло зр не вље, при ла зи ла бли зу точ ко ва и ка ји ша ко ји су се бе со муч но окре та ли и 
за ви де ла љу ди ма што су уба ци ва ли сно по ве ме ђу ње не же ље зне зу бе. а она је 
хук та ла, све ре дом бо дри ла на рад и го ни ла на пе сму:

не ка се и пе ва,
кад се вред но ра ди!
За пе вај мо сло жно
ра де ни ци мла ди:
Хојхојхој,
до ма ћи не мој,
дај ру чак за мо бу,
од сла ни не чор бу
и зла ти цу про ју
и ле пи њу ко ју,
да њи ву до но ћи
овр ше мо тво ју.

пе сма и по ми сао на ру чак ко ји су ре да ре тре ба ле уско ро да до не су још ви ше 
су ора спо ло жи ле мо бу. Ма ха ле су де вој ке и мла ди ћи бе лим кри ли ма сво јих 
ру ка ва, уз но си ли су ви ла ма ви со ко над гла вом злат не сно по ве, све гу шћим 
мла зом се зр не вље ли ло у џа ко ве а злат не вар ни це пле ве пе ле се ви со ко у не бо. 
Са свих кра је ва се ла љу ди су по сма тра ли тај ужур ба ни мра ви њак и ослу шки ва ли 
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ху ку вр ша ли це кр сте ћи се за хвал но. осе ћа ли су се као на слу жби бож јој, што 
увек би ва кад Бог бо га том же твом бла го сло ви не ки рад.

Тог ча са су се на њи ви по ја ви ле ре да ре но се ћи на об ра ми ца ма ру чак. И док 
су оне у хла ду кру шке по ста вља ле, вр ша ли ца је као го сто љу би ва до ма ћи ца по
зи ва ла сва ког ко на и ђе:

Ви пут ни ци, на мер ни ци,
ако вам је по не ста ло
у тор би ци хле ба ма ло,
на њи ви се да нас де ле
од но во га жи та бе ле
де ли њи це, по га чи це,
за пут ни ке
и за пти це.

ослу шну ше за чу ђе но ше ве ње не по след ње ре чи и гле, она са да по зва баш 
њих, рас пе ва не ста нов ни ке узре лих њи ва:

Сад на ру чак и ви ше ве,
ево зр на ис под пле ве;
ево зр на оста ла су
у по не ком па лом кла су;
ва ља ју се ра за су та
крај ка ме на, украј пу та.

Сад на ру чак пре пе ли це,
пу но кла сја и пше ни це
про су ло се врх зе мљи це.
по ле ти те и ви вра не,
не ка кла са не оста не,
да и ва ша вој ска цр на
на је де се да нас зр на.

Та ко је вр ша ли ца зва ла на го збу, и кад су рад ни ци и де ца по се да ли под кру
шку да ру ча ју, пти це са свих стра на на гр ну на про су то зр не вље и кла сје. Слу чај но 
ни ко ни је при ме тио два се о ска про сја ка где жуд но из при крај ка њи ве по сма тра
ју ка ко рад ни ци слат ко је ду. Са мо их је до бра и чуд на спра ва опа зи ла и по ви ка ла:

Хај те, бра ћо, убо жа ри,
без ку ћи шта, мла ди, ста ри,
сад се де ле бож ји да ри!
у пра зник жи та да сви су си ти,
ни ко не сме гла дан би ти.

Та да су се и ре да ре и до ма ћин се ти ли тих јад ни ка па до ве ли и њих за зе ле ну 
тр пе зу на ко јој се пу шио хлеб уме шен од но вог бра шна. а све је на о ко ло, под вре
лим ав гу стов ским сун цем, ми ри са ло на онај слат ки и то пли ми рис тек ове ја них 
зр на и но ве сла ме.
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ДеЧ Ја Со Ба 
по зо ри шни ко мад за де цу

лИ Ца:

Ма ти
отац

пр ва де вој чи ца
Дру га де вој чи ца

пр ви де чак
Дру ги де чак

па туљ ци ко ји ни су хте ли је сти
па туљ ци ко ји ни су хте ли спа ва ти
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пр ва сли ка

I
Деч ја тр пе за ри ја: ни ски сто, ма ле сто ли це. на зи ду 
у дну сли ке уве ли ча них мра ви и леп ти ра ка ко је ду. 
С дру ге стра не сли ка за кр жља лог де те та ка ко гу ра од 
се бе је ло, с тре ће стра не сли ка здра ве, ру ме не де вој
чи це ка ко с ужи ва њем је де (или пи је мле ко). Су тон.
упа ље на све тлост.

Мај ка
(Из но си зде лу на већ по ста вљен сто. по су ђе, стол
њак и сто ни убру си су ша ре ни. Ста вив ши зде лу на 
сто и по чев ши да си па је ло у та њи ре мај ка ви че)

на ве че ру, де чи це!
ето то пле чор би це
од те ле ће је три це.

II
(Из вра та с де сне стра не без мно го жур бе ула зе две де
вој чи це и два де ча ка).

пр ва де вој чи ца и пр ви де чак
За ве че ру још је ра но!

Дру га де вој чи ца
(пу ћи се)

Ја од руч ка још сам си та.

Дру ги де чак
Зо веш увек да се је де
кад се ме ни не што чи та.

Мај ка
Без при ча ња мно го
го лу би ћи мла ди,
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ина че ће је ло
да вам се охла ди.

(Де ца, се да ју за сто, ме ша ју не за до вољ но ка ши ка ма 
по та њи ру).

пр ва де вој чи ца
Су ви ше је чор ба вре ла.

Дру га де вој чи ца
(ку ша ју ћи је ло као да је отров но)

И су ви ше сла на!

пр ви и дру ги де чак
ух, је ли смо исту чор бу
и пре петшест да на!

III
отац

(ула зе ћи из вра та у дну, уз не ми рен)
ка ква је то опет ви ка!
Же ли те ли да вас пру том
те рам је сти?

(уту че но)
увек, ето, иста сли ка.

(Из ла зи на ле ва вра та)

отац
(За по вед нич ки)

Да је сва ко по ср ка ло
до по след ње ка пи
из сво га та њи ра!

Мај ка
(Вра ћа се с но вом зде лом)

Го лу би ћи, ево мла дих,
пр же них кром пи ра.

отац
(Мај ки, упу тив ши се вра ти ма ода кле је иза шао)

Ја ви са мо ако ко је
не ус хтед не је сти.

IV
пр ви и дру ги де чак

(Чим отац иза ђе, са мо ти шим гла сом не го ма ло час)
кром пи ри се ови не што
ису ви ше бе ле.
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________    Дечја соба   ________

пр ва де вој чи ца
Мај ко, ја бих хте ла пи ре.

Дру га де вој чи ца
Ја не во лим
кром пи ри ће це ле.

Мај ка
Во ле ли не во ле ли,
има да се по је де
све, из сви ју зде ла.

пр ви де чак
Је ли би смо ра до ми,
са мо кад би би ло
ка квих дру гих је ла.

Мај ка
(Љу та ви ше их не гле да, се да у на сло ња чу и при дре ма).

V
(Вра та шца на ка ми ну се утом отре и уле ти у тр пе за
ри ју не ко ли ко па ту ља ка. Де ца се за бе зек ну, не ка ра
ши ре ру ке, уста ну иза сто ла. Мај ка већ спа ва).

пр ви па ту љак
Чуј те шта ћу ре ћи сад!
Је сти ни ја
ни сам хтео.
Гра шак ми је
био врео,
па суљ опет
био ша рен,
па сам веч но
осто ма лен.

Дру ги па ту љак
Ме ни спа наћ
бе ше љут,
ку пус опет
мно го слан,
па сам за то
сма њи во се
сва ки дан.

Тре ћи па ту љак
Чор ба ме ни
бе ше жит ка,
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а кељ, де цо,
од већ жут.
Ра дио је
сва ки дан
та тин прут.

Сви па туљ ци
па мет нам је
би ла плит ка!
па мет нам је
би ла плит ка!

Дру га де вој чи ца
(Тре ћем па туљ ку)

а је деш ли сад, чи ки це?

Тре ћи па ту љак
Је дем бог ме, де вој чи це,
ал’ са да не вре ди,
не ра сте се кад се
от поч не да се ди.

Де ца
(Јед но по јед но, вра ћа ју се за сто и по чи њу жур но да 
је ду. па туљ ци се хва та ју за ру ке и игра ју око сто ла 
пе ва ју ћи)

Ми смо кри ви
што смо ма ли,
ни кад ни смо
ве че ра ли
док нас ни су
ту кли.
Ми смо кри ви
што смо су ви,
пра ви ли се
да смо глу ви
кад су нас
за сто зва ли.

Ми смо кри ви
што смо ма ли,
ми смо би ли
не ва ља ли
па смо сад
па туљ ци,
сит ни чо ве чуљ ци.

(Та ко пе ва ју ћи па туљ ци по ла ко иза ђу опет кроз ка мин. 
За у зе та је лом де ца то ско ро и не при ме те)
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________    Дечја соба   ________

Мај ка
(пре не се, при ђе сто лу и сва за ди вље на ра до сно)

Гле,
пр ви пут у ве ку
по је ли сте све?

Де ца
(по ска чу иза сто ла, за гр ле и у глас)

Је си ли ви де ла
оне љу де ма ле
што су ов де би ли?

Мај ка
(Ску пља ју ћи по су ђе стро го)

ка кве љу де ма ле,
ма ни те се ша ле!
Већ се по и грај те
па да ми спа ва те.

(упу ти се вра ти ма).

Де ца
(Тр че ћи за њом сва у глас)

Има ли су бра де!
И ши ља те ка пе!
И ци пе ле ма ле!

Мај ка
(освр ће се)

Ма ни те се ша ле!
За ве са
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Дру га сли ка

(Спа ва ћа со ба. по лу та ма. Све тлост за стр та пла вим. 
по зи до ви ма сли ка де це ка ко спа ва ју. на јед ној сли ци 
ве ве ри ца или ко ја дру га звер у по сте љи. Де ца се де у 
по сте ља ма, вр те се, от кри ва ју ћи се).

пр ва де вој чи ца
Ме ни се не спа ва.

пр ви де чак
Ме не бо ли гла ва.

Дру га де вој чи ца
(Зе ва ју ћи)

Баш су но ћи ду ге.

Дру ги де чак
(Ска чу ћи из по сте ље)

Да игра мо шу ге!)

пр ви де чак
(Ска чу ћи та ко ђе)

не, бо ље је жму ре.

пр ва де вој чи ца
(Са стра хом по гле да ју ћи на вра та)

Мо же до ћи ма ма.

Дру га де вој чи ца
он да бла го на ма.

II
Ма ма

(ошкри не вра та, па спа зив ши де ча ке ван по сте ље уђе 
и пре кор но)

опет не слу ша те.
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________    Дечја соба   ________

пр ви де чак
(Збу ње но)

уста ли смо би ли
да пи је мо во де.

Дру га де вој чи ца
Ме не стал но не што
из уз гла вља бо де.

Мај ка
Му ка увек, де цо,
с ва ма, му ка пра ва,
да се од мах спа ва,
а ја ћу че ка ти
до кле не по спи те.

(Де ча ци се вра ћа ју у по сте ље. Ма ти све ре дом по
кри ва, за тим се да крај сто чи ћа и чи та. Де ца по чи њу 
то бож ду бо ко да ди шу. она та да из ла зи на пр сти ма 
ба цив ши још јед ном по глед да ви ди спа ва ју ли. не ко
ли ко ча со ва по сле то га)

III
пр ви де чак

(Ски да ју ћи по кри вач)
од вру ћи не
сав сам се ску во.

пр ва де вој чи ца
(Тр ља ју ћи очи)

Ме не свр бе очи.

Дру га де вој чи ца
Ме ни зво ни уво.

пр ви де чак
(ус пра вља ју ћи се у по сте љи дру гом де ча ку)

Да ви ди мо ко ће
по да ље да ско чи.

IV
(утом луп не про зор, иза бе ле убра не за ве се по ја ви се 
не ко ли ко чо ве чу ља ка ти хо пе ва ју ћи)

Ми смо кри ви,
што смо ма ли,
ни кад ни смо
ми за спа ли
док нас ни су
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пред сан ту кли.
Ми смо кри ви,
што смо ма ли,
што смо би ли
не ва ља ли
па смо сад
па туљ ци,
сит ни чо ве чуљ ци.

(Сва их де ца гле да ју ра до зна ло. Дру ги де чак се да у 
по сте љу од чу да)

пр ви де чак
(Го то во чи ка ју ћи)

Ме ни се не спа ва!

пр ви па ту љак
не хтед неш ли
спа ва ти,
оста ћеш па ту љак,
ма лен чо ве чу љак
и кад бу деш стар
би ће као слам ке
ру чи це ти тан ке,
но жи це ма ле не
би ће ко у ме не
и кад бу деш стар.

(Де ца се че те око па ту ља ка, ра до зна ло слу ша ју ћи)

Тре ћи па ту љак
Јед ном сам вам ја
био два пут ве ћи
не го што сам сад.
ко ви ни ја тад
ни сам хтео ле ћи
па по ста нем ма лен
као што сам сад.

Че твр ти па ту љак
Јед ном сам се и ја
од вру ћи не ку во,
свр бе ле ме очи,
зво ни ло ми уво.

пе ти па ту љак
Јед ном су и ме ни
би ле но ћи ду ге,
уме сто да спа вам,
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________    Дечја соба   ________

играо сам шу ге,
пио но ћу во де
и при чао да ме
по сте љи ца бо де.

Сви па туљ ци
Ми смо кри ви
што смо ма ли,
ми смо би ли
не ва ља ли,
па смо сад
па туљ ци,
сит ни чо ве чуљ ци.

пр ва де вој чи ца
Страх ме је да увек
не оста нем ма ла.

Дру га де вој чи ца
(Вра ћа ју ћи се у по сте љу)

Та ко ми се зе ва,
жи ва сам за спа ла.

Дру ги де чак
(Дру гом, шап том по ка зу ју ћи на јед ног од па ту ља ка)

За ми сли да бу деш
си тан као мак,
а пот пу но сед
ко тај ве се љак.

Дру ги де чак
(Та ко ђе ша па том)

Да се јо ште сма њим,
не бих бог ме хтео.

пр ва де вој чи ца
(Ти хо дру гој, по ка зу ју ћи и са ма на јед ног па туљ ка)

Гле, ка ко је ма ли,
а ка ко је бео.

(Сад се и де ча ци вра те у по сте ље ста ра ју ћи се да за спе)

па туљ ци
(пе ва ју успа ван ку)

у сну ра сту бр да,
пла ни не и ре ке,
у сну не бо ра сте
и шу ме да ле ке.
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(Јед но од де це се при ди же, са њи во слу ша па опет 
ле же)

у сну ра сту зве ри,
у сну леп тир ра сте,
у сну ра сту врап ци
и ма ле не ла сте.

(опет се дво је де це ме шко ље и опет то не у сан)
у сну ра сту зве зде
И цве ће и тра ва,
и де тен це ра сте
ка да слат ко спа ва.

(Со ба се ско ро са свим за мра чи. у по лу та ми се ви ди 
ка ко дватри па туљ ка ву ку за но ге и ру ке јед ног де
ча ка и пе ва ју)

Ву ци мо га за но жи це,
ву ци мо га за ру чи це,
не ка нам по ра сте,
не ка нам бу де леп.
Ву кли смо за кри ла
се ни це и ла сте
и зе ца за реп.

Дру ги па туљ ци
(као да ву ку де вој чи це за пр сте и ко су пе ва ју ћи та
ко ђе)

Ву ци мо их за пр сти ће,
ву ци мо их за но си ће
и ко си цу пла ву,
не ка нам по ра сту.
Хо да ли смо кроз ро си цу,
и ву кли смо за ко си цу
цве то ве и тра ву.

(у со би се по сте пе но са свим смрк не)

(За ве са)
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Шта раз го ва ра ју ку це и ма це

Је си ли, Ве љо, кад год опа зио ка ко те ва ша ку ца по сма тра пре кор но? Је си ли 
при ме тио ка ко има че сто су зе у очи ма? Је си ли ви део ка ко ва ша ма ца по не

кад гле да у те бе шки ље ћи као да се ру га? Да ли си раз ми шљао због че га је псе то 
кат кад ту жно а ма ца по дру гљи ва? ни си! а ти слу шај. Са мо јед ног је ди ног да на 
у жи во ту, кад сам још би ла ма ла као ти сад, мо гла сам да раз у мем шта до ма ће 
жи во ти ње при ча ју и ми сле. Био је то нео би чан дан. ка ко сам отво ри ла очи, чу ла 
сам на шу ве ли ку ма цу где шап ће сво јим ма чи ћи ма:

Бо га ми сте бо љи
од де чи це ове.
Све ју тро их ма ма
да уста ну зо ве,
а оно ни јед но
да отво ри очи,
па да бр зо ско чи
да се из у ми ва.

при том је гле да ла у мо ју по сте љу пот сме шљи во, жмир ка ју ћи, упра во она ко 
ка ко те бе сва ко ју тро по сма тра ва ша ма ца. од ра до сти што сам раз у ме ла њен 
го вор, опро сти ла сам јој стро гост ко јом је о де ци го во ри ла, па сам бр зо ско чи ла, 
из бу ди ла и оста ле и оти шла да се уми јем. на ша ма ца и псе то су нас увек, па и 
на уми ва ње, у сто пу пра ти ли, и псе то је увек гле да ло пре кор но, а ма ца по дру гљи
во ка да би се ко је од нас пла ши ло хлад не во де. То га ју тра ја сно чух ка ко ма ца 
ре че на ше му ли ску кад твој уј ка због хлад не во де по че да пла че:

Слу шај са мо, ли ско,
ка ко то де тен це
раз ма же но пла че;
а мо је ма чен це
бо га ми ужи ва
ка да се уми ва.

ли ско је мно го бла жи био, го то во као на ша ба ка. И ње му је би ло кри во кад 
се ко бо ји хлад не во де, то се ви де ло по ње го вим очи ма, али уз вра ти ма ци:
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Баш вам је у ду ши
да кри ти ку је те.
Та зар не ви ди те,
он је до бро де те;
ка да по од ра сте,
сам ће по тра жи ти
увек ле пу зго ду
да ска че у во ду.

али ма ца је као ка ква стро га ма ма оста ла при сво ме твр де ћи да је жа ло сно 
што де ца при уми ва њу пла чу. Твој уј ка, раз у ме се, ни је раз у мео овај раз го вор, 
али кад сам му ја ис при ча ла, по сти део се и по сле по пра вио.

кад смо се уми ли, до шло је вре ме до руч ку. као те би тво ја, и на ма га је на ша 
ба ка спре ма ла и де ли ла. пре не го што би на ма на ли ла мле ко у на ше зде ли це, на
су ла би ма чи ћи ма у њи хов ли ме ни ко тлић и пру жи ла би ли ску што год што зна да 
он во ли. То га ју тра ви дех ка ко ма ца и ли ско по љу би ше ба ку у ру ку, иако се она 
оти ма ла, ве ро ват но из за хвал но сти што им је да ла да је ду, и ма ца за тим ре че:

не мо гу ти ка за ти
кол’ко во лим ба ку,
ка ко ми је при јат но
ње но бла го ли це.
Ма чи ћи ма мо јим
на сва ком ко ра ку
она да је хра не,
са да ма ло мле ка,
са да сла ни ни це,
пре сне и ку ва не.

на ње ну по хва лу на до ве за ли ско сво ју:

И куд год би про шла,
и где год би се ла,
око се бе ши ри
слат ки ми рис је ла.

кад ру ча ју де ца,
ка да оду го сти,
за ку чи ће мо је
она ску пи ко сти.

Да знаш са мо ко ли ко сам у том ча су во ле ла ма цу и ли ска због те њи хо ве 
љу ба ви и за хвал но сти пре ма ба ки. Та ман сам хте ла да уста нем и узмем ма цу у 
кри ло, кад ће она:

по гле дај, мо лим те,
ка ко је ду де ца,
ка ко сва ко би ра.
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Јед но хо ће мле ка,
јед но хо ће си ра,
а јед но пе ре ца.
на сва ком ко ра ку
љу те јад ну ба ку.

кад чух ка ко ма ца жа ли ба ку што из во ле ва мо, по пих сво је мле ко до по след
ње ка пи за бо ра вив ши да тра жим си ра ка ко сам на ме ра ва ла. ли ско то за це ло 
опа зи, јер од го во ри ти хо:

па и на ма, ма цо,
по не кад се би ра.
Знаш што ми је те шко
кад ме сто ко сти ју
до би јем кром пи ра;
а и де ца по не кад
све до мр ве сли сте...

нас по сле до руч ка по ве до ше из ку хи ње у со бу, те та ко не чух до кра ја њи
хов раз го вор; али уско ро ето ти ма це са сво јом де цом да се сме сти иза то пле 
пе ћи. кроз не ко ли ко ча са ка ба ка пу сти и ли ска у со бу, јер је нео бич но чист и 
ра зу ман био. Док су се ма чи ћи игра ли, он и ве ли ка ма ца су не што раз го ва ра ли. 
Ме ни се би ло осла ди ло да их слу шам, па при ђем бли же, али они поч ну ша пу та
ти, ваљ да ни је би ло за де цу. Ја он да одем да се играм ора ха са оста ли ма. ка ко је 
би ла зи ма, не ко ли ко да на већ ни смо сме ли на по ље, па се поч не мо по со би ју ри
ти. при дру же нам се и ма ци на де ца и на чи ни се чи тав ва шар. Твој уј ка пад не, 
па раз би је нос, тво ја ма ма ко ле но, ја огре бем ла кат, а јед но ма че при че пи реп. 
Ба ка је два сти же да нас ис пре ви ја, а по сле то га нам очи та бу кви цу. кад смо се 
по сле ово га ма ло сми ри ли, чу јем ка ко се ма ца и ли ско не што пре пи ру. ли ско 
нас је ве ро ват но бра нио, јер ма ца ре че:

Ви то, пси, не ка ко
ло ше раз у ме те:
мо ра чо век кат кад
и да ка ра де те.
И ја сво је ма це
др жим бог ме, стро го,
ни ти сво га Зе љу
баш не ма зиш мно го.

И та ко це лог то га да на, што год би ли ско и ма ца го во ри ли, раз у ме ла сам; 
али сам већ су тра дан би ла из гу би ла овај дар. уза луд сам при слу шки ва ла, чу ла 
сам са мо обич но ма у ка ње и ла ја ње. Ипак ми је и овај је дан је ди ни дан мно го 
ко ри стио: и дан да њи знам за што ма це по дру гљи во гле да ју де цу и за што се у 
очи ма па са за бли ста ју су зе.
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Суд би на јед не играч ке

Игра ло се јед ног ју тра ку че Рун дов са сво јим дру га ром Зе љо вом. Ју ри ли се 
око ку ћа, хва та ли за ре по ве, пре ска ки ва ли је дан дру гог и на јед ном ста ли 

као уко па ни. на про зо ру ку ће крај ко је су се игра ли угле да ше не ког нео бич но 
ле пог зе ца. Чу чао је и мир но их по сма трао. ни уши ма да мак не, ни оком да тре
не. у свом жи во ту су че сто ви ђа ли зе че ве, али ни је дан се до тад ни је усу дио по
пе ти на про зор ка кве ку ће и хра бро по сма тра ти око се бе псе. Њи хо во чу ђе ње 
још ви ше по ра сте кад ма ли шан Ве ља, њи хов по зна ник, из не се зе ца на ули цу, 
по ву че га не ко ли ко пу та за реп и кад он по сле то га по че да тр чи спо кој но као да 
је усред шу ме, не пла ше ћи се ни љу ди ни па са.

Да су Рун дов и Зе љов би ли ста нов ни ци ка квог ве ли ког гра да, бр зо би се ја ду 
до се ти ли, зна ли би да је нео бич ни зец играч ка. али ка ко су би ли ма ли па ла нач ки 
ку чи ћи, ни слу ти ли ни су да та ко не што по сто ји. Ми сле ћи ваљ да да је ма ли шан 
ухва тио пра вог зе ца па да сад овај хо ће да му по бег не, да ду се за њим у по те ру. 
а за јед но с њи ма по ју ри за нео бич ном звер ком и го ми ла де це, љу ди и же на, уз ви
ку ју ћи ра до сно, пље ска ју ћи од чу да ру ка ма и тут ка ју ћи их. Ме ђу тим ни Рун
дов ни Зе љов се не усу ди ше да на пад ну зе чи ћа ко ји је час не у стра ши во ска као, 
час за ста јао као уко пан док га ма ли шан не би опет по ву као за реп и та ко опо ме
нуо да ска че.

уско ро се ули ца на пу ни пси ма. Би ло је ту мла дих, не у ких ку чи ћа као Рун
дов, и ис ку сних ло вач ких па са; би ло их је ко ји су мно го зе че ва у свом ве ку ухва
ти ли, али се ни је дан од њих не усу ди да на пад не нео бич ног зе ца ко ји се из не на да 
по ја вио у гра ду. не ки су са мо кроз зу бе под му кло ла ја ли:

ав, ав, ав,
тај је зе ка сав
од хра бро сти лу де
из гу био вид,
ју ри ша на плот,
ју ри ша на зид.

Зби ља, као и сва ка на ви је на играч ка, Ве љин зец се сва ки час су да рао са 
ства ри ма и љу ди ма ко ји су му ста ја ли на пу ту, и на тај на чин ве се лио де цу и чу
дио псе. Рун дов ша ну на уво сво ме дру гу:

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



115

________    Дечја соба и остале приче   ________

ув, ав, ув,
тај је зе чић глув:
он не чу је ваљ да
све ла ја ње на ше,
не пла ши се као
што се дру ги пла ше.

Зе љов са мо клим ну гла вом у знак одо бра ва ња, ни ка ко не ски да ју ћи очи ју 
са до шља ка. утом се и Ве љи до са ди да на ви ја зе ца, узе га па пра ћен де цом и ку
чи ћи ма оде у ку ћу.

Глас о нео бич ној зве ри бр зо се ра ши ри по око ли ни. Где год ко ји град ски 
пас срет не псе са се ла узме да им при ча:

Да ви ди те, бра ћо,
чу до овог све та:
ули ца ма чу дан
не ки зе чић ше та,
не бо ји се па са,
не бо ји се све та.

а дру ги на то обич но до да:

а сав он је
к’о и дру ги:
кра так реп,
кра ци ду ги,
ду ге уши,
очи ме ке,
као баш
у сва ког зе ке.

Та ко се не ко вре ме ули цом где је Ве ља ста но вао ни је мо гло про ћи од ку чи
ћа. Мно ги се од мет ну од сво јих го спо да ра про во де ћи дан и ноћ око ку ће где је 
зец бо ра вио, са мо да би га мо гли сво јим очи ма ви де ти. Мно ги се ста ну ју на чи ти 
да ће га ка ко га угле да ју ухва ти ти, али чим би спа зи ли ње го ве мир не, ста кле не 
очи и ње го во од ме ре но ска ку та ње, у не до у ми ци би за ста ја ли: и зец би опет по
бе гао, јер је би ло у ње му не што што их пла ши.

ова кво ку ка вич ко псе ће др жа ње на љу ти јед ног да на Рун до вље вог оца, 
ста рог Га ро ва, па по зва си на те му ре че:

Рун до ве, мој си не,
тр чи до пла ни не,
па по зо ви све
нај хра бри је псе,
што од ра не зо ре
с ву ци ма се бо ре,
да до ђу и ви де
пр ви пут у ве ку
од ва жно га зе ку.
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Рун дов по слу ша оца и кроз два да на се ис ку пи у град па са као да је ка ква 
па сја скуп шти на. Ве ља сад већ ви ше ни је смео сам да из ла зи на ули цу са сво јом 
играч ком, јер је иза сва ког угла ви ри ло по ка кво псе то. Ипак, јед ног да на се 
пре ва ри, учи ни му се да у ули ци не ма ку чи ћа, па на ви до бро свог зе ца и пу сти 
га да тр чи. Та да са свих стра на за ла је па шчад, оп ко ли и играч ку и де те и не ка 
два ста ра пса ухва те со мот ског зе ца, је дан за уши, дру ги за реп, те га рас трг ну, 
на о чи глед мно гог све та ко ји се већ бе ше ис ку пио чув ши то ли ки ла веж.

Чу ђе ње ста рих па са кад угле да ше да из рас трг ну тог зе ца ис па да па мук, 
сла ма и не ка ма ши не ри ја би ло је још ве ће не го ра ни је док су му се ди ви ли ка ко 
од ва жно ска че. по бег ну сви гла вом без об зи ра, оста вив ши на ули ци рас трг ну ту 
играч ку и ма ли ша на ко ји ста не на глас пла ка ти.

Те ве че ри сва де ца ко ја су при су ство ва ла смр ти со мот ског зе ца до бро по
са кри ва ју сво је лут ке, па ја це, ме две де, ко њи ће и ја гањ це бо је ћи се да и њих од 
ко га не сна ђе суд би на Ве љи ног зе ца.
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Цр ни дим ни ча ри

про бу ди се јед ног да на Ве љи на ма ма и по ђе да ло жи ва тру. Чи ни ла је то као 
и сва ког дру гог да на: ста ви пр во ма ло хар ти је, укр сти де се так иве ра ка, па 

он да сло жи од о зго не ко ли ко сит них цеп ки. За тим пот па ли ту ко ли би цу оче ку
ју ћи да пла мен бук не. Ме ђу тим уме сто да се ва тра раз го ри, очи јој за сле пи ве
ли ко клу бе ди ма што из пе ћи по ку ља. Су зе јој од ње га уда ри ше те истра на праг 
ку хи ње жа ле ћи се сво јој су се ди:

про па дох, су се до,
од сил но га ди ма.
Ваљ да ста ри дим њак
не ку бо лест има
па дим стал но вра ћа.

а су се да пла чу ћи као де те од го во ри:

е, дим ња ци на ши
као да су бра ћа:
јер и мој од ју че
не ће дим да ву че.

он да си ро ти це та ко упла ка не иза ђу на дво ри ште и ста ну по сма тра ти дим
ња ке, не ће ли при ме ти ти на њи ма што нео бич но, па не опа зив ни шта вра те се у 
сво је ку хи ње да по но во ло же. а да су раз у ме ва ле не му шти је зик ства ри, чу ле би 
ка ко се и ста ри дим ња ци жа ле је дан дру гом. пр во се на ка шља дим њак над ку
хи њом Ве љи не ма ме, па ће ре ћи свом са бра ту:

у гр лу ме ју трос
не што пе че, стру же.
Чи ни ми се ско ро
умре ћу ти, дру же.

на то му су сед ни дим њак про му кло од вра ти:

ни ме ни ти, бра те,
ни је мно го бо ље:
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у гр лу ме стал но
не што пе че, ко ље.

Вре ме је ру жно би ло, цео гра дић је ми ри сао на вла гу и дим, про ла зни ци су 
ули ца ма хи та ли не ди жу ћи гла ве на кро во ве и мут но не бо над њи ма. За то и не 
чу ше хра па ви глас јед ног од дим ња ка:

про ла зни че,
про ла зни че,
бо ле сник те
је дан ви че.
Гу шим се од ча ђи,
дим ни ча ра на ђи.

Мо жда су про ла зни ци и чу ли не ке нео бич не шу мо ве, али ко ће зна ти да то 
ста ри дим ња ци зо ву у по моћ. Мно ги ми сле да су они не ке обич не ку ли це од 
опе ке, ча ђа ље и на хе ре не, ко је слу же са мо за то да дим кроз њих иде и да се ро де 
на њи ма од мо ре вра ћа ју ћи се с ју га. ко ће ми сли ти да се и дим њак мо же раз бо
ле ти и до би ти гу шо бо љу.

Зва ли су та ко си ро ти ста ри дим ња ци ско ро цео час, а ни ко се на њих и не 
освр те. кад ето ти иза ђе у дво ри ште Ве ља да се ма ло по и гра. Би ло је на по љу, 
исти на, по хлад но, али он се за гре вао тр че ћи од пло та до пум пе та ко бр зо као 
да до под не мо ра јед но хи ља ду пу та по но ви ти ту ве жбу. ка да га угле да дим њак 
над ње го вом ку хи њом ста де га до зи ва ти:

ој, ти Ве љо,
дру же ма ли,
у гр лу ме
не што па ли.

Зо ви од мах
дим ни ча ра,
гр ло ме ни
да про ча ра.

оно што ни је чу ла ни раз у ме ла Ве љи на ма ма, ни ти ико ји про ла зник, Ве ља 
је од мах схва тио. Бр же од ика квих ва тро га са ца по ју ри он на ули цу и упу ти се 
ку ћи ста рог дим ни ча ра, ко ја је на кра ју ули це би ла. Сти гав ши та мо за ку ца на 
вра та, па по ви ка:

Чи каара пи не,
наш се дим њак ста ри
раз бо лео мно го.
Би ли од мах мог’о
до ћи да га ле чиш?

на те Ве љи не ре чи дим ни чар се по ја ви из сво га дим ња ка, па ре че да ће од мах 
по ћи за мо лив ши да га са мо ма ло при че ка док свој дим њак из ле чи, што де те је два 
до че ка, јер је дим ни ча ре во ле ло ви ше не го ге не ра ле, па чак ви ше не го ва тро га сце.
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________    Дечја соба и остале приче   ________

Док је чо век ча рао још свој дим њак, иза ђе ње гов син чић, ко ји је већ учио 
исти за нат и био црн и леп, бар по Ве љи ном ми шље њу, као ка кво арап че. И са мо 
што су де ча ци по че ли да при ча ју и да се хва ле сво јом сна гом, бр зи ном и дру гим 
ју нач ким под ви зи ма, чу се за по вест ста рог дим ни ча ра:

Хај де, си не,
ара пи не;
по не си ала те;
ле стве те шке
пру жи ме ни,
чет ку узми
за те.

Жу ри, си не,
ара пи не,
ста ри дим њак
бо лан ги не,
тре ба да се
спа се.
Те шке ле тве
пру жи ме ни,
чет ку узми
за се.

арап че бр зо отр ча у ку ћу, на ђе оцу ле стве, се би пре ту ри пре ко ра ме на ко
тур упре де не жи це ко ја се за вр ша ва ла цр ном ћу ба стом чет ком, а ка ко је Ве ља 
хтео по штопо то не што да по мог не, да де и ње му да но си не ко ма ло ђу ле. Де ца 
на ули ци им се при дру жи ше чим дим ни чар кре те и ве се ло за пе ва сво ју дим ни
чар ску пе сму:

Ми смо ста ри
дим ни ча ри,
к’о ара пи цр ни.
Ми па зи мо
да се дим њак
од вар ни ца
не за па ли,
да не бук ну
где по жа ри.

Ми смо ста ри
дим ни ча ри,
цр ни, али
до бре чи ке,
за бо ле сти
све ви да ри:
гу шо бо ље
и крај ни ке.
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утом већ сти го ше у Ве љи но дво ри ште и дим ни чар се бр зо успе ле ства ма 
на кров, а ње гов син оде на та ван. То је био крај њи час, јер си ро ти дим ња ци ни су 
мо гли већ ви ше да го во ре, то ли ко их је у гр лу би ло сте гло.

не ко ли ко ча са ка су они та ко ча ра ли и ба ја ли по дим ња ци ма и бо ле сни ци 
већ жи вах ну ше. Дим њак над Ве љи ном ку хи њом нај зад про збо ри ја сним, здра
вим гла сом:

Зло не чу ло,
зло не чу ло,
са да ми је бо ље,
ни ти ме што гу ши,
ни ти ме што ко ље.

а ње гов са брат узе да бла го си ља:

Дим ни ча ри,
до бри љу ди,
Бог вам дао здра вља.
ви ле чи те,
ви спре чи те
бо лест чим се поч не
у гр лу да ја вља.

на то де ца срећ на што су дим ња ци оздра ви ли ра до сно за и гра ју по дво ри шту, 
а ви да ре дим ни ча ре от пра те ку ћи с ве се лим кли ца њем, ну де ћи им се за ше гр те.

Ве љи на ма ма и ње на су се да су ме ђу тим од мах мо гле да на ло же ва тру и да 
спре ма ју ру чак.
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Ма ла до ма ћи ца

Сва ког да на је све у ку ћи, дво ри шту и вр ту је два че ка ло да се Сми ља вра ти 
из шко ле. ни ко од ње ни је умео чи сти је ку хи њу да по ме те, ни ко ни је знао 

па жљи ви је врт да за ли ва и да пле ви, ни ти је ико као она с то ли ко не жно сти 
хра нио жи ви ну, те лад и пра сце. Иако јој је шко ла че ти ри ки ло ме тра да ле ко од 
ку ће, ипак је пре по ла ска на ча со ве успе ва ла да до не се во де с из во ра, да пу сти 
пи ли ће из ко ко шар ни ка, да на чу па ко при ве и шти ра за ме ћу и да оте ра кра ве 
на па шу. кад се уве че вра ћа ла ку ћи, учи те љи ца јој је ду го ма ха ла са школ ског 
пра га жа ле ћи што ће се за не ко ли ко ча со ва ли ши ти ње ног при су ства, као што 
су сви по ку ћи жељ но гле да ли за њом кад је од ла зи ла.

Врт је као о нај ве ћој сре ћи са њао о ча су кад ће Сми ља свр ши ти шко лу и мо ћи 
да му по све ти ви ше вре ме на. кад уве че вра ћа ју ћи се по ред ње га про ђе, са свих 
стра на је ста не по вр ће до зи ва ти:

ко ји ча сак, Сми љо,
ти у вр тић свра ти,
да опле виш гу сти
ко ров по са ла ти,
да спа сеш од тра ви це
бо ко ре спа на ћа
и ку пу са гла ви це
пу же ва го ла ћа.

Ма да је увек че ка мно го по сло ва у ку ћи, Сми ља ипак свра ти сва ко ве че у 
врт, па по пле ви ма ло тра ву око по вр ћа, око па ко ју ку ћи цу кром пи ра, сру чи ко ју 
кан ту во де око па при ка, ски не по не ку гу се ни цу ште то чи ну са зе ле ни, па жур но 
оде у дво ри ште где се жи ви на већ не стр пљи во ску пља. Чим се врат ни це за њом 
за лу пе, пи ли ћи са свих стра на по хр ле са ту жа ка њи ма, ве сти ма, мол ба ма:

Где си, Сми љо,
да на це лог!
не ма на ма
пе тла Бе лог,
сло мио је
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Га ћан кри ло
и мно го је
што шта би ло.

Де вој чи ца по ку ша да се про би је из ме ђу њих и оде да оста ви тор бу, али је 
они не пу шта ју док јој све што им је на ср цу не ка жу:

не ко нам је ту ђе ку че,
к’о и ју че,
из гне зда ре ја ја ди гло,
Из су сед ства пи ле не ко
бе ло, ме ко,
у ја то је на ше сти гло.

кад их се већ не ка ко осло бо ди, ко ра ча ју ћи пре ко њих као див пре ко па ту
ља ка, сви углас за пи ју чу:

Већ смо си ти пре ко гла ве
раз не тра ве!
До не си нам бр зо жи та,
три, че ти ри пу на си та!

уско ро се Сми ља вра ти са си том пу ним ку ку ру за и пше ни це, па као се јач 
ста не га око се бе раз ба ци ва ти. Та ко за не ко ли ко тре ну та ка све пла не, а она се 
пра ће на сво јом кри ла том сви том упу ти од гње зда ре до гње зда ре, те по ку пи ја ја 
то га да на сне се на.

Та да и те лад по гра ји у дво ри шту по го ди да се Сми ља вра ти ла из шко ле, па 
је поч не до ви ки ва ти:

Сми љо, дра га Сми љо,
иди вра ти с па ше
кра ве, ма ме на ше;
ево већ дан це ли
без њих ми смо би ли,
ни смо се ма зи ли,
ни смо мле ка пи ли.
па кад по ђеш спа ти,
ми ће мо и те би
ма ло мле ка да ти.

Де вој чи ца и без то га зна сво ју ве чер њу ду жност, па по ју ри у па шњак да до те
ра кра ве ко је су та мо про ве ле дан. оне жељ не сво је де це већ че ка ју код врат ни ца 
на сло нив ши вра то ве на вр љи ке. Спа зив ши Сми љу не стр пљи во узму рас пи ти
ва ти за сво ју те лад:

Ре ци, ми ло де те,
шта ми ра ди Си ња?
Је ли мо ја Цве та
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________    Дечја соба и остале приче   ________

ли за ла ме ки ња?
Је си де те ли ну
да ла мо ме си ну?

Де вој чи ца ре дом сва кој од го во ри ми ло ва њем или осме хом, а кра ве по то ме 
раз у ме ју да је све у ре ду. кад њих оте ра у обор где тре ба да се му зе, бу де већ са
свим мрак; али она ипак оде да оби ђе и пра сце. Чи тав чо пор се око ње оку пи: 
има их ру ме них као лут ке од ка у чу ка, пру га стих као лу бе ни це и бе лих, дла ке 
све тло сре бр не. Сви је ски че ћи са ле те:

пра сад те бе мо ле:
по бег ни из шко ле,
да се играш с на ма
ка да на ша ма ма
при лег не да спа ва;
свак да с то бом ше ће,
да нам ку ваш ме ће
од ко при ве мла де
и тра ве што сла де.

Сми ља им та да че шка ле ђа, ју ри се с њи ма и гле да је су ли сву ве че ру по је
ли. у том по гле ду, исти на, ни је има ла му ке, јер се ни јед ном ни је де си ло да не 
по је ду све.

кад и њих на ми ри, де вој чи ца по ђе у ку хи њу да на ло жи ва тру и под гре је 
ве че ру. Још с пра га је до че ка ју поп ци чи је ку ћи це се на ла зе у пу ко ти на ма око 
ог њи шта:

Хај де, ва тру ло жи,
ево су вог пру ћа,
а ту ис под пе пе ла
жи шчи ца го ру ћа.

пру ће са мо по ре ђај
пре ко жа ра ти,
а ми ће мо ду ва ти:
зри – зри – зри!

по сле ве че ре уз пе сму по па ца и не мир ни пла ми чак с ог њи шта опе ре су до
ве и по ђе да спа ва. И од за до вољ ства што то ли ки жи ви ство ро ви од ње оче ку ју 
по моћ и во ле је, не осе ћа ни ма ло умо ра. а кад лег не, сан од мах сле ти на ње но 
уз гла вље и уљу шка је.

ују тру се диг не са сун цем, свр ши школ ске за дат ке, оба ви ју тар ње по сло ве, 
па низ не рав ни се о ски пут ве се ло у шко лу.
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пр во ора ње

Би ло је ти хо у обо ру где су спа ва ли во ло ви. И се ља ко ва де ца су већ би ла по
спа ла. Чу ло се са мо с вре ме на на вре ме ка ко у ко ко шињ цу ће ре та ју ста ре 

ко ко ши, ко је су би ле ле гле још за ви де ла па се из бу ди ле, и ка ко ста ри пас сте ње 
у сво јој ку ћи ци ку ну ћи жи вот. Све то ипак ни је сме та ло ста рим во ло ви ма Бе ло
њи и Зе љи да дре ма ју од ма ра ју ћи се од ора ња. Слу ша ли су бла ге шу мо ве око 
се бе и по ла ко то ну ли у сан. на јед ном се у дру гом кра ју обо ра чу не ста шно му
ка ње мла дих во чи ћа ко ји ма се још ни је спа ва ло, па су се под гур ки ва ли и бо ли. 
Њи хо во за дир ки ва ње тр же Бе ло њу из дре ме жа, па им под вик ну:

не мој те се, де цо,
гур ка ти и бо сти,
тре ба до бро но ћас
да од мо рим ко сти.

на то Зе ља још стра шни је на до ве за:

Ро го ве у сла му,
тре ба да се спа ва,
њи ви ца се су тра
ра но пре о ра ва.

Зе ља је био де да мла дих во чи ћа, па за то ни кад ни су ње го ву стро гост сма
тра ли за пра ву, чи ни ло им се да им у ду ши пра шта и кад нај стро же под вик не. 
И сад им се учи ни да се де да на њих сме је кроз те стро ге ре чи, па Си ва ута њи 
глас што је ви ше мо гао ка зу ју ћи му дав ну же љу сво га бра та:

по ве ди нас су тра
на њи ви цу, де да,
дав но же ли Цвет ко
ора ње да гле да.

оба во чи ћа оче ки ва ху да ће им од мах усли ши ти мол бу, али је Зе љи мно го 
би ло ста ло до то га да се по ка зу је строг и кад му од ми ло ште су зе на очи на ви ру, 
па от се че де бе лим, за стра шу ју ћим гла сом:

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



125

________    Дечја соба и остале приче   ________

Сад же ли те ора ње,
а кад по од ра сте те,
же ле ће те у хла ду
тра ви цу да па се те.

по сле ово га во чи ћи се ућу те, па за гњу рив вра то ве у сла му по спе. Ма ло за
тим и Зе ља је стао да са ња не ку тра ву ме тар ви со ку и ка ко је из не на да до био 
де сет уну чи ћа.

Су тра дан се пре зо ре из бу де ста ри во ло ви и пр во на ис ток по гле да ју да ви де 
хо ће ли би ти ле по вре ме. За до вољ ни због ве дри не на ис то ку уда ре у ра до сно 
му ка ње, а за тим се ша па том до го во ре да и во чи ће по ве ду на ора ње. Сво ју же љу 
од мах са оп ште и се ља ку, ко ји при ста не ре кав да ће и он по ве сти сво ју де цу.

ни се ља ку ни ста рим во ло ви ма ни на ум ни је па да ло да во чи ће то га да на 
уче ора њу, али кад су сти гли на њи ву и кад су ста ри во ло ви ста ли ора ти, Си ви и 
Цвет ку се то учи ни ла ко као обич но хо да ње и да ста ри во ло ви по ла ко иду, па 
са ле те обо ји ца:

И на ма се
та ко ше та!
Мо гли би смо
пре ко све та
с плу гом ићи;
мо гли би смо
мно го бр же
ми њи ви ци
на крај сти ћи.

на сме ши се брк ста ром Бе ло њи па при шап ну се ља ку да би до бро би ло пу
сти ти их ма ло у ја рам да ви де да ли је то зби ља та ко ла ко. Се љак од мах при ми 
са вет сво га ста рог при ја те ља Бе ло ње, па ис те рав пр ву бра зду до кра ја, од јар ми 
ста ре во ло ве, а на ту ри ја рам во чи ћи ма и пу сти их да ору.

Већ пр ви ко ра ци њих та ко умо ри ше, да су же ле ли од мах да се ма ну ора ња, 
али их је би ло сра мо та да то при зна ду. не спрет но су ко ра ча ли по бо дљи ка вој 
стр њи ци и ис те за ли вра то ве, да би их ма ло осло бо ди ли јар ма, али су ипак по
ла ко од ми ца ли на пред. Ста ром Зе љи од ми ло ште очи за су зи ше, па се окре те да 
Бе ло ња не би спа зио. при том је ти хо мр мо рио уоби ча је ни бла го слов во ло ва 
при ли ком пр вог ора ња:

Да вам, де цо, бу де
увек сре ћан рад,
да вас не ује де
зми ја ни обад,
по сле тру да до бар
да на ђе те хлад!

ни је се ме ђу тим мо рао мно го кри ти од Бе ло ње, обо ји ца су се осе ћа ли као 
де де – љу ди кад по ве ду пр ви пут сво је уну ке у шко лу. И Бе ло ња је пла као од 
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ра до сти и бла го си љао пр во ора ње пе сми цом што ју је још у мла до сти био сми
слио за та кве при ли ке:

по сле ра да
је ло вам при ја ло,
сан вам го дио!
Што се ја ли
кли ја ло,
из бра зда вам увек
усев ро дио.
у до ба ора ња
не бо вам си ја ло,
у до ба ко па ња
ти хо ро си ло!
Сва ки вам бла го слов
сун це но си ло.

Та ко су њих дво ји ца по тај но је дан од дру гог и осо би то од се ља ка бри са ли 
су зе и бла го си ља ли, али ни је би ло по треб но да се пред њим сти де сво је ве ли ке 
ра до сти, јер је и он вла жних очи ју по сма трао пр во ора ње сво јих во чи ћа. ослу
шку ју ћи па жљи во сва ки њи хов дах, да их не би пре мо рио, он чу ка ко мла ђи 
Цвет ко до шап ну бра ту:

не што ми се, Си во,
уко чио врат,
ора ли смо ваљ да
сто и је дан сат.

Си во му на то хра бре ћи од вра ти:

Јо ште ма ло,
јо ште ма ло,
да не ка же свет:
„Јад но во че
по су ста ло,
а по сао тек
што је за по чет,“
да не ка же
га зда Јо ва:
„од те ла ди
сво јих мла ди’
не од га јих
ја во ло ва.“

Би се ља ку жао да му се још не до ра сли во чи ћи ви ше му че, па их по сле дру ге 
бра зде пу сти из плу га по тап шав их очин ски по вра ту. Де ца се ља ко ва ово је два 
до че ка ју, па од ву ку Си ву и Цвет ка у дру ге њи ве да се с њи ма игра ју, а он сав за
до во љан на ста ви ора ње.
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уве че до ђе у обор но се ћи пу ну кар ли цу ме ки ња и на ра мак све же тра ве, па 
спу шта ју ћи их пред ста ре во ло ве на миг ну им и ре че:

ево, во ци, ме ки ња
и ко ше не тра ве,
це лог да на
од ора ња
ни сте ди гли гла ве,
ра де ћи без ма не;
а во чи ћи
на ши ма ли
ма ло су се по и гра ли,
њи ма не ма хра не.

Ми сле ћи да се љак го во ри озбиљ но во чи ћи за му чу бун тов но на што се сва 
три стар ца: се љак, Бе ло ња и Зе ља на сме ју не ста шно, а се љак по де ли што је до нео, 
па пру жа ју ћи део Цвет ку ре че:

ево, Цвет ко,
до бри во ко!
Ра дио си
ти же сто ко,
иако је пр ви пут.

а за тим до да де и Си ви део го во ре ћи:

ево, ево,
до бри Си во!
Ву као си
и ти жи во,
не бу ди ми ви ше љут.

по сле ово га их сву че тво ри цу по ми ло ва и оде, а во ло ви ора чи сед ну за ве
че ру, те је сли сте до по след ње мр ви це.
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пи смо но шин сан

Вра ћао се пи смо но ша па вле кроз шу му у се ло. о ра ме ну је но сио пу ну тор
бу пи са ма и кар ти. Би ло је те шко пе ша чи ти та ко по вру ћи ни, али је по штар 

знао ка ко жељ но оче ку је пи смо мај ка од си на, се стра од бра та, при ја тељ од 
при ја те ља, па је гра био да час пре стиг не. Ње га је већ све на том пу ту по зна ва
ло: три де сет це лих го ди на три пут не дељ но про ла зи он ту да по ки ши, по сне гу, 
по же зи са сво јом ко жном тор бом. пу та ње ко ји ма иде по зна ју га по ње го вим 
опан ци ма, про гле да лим и пу ним обо ја ка. Чим са град ске кал др ме сту пи на ко ју 
од њих, она до вик не сво јој су се ди, пу та њи ци у ко ју се ули ва:

ево чи капа је,
ста рог пи смо но ше!
Да ли но си ве сти
до бре или ло ше?

кад на и ђе по крај ре ке, жа бе пре ста ну да се ку па ју, ис ко че на оба лу, па га 
по здра ве:

пи смо но ша па јо,
Бог ти дао здра вља!
Да ли ка квом сре ћом
што ко на ма ја вља?

ако му је до ша ле, пи смо но ша их но сом од опан ка ма ло пот ка чи и вра ти у 
во ду, а ако је за бри нут, про сто их пре ско чи, па на ста ви пут пу ше ћи сво ју лу шу. 
Та ко по не кад и не чу је ка ко га ку ће крај ко јих про ла зи до ви ку ју:

пи смо но ша па вле,
свра ти ма ло се сти,
ис при чај нам ка кве
се лу но сиш ве сти.

То га да на је пи смо но ша био не што умо ран, дре меж га об у зео, те се де под 
брест да се од мо ри. не ко ли ко ча са ка се хра бро др жао, ни јед ном ни је тре нуо 
од стра ха да не за спи. а он да га сан узе љу шка ти, по ла ко, по ла ко, док га не успа ва 
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и гла ву му не жно не по ло жи на бу сен тра ве. уства ри ни ко ме ни је би ло кри во 
што је пи смо но ша ма ло при спао. пти це су би ле чак вр ло за до вољ не, јер су зна
ле да је пре сун ца ту да про шао, па је пра во да се ма ло од мо ри. кра ве, ко је су га 
та ко ђе сре ле ра но по ла зе ћи на па шу, одо бра ва ју ћи клим ну ше гла вом. До тр ча
ше сен ке окол них хра сто ва, да му хлад бу де што ду бљи. Бу бе за пу шив ши нос, 
да од ду ван ског ми ри са не би ки ја ле, до ђо ше са свим бли зу и око гла ве му за зу
ја ше. Та ко ста ри пи смо но ша твр до за спа.

За спа и усни чу дан сан. Сео у хлад да се од мо ри и ски нуо тор бу па је обе
сио о др во. кад ето ти до ле те не ка чуд но ва та пти ца ду гог кљу на и ста де да је 
от коп ча ва. пи смо но ша па вле би хтео да је оте ра, да јој што год до вик не, али 
сав је као од у зет. а пти ца за ву че кљун у тор бу и из ва ди отуд пи смо у ве ли ком, 
ис пр ља ном ко вер ту, на ко ме је адре са би ла ис пи са на не чит ким ру ко пи сом.

– а, ово је пи смо за удо ви цу Сми љу од ње ног син чи ћа. Хај де баш да ви дим 
шта јој пи ше.

И ре кав ши то пти ца кљу ном као но жни ца ма ра се че омо тач и узе сри ца ти:

Дра га ма ти,
до бро ми је на за на ту.
кад до би јем пр ву пла ту,
по штом ћу ти ја по сла ти.

Ми ла на но,
нео бич но ми у гра ду.
Да ли је све око па но,
има те ли ка кву на ду
да ће же тва до бра би ти?

пи смо но ша хте де да јој ка же да је за бра ње но отва ра ти и чи та ти ту ђа пи
сма, али је зик ни ка ко да му се одре ши. Хте де да за пу ши уши, да јој бар слу ша ју
ћи не бу де са у че сник, али ру ка ни ка ко да му се по кре не. а ра до зна ла пти ца је и 
да ље пре вр та ла по тор би, ода кле из ва ди дру го пи смо.

– ово је од де да Мир ко вог уну ка, ко ји учи гим на зи ју у гра ду, уз вик ну она 
за до вољ но па по че чи та ти:

Дра ги де да, да ти ја вим
у шко ли сам пр ви био,
са од лич ним по ло жио
и до био на дар књи гу.
За све да ти се за хва лим
ка да чо век бу дем пра ви,
де ли ћу са то бом бри гу.

– ле по, ле по, до бар де чак, ре че пти ца про чи тав ши, а сад да ви ди мо шта још 
има у чи капа ји ној тор би.

ово га пу та из ву че не ко пи смо пи са но олов ком и све умр ља но.
– ово је од оног Иве што је по бе гао у град да слу жи; те шко му би ло да ко па зе

мљу. Да ви ди мо шта тај ја вља, за цвр ча пти ца ско ро злу ра до отво рив и ово пи смо:
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у слу жби је те шко, оче,
те шко мно го.
кад бих опет ка ко мог’о
к ва ма та мо да се вра тим,
и зе мље се опет ла тим,
и по по љу чу вам сто ку:
па зио бих род ну гру ду
к’о зе ни цу у свом оку.

утом до тр ча не ка пти ца слич на овој и ја ви да су јој се де ца пре је ла бу ба и да 
их је од то га за бо лео же лу дац, па тре ба, ча сом да до ле ти и да им што год то пло 
дâ да по пи ју. И она зби ља од мах од ле те, али се на жа лост пи смо но ши ну бр зо 
вра ти и на ста ви да пре гле да тор бу.

пи ши, се јо, шта је с ја гом,
да ли сте је већ про да ли.
ко ли ко је но во те ле?
Има те ли к’о и ла не,
ћу ри ћа и пи ли ћа ма ли’?
Бу ди здра во, то ти же ле
тво ја бра ћа. пе ра, Да не.

ово су чи чаСте ви ни уну ци, при се ти се она про чи тав пи смо. И они су ла не 
оти шли на за нат, али са да че зну за ку ћом.

Си ро ти пи смо но ша био је на па кле ним му ка ма. Бо јао се шта ће ре ћи љу ди 
ка да пи сма до би ју отво ре на. по ку ша да се ба ци ка ме ном на то др ско кри ла то 
ство ре ње, али је то ли ко био не мо ћан, да му се чи ни ло ни зрн ца пе ска не би мо гао 
ди ћи. а пти ца је са да чи та ла за бри ну тим гла сом:

Бо ле стан сам, дра ги де да,
гро зни ца ме тре се све га,
за то пи шем ово пи смо.
ако по штар па вле за спи,
и на вре ме ти не пре да,
зло ће би ти...

ни ка да се пи смо но ши па влу ни је де си ло да по шту на вре ме не раз не се. 
Чи ни ло му се кад би ка ме ни це из не ба па да ле, он би пи сма у од ре ђе но вре ме 
раз но сио. увек се бо јао да се не ко зло не до го ди, ако с по штом за ка сни. За то се 
сад од ужа са тр же иза сна и по ју ри пре ма др ве ту на ко је му се у сну чи ни ло да 
је тор бу обе сио. Ме ђу тим, опа зи да му тор ба ви си о ра ме ну, а од цр не ра до зна ле 
пти це не ма ни тра га. Та да бр зо пре гле да пи сма и ви де да ни јед но ни је отво ре но. 
Та ко се уве ри да је све био са мо сан и за гра би ста зом у се ло, не би ли на кна дио 
про спа ва но вре ме. а пти це с гра на су га за дир ки ва ле:

Да ви ди те чу да пра ва,
чи чапа вле да њу спа ва,
спа ва чо век ту у хла ду,
а пти це му пи сма кра ду.
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Ба ка из Со вља ка

Спу сти се хлад но је се ње ве че. Зла пре про дав ка и ње на су се да узе ше бр зо да 
се спре ма ју. Би ле су гра ђан ке и по да ну про да ва ле не где на тр гу ја ја и во ће 

ко је су од се ља ка ку по ва ле: али су се пред ве че пре ру ша ва ле у се љан ке и по за
ба че ним ули ца ма ну ди ле по ква ре не и тру ле на мир ни це. И то га ве че ра обу ку 
оне се љач ко оде ло, на зу ју опан ке и по ве жу се ша ре ним па муч ним ма ра ма ма. 
Док су се обла чи ле, ста ри ја је на се љач ки на чин мр мља ла злу ра до:

Сад сам опет ба ка,
ба ка из Со вља ка;
на зу ла сам опет
опан ке на пе те,
пре ва ри ћу опет.
ка квог глад ног ђа ка,
ка кву глу пу го спу,
ка кво лу до де те.

на да ју ћи се до бром па за ру и ње на мла да су се да је, на ме шта ју ћи ма ра му 
пред огле да лом, зун ду ра ла:

Сад сам опет сна ша,
сна ша са Са ла ша.
Што ће би ти па ра,
гро ша и ди на ра
и сит них мар ја ша!

обу кав ши се из ва де ис под кре ве та сан дук у ко ме су им ста ја ла ста ра, по
ква ре на ја ја што су их но ћу про да ва ле, на пу не сва ка по ко та ри цу и по ђу да ва
ра ју свет. Да би их сма тра ли за пра ве се љан ке, ста ри ја же на је иду ћи ули цом 
сва ки час го во ри ла мла ђој оте жу ћи и по се о ски:

не про да дох, ето,
до са мо га мра ка;
ка да ли ћу јад на
сти ћи до Со вља ка.
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За то вре ме је мла ђа, кад год за и ђу у мрач ни ји део ули це и по да ле ко од стра
жа ра, ну ди ла про ла зни ке ко ји су јој се чи ни ли до бро ду шни и ла ко вер ни:

Ја ја, ја ја,
све жа, бе ла:
Ју трос их је
ко ка сне ла.

по од ма кав ши се да ле ко од ули це где су ста но ва ле, сед ну на угао па уде се 
обе на глас као што чи не про дав ци по ва ро ши ма:

ево, ево ја ја,
три за два ди на ра
и два де сет па ра.
До не ла их ба ка
из се ла Со вља ка,
до не ла их сна ша
из се ла Са ла ша.

упра во кад су оне та ко се ле на угао тра же ћи ко га ће об ма ну ти, за мо ли ма ма 
Иву да оде да јој ку пи де сет ја ја у обли жњој мле ка ри, јер је би ла бо ле сна и ни је 
мо гла са ма да иза ђе. Ива је био осмо го ди шњи ра до знао де чак, сву где је во лео да 
ста не, све да ви ди и чу је, цео жи вот му се чи нио играч ка; за то га је ма ма за мо ли
ла да иде пра во ку да га је по сла ла. он јој то искре но обе ћа, у на ме ри да тр че ћи и 
оде и вра ти се, ка ко би је сво јом хи три ном об ра до вао; али на углу сво је ули це 
угле да две се љан ке ко је су као вергл стал но не што го во ри ле и крај ко јих је свет 
за стај ки вао. Ива бр зо стр ча до њих, а ба ка из Со вља ка га оку пи уми ља то:

ку пи ја ја, си не,
де се так ми са мо
оста не про да тих;
а мрак, ево, па да
па сам јад на ра да
да се ку ћи вра тим.

Иву је ма ма учи ла ка ко се ис пи ту је ко је је ја је све же, и он хте де јед но да мућ не, 
али му га ба ка из Со вља ка ско ро оте, то бож љу та због ње го ве не по вер љи во сти:

не за ви руј, де те,
ова су ја ја здра ва,
све то га ми Мар ка;
за кле ти се кри во
не ће те би стар ка.

на то сна ша са Са ла ша при хва ти још љу ти ти је:

Сва су ја ја бе ла,
и здра ва, и чи ста,
све то га ми Ми тра.
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Зар би ти се кри во,
де те, сна ша кле ла.

кад се се љан ке та ко све ча но за кле ше да не ла жу, Ива се ре ши да код њих 
ку пи. оне су про да ва ле јев ти ни је не го у мле ка ри, уз то је ба ка из Со вља ка би ла 
то ли ко ста ра, па је Ива хтео да јој по мог не да час пре оде ку ћи у се ло. на ра стан
ку је чак за мо ли да још ко ји пут до ђе ту на угао да про да је и да му та да, ако има, 
до не се ка кве деч је опан чи ће.

Сре ћан што је по сао та ко ле по свр шио, Ива се тр че ћи успе уз сте пе ни це и 
ра до сно ја ви ма ми да је ја ја ку пио од се љан ки уште дев ши при том цео ди нар и по, 
и да би си ро те же не за це ло до по но ћи мо ра ле оста ти у гра ду да он ни је на и шао.

Ма ми ни је би ло при јат но што је од улич них про да ва ца ку по вао, али ни
шта не ре че, за мо ли га са мо да спре ми кај га ну за ве че ру. Ива се мно го по но сио 
што му је да ла ову ду жност. уште део јој је ди нар и по и сад ће још уме сто ње он 
по сло ва ти. осе тив ши ми рис за гре ја не ма сти и ма ца се на ђе у по слу око пе ћи. 
он јој ис при ча све оно што је ма ми већ јед ном ка зао и још јој по ве ри да ће до
би ти опан чи ће. Та ко је он то раз дра га но при чао и узео при том да лу па ја ја: али 
ка ко је ко је раз би јао, би ло је по ква ре но. кад по след ње мо ра де ба ци ти, уда ри у 
гла сан плач. ма ма се ди же из кре ве та да ви ди шта се де си ло. Ње на слут ња се об и
сти ни ла, вај не се љан ке, да кле, би ле су ва ра ли це. она је два успе да Иву уте ши, 
твр де ћи да ће та кве же не мо ра ти јед ном до ли ја ти.

утом баш на и ђу њи хо ви ро ђа ци, чи ка пе ра и ње го ва же на, да оби ђу ма му. 
Чув ши ка ко су же не пре ва ри ле деч ка, чи ка пе ра из оних сто па кре те да их тра жи. 
на дао се да ће их сти ћи у ко јој од окол них ули ца; ме ђу тим те ве че ри му то не по ђе 
за ру ком, оне су у том ча су би ле на де се том кра ју гра да. али он на ста ви сва ке ве
че ри да тра га за њи ма, то му је по ста ло не ка вр ста шет ње. И јед ном кад се нај ма ње 
на дао да ће их сре сти, чу он из не ке мрач не ка пи је ба ку из Со вља ка ка ко де кла му је:

Гле дај ја ја
круп на, бе ла;
ко ка их је
Шар ка сне ла
не ма ни три
да на це ла.

Чи ка пе ра од мах по го ди да ће то би ти же на ко ја је об ма ну ла Иву, пре ма оно
ме ка ко је го во ри ла, а и што јој је уз скут се де ла сна ша са Са ла ша по ла гу ју ћи:

Сва су ја ја све жа,
и бе ла, и чи ста,
све то га ми Ми тра!

убе ђен да је на до бром тра гу оде бр зо те по зва стра жа ра из су сед не ули це 
ко ји пре ру ше не же не оте ра од мах у нај бли жи кварт где се по ка за да су и то га 
ве че ра има ле на ме ру да ва ра ју свет. Ту оне при зна ду ка ко су Иву пре ва ри ле, а 
по сле ду жег ис пи ти ва ња ка жу и оста ла сво ја не де ла, те бу ду ухап ше не.

Ива је по сле ду го пам тио ба ку из Со вља ка и ни је ни шта ку по вао но ћу од 
сум њи вих улич них пре про да ва ца.
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при ја те љи

ле ту ца ју ћи јед ном крај оба ла Са ве са сво јим дру гом вра бац по са вац спа зи 
пр ви пут у жи во ту аеро план ко ји се по сле ду гог пу та био спу стио у по ље 

крај Зе му на. ка ко ни је ни шта знао о ле те ћим ма ши на ма, по ми сли да ће аеро
план би ти ко ја од оних огром них пти ца о ко ји ма му је ма ти при ча ла. Исти на 
би ло га је по ма ло страх да се при мак не то ме чу до ви шту, али ра до зна лост ипак 
по бе ди и за јед но са дру гим при ма че се до са мих аеро пла но вих кри ла. а та да се 
до го ди не што што љу ди не ће ни кад раз у ме ти, а што је врап ци ма би ло са свим 
при род но. И по са вац и ње гов друг ле по чу ше ка ко же ље зна пти ца про го во ри:

ужа сно ме
бо ли гла ва.
Из над го ра
и ду бра ва,
и обла ка
оног бе ла
ле те ла сам
као стре ла,
као ве тар,
као ви ла.
лом на су ми
са да кри ла,
очи су ми
пу не ди ма,
још ми зу ји
у уши ма.

Врап ци ма до ђе жао ове огром не пти це па јој се ско ро без бо ја зни још ви ше 
при мак ну. по са вац до ска ку та у сен ку ње ног ре па, ње гов друг јој сле те на кри
ло, а нео бич на пут ни ца се ни ма ло због то га не уз не ми ри. по сав цу се вр зле по 
гла ви чуд не ми сли: ко ли ко је мо ра ло би ти гне здо ода кле је из ле те ла ова ко 
огром на пти ца, а ко ли ко ли тек др ве ће и гра ње где је оно сме ште но. Слич но не
што ми слио је и ње гов друг па се до го во ре да је рас пи та ју о ње ном жи во ту и 
по ре клу. За то по са вац до ђе до пред про пе ле ре ко је је сма трао као ћу бу на ње ној 
гла ви па по че што је мо гао уч ти ви је:
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________    Дечја соба и остале приче   ________

на мер ни це,
пти чи це,
у ко јој си шу ми
ро ђе на и ра сла?
Је си зр на за бо ла
или тра ву па сла?
од че га си то ли ко
ста са ла, по ра сла?

на мер ни це,
пти чи це,
из ко га си кра ја
и ко ји си сој?
Мо жда рај ска пти ца,
сле те ла из ра ја,
а мо жда си не сит,
а мо жда си ној?

Из при ча сво је мај ке вра бац је упам тио рај ске пти це, но је ве и не си те, па је 
ми слио да ће би ти ко ја од тих пти ца што се за у ста ви ла на оба ла ма Са ве. Же ле зна 
кри ла ти ца тек та да при ме ти сво ју сит ну са бра ћу, по ћу та ма ло као да раз ми шља 
хо ће ли је раз у ме ти ти ма ли ство ро ви, па нај зад од го во ри:

Чо век је ме не
ство рио.
Ду го се му чио,
бо рио;
ни је јео
ни спа вао,
ва здан је цр тао,
сра чу на вао,
му че ња под нео
ве ли ка,
док ни је ме не
ство рио
од свог ду ха
и че ли ка.

не би се мо гло твр ди ти да су врап ци раз у ме ли баш сва ку реч ве ли ке пти це, 
али су углав ном за пам ти ли да ју је ство рио чо век. па да не би за бо ра ви ли то 
што су чу ли, бр зо по ју ре сво јим мај ка ма. од бр зог ле те ња по са вац се бе ше сав 
раз ба ру ши те му се мај ка пре па де кад га спа зи та квог ми сле ћи да му се не ко зло 
до го ди ло. Сре ћом уми ри се чим вра бац ста де да при ча:

у на ше је по ље
па ла не ка пти ца,
пти ца кри ла ти ца.
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Тре ба сто и три
тре на док се ње но
кри ло об ле ти.

пе сма у ње ни је
к’о у дру гих пти ца,
зе ба и се ни ца,
не го стра шно зу ји,
слич на мор ској бу ри
и пољ ској олу ји.

па и не че ка ју ћи да му ма ти што ка же на ово од мах је упи та:

Дра га ма ти,
мо гу ли зна ти
ко ме је ство рио:
да ли де вој чи ца
што ме ју ри с пру том,
да ли наш су сед
у ка пу ту жу том,
да ли де чак што ме је
био за тво рио.

по са вац је имао све га не ко ли ко ме се ци па му ма ти до тле ни је хте ла ни
шта при ча ти о Бо гу, јер не би раз у мео. али по сле овог пи та ња мо ра де не ка ко 
да му об ја сни ко је ство рио зе мљу и све што је на њој и око ње. Врап чић је мај
чи ним об ја шње њем био вр ло за до во љан. ни ка ко му се не би сви ђа ло да су га 
ство ри ли љу ди, де ца или же не, јер му се чи ни ло да га не во ле оно ли ко ко ли ко 
би он хтео.

Су тра дан ра но у зо ру по ђе опет на аеро дром. Ње гов по зна ник аеро план 
већ се спре мао за лет. Вра бац сад опа зи и пи ло та где вр шља не што око мо то ра, 
па по сле уђе у сво ју ка би ну. ово га го то во и не за чу ди мно го. Ви ђао је у свом жи
во ту где ко њи но се љу де на пле ћи ма. Са мо са да се због пи ло та устру ча вао да 
при ђе бли же. Ме ђу тим га кри ла ти ца при ме ти па му ди жу ћи се у зрак до вик ну:

До ви ђе ња,
дру же ма ли!
Вра ти ћу се
су тра с пу та,
ако пи лот
не за лу та.

Вра бац је је два че као да опет угле да сво га но вог при ја те ља о ко ме је при чао 
где ста не. Та ко ску пи око се бе це ло ја то ра зно ли ких пти ца ко је су же ле ле да 
ви де кри ла ти цу. уве че дру гог да на она се зби ља по ја ви на не бу из над Са ве, пр во 
као цр на тач ка, по том као ве ли ки ја стреб и нај зад се по ка за у свој огром но сти. 
Раз гле дав ши је до бро оста ле пти це се ра зи ђу да при ча ју шта су ви де ле, са мо 
по са вац оста на аеро дро му, па да би на се бе обра тио па жњу узе цвр ку та ти:

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



137

________    Дечја соба и остале приче   ________

Ме не и бра та мог
до бри је ство рио Бог;
дао нам ди ван стан,
зе ле но ли шће и гра ње,
дао нам ноћ и дан
и су тон и сви та ње.

на ње го во цвр ку та ње кри ла ти ца се на сме ја. Ве ро ват но јој се сви ђа ло то 
ма ло жи вах но ство ре ње што је хте ло с њом да се спри ја те љи и они се вре ме ном 
зби ља и спри ја те љи ше. кри ла ти ца је врап цу при ча ла шта је све у свом ле ту ви
де ла, а он њој сво је ма ле пти чи је до жи вља је. Сва ког да на кад се кри ла ти ца вра
ти с пу та вра бац на ва ли с пи та њи ма а она га ста не за чи ка ва ти:

Чу да сам ви де ла
ве ли ка
на сво јим кри ли ма
од че ли ка.
Са та ла си ма се
до ви ки ва ла,
са ве тро ви ма
утр ки ва ла.
не бу сам би ла
на до ма ку,
код зве зда оста ла
на ко на ку.

Ви де ћи врап че ву же љу да до зна ка ко је у све ту, она га по ве де јед ном на не ко 
ве ли ко пу то ва ње. Шћу ћу рен у ку ту око ње них кри ла вра бац је по сма трао под со
бом бес крај но ша ре ни ло зе мље и пти це ко је су се уза луд тру ди ле да стиг ну кри
ла ти цу. по сле овог пу то ва ња вра бац, исти на, при лич но од бо ло ва, јер га је ве тар 
био про ду вао, али је ова во жња оста ла нај леп ши до га ђај у ње го вом жи во ту.

а кад се кри ла ти ца јед ном бог зна због че га не вра ти са сво га за о блач ног 
пу та, вра бац не ко ли ко да на не хте де ни шта оку си ти ту гу ју ћи за сво јом дру га ри
цом. Мно го је вре ме на тре ба ло да про ђе, па да опет бу де жи ва хан као у вре ме 
кад се кри ла ти ца са сво јих пу то ва ња спу шта ла на оба лу Са ве.
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не по штен так ми чар

про ве ла су два дру га сму ча ра бо жић ни од мор на пла ни ни. пе тар је сме
ли ји и окрет ни ји био, мно го је бо ље упра вљао смуч ка ма, па је и Ми ло ша 

учио окре ту, ко че њу, ско ко ви ма и дру гим ве шти на ма сму чар ским. Још пр вог 
да на про на шли су све па ди не са ко јих се ле по спу шта, па су се до ве че ри у 
сне гу за ба вља ли. Ми лош је сва ки час па дао; али му се пе тар ни ка да ни је сме
јао, чак би и сам по не кад на мер но пао у снег, да се он не би мно го сво га не у спе
ха сти део.

кроз де се так да на су већ по че ли да при ре ђу ју ма ле утак ми це: спу шта ли су 
се с истог ме ста два ма пу те ви ма ко ји су оп ко ља ва ли шу му и са ста ја ли се у до
ли ни. пе тар је обич но ишао де сним пу тем ко ји је сто ти нак ме та ра био ду жи, 
па је опет пр ви сти зао. код Ми ло ша се због ово га по че ла ра ђа ти за вист, раз ми
шљао је ка ко да пре ва ри дру га, па да пре чи цом, кроз шу му, из би је пр ви на ме ту. 
не ко вре ме се исти на ло мио го во ре ћи се би да ово не би би ло по ште но; али кад 
јед ном не ка де ца с пла ни не на у ме да при су ству ју њи хо вом так ми че њу, он пред 
по ла зак при ђе сво јим смуч ка ма па им као не ким жи вим би ћи ма при шап ну:

у го ри се кри је,
хи тре мо је ски је,
пу тић је дан ко си.
крај ре ке, крај је ле,
до до ли не бе ле
он пут ни ка но си.
Ми мо ра мо
пр ви сти ћи,
ма мо ра ли
кри шом ићи
са те кра ће стра не.
Све до ци ће
овог би ти
са мо пти це с гра не.

Чув ши шта Ми лош сме ра ле ва да шчи ца ре че сво јој дру га ри ци ти хим гла
сом ко ји Ми лош ни је мо гао ра за бра ти:
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________    Дечја соба и остале приче   ________

Бли зна ки њо,
се стро дра га,
је си чу ла
ма лог вра га
ка ко хо ће
да под ва ли
и уда ри
пре чи цом,
за ле ђе ном
ре чи цом.

на то јој де сна да шчи ца од го во ри цр ве не ћи од сти да због Ми ло ше ве сра мо те:

ка ко ни сам,
се стро ми ла.
про сто сам се
ска ме ни ла
чув ши ка ко
ман гуп ма ли
хо ће дру гу
да под ва ли.

За то вре ме се и пе тар не слу те ћи ни шта о на ме ри сво га дру га спре мао. За ку
цао је оков на де сној да шчи ци ко ји се био раз ла ба вио, учвр стио ко тур на па ли ци 
и кад су по шли на бр до ода кле се спу шта, да би за ми шље ног Ми ло ша раз ве се
лио, за пе ва:

не ко има боб,
не ко има сан ке,
а ја имам сво је
др ве не опан ке;
ду гач ке опан ке
к’о да су за ди ва,
хо да ти у њи ма
зго ди ца је жи ва.

ко ра ци ти ду ги
по ме та ра пет,
за дан мо жеш цео
оп тр ча ти свет.

Што је пе тар био ве се ли ји, то је Ми лош, као и свак ко сми шља пре ва ру би
вао све су мор ни ји. Бо јао се да ипак ко год не при ме ти ка ко је уда рио кра ћом 
ста зом, да га не ка ко пти це и ди вљач не из да ду. ни на ум му ни је па ло да би 
смуч ке мо гле у свој рђа вој на ме ри да га оме ту.

кад су се по пе ли на брег ви ше шу ме, од бро ја ли до три и сва ки кре нуо на сво ју 
стра ну, Ми лош, чим за ма че ис пред пе тро вог по гле да, по ђе пре чи цом. али та да 
ле ва да шчи ца не мо гу ћи да под но си то ње го во не по што ва ње ре че де сној:
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Са ста зе се
сад мак ни мо,
па о др во
спо так ни мо,
не ка пад не
кад је рад
да под ва ли
ма ли гад.

пар ни ца је по слу ша, па иако је де чак до ста ве што упра вљао, оне на гло скре ну 
са ста зе, по ле те пре ма не кој бу кви и су да ре се с њом. Де сна да шчи ца при том раз би 
нос, а де чак огу ли ру ку и па де у снег. Иако је осе ћао при ли чан бол, у же љи да пр ви 
стиг не, он се бр зо ди же и на ста ви ста зом низ бр до. Већ се кроз про пла нак ви де
ла до ли на и пут ко јим је тре ба ло да се спу шта, а де сна да шчи ца ре че ле вој:

Ви диш та мо
крај др ве та
уз ди жу се
дватри сме та.
Да га у њих
за тр па мо,
да спре чи мо,
да не да мо
ман гуп ма ли
дру гу сво ме
да под ва ли.

Ре кав ши то обе се за тр че, скре ну опет са ста зе и та ко га за гњу ре у снег, да се је
два из ње га ви део. Док се он ди зао, и отре сао, за чу је пе тра где пе ва бли же ћи се ме ти:

Ја сам сму чар,
ма ли див,
пу ту јем
кроз бес крај сив.

Сан ке ко рак,
а ја три,
од мах ћу их
пре сти ћи.

пе шак ко рак,
а ја сто,
пре свих сти жем
ја у до.

Ми лош се мно го рас ту жи кад чу пе тров глас бли зу ме те, а уз то се упла ши 
да пе тар не при ме ти ње го ву под ва лу, те се смуч ке са жа ле на су јет но га де ча ка и 
по мог ну му да са пре чи це иза ђе на пут ко јим је тре ба ло да се спу шта го во ре ћи 
ме ђу со бом:
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________    Дечја соба и остале приче   ________

Са да смо му
опро сти ле,
јер је јо ште ма ли.
Сад не ће мо
ни ком ре ћи
да је хтео
дру гу сво ме
до бром да под ва ли.

али ако
опет хтед не
та ко да ура ди,
нек се до бро
по при чу ва
наш при ја тељ мла ди.

Мо же мо га
оти сну ти
у ја ру гу ко су;
мо же но ге
по ло ми ти,
мо же што год
де си ти се
че лу му и но су.

утом га она ко сне жа вог и из гре ба ног до ве ли до ме те, где је пе тар већ ста јао 
и раз го ва рао са се о ском де цом. Ви дев ши ње го ву за бу ну ми слио је да се сти ди 
што је опет дру ги сти гао па му, да би га уте шио, ре че да ће до го ди не за це ло он 
пр ви сти за ти.
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Спре ма ње за не де љу

Јед не су бо те уста не све ти пе тар вр ло ра но. Имао је пу но по сло ва да по свр
ша ва, а је дан од глав них био је да спре ми не бо и зе мљу за до чек не де ље. Во лео 

је кад она сва не да све бу де у ре ду и све тло. при спре ма њу за не дељ ну све ча
ност обич но су му по ма га ли ан ђе ли. овог ју тра они су се би ли не што успа ва ли 
те по ђе да их бу ди. За ста де пр во крај ро ја што је спа вао до Рај ских Вра та па га 
узе зва ти:

устај те, су тра је
не де љи ца све та!
Тре ба да ра до сна
бу ду по ља, ре ке,
цве ће и др ве та.

по сле се за у ста ви крај ан ђе ла што су спа ва ли код Млеч ног Из во ра, па и 
њих по зва:

устај те, су тра је
не де љи ца све та!
Тре ба да се не бо
за све ча ност спре ми,
ма гле и обла ци
да се где год сме сте.

нај зад из бу ди и нај мла ђе чи је по сте ље су би ле бли зу Ме се че ве ку ће го во ре ћи:

Су тра, де цо, је сте
не де љи ца чи ста!
Тре ба и да не бо
и зе мља се бли ста.

За ти ли час ис ку пе се око све тог пе тра ње го ви кри ла ти по ма га чи. по не ки 
је исти на још зе вао, по не ки тр љао очи, али су сви би ли го то ви да од мах по хр ле 
она ко ку да им за по ве ди. кад су сви би ли на ску пу, ста рац по ка за не где у прав
цу ис то ка:
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________    Дечја соба и остале приче   ________

Ви ди те ли та мо
по ви ше гу ду ра
два обла ка су ра.
Ре ци те им с не ба
да се мир но скло не
до су тра шњег да на,
да зе мљи ца сва не
сун цем оба сја на.

Рој ан ђе ла од мах прх ну та мо, а ста рац на ста ви:

И де сно, врх че сме,
ви дим не ко тру ње:
не ка кве обла ке
и не ка кве му ње.
отр чи те та мо
и ре ци те су тра
да их би ти не сме.

но ва ја та од ле те у том прав цу, а све тац се окре те на тре ћу стра ну, па ре че:

Гле дај те она мо
врх оне пла ни не,
мо та ју се не ке
сум њи ве ма гли не.
нек што бр же мо гу
ра зи ђу се оне,
да се не бо пла ви
ка да су тра зво на
от поч ну да зво не.

И по след њи ан ђе ли од ле те она мо ку да је све тац по ка зао.
Це ле су бо те су они та ко са све тим пе тром рас те ри ва ли ма гле и обла ке, 

ишли код Сун ца да га опо ме ну да су тра дан иза ђе што ра ни је и што све тли је 
мо же и за мо ли ли ме сец да се ја ви чим сун це за ђе.

Су тра дан пре зо ре све ти пе тар је опет пр ви био на но га ма. по ми ри си ма 
што су леб де ли у зра ку осе ћао је да ће сва ну ти ве дар, про стран дан. За до во љан 
по ђе да про бу ди не де љу. кад до ђе до ње ног двор ца, на ђе про зо ре отво ре не, па 
до вик ну:

про бу ди се,
све та не де љи це!
уста ле су
ро сне ли ва ди це,
пре ну ле се
пти це из го ри це,
про пе ва ле
ре ке осун ча не,
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шу ма не бу
окре ну ла дла не:
че ка зе мља
да не де ља сва не.

утом не де ља по мо ли на про зор сво је ли це све тли је од ме се чи не па од вра ти:

„Све ти пе тре,
уста ла сам дав но.
уста ла сам
па се са да ки тим.
ка да про ђем
кроз то не бо рав но,
мо рам, све че,
оки ће на би ти:
око че ла
сун ца све тлом зра ком,
ис под гр ла
зве здом Да ни чи цом,
по ску ти ма
ро се сјај ном тра ком.

Све тац се од мо ри ма ло у не дељ ном вр ту, па по ла ко по ђе опет на траг да из
бу ди ан ђе ле да је пе смом до че ка ју. Док је он њих из бу дио и док су се по ре ђа ли 
дуж ста за ку да је не де ља обич но про ла зи ла, и она се на ки ти ла и иза шла из свог 
двор ца. ан ђе ли је из да ле ка опа зи ше и из не бро је но њи хо вих бла гих гр ла ди же 
се по здрав:

До бро до шла,
не де љи це,
до бро сва ну ла!
Због те бе је
це ла зе мља
сја јем гра ну ла.
Због те бе су
ма гле по љем
од ви хо ри ле,
и зе ни це
цве то ва се
све отво ри ле.
Због те бе су
му ње сво је
би че са ви ле,
и пе ва ју ре ке
да би
те бе сла ви ле.
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при ча о пац ко вој вер но сти

Рај за зве ри, бу бе и пти це био је ско ро пре пун кад у ње га јед ног ју тра сти же 
ку че пац ко. Би ло је то ми ло ли ко, ма ло ку че, па је од мах на се бе обра ти ло 

па жњу. Са свих стра на га оп ко ле пти це, леп ти ри, пси, чак му се при бли жи и не ки 
до бри чи на лав. Сви га од мах ста ну рас пи ти ва ти ка ко је до спео у рај и по што је 
он на сва пи та ња сти дљи во ћу тао, не ки по ста ри ји пас ми сле ћи да мо жда до бро 
не чу је вик ну му у са мо уво:

пац коБрац ко,
диг ни че ло,
при чај ко је
те је де ло
са зе мље
у рај до ве ло!

пац ко се тек са да усу ди да диг не гла ву, па скром но од го во ри:

не бих, бра те,
ре ћи знао.
ла јао сам,
ко сти крао,
сва ђао се
с ма чи ћи ма.
у жи во ту
све га има!

ни на ум му ни је па ло да по ме не ка ко је ве ран био свом го спо да ру и ка ко је 
у рај до пло вио ско чив ши у во ду да спа се свог дру га, го спо да ре вог си на, са ко јим 
се за јед но уда вио. За јед но су до пло ви ли до у пред не бе сје, а та мо је на јед ном 
не ко све тло би ће узе ло за ру ку ње го вог мла дог при ја те ља и од ве ло да у рај за 
де цу, док је све тац за штит ник па са ње га увео у рај за жи во ти ње.

Тог пр вог да на пац ко смет не ма ло с ума деч ка с ко јим се уда вио же ле ћи да га 
спа се, јер су га по ве ли да му по ка жу све тли пре део у ко ме је имао ота да увек да 
бо ра ви. Све је ту би ло као на зе мљи, са мо је све си ја ло као да су у све му из ну тра 
го ре ла не ка ма ла сун ца. пти це су би ле све бе ле, слич не го лу бо ви ма ра зних ве
ли чи на, а зве ри су има ле та ко благ глас, ка кав на зе мљи има ју са мо гу гут ке.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

146

Тек уве че пац ко се опет се ти свог дру га и за пи та не ког пса ка ко би мо гао 
до ћи у деч ји рај. овај му ре че да је то не мо гућ но, да та мо ни ко га не пу шта ју. 
при том му по ка за ру ком пре ма ис то ку ода кле је до ла зио ве сео жа гор и ре че да 
се де ца та мо на ла зе до дав ши ка ко је пре део у ко ме су опа са ни не ким све тлим 
жбу њем кроз ко је се ни леп тир не мо же про ву ћи.

ка ко је пац ко на зе мљи стал но био уз де ча ка, ста де ве ну ти без ње га. ни 
ле по та ра ја ни су га мо гле раз ве се ли ти. Та ко је то тра ја ло све док га јед ног да на 
не упи та не ка ста ра со ва:

Шта је, пац ко,
ма ли бра те?
Ре ци шта те
му чи та ко
ов де где је
сва ком до бро,
сва ком ла ко.

а пац ку гру ну ше су зе на очи па јој искре но од вра ти:

Хтео бих да одем
у де чи ји круг,
та мо ми бо ра ви
ма ли, до бри друг
с ко јим сам за јед но
пре не де ља пет
са зе мље на овај
до пло вио свет.

За ми сли се ду бо ко ста ра со ва и очи јој до би ше не ки зе лен ка сти сјај. Ћу та ла 
је та ко и ми сли ла чи та ва два да на а пац ко је не тре ми це че као шта ће му ре ћи. 
нај зад тре ћег да на ују тру со ва про го во ри по ка зу ју ћи на не ки жбу нић не да ле
ко од се бе:

Ви диш онај жбу нић зе лен,
сав је го рак као пе лен,
ни је ко ров, ни је цве ће,
оку сиш ли ње гов ко рен,
ко од зра ка да си ство рен
ви де ти те ни ко не ће,
мо жеш ићи куд ти во ља
кроз де чи ја рај ска по ља.
Чу вај са мо тај ну ову,
реч це јед не ти ни ко ме
о ово ме.

Са слу ша пац ко со ви не ре чи, па ста де да от ко па ва зе мљу око чу до твор ног 
жбу на. убр зо до ђе до ко ре на, од ло ми од ње га јед ну жи ли цу и ли зну је. ка ко то 
учи ни, по ста не не ви дљив као да је ство рен од ва зду ха. у то се уве ри кад отр ча 
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________    Дечја соба и остале приче   ________

до по то ка и у ње му се огле да: уза луд је чи тав час ста јао наг нут над ду бо ки вир, 
ни је се мо гао са гле да ти. при ме тив ши уз то да га ни звер ке ни пти це крај ко јих 
про ла зи не ви де, уве ри се да је по стао про ви дан као ва здух па од ју ри пут де чи
јег ра ја. лу та ју ћи та ко око сјај ног жбу ња што га је опа си ва ло на и ђе на све ца за
штит ни ка па са, па га ста де кроз плач мо ли ти:

За штит ни че до бри,
не ка ко ми дај
да ве че рас уђем
у де чи ји рај!

не ви дљив сам, ни ко
спа зи ти ме не ће,
ни сам све ти пе тар
ако та мо ше ће.

Све тац је знао све: и за што је пац ко до спео у рај, и да за дру гом ту гу је и да 
га је со ва пре тво ри ла у не ви дљи вог, по зна вао је и ње го во до бро ср це, па се бла го 
на сме ши на пац ко ву мол бу упи тав ши:

Ре зи, пац ко,
нај ми ли је
мо је ку че,
шта те у рај
деч ји ву че!

пац ко он да при зна де оно што је све тац уоста лом и сам знао, а он се са жа ли 
на то ли ку ње го ву љу бав и вер ност, па га кроз не ка тај на вра тан ца, ко ја је је ди но 
он знао, уве де у деч ји рај где му је бо ра вио при ја тељ.

од мах по сле не ко ли ко тре ну та ка пац ко угле да свог при ја те ља па му по ју ри 
у су срет ла ју ћи уми ља то:

ававав,
је си ли ми здрав?
Се ћаш ли се до ба
кад жи ве смо оба
на оно ме све ту?

Ре чи што их пац ко упу ти свом дру гу не чу ше дру га де ца, ни ти мо го ше да га 
ви де, али све тац учи ни да га ње гов ма ли при ја тељ и ви ди и чу је. Та ко се де чак и 
пац ко по и гра ше ига ра ко је су на зе мљи зна ли, а по сле јед ног ча са све тац до ђе 
да во ди ку че на траг бо је ћи се да га ипак ко ји од чу ва ра деч јег ра ја не при ме ти, 
обе ћав ши му да ће га че шће до во ди ти у игру са де ча ком.

обе ћа ње је и одр жао. кад год би пац ко по же лео да ви ди дру га и с њим се 
по и гра, оку сио би по но во ко рен чу до твор ног жбу на, јер је ње го во деј ство пре
ста ја ло по сле не ко ли ко ча со ва, па га је све тац опет од во дио у деч ји рај. И та ко 
то још и да нас тра је.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



148

Ђе ти ћиде тли ћи

Има ли су Де тлић и Де тлић ка че ти ри си на: Ђе ти ћа, пе тли ћа, Свр дли ћа и 
Ма лог Де тли ћа. Де ца као сва ка де ца мно го су бри ге за да ва ла ро ди те љи

ма, ни су уме ла че сти то ни да је ду, ни да цвр ку ћу, ни да ле те. Све му ово ме тре
ба ло их је на у чи ти. Док је отац ишао по слом у шу му, ма ти се тру ди ла да им да 
ле по птич је вас пи та ње. уз то су ма ли ша ни мо ра ли из у чи ти и јед ну ве шти ну 
ко ја ни је по треб на сви ма пти ца ма, ска ку та ти уз ус прав но ста бло. по ка зу ју ћи 
им ка ко се то по сти же, ма ти им је го во ри ла:

не во лим да имам
де цу тра па ву.
ова ко се ска ку ће
уз ко ру хра сто ву,
стр му и хра па ву.

по ле тар ци су по ку ша ва ли да јој по дра жа ва ју, али су се сва ки час спо ти ца
ли и па да ли, јер ни ле те ти, раз у ме се, још ни су уме ли. Ду го је тре ба ло док се 
ни су на ви кли да ле ту ца ју и да се уз стр мо пе њу.

у исто вре ме ма ти их је учи ла де тлић ском је зи ку са ве ту ју ћи:

не мој те ми
цвр ку та ти
као сла вуј,
као ше ва,
или зе ба
к’о што пе ва:
ћу јући;
ма ло гру бље,
от сеч ни је,
збо ре, де цо,
де тли ћи.

по ред свих ле пих са ве та Ђе тић ни ка ко ни је умео да из го во ри глас ћ, нај
глав ни ји од свих пти чи јих гла со ва, а Свр длић је опет шу шкао при го во ру. Де
тлић ка их је ко ре ла ма лим су се ди ма зе ба ма и ро ђа ка ма гр му ша ма ко је су вр ло 
бр зо на у чи ле да го во ре, и чак зна ле не ке птич је де кла ма ци је.
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________    Дечја соба и остале приче   ________

али од све га је нај те жа би ла бри га око ис хра не. Ис пр ва ни су ни ка ко уме ли 
кљу на да отво ре, те је Де тлић ка мо ра ла го то во да ви че хра не ћи их:

Зи ни те, за бо га,
зи ни те бо ље.
Шта ће те
кад су тра
прх не те у по ље.
не ће те има ти
та ту и на ну
да вам у кљун
си па ју хра ну.

ка сни је кад су се на у чи ли је сти, ни си им мо гао на ја ми ти хра не. угле да ју 
ли ро ди те ље да се бли же но се ћи што у кљу ну, то ли ко за гра је и ус ко ме ша ју се у 
гне зду, ума ло што не по ис па да ју, а отац под вик не:

Ђе ти ћиДе тли ћи,
сад не го во ри те,
кљун отво ри те.
До нео сам вам
ре пак од цр ви ћа,
крил це од оси це,
у жи ру ро си це,
слат ко је по пи те
па кљун скло пи те.

кад се ру чак свр ши, Де тли ћи она ко бр ља вих кљу но ва по ђу да се игра ју, 
али се по ја ви ма ти с не ко ли ко ли са ка у кљу ну опо ми њу ћи их:

Ђе ти ћиДе тли ћи,
ре ду се учи те:
по сле је ла
бри ши те кљу ни ће,
од мр ва отре си те
до бро гу њи ће.

на ову ње ну опо ме ну сва ки до бро ли шчи цом обри ше кљун и о ко мад ко ре 
га угла ча а пер је очи сти од мр ва. Тек кад бу ду пот пу но уљуд ни, ма ти их пу сти да 
се игра ју и да иду с оцем на из лет.

по што су већ са свим по од ра сли, њи хо ви из ле ти с оцем су се пре тво ри ли у 
лов. Ста ри Де тлић је хтео да их спре ми за жи вот, да им по ка же где се мо же на ћи 
хра не и ка ко се до ње до ла зи. Још пре зо ре из бу ди он де цу по кли чем:

Де тли ћу, пе тли ћу,
по ђи мо у лов,
на о штри мо кљун.
ов де би ће црв,
та мо би ће трун
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и бо би ца ка ква
ру ме на к’о крв.

Ђе ти ћу, Свр дли ћу,
на о штри мо кљун,
по ђи мо у лов
од гра не до гра не,
од бу ба до бу ба,
пун је шум ски кров
мр ви ца и бу ба,
слат ке птич је хра не.

Сва че тво ри ца си но ва из ле те бр зо из гне зда и о ко ру бу кве на ко јој су ста но
ва ли на о штре кљу но ве. по сле ово га кре ну ду бље у шу му. код сва ког ста ри јег 
др ве та отац се за у ста ви и уда ри не ко ли ко пу та у ко ру го во ре ћи:

Чукчукчук,
цео дан,
ис под ко ре
бу ко ве
црв је сит ни
за кљу чан.
Чукчукчук
к’о кљу чем
ис под ко ре
цр ва ћу
сит ног да из ву чем.

ко ра се зби ља под удар ци ма ње го вог кљу на рас це пи, он отуд из ва ди цр ва 
па га пру жи ко ме од си но ва. Гле да ју ћи шта он ра ди и си но ви су исто ра ди ли, 
али у по чет ку ни ка ко ни су успе ва ли да до ђу до пле на. За то је ста ри Де тлић мо
рао про сто као учи тељ у шко ли да их оку пи око се бе и да им одр жи пре да ва ње:

Сад гле дај те,
си но ви,
ка ко ра дим ја:
чукчук,
је дандва.

Ис под ко ре
бу ко ве
цр ви ћи су зли.
Чукчук,
дватри.

Сад кљу ном
ова ко
удри те и ви:
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чукчук
дватри.

Та ко је не ко ли ко пу та по но вио, док ни су на у чи ли. по сле не ко ли ко да на 
већ их је пу штао да са ми тра же хра ну. Свр дли ћу је лов по нај бо ље ишао, па је 
сва ки час уз ви ки вао:

Та ти це,
та ти це,
наш’о сам
под ко ром
не што сит но, бе ло,
то је црв, за це ло.

Та ти це,
наш’о сам у ло ву
не ке сит не
бу би це.
ка ко ли се зо ву!

на у  чив ши их да се са ми хра не Де тлић и Де тлић ка су го во ри ли да мо гу 
мир но умре ти. Ви ше бри ге око де це ни су има ли, а кад су мно го оста ре ли, он да 
су се де ца о њи ма бри ну ла и она њих хра ни ла.
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Чвор ко во кр ште ње

Дав но, кад сви ство ро ви на зе мљи ни су би ли још кр ште ни, жи ве ли су на 
Ме двед ни ку две без и ме не пти це. Зе бе су се већ зва ле Зе ба ма, ла сте ла

ста ма, а њих су чо ба ни про сто зва ли пти ца ма. То их је мно го бо ле ло па су мо
ли ле Бо га да им да де це, пти ћа, ко ји ма су оне већ уна пред сми шља ле име на, да 
и они не оста ну без и ме на и да им се траг на све ту не за тре. Гле да ју ћи ту ђу де цу 
жен ка је са ња ри ла:

кад имад нем
и ја пти ће,
ле по ћу му
име да ти,
па у ном ћу
ње га зва ти.

Муж ја ку се ово име ни је сви ђа ло, за то је увек от сеч но и љу то пре ки дао:

Да не при чам
на ши ро ко,
птић мој ће се
зва ти Со ко.

Са сво јом зе мља ки њом Свра ком би ли су се до го во ри ли да им она бу де ку ма 
бу ду ћем де те ту и по ку ша ва ли да је на го во ре да му да име ко је они бу ду иза бра
ли. Свра ка је ме ђу тим би ла раз бо ри то ство ре ње, па се на то са мо за го нет но 
сме ши ла и од го ва ра ла да је за име ла ко, не го тре ба Бог пр во да им да ру је де те.

Јед ног да на кад је Свра ка већ би ла из гу би ла на ду да ће по ста ти ку ма, до би је 
она по зив по Го лу бу Гла со но ши од без и ме них пти ца:

Да до ђе те, дра га ку мо,
да се с на ма ве се ли те,
пти че на ше да кр сти те.

Це лог тог да на Свра ка ни је зна ла где јој је гла ва. на пи та ње су се да што је 
та ко нео бич но рас по ло же на од го ва ра ла је:
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________    Дечја соба и остале приче   ________

ето, до бре су се де,
су тра ћу да ку му јем.
под ста рост ми ку мо ви
сте кли нај зад си на,
па цео дан уму јем,
не би ли се се ти ла
ког име на фи на.

на то су су се де са са у че шћем од вра ћа ле:

Раз у ме мо,
дра га Свра ко,
ни је ку ма
би ти ла ко.

кр сти та ко
и она ко,
за до во љан
ни је сва ко.
Раз у ме мо,
дра га Свра ко.

кад би го то ва и спре ми за кум че да ро ве, Свра ка кре те на пут. ка ко пти це и 
зве ри ње име до би ја ју ве ћи ном пре ма ста су и из гле ду, од лу чи да га и она но вом 
пти ћу од ре ди кад га бу де ви де ла ка кав је, без об зи ра на же ље ро ди те ља и при ја
те ља. Ска ку ћу ћи с ка ме на на ка мен, да не би но ве чи зми це ис пр ља ла, и па зе ћи 
да из ко та ри це да ро ве не про спе, сти же она срећ но на про пла нак где су жи ве ле 
без и ме не пти це. оне је од мах по ве до ше до гне зда да ви ди кум че, а Свра ка по 
ста ром и птич јем и људ ском оби ча ју узе хва ли ти ма ли ша на.

нек је жи во и здра во,
ле по ми је кум че.
Да ли уме већ ма му
за кљу нић да ву че?
Зна ли да се на сме је,
уме ли да гу че?

Те па ју ћи му та ко ва ди ла је да ро ве из ко та ри це, ста вља ла их на гне здо и го
во ри ла:

До не ла је ње му ку ма
кри ла пу на:
ша ренпе ро од па у на,
да се игра ку мић мла ди;
и па пер ја го лу бо ва,
да по сте ља бу де ме ка;
слат ког ме да ба гре мо ва
и пти чи јег све жег мле ка.
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птић, раз у ме се, ни је умео да се за хва љу је, али су то учи ни ли ње го ви ро ди
те љи; а мно ге ра до зна ле пти це ко је су до шле да ви де кр ште ње гла сно су се ди ви
ле да ро ви ма, што је Свра ки мно го го ди ло. Све је ишло не мо же леп ше би ти, са
мо јој се ку мић учи ни су ви ше ма ли, да би га на зва ла ко јим од име на што су јој 
ус пут па да ла на ум. Ви де ћи је у не до у ми ци не ка Чав ка при ђе па јој шап ну:

Су ви ше је ма лен,
да је здрав у мај ке,
мо гла би му да ти
ле по име пал чић,
као што се зо ву
ство ре ња из бај ке.

Љу та што јој се ме ша ју у по сао Свра ка од вра ти:

Име то је
за па туљ ке,
за ма ле не
чо ве чуљ ке.

Та ман је оста ви Чав ка, а при ста де уз њу не ки Вра бац па ће јој на ухо:

Мо гла би га зва ти
због ра ста и пи љак.
а по оштром кљу ну
мо гла би му да ти
ле по име Ши љак.

ку му ово то ли ко на љу ти, да хте де да га кљуц не у че ло, али об зи ру ћи се на 
све ча ност уз др жа се. Ме ђу тим дру ге пти це му под вик ну:

За што се ти ме шаш
у по сао ку ме!
Са ма она име
ле по на ћи уме.

Та ко је и би ло. кроз не ко ли ко ча са ка Свра ка од лу чи ка ко ће пти ћа на зва ти 
и при шав ши гне зду гла сно из го во ри, да је сва шу ма мо гла чу ти.

Због ма ле ног ра ста
овај птич ји ство рак
зва ће се от са да
по име ну Чво рак.

овом име ну се об ра ду ју и ро ди те љи и оста ле пти це па уз вик ну:

не ка бу де Чво рак,
јер је као чвор,
јер ни ка да ни је
ма ња пти ца па ла
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на бу кву и бор,
ни ти до ле те ла
у пти чи ји хор.

Хор сла ву ја ко ји увек пе ва на пти чи јим све ча но сти ма по сле ово га за пе ва:

Та ко ће сад зва ти
и отац и ма ти
и по ље и го ра
овог ма лог ство ра.
ан ђе ли са не ба
от сад та ко тре ба
међ со бом да зо ву
ову ду шу но ву.

по сле ово га Со ва, по ста ром птич јем оби ча ју, прет ска за Чвор ку суд би ну. 
Гла сом као у свих про ро чи ца све ча ним про збо ри она гле да ју ћи не тре ми це 
сво јим ма че ћим очи ма у ње га:

пре леп ње му жи вот би ће,
у не ста шне спа да пти ће.

Си ње мо ре пре ле те ће,
здра во на траг до ле те ће.

Мно ге пе сме ле пе зна ће
и по го ри цвр ку та ће.

кад она за ћу та, пти це са свих стра на по ви чу:

Да се та ко, Со во, збу де!
не тре ба му сре ће ве ће.

За вре ме го збе ку ма и про ро чи ца су се де ле у че лу и сва је ла и пи ћа оне пр ве 
ку ша ле, а кад су по шле ку ћи, до би ле су бо га те да ро ве и с пе смом су их от пра
ти ли до са мог кућ ног пра га.
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Цр но о ки но па стор че

кад је ко ка Цр но о ка отр ча ла јед ном до по то ка да пи је во де, при кра де се 
ње ном гне зду не ко ман гуп че и ме ђу ко ко ши ја ја ја на ко ји ма је ле жа ла са

кри и јед но па чи је. Та ко се на ве ли ко чу до Цр но о ке, кад јој се пи ли ћи ста до ше 
да ле гу, на ђе и не ко па че. у пр вом тре нут ку Цр но о ка хте де да га оте ра, али се 
по сле са жа ли и оста ви га ме ђу сво јом де цом, те га сва жи ви на из се ла на зва 
Цр но о ки ним па стор че том. Цр но о ка ме ђу тим ни је би ла пре ма ње му као ма ће
ха, за во ле ла га је и бри ну ла се о ње му ви ше не го о сво јој де ци. пи ли ћи су га 
че сто ту жа ка ли:

на ше па че
увек га че,
још не уме
да пи ју че.
Без нас ва здан
не куд вр ља,
по ба ра ма
но ге пр ља;
пу но глав це
јад не хва та
и на кљу ну
ва здан има
му ља, бла та.

Иако је пре ма сво јој де ци би ла вр ло стро га, па че ту је ско ро увек пра шта ла: 
би ло јој је жао што се јад но у све ту на шло да ле ко од сво је пра ве мај ке. Сво ју де цу 
је че сто са ве то ва ла:

Ми ли мо ји син чи ћи,
до бри мо ји пи ли ћи,
не мој те да па че
икад због вас пла че:
без мај ке је ма ло
на све ту оста ло.
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________    Дечја соба и остале приче   ________

не да ле ко од дво ри шта те као је брз по ток и Цр но о ка је па зи ла да га па че не 
угле да и не до ђе му же ља да у ње му пли ва. Ме ђу тим оно се јед ном ис кра де и од 
Цр но о ке и од сво је бра ће и отр ча та мо. Хо да ју ћи оба лом чу је где две ста ре жа бе 
ме ђу со бом го во ре ка ко су му мај ка и ба ба и сва род би на би ли до бри пли ва чи и 
по чи та ве да не мо гли да оста ну на во ди. ово га се пу та па че, иако га је же ља ву
кла, не усу ди да за пли ва, пр во што је још вр ло ма ло би ло, па се бо ја ло на та ко 
ду бо ку во ду, дру го што ни је хте ло то да учи ни док не упи та Цр но о ку. кад ма ло 
по од ра сте, ста де мо ли ти по мај ку:

Мај ко Цр но о ко,
бар је дан пут, два,
хтео бих у во ду
да се бућ нем ја.

при ча ла је не ка
у по то ку жа ба,
пли ва ле су мо је
и мај ка и ба ба.

До са ди ми по љем
трч ка ње и ход,
хтео бих на во ду
к’о сав пач ји род.

Цр но о ка му не до пу сти го во ре ћи да је још вр ло ма ло и да га мо гу сна жни 
вр тло ви по то ка од ву ћи на дно. па че се не ко вре ме сми ри, па га опет об у зе не
мир и че жња за пли ва њем. Зна ју ћи да му Цр но о ка не би ни сад ово до пу сти ла, 
по че кри шом од ње и од пи ли ћа од ла зи ти на по ток и на ти шим ме сти ма се ве
жба ти у пли ва њу. Та ко је из да на у дан би ва ло све сло бод ни је, све се да ље пу
шта ло низ ма ти цу. ка сни је се то ли ко отр же ис под вла сти Цр но о ки не, да узе 
со бом во ди ти и пи ли ће на ове шет ње. оно би пли ва ло и гњу ра ло, а они су крај 
оба ле трч ка ра ли и оду ше вље но лу па ли кри ли ма на сва ки ње гов нов под виг. 
Зна ју ћи да се пи ли ћи пла ше во де, па че их је пр ска ло и за чи ка ва ју ћи по зи ва ло:

Ска чи те у ре ку,
бра ћо, ко ће пре!
Ви де ће те две
сјај не ри би це.

Ска чи те у ре ку,
бра ћо, ко ће пре
ухва ти ти две
сјај не ри би це?

пре пла ше ни пи ли ћи би се та да зби ја ли у го ми лу из ви ња ва ју ћи се:

Ми не сме мо
и не зна мо!
не уме мо
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да пли ва мо,
не уме мо
да ве сла мо.

али им је па че и да ље не у мор но сли ка ло дра жи ре ке:

Гагага,
да зна те што во да
ле по љу љу шка;
да зна те ка ко се
на њој од мо ри;
да зна те што во да
слат ко жу бо ри!
Да зна те ка ко је
ле по ре ке дно:
за стр ве но шљун ком
и све ша ре но.

по не ко пи лен це би до шло на иви цу оба ле, ис пе ло се на пр сте и на гло над 
са му во ду, али би га од мах ухва ти ла вр то гла ви ца. Јед ном је нај мла ђе пре пла ше но 
по ју ри ло ку ћи и ис при ча ло Цр но о ки:

Да знаш, дра га ма ти,
да знаш што је стра шно
у во ду гле да ти.
Гла ва ти се вр ти,
вир те ву че пла ви,
мо же ла ко да се
до ле стр мо гла ви.

Цр но о ка се пре па де да јој се ко је од пи ли ћа не уто пи, па им стро го за
бра ни да иду на во ду. а од па че та је већ мо ра ла ди ћи ру ке, јер ни са ве ти ни 
за бра не ни су по ма га ле, а ни је уме ла пли ва ти па да га си лом с во де вра ћа. Би ло 
јој је те шко, али се у ср цу мо ра ла по ми ри ти с тим да ће се јед ном ра ста ти са 
сво јим по син ком. осе ћа ла је да код ње га че жња за во да ма ве ћа од љу ба ви пре
ма њој и пре ма бра ћи. Че ка ла је са мо са зеб њом дан кад ће јој ре ћи да за у век 
од ње од ла зи.

То се до го ди ло у је сен. пло ве ћи јед ном низ во ду до ђе па че до не ког се ла 
где се ре ка ши ри ла гра де ћи мно ге ви ро ве и где су жи ве ле чи та ве по ро ди це па та
ка. ка ко у се лу где се ро ди ло ни је би ло ни јед не пат ке, ско ро по лу де од ра до сти 
што на ђе на јед ном то ли ко сво јих ро ђа ка. Та мо се упо зна и са не ко ли ко сво јих 
вр шња ка, сме лих пли ва ча, па им обе ћа да ће се пре се ли ти код њих. Мо ра ло је 
са мо да се вра ти и да ка же то Цр но о ки и сво јој бра ћи пи ли ћи ма. Зна ло је да ће 
их ти ме мно го ожа ло сти ти и ду го је раз ми шља ло ка ко да им то са оп шти.

нај зад јед ног ју тра по сле ки ше кад је по ток на ро чи то ја сно шу мио, не мо
га де из др жа ти, на ђе Цр но о ку где че пр ка не што око пло та и по ми ло вав ши је 
крил цем по обра зу ре че:
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________    Дечја соба и остале приче   ________

Збо гом остај, Цр но о ка,
па не пла чи крај по то ка!
Ја мо рам да ле ко
низ сре бр не во де,
у се ло где плов ке
ви ро ви ма бро де.

освр те се за тим да ви ди где су му бра ћа. не са гле дав ши их го то во се и об ра
до ва, јер му је те шко би ло ре ћи им да за у век од ла зи па по ру чи по Цр но о ки:

по здра ви ми бра ћу
и ре ци јој да ћу
до ћи да оби ђем
кад год ме ста ста ра
с че ти цом па чи ћа,
но вих ми дру га ра.

по сле ово га као пти ца пре ле те про стор из ме ђу пло та и по то ка и за пли ва 
ра до сно пут се ла где је на шло сво је ро ђа ке. ка ко Цр но о ка уда ри у гла сан плач, 
до тр че пи ли ћи да ви де шта је, па се и они рас пла чу и сви та ко, за јед но са жи ви
ном из дво ри шта, од ју ре на по ток ода кле су гле да ли за па че том док се год ни је 
из гу би ло из ви да.
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Ћу дљи ви кмет Март

од свих два на ест кме то ва ко ји су по ста вље ни да се бри ну о вре ме ну на зе
мљи нај ћу дљи ви ји је од у век био Март. Још пр ве го ди не пред ње го во кме то

ва ње по звао га је пре да се Гро мов ник Или ја и очи тао му бу кви цу ка ко тре ба да 
се по на ша, али је Март већ пр ве го ди не по ка зао сво ју не згод ну на рав. ни су без 
за мер ке би ли ни оста ли кме то ви: је дан зап не сла ти сун це па сун це, дру ги снег 
па снег, али је про мен љи вост Мар то вих рас по ло же ња би ла го ра од све га овог.

пр вог ју тра, ка ко се де на кмет ску сто ли цу, вик ну:

Му зи ка се
ме ни слу ша!
не ка ве три ду ну
то пли к’о у ју ну,
кроз по ља и го ре,
шу ма не ка шу ми,
ре ке нек жу бо ре!
не ка ве три ду ну
то пли ко у ју лу,
да ја чу јем фру лу
ве се ља ка Ју га!
не ка свир ка бу де
луц ка ста и ду га!

Ње го ви са вет ни ци, бо је ћи се по пла ва ако на гло ото пли, опо ме ну ше га:

не мој та ко
на гло, кме те,
би ће ште те,
би ће ште те.

али се Март ни је на то оба зи рао. Три пу на да на ужи вао је у му зи ци Ју га и 
из ли ве них по то ка. наг нут кроз не бе ски пла ви про зор по сма трао је утр ку во да 
и ве тро ва пље ска ју ћи ру ка ма као де те. по не кад би ба цио с не ба ка кав пред мет 
да гле да ка ко га во да но си, а јед ном је и сам ско чио у та ла се чак с не ба и пли вао 
це ло ју тро па се по сле на пле ћи ма Ју га опет вра тио у сво ју не бе ску ку лу.
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________    Дечја соба и остале приче   ________

Ме ђу тим тек што је не ста ло фе бру ар ских сне жних гне зда и ле де них пан
ци ра и Зе мља по че ла отво ре них уста ди са ти, Мар ту би до ста ју го ви не па до
вик ну Мра зу:

Иди, чи каМра зу,
смр зни опет ста зу,
и друм, и пу та њу,
и њи ву, и по ље,
и ба ру, и ре ку,
све до ми ле во ље.

За тим се окре те Сне гу, свом се дом са вет ни ку:

а ти, чи каСне же,
мој се ди ви те же,
зе мљи цу по бе ли,
по пу ти ма ја ме
за спи и за це ли.

Све за бе лим бе ло
бр же по шљи ја то,
не мо гу да гле дам
то по зе мљи бла то.

оба ова стар ца по ку ша ше да га од вра те од на ме ре да их опет ша ље на Зе мљу, 
ода кле су се тек пре не ко ли ко да на би ли вра ти ли, али мла дић Март био је ко
ли ко не ста лан, то ли ко и ча сто љу бив, ни је во лео да слу ша ичи је са ве те, те се 
стар ци по ви ну ју ње го вој же љи. Та ман они оду до ле, рас па ку ју се и по ђу у шу му 
да оби ђу ме две де и зе че ве: та ман им де ца при ре де све чан до чек, а ро де спу сте у 
сва ко дво ри ште по јед ног ма лог Сне шка Бе ли ћа, кад се чу ве дри Мар тов глас:

не што ми је да нас
око ср ца дра го,
не ка бу де вре ме
сун ча но и бла го.

не ка по шу ма ма
ник ну љу би чи це,
нек се не бе си ма
по раз ве дри ли це.

нек на ли шће пад не
зе ле ни ка ро са,
не ка ро да по љем
про хо да се бо са.

не ка они стар ци
са Зе мље се вра те,
оста ну ли, мо гу
опа сно да пла те.
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Чу ли се за тим и гла со ви са вет ни ка:

не мој та ко,
го спо да ру,
знаш на ви ку
сво ју ста ру:

на ре ди ћеш
опет Мра зу
да по пло ча
ле дом ста зу,

да ле де ном
сво јом стре лом
га ђа ср це
цве ћу бе лом,

да пу пољ ке
ма чем се че.
опо ре ци
сад што ре че!

Зна ју ћи да Март не ће по пу сти ти стар ци се опет спа ку ју па на траг на не бо. 
ни је им би ло ла ко под ста ре да не ло ми ти се час го ре час до ле, али су мо ра ли.

на зе мљи по сле њи хо вог од ла ска на ста пра во про ле ће. по шу мар ци ма су 
ни кле ја гор че ви не и љу би чи це; шу ме су се већ, кад их по из да ље по гле даш, зе ле
ни ле. Во да је у ре ка ма по ста ла ско ро то пла. Цве то ви се на воћ ка ма по мо ли ли. 
Та ко је ле по би ло на зе мљи, да је и сам Март јед ном си шао до не ке шу ме да се 
про хо да. Чи ни ло се да сун це не ће ни кад пре ста ти. И упра во тог да на кад су 
љу ди би ли са свим за бо ра ви ли да по сто ји и ру жно вре ме, ре ћи ће Март:

ки ши це се
хо ће ме ни.
Дав но ни су
кло бу ци
по ба ра ма
ска ка ли,
одав но се по то ци
ни су већ
пре та ка ли.
Дав но ни су жа бе ма ле
ис под пљу ска
ска ку та ле.

ни ко ме се сем ње му ни је хте ла по сле та ко ле пих да на ки ша и ње гов пр ви 
до глав ник се опет усу ди да га опо ме не.

Мар те, дра ги
го спо да ру,
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________    Дечја соба и остале приче   ________

ти ћуд јед ном
ме њај ста ру:
тек на зе мљу
сун це вр же,
а већ ки шу
бо љебр же!

Март ме ђу тим као да је ужи вао да из не на ђу је љу де, би ло при јат но, би ло 
не при јат но, не да де се од вра ти ти. Љу ди убр зо уви де ше да пра во про ле ће још 
ни је до шло. За час зе мља по ста жа ло сна као ује сен. ки ша је це лог да на ли ла, час 
бр же час спо ри је, олу ци су ту жно пе ва ли, те Мар ту пред ве че већ би до ста ки ше 
па ухва тив се за гла ву ре че мр зо вољ но:

До ста ми је ки ше те,
и хи три це и спо ре.
Слу шам, ево, цео дан:
шљап, шљап,
где ка пљи цу
сти же кап.

Са да већ ни је знао ка кво би дру го вре ме за же лео. Ру ку скр ште них на гру
ди ма хо дао је цео час, док нај зад не ста шно не уз вик ну:

Хо ће ми се,
бра ћо, са да
да уда ри
ма ло гра да
жа би цу у гла ви цу,
пти чи цу у реп,
да на ста не пра во
ве се ље и смех.

Бр зо су сит не ле де не бо би це по и гра ле по кро во ви ма и по љи ма, сре ћом та ко 
сит не, да ни ког ни су уби ле, а већ кроз че тврт ча са Март је опет по слао Зе мљи 
сун це, а по сле два да на но ву ки шу па снег и мраз, па по но во ју го ви ну. И на не бу 
и на зе мљи не стр пљи во бро ја ху да не ко ји су му још пре о ста ли, је два че ка ју ћи 
да се за кме ти април о ко ме су чу ли да је нео бич но благ и ста ло жен.

И ка ко пр вих три де сет да на ње го вог кме то ва ња та ко и са да: Март ужи ва 
да нас сва ког ју тра из не на ди про ме на ма и на не бу и на зе мљи.
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па ук кр сташ

Жу тог, не ста шног леп ти ра во ле ле су све бу бе на про план ку, јер је умео 
сво јом игром да их за ба вља а био је и нео бич но до брог ср ца. кад опа зи 

да је ка ква бу би ца па ла у ба ру, тр чи па је ва ди. кад ко ма рац укље шти где год но гу, 
по ма же му да се осло бо ди. ако срет не мра ва где но си мр ву пре ве ли ку за сво ју 
сна гу, он му је по мог не но си ти.

али и ме ђу бу ба ма има ство ро ва зла ср ца ко ји ни ког не во ле. Та ко је Жу тог 
леп ти ра због ње го ве до бро те и ле по те мр зео ста ри кр сташ па ук ко ме, уоста
лом, ни ко ни је био драг. Сво јим огром ним та ну шним но га ма ко ра чао је он по 
та ва ни ци ста ре на пу ште не ста је за ов це ис пре да ју ћи уз гред мре же за хва та ње 
бу ба. Ње му је би ло при јат но што га се оне бо је и сва ког ју тра се мо гло у ста ји 
чу ти ње го во хва ли са ње:

Ја сам кр сташ па ук,
ја сам тре пет, ба ук,
за све ма ле цу ри це,
у го ри ци бу би це.

од ме не се пла ше
све му ши це на ше,
ја сам хај дук ста ри
што па ли и жа ри.

Свуд су мо је мре же,
сви од ме не бе же,
и ко мар ци љу ти
и леп ти ри жу ти.

То је и би ло исти на. Жу ти леп тир је на да ле ко об ле тао ста ју у ко јој је он 
жи вео. ни је ни из да ле ка во лео да ви ди цр ну бе ле гу на ње го вим ле ђи ма. крв му 
се ле ди ла кад би чуо па у ко во па ко сно до ба ци ва ње:

леп тир ко, не мир ко,
до па шћеш ми вла сти,
жућ ка ста те кри ла
не ће мо ћи спа сти.
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________    Дечја соба и остале приче   ________

кр сташ је про сто ужи вао у стра ху што га је ули вао би ћи ма око се бе. Тре ба
ло је са мо ви де ти ње го во ли це кад би стао да до ви ку је за узру ја ним ро јем му ва:

Ду ши це, му ши це,
па шће те ми зу ба,
не спа вам од ва ших
буб ње ва и тру ба.

Би ла је лаж да ни је мо гао спа ва ти од њи хо вог зу ја ња, јер су оне си ро те као 
за ли ве не ћу та ле у ње го вој бли зи ни, не го је он као и сва ки па ко стан створ тра
жио узрок, да би их мо гао на па сти. Из истог раз ло га је и сва ког ко мар ца ко ји 
му се при бли жи сум њи чао:

Бе ћар чи ћу, ко мар чи ћу,
до па шћеш ми сур ле,
по ва здан ци ју чеш
и ду ваш у зур ле.

ни је од ње га ми ран оста јао ни смер ни мрав ко ји је као за ли вен хи тао сво
јим пу тем. И ње му је кр сташ сва ког да на до ба ци вао:

И ти мра ве, бра ве,
до па шћеш ми ша ка,
ва здан си ми шу шкао
око мра ви ња ка.

И ка ко је про ри цао, та ко је и би ва ло. Сва ко ју тро би из ме ђу раз мак ну тих 
бр ва на ни кла но ва мре жа, и сва ко ју тро би се ухва ти ла по ка ква но ва жр тва у 
њу. Ту је на стра да ло мно го ла ко ми сле них му ши ца. Сва ки час се на про план ку 
чу ло њи хо во за по ма га ње:

Ха ох, се стре дра ге,
по ги бох од ву ка,
кр ста ша па у ка.

ухва тио се у ње го ву мре жу и мно ги хра бри ко ма рац ко ји је на ме ра вао да 
му са спе ма ло отро ва у ср це. И мно ги мрав што је по слом ми лио крај мре же. 
Још је ди ни се др жао Жу ти леп тир.

при род но да је то кр ста ша гри зло, те је и дан и ноћ сми шљао ка ко да и ње му 
до ско чи. За то се не ко вре ме при та ји, пле ту ћи у по та ји ве ли ку мре жу на са мим 
вра ти ма ста је. у шу ми због то га по ве ру ју да је и он не где на стра дао, али се ипак 
ни ко не усу ди да за ви ри у ње го ву ку ћу. учи ни то са мо Жу ти леп тир и ухва ти се 
у мре жу. од ра до сти што га је до био кр сташ га не хте де од мах по је сти. Во лео је 
ви ше да ужи ва гле да ју ћи га ка ко се све ви ше за пле ће у па у чи ни у же љи да се из 
ње иш чу па.

кроз шу му се бр зо про чу ка ква не сре ћа се до го ди ла Жу том леп ти ру и да
ле ко на дру гој ли ва ди ис ку пе се све бу бе на до го вор ка ко да му по мог ну. по сле 
ду гог ве ћа ња ре ше да за мо ле је лен ке, бу бе с ро го ви ма на гла ви, да оне по ђу и 
рас ки ну кр ста ше ву мре жу. оду њи хо вој ку ћи и ста ну мо ли ти:
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Је лен ци, бу бе ма ле,
на гла ви но си те ви ле,
на гла ви но си те ко пља,
мо же те чи та ва сно пља,
по би ти гор ских ба у ка,
гро зних кр ста ша па у ка.

Са су за ма у очи ма је лен ци са слу ша ју њи хо ве ре чи, али се не усу де да по ђу у 
кр ста ше ву да шча ру. Бу бе он да свра те код гу ште ра па ста ну ку ми ти:

Гу штер чи ћу,
кро ко дил чи ћу,
ку ми мо те Бо гом
и шу мом ле пом
рас ки ни кр ста ше ву
мре жу ре пом.

И гу ште ру је жао би ло Жу тог леп ти ра, али ни он не сме де по ћи да га осло ба ђа.
Та ко ре дом за ђу бу бе од јед ног до дру гог, сви гор ски ју на ци се ме ђу тим по

ка за ше ку ка ви це. Та да оне ста ну мо ли ти ста ри храст што је ра стао над да шча ром:

Ба ци, хра сте, ка пи цу
па ис ки дај мре жи цу.

За тре се храст кру ном, али ни је дан жир што с ње га опа де не по го ди у мре жу 
да је рас ки не.

За мо ли ше бу бе ве тар:

Ве тре, бра те, ду ни
па мре жу оду ни.

Ве тар је бр зо ишао па и не чу мол бу бу ба те оне поч ну Бо га мо ли ти:

по шљи, Бо же, ки ши цу
па по ки дај мре жи цу.

Исто га ча са уда ри та кав пљу сак да кр ста ше ва да шча ра сва про ки се а мре жа 
му се от ки де с вра та и Жу ти леп тир не ка ко успе да по бег не под пр во др во. ки ша 
за тим од мах ста не а бу бе му по мог ну да кри ла ис пе тља из па у чи не и по љу бив ши 
га сва ка по три пут пу сте га сло бод ног на ли ва ду.

кр ста ша по сле ово га ни ко ни је ви ше ви ђао у том кра ју. Да ли је од ки ше 
по ги нуо или је оти шао у не ку дру гу шу му, не зна се.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



167

не де ља у шу ми

у  ,не де љу, пре ра не зо ре, две свра ке су се де обу кле се и ста ле на плот. обе су 
,опа са ле бе ле уштир ка не ке це љи це и угла ча ле до бро кљу но ве, да се зна да 

је пра зник.
Са мо што су њих две па ле на плот, кад ето ти це лог ја та, све у пра знич ном 

оде лу, бли ста вих кљу но ва. Све су гла сно го во ри ле, до ви ки ва ле се, пе ва ле, да је 
би ло као на ка квом ва ша ру. по не ке су хва ли ле чи сто ћу сво је су се де:

ка ко си чи ста, јаојао.
ке це љи цу ко ти је прао?

по не ке су се, не опа жа ју ћи ка ко и са ме стра шно ви чу, љу ти ле на вра не:

Це ло га ју тра вра не
глу па во се де ру,
ни на Бож ји пра зник
не зна ју за ме ру.

Дру ге су опет ого ва ра ле ста ро га ме ду ко ји је по шао на из вор да се ма ло 
уми је:

по гле дај, по гле дај, тра па вог ме ду!
Да ли ће бар да нас би ти у ре ду?

Тре ће су се љу ти ле на со ву што дре ма и на све ту не де љу:

Да кљуц нем у гла ву,
баш ми до ђе же ља,
дре мљи ви цу со ву
што ју трос кр ме ља.

Та ко су оне да кле бес по сле не бр бља ле о све му и сва че му не ма ју ћи де це да 
их мо ра ју че шља ти и уми ва ти. За то вре ме се ме ђу тим сва шу ма уде ша ва ла за 
пра зник. Же на ста рог ме де на го ва ра ла је сво је ме че:

Хај де, дра го де те,
по ђи мо на ре ку,
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пр ља ви јег ме де
не ви дех у ве ку.

Дај пр во да ма ма
опе ре ти ша ку,
па ушмрк ни нос
и за че шљај дла ку.

али се ме че стал но оти ма ло, ни ка ко ни је хте ло, за ми сли те, да се уми је. 
Меч ка се, раз у ме се, на ово стра шно раз љу ти па га це лог цел ца тог бућ ну у вир и 
по ште но оку па. по сле ово га ле по га оче шља, убри са му нос па му ве за око вра та 
жу ту тра ку ко ју је до би ла од не ке Ци ган ке кад је с њом игра ла по ва ша ри ма.

Ме че за до вољ но са да сво јом ле по том ста ви ру ке на ле ђа па от ше та низ шу му 
освр ћу ћи се да ви ди гле да ли га ко ка ко је ле по. ус пут чу ка ко ста ра жа ба бу ди 
сво ју де цу:

Хај те, де цо жап ци,
Бра ћа пу но глав ци
по шла су низ во ду.

Ис пла чи те гу ше,
опе ри те уши,
па сви у сло бо ду.

Ме ђу тим, и жап ци су се праћ ка ли не до зво ља ва ју ћи да их мај ка уми је, што 
мно го на љу ти ме ду. Да би их за пла шио ба ци у вир ка мен и за пре ти им пр стом, 
по сле че га се жап ци пре пад ну и ма ти их до бро из у ми ва. Ви дев ши да је вр ло ле по 
би ти чист, ве се ло от пло ве. кад из не ког жбу на крај во де за чу ју ова кав раз го вор:

Хај де, зе ко,
по пи мле ко.

Сад опе ри
сво је ли це
на ма ле ној ре ци,
да нас ти је не де љи ца
и сви Бож ји све ци.

ово је го во ри ла зе чи ца сво ме не по слу шном бр ља вом си ну, ко ји ни пра зни
ком ни је во лео да се уми ва. Зе чи ће ва не по слу шност мно го на љу ти јед ног жап ца 
те ис ко чи на оба лу па буп пред жбун где за кре ке та:

у во ду, ле нив ко,
пе ри од мах ли це.
Ви диш да си пр љав
као са ме ги це.

Зе чић се пре па де од жап ца, ср це му оде у пе те па од мах отр ча на по ток да се 
уми је. а кад се ле по уми и зе чи ца му об у че но ви ка пу тић, по ђе и он кроз шу му, 
да сви ви де ка ко је леп.
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И зби ља су се ус пут окре та ле бу бе, пти це и звер ке ди ве ћи се ње го вој чи сто
ћи. утом, под не ким др ве том, зе чић за чу где пти ца цвр ку ће:

пу пав чи ћу, пу по,
мо је де те глу по,
мо је ле но де те,
хај де пе ри пе те!

не де ља је сва ну ла,
хај де пе ри зу бе
и ис тре си ма ло
пра ши ну из ћу бе.

Зе чић ди же гла ву и опа зи ка ко се ма ли пу па вац оти ма од мај ке, а но ге му 
пр ља ве и у ћу би, што је на че лу но си пу но пра ши не и сла ме. при род но да чи
стог зе чи ћа ово уз бу ди те ти ско чи што игда мо же, баш до гра не где је сто јао 
ма ли пу па вац, и под вик ну му да слу ша ма му.

ово је од мах по мо гло и не по слу шко опра зу бе, ис пра ши до бро сво ју ћу бу 
па прх ну по но си то од ста бла до ста бла.

на све стра не се ви де ло ка ко пти це обла че сво ју де цу ки те ћи их пра знич
ним пер јем. при слу шку ју ћи њи хо ве раз го во ре за чу се ка ко не ка не по зна та 
пти ца мо ли сво је још го лу ждра ве пти ће:

Хај те, пти чи це,
мо је цу ри це,
чи сти те кљу ни ће,
да вам се сја је,
па ћу вам мра ви је
ску ва ти ја је.

Те шко је, ме ђу тим, би ло са вла да ти то ли ку не мир ну де цу што су се по гне
зду вр те ла, те пу па вац при те че у по моћ мај ци, ско чи на руб гне зда па то бож 
стра шним гла сом под вик ну пти ћи ма.

ка ко у свом крат ком жи во ту ни су би ли ви де ли та кве пти це с кру ном на 
гла ви, сме ста се уми ре и ста ну чи сти ти кљу ни ће, по сле че га им ма ма за до ру
чак до не се пу но мра ви јих ја ја, а пу па вац про ду жи кроз шу му.

у су сед ству тог гне зда раз го ва ра ле су две ве ве ри це:

Ве ве ри це, су се до,
да нас се не ра ди,
хај де мо на друм.

Та Бог с то бом, су се до,
по сла имам то ли ко
да ти ста не ум.

Сва ну ла је не де ља,
мо рам ћер ке ку па ти,
че шља ти им реп;
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ле шни ка на лу па ти,
да ру чак за пра зник
бу де де ци леп.

И сву где на о ко ло чу ли се слич ни раз го во ри и ви де ла иста ужур ба ност. ни ко 
ни је хтео да му де те за пра зник бу де пр ља во и глад но. Са мо су се ли си це, ко је као 
ни свра ке те го ди не ни су има ле де це, до ви ки ва ле с про план ка на про пла нак:

ли си це ле по ти це,
не де љи ца сви ће,
хај де мо на са јам.
ако не маш ци пе ла
да ћу ти на за јам.

на ва ша ру би ће
сва ко ја ких чу да:
па чи ћа, и лу да
бр бљи вих ћу ри ћа,
и мла дих пи ли ћа.
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Ста ри по зна ни ци

Је два је че као Да не, де ча чић од осам го ди на, да ауто бус стиг не у ма ло пла
нин ско ле то ва ли ште. Ту је и про шле го ди не ле то вао и оста вио пу но по зна

ни ка, па се сад бри нуо да ли ће их за те ћи здра ве и жи ве. За то је, чим су се ко ла 
за у ста ви ла, ис ко чио не че ка ју ћи да му пр во ма ма иза ђе. она је же ле ла да га нај
пре уми је, да му да до ру чак па да га он да пу сти да се игра. Ње га је ме ђу тим у 
ча су не ста ло. отр чао је до по то ка да ви ди је су ли у жи во ту лањ ски ви ро ви, мо
сто ви и во де ни це ко је је по ње му пра вио; али све га то га не бе ше. по ток се са
свим из ме нио: од мо сто ва и во де ни ца ни тра га, ни тра га од ста рих ви ро ва и ве
ли ког ка ме ња пре ко ко га се пре ла зи ло на дру гу стра ну. не сре те ни ста ру 
по зна ни цу жа бу ко ја се обич но сун ча ла док би се он бр љао по по то ку. у зло до ба 
га по зна ду ри бе ко је је че сто про шле го ди не уз не ми ра вао па га осло ве:

по мо зи Бог, Да не,
до бри пу но глав че!
Мно го си нам ве ћи
са да не го ла не.
при чај нам је си ли
већ по стао ђа че.

у раз го во ру са ста нов ни ци ма ре ке де чак и не при ме ти ка ко вре ме бр зо 
про ла зи, и пот пу но за бо ра ви да се ма ми ни је ја вио кад је по шао. она га је ме ђу
тим тра жи ла на све стра не рас пи ту ју ћи љу де да га ни су ви де ли. То чу ју не ке 
пти це па по жу ре да је об ра ду ју:

не бри ни те, син чић вам
дуж по то ка вр ља,
ба ца пиљ ке у во ду,
по пе ску се бр ља.

Ма ма по жу ри на по ток где се исти на опа жа ло да је де чак ту да про шао јер 
је мно го ка ме ње би ло по ме ре но, ви рић с де сне стра не се по ме рио на ле во, али 
ње га већ ни је ту би ло, од ју рио је да оби ђе шу му.

И та мо се до го ди ло пу но про ме на: ста рој је ли су от се кли мно го гра на, не
ко ли ко бо ри ћа је већ ста ло на сна гу, на про план ку се ви де ла но ва пла нин ска 
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ку ћа. Де чак за час об и гра сва по зна та ме ста, за ви ри у ја ме и тру ле ду пље, про ве
ри има ли по гне зди ма ор ли ћа. Све у шу ми му се нео бич но об ра до ва а ста ре 
бу кве га по зи ва ху:

Хо ди бли же, Да не,
ти до мо је гра не,
да те по ми лу јем
по ко си ци цр ној,
ви де ла те ни сам,
де те, још од ла не.

Док је он с бу ква ма при чао, ма ма је на ста ви ла да га тра жи. Ви де ћи је где 
као из гу бље на лу та ли ва да ма, не ке бу би це што су де ча ка сре ле у шу ми ре ко
ше јој:

Сре ле смо деч ка,
жив ти био,
хо да по шу ми
здрав и чио.

Же на се упу ти та мо, али је де те већ би ло оти шло да оби ла зи ли ва де. И у њи ма 
је оста ви ло мно ге по зна ни ке. Ска кав ци су га сма тра ли за сво га ро ђа ка па га са 
свих стра на по здра ве:

по мо зи Бог, ђа че,
ве ли ки ска кав че!
по мо зи Бог, Да не!
Хо ди да ска че мо,
ако су ти но ге
хи тре као ла не.

у јед ном тре ну их се ис ку пе чи та ви ро је ви. Ска ка ли су ваљ да по ме тар у 
ви си ну и де ча ку се чи ни ло да је оп ко љен не ким зе ле ним во до ско ком. Ви де ћи 
их ка ко ска чу ни де чак се не хте осра мо ти ти па им се и он при дру жи. утом се 
ска кав ци по хва та ју од ра до сти у ко ло пе ва ју ћи:

Хва тај мо се у ко ло!
ко ло во ђа бу ди ти
па ко ла не по ско чи!
пр во по ђи ста зи цом,
па уда ри стра ни цом
где ли вад ска пти ца спи.
по ско чи, по ско чи!
не ка ти се но жи це
оро се од тра ви це.
Са мо, де те, при па зи
да у игри не зга зиш
цве то ви ма гла ви це.
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Играо је та ко са ска кав ци ма по ли ва ди вр ло ду го. ни на ум му ни са да ни је 
па ло да ни је до руч ко вао ни ру чао и да га ма ма за це ло сву да упла ше но тра жи.

она га је си ро та зби ља за то вре ме тра жи ла по шу ми и ко зна ко ли ко би та мо 
оста ла да јој не ка пче ла не ре че:

Деч ка ено у по љу,
и не ми сли на ку ћу.
око ње га ска ку ћу
све ска кав ци у ко лу.

Ма ма му та да по тр ча та мо, али је он већ био от пер ли јао да ле ко до обли
жњег се ла. ка ко се спу сти су тон, он из ва ди џеп ну лам пу и упа ли је. Свет ња ци 
крај пу та ви де ћи да му не што си ја на гру ди ма осло ве га:

по мо зи Бог, ђа че,
ве ли ки свет ња че.
Ве че је већ па ло
по жи ту и цве ћу.
али шта то ма ри,
сва ки од нас но си
упа ље ну све ћу;
лу та ће мо но ћу
са њо ме кроз по ља,
до кле ти је во ља.

ла ко ум ни деч ко би и на ово при стао, али за чу за со бом ка ко не ки љу ди го во ре:

Где ли се је скрио!
Го во ре да пр во
на ре ци је био,
па је за тим шу му
крај ње об и шао
и до ми ле во ље
ска као кроз по ље.

а на ово је глас ње го ве мај ке кроз плач го во рио:

на ђи те ми си на,
љу ди, ка ко зна те!
И ви ваљ да сво је
де чи це има те,
па ме раз у ме те
ка ко ми је кад сам
из гу би ла де те.

Тек са да се деч ко осве сти па за ста де. Љу ди га утом угле да ју и од ве ду до мај ке 
ко ја се пре мо ре на спу сти ла на пањ крај пу та.

Шта су се и ка ко по сле ма ма и син код ку ће раз го ва ра ли не умем вам до
бро ре ћи.
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лет ња бај ка

Би ло је сва ну ло сун ча но пла нин ско ју тро и све му се у го ри об ра до ва ло. ли
шће је окре ну ло дла но ве пр вим зра ци ма, да са њих обри шу ро су ко јом се 

уми ло. Ста ре звер ке се ис пру жи ле по ру ди ни, да им сун це за гре је бо ле сне 
ко сти. пти це су ра ди ле ју тар њу гим на сти ку: са ви ја ле и опру жа ле кри ла, ска
ку та ле на пр сти ма а по не ке се и пре ко гла ве пре вр та ле. по ток ски нуо зе ле ну 
ко шу љи цу па се и он стао сун ча ти.

ка ко сва ну ста ра, ру ме на ја го да по гле да бри жно зе лен ка сте обра зе сво јих 
ћер ки па им ре че:

уста ни те, ја го ди це,
окре ни те сун цу ли це,
да бу де те ру ме не,
да ли чи те на ме не.

Ја бу ке се сун ча ле
па су руј не по ста ле,
сун ча ле се кру шчи це
и дре њи на бо би це.

на ово сто ти не и сто ти не ја го да скло пи сво је шти то ве и окре те сун цу пр во 
де сни образ, па кад се он за цр ве ни, он да ле ви и та ко не ко ли ко пу та док им све 
ли це не по ста де цр ве но као крв.

Иза бо ри ћа из ви ри тад ста ра, цр на бо ров ни ца па ви де ћи ка ко су се ја го де 
ле по за ру ме не ле по те ра и она сво је кће ри на сун це:

Бо ров ни це,
Ци ган чи це,
сун цу се обр ни те,
да до бро по цр ни те.

на сун цу су ста ја ле
па су цр не по ста ле
и се стри це тр њи не
и су се де ку пи не.
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________    Дечја соба и остале приче   ________

на ове ре чи хи ља де Ци ган чи ца бо ров ни ца ис тр ча на сун це ис пред сво јих 
жбу но ва. ли ца су им би ла на сме ја на и окру гла ста као ме сец. И оне пр во окре ну 
сун цу је дан па дру ги образ, те им све ли це по ста пла ви ча сто цр но.

Док су се оне та ко ра до сно сун ча ле, по ја ви се из ме ђу је ла го ми ла де вој чи ца 
ко је су на сав глас пе ва ле:

Ми смо ма ле бе ра чи це,
све но си мо ко та ри це
да бе ре мо ја го ди це,
ја го ди це, бо ров ни це.

До шле смо из пр вог се ла,
из др ве них оних ку ћа,
ју че су нам бра ћа пле ла
кор пи це од мла дог пру ћа.
Док длан од длан уда ри мо,
све ће мо да на пу ни мо.

Та ко су де вој чи це пе ва ле и сва ки час се са ги ба ле тра же ћи у тра ви и под гра на
ма је ла на се ља ја го да и бо ров ни ца. ка да њи хо ва пе сма од јек ну кроз шу му, за ја пу
ре на ли ца ја го да се са кри ју под сво је шти то ве, бо ров ни це по бег ну у сво је жбу ње да 
ниг де ни јед не ни си мо гао ви де ти. по бег ну си ро ти це и ста ну ти хо, ти хо да цви ле:

не дај нас, го ро,
ти нас за шти ти,
ру ди на тво ја
на ма се ки ти.

кад ве три ду ну
и пад ну ки ше,
ми ри сом на шим
го ра ми ри ше.

Бу ба ма и пти ца ма
ми смо хра на,
скриј нас од де це
ис под гра на.

Са жа ли се го ра на њи хо ву мол бу па им са свих стра на ста не ну ди ти уто чи
ште. Је ла по ди же ску то ве и по зва ја го ду што је ра сла бли зу ње:

Хо ди, ја го до,
бр зо ти,
ис под мо га се
ску та скри.

Бу ква ба ци не ко ли ко сво јих ли сто ва на ја го де ис под се бе го во ре ћи им:

Ја го ди це ру ме не,
под ли сто ве зе ле не!
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Ви де ћи да де вој чи це са мо што ни су сти гле, бо ро ви се ску пе у гу сте ре до ве, 
те се у њи хо вом хла ду ско ро ни шта ни је мо гло ви де ти, а осо би то там ни обра зи 
бо ров ни ца. они их по зо ву:

Цр на вој ско мла да,
скриј се код мог хла да!

И ве ња се не оглу ши на њи хо во за по ма га ње, не го по ну ди пр ву сво ју су се ду:

Бо ров ни це цр на,
ево ти мог гр ма!

ни ли ва да што је жи ве ла на про план ку не хте де да се по ка же не го сто љу би
ва па их по зва:

ево мо је тра ве.
Док де ца не про ђу,
за гњу ри ти у њу
сво је ле пе гла ве!

Чак и не ка пти ца чув ши њи хов плач спу сти се на зе мљу и по ну ди:

Ја го ди це ми ла,
хо ди ис под кри ла!

И док су де вој чи це сти гле до ме ста где су бо ров ни це и ја го де зре ле, оне су 
се већ све би ле по са кри ва ле. уза луд су их све ко рак по ко рак тра жи ле, ни су мо
гле на ћи ни јед не је ди не. кад је скри ве но пла нин ско во ће ви де ло да већ и мрак 
па да и да се де вој чи це окре ћу на траг у се ло не мо гу ћи по по мр чи ни ви ше да 
тра же, оно за чи ку ју ћи и ра до сно за пе ва из сво јих скло ни шта:

де вој чи це ми ле,
ми смо вам се скри ле
баш ту пре ко пу та
код је ли ног ску та,
код бо ро вог хла да,
крај по то ка мла да,
код из во ра чи ста
где бу кви ца ли ста,
код пти це ма ле не,
код тра ве зе ле не,
код ве њи них че ста
и свих бож јих ме ста.
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Шко ла че зне за уче ни ци ма

Има већ ме сец да на от ка ко су учи о ни це пра зне. у шко ли је нео бич на ти ши на. 
Чу је се са мо чи чаСве то за ре во хо да ње кроз ход ник, жу бор у дво ри шту 

че сме ко ју је не ко од вр ну ту оста вио, птич ји раз го вор у др ве ћу. ко ли ко су за та
квом ти ши ном че зну ли за вре ме школ ске го ди не и чи ча и учи те љи и окол ни 
ста нов ни ци! Сту дент Јо ван ни је мо гао на ми ру да учи сво ју ге о гра фи ју. Чим би 
отво рио про зо ре, по ју ри ла би у со бу ху ка слич на ху ци во до па да, жа го ру ве ли
ких са бо ра. Јо ван по де сет пу та мо ра да по на вља ре че ни цу:

Голф ска про ти че стру ја
пре ко атлант ског оке а на...
Голф ска про ти че стру ја
пре ко атлант ског оке а на...

Тек што он за тво ри про зор да би на ста вио уче ње на ми ру, за зво не ок на на 
су сед ном ста ну на уч ни ка зо о ло га. угле дао је на по љу сун це и хтео да га пу сти у 
со бу, али са сун цем је до ле те ла и деч ја бу ка: сто ра зних ре че ни ца, смех, плач, 
спор. Љу ти то је по ми слио ка ко ће му це ло пре под не про па сти због те га ла ме и 
до вик нуо у дво ри ште:

Ти ше, ти ше, ви, вра го ла ни!
Ти ше, ви у дво ри шту та мо!

као од го вор на ње го ву опо ме ну деч ји уз ви ци се сли ко ва ли с њо ме као сти хо ви:

опе ри те ко ле но Да ни!
Бра ни се, ако си ју нак, бра ни!
Хо ди да гле да мо пољ ске ми ше!

на уч ник се на сме шио ми сле ћи: „не мам вре ме на да се с де цом ша лим“ и за
тво рио и он про зор; а у дво ри шту се и да ље чу ла збр ка на гра ја ма ли ша на од ко је 
су од је ки ва ли зи до ви су сед них згра да. Чи каСве то зар је зап ти вао уши да је не 
чу је. учи те љи је два че ка ли да опет поч не час и с њи ме бар при вре ме на ти ши на. 
про ла зни ци за ста ја ли и ди ви ли се: „ни ма њих ство ро ва, ни ја чих гла со ва!“

Сад по сле ме сец да на од мо ра до са ди ла је сви ма ова пу стош у школ ском 
дво ри шту, па ста ли не стр пљи во из гле да ти по че так школ ске го ди не. Чи ча је два 
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че као да има на ко га да под вик не. Ње му се чи ни ло, док је про ла зио из ме ђу пра
зних школ ских клу па, да оне јед на дру гој го во ре:

Где је са да ђач ка ху ка
и ве шти не њи не раз не!
ухва ти нас пра ва му ка
од ода је ове пра зне.

Је сте уши да за глу ну
и пр ска ју буб не оп не,
али во лим шко лу пу ну,
кад ми се ђак на врат поп не.
нек се опет ди же гра ја,
ди же гра ја и пра ши на!
нек сти жу из за ви ча ја,
зо ве ста ра клу па њи на!

про ђе по ред та бле а она као да пуц ке та раз гре ја на на сун цу:

ево ме сец, па и ви ше,
не ма ђа ка да се вра те,
да по це ле школ ске са те
пи шу, бри шу – пи шу, бри шу.

не ма ђа ка да се вр ну,
ево про ђе ме сец пу ни,
да сто је уз та блу цр ну
док се кре да не ис кру ни.

не ка нам се опет вра те,
по ре ђа ју ту и по клу пи,
ма гра ја ли ду ге са те,
ма по ма ло би ли глу пи.

Њих ће шко ла на у чи ти
ка да бу ду ма ло ве ћи,
па ме тан ће та да би ти
сва ки пр ви, дру ги, тре ћи.

Њих ће шко ла на у чи ти
ре ду, ми ру и па ме ти,
не ста шан ће са мо би ти
сва ки сто пе де сет пе ти.

И та ко по ред ко је год ства ри кре не, чи ни му се ка ко она уз ди ше за уче ни
ци ма, зо ве их да опет час пре до ђу у шко лу. о то ме са ња че сма у дво ри шту, ма пе, 
ле њи ри, школ ско звон це, сте пе ни це чи је су ка ме не пра го ве угла ча ле уче нич ке 
сто пе. Чи ча из ла зи на ка пи ју то бож да по сма тра про ла зни ке, уства ри да иш че
ку је кад ће се по ја ви ти опет пр ви ђак.
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________    Чобанин пчела   ________

по ред са ме школ ске ка пи је ра сла је то по ла. она је са сво је ви си не ви де ла 
све ули це око шко ле, чак је мо гла и пре ко ни ских ку ћа са гле да ти у дво ри шта. 
она је пр ва угле да ла ђа ке по чет ком но ве школ ске го ди не и ра до сно ја ви ла:

ено иду, ено иду,
већ их ви дим, вра го ла не.
ако мо гу ве ро ва ти
сво ме ви ду,
сад су бо љи не го ла не.

на то је шко ла отво ри ла мно ге сво је очи, ко је су до тле дре муц ка ле па угле
дав ши уче ни ке и она при хва ти ла:

ено иду, ено иду,
већ је бли зу пр ва че та,
уско ро ће ту се сте ћи.
Чи ни ми се сви су ве ћи,
леп ши не го про шлог ле та.

И врап ци по дво ри шту су за гра ја ли:

ено иду, ено иду,
гле дај на ше ма ли ша не,
чи ни нам се ма ње ви чу,
ма ње ска чу не го ла не.
не гу би мо час у при чи,
ле ти мо пред вра го ла не.

Чи каСве то зар ни је знао да ли да пред уче ни ке ис тр чи на ули цу, или да их 
са че ка на ка пи ји и дво ри шту. утом су већ ба ну ла у дво ри ште два де ча ка, па за 
њи ма три де вој чи це, па опет де ча ци. Чи чи је ср це дрх та ло од уз бу ђе ња, али се 
пра вио ва жан и ре као стро го:

Чу вао сам ва ма шко лу
це лог ју ла и ав гу ста,
ва здан у њој бо ра вио,
ни је би ла ни час пу ста.

Да јем вам је са чу ва ну
и сву чи сту к’о сат ме да,
не ка сва ки, жив ми био,
па зи ка ко хо да, се да.

Да се шко ла не упр ља,
да нам се не упро па сти,
да не мо рам, деч ко мио,
да те ту жим школ ској вла сти.

Де ца су зна ла да се чи ча са мо гра ди строг, али ипак су у се би обе ћа ва ла да ће 
шко лу чу ва ти, да не ће ни шта у њој ква ри ти ни пр ља ти. по тр ча ла су по дво ри шту 
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да ви де дра га ду го не ви ђе на ме ста: игра ли ште, че сму, ам бу лан ту, врт, ка ме ње 
што су га по са кри ва ли крај огра де. не ка су хте ла сме ста да ви де сво ју учи о ни
цу и клу пу па су се не стр пљи во ти ска ла пред сте пе ни штем. не ка су већ у дну 
дво ри шта за по чи ња ла игру. Чу ли се опет по ви ци, кли ца ње, смех. на уч ник се 
по ја вио на про зо ру и ре као ре да ра ди стро го, јер је и сам пра зно вао по че так 
школ ске го ди не:

еј, ви та мо, вра го ла ни,
опет дре ка, ху ка иста!

а онај сту дент што су му сме та ли да учи ге о гра фи ју, чим их је чуо, из и шао 
је да се с њи ма по и гра лоп те у школ ском дво ри шту, да га же ља ми не.
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Хра бра де вој чи ца

Ја го да се про бу ди ла док је још ме сец био на не бу. у су сед ној ода ји чу ла је мај ку 
где до ла зи с во де и спу шта ве дри це у до лап. То је био знак да тре ба ска ка ти из 

по сте ље да би на вре ме мо гла сти ћи у шко лу, до ко је је и по нај су вљем вре ме ну 
мо ра ла пе ша чи ти чи тав час. Ја го да је шко лу во ле ла и за то се вр ло бр зо спре ми. 
Ма ти је, због про хлад ног ве тра ко ји је од шу ме по чи њао, убун да у сво ју ве ли ку 
ву не ну ма ра му, са ве ту ју ћи је да иде пра во шко ли и да се ни че га ус пут не бо ји.

До кол ског пу та, где се обич но са ста ја ла са де цом из дру гих за се ла ка, про
ла зи ла је кроз ма лу бу ко ву шу му. по зна ва ла је она тај пре део уна крст, зна ла је 
све пре ла зе, па ње ве и жбу ње, али је увек про ла зе ћи ту да кроз зо ру и у су тон 
по ма ло стре пе ла. Чи ни ло јој се по не кад ка ко је не ко зо ве по име ну, а кад би 
сте гла ср це и освр ну ла се, уве ри ла би се да је то са мо ве тар у гра њу шу мо рио. 
по не кад јој се од жбу ња чи ни ли љу ди или зве ри, иако се мно го пу та уве ри ла да 
ства ри у су то ну има ју дру ги об лик не го по да ну, иако је се би го во ри ла да јој се 
то са мо при чи ња ва.

И сад је Ја го да са стреп њом за шла у шу му пу ну ма гле, хи та ју ћи да час пре 
из би је на кол ски пут. на јед ном јој се учи ни да на бр да шцу пред со бом ви ди 
не ке тан ке при ли ке и да чу је Глас:

Ми смо гор ске ви ле,
игра мо у ко лу,
ми че ка мо те бе
да про ђеш у шко лу,
да те за ро би мо,
да те пре тво ри мо
у за гор ку ви лу,
да нам че шљаш ко су,
да нам мо таш сви лу.

Иако је учи те љи ца још у по чет ку школ ске го ди не при ча ла да ви ле не по
сто је, Ја го да је са стра хом за ста ла јер је ње на ба ка твр ди ла да их је јед ном у 
мла до сти ви де ла. по сле ма ло ко ле ба ња ипак се сло бод но упу ти кроз ма глу. 
Већ по сле два де се так ко ра ча ја ср це јој ра до сно за ку ца: оно што јој се чи ни
ло да су ви ле, би ле су са мо бе ле мла де бу кве у ко ји ма је пе вао ју тар њи ве тар. 
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по ско чив ши с но ге на но гу по хи та и убр зо се на ђе из ван шу ме, на пу ту где су
сти же још не ко ли ко ђа ка.

Це лог да на у шко ли Ја го да је ми сли ла на сво је ви ле бу кве, за ри чу ћи се да је 
до ве че ни шта не ће ни пре ва ри ти ни упла ши ти. И док се по сле за јед но с дру го
ви ма и дру га ри ца ма вра ћа ла, ко ра ча ла је по ла ко, но гу пред но гу; а кад уда ри на 
сво ју стра ну, опру жи до бро ко рак, да пре мра ка стиг не ку ћи. Ме ђу тим, мрак је 
за те че још у шу ми. Са мо што је ко ра чи ла пе де се так пу та, угле да крај ста зе не ку 
цр ну звер ку ко ја као да за ре жа:

Ја сам вук, Ха ла ук,
чуч нуо сам у за се ду
кад ђа ци из шко ле гре ду.
Мо рам јед ног за ро би ти,
ве за ти му вре жом ру ке,
во ди ти га у ву ко ве,
Зу ба ти ће, Са ла у ке.

на ша Ја го да уме сто да бе жи, по ђе пра во на ту звер, по ми слив ши да се не ки 
пас пре тва ра у же љи да је пре пад не. а кад та мо, ни пса ни ву ка ни од ко ро ва већ 
сто ји црн про те гљаст жбун, а у ње му шу шка ју гу ште ри и упла ше ном де те ту 
њи хо во шу шта ње ли чи на зве ри ње ре жа ње. За то се Ја го да ни ма ло не збу ни кад 
јој се ма ло по сле при чи ни да јој не ко го во ри:

ено ме до тра па ви
са крио се за др во,
шче па ће те за ру ку,
од ве шће те под бу кву,
да му чу ваш уну ке,
да про во диш с њи ма дан ке,
да им чи таш из чи тан ке.

„на шли сте ко га ће те збу ни ти“, по ми сли де вој чи ца па за ви ри за бу кву, али 
та мо, ка ко је и ми сли ла, не на ђе ни ка квог ме две да. То јој тре нут но чак и жао 
би ло, јер је сма тра ла да би би ло ве се ло по и гра ти се с ма лим ме ца ма.

по сле ово га је ду го ишла на ми ру и тек не где при кра ју шу ме угле да два ве
ли ка сјај на ока и чу глас:

Хо ди ма ло бли же, кће ри,
ја сам мај ка сви ју со ва,
очи су ми к’о фе ње ри,
да ви де ти бо ље мо гу
те ђа чи ће хи трих но гу,
те зе чи ће што се бо је
у ноћ ту жне пе сме мо је.

Ја го да се ско ро увре ди: зар она да се бо ји со ве и ње не пе сме? па сло бод но 
по ђе пре ма оним очи ма. а кад та мо, то ни су би ле со ви не очи, већ не ка два ма
ле на да ле ка про зо ра у се лу, а ху ка у ја ру зи јој се при чи ни ла као со ви на пе сма. 
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Ја го да се на сме ја са ма сво јим уобра же њи ма и хра бро на ста ви пут шу мом ко ја 
се све ви ше мра чи ла. кад уско ро изи ђе из ње, на њи ва ма и ли ва да ма на ђе још 
дан на за ла ску и на зре сво ју ку ћу кроз воћ њак. ко ра ча ла је по бе до но сно, не 
обра ћа ју ћи па жње на стра ши ла по стр њи ка ма ни на ве чер ње гла со ве, и чи ни ло 
јој се да јој све око ло че сти та:

Бра во, ђа че, бра во
идеш пу тем пра во!
ни си нам се пла ши ла
од па ња, од стра ши ла,
од кла де, од тр на,
од жбу на, од вр љи ке,
бо дљи ка ве стр њи ке,
ни од мра ка цр на.
Бра во, ђа че, бра во!
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Го ди на но ва – бо ља сло ва

Јед ном, још по чет ком де цем бра, но ва Го ди на не ка ко кри шом пре ко пло то ва 
на ђе се у пр вом раз ре ду јед не основ не шко ле кад су ђа ци би ли из и шли на од

мор а учи те љи у сво ју збор ни цу. но ва Го ди на је хте ла да се оба ве сти ка ко пр ва
ци пи шу, па ако ко ји не ма успе ха, да по раз ми сли ка ко да му по мог не. она про ђе 
из ме ђу клу па и ста де раз гле да ти: цр та ко са тан ка, па за њом ус прав на де бе ла и 
та ко ре дом, а сва ко слов це по ма ло наг ну то уде сно. кад у три прет по след ње 
клу пе сто је три пи сан ке ко је би се с пра вом мо гле зва ти шкра бан ке: јед но сло во 
се на гло де сно, дру го ле во, јед но го ре, дру го до ле, као раз ва љен плот, а тач ке 
ве ли ке као се мен ке од па при ке. За ви ри још но ва Го ди на ка ко се ти пр ва ци зо ву, 
а оно на јед ним ко ри ца ма пи ше про сто: Бо бан, на дру гим Бу ца, а на тре ћим 
Ми ра; Бо бан за бо ра вио да на пи ше пре зи ме, Бу ца га по кр ма чио, а Ми ра на пи
са ла та ко да не мо жеш про чи та ти.

Звон це за ула зак за зво ни и но ва Го ди на опет нео па же но изи ђе из шко ле, а 
већ јој па ло на ум ка ко да по мог не ма лим пр ва ци ма. И од мах, пр во ве че сво га 
ула ска у град, она про на ђе ку ће где ста ну ју ова три по чет ни ка у пи са њу, па са 
сво јим пра ти о ци ма, пр вим да ни ма ја ну а ра, уђе пр во ти хо у со бу где је ста но вао 
Бо бан па му ста не тр ти пр сте и го во ри ти:

Та ри мо му, та ри мо,
ша чи це и пр сти ће,
не ка зна ју пи са ти
ко се цр те, кр сти ће.

Та ри мо му пр сти ће,
не ка бу ду чвр сти,
не ка сло ва пи шу
сва у јед ној вр сти.

нек ни јед на цр та
ни је на о пач ке,
не ка бу ду сит не
за пе те и тач ке.
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нек не бу ду ре до ви
к’о пло то ви кри ви,
не ка му се пи са њу
учи тељ за ди ви.

Та ко по сту пе и са Ми ром и Бу цом, јер су би ли при ме ти ли да су све тро је 
сла бу ња ва де ца и да не пи шу до бро са мо за то што им пр сти ни су још очвр сли. 
И зби ља, не ко ли ко да на по сле то га учи тељ при ме ти да и ово тро је пр ва ка пи ше 
мно го бо ље, сло ва им окру гла, наг ну та ма ло де сно, и не пре ла зе ни гор њу ни 
до њу цр ту.

но ва Го ди на се ни је за до во љи ла са мо овим успе хом. Чим је ушла у школ ско 
дво ри ште и шко лу, хте ла је све ма не ђа ка да ис ко ре ни. За вре ме од мо ра не ки уче
ни ци су се ле по игра ли, не ки су оста ли у ход ни ку да про чи та ју што ни су сти гли 
код ку ће, а не ки при ле њи де ча ци су се ју ри ли по дво ри шту и ви ка ли пр ко сно:

не ћу бри гу,
не ћу књи гу,
мр зим сва ки труд!
Што да учим,
да се му чим,
ни сам ваљ да луд!

Без пре стан ка
та чи тан ка
и тај ра чун зли.
Ства ри дру ге,
пиљ ке, шу ге,
во ли мо ти ми!

но ва Го ди на их до бро упам ти и од лу чи да их из ле чи од те да ље без бри
жно сти те се и њи ма јед не но ћи при кра де са сво јим пра ти о ци ма па сва ком ма ло 
про мућ ка гла ву го во ре ћи:

Мућ ни мо му гла ви цу
сад ле во, сад де сно,
нек од но ве Го ди не
ми сли ђач ки, све сно!

не ка му се из би стри
та збу ње на гла ва,
да од но ве Го ди не
бо ље сра чу на ва.

Дру ге опет куц ну не ко ли ко пу та у че ло, као да хо ће да их про бу ди:

куц ни мо их у че ло,
не ка се осве сте,
нек пре ста ну гре шке
у чи та њу че сте!
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куц ни мо их у че ло,
не ка бо ље уче,
не ка знад ну да нас
ви ше не го ју че!

Та ко јед но, та ко дру го ве че, сад код јед ног, сад код дру гог, и већ по сле ма ло 
вре ме на и код ле њих и без бри жних де ча ка се осе ти ло по бољ ша ње. у сви ма раз ре
ди ма се ро ди ла ве ли ка же ља за уче њем, за утак ми цом. Тек ти уђе учи тељ на пр ви 
час, а цео раз ред га гром ко до че ка:

учи те љу дра ги,
да ју реч пр ва ци,
да ће от сад сви
би ти до бри ђа ци.

Сло ва ће нам би ти
ле па, јед на чи та,
зна ће сва ки бр зо,
без гре шке да чи та.

учи те љи цу дру гог раз ре да је јед но ју тро до че ка ла пра ва бу ра:

Сви смо на у чи ли
та бли цу мно же ња,
и не мир ни пе ра,
и ле ли ца ле ња.

учи те љи су би ли ра до сни због овог пре о бра жа ја и сво јих нај го рих ђа ка. 
они су ве ро ва ли да су их по пра ви ле са мо њи хо ве по у ке и ду ге ве жбе на ча со ви ма. 
Би ло ка ко би ло, ве ро ва ли мо јој при чи или оном што учи те љи ка жу, тек по сле 
но ве Го ди не сви су ђа чи ћи учи ли до бро као да су зби ља мућ ну ли гла вом, а пи
са ли су као да им не ки до бри не ви дљи ви учи тељ во ди ру ку.
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Жму ра

на ле то ва њу у Бран ко ви ни че сто смо се игра ли жму ре. Би ло је та мо то ли ко 
див них ме ста за скри ва ње: та ван на ва ја ту, пра зна бу рад, жбу ње ма ли не, 

ку пе прит ки об ра сле бо ра ни јом, те сна ци из ме ђу се на. Све је то би ла ипак сит
ни ца пре ма ме сти ма ко ја је тет ка на мер но или не на мер но уме ла да про на ђе: 
мле кар, ко на ци, жит ни ца, хле бар ни ца или шта ла. Јед ном нам је уве че по сле 
ве че ре ре кла, за чи ку ју ћи нас, да ће се ују тру још у ра ну зо ру са кри ти, па ко је 
на ђе до би ће пр ви грозд дињ ке са чар да кли је на хлад ња ку ко ји нас је већ пет на ест 
да на ма мио.

пред спа ва ње је сва ки у се би кро јио за ве ру ка ко да се пре дру гих про бу ди 
и да је он про на ђе. не ки се од лу че да спа ва ју под на сло ном сте пе ни шта, ка ко 
би их већ пра ско зор је про бу ди ло и ка ко би дру ги, ако се пре диг ну, мо ра ли по
ред њих про ћи па и њих из бу ди ти. Тет ка ово ни је до зво ли ла, ре кав ши да све 
има да бу де као и у дру ге да не, без ика квих под ва ла, па ко ме се сре ћа осмех не.

ују тру смо као по ко ман ди сви би ли буд ни већ у зо ру и раз ми ли ли се по 
ме сти ма где је тет ка обич но ју тром би ва ла: у мле ка ри, хле бар ни ци, до њем дво
ри шту, код те ла ди. ка ко је ту ни је би ло, ма ло уз не ми ре ни по ђе мо да ље по 
окућ ни ци. Ми ле је из по врт ња ка раз о ча ра но ја вио:

Тет ки це ов де не ма,
ви ди се ни је ку пус се кла,
ни је ни гра шак бра ла.
Где ли нам је то уте кла?
Да ни је на по то ку
од ју трос што год пра ла!

нас не ко ли ко се за јед но оти сло на по ток, пот пу но за бо ра вив ши си ноћ ну 
су рев њи вост. по ток се бли стао из ме ђу зе ле не си те, оиви чен окре ци ма. Ви де ло 
се да га од ју тра ни је ни ко уз не ми ра вао, во да се још са њи во про те за ла, а окол ни 
шљу нак био пот пу но сув. ода тле отр чи мо у ста ри бу квак где су кру не ли чи ле 
на ве ли ка зе ле на се на, али ње ни ту ни је би ло. по сле ово га по ђе мо у ви но град, 
јер је она во ле ла да га ју тром оби ла зи и да за ла ма ло зу. на по пу та за ви но град 
срет не мо дру гу че ту и њен пред вод ник из ја ви ту жним гла сом као да се не што 
бо ји за тет ку:

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

190

Та мо смо ми већ би ли,
ви ри ли пре ко пло та
у ло зу што све тлу ца,
у гро жђа ру ме на пу ца.
Чар дак је пот пу но пра зан,
врат ни це за кљу ча не,
тет ка у ви но гра ду
к’о да ни је би ла од ла не.

Сви смо по ду го, за ми шље но ћу та ли, док не ко ра до сно не пре ки де овај мук:

Мо жда у ја бу ча ру
ску пља опа ло во ће,
она по не кад хо ће,
кад се умо ри од хо да,
под ја бу ку да сед не ста ру.

по ју ри мо у ја бу чар. Та мо је вла да ла нео пи са на ти ши на, са мо су у ви со ку 
рет ку тра ву сва ки час па да ле зре ле и цр вљи ве ко ла ча ре и из да љи не се чу ло да 
до ла зе су се до ве ко зе на опа сни кра де ни до ру чак под ја бу ка ма. нај зад за кљу чи
смо да је мо ра ла оти ћи у Срем че ви ће, но ве су се де пре ко по то ка.

кад смо се она ко у го ми ли по ја ви ли пред пр вом Срем че ви ћа ку ћом, же не 
с пра га нас до че ка ше с до бро ћуд ним пот сме хом:

Хо ће те ли на мо бу?
по сла у нас има пу но:
на ша де ца по шла у гљи ве,
код Жи ва на пе ру ру но,
а Со ври ни ку пе шљи ве.

ово пи та ње нас је то ли ко збу ни ло, да смо без збо гом отр ча ли пре ко по то
ка пра во ку ћи. Ми у дво ри ште, а из со бе тет ка до зи ва сад јед но, сад дру го:

ка мо сте, За го, Ма ро?

Бр зо по тр чи мо у со бу, а тет ка ле жи бо ле сна, че ло јој вру ће, би ла је на зе бла 
про шлог да на на пра њу па ни је од ју тра ни из ла зи ла из со бе. упла ши ли смо се 
што је ви ди мо у по сте љи и још бо ле сну, јер је увек по сле нас ле га ла а пре нас 
уста ја ла, ни кад не бо лу ју ћи. До се тив ши се на шој збу ње но сти она ре че:

ни је то, ни је ни шта,
бр зо ће ме не про ћи,
са мо ми мо ра те по мо ћи
да се жи ви ни да жи та,
по ме те око ог њи шта...

Још она ни је ни да ла рас по ред по сла, на ста гра ја и ве се ла утр ка, као да је 
тет ки на бо лест не ка нео бич на сре ћа. Ма ра отр ча да по ку пи ја ја по гне зда ра ма. 
па вле на во ду, на да ис ко па кром пи ра, но вак оте ра кра ве на па шу, За га по тр ча 
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да ску ва тет ки ка ми ли це. Свак је без ика кве за по ве сти на јед ном знао шта тре ба 
чи ни ти. Та ко је тра ја ло це ла три да на; а кад се тет ка ди же, за ви ри у сва ки кут и 
сва ки за мо ту љак, па ре че за до вољ но:

па ви још бо ље зна те
по слом да упра вља те,
и да се др жи те ре да,
кад вам се не за по ве да.

И ка сни је смо тет ки по ма га ли, али ни кад са то ли ко по ле та и успе ха као у 
то ку та три да на ње не бо ле сти.
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уобра же ни при род њак

Био је у јед ној гру пи пи о ни ра при род ња ка не ки хва ли сав де чак Вла ста. при
чао је да зна све вр сте леп ти ра, све пти це, да по зна је тра ве и др ве ће. Јед ном 

је та ко раз го ва рао у школ ском дво ри шту са во ђом при род њач ке гру пе, ста ри
јим дру гом. на зе мљу пу ну мр ва, по сле од мо ра, сва ки час су сле та ле пти це.

– ка ко је леп овај врап чић! – уз вик нуо је Вла ста по ка зу ју ћи на се ни цу.
уско ро су и оста ли дру го ви при ме ти ли да Вла ста ни је та кав зна лац ка ко је 

во лео да се по ка зу је; али је он и да ље са мо у ве ре но се ни це на зи вао врап ци ма, 
ја сен ора хом, тре шњу кај си јом, па је во ђа гру пе од лу чио да не што озбиљ ни је 
пре ду зме, ка ко би га из ле чио. по чет ком школ ске го ди не он по ве де све сво је 
ма ле при род ња ке на ава лу. у под нож ју се за у ста ви по да ље од пла ни нар ске ста
зе обе ле же не оним цр ве но бе лим ок ци ма слич ним огром ном го лу би јем оку, и 
упи та би ли ко без ње го ве по мо ћи, пре ма са ве ти ма ко је ће им да ти, мо гао гру пу 
да до ве де до пла нин ске ку ће. Још ни је ни до ре као да ће то би ти ис пит за њи хо
ве пла ни нар ске ве шти не, да ће их он по из да ље пра ти ти да ви ди иду ли до брим 
прав цем и да им се на ђе у не во љи, а Вла ста се ја вио.

– на ста зи ко јом ће те по ћи би ће че ти ри рас кр шћа, – обра ти му се тад во ђа. – 
на пр вом ћеш уда ри ти пу та њом по крај ко је ра сту мла де бу кве, на дру гом пу
тељ ком по ред ја во ра, на тре ћем по ред ја се но ва, на че твр том ћеш по ћи пу та њом 
крај ко је ра сте ста ри дуд.

Чим су се ста ли пе ти, Вла ста је по чео дру го ви ма да об ја шња ва вр сте др ве
ћа огла ша ва ју ћи па вит за бр шљан, ле ску за ли пу, та ко да су га они ко је је хтео да 
учи сва ки час ис пра вља ли. Бр зо су у раз го во ру сти гли до пр вог рас кр шћа: ле во 
су ра сле три бу кве а де сно три гра ба, а он је уда рио огран ком ста зе по ред гра бо
ва уз вик нув:

– ево на ших бу ка ва!
на јед ном се из гра бо вог ли шћа за чу глас:

Де ча че, де ча че, ја ни сам бу ква,
ја сам ро ђак ње зин граб.
За це ло си из на у ке о др ве ћу
у шко ли био вр ло слаб.
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________    Чобанин пчела   ________

по гле дај до бро мо је ли шће,
иви ца му је као вез,
а на ли сту бу ко вом не ма
баш ни је дан је ди ни рез.

Бу ков лист је там но зе лен,
гла дак и по ма ло крут,
а мој је лист го то во на бран,
и ма њи и зе ле но жут.

Сре ћом ове ре чи је чуо са мо Вла ста и од мах је уда рио су прот ном ста зом 
ре кав ши дру го ви ма да је из да ле ка био по ме шао граб и бу кву и об ја шња ва ју ћи 
раз ли ке из ме ђу ова два др ве та ка ко је тек ма ло час од гра ба чуо. кад су се при
бли жи ли дру гом рас кр шћу, при ме ти да и ле во и де сно ра сте опет слич но др ве ће, 
па ка ко му се ја вор учи нио пла тан, по вео је дру го ве су прот ном ста зом уз вик
нув ши хва ли са во:

– ево ја во ра!
а то бо жњи ја вор за шу мо ри:

Ви ди се да ло ше, де ча че, знаш
шум ски зе ле ни свет,
ја ни сам ја вор иако лист ми
има пр сти ју пет.

Ја во ро во ли шће је ве ће и та ње,
на у чи, не бу ди лен,
а ја сам ње гов друг нај бо љи,
ја сам, де ча че, клен.

Гле, ли шће ми је за га си то,
и чвр шћи ми је длан;
про у чи ме нај пре па он да ле зи,
от спа вај по да мном сан.

Шум из кле на опет је са мо он чуо и опет се из го во рио као и ма ло час да је 
из да ле ка по ме шао ова два до бра шум ска дру га. Да се не би по но во обру као, 
у се би се по чео пре сли ша ва ти иду ћи пре ма тре ћем рас кр шћу ка кви су ја се ни, 
али се се тио са мо да им ви ше ли сто ва пе ра стог об ли ка ра сте на ду гач кој за јед
нич кој пе тељ ци, та ко и по тре ћи пут по гре ши и по ве де дру го ве ста зом по крај 
ко је је ра сло ста ро гра на то ба гре ње, ни ма ло слич но оном пот ши ша ном град
ском, те га већ пр ви ба грем за у ста ви:

Ти, деч ко, за це ло за дре ма
ка да од ста рог ба гре ма
по ми сли да су ја се ни,
или ти сун це ју тар ње
очи све тло шћу за се ни.
Ја сен је ста бла глат ко га,
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ја сен ра сте у бо ко ру,
ве ћи су му ли сто виду ка ти;
ја имам ко ру опо ру,
ја имам нок тебо дљи ке,
жу ће је ли шће у ме не –
на у чи, не мој се бру ка ти!

Че твр том рас кр шћу Вла ста се ипак бли жио са пу но по уз да ња, иако су га 
дру го ви ста ли за дир ки ва ти што стал но гре ши и за чи ка ва ли да ће и по след њи 
пут за це ло опет пр во уда ри ти по гре шним пу тем. ко не би по знао дуд; ми слио 
је он, оми ље ну деч ју воћ ку. ко ли ко пу та је ње го во гра ње тре сао. у са мо у ве ре
но сти, не окре ћу ћи се и у дру гу стра ну, по ђе ра до сно пре ма пр вом др ве ту зде
сна за ко је би се за клео да је дуд, али га и оно за у ста ви:

Ти не иди туд, ти не иди туд,
ја сам оско ру ша, деч ко, ни сам дуд!

ли сто ви су мо ји ко ри та сти, уски,
и чвр шћи и жу ћи. За гле дај ме људ ски!

Вла ста ни је ни са че као да му оско ру ша ка же све што је на у ми ла, већ ско ро 
уда рив ши у плач по ђе на су ми це уз бр до, али су га дру го ви сти гли и да би га уте
ши ли, ста ли му се ис по ве да ти да ни они не по зна ју мно го др ве ће, ни нај о бич
ни је, да док иду кроз шу му ви де са мо да су окру же ни зе ле ни лом, и та ко су га 
ма ло сми ри ли. ка ко су би ли при са мом вр ху, и без од ре ђе не ста зе су из би ли 
не да ле ко од пла нин ске ку ће. од мах за тим их је су сти гао и во ђа и по хва лио 
Вла сту да је до бро за да так из вр шио, сме шка ју ћи се при том зна чај но као да је 
знао да је др ве ће про го во ри ло, или као да је лич но на сва ко др во по слао по не
ко га, да се де ча ку на ђе на ру ци, да га опо ме не ако по гре ши. по сле ово га су се 
игра ли лоп те, жму ре, тр ча ли су, при ча ли, ску пља ли би ље за хер ба ри јум а пред 
по ла зак ку ћи ухва ти ли се у ко ло и са ми за свој ра чун за пе ва ли пе сму:

Гле дај на шег ар се на,
не по зна је ја се на.
Гле дај на шег Сре те на,
не по зна је ке сте на.
Гле дај дру га Ђу ке,
не зна шта су бу кве.
па ни на ша ле на
не по зна је кле на.
а Ми ла и Ве ра
не по зна ју це ра.
Гле дај дру га Стра хи ње,
не по зна је бре ки ње.
не зна во ђа Вла ста
ни шта осим хра ста.
а иду ће го ди не
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________    Чобанин пчела   ________

сви из на ше дру жи не
зна ће већ име на
ја во ра и кле на,
ја се на и гло га
и још мно га, мно га
и све ре дом њи не
ва жне осо би не.

И та ко је и би ло.
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До чек пла ни на ра

Има кра је ва у пла ни на ма ку да љу ди рет ко за ла зе. За то су и пти це и звер ке, и 
би ље та мо увек жељ ни го сти ју и сва ког на мер ни ка за у ста вља ју да по се ди 

ко ји дан ме ђу њи ма. Њи хо вој ра до сти ни је би ло кра ја кад јед ног ју тра ма ли 
про пла нак на Ја стреп цу од јек ну од ве се лих деч јих гла со ва:

Здра во, бу кво, здра во, је ло,
здра во, хра сте ста ри!
До шли су вам у по хо де
ма ли пла ни на ри.

Здра во, ли јо, ве ве ри це,
ја зав че и ме до!
Здра во, здра во, сви ма ва ма,
гор ске зве ри ре дом!

Здра во, пу ти и бо га зи,
стр ме ста зе пре ке!
Здра во, гор ски ви из во ри,
по то ци и ре ке!

Зец ра до зна ло про ви ри иза бу се на. Из ме ђу сто лет ног др ве ћа ко ра ча ла је 
че та де це нео бич но об у че не. Сва ко је на ле ђи ма но си ло зе ле ну тор бу. на но га
ма су има ли пот ко ва не ци пе ле, а пре пла ну ла ко ле на су им ви ри ла из крат ких 
га ћи ца. Ви ју га ју ћи ста зом је дан по је дан, де ча ци су ма лим се ки ри ца ма за се ца
ли ко ру бу ка ва крај ко јих су про ла зи ли, да при по врат ку не би за лу та ли. То ли
ко мно го људ ских би ћа на јед ном зец још ни је био у свом ве ку ви део, и за то се 
као стре ла спу сти у ја ру гу да чу до ја ви оста лим звер ка ма. не ве ру ју ћи сво јим 
уши ма по ђу за њим ме двед, ве ве ри це, ја то пти ца, не ко ли ко ја га ња ца, по тра гу 
ко ји су де ча ци у др ве ћу за се ца ли.

пла ни на ри су се би ли за у ста ви ли на ли ва ди оп ко ље ној огром ним бу ква
ма, по ски да ли тор бе с ра ме на па их по ве ша ли о гра ње. Би ло је ме ђу њи ма и са
свим ма лих де ча чи ћа и де вој чи ца, и они су се чи ни ли нај за по сле ни ји. Све су 
не ку да трч ка ра ли, не што ја вља ли и мо та ли се око но гу ста ри јих, ко ји чим про
на ђо ше у бли зи ни из вор, ста до ше да раз ви ја ју ша то ре.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



197

________    Чобанин пчела   ________

не мо гу ћи ви ше ср цу одо ле ти ста ри ме двед изи ђе иза бу кве, ода кле је у де
ча ке ви рио, па их по здра ви:

До бро нам до шли!
ка ко љу ди ка жу.
Ја сам су сед ваш,
чу ва ћу вам стра жу,
да вас не по кра ду
до кле сте у шет њи
или ка квом ра ду.

ли це ста рог ме де би ло је то ли ко до бро ћуд но, да га се пла ни на ри ни ма ло 
не упла ши ше. Је дан му чак и ру ку пру жи и се де крај ње га на тра ву.

Љу бо мо ран што је ме да с де цом већ скло пио при ја тељ ство ис ко чи на ли ва
ду зец ну де ћи и он сво је услу ге:

Ја ћу ва ма гла сник би ти,
ве сти ћу вам пре но си ти!

Из го во рив ши ово зе ка се по сти де и са кри иза ме две да, сре ћан што су пла
ни на ри ве се лим кли ца њем до че ка ли ње го ве ре чи.

по сле ово га на ста пра во утр ки ва ње ко ће се пре с де цом спри ја те љи ти. 
Вр те ћи уми ља то ре пом и ли ја се ста де ула ги ва ти:

Ми ло ми је, го сти ма ли,
што сте од свих иза бра ли
за бо ра вак шу му на шу.
До зва ћу вам сад ја гањ це,
оти шли су баш на па шу
ту низ шум ске на ше клан це.
До ве шћу вам де цу сво ју
кад се ку ћи с шет ње вра те,
да се с њи ма по и гра те.

Иако су слу ти ли да су им зве ри при ја те љи, пла ни на ри се ова ко ср дач ном 
до че ку ни су на да ли. Њи хо вој ра до сти ни је би ло кра ја кад се од не куд ство ри и 
ве ве ри ца по здра вља ју ћи их:

До бро до шли, ми ли го сти!
Сва ког да на кад се по сти
и ста не се ле ска бра ти
с на ма ће те ве че ра ти.

Сад се осло бо ди и јед но од ја га ња ца што су се ту на шли па им се обра ти:

Ја сам јаг ње Ши ља
из чо бан ског ста на
Мо ја вас је ле по
по здра ви ла на на:
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да ва ће вам ли тар
мле ка сва ког да на.

До ска ку та ту и не ка жа ба па не стр пљи во пре ки де јаг ње:

До бро до шли, креке, креке!
Ја сам жа ба до ле с ре ке.
по зи вам вас на ку па ње,
на пе ца ње, на сун ча ње!

пред ве че, ваљ да да их ма ло по пла ши, над не се се над про план ком црн 
облак. Де ца се пре па до ше зби ља, па за бо ра вив ши на сво је но ве при ја те ље по
жу ре у ша то ре. облак се на то гро хо том на сме ја:

До бро нам до шли, пла ни на ри!
Ја сам Гра до ња, облак ста ри.
Твр ду вам за да јем реч и во љу:
не ћу сла ти ки шу док сте ви у по љу.

Ре кав ши то вра ти се у ја ру гу ода кле се и по пео, а де ца се она ко умор на уву
ку под сво је ша то ре на по чи нак. Да их не би бу ди ле, мно ге се звер ке ра зи ђу на 
пр сти ма, а пти це уде се успа ван ку:

Сад ла ку ноћ, пла ни на ри!
Мрак је пао, ал’ не ма ри:
ме двед крај вас чу ва стра жу,
зе чи ћи му сви по ма жу.
а кад сва не, ро са ка не,
се ни чи це, гр ли чи це,
пе смом ће вас про бу ди ти,
ви у игру по жу ри ти.
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пад са сте не

у, шу ми се пла ни на ри обич но ни су уда ља ва ли је дан од дру гог. на ро чи то 
, мла ђи ма ни су до зво ља ва ли да са ми вр шља ју. За јед но су од ла зи ли да ку пе 

су вар ке и ивер је, за јед но су си ла зи ли на ре ку, бра ли ја го де и ис пи ти ва ли око
ли ну. Иван је, ме ђу тим, во лео да сам за ђе ме ђу др ве ће, да пр ви про на ђе ка кав 
нов из вор, про ва ли ју или сте ну са ко је је ви дик ши рок. Јед ног да на док су дру
ги би ли за по сле ни око ша то ра, он се ис кра де и за ђе ду бо ко у шу му. Ме ђу огром
ним сто лет ним де бли ма чи нио се као па ту љак, и пти це гле да ју ћи га та ко ма ле ног 
да за и ла зи у го ру, уз не ми ри ше се и ни ка ко га не пу шта ху из ви да.

За ви ру ју ћи у ду пље др ве ћа под остру ге што су по кр че ви ни ра сле, у жбу
но ве, Иван сти же на не ку сте пе ни ча сту сте ну ода кле се ви де ла сва око ли на. 
као оча ран по гле да под со бом у мо ре зе ле них кру на. под сте ном спа зи три зе ца 
где опре зно чу че и не што слу ша ју. пти ца са ја во ра га опо ме ну:

па зи ка ко га зиш,
пла ни на ру ма ли,
мо же ис под но ге
ка мен да се сва ли.

ка ко то пти ца ре че, ка мен се зби ља под Ива но вом но гом од ва ли и он се от
ко тр ља низ сте ну. Сре ћом је она би ла об ло же на ма хо ви ном, те ма ли шан огу ли 
са мо ко жу на ру ка ма и че лу и оне све сти се. Ви дев ши зло пти ца од ле те пре ма 
ло го ру да по зо ве у по моћ. Зец пред чи ју се ку ћу до ко тр љао та ко ђе се пре па де 
па от ска ку та до су се да и за мо ли:

Дру же зе че, јао,
пла ни нар је пао
од о зго са сте не,
сад ле жи код ме не
пред ку ћом на тра ви,
до ло го ра бр зо
по тр чи па ја ви.

у ча су се ску пи чи та ва го ми ла зе че ва, ве ве ри ца и ме чи ћа. Јед ни су де ча ку 
бри са ли вла жним ли шћем окр ва вље на ме ста, дру ги упла ше но ска ку та ли око 
ње га, док је зец пред чи ју је ку ћу пао стал но из да вао на ре ђе ња:
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не ка је дан бр зо
до из во ра оде
и до не се чи сте
у ти кви ци во де
да на че лу ње му
опе ре мо ра не,
да нам се по вра ти
и крв да му ста не.

Је дан од зе че ва бр зо узе ти кви цу и оде по во ду а уз ње га их отр чи још не ко ли
ко. Сва ко је хтео да што год по мог не, да дâ до бар са вет. не ка ве ве ри ца пред ло жи:

не ка ко год отр чи
па за мо ли со ве
да нам да ду ли шћа
и ко ре од зо ве.

Чу ла сам одав но,
још од сво је ба ке,
да се зо вом ле че
бољ ке сва ко ја ке.

Дру га опет до не се жу ту гу ји ну тра ву и по са ве то ва зе цу:

Тре ба му на ра ме
на це ди ти ма ло
гу ји ног мле ка,
ста рин ско га ле ка.

нај мла ђе ме ђу ме чи ћи ма што су се ту на шли стал но је опет пла ка ло ми
сле ћи ваљ да да је де те по ги ну ло. Дру го је, до нев ши на ли сту ме да из пе ћи не, 
пред ла га ло:

а ме ни је при чао
наш по кој ни де да
да пре ко свих ра на
пре ко свих озле да,
пре ма за ти тре ба
ка пљи ца ма ме да

у тај мах стиг ну и зе че ви са во де и де ча ци из ло го ра са за во ји ма па га осве
сте и озле де му ис пе ру и за ви ју. Бо је ћи се ипак да им пре ко но ћи не до би је ва
тру, пла ни на ри за кљу че да би до бро би ло по зва ти ле ка ра из гра да. ни су зна ли 
са мо ка ко би нај бр же до ње га до шли јер је град био по да ле ко, а ко ња и ко ла у 
пла ни ни ни су има ли. на чув ши о че му де ча ци го во ре нај ста ри ји ме ђу зе че ви
ма упи та оста ле ко ји би хтео да отр чи у град по ле ка ра. Ја ви их се пу но, а он 
иза бе ре нај бр же га и на по ме ну му да се у гра ду обра ти пр вом мар ве ном ле ка ру 
јер он бо ље раз у ме го вор звер ки, па ће га он упу ти ти да ље ко га да зов не. овај 
та ко и учи ни. у дво ри шту ве те ри на ре вом би ло је пу но звер ки па ци је на та, али 
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________    Чобанин пчела   ________

кад су чу ле ка кав је слу чај, про пу сте пр во на шег зе ку. Ве те ри нар га по зна де и 
обра ти му се као ста ром дру гу:

Ми се по зна је мо,
ка ко ми се чи ни,
ле чио сам јед ном
звер ке у пла ни ни:
ме две де од сип ње
од ста ро сти ву ке,
ва ма пре ви јао
но жи це и ру ке.

Зец гла сник му од мах об ја сни за што је до шао и та ко оду и за мо ле сре ског 
ле ка ра да од мах кре не ма лом ра ње ни ку. ле кар по не се со бом пу ну тор бу ле ко
ва, обо де ко ња па за зе цом у пла ни ну. кад је пре гле дао де ча ка, пре ви је га и 
оста ви не ке ле ко ве. За бри ну тим пла ни на ри ма ре че да озле де ни су опа сне и да 
ће Иван за два да на оздра ви ти.

кад ле кар оде, ра зи ђу се јед на по јед на и звер ке да не би раз го во ри ма сме
та ле бо ле сни ку при од ма ра њу. на по врат ку су сре та ле ста нов ни ке шу ме и на 
њи хо ва не спо кој на пи та ња ка ко је Ива ну од го ва ра ле:

До бро би ће, мле ка пи ће
по ва здан, ма ли бан.

До бро би ће, оздра ви ће
ма ли цар, пла ни нар.

Та ко је и би ло. по сле три да на де чак је опет лу тао по шу ми, за ви ри вао у 
жбу ње и ве рао се по сте на ма.
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Го сти

Тет ка из Бран ко ви не је во ле ла го сте. Би ва ла је све ве се ли ја, уко ли ко нас је 
ви ше сти за ло. За то смо и ми за вре ме ле то ва ња у се лу сло бод но по зи ва ли 

се би по не ко га на дандва: јед не за то што смо се де ли с њи ма у ис тој клу пи, дру
ге што ни кад ни су би ли у се лу, не ке што ни су има ли ро ди те ља, а не ке што су 
ле по пе ва ли или сви ра ли. Јед ном смо та ко при ли ком при ма ња све до чан ста ва 
ишли у Ва ље во на об да ни цу и на по зи ва ли се дру го ва и дру га ри ца. пр во је тет
ки на кћи об ја ви ла да је по зва ла у не де љу три дру га ри це. осме ли се та да и на
де жда уја ко ва и при зна де да је и она по зва ла два го ста за тај дан. на ша бра ћа 
из ја ви ше да ће и њи ма до ћи дру го ви: дво ји ца на ко њи ма, је дан на точ ку и још 
тро ји ца пе ша ка. осме лих се и ја да при знам да ће и ме ни сти ћи то га да на го
сти. Де да је био при су тан кад смо ово тет ки об ја ви ли, па се ра до сно на сме ја:

е, то је уста нак пра ви!
То је чи та ва бу на!

Ви де ћи да смо се ми по сти де ли, од мах до да де:

не ка сте го сте зва ли!
ако не бу де клу па,
се де ће мо по тра ви;
не бу де ли ко ла ча,
има ће мо со му на;
не имад не мо ли пи ћа,
би ће из вор ске во де;
не ма ли још пи ли ћа,
јаг ње на ра жањ оде!

по сле ово га де да нас је ме рио је смо ли до стој ни го сти ју: је смо ли до вољ но 
чи сти, до вољ но ле пи, отре си ти и па мет ни па он да при лич но стро го по зва:

Де, ви што учи те шко лу,
хо ди те бли же пред ме не,
не гле дај те та ко пре да се!
ко је оно осо би не
ста ре Сло ве не кра се?
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пи та ње је би ло нео бич но ла ко. До бро је што ни је, ре ци мо, упи тао: ко ли ко 
ће зец ка сни је сти ћи на ме ту ако у по ла пу та уга не че твр ту но гу, или ко ли ко је 
срп ске вој ске би ло на плоч ни ку. ова ко се на јед ном ја ви не ко ли ко гла со ва:

Сло ве ни су би ли бла ги,
Сло ве ни су би ли сме ли.
они су ло ви ли до ста.
они су га ји ли пче ле.
И во ле ли мно го го ста.

Из гле да да је де да че као са мо да се се ти мо ове по след ње осо би не, па је стао 
да нам при ча о го сто љу бљу, из ја вив ши да нас још ви ше во ли кад ви ди да има мо 
при ја те ља и да се ра ду је мо да нам до ђе. За тим нас је об ра до вао ве шћу да ће за 
нај мла ђе го сте пе ша ке по сла ти ко ла у Ва ље во са су се дом Ми ло ва ном кав гом. 
За то вре ме је тет ка сми сли ла ка ко да рас по ре ди по сао, да би смо го сте што бо ље 
до че ка ли. До ла зак го сти ју био је увек при ли ка да она ис пи та на шу уме шност, 
вред но ћу и во љу за рад. по што смо по ло жи ли ис пит код де де, узе нас она да 
нам де ли ду жно сти:

Иди алек са на та ван
па ски ни ора ха вре ћу,
ро ди ли су до бро, на сре ћу!
Из бри ши, на до, аван,
ме си ће мо су тра пи ту.
Ти, Ма ро, про сеј бра шно
на оно ме но вом си ту.
Го стин ску со ву, За го,
као за пра зник ра спре ми,
исун чај до бро ства ри.
по ку пи, Зо ро, сва ја ја
што на ђеш у гне зда ри.
Свуд око ку ће тра ву
нек пле ве па вле и Бо жа,
ево им два ста ра но жа.

при овој по де ли по сла нај мла ђи су у пр ви мах оста ли не по ме ну ти, али чим 
је ста ри је упу ти ла, тет ка ре че сит ној бо ра ни ји:

Ви, ма ли, на по то ку до ле
опе ри те нок те и уши
и ко су да се бли ста,
јер го сти, да зна те, во ле
са мо де цу што су чи ста.

Ма ли ша ни као да ни су би ли овим по слом за до вољ ни, док смо им ми ста
ри ји за ви де ли за ми шља ју ћи ра до сти на во ди, по сун ча ном да ну. на сво ју сре
ћу ја до би јем ду жност да их чу вам на по то ку, ка ко се не би ви ше ис пр ља ли не го 
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

опра ли. упра во кад смо по ла зи ли на во ду, уме шао се и те ча у овај раз го вор ци
ља ју ћи на свог нај мла ђег си на и мо је две се стре ко је су ви ше во ле ле да се игра ју 
не го да по ма жу:

Го сти узи ма ју са мо
во ће што су де ца бра ла,
и пи ју са мо во ду
из оно га бо ка ла
што га де ца до не су с че сме.
Го сти мно го во ле и то
кад до ма ћи но во де те
уме ле по да чи та
и зна да го во ри пе сме.

кад сам се вра ти ла са по то ка чу ла сам под хлад ња ком Да ни ла ка ко сри че:

Босасејепросо.
косакосипороси.

а мо је се стре су сто је ћи на кра ка стим ле стви ца ма бра ле во ће за су тра дан.
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кћи ви ли ног ко њи ца

по ђи те кроз шу му ста зом пра во, он да скре ни те де сно, па код ја ру ге ле во за о
би ђи те шу ма ре ву ку ћу, и опет кре ни те ле во, па кад нај зад уда ри те још јед

ном на де сно, у прав цу ста ре бу кве, та мо је пањ где жи ви кћи ви ли ног ко њи ца.
она је ма ла, ма ла де вој чи ца, ве се ла и про зрач на као ви лин ко њиц. Сви до 

по след њег ство ра у ње ној око ли ни во ле је и ма зе. Бу бе, па у ци, ко мар ци, сви ци, 
мра ви и па туљ ци ра до се с њом игра ју. кад по ђе да ле ко у шу му, па туљ ци је чу ва
ју да се не упла ши ву ка или ме две да. кад пад не мрак, сви ци до ле те да јој све тле. 
кад за дре ма, ко мар ци и пче ле зу је, да је што пре успа ва ју. ако јој се во за, мра ви 
од ча ши це жи ра на пра ве ко ли ца па се по њих два де сет упрег не, да би мо гли ју
ри ти као стре ла. ако по же ли да се љу ља, па у ци на чи не за час љу ља шке, обе се их 
о ка кву гран чи цу, и ма ла кћи ви ли ног ко њи ца се ни ше на њој по цео дан.

али се јед ног ју тра ма ла не ста шни ца ис кра де од сво јих дру го ва и са ма по
бе же на ре ку. Хте ло јој се да се ма ло по во ди про во за. Сед не на лист бу кве што 
је ста јао у во ди крај оба ле и оти сне се на ње му као на чам чи ћу низ та ла се. пло
ви ла је та ко она, пло ви ла, и би ла мно го ве се ла по сма тра ју ћи кра је ве кроз ко је 
је те кла ре ка. Зе чи ћи са оба ле су је за ди вље но гле да ли, ни кад ни су ви де ли та ко 
ма ле де вој чи це. пат ке што их је сре та ла ду бо ко су јој се кла ња ле а пти це ле те ле 
крај ње оба лом.

Све је би ло не мо же би ти леп ше, али не сре ћа се увек из не на да до го ди. на и
шав ши на не ку ма ти цу, ча мац јој се пре вр не и она упад не у ре ку те се уда ви. а по
сле не ког вре ме на та ла си из ба це на оба лу те ло ма ле кће ри ви ли ног ко њи ца. Ту да 
слу чај но на и ђе вра бац, њен су сед, па кад ви де да је си ро та ма ла де вој чи ца умр ла, 
прх ну од мах да ја ви ње ним при ја те љи ма. Та ко се глас о ње ној смр ти ра ши ри 
бр зо по шу ми, и па туљ ци од мах отр че да од не су вест ње ном оцу, ви ли ном ко њи
цу. Тр ча ли су што су игда мо гли и на ђу га крај не ког по то ка. Чим чу шта се до го
ди ло ма лој де вој чи ци, ви лин ко њиц по ју ри на ли ва ду где је ле жа ло ње но те ло, 
али се па туљ ци ма чи ни ло да не ле ти ипак до вољ но бр зо.

– Ви лин ко њиц је не ми ло ср дан, – ре че пр ви па ту љак гла сно пла чу ћи, – он 
не жа ли сво ју кћер.

– он са да раз ми шља о на чи ну ка ко ће је ожи ве ти, – при ме ти дру ги.
Чим су сти гли на ли ва ду крај ре ке и чим је ви лин ко њиц ослу шнуо ср це ма ле 

уто пље ни це, за мо лио је па туљ ке да од мах по тра же ис точ ни ве тар и до ве ду га 
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

на ли ва ду, јер ако га пре ве че ри не на ђу и де вој чи ца за но ћи оба мр ла, ни ко јој 
ви ше не мо же по мо ћи.

Чув ши ово по ју ре па туљ ци и сви дру ги ње ни при ја те љи да тра же ис точ ни 
ве тар, али као за па кост од ње га ни тра га ни гла са, јер је већ би ло пре ва ли ло 
под не. Је два у зло до ба, кад се сун це ста ло кло ни ти за ла ску, на ђу га у ја ру зи, за
ву као се и ћу ти.

– Ма ла кћи ви ли ног ко њи ца је умр ла, хај де бр зо до ње, јер ће ско ро ноћ, – до
вик ну му па туљ ци.

И ве тар је мно го во лео љу би ми цу па ту ља ка и бу ба, па се од мах диг не из ја ру ге 
и за трен ока се на ђе на ли ва ди. угле дав ши га ви лин ко њиц га за гр ли пре кли њу ћи:

– ожи ви мо ју ма лу кћер, мо лим те се, ожи ви је што пре, јер ће за ко ји час 
за ћи сун це и би ће ка сно. ожи ви ми је, ти је ди ни то мо жеш учи ни ти.

а ис точ ни ве тар ста де пр во ти хо, ти хо, па он да све ја че ду ва ти у кри о ца оба
мр ле де вој чи це, не би ли их по кре нуо. За ни ха се од ње го вог да ха окол на тра ва, 
по том шу ми ца око ли ва де, а кри ла ма ле де вој чи це још ле жа ху не по крет на. Ње ни 
дру га ри ми сле ћи да је ни ве тар не мо же ожи ве ти ста ну пла ка ти гор ко. утом он 
још јед ном из све сна ге ду не и ње на кри о ца се ла га но по кре ну, очи јој се за чу ђе но 
отво ре као код де це про бу ђе не из ду бо ког сна.

– ожи ве ла је, ожи ве ла! – по ви чу ра до сно ње ни дру го ви па туљ ци, а ви лин 
ко њиц је узе у на руч је и оба су по љуп ци ма.

кад се ис точ ни ве тар опет вра тио у ја ру гу, по са де мра ви сво ју љу би ми цу 
у ко ли ца на чи ње на од жи ро ве ча ши це и по ве зу је ње ној ку ћи. крај ко ла по ђу 
сви ци са сво јим све ћи ца ма, јер је већ па дао мрак, бу бе уде се нај леп шу свир ку, 
а ви лин ко њиц се вра ти на по ток, крај ко га је обич но но ћи вао.
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Цр на Ба ка

Ста ра Ци ган ка Ру жа из на шег се ла во ле ла је да га та, али она то ни је чи ни ла 
да ва ра де цу и љу де, из ко ри сто љу бља, већ је ужи ва ла у њи хо вом ла ко вер ју 

и по сле не ко ли ко да на им је при зна ва ла да је у се лу чу ла оно што су они ми сли ли 
да је ви де ла у дла ну. кад би ко је де те по од ра сло и са зна ло тај ну на ко ји на чин 
она све по га ђа, за јед но би с њом ужи ва ло у чу ђе њу мла ђе де це ко ја пр ви пут до
жи вљу ју га та ње.

Ру жа, или Цр на Ба ка, ка ко смо је у де тињ ству зва ли, уме ла је и да се на ша
ли и да бу де стро га пре ма на ма, да сво ју га тар ску ве шти ну упо тре бља ва у ци љу 
вас пи та ва ња. До се ћа ли смо се да је ту би ла че сто у са ве зни штву са тет ком. 
Тет ка ни је ма ри ла Ци га не скит ни це и бес по сли ча ре, а на шу Цр ну Ба ку во ле ла 
је што је она ус пе ла да се осло бо ди мно гих ма на сво га ро да, што је би ла чи ста и 
зна ла да се ша ли.

Би ли смо го то во сви по од ра сли, ка да Ми ле ни је био још до жи вео да му Цр на 
Ба ка га та. пр вог ле то ва ња кад смо и ње га по ве ли у се ло, за све вре ме смо му у ко
ли ма при ча ли о њој и ње ној ве шти ни, прет ста вља ју ћи му као да она зби ља уме да 
чи та са дла на. Већ пр вих да на по сле на шег до ла ска сти гла је Ру жа да пре тре са 
ву ну за ја сту ке и со бом до ве ла и свог ма лог уну ка Си му, Ми ло вог вр шња ка. Цр на 
Ба ка и Ми ле су се бр зо по го ди ли: да она ње му га та а он да на у чи сло ва ње ног Си му. 
Раз гле дав ши не ко ли ко ча са ка ње гов длан, по че ла је она као из књи ге чи та ти:

на ма ло ме дла ну тво ме
ви дим не ку чуд ну ша ру:
ву чеш за реп ма цуМа ру,
за у зда ваш сво је ку че,
а од ју че
не слу шаш ни сво ју тет ку,
по пра ши ни се даш сву да
у но во ме свом ха љет ку.
За трен ока
из гу биш се до по то ка.

Ми ле је зи нуо од чу да от куд јој та моћ по га ђа ња, не слу те ћи да смо јој ми би ли 
уна пред све ис при ча ли, а ми смо сви углас по ви ка ли:
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

Све је та ко, све је та ко,
Цр на Ба ко!

Де чак је сад по же лео да зна уме ли Цр на Ба ка још ко ме да по га ђа шта је згре
шио, сем де ци и љу ди ма, па је бр зо отр чао да до ве де при пи то мље ног пе тли ћа 
Шар ка, ко га је Цр на Ба ка зна ла још од лањ ске је се ни кад је био тек ма ју шно 
жу то пи ле. она је пе тли ћу чи та ла из кре сте, што је би ло из не на ђе ње и за де цу 
ко ја су зна ла ње ну до ви тљи вост. ли це га та ри чи но има ло је из раз као да чи та 
суд би ну це лог не ког на ро да, а Шар ко је упла ше но кре штао и гле дао је сад јед
ним сад дру гим сво јим ру ме ним оком слич ним ђин ђу ви.

Зла ман гу па, по ку ћа ра,
и ко ли га са мо са зда!
Ти на пра гу чу чиш ва зда,
до ма ћи ма све уз ску те,
уза луд те сва ко ка ра,
за луд сви се ре дом љу те.
Раз био си ју че зде лу,
по ог њи шту, по пе пе лу,
пра шио се це лог да на,
још ти кре ста ума за на,
а ипак те во ли сва ко.

кад је за вр ши ла и он јој уз огро ман шум ума као из ру ку, сви смо опет грак ну ли:

Све је та ко, све је та ко,
Цр на Ба ко!

кад већ та чуд но ва та Ба ка зна све да по га ђа, ми слио је де чак, дај да се ви ди 
шта ће ре ћи ма ци Ма ри чи је је ма не и под ви ге он до бро знао, па је мо гао Ба ки но 
зна ње под вр ћи озбиљ ном ис пи ту. не слу те ћи ни шта ма ца се сун ча ла ту у бли зи
ни на пра ме ну ву не, у сво јој бе ло ри ђој пру га стој бун ди ци. Ру жа се ни је про ти
ви ла да за ви ри ма ло и у њен длан: би ле у бе лим или мр ким бун да ма, све су ма це 
има ле исте осо би не. она је ухва ти не жно за пред ње но ге и при ву че се би у кри ло:

пру жи, ме ни, Ма ро, ша пу!
Ју че ју тром у до ла пу,
кра дљи ви це мо ја ма ла,
ти си мле ко по ло ка ла
и на че ла
два ко ма да си ра бе ла.
И ово на ша пи пи ше:
да не хва таш вред но ми ше,
по ку ћи их сву да има
као ки ше.

опет смо сви одо бри ли, иако је оно за ми ше би ла са мо пре те ра ла. у Ми ло
вим очи ма углед Цр не Ба ке је био огром но ско чио: по го ди ла је и за мле ко и за 
сир и ми ше. Хтео је по што по то да се га та и ку че ту Га ри. кад је он оти шао по 
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Га ру, не ко је од де це бр зо Ба ки до шап ну ло Га рин из гред са ко ко шка ма и Га ри
ну на ви ку да ла је на Ми ла. Иако је ма ло по да та ка има ла о ку че ту, ипак је Ру жа 
не ка ко ис пли ва ла, ваљ да на осно ву ис ку ства са сво јим псом.

не даш, Га ро, ни ком ми ра,
ју риш жа бе око ви ра,
ју риш пи ле, ју риш пра се,
свуд по се лу го вор ка се
да три ко ке пер ја ле па
због те бе су сад без ре па,
ла јеш и на ово де те,
до кле год ти не при пре те.

Сви смо опет углас по ви ка ли:

Све је та ко, све је та ко,
Цр на Ба ко!

Сад се де чак дао у раз ми шља ње ко ме би се још мо гло га та ти, на ко ме би се 
још Ба ки на моћ по га ђа ња да ла ис пи та ти. Имао је у кр лет ци врап чи ћа ко га је 
био у мре жу ухва тио и до нео је и ње га да ви ди хо ће ли Ба ка по го ди ти да врап
чић жи ви у кр лет ци. а Цр на Ба ка, ко ја је врап чи ћа спа зи ла још кад је до ла зи ла, 
баш од то га и по че:

Жао ми је, Џа вле мио,
што те де чак за ро био,
жао ми те, ве се ља че,
ути ша се кад и ре ка
и ве тро ви из да ле ка,
по ћу ти кад и свра ка
и на во ди во де ни ца,
а у те бе кљу нић ра ди.
Жао ми те као да си
ко од мо је уну ча ди.

у оду ше вље њу смо грак ну ли сви, па и де да ко ји се сад ту био ство рио:

Све је та ко, све је та ко,
Цр на Ба ко!

Де да из ја ви за тим да мо ра бе жа ти, јер ка ко је по че ло још ће Ми ле и од ње га 
тра жи ти да пру жи длан, а то не би во лео. Де чак је по ми слио, по сле нам је то при
чао, да де да за то бе жи од вра ча ре што не во ли да свак са зна ка ко је то ју тро пио мле
ко, иако је оно све ште ни ци ма за бра ње но кад се по сти, и ве ли ко ду шно га је пу стио 
да оде. За тим је пу стио и врап чи ћа из кр лет ке, да би Цр ној Ба ки уго дио. по сле ово
га је, пре ма по год би, учио Си му да пи ше и то га да на су већ са вла да ли пет сло ва.

Тек иду ће го ди не у ле то, кад је већ био дру гак, об ја сни ли смо му ка ко Цр на 
Ба ка све по га ђа. Чи ни ми се да му је би ло жао што је то са знао, и зби ља: мо гли 
смо га још јед ну го ди ни цу пу сти ти да ужи ва у овој за ње га при јат ној за блу ди.
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Го лу бо ви пи смо но ше

Тре ба ло је за вре ме не ког ра та не ке вр ло ва жне тај не до ста ви ти са јед ног по
ло жа ја на дру ги. ка ко се вој ни за по вед ни ци ни су усу ђи ва ли са оп шти ти их 

ни бр зо ја вом ни по чо ве ку, ре ше да их по ша љу по го лу бо ви ма пи смо но ша ма. 
Ду го су се са ве то ва ли ко ме би их ме ђу њи ма по ве ри ли па иза бе ру Ви хо ра и Ви
те за, два го лу ба чи јој се вер но сти и бр зи ни сва вој ска ди ви ла. За коп чав им за 
но ге ли ме не ку ти је у ко ји ма су би ла пи сма, ста ри за по вед ник их пу сти из ка ве за 
бла го си ља ју ћи:

по слу жи их да нас, сре ћо,
да пре бро де
бр да, шу ме,
по ља, во де,
да их стра же не ухва те,
да их пу шке не по го де.

Го лу бо ви ве се ло прх ну ше, а кад су би ли код пр ве шу ме где су им жи ве ли 
ро ди те љи, пре сре те Ви хо ра мај ка, па га узе пре кли ња ти:

не мој ићи си не ми ли!
Ду шма ни су по гу би ли
мно го мо је де це мла де,
мо гу исто да нас с то бом
да ура де.

Ви хор ре че мај ци не ко ли ко уте шних ре чи, мах ну јој бе лим кри лом па про ду
жи пут ви ше се не освр ћу ћи. ни су за тим ни не ко ли ко уз ле та на чи ни ли, а пред 
Ви те зом се ство ри ње го ва се стра па, гр ле ћи га кри ли ма, за мо ли:

не мој ићи, ми ли бра те!
Зеб ња ме је об у зе ла:
мо жеш да нас из гу би ти
кри ла бе ла.

И он се бла го отр же из ње на за гр ља ја ре кав ши да мо ра из вр ши ти сво ју ду
жност па ма знао да ће и кри ла из гу би ти.
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Же ле ћи да из бег ну су сре те са по зна ни ци ма и при ја те љи ма, го лу бо ви се 
по сле ово га ди го ше ви со ко над шу му. Ме ђу тим, с вре ме на на вре ме у зра ку би 
ис кр снуо по не ки ја стреб те су мо ра ли опет да се спу шта ју; али кад би опа зи ли 
да их је не ка ме ђу пти ца ма из шу ме по зна ла, по но во су уз ле та ли до под не бе са. 
па ипак би сва ки час ка кав ди вљи го луб ис кр снуо пред ко га од њих ку ша ју ћи 
да за по де не раз го вор:

До бро ју тро, бра те бео!
от ка да те ни сам срео.

До ме не се ма ло свра ти,
имаш ка да пу то ва ти.

ка ко ни су ни ком хте ли ре ћи ку да пу ту ју, а ни су се сме ли ни ча ска за др жа
ва ти, Ви хор је обич но од го ва рао сво јим по зна ни ци ма:

не мам ка да, бе ли бра те
уда је се мо ја се ја,
па је ра да да у ње не
до ђем сва те.

а Ви тез је то бож ту жним гла сом од вра ћао на по зи ве:

Мо рам хит но пу то ва ти,
бо ле сна је мо ја ма ти;
бла го слов би већ по след њи
хте ла да ти.

по сле су се ус пут сме ја ли ка ко су ве што про ма кли не одав ши циљ сво га 
пу то ва ња. на ро чи то су би ли оба зри ви пре ма пти ца ма шпи ју ни ма ко је су их 
слат ко ре чи во сад јед ног сад дру гог по зи ва ле, не би ли им тај не из ву кле и раз го
во ром их за др жа ле. Њи ма су по дру гљи во од вра ћа ли:

не мам са да бог ме ка да,
си ви ти ћу дра го ви ћу.
при по врат ку на вра ти ћу,
три да на код те бе би ћу.

До ви ја ју ћи се та ко стиг ну бли зу по ло жа ја на ко ји су но си ли пи сма. И већ 
су би ли ра до сни што су сво ју ду жност срећ но из вр ши ли, кад Ви тез угле да из над 
се бе не при ја тељ ски аеро план, ко ји су го лу би зва ли ја стре бом, па ре че уз бу ђе
но дру гу:

над пла ни ном куд пут во ди,
гле ја стре ба
ка ко вре ба
и ухо ди.

Скри мо се у пр ву гра ну;
на дру гу ће
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

од ле те ти
мо жда стра ну.

али се Ви хор ус про ти ви:

не сме мо ни ча са ста ти.
До кле ја стреб тај до ле ти,
Ми мо же мо већ од не ти
пи смо че ти.

Док су они та ко го во ри ли, пи лот на аеро пла ну их угле да па ре че пра ти о цу 
иза се бе по ка зу ју ћи на Ви хо ра ко ји је бли жи био:

Гле дај та мо
из над кр ша
где ле пр ша
бе ла пе га,
пи смо но ша
го луб то је.
ни ша ни ти
тре ба ње га.

при ме тив ши сад да су го ње не, си ро те пи смо но ше још ви ше убр за ју до го
ва ра ју ћи се ку да да скре ну, да би ума кле аеро пла ну. И ко зна шта би би ло да се 
из над пла ни не не по ја ви дру ги аеро план по чи јем гла су од мах по зна до ше да је 
при ја тељ ски. он је по мам но до ви ки вао аеро пла ну ко ји је го нио го лу бо ве:

И то ми се хра брост зо ве,
про го ни ти го лу бо ве!

И то ми је за ју на ка,
ју ри ша ти на не ја ка!

на ове ре чи го ни лац оста ви го лу бо ве, па на ва ли на аеро план ко ји га је и 
да ље иза зи вао с на ме ром да пи смо но ше спа се.

Ви те зу и Ви хо ру се та ко хте ло да гле да ју бор бу же ле зних пти ца, али су се 
бо ја ли да пи сма ка сно не стиг ну, па на ста ве свој лет и срећ но стиг ну на ме ту. 
кад та мо, а онај аеро план што им је жи вот спа сао већ сти гао и од ма ра се на сле
ти шту, при ча ју ћи дру го ви ма ка ко је ла ко свр шио бор бу с не при ја те љем.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



216

кри ла ти опан ци

Це ла Бран ко ви на се при пре ма ла за илин ски ва шар. Де вој ке и мом ци су ку
по ва ли у Ва ље ву но ву обу ћу, ко опан ке, ко град ске ци пе ле. по не кад су се 

за ва шар по на вља ле и ба ке и де ца. И на ма, ма лим град ским го сти ма, и сво јој 
де ци тет ка је обе ћа ла да ће нас во ди ти да по сма тра мо игру и да учи мо игра ти. 
при ча ла је ка ко ће мо уста ти ра но, ра но, пре сун ца па по хла до ви ни кре ну ти. 
Још је обе ћа ла да ће нам за тај дан уме си ти пи ту од ја бу ка или ња ча, па ће мо 
умор ни од игре је сти. То ме смо се, раз у ме се, мно го ра до ва ли, али нас је мо ри
ла бри га ка ко ће мо у ста рој обу ћи на игран ку, кад се све се ло по на вља. Јед ни ма 
су опан ци би ли про гле да ли на та ба не, дру ги ма се пот пе ти ли, тре ћи ма су ци
пе ли це би ле за кр пље не, не ки ма се по ки да ли кај шчи ћи а не ки ма пе те сли за ле. 
пр ва се Зо ра усу ди ла да мо ли да се ку пи но ва обу ћа, јер су се и су сед не се о ске 
цу ри це би ле по но ви ле, па он да још њих дво јетро је; али тет ка на то ни је при
ста ја ла. уочи ва ша ра нас је ис ку пи ла и ре кла:

Ту вам је обу ћи ца
ту вам је чет ка,
гле дај те да се и пе те
сја је као огле дал це,
не ште ди те ша ке,
не ште ди те пал це.
До бро игра ју у ко лу
са мо они игра чи
чи ја се обу ћа бли ста,
они су ла ка ско ка.
Сва ка на опан ку трун
те шка је као ока.

кад смо то чу ли, при о ну ли смо на по сао не ште де ћи сна гу. уско ро су се 
све тле ле као огле да ла и ша бач ки опан ци и врп це и опу те на обич ним опан чи
ћи ма и но со ви и пе те у ци пе ла. Тет ка је за до вољ но по сма тра ла наш рад, па да 
би нам да ла још ви ше во ље, до да ла је:

опан чи ћи ма чи стим
у игри на ра сту кри ла
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

око сто па ла и пе те,
па но ге по ле те,
по ле те,
бр жи бу деш не го ви ла.

на игру нас је де да од ве зао ко ли ма, па смо сти гли обу ће пот пу но чи сте, 
без ијед не тру ни. ко ло је већ уве ли ко игра ло. Мом ци и де вој ке се ни су до ти ца
ли тла, као да им је обу ћа би ла кри ла та. И ми смо се од мах по хва та ли у ко ло и 
би ли за до вољ ни сво јим по ска ки ва њем. Чи ни ло нам се да су нам из пе та ни кла 
крил ца. Са мо је нај мла ђи тет кин син био не за до во љан сво јом обу ћом ко ја ни ка
ко ни је хте ла да окри ла ти. Стал но се у игри са пле тао, оме та ју ћи хи тре игра че 
око се бе, док га не ка де вој ка ни је узе ла ис под па зу ха и из не ла из ко ла. Спу стив
ши га на тра ву вра ти ла се да игра.

уско ро смо и ми оста ли мо ра ли из и ћи из ко ла, јер је игра по ста ја ла све за
мр ше ни ја и бр жа а игра чи нам тр за ли ру ке као оне мај ке ма лој де ци што ус пут 
за о ста ју. по сма тра ли смо та ко из при крај ка укр шта ње но гу код игра ча, њи хо
во по цуп ки ва ње, туп ка ње у ме сту и уда ра ње пе том о пе ту. по не кад се зби ља 
чи ни ло да су окри ла ти ли. нас не ко ли ко ста ри јих је, раз у ме се, зна ло да је оно 
што је тет ка ка за ла о крил ци ма на чи стој обу ћи би ло ре че но за то да би нас пот
ста кло да за ва шар обу ћу што бо ље уре ди мо. Са мо се њен ма ли син на пре зао 
да та крил ца са гле да и чу дио се што до бро игра ју и по не ки пра шљи ве нео чи
шће не обу ће и што је не ки, ко ји као и ми са мо из при крај ка по сма тра ју игру, 
има ју чи сту као да је тек ис под чет ке иза шла. а по нај ви ше се осе ћао об ма нут 
што ни ко за пе та ма не ма крил ца, па ни сам ко ло во ђа, нај бо љи играч у ко лу.

по сле игре, кад смо оти шли да на ђе мо тет ку, по ту жио се да јој се ре чи ни су 
об и сти ни ле. али је она да ље твр ди ла јед но па јед но:

опан чи ћи ма чи стим
у игри на ра сту кри ла
око сто па ла и пе те,
па но ге по ле те,
по ле те,
бр жи бу деш не го ви ла.

Се о ске же не што су се де ле по крај ње, одо бра ва ле су ма ха њем гла ве ње зи не 
ре чи и твр ди ле да ће већ до го ди не и он зна ти да игра као од ра стао мо мак.

по сле илин ског ва ша ра сви смо сва ко га да на гла ча ли обу ћу док не за бли
ста као огле да ло, па нам се чи ни ло да је но ва и да се у њој при хо ду ни ма ло не 
за ма ра мо, као да нам зби ља за пе та ма ле пр ша ју крил ца. Из ла зи ло је да у тет ки
ним ре чи ма има исти не ве ће од оне ко ја се да са мо очи ма утвр ди ти.
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Школ ска ку ца Га ра

у ,не ко ме се лу бли зу Ва ље ва тек што се раз да ни ло, ђа ци су по че ли при сти за
,ти. Са мо што су обе си ли тор бе са хра ном под на слон, где су их по ле пом 

вре ме ну оста вља ли, у школ ско дво ри ште уђе цр но ку чен це и ста де бо ја жљи во 
крај вра тан ца. по ње го вим ту жним очи ма ђа ци су од мах раз у ме ли да је у не кој 
не во љи па су се оку пи ли око ње га а оно се та да осло бо ди и за мо ли:

при ми те ме, ђа ци!
оста ла сам без ку ће
и без го спо да ра,
зо ви те ме име ном
Га ру ши ца, Га ра,
та ко су ме на зва ла
де ца код ов ча ра.
Чу ва ћу вам тор бе
од свра ка и вра на,
чу ва ћу вам шко лу
пре ко це лог да на.

уско ро се школ ско дво ри ште ис ку пи ло ђа ци ма и не ка де вој чи ца из дру гог 
за се о ка, за шу мом, ис при ча ка ко ма лу до шља ки њу ку цу по зна је, ка ко јој је ста ри 
га зда ов чар умро и ка ко су је зби ља чо ба ни го ре у шу ми зва ли Га ром. И учи тељ 
се Га ри об ра до вао и до зво лио да је ђа ци за др же у шко ли.

Већ на пр вом од мо ру, уме сто да се игра ју, ђа ци су јој по че ли гра ди ти ку ћи
цу. про на шли су не ке ста ре сан ду ке, цре по ве и до ву кли ка ме ња са по то ка па 
при о ну ли на по сао пе ва ју ћи.

псе тан це је ве се ло око њих об и гра ва ло, ју ре ћи час за они ма што су ишли 
на по ток по ка мен и пру ће, час се вр те ло и око оних што су на сан ду ку отва ра ли 
отвор за про зор. кад је зво ни ло да се по ђе на час, за мо ли ли су је:

Га ру ши це, ма ла Га ро,
ми одо смо да учи мо.
не мој да те ко год сва ра;
тор бе с руч ком да по кра де!
не дај да се у бли зи ни
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

раз го ва ра или сви ра,
да се лу па ка ква чи ни,
јер ђа ци ма тре ба ми ра.

Га ри ни је би ло те шко да ис пу ни ђач ку мол бу, чу ва ла је она ов це, па још по 
но ћи. Чим су ђа ци ушли у раз ред, ста ла је из ме ђу школ ских про зо ра и на сло на 
где су ви си ле тор бе го то ва да на пад не сва ко га ко би по ку шао да пре кр ши за по
ве сти ње них мла дих при ја те ља. на јед ном за чу је не где око гне зда ра ко ко та ње, 
на ко је је пе тао од го ва рао ја сним по кли чем, па се чак и кра ва до ле на па шња ку 
ода зи ва ла озбиљ ним му ка њем. Га ра ско чи као опа ре на па их ста де сти ша ва ти:

Да ље, ко ке, по да ље,
не ди жи те бу ке,
сад учи тељ пре да је
ђа ци ма ра чу не.

Иди, пе тле, у шу му,
та мо ку ку ре чи,
сад учи тељ пре да је
но ву вр сту ре чи.

Иди, кра во, у ста ју,
крај шко ле не му чи,
учи те љу и та ко
од деч је га ла ме
гла ва ва здан бу чи.

ко ко ши, пе тао и кра ва су од мах по слу ша ли и укло ни ли се да ле ко од школ
ских про зо ра, а Га ра је за до вољ но при ле гла под ли пу на спрам на сло на. Ша ре
не, тка не ђач ке тор би це су при јат но ми ри са ле на сла ни ну, сир и су во ме со, али 
Га ри ни је би ло ни на крај па ме ти да их са ма отва ра. Зна ла је да ће по сле до бро 
из вр ше ног за дат ка до би ти ру чак као и го ре код чо ба на. упра во се она ма ло у 
сан за не ла, а ето ти свра ке, па де на јед ну цр ве ну тор би цу. Га ра од мах по зна де 
по ми ри су је ла чи ја је тор би ца па до вик ну:

Да ље, свра ко кљу на та,
од тор би це Да ни не!
Да на ће нам ру ча ти
кај ма ка и сла ни не,
про је ко од ду ка та,
ма ло ме са су ва.
Да ље, свра ко ла ко ма,
Га ра стра жу чу ва!

Тек што је оте ра ла свра ку, а ето ти су се до вих ко за и школ ске мач ке пра во 
на тор бу че твр та ка пе тра. И ту Га ра до па де љу ти то:

Да ље, ко зе ро га че,
да ље, ма цо ре пу љо,
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од пе тро ве по га че;
под же же ном цре пу љом
њу је ба ка пе кла
за на ше га пе тра.

оте ра ко зе и мач ку па се да де за мра ви ма ко ји су већ на па да ли не ку но ву 
пр вач ку тор би цу:

Да ље, вој ско мра вља,
чак до мра ви ња ка,
ни је ма сло кра вље
за вас бра ла ба ка,
ни је за вас де да
Ми ла ну у ср чу
на то чио ме да.

оте ра мра ве па се око ми на осе:
Да ље, осе кра дљи ве,
на ли ва де, на њи ве!
не ди рај те тор би цу
Ива ну и Ја ни,
у шко ли се не тр пе
та кви го то ва ни.

убр зо су сви ко ји су по шли да кра ду уви де ли да не ће ла ко из и ћи на крај са 
Га ром, па се раз бе гли, те је пред под не ма ло за спа ла. про бу ди ла је на гла гра ја 
уче ни ка ко ји су као пу шком из ба че ни из ле те ли у дво ри ште. И она се по ме ша ла 
с њи ма: ов де је по тр ча ла за лоп том, та мо је пре ско чи ла пре ко уже та, она мо 
тр ка ла на ме ту. Тад је, у је ку игре, зво но об ја ви ло да је вре ме руч ку. Ђа ци су 
по тр ча ли сво јим тор ба ма па по дво је, по тро је се да ло или на клу пу под ли пом 
или по жи ла ма ста ро га ора ха, или про сто на мла ду тра ву под др ве ће. Га ру ши ца 
се из ма кла чак до бу на ра па упр ла по глед не куд у да љи ну, то бо же ни је јој ста ло 
до руч ка; али ђа ци су је са свих стра на са ле та ли. Ис под ора ха је звао је дан од 
оних што су јој гра ди ли ку ћу:

До ђи, Га ра, ова мо,
да те ча стим чвар ци ма,
ру чај с ђа ци ма!

Ис под ли пе су до зи ва ле де вој чи це:
ево те би, Га ро,
ко шчи ца од кри ла,
це ло га си ју тра
на но га ма би ла.
ево те би, ку цо,
ко ма дић од буп ца,
и ко ри ца хле ба
из мо је га руп ца.
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

ево ма ло си ра,
ма ло ме са су ва,
што га мај ка са мо
за ђа чи ће чу ва.

ово је Га ри био са мо увод у ру чак. учи те ље ва де ца су јој из не ла у зде ли 
мле ка и пу но јаг ње ћих ко сти ју.

уско ро се шко ла ни је мо гла за ми сли ти без Га ре: она је ђа ке ују тру до че
ки ва ла чак на бр да шцу, а уве че их пра ти ла по да ле ко кроз шу му; пре ко да на је 
чу ва ла њи хо ве тор бе и бди ла над ти ши ном у дво ри шту; но ћу је стра жа ри ла 
око шко ле. по не кад је ста ја  ла крај отво ре них вра та учи о ни це и ра до зна ло 
гле да ла ра чу не на та бли као да би и она учи ла. Де ша ва ло се и да уђе уну тра и 
ста не скром но уза зид па слу ша чи та ње. Та ко увек за по сле на и окру же на де цом 
по ла ко је ста ла за бо ра вља ти ста ро га га зду, за ко јим је у по чет ку ту жи ла, и сву 
љу бав и вер ност је по кло ни ла шко ли.
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Бер ба шум ских пло до ва

Што се ви ше за ла зи ло у је сен, пла ни на је све ви ше ми ри са ла на узре ле пло
до ве. Хо да ју ћи про план ци ма пла ни на ри би све че шће угле да ли цр не 

бо би це ку пи на, жбу но ве узре ла дре на, а но га би им сва ки час за пе ла за ле шник, 
жир или опа лу ди вљу кру шку. ко зе мле ка ри це су им при ча ле да се уско ро 
спре ма бер ба шум ских пло до ва и да је то нај леп ша све ча ност у пла ни ни. За то 
се пла ни на ри ни су мно го из не на ди ли кад им јед не зо ре до пре у ло гор пе сма 
зве ри ња пра ће на фру ла ма:

Ме двед, зва ни Тра па,
но си до два шта па.
Јед ним ће се мла ти ти
де бе љу шни ке сте ни,
дру гим кру шке та ку ше,
пр ве ове је се ни.

Ве ве ри ца Бел ка
по зи ва на мо бу,
по не си те тор бу.
у јед ну ће ку пи ти
му шму ле и бре ки ње,
у дру гу ће узре ле
тр њи не и ку пи не.

Ја за ви чић Ја зо,
ста нар шу ме ове,
све на бер бу зо ве.
по не си те од ку ће
све вре ће и су до ве,
ко ми ће се ку ку руз
за шум ске си ро чи ће,
за стар це и удо ве.

пла ни на ри бр же бо ље ис тр че пред ша то ре и спа зе где се низ ста зу спу шта 
сва тов ски оки ће на по вор ка. на пред је ишао ме до с фру лом и вен цем сит них 
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

ди вљих кру шчи ца око че ла. Иза ње га је сту па ло де се так ли си ца ко ји ма се иза 
ре па ву кли чи та ви ску то ви па ви ти. Иза њих су ска ку та ли зе че ви на то ва ре ни 
ра зним ко ре њем, па ве ве ри це с ко та ри ца ма ле шни ка и ја зав ци с ку ку ру зи ма. 
у по вор ци су би ли и ву ци оки ће ни ру ме ним је се њим ли шћем па и не ке де ци 
не по зна те пти це. ус пут је зве ри ње кли ца ло и по ска ки ва ло за ста ју ћи под сва
ким др ве том оки ће ним пло до ви ма.

Док је по вор ка про ла зи ла крај ло го ра, иза ђе из ње ома лен, тра пав ме да па 
се обра ти пла ни на ри ма:

Да нас, ма ли ша ни,
ту бли зу на стра ни
ми ви ди мо мед,
па би би ло ред
да нам ко је де те
на го збу по шље те.

по сле ње га се из дво ји дру ги мла ђи ме до па и он опа зи:

Де ча ци, да зна те,
да нас кру шке мла те
код Хро мо га Ме де
ис под Су ре Гре де.

Та мо око кру шке
и ко ла се во де.
Би ло би му ми ло
да ко и ваш оде.

пла ни на ри се об ра ду ју по зи ву и већ поч ну да од ре ђу ју ко ће јед ном а ко 
дру гом ме две ду на мо бу, кад им се обра те ру ме не ли пе:

оста ви те ша то ре
па узми те на ра ме
пла ни нар ске тор би це,
до ђи те да бе ре те
ви дре но ве бо би це
у ува ли до ле
ис под Сте не Го ле.

Го ла Сте на ни је има ла шу ме, али јој је у под нож ју ра сло дре но во ши бље. 
Де ца ба ци ше по глед у ува лу и има ли су шта ви де ти: сва је она би ла као под цр ве
ном ро сом од пре род них и зре лих дре њи на. Имао си са мо да ста неш уза жбун и 
у ча су да на ку пиш це лу ко та ри цу. упра во су се она од лу чи ва ла да по ђу с ли ја ма, 
кад ето ти ја зав ца па ће и он:

Спу сти те се до ле
кроз је ло во гра ње,
у на се љу на шем има ко ми ша ње.
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До ђи те да с на ма
ку ку руз ко ми те,
ку ку руз ко ми те па се ве се ли те.

пла ни на ри по ђу не ко ли ко ко ра ка с ја зав цем и угле да ју на про план ку го
ми лу ку ку ру за што су га ја зе до ву кле са обли жњих њи ва. по ма жу ћи се но жи
ца ма и њу шком они су пр во ски да ли ко му шу са кли по ва па ве се ло је дан дру
го га га ђа ли, баш као што чи не у се лу на ко ми ша њу се ља ци. Тек што су ста ли у 
не до у ми ци да ли та мо да кре ну, а до ска ку та ше две ве ве ри це. Би ле су та ко ле пе 
и уми ља те и та ко су усрд но зва ле ше не ћи на зад њим но жи ца ма:

у на шем се кра ју
сад ле шни ци бе ру,
ре по ви ма мла те.
Ве ве ри це свуд се
по гра на ма ве ру.
по ђи те да бер бе
ви се на гле да те.

оне умо ле пла ни на ре да по ђу до ле ски где је био ве ве рич ји стан. Три де се
так ве ве ри ца се вр те ло у ле ско вом ши бљу, ска ка ло, љу ља ло се о гра њу, ве ша ло о 
ро ђе не ре по ве, као оно мај му ни, ако сте их ви де ли кад у ка ве зу. Гро здо ви ле
шни ка су по ви ја ли тан ке пру то ве. ни је их ниг де би ло ма ње од пет у го ми ли ци 
по ре ђа них као ку пе пи ља ка. Сва се де ца, по сле ма ло ве ћа ња, од лу че да оста ну 
са ве ве ри ца ма. Та мо су це лог да на вред но по ма га ла: мла ти ла и ку пи ла ле шник, 
ски да ла с ње га зе ле не ча ши це и ста вља ла га у вре ће. пред ве че се у ле ско ву че
сту ис ку пи и оста ло зве ри ње са сво јим мо ба ма, те на ста пра во ве се ље. не ко ли ко 
зе че ва и ве ве ри ца и је дан ме да оду да спре ма ју за мо бу ве че ру. Ме двед је ту цао 
ле шник и ора хе, зе че ви су по око ли ни бра ли круп но ли шће ко је је тре ба ло да 
слу жи уме сто та њи ра, а ве ве ри це су по ста вља ле сто и ре ђа ле је ла по зде ла ма.

кад ве че ра би спрем на, го сти она ко глад ни ста ну се да ти куд ко ји док им се 
глав на до ма ћи ца ве ве ри ца не обра ти с мол бом:

не се дај те пре ко ре да!
у че ло ће се сти ме да,
а до ње га два де ча ка,
до де ча ка два кур ја ка;
до њих дај те ко јег зе ца,
до зе че ва опет де ца,
с дру ге стра не ве ве ри це,
ве ве ри це, ку ва ри це,
до њих на ше де вој чи це,
па ја зав ци опет та мо,
да се та ко из ме ша мо!

Го сти са да по слу шно по се да ју ка ко је до ма ћи ца од ре ди ла и на ста не го шће
ње. Ме двед ко ји је ту цао ле шни ке био се сав озно јио, те је мо рао дру ги да га 
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од ме ни. Та ко исто су се бр зо умо ри ли и зе че ви ко ји су тр ча ли по во ду и ве ве ри це 
што су ме ња ле зде ле с је лом.

Тек кад ме сец ви со ко из гре ја, ста до ше се го сти ра зи ла зи ти. Звер ке при ра
стан ку об да ре де цу ко ја је чи ме има ла. Ве ве ри ца до ма ћи ца им пру жи тор бу ле
шни ка, ме двед ку вар сат ме да, ли ја их об да ри тор бом дре њи на, об ја снив ши кад 
се узи ма ју.

Ме се чи на је ме ђу тим шу му пре тво ри ла у огром ни дво рац ви со ких там них 
сту бо ва. пла ни на ри ма се чи ни ло да иду кроз за ча ран пре део. по ток је у ду би
ни ху јао, звер ке су раз го ва ра ле сва ка на свом је зи ку. оне су по шле с пла ни на
ри ма да им по не су да ро ве до ша то ра. Ма ло је би ло што су их об да ри ле по сле 
ве че ре, не го би сва ки час из ле тао из шу ме по не ки њен ста нов ник но се ћи ово 
или оно за сво је пла нин ске го сте. Сад је то био ја за вац са вре ћом ку ку ру за, сад 
зе че ви са тор ба ма ке сте ња. они су се као се ља ци кла ња ли и го во ри ли:

Ве дра че то ђа ка,
ево вам два џа ка
ке сте на на част,
па на зи му ве се лу
пе ци те у пе пе лу,
је ди те у сласт.

по сле ма ло хо да ис пао би иза хра ста ка кав мр шав, си ро ма шни ме двед са 
ша ком оско ру ша и гу рао их њи ма у џе по ве ско ро мо ле ћи:

по не си те оско ру ше,
не ка би вам слат ке би ле!
Је ди те их пре ко зи ме
кад уг ни ле.

Зве ри их ис пра те та ко до пред сам ло гор по звав ши их да опет уско ро до ђу. 
по што су се од мо ри ли, пла ни на ри сво је да ро ве сме сте у је дан ша тор ко ји дуп ком 
на пу не, обе ћав ши са ми се би да ни шта не ће ди ра ти док се не вра те ку ћи у град.
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Бај ка о тре шњи

у ,дав но вре ме ка да тре шње још ни су цве та ле по на шим кра је ви ма, по ђе не ки 
,тр го вац по слом у Ја пан. при по ла ску упи та сво је кће ри шта би во ле ле да 

им до не се из ту ђи не. нај ста ри ја по же ле ве зе ну сви ле ну ха љи ну, сред ња ле пе зу, 
а нај мла ђа цвет ко ји му се у тој да ле кој зе мљи учи ни нај леп ши. За чу ди се отац 
же љи сво је љу би ми це па је ста де на го ва ра ти да још што год за тра жи, али му се 
она оби сну око вра та го во ре ћи да све га има до ста и да ће је цвет об ра до ва ти 
ви ше не го ка кав ску по це ни дар. кад отац ви де да за тим то ли ко че зне, обе ћа да 
ће јој же љу ис пу ни ти.

пу то вао је вр ло ду го и у про ле ће брод се при бли жи оба ла ма Ја па на. кад 
оста де још са мо јед на ноћ па да се ис кр ца ју, за пах ну пут ни ка не ки сла дак, до тле 
не по зна ти ми рис ко ји је бу дио се ћа ње на де тињ ство. Ње му па де на ум же ља нај
мла ђе кће ри, па по ми сли ка ко би ле по би ло кад би тај див ни ми рис до ла зио од 
ка квог нео бич ног цве ћа. И зби ља кад сту пи на зе мљу, учи ни му се да се на ла зи у 
огром ном вр ту. Ми ли о ни бе лих, цр ве них, бла го ру жи ча стих и бле до сме ђих 
цве то ва ки ти ли су гра ње не ка квог ома ле ног др ве ћа. опи јен ми ри сом тр го вац 
се де под пр во ста бло и од мах за спа. у сну му се учи ни да гра ње над њим ша пу ће:

пут ни че, то тре шње
око ло цва те
кроз бр да, хра мо ве,
по ља, па ла те.
од ве тра што с про ле ћа
по љи ма ду не,
то бе ле се тре шње
цве то ви кру не,
и па да ју у ко се
де во ја ка.
То тре шња ми ри ше
свуд из зра ка.

код по след њих ре чи пут ник се тр же и опет се се ти сво је де вој чи це, од лу
чив ши да јој кад по ђе на траг по не се на дар тре шњин цвет ко ји ни она до тле ни
кад ни је ви де ла. у том ча су дух ну по ве та рац и на пут ни ка па де бе ла цвет на ки ша 
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ко ја га опо ме ну да би не жни тре шњин цвет мо рао све ну ти у пу ту до ње го вог 
род ног кра ја, што га нео бич но рас ту жи. Ипак му оста у ду ши не ка не ја сна на да 
да ће сво јој љу би ми ци не ка ко же љу ис пу ни ти.

Ме ђу тим кроз не ко ли ко тре ну та ка па жњу му скре те по вор ка што се бе ше 
упу ти ла у бр да пе ва ју ћи ра до сно:

пре сун ца, пре сун ца
сти ћи ће мо ми
до тре шње на бре гу
што се ру ме ни.

ка да пр ви зра ци
спу сте се на њу,
ство ри ће се тре шња
сва у би се ру.

И де те и ста рац
уз бра ће по цвет,
да дан но ви бу де
срећ но за по чет.

Тр го вац се при дру жи по вор ци и упи та пр вог чо ве ка до ко га ста де ка ква је 
то све ча ност. овај му об ја сни ка ко се у Ја па ну про сла вља Тре шњин цвет, дан 
по све ћен цве та њу тре ша ња. Тр го вац у раз го во ру и не при ме ти да су сти гли на 
бр до где се ме ђу је ла ма та мо амо бе ли ле и ру ме ни ле уцве та не кру не. Сва ка 
дру жи на иза бра по јед ну у чи јем је хла ду на ме ра ва ла да про ве де дан и та да на ста 
пра во на род но ве се ље. Де ца су се игра ла жмур ке и тр ча ла над ви ку ју ћи се:

по ку ћи нам ни кад
ска ку та ти не да ду,
ска ка ће мо вас дан
у тре шњи ном хла ду,
у тре шњи ном хла ду.

Де вој ке и же не су се опет ки ти ле уз пе сму:

ни шта не ма леп ше
ши ром це лог све та
од тре шњи на цве та.
нај сла ђе се са ња
у про вид ној сен ци
тре шњи но га гра ња.

а стар ци су пи јуц ка ли ра ки ју од пи рин ча и во ћа и већ за гре ја ни зун ду ра ли:

ниг де бо ље не при ја
Ја пан ци ма ра ки ја,
ма куд по шли све том,
не го ра но ују тру
под тре шњи ним цве том.
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Ту тр го вац до зна де да у част тре ша ња и ја пан ски цар сва ког про ле ћа по зи ва 
иза бра не го сте и да ниг де не ма та ко ле пе све ча но сти као што је ова. За то од мах 
од лу чи да от пу ту је у пре сто ни цу, не би ли ка ко имао при ли ке да и сам бу де по
зван код ца ра.

Же ља му се зби ља и ис пу ни. Чув ши да је до пу то вао у пре сто ни цу, цар и 
ње га по зва. као и оста ли го сти тр го вац пр во би уве ден у двор ске вр то ве, пу не 
нај ре ђих тре ша ња, где су Ја пан ке об у че не у ха љи не по ко ји ма је ве зе но би ло 
уцве та ло гра ње ну ди ле слат ки ши ма и ча јем од тре шњи ног цве та. Дво ра не у ко је 
су по том ушли би ле су оки ће не гра њем ове див не воћ ке ко ја је у исто вре ме би ла 
и нај леп ши цвет у Ја па ну. по сле свир ке и игре цар ста де об да ри ва ти го сте: ко га 
ја пан ским огр та чем, ко га сви ле ним руп цем по ко ме су би ли ве зе ни цве то ви 
тре ша ња, ко га ку ти ји ца ма од др ве та ове оми ље не воћ ке, а стран це ша ка ма ко
шчи ца. пру жа ју ћи је на шем тр гов цу цар му ре че:

Стран че, у овој ша ци ко шчи ца
чи та ви су вр то ви и гне зда пти ца.
кад до ђеш до му, ти их за са ди,
ни ћи ће вр то ви ми ри сни, мла ди.

ни ћи ће тре шње ру ме ног гра ња,
ако кћер имаш, ту ће да са ња.

Ту ћеш се, стран че, ти че сто скри ти,
и о жи во ту ћут ке ми сли ти.

Тр го вац се за хва ли ца ру ре кав ши му да леп шег да ра ни је мо гао до би ти. За
вив ши ко шти це у ру бац по здра ви се и оде са све ча но сти. Због по сло ва оста де 
још две не де ље у Ја па ну про во де ћи сва ки час од мо ра у тре шњи ном вр ту сво га 
до ма ћи на.

За то вре ме кће ри су га не стр пљи во оче ки ва ле и кад га нај зад до че ка ше, две 
ста ри је, об да ре не оним што су же ле ле, са са жа ље њем по гле да ше сво ју нај мла ђу 
се стру ко јој отац пру жи ша ку го во ре ћи да је у њој за тво ре но нај леп ше цве ће 
ко је је у жи во ту ви део. па и са ма она, раз о ча ра на, та да за пла ка др же ћи на дла ну 
очев нео би чан дар. ка да, ме ђу тим, иду ћег про ле ћа тре шње ни ко ше и по сле го ди
не, две, ста до ше да цве та ју, ни ко ни је био срећ ни ји од ње. Се де ла је, као што је 
цар про ре као, у сен ци сво га вр та и са ња ла о да ле кој зе мљи до мо ви ни тре ша ња.
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Свра ка кра дљи ви ца

не ки чо век, бив ши ди рек тор цир ку са, во лео је да при пи то мља ва зве ри и 
пти це. по ње го вој ку ћи, као по шу ми, сло бод но су хо да ли зе че ви, мај му

ни, ма ли ме две ди, па па га ји и свра ке. Сви су се ови уку ћа ни зна ли око ње га 
уми ља ва ли, али је он нај ви ше во лео јед ну свра ку. она му је се де ла на ра ме ну 
док је ру чао, сло бод но хо да ла по сто лу, кљу ца ла зла тан пр стен и сат на ње го вој 
ру ци. по не кад би јој ста вљао ка кав сја јан лан чић око вра та и ве зи вао ша ре не 
тра ке око но гу ужи ва ју ћи да по сма тра ка ко се ше пу ри у на ки ту. Чи сто јој је до
зво ља вао да му са ма ски не пр стен с ру ке кљу ном, да му из ва ди дуг ме из ру ка ва 
и од не се у свој ка вез. И да би на чи нио раз ли ку из ме ђу ње и оста лих свра ка, ко је 
је при пи то мља вао, по зла тио јој је кљун и вр хо ве кри ла.

али јед ног да на не ста де из ку ће свра ке љу би ми це. Мо жда јој је по ред све 
га зди не љу ба ви до са дио жи вот у ка ве зу, а мо жда је слу чај но ма ло из ле те ла из 
со бе, па по сле ни је уме ла да се вра ти. Га зду је ње но не вер ство ду бо ко ожа ло
сти ло, као луд је не ко ли ко да на лу тао око ку ће и по око ли ни тра же ћи је. на по
слет ку да де огла се кроз све но ви не у тој зе мљи и обе ћа ве ли ку на гра ду оно ме 
ко про на ђе од бе глу свра ку.

Де ца су се у око ли ни те ва ро ши на ро чи то раз ми ле ла да је тра же; али у шу ми 
су све свра ке ли чи ле јед на на дру гу, ни јед на ни је има ла по зла ћен кљун ни кри ла, 
као што је у огла си ма ста ја ло, ни на јед ној се ни је ви де ло да је при пи то мље на: 
све су упла ше но бе жа ле угле дав ши ко га.

Тра га ла су та ко де ца, тра га ла без у спе шно, па ма ло по ма ло на пу сте овај по
сао. Са мо не ка не ста шна де вој чи ца, шу ма ре ва ћер ка, на ста ви да тра жи од бе глу 
свра ку. Сва ко ју тро је ду го ше та ла по шу ми за гле да ју ћи сва ку пти цу и оби ла зе
ћи око сва ког др ве та. пр во је пти ца ма за гле да ла кљун и кри ла, за тим је до зи ва ла 
она ко ка ко је у огла су ста ја ло да је тре ба зва ти; нај зад се се ти са ма јед ног тре
ћег на чи на на ко ји ће тра га ти за свра ком. Из огла са је про чи та ла и то да бе гу
ни ца во ли сјај не ства ри, па је код се о ског ба ка ли на ку пи ла сре бр них хар ти ји ца 
са чо ко ла де, јев ти них огр ли ца од ста кла и ла жних пр стен чи ћа.

До шав ши ку ћи отво ри ла је про зор и ста ви ла на сто је дан пр стен па са кри
ве на иза вра та ста ла да че ка. Њој се чи ни ло да ће свра ка од мах до тр ча ти, али 
то га да на у со бу су уле та ли са мо врап ци. Де вој чи ца, ме ђу тим, стр пљи во на ста ви 
да вре ба.
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Че ка ла је та ко не ко ли ко да на убе ђе на да се од бе гла свра ка на ла зи баш у 
шу ми око ње не ку ће. кад јед ног да на уле те зби ља не ка пти ца кроз про зор и од
не се јој пр стен са сто ла. од из не на ђе ња де вој чи ца и не опа зи ка ква је, али по
ми сли да ће то ипак би ти свра ка за ко јом тра га. За то су тра дан ста ви огр ли цу и 
ста де буд но да че ка, скри ве на у со би. око под не опет на и ђе кра дљи ви ца и мно го 
сло бод ни је про ше та по сто лу, те је де вој чи ца мо гла ле по раз гле да ти. кљун јој је 
зби ља био по зла ћен као и вр хо ви кри ла.

– ка ко сам срећ на, по ми сли она, ово ће би ти та од бе гла свра ка.
кра дљи ви ца утом узе огр ли цу кљу ном и од не се је у шу му.
Тре ћег да на де вој чи ца ста ви на сто и дру ги пр стен, па се са кри са да на 

шум ској ста зи да че ка свра ку. кад је би ло око под не, она опет изи ђе. уле те кроз 
отво рен про зор у со бу и по сле не ко ли ко ча са ка иза ђе, ска ку ћу ћи за до вољ но с 
ка ме на на ка мен, с укра де ном ства ри у кљу ну, а де вој чи ца по ђе кри шом за њом. 
пра ти ла ју је та ко јед но по ла са та кад свра ка за ста де пред ста ром шу пљом бу
квом и, оба зрев ши се не ко ли ко пу та, уле те у ду пљу.

Де вој чи ца је са да већ зна ла да јој бе гу ни ца не ће ума ћи, и спо кој но се вра ти 
ку ћи, упам тив ши до бро ону бу кву.

Су тра дан опет ста ви но ву огр ли цу па при че ка у вр ту. као и ра ни јих не ко
ли ко да на свра ка се ја ви око под не и уле те у со бу, а де вој чи ца се ти хо при вр за 
па спо ља хи тро за тво ри про зор. уза луд је свра ка лу па ла кљу ном у ок но, би ла је 
за ро бље ни ца.

по сле ово га де вој чи ца бр зо отр ча у шу му до свра ки не бу кве и у ду пљи на ђе 
све по кра де не ства ри: оба пр сте на, огр ли це и још пу но пра вих сре бр них и злат
них ства ри, ко је је свра ка бог зна од ко га по кра ла. Све ово по ку пи и, вра тив ши 
се ку ћи, од мах на пи са пи смо бив шем ди рек то ру цир ку са да је про на шла ње го ву 
свра ку, а њу за тво ри у ка вез да опет не би ума кла.

по сле два да на до ђе га зда свра ке кра дљи ви це и од не се је, бо га то на гра
див ши до се тљи ву шу ма ре ву ћер ку. кад се до га ђај са свра ком кра дљи ви цом 
про чу кроз це лу зе мљу, сви по кра де ни на гр ну ше да тра же сво ју имо ви ну код 
бив шег ди рек то ра цир ку са, а он им све њи хо ве ства ри вра ти.
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осе ма ђи о ни ча ри

Де ца су сти гла тет ки у се ло уочи са ме ко сид бе. од мах с ка пи је су при ме ти
ла под на сло ном тек ори ба не ве ран де ве дри цу, бе лу као да је но ва нов ца та, 

о кли но ви ма на о штре не ко се и бру со ве, го ми ли цу про стир ки и ја сту ка, тор бе 
у ко ји ма ће се хлеб на ли ва ди но си ти. Све је то до ве че ри мо ра ло би ти спрем но 
јер се на ко сид бу иде пре зо ре, те је свак био не чем за по слен.

Де ца су од све га нај ви ше во ле ла да иду на ли ва ду кад се ко си, или на же тву 
или на бра ње ку ку ру за. Би ло је до сад но оста ти код ку ће кад сви оду осим ба ке 
и њих.

– Хо ће ли и де ца ићи на ко сид бу? – упи та ла је Дра га на ви де ћи да тет ка за у зе
та по слом ни шта о то ме не по ми ње.

– Мо ра не ко чу ва ти ба ку, – од го во ри ла је тет ка. – ако се по го ди те ко је ће 
од вас с њом оста ти, оно дру го дво је мо же по ћи.

Де ца су се рас ту жи ла. ко га да при не су на жр тву ба ки? Мо жда ше сто го ди
шњег Ива на? он и она ко не мо же на ли ва ди по ма га ти. али ка ко је још ма ли, 
ис па ло би да ба ка чу ва ње га а не он њу. Мо жда Ми ло ша? али Ми лош тре ба да 
на пра ви хер ба ри јум, а кад се ли ва да по ко си, то ће би ти не мо гу ће. а Дра га на је 
нај ста ри ја и мо же нај ви ше по ма га ти тет ки на ли ва ди.

Ма да су ба ку све тро је во ле ли, ви де ло се да им је те шко од ре ћи се ли ва де 
због ба ке. а би ло их је сра мо та због то га осе ћа ња. у се би су се за ри ца ли да ће је 
кад про ђе ко сид ба све тро је по цео дан чу ва ти, не ће ићи ни на по ток да пра ве 
во де ни це и тра же ра ко ве. Си ла зи ће сва ки час на из вор да јој до но се све же во де. 
Бра ће јој ду до ве.

ка ко ба ке ни је би ло под хлад ња ком кад се то пи та ње ре ша ва ло, Дра га на је 
ску пи ла сна гу и упи та ла:

– Мо же мо ли ли ска до ве сти из ње го ве ку ћи це и при ве за ти бли зу ба ке да је 
он чу ва?

– ако не мо же те да се по го ди те ко ће оста ти, оста ни те све тро је, – од го во
ри ла је тет ка твр до и не за до вољ но и до да ла: – Ми сли ла сам да ба ку ви ше во ли те.

Би ло је и њој жао што је јед но де те мо ра ло оста ти, јер је ба ка би ла уга ну ла 
но гу, а су се ди су ко си ли па ни ко ни од њи хо вих ни је мо гао би ти са ста ри цом.

– Ја ћу ба ку чу ва ти, – ја вио се из не на да Иван. – Са мо при ве жи ли ска бли
же ку ће.
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Де ца су то га да на пре ма Ива ну би ла бо ља не го икад. Во ди ла су га на по ток, 
по ма га ла му да пре ђе пре ко брв на, да се поп не на пр ве гра не тре шње, ухва ти ла 
му два ска кав ца, од се кла му ди ван вр бов прут, са че ки ва ла га кад год ни је мо гао 
уз бр до да тр чи. И ни ка ко ни су го во ри ла о су тра шњој ко сид би да га не би опо
ме ну ла да ће он оста ти а они ићи на ли ва ду.

Дра га на и Ми лош су се су тра дан про бу ди ли пре зо ре. Спре ма ли су се ша
пу ћу ћи и иду ћи на пр сти ма, са мо да се ма ли шан не би про бу дио. Љу ти ли су се 
на пе тла што не ко ли ко пу та, јед но за дру гим, ку ку ри че, – као да ни је до ста што 
је њих и тет ку из бу дио. Љу ти ли су се и на ко сце ко ји су ску пља ју ћи се гла сно у 
дво ри шту раз го ва ра ли и сме ја ли се. кри во им је би ло и што су ко њи док су их 
пре за ли гла сно рза ли. И тет ка је, по Ми ло ше вом ми шље њу, су ви ше гла сно на
ре ђи ва ла сад ово, сад оно.

И Иван се од тих не на вик ну тих гла со ва зби ља про бу дио уско ро. За луд га 
је ба ка зва ла од про зо ра у же љи да га за ба ви, де чак је ус пео да ви ди кад је по
вор ка кре ну ла, кад се ши ром отво ри ла ка пи ја на до њем дво ри шту да про пу
сти ко ла на то ва ре на про стир ка ма, ја сту ци ма, су до ви ма за во ду, с Ми ло шем и 
Дра га ном на се ди шту по ред ко чи ја ша. ко сци као ка кви рат ни ци на о ру жа ни 
ста рин ским оруж јем по шли су је дан за дру гим пре ким пу тем. Де чак се ју нач ки 
др жао док они ни су из ма кли из дво ри шта, а он да ни је мо гао ви ше ис тр пе ти и 
уда рио је у плач.

Ба ка је по ку ша ла да га уте ши го во ре ћи да је за ма лу де цу опа сно да иду на 
ко сид бу јер се у тра ви и под от ко си ма кри ју зми је, јер мо же из не на да да пад не 
ки ша, јер на ли ва ди не ма хла да сем од јед не је ди не ста ре кру шке, а лет њи дан је 
дуг и то пао, јер око пло то ва има ко при ве и бôце, јер из тра ве сва ки час из ле ти 
оса или бум бар, јер тре ба цео дан с ти ква ма трч ка ра ти по во ду, а де чак је на све 
то од го ва рао:

– а ка ко мо гу Ми лош и Дра га на? а ка ко њих не ће ује сти зми ја? а ка ко се 
они не ће ожа ри ти?

он да је ба ка вик ну ла пре ко пло та су се ду и кад је она до шла, не што су се 
са шап та ва ле. Де чак се мно го на дао од овог ша пу та ња и од мах ућу тао. ни је био 
мно го за чу ђен кад је су се да за тим ка за ла:

– Ићи ћеш и ти на ли ва ду са мном, са мо кад ми ру чак бу де го тов. Се шће мо 
на ко ла и из не на ди ти тет ку. а тво јој ба ки ће до ћи на ша ба ка па ће она јед на 
дру гу чу ва ти док се ми не вра ти мо. Да ћу ти и ти кву у ко јој ћеш ко сци ма до но
си ти с из во ра во ду.

по сле јед ног ча са де чак се во зио у ша ре ним, цве ћем око ва ним та љи га ма. 
Су се да га је по са ди ла крај се бе и да ла му, ка ко је обе ћа ла, но ву жу ту ти кву на
лик на лут ку ши ро ке сук ње. око њих у бе лим тор ба ма ми ри са ли су тек пе че ни 
хле бо ви. Цр ни ту ча ни лон ци би ли су пу ни то плих ољу ште них кром пи ра и чор
бе од ку пу са. Иван ни је мно го во лео ни кром пир ни ку пус и упи тао је оба зри во:

– код ко га ћу ја ру ча ти, код те бе или код тет ке?
– код ко га бу деш ра дио, – од го во ри ла му је на сме ја но. – ако бу деш но сио 

во ду мо јим ко сци ма, ру ча ћеш код ме не. Ти би рај.
– Тет ка је пр жи ла уштип ке, – при ме тио је као за се бе, у не до у ми ци ко ме 

би се при во лео.
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________    Осе мађионичари   ________

Су се да га је за гр ли ла и ре кла:
– а ја сам сво јим ко сци ма ме си ла пи ту.
– пи та се ме си са мо за пра зник.
– ко сид ба је као пра зник. Ми не ма мо, као ни ви, мно го му шки ња у ку ћи па 

су до шли из дру гих ку ћа да нам по ма жу. За то их мо рам као го сте по ча сти ти. 
Због то га је и тво ја тет ка пр жи ла уштип ке.

Та ко у раз го во ру за час су про ле те ли три ки ло ме тра и на шли се пред ли ва
да ма где се ко си ло. оне су би ле про стра не и рав не као длан. по ред њих на ју гу 
ди зао се ви сок по шу мљен брег од ко га су би ле одво је не по то ком об ра слим у вр бе. 
С дру ге стра не их је иви чио ви ју га ви пут и чи та во ко ло дру гих ли ва да и њи ва 
под пше ни цом ко ја је са зре ва ла. Још из да ле ка Иван опа зи ка ко ра ди ни опи су ју 
ши ро ке кру го ве ко са ма и ка ко от ко си по ле жу по ли ва ди као зе ле ни та ла си.

– И ја мо гу ше ста рем да опи шем круг, – ре че де чак на јед ном. – кад по ра
стем, би ћу и ко сац.

– ко зна, то ће мо тек ви де ти, – при ме ти су се да. – Мој син, от ка ко је свр шио 
шко лу, рет ко се се ћа се ла.

Тог ча са су их угле да ли они са ли ва да. кад су се при бли жи ли, тет ка је не
за до вољ но по гле да ла у су се ду па у де ча ка, али пре не го што би она ишта ре кла, 
пред у хи три је су се да:

– на шу ба ку смо од ве ли ва шој ба ки да чу ва ју јед на дру гу, а овог ра ди на 
смо до ве зли ако ус тре ба трч ка ра ти по во ду.

– Сла ба вај да од та квих ра ди на, – при ме ти тет ка. – И оно дво је су се из гу
би ли не где на по то ку.

Ми лош и Дра га на су ме ђу тим се де ли не да ле ко иза гра бо ве жи ви це на ши
ро кој ка ме ној пло чи то плој од сун ца. Још ка ко би ра до по ма га ли, до но си ли 
во ду, али ни су сме ли тет ки на очи. Би ла их је по сла ла с ти ква ма на из вор ко ји 
се на ла зио у про план ку крај по то ка, али је по ток учи нио да убр зо за бо ра ве за
што су по шли. Ве се ло је пре ска као пре ко мо дрих и ру жи ча стих облу та ка, пра
вио без број ма лих во до па да, са сва ког по ве ћег ка ме на по је дан; за ла зио ду бо ко 
у оба лу и раз ли вао се у све тле ба ри це; пра вио зе ле не и ти хе ви ро ве; от ки дао 
у то ку с вр ба и гра бо ва ли сто ве и гран чи це. Жа бе су из обал ске тра ве сва ки 
час ска ка ле у во ду. по ви ро ви ма се ро ји ли пу но глав ци и ри бе сит не и про вид не. 
С гра не на гра ну су по ле та ле пти це. по не ка се спу шта ла и на оба лу и не ко ли ко 
тре ну та ка их упор но гле да ла. не где на спрам су се до ве ли ва де би ло је пре ба че но 
уско брв но до из во ра. Мо гло се пре ћи на дру гу стра ну и пре ко круп ног ка ме ња 
ко је је ви ри ло из во де, али су де ца ви ше во ле ла да иду брв ном, ши ре ћи ру ке ко 
кри ла да би одр жа ла рав но те жу. Ипак су се обо је по јед ном спо та кли и упа ли у 
во ду ко ја је сре ћом на том ме сту би ла са мо до из над чла на ка. али то им не би 
сме та ло да се вра те на ли ва ду, сун це их је бр зо осу ши ло, не го су сти гав ши до 
су се до ве на пу ште не во де ни це пу не оси ња ка на чич ка них под стре хом, не зна ју
ћи да су оси ња ци, јед но гне зда шце обо ри ли пру том да ви де шта има у тој пе пе
ља стој лоп ти ци и уз не ми ре не осе су их из у је да ле. оки ће ни чво ру га ма по че лу, 
оте че них обра за и ру ку се де ли су сад крај по то ка не зна ју ћи ка ко да се по ја ве 
пред тет ком. ни ког од се о ске де це ни је би ло у бли зи ни да им по ва ди жал це, 
или да их бар на у чи да на ме сту убо да ста ве хла дан пред мет. Чу ли су не ко ли ко 
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пу та ка ко их тет ка до зи ва, али се ни су сме ли та кви ка кви су ода зва ти. ко зна и 
да ли би их по зна ла, ми сли ли су, да их ви ди очи ју за ра слих у ото ку, уса на на ду
ве них, – ни са ми се бе ни су пре по зна ли огле дав ши се у ви ру.

кад је Иван сти гао, тет ка га је по сла ла да по тра жи дво је ста ри је де це, за
пре тив ши му да од мах све тро је до ђу кад их про на ђе. И Иван је ме ђу тим као и 
оно дво је ста ри јих био оча ран по то ком и ње го вим ста нов ни ци ма. од мах се дао 
на хва та ње пу но гла ва ца и ри ба, на по ме ра ње ка ме ња да ви ди шта се ис под ње га 
кри је, на ба ца ње шљун ка у ви ро ве. на јед ном га не ко вик ну, али та ко чуд но ва
тим упла ше ним гла сом. по гле дао је низ по ток и на ве ли ком обал ском ка ме ну 
угле дао два би ћа оде ве на као Ми лош и Дра га на, али чи је гла ве су би ле са свим 
друк чи је не го у ње го вог бра та и се стре, на ка зне и сме шне у исти мах, ско ро без 
очи ју, угла сте, уса на на лик на де бе ле мо дре гу се ни це. нај пре је стао као уко
пан а он да по ју рио на траг тет ки на ли ва ду и ре као јој бри знув ши у плач:

– Дра га ни и Ми ло шу као да је не ки ма ђи о ни чар про ме нио гла ве...
Тет ка је пре бле де ла и од уз бу ђе ња и стра ха ис пу сти ла ма ши це ко ји ма је 

џа ра ла ва тру. Зна ла је на рав но да не ма ма ђи о ни ча ра ко ји мо гу чо ве ку да про
ме не гла ву, али је Иван био та ко уз не ми рен, да је зна ла да се де ци ипак мо ра ло 
до го ди ти не ко зло. као без ду ше је по тр ча ла на по ток са пли ћу ћи се о бу се ње и 
тра ву. Без број стра шних прет по став ки јој је про ле та ло кроз гла ву: Да се ни су 
уто пи ли, да их ни је ује ла зми ја, да се ни су пе ли на др во па се оти сли и из у би ја
ли, – а мо жда су у деч јој обес ти на чи ни ли ма ске и хте ли Ива на да упла ше, те
ши ла се за тим.

кад их је угле да ла она ко из у је да не, ску ка ви че не на ка ме ну, ни је зна ла да 
ли би пла ка ла или се сме ја ла.

– не вољ ни ци ни јед ни, шта сте то учи ли у шко ли, – пи та ла је, – кад ни сте 
на у чи ли да се оси ња ци не ди ра ју. Вас су то осе из у је да ле, са мо да ми је зна ти 
где сте их то ли ко на шли! Бр же на вир, уми вај те се хлад ном во дом.

Тет ка је још пу но го во ри ла, час их ко ри ла, час жа ли ла, час се бе гр ди ла што 
их је со бом по ве ла, што их је уоп ште зва ла у го сте, час се по но во око ми ла на 
учи те ље, па на град ску де цу ко ја не зна ју ни на че му тра ва ра сте.

Чув ши деч ји плач и ње ну ви ку ко сци су до тр ча ли и с јед не и с дру ге ли ва де. 
Мла ђи су се сме ја ли угле дав ши при зор нео би чан чак и за љу де са се ла, а ста ри
ји су пред ла га ли чи ме би се де ци мо гло по мо ћи, шта чи ни ти да им оток бр же 
спла сне. не ко је пред ла гао да ста вља ју хлад не облут ке, не ко хлад но се чи во, 
не ки да им гла ве об ло же хлад ним кр па ма, не ко да им се по ва де жал ци ако већ 
ни је ка сно јер отров из њих бр зо иде у крв.

– Бо ље икад не го ни кад, – уз дах ну ла је тет ка, пу шта ју ћи да се љу ди око 
њих пе тља ју јер је она од уз бу ђе ња би ла из не мо гла.

кад су би ле из вр ше не све по треб не опе ра ци је, жал ци по ва ђе ни, ста вље не 
обло ге, пре ве ли су их под кру шку и ста ви ли да лег ну.

– Сад вам се не вре ди ви ше кри ти, – го во ри ла је тет ка у ша ли, – сви су вас 
ви де ли.

она је с де цом по шла с ли ва де мно го ра ни је не го што је на ме ра ва ла. Тре
ба ло је дво је бо ле сни ка ста ви ти у по сте љу и ску ва ти им чај ка кав се обич но пи је 
у та квим слу ча је ви ма. Ба ка ће нај бо ље зна ти ка ква ту тра ва од го ва ра, она их 
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има мно го и го то во их све ис тро ши кад јој уну ци до ђу у го сте: јед не им да је 
про тив на зе ба, дру ге кад се пре је ду зе ле на во ћа, тре ће кад их ка ква бу ба ује де, 
че твр те кад их бо ли зуб.

С ли ва да на ко ји ма се још ко си ло до ви ки ва ли су тет ки:
– За што ти та ко ра но ку ћи? Зар сте већ го то ви?
– Де цу ми ухва ти ла ма ло сун ча ни ца, ни су на ви кли, па мо ра ју ра ни је да 

лег ну, – од го ва ра ла је она.
„Што је до бра тет ка“, ми сли ла су де ца, не ће да при зна исти ну да нас не би 

осра мо ти ла“.
– ни ја не ћу при зна ти ба ки шта је би ло, – обра тио се Иван са у че снич ки 

тет ки. – ка за ћу јој да им је ви ле њак про ме нио гла ве. Ба ка ве ру је у ви ле ња ке и 
ма ђи о ни ча ре.

Тет ка га је по гле да ла с љу ба вљу и ње му се учи ни ло да одо бра ва ову де ти њу 
лу ка вост.
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Час фи зи ке

Из не на да сам се јед ном вра ти ла ку ћи и за те кла со бу сво га се стри ћа, гим на
зи сте, пу ну де це ко ја ни су још ишла у шко лу или су тек по шла у основ ну. 

Би ла су сва вр ло мир на као да су оче ки ва ла да се не што на ро чи то до го ди, да им 
бу де ис при ча на при ча. про ви рим кроз од шкри ну та вра та. Мој се стрић је пред 
оча ра ном де цом из во дио по кус ко ји су она не тре ми це гле да ла: на вр ху пр ста 
др жао је за ши ље ну олов ку, у ко ју је био за бо ден по лу о тво рен но жић, и хо дао 
крај сто ла. И са ма се у по чет ку за чу дим ка ко олов ка не па да, али се се тим да је 
то је дан од огле да из фи зи ке, из лек ци је о те жи шту и рав но те жи.

на сто лу је ста ја ло пу но ствар чи ца: ча ша са во дом, пра зна, ши би це, све ћа, 
ка мич ци, узи це, да шчи це, штап, до ма ће те ра зи је. Ви де ла сам од мах да је по че ла 
ма ђи о ни чар ска пред ста ва, јер је рас по ло же ње би ло као за вре ме опа сне цир ку
ске тач ке, и сме сти ла сам се на сто ли цу крај вра та ка ко бих пред ста ви мо гла 
нео па же на и ја при су ство ва ти. Се стрић је уто об ја вио:

– Сад по чи ње тач ка ча роб на сто ли ца. Ја ћу се сти на сто ли цу, а Јо ва не ка ме 
по ку ша са ње ди ћи ухва тив ши ме за ру ке.

Сео је та ко да му је груд ни кош био под пра вим углом са тр бу шном ду
пљом, и но ге је у ко ле ни ма по ста вио под прав угао, и сам је по ку ша вао да се 
диг не не успе ва ју ћи. Та да је и Јо ва по ку шао да га одво ји од сто ли це, али опет 
без у спе шно. Спа зи ла сам ка ко му углед због ово га огром но ра сте. пра ве ћи се 
да то не при ме ћу је об ја вио је:

– Сад до ла зи тач ка коц ка ше ће ра.
обо рио је сто ли цу на пред ње но ге, коц ку ше ће ра по ло жио на крај на сло

на, а јед но од де це ста вио да клек не на пре ча гу из ме ђу зад њих но гу и за по ве
дио му да ше ћер узме зу би ма а да сто ли цу при том не пре ту ри. кад се по ка за
ло да је то не мо гу ће, да се сто ли ца стал но оба ра, опет је на ста ло ме ђу де цом 
ве ли ко ве се ље.

Ма ли фи зи чар је био у пра вој гро зни ци. Је два је че као да све сво је ве шти не 
по ка же, да што пре убе ре сву сла ву. И де ца су пље ска ла тра же ћи да од мах пре
ђе на но ву тач ку. Та, че твр та, тач ка зва ла се ста ја ње уза зид. За по ве дио је де ци, 
јед ном по јед ном ма ли ша ну, да ста ну по ре бар ке де сном стра ном уза зид, а за
тим да по диг ну, као у гим на сти ци, ле ву но гу не од ми чу ћи се ни ка ко ра ме ни ма 
од зи да. но га се ни је мо гла ди ћи и опет је на ста ло ди вље ње.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

244

– ко ти је то по ка зао? – пи та ла су де ца у же љи да до ку че из вор из ко га он 
цр пе сво је зна ње.

– про фе сор у шко ли – од го во рио је де чак.
от куд про фе со ри мо гу ђа ке учи ти ова квим ства ри ма, ми сли ла су де ца. То 

је би ло као да им је ре као да га је про фе сор учио ка ко се зви жди, или ша пу ће на 
ча су, или ла же. И та ко је на ње го во очи глед но за до вољ ство ис па да ло: и да го
во ри исти ну, и да опет сва сла ва оста је ње му. За то је по сле ово га од мах иза брао 
нај вра то лом ни је по ку се.

– па зи те! До ла зи тач ка пре вр ну та ча ша. Ја умем та ко да пре вр нем ча шу да 
во да у њу не ула зи, иако је, ево, ло нац пун во де.

Спу стио је из вр ну ту ча шу на гло у во ду, ни ма ло је не ис кре ћу ћи. на ве ли
ко чу до гле да ла ца, во да зби ља ни је у ча шу ула зи ла. као и сва ки пра ви ма ђи о ни
чар, де чак им ни је об ја шња вао узрок ове по ја ве ни ти их упу ћи вао ка ко да ра де. 
Ма ли ша ни су кри ви ли ча шу, и во да им је стал но у њу ула зи ла. он да је де чак 
по но вио оглед. Ра дио је не ве ро ват но хи тро да гле да о ци не би опа зи ли у че му 
је ствар.

по сле ове тач ке на стао је ма ли од мор, за вре ме ко га је сва ко де те по ку ша
ва ло да по но ви ве шти ну ко ја га је нај ви ше оча ра ла. Ма ли фи зи чар био је за у зет 
спре ма њем ствар чи ца за иду ћи оглед. То су би ле пра зне бо чи це и јед на пу на 
во де, до бро за тво ре на и за пе ча ће на. Чи ни ло ми се да је не спо ко јан, да се бо ји 
ка ко ће ис пли ва ти из по сла ко ји му је пред сто јао.

ни је од мор по тра јао ни де сет ми ну та, а он је по звао де цу да се уми ре об ја
вљу ју ћи да по чи ње тач ка за пе ча ће на бо ца. За тим је јед ном по јед ном да вао да 
про ба ју мо гу ли уда ром дла на раз би ти пра зне бо чи це. кад они, раз у ме се, ни су 
би ли у ста њу да то из вр ше, из ја вио је, чи ни ми се, по ма ло стре пе ћи:

– Ја ћу уда ром дла на раз би ти и ову за пе ча ће ну, пу ну во де.
ни сам има ла вре ме на да по гле дам ни да ли је са сто ла диг нут стол њак, ни 

да се упла шим да се де чак не ра се че, а бо чи ца је би ла го то ва и во да по цу ри ла са 
сто ла на за сти рач. али шта су те сит ни це пре ма то ли кој ма ђи о ни чар ској сна зи 
да бо чи цу пу ну во де са мо уда ром дла на раз лу па. од мах сам се до се ти ла от куд 
оно ли ко раз би је но ста кло у кан ти за от пат ке уви је но бри жљи во у но ви не. Мо ра
ла сам при зна ти, раз у ме се, да је де ча ко ва же ља за зна њем ва жни ја од ко је ка
квих ср ча у ко ји ма су ве три ли ста ри ле ко ви.

ушла сам у со бу да бих обри са ла про су ту во ду и да бих ви де ла ни је ли се 
фи зи чар ипак ма ло и по се као при по след њем огле ду. Чи ни ми се да сам пре ки
ну ла за ча ра ност ко ја је до тле у со би вла да ла. огле ди са ши би ца ма, нов ча ни ца
ма, узи ца ма и ка мен чи ћи ма оста ли су не из ве де ни, иако сам од мах иза шла. Чу ла 
се са мо ве ли ка гра ја. Рад ње и до га ђа ји ко ји су пре при ча ва ни пред ста вља ни су 
по дра жа ва њем гла со ва у при ро ди: „а он ти на јед ном – трас. она у во ду – бућ. 
па ти по че фук, фук, фук. а во да на јед ном шшш. Хо па на мот ку!“

Де ца су се још ду го хва ли ла сво јим под ви зи ма и огле ди ма при игри у дво
ри шту да се ви ди да и она не што зна ју и уме ју. Мо рам при зна ти да је и де чак 
њих, као она ма ло час ње га, слу шао и гле дао с ужи ва њем.
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Скуп шти на ли те рар не дру жи не

у , ове ћој школ ској учи о ни ци ђа ци се ску пља ју на скуп шти ну ли те рар не   
, дру жи не. Чи ча, ко ји је то га да на пред се да вао, до шао је од мах по сле уче ни

ка ни жих раз ре да. „Гле ти њих“, ми сли он, „кад до ла зе ова мо, не за ка шња ва ју“ 
уто ула зе ни ко ла и Сто јан. ни ко ла је сред њег ра ста, ко ра ча ужур ба но и гла ву 
по кре ће на гло, као пти ца. За њи ма дво ји цом при сти жу ол га по по вић, кћер ка 
на род ног по сла ни ка, ка ко су је сви у гра ду од мах пред ста вља ли, и де бе љу шна 
Зо ра, ње на стал на пра ти ља. оне раз го ва ра ју као да не што кри ју од оста лих или 
да јед на дру гој не што по ве ра ва ју, ша пу ћу, освр ћу се, ста вља ју ша ку на уста ка ко 
би би ле што си гур ни је да их ни ко не чу је. пе тар еро сти же сам, сав је те ме љан, 
иде у рас ко рак; кад би под био да шча ни, тре сао би се под ње го вим ко ра ком. 
„Гле ти њих што су ва жни“, ми сли не за до вољ но. Чи ча от по здра вља ју ћи на тму
ре но. „За ту ри ли се, ша пу ћу, пле ти зам ке. па и тај ни ко ли ца го спо ђаРу жин 
као ка кав стра стан гла сач.“

Чи ча је све не за до вољ ни ји што их на дан би ра ња има мно го ви ше не го на 
обич ним сед ни ца ма и што су пре те жно из Див ни ног раз ре да. Чи не му се са
свим друк чи ји не го на ње го вом ча су. не мо же да се на чу ди што се и про тин 
Ран ко рас при чао, што је Са ва Ма тић уоп ште до шао кад ина че ни је уче ство вао 
у Дру жи ни, и то до шао с пу ков ни ком Љи ља ном. За њи ма на јед ном до ла зи не
ко ли ко де вој чи ца: ле ка ре ва Љу би ца, па Ми ли ца, с чи јим не у ред ним за да ци ма 
има то ли ко му ке, и Је ле на, ко ја ни кад не уме да на пи ше ви ше од јед не стра ни це. 
Ње му је ми ло што све оне пр во при ла зе Див ни и за чу ђе но по сма тра жи вах ност 
сво је ро ђе не кће ри, ко ја уз бу ђе но го во ри:

– Де цо, мно го ће да нас би ти све та!
уто се на вра ти ма ја вља Ста ни ца, мир на, озбиљ на, и, чим га угле да, при тр ча 

му као да је угле да ла сво га стри ца или до брог ста рог су се да.
– Зар ви, го спо ди не, сти гли пре нас?
– Ста рин ски на род во ли тач ност. Хо ће те ли на вре ме по че ти? не мој те да ја 

под вик нем!
– на вре ме, на вре ме.
она се пра ви да се ужур ба ла због ње го ве опо ме не са мо да би му уго ди ла и 

да ла ва жно сти. ко зна хо ће ли већ на иду ћој сед ни ци пред се да ва ти! не ка оде 
од њих пу на ср ца.
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Див на се ди са ма у пр вој клу пи из ме ђу де вој чи ца ни жих раз ре да, јер ако би 
се у том уз бу дљи вом ча су при бли жи ла ма ко јој од су пар нич ких гру па, ону дру
гу би увре ди ла. као на ка квом по ли тич ком гла са њу, на ви ја чи тка ју од јед них до 
дру гих, де ле хар ти ји це, при шап та ва ју, гле да ју зна чај но у по не ко га, тап шу ма
ли ша не по ра ме ну и пи та ју де вој чи це пи шу ли пе сме.

– а пи ше те ли ви пе сме? – упи та ла је Див ну не ка ма ла као ку кац пре ки ну та 
у стру ку.

– То ти ја не умем – на сме ши ла се Див на.
Чи ча је се део бли зу Ста ни чи не и еми ли ји не гру пе тру де ћи се да и да ље 

из гле да све чан и строг. До ско ра му се њи хо во ску пља ње, де ље ње у та бо ре чи ни
ло де чи јом игром, али са да је по чео ме ђу њи ма на слу ћи ва ти пра ву бор бу, пра ве 
так ма це. ни је ви ше њи хо во за чар ки ва ње би ло оно про сто под ме та ње но гу при 
лоп та њу у дво ри шту или уда рац пе сни цом у ре бро кад их је, као за ва ђе не пе
тли ће, је два мо гао ра ста ви ти. Ви део је ја сно да се ту не од и гра ва са мо њи хо во 
књи жев но так ми че ње већ и да по чи њу да се пре ма убе ђе њи ма опре де љу ју.

– Гле ти њих – при ме тио би по лу гла сно с ча са на час. – а да ли смо нај пре 
са вла да ли гра ма ти ку? уме мо ли до бро да бри ше мо нос?

Див на се сне би ва ла због ових оче вих при ме да ба, бо ја ла се да их ста ри ји 
уче ни ци не чу ју. Би ла је све сна, иако је то те шко би ло при зна ти за оца, да су 
Чи чу не ки уче ни ци, као Ста ни ца, ни ко ла, еми ли ја, Сло бо дан, би ли над ма ши
ли не ком зре ло шћу, да га сма тра ју по де ти ње лим и да га ува жа ва ју је ди но због 
ње го ве че сти то сти и ста ро сти.

– а за што го спо дин ка же да ли смо са вла да ли гра ма ти ку? – не оста вља ку
кацде вој чи ца Див ну на ми ру.

– не знам, пи та ћу га су тра.
– а ка ко га сме те пи та ти? Ја не смем ни јед ног про фе со ра да пи там.
у учи о ни ци је све буч ни је, све ви ше за бо ра вља ју на Чи чу. До зи ва ју се по 

име ни ма и на дим ци ма, тек по не ки се де мир но као на ча су. Мла ђи с ра до зна
ло шћу по сма тра ју тај ва жан школ ски об ред ви ших раз ре да. Ста ни ци, ко ја је 
би ла школ ски по ве ре ник омла дин ског ли ста „Све тлост“, штам па ног у Бе о гра
ду, сва ки час при ла зе с ру ко пи си ма ко је она бр зо оста вља у тор бу и не за гле да
ју ћи, очи глед но тре нут но за ба вље на при пре мом сед ни це и из бо ром упра ве. 
Ње ном угле ду па мет ног ђа ка и до брог дру га, ко ји је одав но ужи ва ла у шко ли, 
био је до дат по след ње го ди не и углед што га је сте кла ме ђу на пред ним уче ни
ци ма и ме ђу са рад ни ци ма „Све тло сти“. не ки уче ни ци пе тог раз ре да ре кли су 
не дав но Чи чи:

– Да ви ди те ка ко Ста ни ца оце њу је! као про фе сор. Све што она ода бе ре, 
у „Све тло сти“ об ја ве: а кад се сми лу је па она ко по ша ље, то ба це.

– Гле ти ње! – Тр гао се Чи ча. – а на ко га се то мо ра да сми лу је? на вас?
– ни је, ми ни смо шо ви ни сти, не го на ни ко лу. он је, зна те, на пи сао при чу 

ка ко су Бу га ри за вре ме ра та у не ком се лу уби ли дво је чо ба на. на ма се, ка да је 
чи тао на сед ни ци, мно го сви ђа ло, по че ли смо да ви че мо „уа“ Бу га ри ма, али је она 
ка за ла да је то рас пи ри ва ње мр жње и пр во ни је хте ла да ша љу за штам пу, али 
јој је ни ко ла ре као пред сви ма да ни је ни ка ква Срп ки ња и ни ка кав друг, и он да 
се она сми ло ва ла и по сла ла – али ни до сад ни су штам па ли.
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________    Хоћу да се радујем   ________

Чи ча се жи во се тио све га то га ви де ћи ка ко се око Ста ни це ти ска ју уче ни
ци с ру ко пи си ма. Био је због ње ног от по ра пре ма при чи о Бу га ри ма љут на њу, 
уко ли ко се на та кво пи то мо ство ре ње мо гло љу ти ти. Шта она има ту да ме ша 
по ли ти ку и шта она зна о Бу га ри ма! Чи ча је био у ра ту с њи ма и имао ми шље ње 
слич но ни ко ли ном. Ње но је да гле да са мо ка ко је на пи са но, је ли пи сме но и 
осе ћај но. об у зет овим ми сли ма, љу ти ном, ни је ни при ме тио ка да је сед ни ца 
по че ла. кад се пре нуо, ви ди ка ко до та да шњи пред сед ник дру жи не, Сто јан, 
озби љан ка ко са мо би ва ју уче ни ци иза шли из се љач ког ста ле жа, лу па не у мор
но дла ном по сто лу. лу па рав но мер но, мир но; чи ни се има стр пље ња и вре ме
на. Гла сом, ко ји ни ма ло не ди же, об ја вљу је да се би ра но ва упра ва и по зи ва да 
се би ра ју нај бо љи дру го ви и дру га ри це.

– Ви, мла ђи, чит ко пи ши те име на оних ко је пред ла же те.
– Гле ти њих! ако са мо умед ну да пи шу.
– а за што го спо дин јед на ко го во ри: гле ти њих? – пи та опет ку кацде вој чи ца.
не ког де ча ка пе тог раз ре да сви осло вља ва ју са пе сни че. он је тих, сне би ва 

се, тру ди се да са кри је за кр пе на ру ка ви ма, ко је су, исти на, од истог што фа као 
и ка пут, са мо од не из бле де лог. он за кла ња ша ком хар ти ји цу на ко ју пи ше име на 
кан ди да та освр ћу ћи се на дру го ве око се бе.

– Та не криј! Зна се, гла саш за Див ну.
– То сте ви, је л’ те?– пи та ку кацде вој чи ца. – а зар мо же да бу де пе сник ко 

је – ту она ма ло за ста де – си ро ма шан?
али се Див на уду би ла у пи са ње и не слу ша је. Сва су ли ца за жа ре на као за 

вре ме пи сме ног за дат ка. Чи ча ја сно при ме ћу је ка ко је Див на по тра жи ла по
гле дом уче ни ке око Ста ни це, ка ко се око ни ко ле ку пе са свим дру ги, ка ко има 
из гу бље них, оса мље них де вој чи ца и де ча ка ко ји по ку ша ва ју да за ви ре у це ду
љи цу сво јих дру го ва су се да. Гле ти њих! по де ли ли се као на по ли тич ком збо ру. 
Мом чи ло и еми ли ја се са шап та ва ју гле да ју ћи у Див ну. ни ко ла их мр ко гле да и 
на ги ње се пре ма пе тру ери и не ма њи. Ми ли ца и Је ле на су оти шле у сам врх 
учи о ни це и, гла ву уз гла ву, пи шу на ис пра ном од ки ше ра га сто ву. Ма да им се 
сви ђа ју де ча ци из два ју су прот них та бо ра, збли жи ло их је то што су у исто вре ме 
до жи ве ле то осе ћа ње ко јим се од ли ку ју од ра сле де вој ке. Че до ми ро ве пе ги це 
по ли цу су по ста ле у то ку јед ног ча са ру ме не као да их је не ко из ну тра пре бо
јио још јед ном. Де чак пе тог раз ре да, пе сник, по чи ње ску пља ти це ду љи це у ка пу 
са че ку ју ћи дру го ве да до пи шу име на.

– Гла сао сам за те бе – ти хо шап не Див ни.
– И ја сам за те бе!
по ред Див ни ног и Ста ни чи ног име на на та бли ни же се нај ви ше цр та. Чи ча 

је уз не ми рен. Исти на, и ми ло му је што уче ни ци оду ше вље но по здра вља ју сва
ку но ву цр ту по ред Див ни ног име на. ни је му ми ло што и оста ли ко ји до би ја ју 
гла со ве при па да ју ма хом Ста ни чи ној гру пи. Гле ти њих! одо ше сви у ста ни чин
це. Ста ни ца, ко ја је увек с на став ни ци ма раз го ва ра ла на рав ној но зи, ра до сно 
го во ри Чи чи:

– Глас на ро да. не мој те ми се љу ти ти.
„Глас на ро да! Гле ти ње“, је ди се Чи ча и за до во љан је што чу је Див нин глас 

да не ће да се при ми.
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– Без упа ди ца! – до ви ку је Сто јан.
Чи чу је за ма ра ло то ђач ко игра ње жи во та, ка ко је го во рио, бо јао се да се из 

то га не из ро ди ка ква не во ља, да се у уче њу не про ле ње, да се ме ђу со бом не за ва
де, да се не ода ју по ли ти ци, и кад год би му се да ла при ли ка, по бе гао би са тих 
сед ни ца ли те рар не дру жи не као ђак са ча са. Сад је са че као да ви ди ка кву ће ду
жност има ти Див на у упра ви. Био је не за до во љан што је до шло до то га да и она 
мо ра у њу да уђе. Да не би по ка зао да је уз бу ђен, стал но је пра вио не ке де ти ња сте 
упа ди це, због ко јих је Див на па ти ла, и то на ро чи то кад при ме ти бла го на кло не 
осме хе дру га ри ца и дру го ва. у све тло сти њи хо вих осме ха мно го је ја сни је ви де
ла сво га оца не го та мо у ку ћи, кад су њих дво је са ми. Сад, под овом све тло шћу, 
мно го је ја сни је опа жа ла и да Чи ча ни је ка ко тре ба ис пе глан, да опет ни је ста
вио кра ва ту, што ма ло час, иако га је гле да ла, ни је уочи ла. Чи ча је имао онај дар 
не сит ни ча вих при ро да да се бр зо из гу жва, да се упр ља, да се тач но не за коп ча; 
с пре не бре га ва њем љу ди за не се них за не што у се би, гле дао је он на сву ту по от па
да ли дуг мад, на ис кр за не ру ка ве, на из ли за не пот пе ти це. Је ди но би се тр гао кад 
би опа зио Див нин пре ко ран по глед, кад би се се тио да се она око то га гла ча ња и 
кр пље ња му чи, да је тај по сао што га је на сле ди ла од мај ке, по сле ње не смр ти, за 
њу пре ран. Гле ти ње, те шио се за тим, не мо гу ја би ти као фри зер пе ра.

– Та та, ти би мо гао сад и по ћи – по мо гла му је она да се од лу чи ви де ћи да се 
за си тио пред се да ва ња. – Сад ћу, ка ко ви диш, би ти у дру жи ни се кре тар, ма ло ми 
је што сам твој.

– е, кад за то имаш да ра...
– Да, та та, ви ди се и по те би – пре ки де га она на сме шив ши се с пра шта њем.
Ста ни ца, но ви пред сед ник дру жи не, опет је, не осе ћа ју ћи Чи чу као на

став ни ка а се бе као ђа ка, при шла и ре кла:
– Иди те ви, го спо ди не про фе со ре, са да ку ћи, умо ри ли сте се. Глав ни по

сао је про шао. про хо дај те ма ло, ва ни је вр ло при јат но.
Чи чи је го ди ло од у век ова кво Ста ни чи но по на ша ње, пре све га људ ско, ли

ше но сва ке по тре бе за пот чи ња ва њем. Во лео је да ви ди у раз ре ду и ње но ли це 
по не кад од сут но, за у зе то ка квом до ма ћом бри гом. код ње је не ка ко под но сио 
и оно што је звао ме ша њем у по ли ти ку. кад се па ме тан ме ша, ми слио је, има не ке 
сво је озбиљ не раз ло ге као и кад се не ме ша. Из то га не мо же из и ћи ни ка ква глу
пост. па и с тим враж јим Бу га ри ма мо жда се не тре ба ви ше сва ђа ти.

– е, кад ме вас две те ра те, он да одох.
– Вас би и тре ба ло, го спо ди не, по не кад оте ра ти из шко ле. не ка сад ма ло 

зап ну мла ђи – ис пра ти га она до вра та то плим по гле дом.
Ста ни ца је има ла на род ски од нос пре ма ста ро сти и на род ску ме ру за њу. 

Свак пре ко че тр де сет го ди на за њу је био стар и не хо ти це му је ука зи ва ла по
што ва ње. И пре ма Див ни је, под ути ца јем сво је мај ке, ко ја је го во ри ла: без оца 
јед ном си ро та, без мај ке и по сто пу та, осе ћа ла из у зет ну не жност.

Ста ни чи не ре чи ка ко би га по не кад тре ба ло оте ра ти из шко ле и ка ко би 
сад тре ба ло да зап ну мла ђи, под се ти ле су га да уско ро до ла зи нов млад на став
ник, ко ме ће, по ред оста лих, да ти и тај сед ми, Ста ни чин и Див нин, раз ред. И би 
му жао, за бо ра ви ка ко дав но при жељ ку је да по де ли с ким ча со ве, ко јих је имао 
ису ви ше.
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не ћу овим во зом

пет на ест да на воз за Бе о град ни је ишао. по не кад би, исти на, гра ђа ни чу ли 
пи сак ко ји је зна чио да он не куд кре ће, по ди гли би гла ве и ослу шну ли, па 

опет уто ну ли у сан. Зна ли су: то нем ци иду у из вид ни цу и би ће по но во у Ва ље
ву пре не го што се раз да ни. не где у Слов цу или лај ков цу на и ћи ће на ра зо ре ну 
пру гу или по ру ше ни мост. Де ра ће се по сле на ста ни ци, те ле фо ни ра ти, да ва ти 
на ред бе ко је ни си мо гао раз у ме ти, али си слу тио да је на не ко зло.

Чим би се чу ло да на пру зи ни је све у ре ду, и они ко ји ма се ни је пу то ва ло 
до ла зи ли су на ста ни цу да пи та ју ка да ће воз.

– не зна се.
– Хит на по сла имам у Бе о гра ду.
– Иди пе шке.
пра во у ли це су гле да ли стра жа ра нем ца што је уко че но ста јао под ли пом 

на пе ро ну, хте ли да му уло ве по глед; али то је би ло не мо гу ће – гле дао је пра во 
као да по глед иде по за тег ну тој жи ци.

И он да се раз да ни. ука же се ду ги низ ши ром отво ре них фур го на. не где на 
тре ћем ко ло се ку сто ји ло ко мо ти ва. Ши не за бли ста ју на сун цу, ко је ка да се ро ди 
пра во пад не на про стор око ста ни це. кон дук те ри хо да ју с пи штаљ ка ма. Ја сно 
се ука зу ју не мач ка ли ца, охо ла и пра зна. ни ка квих на њи ма бо ра, ни ка квих та
ло га жи во та. они су го спо да ри. уби ја ју сто ти ну за јед но га. у за ле ђи ни њи хо ва 
стра шна не мач ка. И упр кос све му то ме, воз не мо же да про гу ра.

– И куд то, мо лим те, њи ма да се де си! Ве ли кој си ли не мач кој! про ши ша
ли кроз то ли ке зе мље, а не мо гу од Ва ље ва до Бе о гра да! – под сме ва ли се љу ди 
оним из ра зи то ва љев ским на чи ном, у ко ме се гу би так гор штач ке си ро во сти 
на кна ђи вао за је дљи во шћу.

Из и шао би шеф ста ни це и упи тао не зна се ко га:
– За што се овај свет не ра зи ла зи? Шта че ка це ло ју тро? не ка се сме ста ра зи ђе!
но са чи та да по ђу у ма лу ка фа ну на углу и са оп шта ва ју ка фе џи ји:
– опет не иде. Што да њу по пра ве, но ћу се по ква ри. у то име три љу те!
Јед но га да на се чу ло да је воз нај зад скроз до Бе о гра да про ра дио, али да ће 

њи ме из ве сно вре ме ићи са мо нем ци и они ко ји ма је пре ка ну жда, ко ји под не су 
ка ква до ку мен та да мо ра ју за Бе о град. Су тра дан је, зби ља, још од по ла че ти ри 
сва ста ни ца би ла на но га ма. Те ле фо ни су звр ја ли. нем ци уле та ли у кан це ла ри ју, 
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из ле та ли. Др жа ли се све ча но као пред бит ку. по ред њих је пу то ва ло још два де
се так гра ђа на ко ји су мо ра ли на слу жбу, не ко ли ко тр го ва ца, рад ни ка и ме ђу 
њи ма ба што ван ка Цве та са бо ле сним си ном, још де ча ком, ко га је бол ни ца упу
ћи ва ла на кли ни ку. она је са стра хом опа зи ла, чим је до шла на ста ни цу, у отво
ре ном фур го ну иза ло ко мо ти ве тенк и тру ди ла се да ста не та ко да га де чак не 
опа зи; за то је ме ђу пр ви ма ушла у ко ла и по сле стал но стре пе ла да раз го во ре о 
ово ме и он не чу је. крај њих се сме сти ла и не ка же на нео бич но пу на, са чо ве
ком по ста ри јим, обо је у оде лу вој во ђан ских Шва ба. ка ко је се ла, по че ла је го
во ри ти обра ћа ју ћи се Цве ти.

– не тре ба да се бо ји те. овај воз мо ра про ћи. И си ноћ је до шао је дан из Бе о
гра да.

Чо век је до дао:
– Све је опра вље но. Гра ђа ни ће мо ћи сад мир но да пу ту ју.
Гра ђа ни ко ји су ула зи ли је дан за дру гим, без уоби ча је ног гу ра ња, пу ни 

сне би ва ња су се освр та ли око се бе и се да ли ћут ке. нем ци су сва ки час про ла
зи ли, ба ца ли ис пи ти вач ки по глед на пут ни ке, као на пред ме те ко је ис пи ту ју да 
не ће у то ку пу та екс пло ди ра ти. Би ли су уз не ми ре ни и за то су има ли ма ло чо
веч ни ји из раз не го обич но.

не ко је са ули це до вик нуо:
– Да бих пу зио, не бих у то сео! Иду љу ди на слу жбу. ко га слу жи те?
Цве та је де ча ка за пит ки ва ла сад ово сад оно, са мо да не би чуо при мед бе 

спо ља и раз го во ре пут ни ка ко ји су се вај ка ли. он је упор но ћу тао на сва ње на 
за пит ки ва ња или по на вљао јед но те јед но:

– Хај де да се ски не мо. не ћу овим во зом.
по сле ду гог пи ска ња и ма не ври са ња воз је кре нуо у још за мра че ну до ли ну 

ко лу ба ре. а Шва би ца је стал но го во ри ла. Хва тао ју је страх и та ко га је раз го
ни ла. оба ве шта ва ла је пут ни ке да истим во зом иду и струч ни рад ни ци и ин же
ње ри ко ји пру гу и мо сто ве опра вља ју. ако се не где и на ђе ка ква пре пре ка, они 
ће си ћи, из ва ди ти алат ке, опра ви ти и опет да ље. не мо ра се сти ћи у под не у 
Бе о град. а бан ди те је вој ска ућут ка ла. оти шли су не где бес тра га. не сме ју да 
се су ко бе са вој ском. Стал но је уме сто нем ци го во ри ла вој ска и вој ни ци, а го
во ре ћи о гра ђа ни ма стал но и се бе ме ша ла ме ђу њих и на гла ша ва ла:

– Шта смо за бо га кри ви ми, мир ни гра ђа ни, што бан ди ти из шу ме ква ре 
пру гу? За што да нас не по ве зу? Ми смо не ви ни.

утом је ста ло сви та ти. Ве нац пла ни на на ју гу од ко лу ба ре ука зао се оштар 
и не по кре тан. Мир ок то бар ског ју тра имао је у се би не чег за ве ре нич ког. као 
да је то ју тро зна ло не што што ће тек на ста ти, ра до ва ло му се и ћу та ло о то ме. 
ни је то би ла та јан стве ност ко ју ма гла да је пре де лу. ово ју тро би ло је мир но 
као од лу ка и та ко озбиљ но и ра до сно. ено, се љак иде пу тем и гле да као да не што 
зна о оно ме што ће они у во зу тек са зна ти.

Шва би ца се од не ла год но сти ко ју је ули вао овај мир бра ни ла гла сно:
– Што сад не ква ре? Што сад не при пу ца ју? не го ви де, иду вој ни ци, па не 

сме ју.
Де чак је у се би пр ко сио. „Ви де ћеш ти што не сме ју! И не пре ста но је ти хо 

мо лио:
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– Ма ма, да си ђе мо на пр вој ста ни ци. Хо ћу да се ра ду јем кад воз на пад ну, 
а ова ко, кад сам уну тра, не мо гу.

Воз је про ју рио ми мо пр ве ста ни це не за ста ју ћи. Чи ни ло се као да бе жи а 
не као да хо ће не где час пре да стиг не. пред ме ти крај ње га се ко ви тла ли. Љу ди 
што су ста ја ли на сво јим пра го ви ма, чо ба ни на ли ва ди као да су ска ку та ли.

на јед ном је лу па точ ко ва по ста ла ту пља, ста ла се сми ри ва ти. у су сед ном 
ва го ну где су би ли вој ни ци на ста ло је ко ме ша ње и ви ка.

– Сад ће воз ста ти! – клик нуо је де чак и до дао ти ше, пре пла шен мај чи ним 
стро гим по гле дом: – ух, што бих во лео да ста не!

Воз је за и ста, као да му је де ча ко во ср це за по ве ди ло, стао. Љу ди се на чич
ка ли на про зо ре, не ка де вој ка се гла сно за сме ја ла: би ла је већ ра ни је од лу чи ла 
да из во за изи ђе, пре ки ну ла с њим сва ку уну тар њу ве зу, и сад се ра до ва ла што је 
на и шао на пре пре ке.

Де бе ла же на се гла сно те ши ла:
– ов де воз обич но пи је во ду.
– Мост, мост! Раз ру шен онај ма ли ка ме ни мост, – про нео се жа гор.
на и шао кон дук тер:
– ко хо ће не ка из во ли из ко ла. Ду го ће мо че ка ти, мо ра мост да се по пра ви.
Др жао се ђа вол ски за тво ре но: ни си мо гао ви де ти да ли му је ми ло или кри во 

што се то де си ло.
– а што се не вра ти мо? – упи тао је де чак.
– не ма вра ћа ња. овај воз мо ра про гу ра ти.
Сад је де чак уло вио у ње го вим очи ма брз под сме шљив по глед и за до вољ но 

се опет за ва лио на уз гла вље. он ни је мо гао из и ћи. при ди гао се на лак то ве и 
по сма трао го ми лу пут ни ка што је већ би ла из и шла и по се да ла на ли ва ди по 
свом пр тља гу. не ки су би ли по тр ча ли до мо ста да ви де ко ли ки је квар, али им 
нем ци ни су да ли ни да се при ку че. Из да ле ка се са мо мо гло ви де ти да је ка ме
ње по из ва љи ва но и ши не с обе стра не диг ну те. Вој ни ци с пу шка ма су од мах 
оти шли у се ло да по те ра ју се ља ке на ку лук. Ин же њер с рад ни ци ма се уз му вао 
око мо ста.

Де чак је та ко сам ле же ћи за ми шљао ка ко се не где да ље, не ком дру гом мо сту, 
при вла чи млад чо век. Ма да су ку ку ру зи би ли дав но об ра ни, ње му се чи ни ло ка ко 
тај мла дић иде кроз ку ку ру зе, раз ми че њи хо во ли шће, пу зи по зе мљи. Сад је до
шао до мо ста, по чи ње да раш че пр ка ва пу ко ти ну из ме ђу ка ме ња, ста вља ди на
мит; на јед ном се чу ју гла со ви не мач ких стра жа ра, али је мла дић већ да ле ко. За 
њим се чу је пра сак, мост од ле ће у ва здух. Све се до га ђа као на убр за ном фил му.

Мост се спо ро опра вљао. ни тенк, ни пу шке, ни ве ли ка не мач ка си ла на се
ве ру ни су мо гли да га опра ве у тре нут ку. нем ци су ви ка ли, ко ла ли око рад ни ка, 
сва ки час зва ли ту ма ча и не што му го во ри ли, и он за тим то по на вљао ин же ње ру.

– ка ко то! нем ци су за по ве ди ли: „не ка бу де“, па опет не мо же, – под сме ва ли 
се пут ни ци.

– они би хте ли да и воћ ка на њи ну за по вест са зре пре вре ме на. Рад је као 
воћ ка, ни је то ис па ли ти пу шку.

Рок за оправ ку се по ми цао од са та до са та и та ко се ста ло и смр ка ва ти. Сад су 
и они ко ји су се ра до ва ли што по сао спо ро од ми че по ста ли не стр пљи ви. Је ди но 
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је још де чак био за до во љан, али је ње го ва ма ти би ла сва ван се бе од бри ге. но ћи 
су већ би ле хлад не, а она ни је има ла до вољ но то плих ства ри за бо ле сно де те, 
ни ти је ви ше има ла мле ка. Мо ра ла је по ћи у се ло да по тра жи пре но ћи ште.

Су тон се уве ли ко био спу стио, по че ло је ме ша ње тла и не ба на ви ди ку! Ма да 
се ни шта ни је чу ло, чи ни ло јој се ка ко пу но не ких гла со ва сет но и је два чуј но 
по пе ва и ти се та ну шни гла со ви пре тва ра ју у па у чи ну су то на, пле ту огром на 
ла ка клуп ка, ча у ре пред ме те у дрх та ву там ну пре ђу. Зе ле на во да ко лу ба ре сту
па ла је не чуј но као ве ли ки бо ле стан гми за вац. од јед ном је ту ти ши ну пре се
као ра до сно глас се ки ре. учи ни ло се чак да је по ста ло све тли је од овог гла са. 
Цве та је на пе де се так ме та ра угле да ла си ро тињ ског из гле да ку ћу. у дво ри шту 
је ома лен чо век за ма хи вао се ки ром пре те ра но ши ро ко као да на по зор ни ци 
пред ста вља ову рад њу. кад је на и шла пре ма дво ри шту, по гле дао је ра до зна ло. 
у ње го вом по гле ду ни је би ло не при ја тељ ства, те се осме ли ла да упи та:

– при ја те љу, би ли мо гао да ме при миш на пре но ћи ште.
Се љак је био жи ва хан, на ко стре ше них обр ва и ма лих очи ју.
– Да но ћиш? а на при ли ку, от куд ти у ово до ба у се лу?
Јед ним за ма хом ру ке се ки ру је за био у пањ, под бо чио се.
– С де те том бо ле сним пу ту јем за Бе о град, а воз не мо же да ље.
Ње го во ли це се сту жи ло. За вр тео је гла вом, опет се при хва тио се ки ре као 

да би на ста вио по сао и тај раз го вор пре ки нуо.
Же на је жур но на ста ви ла:
– Во дим га на кли ни ку. управ ник ва љев ске бол ни це ми је ка зао да мо рам 

хит но по ћи, па ка ко знам. а чи ме дру гим мо гу не го во зом, па ма и ђа во љим! 
ако имаш де це...

он се раз дра га но на сме јао.
– Де це! Имам, бра те, ко ли ко хо ћеш, и то ка кве де це. – а он да као гла сом 

су ди је: – И, ка жеш, де ти ња бо лест те на те ра ла да кре неш с њи ма? Мо гла би да 
но ћиш, ни је да не би мо гла. Мај ка си и по гре ши ла си. И он да жен ско си – крат ке 
па ме ти. е, хај де да ви ди мо то тво је де те.

Спу стио је ску то ве ко шу ље за де ну те за по јас и кре нуо за Цве том. Це лог 
пу та је гла сно ми слио, поглéдао је ис под ока, као да ис пи ту је. Де чак је ле жао 
сам у во зу, ве ро ват но су и дру ги би ли оти шли да тра же пре но ћи ште, и кад је 
угле дао мај ку, не стр пљи во се при ди гао.

– Где си ти, ма ма? Већ је мрак.
Се љак је из ви рио пре ко ње ног ра ме на и ре као као за се бе:
– е, не ма шта, бо ле стан. Ви ди се, на при ли ку, без ве ли ког раз го во ра, – и до

дао је гла сни је: – Де, деч ко, спре ми се да иде мо ме ни. Би ће ти у со би то пли је. 
по ла ко, по ла ко, под јед ну ру ку ја, под јед ну мај ка.

– Из не мо гао је он, мо рам га по не ти, – ре кла је бо ја жљи во же на. – Де, си не, 
ухва ти ме око вра та, а ти, при ја те љу, узми, мо лим те, ово сан ду че.

– ево ти сад! Ве лиш, ја сан ду че а ти ње га? Ти си се то пре ва ри ла. Ја ћу ње га 
упр ти ти, ма ло ли сам пу та те глио! Шта ја го во рим: упр ти ти, ла ган је као пе ру
шчи ца, мо гу ја и ње га и сан ду че.

узео је де ча ка и не ко вре ме ишао ћут ке. Ис пред се бе је спа зио ин же ње ра и 
два рад ни ка и за вр тео пре кор но гла вом.
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– Де, ма ло да се од мо ри мо.
Ње му се стал но го во ри ло. Био је ра до стан што не ко ме мо же са оп шти ти 

ми сли и то не ко ме, ка ко је он ра чу нао, ко ме ће оне би ти ко ри сне. очи глед но се 
ви ше за у ста вио да би мо гао лак ше го во ри ти, а не због умо ра.

– а има ти ме ђу на ма сва че га. ка да на ста де ово ква ре ње пру ге, по че ли су у 
се лу ви ка ти: „Имам ко кош да про дам, мо рам у Бе о град, мо рам у Ва ље во, мо рам 
у со то ну, не мам на че му. До кле ће ово наш лу ди свет ква ри ти? не ви ди да се би 
ква ри. ако смо мир ни, би ће и он ми ран с на ма. по ко ре ни смо, шта сад хо ће мо! 
Где нам је пре хра бро сти би ло?“ оти сли се љу ди низ по гре шне ми сли као низ 
луд ве тар, па то ти је. Са мо, они су се ља ци, а он ин же њер – и опет се за лу дио.

кад му је ма ло од лак ну ло, узео је опет на ру ке де ча ка и по шао. у дво ри шту 
их је до че ка ла ње го ва же на, за чу ђе но гле да ју ћи. он се збу нио, на сме шио на њу 
и спу стив ши де ча ка ра ши рио ру ке као да би ре као: „Шта ћеш, ни сам мо гао 
друк чи је“. За тим је по гле дао и ру ком по ка зао на Цве ту:

– по шла не мач ким во зом. Де те јој ово бо ле сно па по шла док то ру у Бе о
град. не ка но ћи. Те бе не бе ше ов де кад је на и шла, а и шта ћеш ми ти!

Се љан ка је још ста ја ла као уко че на и пу на пре ко ра, ни јед ном ре чи не по ка
зу је шта ми сли. утом су се ис ку пи ла де ца, ра до зна ло оп ко ли ла де ча ка го ста. 
ово је по мо гло њи хо вој мај ци да се осе ћа ње го сто љу бља код ње бр же по кре не. 
на сме ши ла се и она збу ње но, по ми ло ва ла де ча ка па про му ца ла:

– Се ди те ви док ја спре мим по сте љу. – И из гу би ла се у ку ћи.
– не знаш ка ко ми је ле по би ло овог да на, – на ста вио је до ма ћин сво ју оми

ље ну ми сао Цве ти. – Гле дам их, му ва ју се, те та мо, те ова мо. Бе о град му под 
но сом, а не мо же да про дре.

ују тру су нем ци пре зо ре би ли на но га ма, по ка зи ва ли опет не где низ пру
гу, зва ли ин же ње ра, ула зи ли у ста нич ну згра ду и вра ћа ли се отуд цр ве ни и уз бу
ђе ни. ка да је Цве та уста ла, за те кла је до ма ћи на на пра гу где по сма тра њи хо ву 
за бу ну.

– Ви ди их, мо лим те, ка ко су сви исти, – је два је до че као да за по де не раз го
вор. – Мо жеш ли ти да раз ли ку јеш ко ји је ко ји? Сви, да про стиш на из ра зу, ли че 
је дан на дру го га као бун де ва на бун де ву. Сви су ти ру ме ни, има ју све зу бе у гла
ви, ко су као сла му, сви без бра де, без бр ко ва. а Ср бин ти је сва ки на сво ју ру ку. 
Је дан има пу на уста зу ба, дру ги кре зуб; има нас ћо са вих, има с бр ко ви ма и бра дом; 
по не ки ви диш увек се сме је, по не ки опет као да ће му ки ша из че ла; а има ова ко као 
ја, с овим на ко стре ше ним обр ва ма, или као мо ја до ма ћи ца – пот пу но без обр ва. 
Гле дај, мо лим те, ка ко су се за ту ри ли! Чи ме ли се по но се, да ми је зна ти! Све је 
при ли ка да не ће мо ћи да ље. не го хај де да из не се мо де ча ка не ка и он ужи ва.

Ње го ва же на је на чи ни ла де ча ку по сте љу од да са ка и из не ли су га на по ље. 
Де ца су се опет на че ти ла. Сви су гле да ли нем це ко ји су се, не за до вољ ни, вр те ли 
око пру ге. Ма да се по њи ма ви де ло да је ис кр сла не ка но ва не во ља, Цве ти се чи
ни ло да ће воз сва ки час кре ну ти, па је хте ла да од мах иде на ста ни цу и та мо че ка.

– Зар не ви диш ка ко се му ва ју као без гла ви! на по слет ку, ја ћу оти ћи да ви
дим шта је. Или, отр чи ти, Ми тре, рас пи тај хо ће ли ско ро.

– Јад но му ско ро, – од го во рио је де се то го ди шњи Ми тар, не од ми чу ћи се од 
де ча ко вих но га ра. – опет су но ћас ква ри ли. Био је и пе тар.
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– За пис му де ти њи, а ја ни сам ни опа зио кад се из ву као. Да њу опра вља, а 
но ћу ква ри. Знаш, пе тар ми је нај ста ри ји син.

– Те шко ме ни, он да ни да нас не мо же мо да ље, – уз вик ну ла је Цве та иду ћи 
за сво јим ми сли ма и бри жно по гле да ла у си на.

– Мо же то и не би ти та ко ка ко Ми тар ка же. а ти опро сти, знаш, што се ја 
ра ду јем оно ме од че га ти стре пиш, – ре че чо век као по сти ђен и до да де: – Мо же 
то и до под не про ра ди ти.

Це ло га ју тра по сло вао је по дво ри шту и уз гред по гле дао на пру гу, обра ћа
ју ћи и де ци па жњу сад на ово сад на оно. пе тар је опет мо рао да иде да опра вља 
и ма ти му је, спре ма ју ћи хра ну у тор бу, гун ђа ла:

– па опет иди те ква ри, а ја ћу те хра ни ти.
по под не то га да на оправ ка је би ла го то ва. Се љак је опет но сио де ча ка и 

го во рио:
– уза луд идеш, же но, ка жем ти. опет ће то за ста ти. али кад си за пе ла, не ка 

бу де. И, ако би се што де си ло убли зу ов де, ти опет хај де мо јој ку ћи. не мој, на
при ли ку, да би се нећ ка ла. а кри во ми што та ко чи ниш, па сад и ја због ово га 
де те та же лим да да нас про гу ра, а због те бе ми не би жао би ло ни да при пу ца ју.

Де чак је ду го гле дао кроз про зор во за ка ко му се љак ве се ло ма ше као ро ђе ном.
на јед ном се с де сне стра не од бр да чу ле пу шке. Ста кла су на про зо ри ма за

зво ни ла. не ко је ја ук нуо. Де бе ла же на је ле гла на под и за ву кла гла ву и ра ме на 
под клу пу. не ко је за пе ву шио:

– ој, де вој ко, ја ра ни це...
За мет ну ла се бор ба из ме ђу во за ко ји је по ју рио му ње ви то и не ви дљи вог 

про тив ни ка. ка да је пу цао ми тра љез са тен ка, воз је гр мео – зна ло се да га ђа ју 
нем ци; али ка да би за пра шта ле са мо пу шке, Цве та ни је мо гла да од ре ди ко у 
ко га га ђа.

– ко то сад пу ца? – упи та ла је уз дрх та ла, тру де ћи се да сво јим те лом за кло
ни си на.

Де бе ла же на се по мо ли ма ло ис под клу пе.
– не бој те се, на ши.
– ко ји на ши? – до ба цио је не ко из угла. – ови или они иза бр да?
Спо ља су оштро зви жда ли ме ци. Же на се са гла пре ко си на да га за кло ни. 

по сле не ко ли ко тре ну та ка, ра ње на у ра ме, ја ук ну ла је. Раз би је но ста кло ума ло 
што ни је до ка чи ло де ча ка по че лу. по не ки су се из чу че ћег ста ва и из за кло на 
ди гли и при тр ча ли же ни ко ја је ма лак са ла и се ла на под.

– ни је, ни је ни шта. окр зну ло са мо ми шић.
– Има ли ко ка кве чи сте кр пе?
– Диг ни те је на клу пу, пре ста ло је. Диг ни те је.
Де чак је про дор но пла као.
на пр вој ста ни ци по сле то га си шло је с во за не ко ли ко љу ди и де во ја ка и 

ски ну ли су де ча ка са мај ком, у на ме ри да на ђу за јед нич ка ко ла за Ва ље во или 
Бе о град. не ко ли ко вој ни ка их је, док је воз по но во кре тао, гле да ло са по до зре
њем. Де ча ку се чи ни ло да ће им вој ни ци за по ве ди ти да се опет поп ну, па се 
шћу ћу рио иза мај ке. на про зор је из и шла и Шва би ца, и над ме но их од ме ри ла 
пра зним, бле дим очи ма.
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________    Нећу овим возом   ________

ка ко се чи ни ло да се ко ла не мо гу на ћи, не ки су још исто ве че кре ну ли за 
Ва ље во пе шке, а де вој ка и ста рац су оста ли да пре но ће на ста ни ци са ра ње ном 
же ном и де ча ком па да ују тру на ста ве да тра же ко ла.

Су тра дан ра но, де чак се још ни је био про бу дио, упао је у че ка о ни цу, где су 
но ћи ли, се љак што их је про шле но ћи био при мио.

– Сто јим ја си ноћ на пру зи, гле дам ка ко они ра де, и ви дим дво ји цу гра ђа на 
оних што су с ва ма си шли, те ми они ре ко ше шта је и ка ко је, а ми смо већ би ли 
чу ли пуц ња ву. Ве ле: „Ски ну смо је ра ње ну, и њу и си на, оста ли су да су тра тра же 
ко ла.“ а ме ни као да не ки те рет спа де с ду ше. Де чак још спа ва, спа ва. не ка га. 
ле по те би де те ве ли, а ти не слу шаш, али ра на те на те ра...

– на те ра ра на, али шта ћу сад не знам, оно дво је што су још оста ли са на ма 
пре сат су оти шли у се ло по ко ла, па их још не ма.

– Ја сам те би, на при ли ку, до ве зао ко ла. ко ла пра во за Бе о град и на пи сме но 
да нас на ши не за др жа ва ју.

Ре као је то по бе до но сно, је два че ка ју ћи да из го во ри оно глав но што му је 
гру ди на ди ма ло ра до шћу.

– Мој ти је пе тар та ко ла на ба вио. Ис при чао ја ње му ка ко си ра ње на па ни си 
при спе ла ни та мо ни ова мо, а он но ћас кад се вра тио из лај ков ца, од на ших – 
го ни ко ла. „ево ти да идеш за Бе о град, ве ли, да свр шиш ону на шу ствар, па ус пут 
по ве зи и ту ра ње ни цу с де те том.“ И по ру чи ли су тво ме ма ли ши да ће он пре 
сти ћи ко ли ма не го они во зом. е, та ко. Ја сад одох да ма ло ис прег нем ко ње и да 
им по ло жим, а ти бу ди де ча ка па да што пре кре не мо, жу ри ми се, имам ва жан 
по сао. Мо же мо по ве сти и то дво је, јер сум њам да ће на ћи у се лу ко ла.

Сат ка сни је су се зби ља све пе то ро во зи ли ко ли ма ко ја је се љак лу дач ки те
рао, као да је хтео да стиг не та мо где је воз у не во љи. кроз тан др ка ње точ ко ва и 
лу пу ко пи та чуо се ње гов ве се ли глас:

– е ис па ло је ка ко се са мо у сну мо же сни ти. Сти ћи ће мо пре њи ног во за у 
Бе о град.

Де чак је око под не, још из да ле ка, пре се ља ка, угле дао пут ни ке на ли ва ди, 
низ пру гу људ ски мра ви њак ко ји је опра вљао, угла вљи вао шли пе ре, пре но сио 
из ја ру ге ши не.

– ено их! – клик нуо је. – опет сто је.
Же лео је да га де бе ла же на ви ди и по ди гао је увис бе лу ма ра ми цу. не ко је 

са ли ва де по тр чао за ко ли ма, али она су се по бе до но сно из гу би ла у бе лој пра
ши ни, оста вља ју ћи за со бом, крај ко лу бар ске оба ле, оклоп ну не мач ку си лу.
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ку ца у бол ни ци

Јед ног да на се ло ла, псе тан це шо па вог но са и ку дра ве бе ле дла ке, са игре у 
дво ри шту вр ло ра но вра тио и, ка ко је ушао на вра та, по чео се жа ли ти ба ки 

ко ја је чи та ла крај про зо ра:

Јао, ба ко, јао!
Чи ни ми се да сам
тр ње про гу тао;
чи ни ми се ко жу
ко при ва ми жа ри;
не бих ти сад јео
ни нај сла ђе ства ри.

она је ми сли ла да се са мо ма зи кад ка же да не би ни шта јео, па је бр зо ско чи
ла да му спре ми ве че ру. на су ла му је у зде лу мле ка и ис ку пи ла не ко ли ко ко ри ца 
хле ба. Ме ђу тим се псе тан це и да ље пре ви ја ло и ку ка ло:

Јао, ба ко, јао!
Дај ми ка квог ле ка!
не мо гу ти хле ба,
не мо гу ти мле ка,
не мо гу да тр чим,
не мо гу да спа вам,
ва здан ти се гр чим,
а под ко жом имам
три ста и три мра ва.

при том је гле да ло у њу мо ле ћи во и при ви ја ло јој се уз скут, као де те ка да 
се не осе ћа здра во. она га узме у на руч је да га по ми лу је и уми ри, кад има шта 
ви де ти: ло ла се сав по ко жи осуо као да има бо ги ње и по ку ша ва час зу би ма, час 
ша пом и ре пом, час та ру ћи се о ње ну ру ку, да се по че ше. она се као и све ста ре 
же не мно го упла ши, од мах по ми сли да ће јој уги ну ти, и по ђе су се ди ма, чу ва
ри ци ку ће и чи каМи ти, по шта ру, да тра жи са вет и по мо ћи. од њих, на сво је 
ве ли ко чу до, до зна да у Бе о гра ду по сто ји бол ни ца за псе, где их ле че од на зе ба, 
бе сни ла и свих дру гих бо ле сти и где их њи хо ве га зде мо гу оби ла зи ти и но си ти 
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им по ну де. Ре кли су јој ка ко ће и они су тра са сво јим пси ма ићи та мо да их пел
цу ју про тив бе сни ла и по зва ли је да по ђе с њи ма и по не се ло лу на пре глед.

ка ко је још хлад но би ло, ба ка је су тра дан уви ла ло лу у сво ју ста ру ву не ну 
ма ра му та ко да су му са мо очи и шо па ви но сић ви ри ли, и по не ла у бол ни цу. 
убр зо се по ја ви ла и чу ва ри ца ку ће са сво јим Га ро вом и чи каМи та са Чи гром, 
са мо су њи хо ви ку чи ћи као ста ри ји пе ша чи ли док је ло ла ра до зна ло и не ста
шно, по ред све му ке, ви рио из ма ра ме ра до стан што га ба ка као бе бу но си.

у бол нич кој че ка о ни ци су за те кли још пу но па са. Ма ли су трч ка ли, а ве ли
ки се озбиљ но др жа ли уз сво је га зде, уз не ми ре ни бол нич ким ми ри сом и бол ни
ча ри ма у бе лим ман ти ли ма. ло ла је рас пи ти вао ра до зна ло чи каМи ти ну Чи гру.

ко је онај бе лац
што се та ко сме шка?
ли чи ми на на шег
из дво ри шта Сне шка.

али Чи гра је бри ну ла сво ју бри гу, хте ла је и она да од го нет не на шта ми ри
шу зи до ви и под че ка о ни це. Чу ли се са свих стра на до зи ви, ски ка, ла веж. не ка 
же на се љу ти ла на сво је ку че што ла је у ве тар, али је чи каМи та уми ри вао: „ни ти 
ми љу ди ни смо не ми ка да се ова ко ис ку пи мо. Шта ће, то је њи хов го вор.“ Ба ка 
је за то вре ме чи та ла нат пи се по зи до ви ма, где се об ја шња ва ло да и жи во ти ње 
тре ба ле чи ти, до но си ти у бол ни цу, зва ти им ле ка ра и па зи ти да је ду здра ву хра ну 
и да не на зе бу.

утом је по че ло пре гле да ње. Ба ка је бр зо узе ла ло лу у на руч је, јер је био пе ти 
по ре ду. И он и она су дрх та ли кад су ушли код ле ка ра, али он је ло лу пр во по
ма зио, уми рио па га тек он да пре гле дао и ре као ба ки да га мо ра оста ви ти у бол
ни ци не ко ли ко да на, јер је од за га ђе не хра не до био тро ва ње у же лу цу и свраб 
по ко жи. при том јој је до зво лио и да га оби ла зи.

кад му је пр ви пут до шла, по не ла је ра зних по ну да: мле ка, крил це од пи ле та, 
си ра и хле ба. као да но си по ну де ка квом људ ском ство ру, сло жи ла је све у ма лу 
ко та ри цу и по кри ла бе лом тан ком хар ти јом. Срећ но ју је у ход ни ку срео исти 
онај ле кар што је при мио ло лу у бол ни цу и ре као јој да све то са кри је, да ло ла 
сме је сти са мо бла гу ка шу, не по со ље ну и не за пр же ну. За тим је од вео у со бу где 
је био ма ли бо ле сник че тво ро но жац. Та мо је већ би ло до шло пу но љу ди, же на 
и де це и ма зи ли се са сво јим ку ца ма. Ба ка је угле да ла ло лу ка ко ту жно сто ји 
с још не ко ли ко па са ко ји ма го спо да ри ни су би ли сти гли и са за ви шћу гле да 
сво је дру го ве ко ји ма је не ко до шао. кад је угле дао ба ку, по ле тео јој је и ухва тио 
се о њен скут као де те за пит ку ју ћи:

Где си до сад, ба ко?
Же љан сам те ја ко,
же љан тво га ли ца
и до брих ру чи ца.
на пр же но пи ле
ми ри шеш ми не што,
скри ла си га не где
у кор пи ци ве што.
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не ко ли ко оса мље них и од не је ла из глад не лих па са од мах се ску пи ло око 
ло ле и оба су ло мол ба ма да им да што од по ну да ко је му је ба ка до не ла, не ве ру
ју ћи му да је до шла пра зних ру ку. не ки ста ри ји пас при шао је са мој ба ки и 
шап нуо јој:

Ја сам, ба ко, Га ров,
пас из об да ни шта,
по здра ви ми де цу
и пи тај за што ми
не до но се ни шта.
Бол нич ка ми хра на
ни ка ко не при ја.
не ка ми до не су
ме са и пих ти ја.

он да су се и дру ги осме ли ли и мо ли ли је да од не се и њи не по ру ке не ким 
де вој чи ца ма, ми ли ци о на ру, скрет ни ча ру са Сла ви је и по шта ру из ули це про
ле тер ских бри га да.

Још не ко ли ко пу та га је оби ла зи ла и но си ла му бла гу, пра ву бо ле снич ку 
чор бу. он је не стр пљи во че као крај вра та тач но у онај час кад га је пр ви пут об и
шла, ра до сно вр те ћи ре пом кад је угле да, и из глад нео за тим јео до не ти оброк 
ко ји као здрав не би хтео ни по гле да ти. на дан из ла ска из бол ни це она му је до
не ла но ву ма шни цу, да му ве же око вра та у част оздра вље ња, и ву не ну ма ра му 
да га уви је. Чим се по ја ви ла, ло ла је по ма ра ми по го дио да ће ку ћи и ра до сно 
про кр ста рио кроз со бу да се опро сти са они ма што још оста ју, до го ва ра ју ћи се 
са нај вер ни јим дру го ви ма где да се на ђу кад и они бу ду пу ште ни:

од да нас за пет да на,
кад и ви оздра ви те,
че ка ћу вас код јор го ва на
у дво ри шту чи каМи те,
пред ве че, док мрак се спу шта,
тад ме ба ка у шет њу пу шта.

ле кар га је на ра стан ку по ма зио и об ја снио ба ки ка ко и да ље да га чу ва да се 
бо лест не би по вра ти ла. Док су ишли ули цом, љу ди су љу ба зно за гле да ли, по ма
ло се чу де ћи што га ста ра же на но си та ко уви је ног као де те, а она би и не пи та на 
при ча ла ка ко ло ла иде из бол ни це и ка ко за то не сме да га пу сти да иде но гом.
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Де ца хо ће зве ри њак

Се ћам се у гра ду крај во ди ци пре ра та би ло је нео бич но мно го де це. Чак је и 
пред сед ник оп шти не имао дво је, и нај бо га ти ји адво кат из глав не ули це че

тво ро, и оп штин ски ле кар дво је, а да се већ и не го во ри о учи те љи ма, за на тли
ја ма и дру гим не ким си ро ма шни јим љу ди ма у ко јих је не ки пут и по де се то ро 
би ло. Де ца пред сед ни ка оп шти не има ла су у свом ро ђе ном вр ту гим на стич ке 
спра ве, ле је цве ћа, аква ри јум пун на ран џа стих ри би ца. адво ка то ва су има ла 
лут ке, па ја це и јед но пра во, бе ло јаг ње. Ма јо ро ву су за ба вља ли вој ни ци гра де ћи 
јој др ве на ко ли ца и пу шке, а док то ро ва су има ла да ди љу, вр ло за бав ну де вој ку 
чак из Фран цу ске. о за ба ви дру ге де це ста ра ла се оп шти на: у парк је на ву кла 
две го ми ле пе ска, на чи ни ла у деч јем кру гу љу ља шке и клац ка ли це и јед ном по
зва ла не ки цир кус „ка ми лу“ ко ји је по хо дио окол не ва ро ши це.

кад је цир кус оти шао, ста до ше пред сед ни ку оп шти не сти за ти пи сма у ко
ји ма су га де ца мо ли ла да по но во до ве де у град ка кав ста лан цир кус или да 
ство ри је дан зве ри њак. Јед ног да на сто осва ну пре тр пан сме шним деч јим ру
ко пи си ма. пре па да се он да се у гра ду ни је што не при јат но де си ло, па бр зо узе 
отва ра ти јед но по јед но. па де му пр во под ру ку не ко пр вач ко пи смо у мо дром 
омо ту. То му је Ми ћа учи те љев пи сао:

Дра ги го спо ди не,
Мо ли мо вас у име свих ђа ка,
пр ва ка,
ство ри те нам у то ку го ди не
бар по ла зве ри ња ка.
Ми ће мо се бри ну ти зве ри ма за хра ну:
а у пр во вре ме
код сва ког по је дан мај мун
мо же би ти на ста ну.

Гро хо том се пред сед ник на сме ја па зов ну сво га глав ног пи са ра и, по ка зав ши 
на сто пре тр пан по штом, ре че:

– До сад су ми мол бе на или пре те ћа пи сма сти за ла од пу ту ју ћих глу ма ца, 
град ске си ро ти ње, гла са ча, не за до вољ них гра ђа на, а сад ме, ево, де ца оку пи ла: 
хо ће зве ри њак. Чуд на су вре ме на на ста ла!
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пи сар снис хо дљи во са слу ша ста ре ши ни не ре чи и хте де да на ста ви свој по
сао, кад га пред сед ник за у ста ви:

– Да чу је те, мо лим вас, шта ми овај швр ћа пи ше. Во лео бих да знам да ли 
уме нос обри са ти.

За тим про чи та на глас ре до ве ис пи са не круп ним свра чи јим ру ко пи сом:

Го спо ди не пред сед ни че,
ја сам исти на де те,
али вам пред ла жем
да нам у град до ве де те
што ви ше зве ри
из аустра ли је и афри ке
и са Ма да га ска ра.
Ја вам се ну дим
за глав ног чу ва ра.

– Мла ди ми го спо дин пред ла же, да кле, да ство рим зве ри њак, а не са ве ту је ми 
где да на ђем но вац за то. – Сад је го то во ви као пред сед ник хо да ју ћи го редо ле 
по со би.

Је дан од од бор ни ка ко ји се ту на шао и ко ји је имао пу но де це уме ша се сти
ша ва ју ћи га:

– Мо ра те раз у ме ти де цу, го спо ди не. Док ни су ви де ла зве ри из цир ку са, 
зна ла су са мо за пти це из град ског пар ка, за ри бе и жа бе из град ске ре ке и за 
до ма ће жи во ти ње. Ми слим да вам је и мој нај мла ђи син пи сао. Ње го во ће пи смо 
би ти у том жу том по кр ма че ном омо ту.

пред сед ник се већ ма ло сти ша и отво ри пи смо од бор ни ко вог си на, па кро за 
смех про чи та:

Дра ги чи ко,
та ко сам се већ сви ко
да гле дам ка ми ле и сло но ве,
ла во ве и мај му не ма ле.
Зо ви те их опет да по но ве
сво је пред ста ве и ша ле.

уто по штар опет до ђе и до не се не ко де бе ло пи смо са пе ча том цир ку са „ка
ми ле“. Ди рек тор цир ку са је слао мол бу да опет до ђе у град и уз мол бу при ло
жио шта су де ца из крај во ди це пи са ла ње го вим зве ри ма. пред сед ник пру жи 
при ло же не це ду љи це пи са ру за мо лив ши га да их про чи та. Ме ђу тим хар ти ји
ца ма пи сар од мах по зна де и пи смо сво га си на упу ће но сло ну, па не ре кав ши 
ни шта пр во ње га про чи та:

Дра ги сло не,
у цир ку су мно го му че те и го не,
у сло бо ду ти ни кад не да ду.
оста ни за то код нас у гра ду.

Из дру ге со бе до тр ча ста ри ар хи вар сме ју ћи се не мо гав ши да одо ли ра до
зна ло сти, а за тим се и оста ли ис ку пи ше. не ка де вој чи ца је пи са ла ка ми ли:
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Ми ла ка ми ла, кад бу деш жед на,
по бег ни из цир ку са
и до ђи нам у по хо де
у на шој ре ци пу но је во де.

Њен брат је на го ва рао ла ва:

ла ви ћу мла ди,
кад цир кус по ђе,
ти се ис кра ди
па код нас оста ни.

пред сед ник ни је про сто знао шта да ми сли и шта да чи ни. Са да ме ђу пи сми
ма упу ће ним цир ку ском зве ри њу спа зи и ру ко пис сво је кће ри. он ре че пи са ру 
да му и ње но пи смо про чи та. она је мо ли ла зе бру:

Зе бро, за бри це,
по шљи нам сво је тро је де чи це,
ма ле, ша ре не.

Сад се и пред сед ни ко во про мен љи во рас по ло же ње пре тво ри у пра ву ве се
лост. на јед ном му се учи ни да би зби ља тре ба ло де ци ство ри ти зве ри њак, и то 
час пре, да ће се не ка ко, и но вац на ба ви ти. по тап ша пи са ра по ра ме ну ре че:

– За су тра ми, мо лим вас, са зо ви те сед ни цу Град ског ве ћа. Мо ра мо о ово ме 
по раз го ва ра ти. И де ца нај зад има ју пра ва да ка жу сво је зах те ве.

Вра ћа ју ћи се ку ћи, уз пут је раз не же но по на вљао ре чи сво је ћер ке:

Зе бро, за бри це,
по шљи нам сво је тро је де чи це...

оби чан пе тао, из се ла Де ве си ља.
кад ку ку ри че, над ви че
пе тло ве на сто ми ља.

Ње го ве су се де су би ле си ве, по гр бље не ко ко ши. Би ло је де це ко ја ту вр сту 
жи ви не ни су би ла до тле ви де ла па су се љу ти ла што је нат пис у њи хо вом дво ри
шту био су ви ше кра так:

ко ке Би сер ке.
по клон од де вој чи це
пер ке.

пред не ким ве ли ким сан ду ком чуо се ве сео смех. Ми ћа и учи те љев син 
по хи та ју та мо да ви де шта де цу то ли ко ве се ли. Из сан ду ка је упла ше но ви ри ла 
не ка ле па цр на мач ка. од о зго је пи са ло цр ве ном бо јом:

Цр на мач ка, обич на;
ми ше ло ви.
Ци цом је зо ви.
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Би ло је у вр ту још не ко ли ко до ма ћих жи во ти ња: обич но псе то, јаг ње, 
ждре бе од ме сец да на; де ца су се че ти ла и пред њи хо вим обо ри ма, ужи ва ју ћи 
што на јед ном ме сту ви де све сво је љу бим це.

ка ко је од до ма ћих жи во ти ња не до ста ја ла још са мо ко за, Ми ћа нај зад твр
до од лу чи да по кло ни Јед но ро гу. уве че је ду го се део да сми сли нат пис за њен 
обор. кад је за вр шио, узе гла сно, сав за до во љан, чи та ти:

Јед но ро га, бе ла ко за,
ро дом из се ла Си ња,
из под ри ња;
не ма ја ри ћа.
по кло нио је ђак Ми ћа.

отац чув ши га да гла сно го во ри упи та шта је, и кад му Ми ћа ис при ча деч ји 
по ду хват и сво ју на ме ру, по сле ма ло ко ле ба ња до зво ли му да и он при ло жи Јед
но ро гу.

Су тра дан већ ме ђу оста лим жи во ти ња ма мо гла се ви де ти и Ми ћи на ко за, 
а он је ужи вао док су се де ца ди ви ла њој и ње ном ро до сло ву.
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при ча о ре ци

Још пре хи ља ду и ви ше го ди на, кад се ста ром из во ру ро ди ло сто ти ну нај мла ђих 
кће ри, пад ну на ка мен крај ње га две пти це и поч ну се раз го ва ра ти. при ча ле су 

оне та ко од ју тра до под не о ле по та ма зе мље, а Из во ро ве кће ри, ка пљи це, гу та ле 
су им сва ку реч. ка да су пти це од ле те ле, на стао је у Из во ру ве ли ки ме теж: ка
пљи це су сва ки час иска ка ле, пр ска ле окол ну ма хо ви ну; чи ни ло се да је во да у 
из во ру про сто про вре ла од не ке ра до сти. То су се Из во ро ве кће ри до го ва ра ле 
да и оне оду у свет и ви де ле по те о ко ји ма су пти це при ча ле. али без до пу ште ња 
ста рог Из во ра ни су сме ле да кре ну, за то ста ри је на го во ре сто ти ну нај мла ђих да 
са ле те оца да их пу сти. ове му се обе се о врат као огр ли ца и уми ља то за жу бо ре:

пу сти нас, оче, на ма се хо ће
да упо зна мо сво је се стри це,
би стре ка пљи це
дру гих из во ра и гор ских ре ка,
да с њи ма кре не мо у по ља да ле ка.

Је два се Из вор осло бо ди за гр ља ја сво јих кће ри па се под ву че под жи ле да 
раз ми шља о њи хо вој мол би. пре ми шљао је та ко до уве че кад се ис под жи ла за чу 
ње гов озби љан жу бор:

ка пљи це, лу ди це, та мо вас че ка
без број пре пре ка:
го ми ле бр да, ур ви на, сте ња,
твр да ка ме ња.

али се ка пље ни су да ле ура зу ми ти. Са да је са дна из ро ни ло сто ти ну ње го
вих нај ста ри јих кће ри ма зно му се обра ћа ју ћи:

Ви диш, дра ги оче, пти це не бом ле те,
ве три го ром пло ве, облак не бом ше та;
и на ма се хо ће не ку да у но ве
стра не овог све та.

Из вор се са да још ду бље по ву че, чак у там не бу на ре у зе мљи, а ње го ве кће
ри ско ро не по мич но че ка ху ка кву ће од лу ку до не ти. Да је пут ник та да на и шао, 
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чу дио би се што је та ко за не мео веч но раз го вор ни ста ри Из вор. Тек пред ве че 
се по мо ли ис под жи ла ње го ва сре бр на бра да и чу се глас:

ка пљи це, лу ди це, не мој те ту жи ти:
у да ле ком све ту мо ра те слу жи ти
зе мље си но ве,
но си ти бро до ве, те ра ти мли но ве,
окре та ти стро је ве;
са зе мљом, са љу ди ма во ди ти бо је ве.

Са мо, му дри оче ви са ве ти ни су мно го по мо гли. Иду ћег ју тра док је ста рац 
још спа вао, ис кра де се пр во сто нај мла ђих ка пљи ца па се кроз шљу нак оти сне 
низ бр до. по њи хо вом сре бр ном тра гу спу сти се сто дру гих. И та ко сто по сто 
па се на чи ни по то чић и по тр ча ко ли ко га но ге но се. на не ко ли ко сто ти на ме
та ра су сре те се са дру гим ма лим по то ком, па за гр лив ши се сју ре у под нож је 
пр ве ко се. Та мо је мо дрим ко ри том де ра ла не ка ква нео б у зда на ре ка и Из во ро
ве кће ри јој се, за јед но са оста лим ка пља ма, ра до сно ба це у на руч ја. у по чет ку, 
док још ни су би ле ис тро ши ле сна гу, кр ши ле су све што им се на шло на пу ту. 
пла ни на се ори ла од њи хо вог обе сног под ви ки ва ња:

Мр мо ри мо, жу бо ри мо,
док гр ло не умо ри мо.
Играј мо, ска чи мо,
сте не пла чи мо,
ли ва де ру би мо,
ја ме ду би мо,
шу ми мо, тру би мо.

ки ко ће мо се, ћа скај мо,
жу бо ри мо, пра скај мо.
Хра шће оба рај мо,
пе ћи не ства рај мо,
ро ви мо, ва јај мо!

Тра ја ло је то ви ше не де ља, а он да се Из во ро ве кће ри за мо ри ше а на пу ту 
им се ста до ше ја вља ти све ве ће пре пре ке. Ис пред сто нај мла ђих ис пре чи се 
огром на не про бој на сте на. оне се ухва те за ру ке и поч ну ју ри ша ти, али она 
оста не по мич на. Та да јед на од њих ста де да се жа ли сво јим ста ри јим се стра ма:

Хој, се стри це, хој,
на пу ту нам сто ји
тврд ка мен слој.

као од го вор на њи хо ву жал бу чу се још очај ни ји глас јед не од ста ри јих Из во
ро вих кће ри:

Се стре, и пут мој
на по ран је вр ло,
сву ме об ли зној.
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ода свуд се чу ло до ви ки ва ње, жал бе: не где се ис пре чи ло бр до, не где шу ма, 
не где жи ле, ја ру ге. она пр ва ра дост и смех им је већ био пре сео, те су по же ле ле 
да се вра те ку ћи. кад би дру ге ка пљи це, њи хо ве са пут ни це при дре ма ле, хва та ле 
су се за ру ке и по ку ша ва ле да по ђу уз по ток. али хо ћеш! по сто пу та су чи ни ле 
ко рак на пред и по сто пу та се вра ћа ле два на траг. ова ма ло ду шност је сре ћом 
крат ко тра ја ла, а и ста ри је ис ку сни је ка пљи це су при ча ле да се још ни је дан по
ток ни је вра тио до ме ста ода кле је по те као. оне се, си ро ти це, тад по сти де па 
опет зап ну из све сна ге да ју ри ша ју на сте не пред со бом. нај зад у сте на ма на
ђо ше пу ко ти не, те по ток уско ро од ва ли не ко ли ко ка ме но ва и про дре на дру гу 
стра ну, у до ли ну. То је био је дан од нај ра до сни јих тре ну та ка у жи во ту ка пљи ца 
бе гу на ца. про те жу ћи се ле но на сун цу за жу бо ре:

Се стри це, ка пљи це,
сад се од ма рај мо,
дре мај мо, спа вај мо,
са њај мо мир.
Бр да смо обо ри ле,
но ва смо ство ри ле,
сте не смо ди гле,
нај зад смо сти гле
умор не у вир.

Вир је ле жао у по ља ни, баш пред са мим ушћем у ве ли ку плов ну ре ку. од мо
рив ши се у ње му се стре за бо ра ве на по ре сво га ду гог пу то ва ња и ве се ло се из ме
ша ју са ши ро ком во дом на ко ју су на и шле. она је би ла мут на и тро ма и не ко ли ко 
ми ли јар ди при до шлих би стрих ка пљи ца раз би стри је и ожи ви.

Ме ђу тим, још ни је био крај на по ри ма на ших пут ни ца. у да љи ни се ука за 
не ко ли ко бро до ва и обе сне ка пље пла нин ке из дру гих ре ка ста ну се до го ва ра ти 
да их пре вр ну док их Из во ро ве кће ри не ућут ка ше:

До ла зи брод угља пун,
пут нич ка ла ђа и за њом чун.
За су чи мо се стре зе ленру ка ве,
пре не си мо их чак на ши ри не
мор ске пла ве!

ни кад бро до ви ни су ишли као то га ју тра, но ше ни мла дим ру ка ма Из во ро
вих кће ри, те се за не ко ли ко да на на ђу на мор ској пу чи ни. али још истог са та 
сун це ужа сно при пе че и по ди же ка пље пла нин ке под обла ке. И као не ким чу
дом ти обла ци у свом лу та њу над зе мљом за ста ну баш над бу квом ста ро га Из во
ра и, ка ко су би ли мно го умор ни, спу сте их на њу и по окол ном др ве ћу и ма хо
ви ни. при ро да је, ме ђу тим, та ко уде си ла да ка пљи це бе гу ни це што их обла ци 
вра ћа ју шу ми за бо ра вља ју свој ра ни ји жи вот и по но во жу де на пут. И та ко се 
то по на вља от ка ко је шу ма, ре ка и обла ка.
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Гу ји ња че

Жи вео је у ве ли ком шум ском мра ви ња ку мрав не и мар, са мно го де це. Сва 
су она би ла гра ди те љи или но са чи. ују тру су као ре ка кре та ла из ви со ке 

ку ле слич не пла сту. не и ма ро ва же на се бри ну ла да у бе лом све ту не по ло ме 
кич ме под ве ли ким те ре том или да не пад ну с ви со ких гра ђе ви на. по ру ке ко је 
су она сла ла по ве тру и мра ви ма лу та ли ца ма ни су уред но сти за ле. За то је мрав 
не и мар био је дан од пр вих ко ји је у шу ми увео те ле фон. по сле ње га снаб де ла 
се те ле фо ном Бу ба ма ра, не за то што јој је те ле фон био на ро чи то по тре бан, већ 
што је њен углед ме ђу ин сек ти ма зах те вао да бу де снаб де ве на са вре ме ним тех
нич ким спра ва ма. по след њи су га по у во ди ли пу же ви и кор ња че, сит не при
зем не бу бе и дру га би ћа ко ја се спо ро кре ћу. пти це су га сла бо тра жи ле, а не што 
би им, њи ма је лак ше би ло прх ну ти оном с ким су хте ле да раз го ва ра ју не го че
ка ти те ле фон ску ве зу ко ја се и у шу ми по не кад спо ро до би ја.

Шум ски те ле фон ни је имао бро је ва, као код нас љу ди, већ на зи ве као трам
вај ске и же ле знич ке ста ни це: Млеч ња ча, Смет, Гор ски по ток, Ја ру га или про
пла нак. Те ле фон Мра ва не и ма ра звао се ку ла, а Бу ба ма рин Ди вља ло за. кор
ња че су ма хом има ле те ле фон под на зи вом лист или Смет, или Ма хо ви на.

обич но би у шу ми онај ко зо ве, ако је до бро на ме ран и вас пи тан, ре као 
сво је име и упи тао, ре ци мо:

– Је ли ту Бре за?
кад би по гре шно до био дру гу ста ни ву, онај на зва ни, де си ли се до бро рас по

ло жен, од го во ри као и код нас љу ди у ша ли, по не кад и сти хом:
– по гре шна ве за!
За лу та ли сте за два сре за!
а де си ли се жут, као и ми ви че и ку не дан кад је те ле фон увео.
у по чет ку је шум ски те ле фон до нео ра до сти и ко ри сти они ма ко ји су га 

уве ли. не и мар и ње го ва же на су мо гли, кад год се уз не ми ре због де це ко ја су 
им ра ди ла у дру гој шу ми, по зва ти ста ни цу омо ри ку или про пла нак, или 
Стр ни ку, Ја му и Дрен и оба ве сти ти се о деч јем здра вљу. Мо гла је Бу ба ма ра у 
тре ну до зна ти од ме те о ро ло шке ста ни це хо ће ли би ти ки ше и сме ли кре ну ти 
на пут, а ста ри зец је мо гао од мах до би ти из ве штај ка ко су про шле шум ске тр ке. 
у шу ми је тај ност раз го во ра би ла за јам че на. Сме ле су са мо вла сти ухо ди ти 
раз го во ре ли си ца и ву ко ва, ка ко би их пред у хи три ле у злим на ме ра ма. Шу ма 
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је, ме ђу тим, би ла пу на отров них пе чу ра ка, ко је су, скри ве не ис под лањ ског 
ли ста, на ђу ли се бли зу ка квог те ле фо на, на сво ју ру ку и у сво је свр хе ухо ди ле 
раз го во ре не ви них шум ских ста нов ни ка. оне су би ле вр ло па ко сне, да ли за то 
што су зна ле да су крат ка ве ка, да ли што их је, отров ни це, свет мр зео. по де сет 
пу та на дан би ле су оне у ста њу да зо ву, ре ци мо, те ле фон Су ви пе сак а да пи та ју 
јед но те јед но:

– Да ли је то Смре ка?
ка да им се учи ни да су до вољ но за гор ча ле дан Су вом пе ску, злу ра до се до

го ва ра ју на ко га ће да ље на ва ли ти, да ли на чвор ка ко ме се тек из ле гли пи ли ћи 
или пти цу ко ја је до би ла по хва лу што је отре би ла врт од гу се ни ца, или зе ца за 
ко га су чу ле да је нео бич но пла шљив, да се бо ји ло ва ца. Њи ма је би ло ми ло да 
не ду жна ство ра не са мо у по слу оме ту, иза сна про бу де; же ле ле су и да му да ду 
на зна ње да то не ко на мер но чи ни, из до ко ли це, мр жње или обес ти. Се ни ци 
ко ја тек то не у сан вик ну:

– ено со ве!
За тим се злоб но ки ко ћу над са мом слу ша ли цом не би ли пти ца чу ла њи хов 

ру жни смех. ако са го вор ник оста не ми ран по сле ове њи хо ве др ско сти, то их 
до во ди у још ве ћи бес, отро ва у њи ма се још ви ше на го ми ла.

Јед ном су млеч не пе чур ке, по зна те по нео бич но оштром слу ху, чу ле ску пи
ну гу ји ња ча ка ко ства ра ју за ве ру про тив не и ма ра. Јед на је ре кла:

– не и ма ра во ле сви у шу ми, сви се на ње га сме ше и кла ња ју му се ду бо ко 
кад се по ја ви на ста зи. Мо же још уобра зи ти, да је не ко и не што.

ово је био са мо да ле ки на го ве штај, али су га оста ле раз у ме ле од мах и дру га 
је до да ла:

– Има и он ме сто где се мо же ра ни ти. Тре ба да га зо ве мо сва ког да на уза
ман це, и то око по но ћи или у ра ну зо ру са по не ке од ста ни ца ода кле би му се 
де ца мо гла ја ви ти, ре ци мо с про план ка.

Тре ћа је пре зри во упа ла у реч:
– Мо же мо га ми зва ти и са сво га те ле фо на, а ре ћи да је с про план ка.
Че твр та је за кљу чи ла:
– Чу јем да му се раз бо лео онај син што ву че ивер је. За то ће мо но ћас око 

по но ћи, кад се зо ве због хит них слу ча је ва, зва ти га и ре ћи да га зо ве мо са си но
вље вог ра ди ли шта, ка ко би по ми слио да му је де те у опа сно сти.

Млеч ња че нај пре по ђу да тај раз го вор при ја ве елек трич ној цен тра ли, ди
рек то ру, па у ку кр ста шу, али он је био на пу ту, лич но је над гле дао уво ђе ње те
ле фо на на не кој ли ва ди. он да оне све ис при ча ју са мом не и ма ру и по са ве ту ју 
му ка ко он да пре пад не на сил ни це, уме сто оне ње га.

Све до по но ћи остао је мрав бу дан. кад су се на сил ни це ја ви ле ре кав ши да 
га хит но зо ве ста ни ца про пла нак, мир но је од го во рио:

– по гре шно, ов де не ма ни ка квог не и ма ра.
– ка ко не ма? – увре ђе но је и раз о ча ра но вик ну ла јед на од на сил ни ца. – Зар 

то ни је ста ни ца ку ла?
– а, ов де је ку ла – још мир ни је је од го во рио мрав.
на дру гом кра ју те ле фо на чуо се при гу шен ша пат, псо ва ње и глас но ве на

сил ни це је ре као:
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– на ма је у те ле фон ској цен тра ли ре че но да је ку ла не и ма ров те ле фон. 
Сме ста га на ђи те, хит но је.

– Ви га на ђи те ако вам је хит но.
– али ко ји је то др зник та мо? – пи сну ла је че твр та на сил ни ца.
– Шум ска ми ли ци ја – од го во рио је мрав хлад но крв но.
– ка ко ми ли ци ја кад је та мо те ле фон ку ла? – упи та ла је ма ло мек ше јед на 

од за ве ре ни ца.
– не ка вам то об ја сни цен тра ла.
на сил ни це су, збу ње не, пре ки ну ле раз го вор. Шта ли то мо же би ти, пи та ле 

су се. Да им мрав ни је не ка ко ушао у траг? Да ни је ко оба ве стио ми ли ци ју о 
њи хо вом на сил ни штву? ка ко би ло да би ло, чак ако им је и ми ли ци ја по хва та ла 
кон це, оне од лу че да се не и ма ру осве те што их је сам или с чи јом по мо ћи из и
грао. по ми сао да ће он ве ро ва ти ка ко их је по бе дио на ро чи то их је је ди ла. За то 
су га од мах иду ћег да на, док још не ку ве ћу па кост не сми сле, по че ле зва ти сва
ких че тврт са та увек тра же ћи но вог и но вог ста нов ни ка шу ме. Мрав се од мах 
до се ти да су то оне и на сва ко пи та ње је од го ва рао по тврд но: и да је зец, и да је 
ве ве ри ца, и ли си ца, и јеж и бу ба ма ра. Чак му је по ста ло ве се ло и за ни мљи во и 
ни је мно го жа лио што је то га да на мо рао по сао сва ки час на пу шта ти. И та ко 
опет уме сто да на па ко сте оне ње му, он је њи ма на па ко стио. Јед ној се нај зад у 
огор че њу оте ло:

– ка ко то да је на те ле фо ну ку ла и ли си ца и јеж и ве ве ри ца?
– Јер је код не и ма ра пра зник, па су му сви они у го сти ма. Ми слио сам, 

уоста лом, да и ви то зна те кад их све тра жи те код ме не – ре као је сме ју ћи се.
Три нај о тров ни је на сил ни це су па ле на зе мљу по ко ше не од ро ђе ног је да, а 

оста ле су ве ро ват но по бе гле у дру гу шу му или су на шле, но ву, не ду жну жр тву, 
јер мра ва ни су ви ше уз не ми ра ва ле.
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Ма ли ло пов у шко ли

То га да на учи тељ је до шао на час ма ло ка сни је и у раз ре ду за те као чи та ву 
вре ву. Де ча чи ћи, још окру гла сти ко ли ко су ма ли, ко тр ља ли су се кроз учи о

ни цу. об у зе ти не ким на ро чи тим уз бу ђе њем ни су учи те ља ни при ме ти ли, и тек 
кад је луп нуо дла ном о сто, за бе зек ну то за ста до ше.

– Шта је то? – вик ну учи тељ. – Је сте ли ви ђа ци или обич на ма ла де ца?
овај пре кор је де ло вао. Сви бр зо отр ча ше на сво ја ме ста.
учи тељ ма ло мир ни је он да упи та:
– За што је да нас та кав не мир? Зар још ни сте на у чи ли шта је шко ла?
Је дан ма ли се ди же и ја ви без ика квих уви ја ња, у јед но ме да ху:
– учи те љу, не стао ле њир!
опет за гра ја ше. Хтео је сва ки да об ја сни ода кле је и кад ле њи ра не ста ло, 

ко ли ки је, чи ји је. кра ђа је би ла пр во школ ско, зло ко је су у свом ма лом жи во ту 
сре ли.

учи тељ по ди же ру ке увис. То је би ла за по вест да ћу те.
– Зна чи, ле њир је Ми ло ва нов. остао је у дру гој клу пи кад сте по шли на од

мор? – ре че он.
– Је сте, је сте. у дру гој клу пи је остао.
Сва су де ца би ла оду ше вље на. не ка су се тру ди ла да бу ду за бри ну та, али 

им ни је по ла зи ло за ру ком: из очи ју је си ја ла ра дост због овог из не над ног бур
ног до га ђа ја.

– Мо жда је ле њир пао под клу пу. по гле дај те! – ре че учи тељ.
– ни је, не ма га под клу пом – ја ви ше очи глед но за до вољ ни што га још не ма.
Ма да су ови ма ли по чет ни ци у жи во ту зна ли да не ва ља кра сти, би ли би 

то га ча са ве ло раз о ча ра ни да је ле њир ис кр снуо од не куд под клу пом. Јед но ду
шно су же ле ли ка кав ве ћи и стра шни ји до га ђај.

учи тељ је знао да од ње га оче ку ју све.
– Гле дај те ме пра во у очи! – за по ве ди.
Сви га не тре ми це гле да ху, ко у че ло, ко у очи, ко у бо ру на ле вом обра зу. 

Већ по че ше очи да им су зе од упор ног гле да ња.
али на де да се по го ди ко је био ло пов ни је би ло мно го. учи тељ их је по сма

трао јед ног по јед ног. Час су му се чи ни ли сви не ви ни, час је, опет, мо гао у све 
да по сум ња.
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________    Ђачко срце   ________

не ки ма ли шан из по след ње клу пе ја ви се:
– За су зи ле су ми очи, не мо гу ви ше да вас гле дам пра во.
од не куд из сре ди не пи тао је де тињ ски сло бод но дру ги:
– Је сте ли по го ди ли ко је ло пов? Је два че кам да знам.
– по чео сам да по га ђам. у оно га ко ји је узео ле њир стао је нос да се цр ве ни.
Де ца по че ше јед но дру го да гле да ју по до зри во. Ми лан, ко ме је ле њир био 

не стао, ди же се и ја ви:
– пе тар је узео, сав му је нос цр ве ни.
а учи тељ се због не чег по че гла сно сме ја ти и ре че:
– пе тру је нос цр вен од зи ме. То је цр ве ни ло са свим друк чи је. али има је

дан ме ђу ва ма ко ме се но сић од сти да за цр ве нео.
И учи тељ по че по но во да их по сма тра. Из не на да опа зи ка ко Ми ша др жи 

гла ву по гну ту. но сић му је, исти на, са свим бео, али су му уши за га си то цр ве не. 
Док су се дру ги окре та ли и за ви ри ва ли је дан у дру гог, Ми ша је кри шом до ди ри
вао пр стом свој нос, тру де ћи се да, за жму рив ши на јед но око, дру гим са гле да 
врх но са.

учи тељ се не ка ко гор ко на сме ши па, про ше тав ши из ме ђу клу па ре че:
– Има још је дан знак по ко ме сам по знао ло по ва. на ње го вом ра ме ну се ди 

пти ца и пла че.
опет нео пи сив жа гор у раз ре ду.
– Ви ди ли се та пти ца? – пи та ју де ца пу на сум ње, слу те ћи да учи тељ при

чом о пти ци хо ће са мо да ло по ва ис ку ша. не ка од ра сли ја су се по че ла на учи те
ља по вер љи во сме ши ти, као да би му ти ме по ка за ла да вр ло до бро раз у ме ју што 
та ко го во ри, али да га не ће ода ти. Ма њи су га гле да ли збу ње но.

Ми ша утом кри шом опи па јед но па дру го ра ме. Тај по сао је оба вио му ње
ви том бр зи ном. Ње го ви уз бу ђе ни дру го ви ни су то при ме ти ли, а учи тељ се 
гра дио да не ви ди. он се са мо на гло уозби љи па ди гав ши ру ке увис за по ве ди да 
се уми ре.

– про на шли смо ло по ва – ре че он.
– ко је? ко је? ни на чи јем ра ме ну не ма пти це – ди же се опет гра ја.
– пти ца је из вр ши ла свој по сао и од ле те ла. она је би ла са мо за ме не ви дљи

ва и за мо ли ла ме је гла сом ко ји сам са мо ја чуо да ни ко ме не ка жем ко је ле њир 
узео, јер то де те ви ше ни кад не ће та кве ства ри чи ни ти. Ја сад одох у кан це ла ри
ју. Ви ће те та мо све је дан по је дан ула зи ти за јед но са школ ском тор бом, и ма ли 
ло пов ће ме ни ле њир пре да ти да га вра тим Ми ла ну.

ула зи ли су ђа ци ве се ло и по ре ду у учи те ље ву кан це ла ри ју и отуд још ве се
ли ји из ла зи ли. ушао је и Ми ша, збу њен и цр ве них уши ју, али се и он од учи те ља 
вра тио ве дар. За це ло је узе ти пред мет вра тио и уми рио са вест.

Су тра дан је учи тељ Ми ла ну вра тио ле њир. Сва су де ца ра до сно тап ша ла 
ру ка ма, па и Ми ша и учи тељ.

ни кад се ви ше у том раз ре ду ни је до го ди ла кра ђа.
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II
пРо За За Де Цу ко Ја Је уШла у VI кЊИ Гу 

Са БРа нИХ Де ла

Из збир ки
Рас пе ва не при че (1938)

Деч ја со ба (1942)
Чо ба нин пче ла (1956)

ако је ве ро ва ти мо јој ба ки (1959)
пи сма из шу ме (1962)

крат ко веч на (1964)
Ме две до ва же нид ба (1966)

Ђач ко ср це (1967)
па туљ ко ва тај на (1967)
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РаС пе Ва не пРИ Че
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пти це на ра ди ју

Срет ну се пу ту ју ћи с ју га не ко ли ко ја та се ли ца: сла ву ји, ла сте, ко со ви, чвор
ци, дро здо ви, ше ве и ро де. у афри ци и на окол ним остр ви ма би ло им је, 

исти на, ле по, али су се ипак би ле уже ле ле сво је до мо ви не. ус пут су се пр во ма ло 
раз го ва ра ле ка ко су се про ве ле на пу ту, а по сле су за ћу та ле: сва ка је уто ну ла у 
раз ми шља ње о род ном кра ју у ко ји се вра ћа ла. Мно ге су би ле и за бри ну те шта 
им је с при ја те љи ма ко је су у за ви ча ју оста ви ле, јер су чу ле да је зи ма ове го ди не 
би ла вр ло ја ка.

Мо жда др ве ће још ни је ни оли ста ло1 – пр ви се ја ви сла вуј2 – а на су вој се 
гра ни не мо же пе ва ти.

– Мо жда су и по то ци још смр зну ти3 – до да де за бри ну то ро да.4 – не ће се 
мо ћи на ћи ни шта за је ло.

ла сте су се, ме ђу тим, бри ну ле о уку ћа ни ма на чи јим су кро во ви ма има ле 
гне зда: бо ја ле су се да ли ће их за те ћи жи ве и здра ве. Дро здо ви су се рас пи ти
ва ли да ли из гле да да ће би ти нај е сен до ста гро жђа, јер су се њи ме нај ра ди је 
хра ни ли.

– Да бар зна мо да пи ше мо и чи та мо,5 – уз дах ну кос, – лак ше би нам би ло. 
Мо гли смо зи мус пи са ти врап ци ма и они би нам не ка ко од го во ри ли шта се 
та мо ра ди.

при ча ју ћи та ко баш су за шле над мо ре. Тре ба ло је још ду го пу то ва ти да се 
до ђе до за ви ча ја, па и до пр ве оба ле. у тим слу ча је ви ма пти це гле да ју да на ђу 
ка кву ла ђу, па да се на њој ма ло од мо ре од ле та. Та ко су и на ше се ли це ују тру 
дру гог да на су сти гле ве ли ки мор ски брод па се спу сти ле на ње га. пут ни ци су 
би ли то га тре нут ка на до руч ку, а пот ка пе тан бро да је да вао из ве шта је пре ко 
ра ди ја6. Ја вљао је ка кво је вре ме за пло вид бу и на ком ме сту се ла ђа на ла зи. по сле 
то га је и он при мао ве сти са коп на и дру гих бро до ва.

ни ко ни је ни обра ћао па жњу на пти це, по не ко де те их је са мо ра до зна ло 
по сма тра ло. И ка да7 пот ка пе тан оде на до ру чак8 ре че ма ли чво рак оста лим 
пти ца ма:

– Је сте ли ви де ле, пре ко ове спра ве мо же да се раз го ва ра и са они ма ко ји су да
ле ко. Хај де да се и ми ја ви мо сво јим при ја те љи ма у за ви ча ју и пи та мо их шта ра де.

Чув ши тај пред лог све пти це три пут ра до сно прх ну у ва здух и опет се спу
сте, док нај зад ла ста ре че:
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– Чво рак је да нас по но во по ка зао сво ју окрет ност. не ка нас са мо упу ти 
ка ко се пре ко те спра ве го во ри, па ће мо све ре дом го во ри ти.

он да он се де на не ко уже пред ра дио апа ра том и за пе ва:

Чуј те,9 сад го во ри ма ли чво рак, чвор!
С ју га вам се вра ћа цео птич ји хор.
Ја ви те шта ра ди украј ре ке бор,
где сам ле тос имао свој зе ле ни двор.

на ово ан те на за зу ја и чу се та нак деч ји гла сић:

Вра ћај те се што пре, пти чи це са ју га!
Без вас нам је зи ма би ла од већ ду га.
Вра ћај те се бр же! Тра ва ни че ме ка,
и бор украј ре ке на свог чвор ка че ка.

кад су ово чу ле оста ле пти це, све на јед ном по ју ре ра диоапа ра ту. Сва ка је 
хте ла час пре да раз го ва ра. Ме ђу тим ро да је нај ја ча би ла, оте ра ла је дру ге и 
отво рив ши ши ро ко кљун, за тру би ла:

ов де ро да, ро да,
што ба ра ма хо да.
Да ли ра сту де ца?
ка ко ма ли вра бац?
Да се ни је смр знуо
у по то ку жа бац?

а отуд се чу дрх та ви глас не ке ба ке, ко ја је пр ва ро ду чу ла:

Здра ви су сви врап ци,
здра ве су и жа бе.
Де ца ле по ра сту,
чу ва ју их ба бе.

Ме ђу пти ца ма на ста пра во ве се ље. ни су се већ ви ше ни сва ђа ле ко ја ће пр ва 
го во ри ти, јер су ви де ле да ра дио сва кој од го ва ра. Са ме су чак пу сти ле јед ну ла
сту да се она тре ћа ја ви. а она уз бу ђе ним гла сом за цвр ку та:

ов де ла ста, дра ги уку ћа ни!
ка ко здра вље и ка кви су да ни?

опет се чуо глас не ког де те та:

Бр же, ла сте дра ге,
већ ку ку рек цве та;
већ су но ћи бла ге
као усред ле та.

а она успе још бр зо да до ба ци де те ту:

отво ри про зо ре;
сти ћи ћу до зо ре;
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________    Распеване приче   ________

и спре ми ми мр ва
и ко је га цр ва.

И ди же се по том са це лим сво јим ја том, же ле ћи да10 пр ва стиг не10 у за ви чај.
За то вре ме се не ко ли ко дро здо ва већ на ме шта ло пред тру бом, ко ја је тре

ба ло да им од не се пе сму у род ни крај. За тим сло жно уде се:

ево са да пти ца
љу тих пи ја ни ца.
ево вам дро здо ва,
спре ми те гро здо ва
или слат ког ви на,
иду из да љи на.

али ка ко су они са мо ја вља ли за свој до ла зак ни шта не пи та ју ћи ни ко им 
ни је ни од го ва рао. За то је од мах нај мла ђи сла вуј за пе вао сам гла сно, док је ње
го во ја то ма ло да ље ти хо пе ву ши ло:

До ла зе сла ву ји
кроз де се так да на.
Да ли ће зе ле на
би ти ко ја гра на?

Да ли већ из го ре
по то ци жу бо ре?
Југ да ли већ бру ји?
До ла зе сла ву ји.

на то се за чу то пли глас ве тра ју жња ка:

кроз де се так да на
уцве та ће гра на
бе лог јор го ва на.

Би ће зе лен храст
ко зе ле ни пласт.
па ћеш ис под зве зда
ви ти сво ја гне зда.

по сле то плог ју жња ко вог од го во ра пти це су се још ви ше раз ве се ли ле. Ро ђак 
сла ву јев кос, сав ра до стан што ће у шу ми за те ћи про ле ће, от по че сит но и не ста шно:

Са да пе ва кос,
Још је увек бос,
још је увек црн
као цр ни трн.

ако до ђе жив,
сав ће би ти сив,
би ће сив и бео
од пра ши не цео.
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отуд се, из апа ра та, чу ло да се не ко сме је ве се ло, слу ша ју ћи ње го ву пе сму, 
и кос је за до во љан стао да се пре вр ће пре ко гла ве. а вре ме је бр зо про ла зи ло, 
ме ђу тим је још ше ва тре ба ло да ја ви при ја те љи ма свој до ла зак. За то се и она 
бр жебо ље на ме сти пред ту чу де сну спра ву што је од но си ла пе сме на све стра не 
све та и уми ља то от пе ва:

ов де ма ла ше ва
из ва ших кра је ва.
Шта се та мо зби ва
око род них њи ва?

а не ки птич ји гла сић се тан ко на сме ја из апа ра та:

Хе – хе – хе – хе!
Све је као пре.
Бр бљи ви ца свра ка
по цео дан џа ка,
и де ру се вра не
ка ко зо ра сва не.
До ђи нам што пре!
Хе – хе – хе – хе!

И та ман су још пти це хте ле да за јед но от пе ва ју јед ну пе сму, а пот ка пе тан 
се вра ти и за чу ђе но вик ну:

– от куд ово ли ке пти це, љу ди бож ји! Шта је ово?
на ње го ве ре чи се ис ку пи и дру ги свет а се ли це прх ну куд ко ја. на дам се 

да су све срећ но сти гле до за ви ча ја, а ко јих још не ма сва ка ко ће до ћи кроз не ко
ли ко да на.
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па ту љак ку ку ру зо вић

на не кој стр њи ци крај ре ке об ра сле ши бљем чу вао је де чак ко зе. С јед не 
стра не су ра сли ку ку ру зи, с дру ге ви но град и мо рао је мно го да па зи да 

ко зе не би оти шле у ште ту. али по не кад би се за нео у игру,1 па не би2 при ме тио 
кад ко за до ка чи ли ску ку ку ру за или се упу ти ви но гра ду. Би ло је мно го ства ри 
ко је су ма ми ле ње го ву па жњу: ве ли ки мра вљи двор ци, жа бе, гу ште ри; осим то га 
је во лео да де ља сви ра ли це од вр бе и пра ви у ре ци ви ро ве. Та ко се јед ном био 
за нео гра де ћи пу та њу од мра ви ња ка до ре ке: пру том је по вла чио цр ту у зе мљи, 
да се мра ви не би му чи ли кад по ђу на во ду и пу то ва ли ду го пре ко бу се ња. а та
ман је срећ но про се као тај глав ни мра вљи друм, кад чу из ку ку ру за не ко пе ву
ши, ни гла сно ни ти хо, ни тан ко ни де бе ло:

Чу вај, деч ко, ко зу,
обр сти ће ло зу,
и би ће ба ти на
ко на свад би ви на.

Де чак се окре не и зби ља ви ди да је јед на ко за пре ско чи ла огра ду и по че ла 
да бр сти чо кот ло зе. он је од мах вра ти и за ђе у ку ку ру зе да ви ди ко је пе вао. 
али ни ко га ни је мо гао да про на ђе. Ве тар је ла ко шу мио у ду гом, сјај ном ли шћу 
ку ку ру за и ни хао им сви ле ну бра ду, а ни ка кав се људ ски глас ни је по но во чуо.

кад је до шао ку ћи, де чак ис при ча мај ци шта се до го ди ло, а она му ре че:
– Си гур но ти се то од ве тра учи ни ло, не мој ви ше о то ме да ми слиш.
али де чак ни је мо гао да не ми сли и про кр ста рио је су тра дан опет ку ку ру зе, 

за ви ри вао ис под вре жа бун де ва и ду ле ка, што су ме ђу њи ма ви ју га ле, и ни шта. 
Вра ти се та да на њи ву, од ло ми вр бов прут и за не се се у де ља ње сви ра ли це. Сун це 
је пе кло ка ко са мо мо же би ти и пот пу на ти ши на вла да ла свуд око ло.

на јед ном де чак опет за чу где не ко у ку ку ру зи ма пе ву ши, ни гла сно ни ти хо, 
ни тан ко ни де бе ло:

кад би де чак знао,
не би он де3 стао:
где је ка мен си ви,
љу та шар ка жи ви.
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Де те упла ше но ско чи с ка ме на на ко ме је сто ја ло и од гур ну4 га из да ле ка 
мот ком, а ис под ка ме на до и ста изи ђе гу ја шар ка и оде у тр ње крај ре ке.

– Да је игла, на ћи ћу га – по ви че де чак, и по ђе опет да га тра жи.
али је по но во за вла да ла пот пу на ти ши на. Сви ле не бра де ку ку ру за се бли

ста ле на сун цу, кљу ца ла у ко ру кру шке пти ца, и ни шта ви ше.
– Мо ра да је не ки дух у ку ку ру зи ма – ре че он мај ци, вра тив ши се ку ћи.
а она се бо ја ла да се де чак не пре пад не, па иако је и са ма ми сли ла да је дух, ре че:
– То је жу бор во де био, не мој ви ше о то ме да ми слиш.
Де ча ко ва је ма ти би ла си ро та удо ви ца, се о ска ве зи ља. И да њу и но ћу је ве

зла на плат ну ру ка ве и огр ли це за се љан ке, па је та ко већ по че ла и вид да гу би. 
Се о ске га та ре су јој са ве то ва ле да пре ви ја ра зно ли шће, али јој то ни је по мо
гло. Јед ног да на та ко, кад су јој очи мно го су зи ле, она ре че де ча ку:

– Слу ша ла сам пре од ста рих љу ди да у на шој око ли ни има не ка скри ве на 
че сма, чи ја је во да ле ко ви та за очи. До бро би би ло да је су тра уз гред по тра жиш; 
ја не знам да у бли зи ни има ика ква че сма.

Де чак је су тра дан уза луд об и шао це лу око ли ну и тек пред под не до шао на 
стр њи ку5 крај ре ке. Се да ју ћи под кру шку сав за ди хан ре че:

– Где ли ће би ти та ле ко ви та че сма да ми је зна ти!
ка ко он то из у сти а онај исти глас из ку ку ру за ста де пе ву шка ти, ни ти хо 

ни гла сно, ни тан ко ни де бе ло:

у пе ћи ни го ре,
ено та кве че сме,
са мо ни ко не сме
за њу, де те, зна ти,
осим тво ја ма ти.

оде де чак до пе ћи не у сте ни, у ко ју ра ни је ни је ни кад ула зио, ко ју су чак и 
ста ри ји љу ди за о би ла зи ли, јер је вр ло мрач на и ду бо ка би ла, и на ђе у са мом ње
ном дну че сму, тан ку, је два чуј ну. од ју ри та да ра до стан6 мај ци и ја ви јој. И ка ко 
се зби ља та мо уми ла, очи су јој по ста ле би стри је. За то ре че си ну, же ле ћи да на
гра ди не по зна тог ство ра у ку ку ру зи ма:

– Раз мо три, си не, су тра опет по њи ви, мо жда ћеш про на ћи где се скри ва 
наш до бро твор, па га по зо ви у го сте.

Деч ко овог пу та по ђе без ко за, да би на ми ру мо гао тра жи ти не по зна тог 
пе ва ча из ку ку ру за. али ка ко сти же на њи ву ки ша уда ри, те мо ра де да се скло
ни под кру шку. пљу сак је био сна жан и во да ли ла низ ли ске ку ку ру за као низ 
олу ке. И кроз ра до сни шум лет ње ки ше, де чак за чу опет где пе ву ши по зна ти 
при јат ни глас:

ој, хој, хој,
сад ку ку руз мој
ра сте на тој во ди;
до бро ће да ро ди.

И7 та ко не ко ли ко пу та: по ћу ти ма ло, па опет на ста ви сво ју пе сму, ви де ло 
се да је пе вач био ве сео. Тад се учи ни де ча ку, док је мо трио па жљи во ода кле 
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глас до ла зи, да бра да на јед ном ку ку ру зу че сто8 под ска ку је9 и да је мно го бе ља 
од оста лих. при тр чи он та мо те за ви ри. кад оно чу до не ви ђе но: у оном зе ле
ном фи ше ку од ли шћа, где обич но сто ји клип ку ку ру за, сто ји10 чо ве чић и игра 
у ме сту. очи му сит не као у врап ца, ру ке и но ге ма ју шне, са мо бра да ве ли ка 
ско ро ко ли ко11 цео он.11

– ко си ти? – упи та га де чак за чу ђе но.
– Ја сам па ту љак ку ку ру зо вић – од го во ри ма ли чо век, не пре ста ју ћи да 

игра. – у ко јим се ку ку ру зи ма ја на ста ним, ра сту као из во де. За то су и ови та ко 
до бри. а те бе сам за во лео, јер знам да си до бро де те. Чу ва ћу те увек, док ов де 
бу деш ко зе на па сао.

– Мај ка ми је ка за ла да те по зо вем к на ма у го сте. Хо ће да те по ча сти што 
си ме не спа сао зми је а њој по мо гао да из ле чи очи – ре че опет де чак.

али па ту љак ку ку ру зо вић од го во ри:
– Ја не мо гу ниг де одав де; кад бих иза шао, бра да би ми сме ста сва от па ла. 

а имам све га што ми тре ба: ки шом се по јим а ва зду хом хра ним.
а ре кав ши то опет на ста ви сво ју игру и пе сму, а де чак ра до сно отр ча по 

пљу ску ку ћи да све ис при ча мај ци.
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Сплав Во де ног ду ха

Во де ни дух се ју трос про бу дио вр ло ра но. Био је до бро рас по ло жен, то се ви
де ло и по то ме што му је те ло би ло ру жи ча сто. кад је ту жан, оно се пре ли

ва у си во, а кад је љут,1 у зе ле но. уоп ште,2 бо ја се ње го вог те ла сва ки час ме ња ла, 
као и у по то ку3 у ко ме је жи вео. Раз у ме се,4 оде ла ни ка квог на се би ни је но сио, 
жи вео је сло бод но као и сви ду  хо ви, ска ку тао с ка ме на на ка мен, пли вао и 
играо се с реч ним жи во ти ња ма.5 Је ди на му је бри га би ла да га не ухва ти сун ча
ни ца, јер од ње Во де ни ду хо ви мо гу у ча су да уги ну.

про бу дио се,6 да кле,7 он ју трос ра но, на пио се би стре во де са из во ра и стао 
да пе ву ши сво ју оми ље ну пе сму:

ни сам млад, ни сам стар,
ни сам црн, ни сам бео:
ја сам ма ли во де цар,
чи ним све што бу дем хтео...

Су сед ми је ста ри рак,
а су се да жа ба ста ра,
у ре ци ме во ли свак’,
са мном ра до раз го ва ра.

пе ва ју ћи ова ко, ска као је пре ко та ла са и пре ми шљао ка ко би про вео ју тро: 
да ли да за ђе у шу му по ја го де, или да се ку па, или да пра ви но ви вир.

кад угле да крај оба ле пу но ивер ја и ко ре др ве та,8 Во де ни дух та да ве се ло 
ис ко чи на оба лу, се де у ивер је, и от по че да гра ди сплав. Да би му по сао био још 
при јат ни ји, пра тио се пе смом:

на пра ви ћу сплав
од ивер ја сав,
и од су хих ко ра
ми ри шља вог бо ра.

И по цео дан,
до у су мрак ран,
у кра је да ле ке
пло ви ћу дуж9 ре ке.
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Док је де сет пу та от пе вао ову пе сми цу, сплав је зби ља био го тов. Во де ном 
ду ху ве сла ни су би ла по треб на, са мо за ма хом сво јих ру ку он је чам чић те рао.

убр зо се ре ком и оба лом про нео глас да Во де ни дух на спла ву пло ви во дом. 
ка ко је био ве се љак и до брог ср ца, сви пут ни ци ко ји ма се не где жу ри ло, а ни су 
мо гли бр зо да иду, по жу ре му у су срет да га мо ле да их пре ве зе куд су на у ми ли.

пр во му се по ну ди ста ри су сед рак. Ње му се са де цом хи та ло чак у де се ти 
вир, а спо ро су ишли, те за мо ли слат ким гла сом:

Ја сам спор
бож ји створ;
на пред ко рак,
на зад два
идем ја.

па сам рад
да ме, ду ше,10

11при миш ти11

и де те та
мо ја три.

Во де ни дух при ми су се да са де цом, али та ман не ко ли ко та ла са од ма че, а ја ви 
се с мол бом су се да жа ба, во де ћи за ру ку сво је жа би це:

Хо ћеш, до бри ду ше, џа бе
да про во заш мо је жа бе?
Тет ка их у го сте зо ве
да у ње ној ба ри ло ве.

Дух мах ну ру ком, до зво лив ши им да уско че, те се и оне, по ред ра ко ва, на
ме сте.

Би ло је зби ља пра во ужи ва ње во зи ти се, рет ко ко ји рак и жа ба то до жи ве. 
Сплав је ишао бр зо као стре ла. За не ко ли ко би се тре ну та ка сју рио до ви ра где 
су ишли ра ко ви, да га ни су сва ки час за у ста вља ли. на нај ши рем12 кра ју ре ке13 
чу Во де ни дух ка ко га не ко зо ве у по моћ:

ој, во за ру, за у ста ви!
у по то ку мрав се да ви;
не ма мо ста, не ма бро да,
а око ло сву да во да...

освр не се Во де ни дух и угле да где зби ља сред во де сто ји мрав и гр че ви то 
се хва та за тан ку трав ку. Још не ко ли ко тре ну та ка и уда вио би се. Сплав му тад 
бр зо по ђе у су срет, а рак му пру жи сво ја два ве ли ка пр ста те се си ро мах ус пу за 
на су во.

Жа би це су хте ле да са зна ду ка ко се на шао на во ди, али је он, осе тив ши се у 
си гур но сти, умо ран од мах за спао.

Сад су пут ни ци ми сли ли да ће на ми ру да ље пло ви ти, али је са оба ле обе ма 
кри ли ма ма ха ла не ка пат ка и до ви ки ва ла:
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при ми у кут сво га спла ва
мо је па че,
и про во зај за ба да ва,
14да не пла че

Шта ће, куд ће, при ми до бри во зар и па че.
а већ је осва јао дан. Сти гли су до ви ра где је би ла ста ни ца за ра ко ве, те они 

си ђу. Исто та ко се и жа би це спу сте у сво ју ба ру код тет ке. Сун це утом по че да 
про би ја кроз гра ње на во ду, за то Во де ни дух ода бра ли сна ту гран чи цу бре ста и 
за бо де је на кљун спла ва, да би се за шти тио од сун ца.

по сле јед ног са та во жње ме ђу ра ни јим пут ни ци ма су већ би ла два пу жа, 
јед но пи ле, је дан гу штер и три но ве жа бе. Већ ни је би ло ви ше ме ста. али до бри 
во зар при ми још и јед ног ти ћа, го лу ждра вог и сла бих кри ла. Тић је ле ту цао 
стал но оба лом и мо ља као:

Ста ни, ла ђо, жи ва би ла!
Ви диш,15 имам сла ба кри ла,
три бих да на ишо ку ћи,
крај по то ка ска ку ћу ћи.

од ве зи ме до мог ста на,
до ја бла на.
Ћи – ћи – ћи,
хо ћеш ли?

при ми Во де ни дух и ти ћа и баш он уде си сво је не ве што цвр ку та ње, а до
бри Во де ни дух се пре вр те у во ду, јер га сун це до хва ти. Сплав по ју ри на сум це 
низ ма ти цу, јер ни је имао ко да кр ма ни, али сре ћом га во да убр зо из ба ци на 
оба лу те се сви пут ни ци спа су.

али ви се бри не те за до брог Во де ног ду ха? ни ње му се ни је ни шта стра
шно до го ди ло: во да га је бр зо из ле чи ла од сун ча ни це и но ћу се вра тио ку ћи. 
а су тра дан је, не ста шко, по чео да гра ди но ви сплав.
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при ча ста рог ка ме на

на ли ва ди оп ко ље ној че ти на ри ма сто јао је ка мен као ку ћа ве ли ки. Ње го во 
ли це пу но пу ко ти на и бо ра сме ши ло се бла го на сун цу. Ма ло по да ље 

ди за ле се огром не сте не са ко јих се не ка да дав но оти снуо, а украј са мих ње
го вих но гу те кла је пе ну ша ва гор ска ре ка. Из пу ко ти на пу них зе мље ра сло му је 
ши бље, у дру ги ма су опет жи ве ли гу ште ри и зми је, кроз тре ће су мра ви на пра
ви ли пу та њу, а у по не ки ма је,1 као у зде ла ма,2 сто ја ла во да ко ја се по сле ве ли ких 
ки ша за др жа ва ла.

ни кад ни ко ни је чуо ка мен да што го во ри: сто јао3 је не по ми чан и нем као 
сва оста ла ње го ва бра ћа. али ово га се да на учи ни рас пе ва ном леп ти ру што па де 
на ба ри цу да се на пи је ка ко у ка ме ну не што бру ји. по слу ша ма ло то бру ја ње па 
на ста ви сво ју пе сму:

Ра до стан, ра до стан сам ја,
већ жи вим да на два,
мо ја је го ра сва,
сва го ра зе ле на.

на то ка мен још ду бље за бру ја:
4Сто ми ли о на ме ни је ле та,
ста ри ји сам од све га све та.
на мо је очи су са хла мо ра,
зе мља се оде ла у без број ко ра.
Се ди већ сам ста ри на био
ка да се леп тир пр ви ро дио.

ни ка да леп тир ни је чуо та ко не што. Ње му се чи ни ло да свет по сто ји тек 
два да на, баш од он да от кад је он до шао на ње га. И то што чу из ду би не ста рог 
ка ме на мно го пре пла ши ово крат ко веч но, ма ле но би ће, те бр зо од ле те да ље, да 
се ни кад ви ше ту не вра ти.

од ле те леп тир, а не про ђе не ко вре ме па се на ка мен спу сти орао. За до вољ но 
по гле да око се бе па за клик та:

об и шао сам по ља и мо ра
у сво ме ду гом ве ку,
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пре ле тео сам нај ви шу пла ни ну,
ви део нај ду бљу ре ку.
не знам има ли још ко га,
до се дог до брог Бо га,
да је ова ко стар
као орао, цар!

ка ко се тек орао из не на ди кад се из ду би не ка ме на чу:

Ро ђен ја сам пре ор ло ва
пре зве ро ва, и пре љу ди,
ор ле лу ди,
кад ни јед не не би пти це,
кад зма је ви, кри ла ти це,
це лу зе мљу пре кри ли ше.
Јад на са да зе мља сва је,
ма ју шне су ње не пти це;
а ја жи вех кад ажда је
хо да ле су врх зе мљи це.

по сти де се цар ор ло ва кад ово чу. И он је ве ро вао да је нај ста ри ји на све
ту, и да ни ко ни је то ли ко ле по та ни чу да зе мље ви део као он. ни је мо гао да за
ми сли да је та си ва, не по крет на сте на ви де ла ви ше не го он,5 што ве чи то бо ра ви 
над обла ци ма. За то по бе же ода тле за кли њу ћи се да ни кад ви ше не ће па сти на 
то ме сто.

За чу ди се ка мен што ни ко не ће да чу је ње го ву при чу о ста рим вре ме ни ма и 
за ми сли се ду бо ко. Би ла су га об у зе ла се ћа ња, што би ва мо жда јед ном у ми ли
он го ди на, и хте ло му се да то не ко ме ис при ча и да ње го во при ча ње ко га об ра
ду је. Сре ћом на и ђе уско ро чо ба нин с те пла ни не па се де и он крај ка ме на да се 
ма ло од мо ри. ка ко је вр ло стар био, хук ну се да ју ћи:

Де ве де сет го ди ни ца
но се мо ја ста ра пле ћа!
Да ли још ко на том све ту
то ли ко се ко ја се ћа!

на о ко ло је би ла пот пу на ти ши на те чо ба нин, иако на глув, ипак чу ка ко ка
мен на то про го во ри:

6Све му на све ту ја сам де да.
пут ник ко ји на ме се да
и не слу ти ка кви ва ли
врх ме не су про тр ча ли;
и не слу ти чи је но ге
хо ди ле по ме ни мно ге.

об ра до ва се чо ба нин то ме чу ду да ка мен го во ри па, да би бо ље чуо, на сло
ни уво на јед ну пу ко ти ну ода кле му се чи ни ло да нај би стри ји глас до ла зи. Сав 
сре ћан што има не ко ко хо ће да га слу ша,7 ка мен на ста ви сво је ка зи ва ње:
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________    Распеване приче   ________

Чу вам у се би, по ко па не,
ста ра до ба, ста ре да не,
биљ ке ко јих не ма ви ше,
зве ри ко је дав но би ше,
ко сту ре ри ба и пу же ва,
све сло је ве врх сло је ва.

Чо ба ни на об у зе још ве ће уз бу ђе ње па му не би до ста да сам слу ша, не го 
хте де сво ју ра дост да по де ли са сви ма и узе до зи ва ти све око се бе да до ђу и чу ју. 
на ње гов по зив до ле те пти це; до ми ле сил ни мра ви, зми је; ста да до тр че; наг не 
др ве ће кру не, да би бо ље слу ша ло. а ста ри при по ве дач про ду жи:

8па прат што ту бр дом ше ће
под се ћа9 ме на др ве ће
у мла до сти мо јој што је
зе мљом ра сло.

по то мак је она бед ни
тих пра шу ма не до глед ни’
чи ја се10 јед на ли сна гра на
не би об и шла за пет да на.

И та ман он ста не ма ло да се од мо ри, а слу ша о ци са свих стра на на ва ле на 
ње га да на ста ви, Стар цу ка ме ну, раз у ме се, то је11 би ло при јат но, јер ко мно го 
зна во ли да о то ме го во ри. Глас му са да по ста де го то во ту жан:

ле жао сам под гле че ром
не ко ли ко пу та;
спа вао сам ис под мо дрог
оке ан ског ску та.
Би вао сам праг по след њи
ја ру га, ду би на;
би вао сам врх нај ви ши
ви со ких пла ни на.
Док12 ме ов де не обо ри
ру ка зе мљо тре са.
Са да ве тар са др ве ћа
на ме ли шће стре са.

Та ко је при чао до са ме но ћи а из ње го ве при че је пред очи ма слу ша ла ца 
вас кр са вао цео жи вот зе мље, ду ги ми ли о ни го ди на кад нас, ни ти уоп ште чо ве
ка, на њој ни је би ло. И та ко,13 у слу ша њу, се ди чо ба нин за спа; др ве ће се са ви до 
са мог тла, мо жда се и ње му при дре ма; пти це ма ло по слу ша ше па и оне,14 јед на 
по јед на,15 одо ше; и бу бе се та ко ђе ра зи ђо ше; јер их као леп ти ра упла ши при ча 
ста рог ка ме на.
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Ма цанБра цан

Жи ве ли су на кра ју шу ме са мо хра ни ста рац и ма чак, Ма цанБра цан. Ста
рац ни је имао ни де це ни уну чи ћа, па је за то још ви ше во лео свог је ди ног 

дру га мач ка. обо ји ца су би ла1 не за пам ће но ста ра,2 обо ји ца су ују тру мно го ка
шља ла3 и обо ји ца су во ле ла4 да пи ју мле ко и5 ду го спа ва ју. Са мо ни кад ни су 
спа ва ли у исто вре ме: би ли су пла шљи ви као и сви стар ци те је увек је дан стра
жа рио кад се дру гом при дре ма. И по сао су у сво јој ку ћи ци брат ски де ли ли, 
Ма цан је ре пом чи стио со бу а ста рац ло жио ва тру; кад ста рац ста ви ру чак да се 
ку ва, ма чак па зи да не ис ки пи, а кад не што ши је, ма чак му увла чи ко нац у иглу. 
лег не ли Ма цанБра цан пр ви да спа ва ста рац му пе ва успа ван ку:

Бу јипа ји, Ма ца не,
сад ће ноћ да на ста не,
6ве тар ће да ду ва,
7стра жу ће да чу ва:
8да не пад ну гро мо ви,
и не стру ше кров,
да не свра те ву ко ви
кад по ђу у лов.

Бу јипа ји,9 Ма ца не,10

11сад ће ноћ да на ста не,
12сад ће па сти ки ша,
13успа ва ће ми ша
14на на ше му та ва ну
15па ће ми шић Ма ца ну
16до пад ну ти ша ка
17пре пр во га мра ка.

Слу ша ју ћи стар че во пе ву ше ње18 ма чак је спо кој но спа вао, знао је да му се 
ни ка кво зло не мо же до го ди ти. а ка да се он до бро испа ва,19 спа ва ста рац;19 Ма
цан лег не крај ње го вих но гу, гле да га не тре ми це и пре де:

Спа вај мир но, де да,
Ма цан те бе не да.
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________    Распеване приче   ________

пре ђи цу ти пре де
20од по да до гре де,
21да ме сец не сме та
22кад крај ку ће ше та,
23да те до бро24 чу ва
па у ка и му ва.

а кад ју тро сва не
25и де да уста не
26тад ће до бри де ка,26

да ти27 мач ку мле ка,
да ће мач ку хле ба
и све што му тре ба.

кад ста рац по ђе у шу му да ку пи др ва, оста ви мач ка да чу ва ку ћу,28 за по ве
див му28 да не из ла зи ма ко га ма мио. Ма цан се обич но29 ни је пла шио да оста не 
сам, оче ки вао га је спо кој но на про зо ру до у мр клу ноћ.

али јед ног да на та ко на и ђе крај ње го ве ку ће ло пов. Био је у се лу украо пе
тла, ко кош, кра ву, ов цу и пса, та ман ко ли ко да за ку ћи. Са мо му је још не до ста
јао ма чак. За то се мно го об ра ду је угле дав ши стар че вог мач ка на про зо ру па га 
ста не ма ми ти:

Ма ца неБра ца не,
30иза ђи ова мо,
31да по ве че ра мо.
До нео сам мле ка
32те би из да ле ка,
33из да ле ке да љи не
34до нео сам сла ни не.

Ма цан је исти на био гла дан, јер стар ца ни је би ло код ку ће цео дан, али ипак 
одо ли ср цу и по бе же са про зо ра. ло пов он да до ђе код вра та па га кроз кљу ча о
ни цу35 ста де зва ти:

Ма ца неБра ца не,
36изи ђи ова мо,
37да по ве че ра мо.
До нео сам ше ће ра,
38би ће слат ка ве че ра,
39до нео сам ме да
40и ма сла са ле да.

Ма чак се по бо ја да ло пов не про ва ли вра та па по бе же на та ван.44 кад ло пов 
по че кроз дим њак да га ма ми:

Ма ца неБра ца не,
42иза ђи ова мо,
43да по ве че ра мо.43
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До нео сам лу ка,
44да нам ни је му ка;
45па при ке и со ли –
46све што Ма цан во ли.

а ма чак по ми сли: „кад ме ни си на ма мио на мле ко и сла ни ну, не ћеш ни на 
лук,“ па се са кри ду бо ко иза гре де47 и по че ма у ка ти из свег гла са, зо ву ћи у по
моћ. утом се баш ста рац вра ћао из шу ме па чув ши да ма чак за по ма же се ти се да 
га је не ко на пао и ста де тра жи ти око ку ће. ло пов у тај час шмуг ну кроз мрак, 
али ста рац ипак сти же да га до бро опа у чи по ле ђи ма.

по сле ово га су се ма чак и ста рац још ви ше во ле ли. ниг де ни су ишли је дан 
без дру гог, јер су се бо ја ли да ло пов опет не до ђе. а че га су се бо ја ли то се и де
си ло. ло пов ни је мо гао да за бо ра ви ба ти ну ко ју је до био по ле ђи ма и на го во ри 
три раз бој ни ка да уби ју стар ца. Сре ћом48 ма чак их се де ћи на про зо ру још из да
ле ка опа зи где до ла зе49 те ста рац бр зо по бег не у шу му, а он их пра ве ћи се не
вешт до че ка на вра ти ма и на пи та ње где му је ста рац50 од го во ри лу ка во:

Ми јау, он је ту,
скрио51 се на та ва ну.

Раз бој ни ци јур ну на та ван и кад стар ца та мо не на ђу ста ну да ви чу на мач ка 
што их је пре ва рио, али он на ста ви да за ва ра ва траг:

Ми јау, он је ту,
скрио52 се у по дру му.

Раз бој ни ци гру ну у по друм, али стар ца53 ни та мо не на ђу те на ва ле љу ти то 
на мач ка да им од мах ка же исти ну, а он на ста ви сво ју ша лу:

Сад54 ћу вам пра во ре ћи,
по бегô је иза пе ћи.

они та да55 та мо, али не на шав ши56 ни та мо стар ца,57 по тр че на мач ка да га 
ту ку а он ће опет:

Мој је ста рац још пре зо ре
иза ку ће, вр тић оре.

на вратна нос58 уско че раз бој ни ци у врт па кад ни та мо не на ђу ко га су тра
жи ли, по ва де ко ље па др жи за мач ком. Да би их још ма ло за др жао, док ста рац 
да ле ко не од мак не, он им по ка за бу нар:

по слу шај те мач ка ста ра,
ста рац је на дну бу на ра.

а кад раз бој ни ци си ђу у бу нар он бе жи у шу му за стар цем и на ђе га у не кој 
пе ћи ни. про жи ве ту не ко ли ко да на а по сле се опет вра те ку ћи. Та мо ви ше ни је 
би ло раз бој ни ка, ди гли су ру ке и од стар ца и од мач ка, не же ле ћи да има ју икад 
ви ше с њи ма по сла. а Ма цанБра цан и ње гов га зда од ра до сти се на пи ју мле ка 
и лег ну да спа ва ју.
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пти чи ји тон филм1

Да ле ко пре ко мо ра жи вео је соп стве ник не ког би о скоп ског пред у зе ћа, зва
ни Де да Џон.2 он је имао не ко ли ко уну чи ћа и ма зио их ка ко са мо мо же 

би ти. Њи ма за љу бав слао је сво је екс пе ди ци је у нај за ба че ни је пре де ле, сни мио 
им пра шу ме где жи ве ди вље зве ри, сни мио им све ве ли ке зо о ло шке вр то ве, 
ауто мо бил ске и аеро план ске утак ми це, чу ве не свет ске спор ти сте и ша љив чи
не. Све што на овом све ту по сто ји и ра ду је де цу, он је њи ма да ро вао.

нај ви ше од свих во лео је Де да Џон3 сво ју нај мла ђу уну ку. у част ње ног по
ла ска у шко лу,4 ре ши да ство ри филм у ко ме ће пти це би ти је ди ни глум ци и пе ва
чи. За то опре ми ве ли ку екс пе ди ци ју у евро пу да сни ми жи вот бар ских пти ца5, 
ко је је ње го ва уну ка на ро чи то во ле ла.

о све му то ме, раз у ме се, ни шта ни су слу ти ле две ка ши чар ке6 на оба ла ма 
Са ве. Би ле су по шле да тра же хра ну сво јим мла дун ци ма. а кад су на пу ни ле ри
би ца ма и цр ви ма ка ши ке што су их др жа ле у усти ма, по ђу на траг гне зду.

– по ђи мо за овим чуд ним бе лим пти ца ма чи ји кљу но ви ли че на ка ши ке, – 
по ви че не ки глас на во ди7 – оне ће нас си гур но од ве сти у ка кво за ни мљи во пти
чи је на се ље.

пти це то чу ју и освр ну се, али ни шта ни су мо гле ре ћи јед на дру гој, да не 
би из кљу но ва про су ле хра ну што су је но си ле за сво је мла дун це, већ по ју ре 
што пре ку ћи.

Љу ди Де даЏо но ви ни су их,8 ме ђу тим,9 гу би ли из ви да па кроз гу сти обал
ски ши праг за пло ве пре ма њи хо вом ри ту. оне су за ва ра ва ле траг: час их је не ста
ја ло, час су се ја вља ле на са свим дру гом кра ју. Ипак ча мац успе да на ђе њи хо во 
на се ље. у гу стој шу ми ри та сто ја ло је око сто ка ши чар ки10 спре ма ју ћи се да до
руч ку ју.11 Сво јим ду гим кљу но ви ма, при вр ху спљо ште ним и про ши ре ним,12 
ма ха ле су пе ва ју ћи:

13не тре ба ју на ма бар ке,13

ми смо пти це ка ши чар ке,
га зи мо по ри ту,
по реч ном ко ри ту,
и она мо и ту.

не тре ба нам аеро план,
ле ти мо по цео дан,
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до мр кло га мра ка,
све ис под обла ка.

не тре ба нам зде ла,
ба ра пу на је ла,
је ла сва ко ја ка,
жа би ца и ра ка,
зде ли ца је на ша.

Ме ђу оста лим угле да ју и оне две пти це ко је су их ту до ве ле. наг ну те над 
гне здом, хра ни ле су сво је мла дун це, уче ћи их ка ко да је ду:

ка ши чи це сви у ру ке!
Сад ће да се до руч ку је,
и ср чи те сви без бу ке,
не сме ни шта да се чу је.

Слат ка ри бља чор ба ту је,
ср чи те је у сласт сад!
Са мо не сме да се чу је,
иако вас мо ри глад.

Скри ве ни у ши пра гу,14 љу ди су сни ма ли бе ле ду го но ге пти це,15 ко је ни су 
ни слу ти ле да ће кроз не ко ли ко не де ља са би о скоп ског плат на за ба вља ти ми ли
о не де це на све ту,16 а нај ви ше Де даЏо но ву уну ку. али вре ме је про ла зи ло и 
екс пе ди ци ја је по шла да ље.16 на не ко ли ко ме та ра17 на и шла је17 на хор ви ва ка.18 
по ре ђа ни по гра њу,19 они су гла сно зви жда ли не тре ми це гле да ју ћи у хо ро во ђу 
вив ка,20 ко ји им је кри ли ма да вао такт:

ко ли уме, ко ли зна,
да зви жду ће као ја?
Да ли ро де21 шта ка ре,
или ча пље22 из ба ре,
и гр ла та пат ко23 ти?
Фифифи!

Са да24 су се на ла зи ли усред25 пти чи је др жа ве. Сав рит је зво нио од њи хо вих 
гла со ва: не ке су пе ва ле, не ке до ви ки ва ле сво је мла дун це, не ке се за дир ки ва ле. 
пат ке ко је су из се ла би ле до шле на ку па ње ру га ле су се ча пља ма:26

ала сте ми и ви пти це!
на гла ви вам пер ја ни це,
но ге ду ге чи тав хват,
дуг вам кљун,
дуг вам врат,
кри ла ма ла,
за кр жља ла!
Гага!
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али ни ча пље њи ма ни су оста ја ле ду жне:

Глу пе пат ке,27

шта ви зна те!
но ге крат ке
све има те.

но ге крат ке,
му шки глас.
Ми смо леп ше
баш од вас.

нај ви ше се од све га Де даЏо но вим љу ди ма сви де ла тр ка штр ко ва.28 на ду
гој зе ле ној чи сти ни утр ки ва ла их се сто ти на. пр ви је на ме сто29 сти гао штрк, 
зва ни Бе ло брк. оста ли су би ли за ви дљи ви па су га за дир ки ва ли:

ево иде све у трк
ста ри штрк Бе ло брк.
ево иде: трап, трап!
у зу би ма но си штап.

Дру ги је до дао:

ако вам је чу ти ми ло,
у зу би ма но си ши ло.

Та да су оста ли по ви ка ли:

ни је ши ло, ни је, ни је!
на те га је ко јом пи је.

пи ја ни ца наш је штрк,
пи је во ду као шмрк.

на су сед ној по ља ни ци дру ги штр ко ви30 ко ји су се бе зва ли Ро да ма игра ли 
су ко ло пе ва ју ћи:

ко ло во де ро де31

украј ти хе во де.

ле во, де сно, та мо, амо,
и ми зна мо да игра мо.

ко ло во ђа цуп ка,
чи зми ца ма луп ка.
на пред, на зад, је дан, два,
ко ло во ђа игру зна.

а32 по што су се на и гра ле, би ло је већ ве че и прх ну ле су из над ри та по ста
ју ћи све ма ње и ма ње, слич не го лу бо ви ма. За њи ма су се ди гле и33 Ча пље и ка
ши чар ке34 и Вив ци, та ко да се не бо бе ле ло од њи хо вих кри ла. Све су по шле да 
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ис пра те сун це, ко је је се да ло. И Де даЏо но ви љу ди су је два мо гли ухва ти ти у 
сво је апа ра те њи хо ву пе сму:

Су на шце, опет вра ти се ти!
И ти си пти ца као и ми.
пти ца си кри ла ва тре них;
нај леп ша ти си од пти ца свих.
Без те бе ту жне увек смо ми,
опет35 нам су тра до ле ти.

ово га да на екс пе ди ци ја ни је ви ше ра ди ла,36 а кад на ста ви по сао,18 ја ћу вам 
већ ис при ча ти.
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укле та пти ца

пу то вао не ки мла дић по там ној но ћи и умор га са вла да те се за у ста ви да 
спа ва на сред по ља. ноћ је ве тро ви та би ла и при чи ња ва ло се да не ка не ви

дљи ва би ћа око ње га час пе ва ју, час пла чу, час се сва ђа ју. Сре ћом мла дић ни је 
био пла шљив и ка ко лег не на зе мљу1 та ко за спи. око по но ћи ве тар се ути ша и 
та га2 ти ши на баш по сле бу ке про бу ди.3 у том ча су из над сво је гла ве он за чу је 
не ко че гр та ње и ту жну пе сму:

не ка да сам би ла пти ца,
не ка да сам пти ца би ла,
и ле те ла по го ра ма,
и има ла моћ на кри ла.

Сад крај ме не ве три ле те,
ле те ве три око ме не,
све се не куд жур но кре ће
у кра је ве уда ље не.

Ше та се по не бу облак,
по не бу се облак ше та,
по ток ју ри ко зна ку да,
са мо сто јим ја укле та.

И не моћ но кри лом ма шем,
ма шем кри лом при ко ва ним,
као4 да5 не ко га6 зо вем
или се од не ко га7 бра ним.

у та ми се ни је мо гло ви де ти ко то пе ва и ка ко је мла дић још са њив био, пе
сма га опет бр зо успа ва. а ују тру кад се про бу ди ви де да је пре но ћио ис под ста ре 
ве тре ња че. Ве тра већ ви ше ни је би ло и ње на кри ла су све ти ше ма ха ла, а уко ли ко 
су ма ха ла ти ше, уто ли ко је ти ше зво ни ла ње на пе сма:

не ка да сам би ла пти ца,
не ка да сам пти ца би ла...
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До ђе пут ни ку жао си ро те укле те пти це па је упи та мо же ли јој чи ме по мо ћи, 
мо же ли је осло бо ди ти чи ни у ко је је упа ла. Ве тре ња ча за ма ха ра до сно кри ли ма 
и ис при ча му:

у да ле кој, у пла ни ни,
спа ва ве тар Рет ко ду ва,
у ду бо кој, у пе ћи ни,
пер це с кри ла мо га чу ва.

пре хи ља ду ду гих ле та
отргô ми пе ро с кри ла,
за то сто јим сад укле та
кô да ни сам пти ца би ла.

о, пут ни че, о, мој мла ди,
иди та мо где он спа ва,
пер це мо је ти укра ди,
из ба ви ме за бо ра ва.

Чув ши ово мла дић обе ћа ве тре ња чи да ће си гур но на ћи Рет ко ду ва и укра
сти му пе ро. То је ла ко обе ћао, јер је са жа љив био и же лео сва ком да по мог не, 
али је уско ро уви део да ће вр ло те шко на ћи тај опа сни ве тар, што са мо у хи ља ду 
го ди на јед ном про ху ји из ме ђу зе мље и не ба. у све ту је мно го пла ни на и пе ћи на 
и ни је знао на ко ју стра ну да кре не.

Та да је још8 би ло про ле ће, на све стра не су жу ри ли ве тро ви као без гла ве. 
по ку шао је по не ке да за у ста ви и да упи та о Рет ко ду ву, али се они ни су ни освр
та ли на ње га, а не ки су му у бр зи ни са мо до ба ци ва ли да се не љу ти, јер има ју у 
про ле ће9 мно го по сла. Ипак се је дан од њих, до бри ве тар Раз ви гор, за у ста ви и 
по са ве ту је га да јед не но ћи до ђе на врх обли жње пла ни не где ве тро ви обич но 
др же збор10 па ће што год мо жда чу ти из при крај ка о Рет ко ду ву.

пут ник по слу ша и исте те још но ћи се по пе11 на врх пла ни не.12 кад13 та мо а 
ве тро ви игра ју ко ло и ве се ле се. Тад14 усред ве се ља15 је дан од ста рих ве тро ва ре че:

– До ста је игре! Су тра ра но тре ба да оли ста те др ве ће пред Рет ко ду во вом 
пе ћи ном.

на то мла ди ве три уда ре у још бе шњу игру пе ва ју ћи:

пред пе ћи ном Рет ко ду ва
три др ве та сто је су ва:
јед но клен,
дру го дрен,
тре ће црн
згу рен трн.
ни ти ли ста, ни ти цве та,
већ хи ља ду ду гих ле та,
су ви дрен,
твр ди клен,
ни ти црн
згу рен трн.
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об ра ду је се мла дић кад ово чу је – сад је бар знао ка ко да тра жи пе ћи ну 
Рет ко ду ва – и на ста ви16 скло њен иза бу кве17 да и да ље слу ша. – Та да дру ги ста
рац ве тар опо ме ну мла де ве тро ве:

– по ла ко играј те, про бу ди ће те Рет ко ду ва18 па те шко ва ма, мо же вас све 
пре тво ри ти у ка ме ње.

опет се на сме ју мла ди ве три па за пе ва ју:

од ста ро сти19 већ је глув
наш пра де да Рет ко дув.
Рет ко ду ву тре ба три
ве ка док се про бу ди.

Сад је мла дић знао и да Рет ко дув ни је да ле ко, чим су ста ри ве тро ви опо ми
ња ли мла де,20 и да је глув па да за то не ће би ти те шко укра сти од ње га пе ро укле те 
пти це. кроз де сет да на зби ља на и ђе на пе ћи ну пред ко јом су ра сла три по ме ну
та21 др ве та. на пр сти ма про ђе из ме ђу њих и уву че се у пе ћи ну.22

као огром на ме ши на, про вид на и пу на ва зду ха, спа вао је у по лу мра ку глу ви 
ве тар. Свуд око ло ње га дрх та ла је па у чи на, ко ју су то ли ко ве ко ва па у ци ис пре
да ли сма тра ју ћи га си гур но за по кој ни ка. Мно го мр твих23 му ва и дру гих бу ба, 
слам ки и су вих ли сто ва, ста ја ло је упле те но у те па у ко ве мре же. И ниг де јед ног 
је ди ног пе ра.

не срећ ни мла дић већ ни је знао шта да ра ди, кад угле да да Рет ко ду ву иза 
уве та сто ји за бо де но пе ро. Мла ди ћу до ђе то сме шно, јер та ко је не кад ње гов 
ста ри учи тељ за ба дао за уво све чи ме пи ше. Ипак се уз др жа од сме ха, бр зо рас ки
де па у чи ну, шче па пе ро па из ју ри на по ље.

Иако је ве тре ња ча би ла да ле ко, за три да на до ње сти же. Та да за де ну пе ро 
за ње но др ве но кри ло и у том ча су она по но во по ста де24 цр на пти ца, ка ква је 
пре хи ља ду го ди на би ла, па за хва лив ши мла ди ћу ви ну се под обла ке.

а шта је по сле са њом би ло бог25 је ди ни зна.
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Жап ци хар мо ни ка ши

Жи ве ла у ви ру два жап ца хар мо ни ка ша. не би се мо гло ре ћи да су би ли на
ро чи то ле пи: има ли су бу ља ве очи, ве ли ка уста, при ли чан тр бух, но жи це 

кри ве; али то се ни је при ме ћи ва ло, јер су би ли ве ли ки ша љив ци и до бри сви ра
чи. они су сво јом пе смом успа вљи ва ли тра ву по крај ре ке, њи ву па и шу ми цу кад 
се пти це умо ре од пе ва ња. И што је још чуд ни је: та ко су ле по сви ра ли да су зна ли 
да успа ва ју и ро ду ко ја је жи ве ла не да ле ко у ри ту. Што јест јест: она је во ле ла да 
про гу та по ко ју жа бу, ни је би ла не што на ро чи то пле ме ни та; али то ни кад ни је 
чи ни ла кад су жап ци хар мо ни ка ши сви ра ли. Би ла је нео бич но му зи кал на. Че сто 
се де ша ва ло да глад на по ђе у лов на вир па кад за чу је њих да сви ра ју, про ђе је глад 
и за и гра кроз ли ва ду. Де ша ва ло се и то да их срет не по не кад на пу ту за ми шље не, 
без хар мо ни ке,1 и да им ни ка кво зло не учи ни – то ли ко их је це ни ла. За то се они 
ре ше да и њу зов ну на жа бље ве се ље2 ко је су јед не не де ље при ре ди ли на ви ру. 
ова сме лост се ни је мно го сви де ла оста лим жа ба ма, ср це им је по бе гло у пе те; 
али су на ши жап ци хар мо ни ка ши ипак сме ло по шли да је по зо ву. То је баш пред
ве че3 би ло, ро да4 се ше та ла ли ва дом же ле ћи да их чу је и об ра до ва се кад по че ше:

крекеке,
жа би це,
све иду ће не де љи це
опа ши те5 ке це љи це,
до ђи те на вир,
би ће жа бљи пир.
Ви ба лав ци,
пу но глав ци
при ка чи те сви ре по ве,
по ме ћи те ка пе но ве,
до ђи те на вир,
би ће жа бљи пир.

И ви ро де6

украј во де,
чи зми це на шнир
па бр зо на вир.
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Ска ка ће мо,
џа ка ће мо,
пра ви ће мо ша ле мно ге,
игра ће мо на две но ге.
До ђи те на вир,
би ће жа бљи пир.

Са мо знај те,
обе ћај те,
да не ће те би ти глад не
и гу та ти жап це јад не,
па од мах на вир7

би ће жа бљи пир.

ово су жап ци то ли ко ле по от пе ва ли, да је ро да од мах на све при ста ла и да ла 
реч да ће си та до ћи на ве се ље.

До не де ље су би ла оста ла још дватри да на и жа бе су, кад су чу ле да ће ро да 
зби ља до ћи и да је обе ћа ла да их не ће ди ра ти, са зва ле ве ће да ре ше чи ме да је 
за ба ве. не ке су хте ле да се при ре ди по зо ри ште, не ке ска кач ке утак ми це, не ке 
хор ско пе ва ње а жап ци хар мо ни ка ши8 су пред ло жи ли8 да они сми сле сме шне 
пе сми це и от пе ва ју их у част го шће, на што је цео збор при стао.

9у не де љу уве че10 кад је ро да се ла на по ча сно ме сто, сви ра чи су се ду бо ко 
пред њом по кло ни ли и упи та ли:

– Сме мо ли от пе ва ти, ро до, три сме шне пе сми це о те би и жа ба ма?
она је до сто јан стве но одо бри ла кли ма њем гла ве.
по сле ово га је пр ви сви рач за пе вао пра те ћи се хар мо ни ком:

на ша ро да, осим све та,
на јед ној се но зи ше та.

Бла го њој,
бра те мој!

а на овом све ту све
бар но жи це има две

и сто но га сто,
хохохохо!

по сле ово га је при хва тио дру ги:

кад је јед на, што је тан ка,
траларала, кô сви ра ла?

кад је јед на, што је бо са
и што га зи где је ро са?

кад су ово чу ле жа бе, крв им се сле ди ла у жи ла ма: ми сли ле су ро да ће их све 
од мах про гу та ти:11 али се она гро хо том на сме ја и за мо ли сви ра че да от пе ва ју12 
дру гу пе сму. И је дан од жа би ца од мах је по чео:
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Се ла ро да да се во за,
да се во за, у нов чун,
дундундун.

пре кр сти ла ду ге но ге,
отво ри ла кљун,
дундундун.

на то дру ги на до ве за:

у вир бућ ну жа бац ма ли
па у во ду ро ду сва ли,
пре вр те јој чун,
дундундун.
кроз гра ње се ме сец сме је,
сме је ме сец пун,
дундундун.

опет су се жа би це пре па ле и већ хте ле да бе же али је ро да по ста ла још рас по
ло же ни ја и за мо ли ла жап це да от пе ва ју и тре ћу пе сму, обе ћав ши да ни кад не ће 
про гу та ти ни јед ну жа бу из тог13 ви ра. Жап ци су та да још хра бри је на ста ви ли:

Ре ши ла се жа ба ста ра
да нам ро ду иша ма ра.
Ре ши ла се да је че ка,
кад се ја ви из да ле ка,
пљу ну ла у длан,
али уза ман.

кад је ро да бли зу до шла,
жа ба хра бро на њу по шла.

али зле је би ла сре ће:
ро де су од жа ба ве ће.

Жа ба уза ман
пљу ну ла у длан.

от пе вав ши и ову пе сму жап ци су се опет14 по кло ни ли пред го шћом оче ку
ју ћи шта ће им ре ћи. а она их за до вољ но кљуц ну у ле ђа и обе ћа по но во да ни кад 
не ће ди ра ти жа бе из њи ног ви ра и оста де це ло ве че да се с њи ма ве се ли. Ми слим 
да је сво је обе ћа ње одр жа ла.
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Цр ве на кре сти ца и Зе ле ни Ре пић

кад је Цр ве ној кре сти ци и Зе ле ном Ре пи ћу умро га зда код ко га су се ро ди ли 
и од ра сли, оста ну они без ико га сво га и по ђу по све ту да тра же ка ко ће жи

ве ти. Цр ве на кре сти ца је1 вр ло вред но пи ле би ла2 као и њен брат. уме ла је 
крил ци ма да бри ше пра ши ну и да у гра ху одва ја по ква ре на зр на од здра вих. 
пе тлић је знао да чу ва ку ћу и сво јом пе смом је ве се лио га зду. а га зда је њих па
зио, из сво је ша ке их хра нио, и за то им је још те же би ло кад су га из гу би ли.

по шли су да кле по све ту да тра же где ће жи ве ти. Брат је ви со ко др жао 
свој ре пић а се стра сво ју кре сти цу, јер пр вих да на ни су ни би ли мно го за бри
ну ти, по што су ус пут на ла зи ли зр на и мр ва и вре ме је су во би ло па су ла ко 
но ћи ва ли он де где их за тек не мрак. а по сле је на јед ном на ста ло х лад но и 
хра не се по љем ни је мо гло на ћи. Сте за ли су си ро та ни кри ла око се бе, да не 
на зе бу и уви ја  ли но жи це слам ка ма, да им не би про мр зле. Се о ске ку ће су 
при том би ле то ли ко рет ке, це лог3 да на би са мо на по јед ну на и шли, а и свет 
ни је имао ср ца за њих.

по ту ца ју ћи се од се ла до се ла на и ђу јед ном на ко ли бу у бр ду. пред њом је 
се де ла ста ри ца и тре би ла грах. Зе ле ни Ре пић се об ра до ва па ре че се стри:

– ова ба ка ће нас при ми ти си гур но. Тре ба ће не ко да јој по ма же у по слу, 
већ је вр ло ста ра.

И он да, да би на се бе и се стру обра тио па жњу, за пе ва што је гла сни је мо гао:

Мо ја се стри ца,
Цр ве на кре сти ца,
бе ло у ко си
пе ро но си,
чи ста је сва.
Тралалала!

Мо ја се стри ца,
Цр ве на кре сти ца,
кри лом са по да
ме те прах,
ма ле ним кљу ном
тре би грах,
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вред на је сва.
Тралалала!

Ста ри ца оста ви по сао па од ме рив ши обо је ре че:
– Цр ве ну кре сти цу при мам, да ми по ма же грах тре би ти и со бу чи сти ти, 

јер сам већ ста ра; али ми ти не тре баш, и без пе тла се бу дим и су ви ше4 ра но.
а Цр ве на кре сти ца кроз плач од го во ри:
– кад не мо жеш да при миш и мо га бра та, не мо гу ни ја да оста нем.
Ре кав ши то на ста ве пут. по сле по ла да на на и ђу на дру гу ко ли бу. пред њом 

на клу пи дре мао је ста рац. око ње га на сав глас дре ка ле су вра не. Та да Цр ве на 
кре сти ца ре че бра ту:

– Ста рац ће нас си гур но при ми ти, тре ба ују тру не ко да га бу ди, и со бу да 
му чи сти, јер, ви ди се, же не не ма.

па, да би обра ти ла па жњу стар че ву, уми ља то ста де да хва ли бра та:

Мој вер ни бра тић,
Зе ле ни Ре пић.
бос је и го.
Бож ји дан цео
ни је ми јео.
кокококо!

Мој вер ни бра тић,
Зе ле ни Ре пић,
пе са ма сто
да пе ва зна,
ка жем вам ја.
кокококо!

Тр же се ста рац, од ме ри их и ре че:
– Зе ле ног Ре пи ћа ћу при ми ти, тре ба ми не ко да ме ују тру бу ди, а ти ми ни 

за шта ни си.
Зе ле ни Ре пић му на то кроз су зе од вра ти:
– кад не ћеш да при миш и мо ју се стру, не ћу ни ја да оста нем.
па ре кав ши ово на ста ве опет глад ни пут. а ноћ се у тај час би ла спу сти ла 

стра шна, ве тар је лу до ду вао по љем од но се ћи им па пер је са уз дрх та лог те ла. 
Чи ни ло им се да их ода свуд вре ба ју не при ја те љи па упла ше но за пи ју чу тр че ћи 
кроз по мр чи ну:

Ши ром бе лог
иду све та
два пи ле та,
си ро че та.

ни ког не ма
да их чу ва,
а ноћ па ла,
ве тар ду ва.
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ноћ је па ла
пу на мра ка,
у шу ми су
два кур ја ка.
Два кур ја ка,
два ме две да.
Из мра ка их
ба ук гле да.

а крај пу та
ли ја лу та
па их че ка
да про гу та.

Та ко су ту жно пи ју ка ли и у ве ли ком стра ху про ве ли ноћ и ју тро их на ђе код 
пло та по ки сле и озе бле. од хлад но ће и умо ра ни су ни шта око се бе ви де ли. И мо
жда би ту и уги ну ли, да не на и ђе чо ба нин те их ста ви у тор бу и од не се ку ћи.

– Сад не ће те ви ше би ти са ми, ре че сво јој де ци пре да ју ћи им Зе ле ног Ре пи
ћа и ње го ву се стру, спо кој но ћу ићи на свој по сао. Це лог то га да на био је чо ба
нин сре ћан због свог до брог де ла. а од мах су тра дан до бро му се по че5 вра ћа ти. 
ле же ћи још у по сте љи чу где Цр ве на кре сти ца пи ју че по со би:

Спа вај јо ште,
дра го де те,
кре сти ца ти
со бу ме те.

кри лом ме те,
ре пом бри ше,
сва ће чи ста
да ми ри ше.

Чо ба ни но ва де вој чи ца отво ри јед но око, ка ко то де ца обич но уме ју па га 
опет за до вољ но за тво ри кад ви де да кре сти ца ра ди по сао ко ји је ина че она мо
ра ла свр ша ва ти от ка ко јој је ма ти умр ла. а пи ле је и да ље по ку ћи по сло ва ло 
пе ва ју ћи:6

око ку ће
ве тар пи ри,
кре сти ца ће
да рас пи ри,

на ог њи шту
пу но жа ра,
да се де те
не за ма ра.

кре сти ца ће,
без пре да ха,
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да за ру чак
ску ва гра ха.

па ће мо сви
би ти си ти.
Мир но, де те,
мо жеш сни ти.

За то вре ме је Зе ле ни Ре пић за ба вљао чо ба ни но вог ма лог си на ко ји се био 
про бу дио и по чео да пла че. Ре пи ћем га је ди рао по но су, ше пу рио кри ла пра ве
ћи се сме шан и за дир ки вао га:

пла чи, пла чи,
би ћеш ја чи;
би ћеш као
и ја леп,
ни ћи ће ти
зе лен реп,
ма ли ре пић зе ле ни,
као што је на ме ни.

а де те је тад по че ло да се сме је и по ју ри ло за пе тли ћем да га ухва ти. И чо
ба нин је он да спо кој но оти шао на свој по сао, знао је да му де цу ни ко не ће бо ље 
чу ва ти не го њих дво је.

ов де се при ча свр ша ва, а кад бих хте ла да је на ста вим, би ла би још леп ша.
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ора шчи ћипал чи ћи

Се де ло је јед ном не ко ли ко па сти ра под ора хом. Јед ни су чи сти ли па суљ да 
спра ве од ње га чор бу за ру чак, дру ги су ло жи ли ва тру и уде ша ва ли ме сто 

где ће по ста ви ти ло нац, а дво ји ца су тре сли ора хе, ски да ли са њих гор њу зе ле
ну ко шу љи цу и ску пља ли их у тор бу. Тај орах ни је до тле ра ђао и чо ба ни су у 
чу ду по сма тра ли ка ко му је пр ви род кру пан и те жак. кад је већ тор ба би ла пу на, 
при ме те они ка ко из ње је дан бео ве ли ки орах ис ко чи и от ко тр ља се чак до јар ка, 
а за њим их по бе же још не ко ли ко.

Чо ба ни се ра до зна ло оку пе око тор бе. Је дан ре че:
– Си гур но смо пре пу ни ли, па се пре си па ју.
Дру ги се на ша ли:
– Мо жда је зе мљо трес, па их из го ни из тор бе.
Тре ћи пред ло жи:
– За ве жи те тор бу, па да ви ди мо шта ће би ти.
нај мла ђи па стир по слу ша дру га и за ве за је, али су се ора си у њој пре ме та ли, 

ти ска ли, звец ка ли, те се па сти ри ко ји се че сто ни ву ко ва не пла ше упла ши ше. 
утом1 се из тор бе чу ли гла со ви:

па сти ри, па сти ри,
за што вас је страх?
пу сти те нас да вам
очи сти мо грах.

Тек са да се де ча ци пре пад ну па се по из мак ну да ље, до го ва ра ју ћи се шта да 
чи не са тим нео бич ним ора си ма. али што су се они ви ше из ми ца ли, гла со ви су 
по ста ја ли све ја чи:

па сти ри, па сти ри,
одре ши те тор бу.
Ми ће мо вам по мо ћи
да ску ва те чор бу.

он да нај мла ђе па стир че, ко је је за ве за ло тор бу, ре че хра бре ћи оста ле:
– Шта сте се пре па ли! Ја сам је за ве зао, ја ћу је и одре ши ти. не мо гу нам 

ни шта, па не ка су у њи ма и са ми ђа во ли.
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Ре кав ши то одре ши тор бу и про су ора хе на тра ву. а они се ста ну ко тр ља ти 
и ска ку та ти, пе ва ју ћи гла сно:

пу сти те нас из љу ске,
из окло па кле та,
и на ма се по по љу
и пла ни ни ше та.

кад то чу нај мла ђе па стир че, ре че дру го ви ма:
– Мо ра мо их пу сти ти јад ни ке, па ко су да су. по ми сли те ка ко би на ма би ло 

да нас не ко за тво ри у љу ску од ора ха.
оста ли су са мо ћу та ли, бо ја ли су се да из ора ха не иза ђу2 ђа во ли или ка ква 

дру га на паст. али ма ло па стир че3 не пи та ју ћи их ви ше4 узе пр ви орах ко ји му 
до ђе под ру ку и раз би га ка ме ном, а из ње га ис ко чи чо ве чу љак ма ли као па лац, 
огр нут зе ле ном до ла ми цом, и по пе се па сти ру5 на ра ме. кад су дру ги ви де ли 
ка ко се не ви на, сме шна ство ре ња кри ју у ора си ма и они се да ду на по сао. За час 
је це ла тор ба ора ха би ла раз би је на и иза шло6 из ње чи та во ко ло ора шчи ћапал
чи ћа. пр во су се по и гра ли по тра ви, ис пре ска ка ли се и ис пре вр та ли пре ко гла
ве, па се се ти ли и сво га обе ћа ња. по се да ли бр зо око ша чи це гра ха, очи сти ли је, 
ста ви ли у ло нац да се ку ва. Ви де ћи да се ва тра ути ша ла сто ора шчи ћапал чи ћа 
по ју ри у шу му да до не се ивер ја, и вра ти се сва ки са по две ивер чи це. огањ је 
за час опет бук нуо и по че ла чор ба да се ку ва. Свр шив ши по сао ма ли ша ни су на
ста ви ли игру, ве се ло под ври ску ју ћи. нај зад су као врап ци по ска ка ли на гра не 
ора ха да се ма ло од мо ре. Та да их па стир че, же ле ћи да са зна ко их је за тво рио у 
љу ске од ора ха, упи та:

– Ре ци те ми, ора шчи ћипал чи ћи, где сте би ли пре не го што сте се на шли у 
сво јим ка ве зи ма?

Ма ли ша ни се и сад пе смом ода зва ше, јер су је ди но та ко уме ли да го во ре:

под зе мљом смо лу та ли
већ ве ко ва пет,
пре не го7 што опет смо
угле да ли свет.

али па стир че ту ни ово ни је би ло до вољ но8 па је да ље пи та ло:
– Ре ци те ми, ора шчи ћипал чи ћи, ка ко сте уто ну ли у зе мљу?
опет је хор ма ли ша на са гра не од го во рио:

Зе мљо трес је про гут’о
наш ма ле ни град,
на ша се ла и шу ме
и наш цвет ни сад.

– а по сле шта је би ло? – не стр пљи во упа де па стир че.

кроз ста бло смо ора ха
ста зе про ко па ли,
и до пло да до пр ли
јер смо та ко ма ли.
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от пе вав ши по след њи стих, ора шчи ћипал чи ћи по ска чу са гра на и уре див
ши се као вој ска од мар ши ра ју ве се ло у пла ни ну. о свом жи во ту и по ре клу ни су 
хте ли ви ше ни шта да ка жу, са мо су по ла зе ћи ре кли па стир че ту да их увек, ако 
бу де у ну жди, по зо ве.

а оно је та ко и чи ни ло. кад му се за гу бе ов це вик не са мо: „Где сте ора шчи
ћипал чи ћи?“ а они до ле те с пру то ви ма и за час про на ђу по гу бље но ста до. кад 
му9 тре ба да10 на ло жи11 ва тру, њих се са мо се ти, а они, сва ки са ивер ком ис под 
па зу ха, до тр че и на ло же.12 а кад је13 ма ли чо ба нин13 оста рио14 и сте као уну чи ће, 
ора шчи ћипал чи ћи су их за ба вља ли: љу ља ли их и пе ва ли им, да не пла чу.

Та ко се ма ли на род оду жио па стир че ту што се не кад пр во сми ло ва ло на 
ње га и пу сти ло га из љу ске на сло бо ду.
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Ме две до ва же нид ба

уста де јед ног ју тра ме двед Дун до вр ло ра но. отр ча бр зо на по ток и огле да 
се у ви ру. Ве ро ват но је био за до во љан сво јом сли ком, јер се гла сно на сме

јао и отр ча у шу му пе ва ју ћи:

у ме две да Дун да
ве ли ка1 бун да,
ста је2 су вог зла та,
хи ља ду ду ка та.

Че ти ри шу ба ре
вре де3 сил не па ре,
а чи зме ду бо ке
те шке до три оке.

Сва ће чар на шу ма
си ћи за њим с ума:
ве ве ри ца ле па,
ли ја ду гог ре па.

Та ко пе ва ју ћи на ђе се у кра ју где су жи ве ле ли си це. Иза ђе пред ње га ста ра 
ли ја па га за пи та што је та ко ве сео и от куд је за лу тао у њен крај, а Дун до се по
кло ни до зе мље па ре че:

па мет ни це, ли јо,
дај ми сво ју кћер,
ја сам нај сна жни ја
у пла ни ни звер:
ру ка ми је бу здо ван,
бр до су ми ле ђа;
у ча су ћу смр ви ти
сва ког ко је вре ђа.

а ста ра ли ја се лу ка во на сме ши па од го во ри:4

Све је ле по,
све је кра сно,
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ал’ си, ме до,
стиг’о ка сно:
ћер ка ми се ма ла
пре кју че уда ла
за су се да сво га
ли сца ре па то га.

Си ро том ме ди би ло је у пр вом тре нут ку вр ло те шко, али се бр зо уте ши ми
сле ћи: „И бо ље што се већ5 уда ла; ни сам ваљ да луд да се же ним та квом ду го ре
па том6 звер ком.“ И на ум му па де да ње гов су сед зец има вр ло уми ља ту кћер па 
по ђе да њу7 про си. Зец је око па вао ку пус и ни је ни при ме тио ме две да кад је на и
шао. угле дав ши га она ко ве се лог за чу ђе но упи та ко јим до бром је до шао. Ме до 
се и пред њим по кло ни па ре че:

Су седзе че, чуј ме сад:
с тво јом ћер ком ја сам рад
да се оже ним,
с то бом оро дим.

Зец ба ци мо ти ку ко јом је око па вао ку пус па пље сну ру ка ма:

Баш си чу дан, ме до, створ:
сав си трун тав,
сав си спор,8

као да сто ки ла но сиш,
а зе че ву ћер ку про сиш.

уз дах ну Дун до кад ово чу, али се опет бр зо уте ши го во ре ћи сам се би: „луд 
сам и био што сам про сио кћер бр зо но гог стар ца; и она си гур но во ли мно го да 
тр чи па бих мо гао уз њу не где врат сло ми ти.“ па се се ти да кре зу би вук има је ди
ни цу, те по ђе да њу за тра жи. Ву ка за те че где се пред ку ћом сун ча па га осло ви:

Стри чеву че,
кћер ми дај!
ако не ћеш
до бро знај
на па шће те
сав наш род.

а вук не мар но зев ну па од го во ри:

Мо ја кћер ка9 не гле да
ве се ља ка ме две да.
Ме двед зи ми спа ва
отек не му гла ва,
ме до ви ну пи је
од мра за се кри је.

а ми смо ву циха ла у ци,
хра бра ср ца, зу ба љу та,
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сва ко нам се скла ња с пу та;
не пи је мо ни кад ме да,
ни ти се бо ји мо сне га,
ни ти се бо ји мо ле да.

Дун ду је нај те же би ло што га је вук од био, али сте же ср це и по ми сли: „Шта 
ће ме ни ву ко ва је ди ни ца. Мо рао бих сва ки дан да слу шам при че о вуч јем ју на
штву.“ утом ско чи с др ве та ве ве ри ца. Би ла је сјај не дла ке и окрет на па се ме ди 
мно го сви де, те ја за у ста ви:

Ве ве ри це ле па
удај се за ме не,
би ће мо леп пар;
кру шчи це ме де не
да ћу ти на дар.

али она го то во и не за ста де, са мо му у про ла зу до ба ци:

по ђи збо гом, ме две де,
ве ве ри це не је ду
ме де них кру ша ка;
ле шни ком се хра не
са зе ле не гра не.

Шта ће, куд ће, по ђе ме двед да ље гун ђа ју ћи у се би: „ни сам ни луд да се же
ним ве ве ри цом, мо рао бих ова ко ве ли ки по цео дан ска ка ти по др ве ћу.“ утом 
на и ђе на ла си цу па јој ре че што је мо гао уми ља ти је:

ла си це ма ле на,
бу ди мо ја же на!
но си ћу те на дла ну
кроз зе ле ну по ља ну.
Игра ћу ти ко ло
сва ки бож ји дан.10

уз бра ћу ти цвет
још не у за бран.11

ла си ца га по гле да за чу ђе но па му од вра ти:

Ти си, дра ги ме до, слеп:
12хра пав имаш глас,
тра пав имаш стас;
а ла су ма ле ну
хтео би за же ну.

по ми сли ме двед по сти ђе но: „Та ко ми и тре ба. уме сто да за про сим сво ју 
су се ду ме две ди цу, обра ћам се ра зним уобра же ним пал чи ца ма“, и на же на траг 
ку ћи ко ли ко га но ге но се. кад та мо а ме две ди ца се ди пред сво јом пе ћи ном и 
це ди мед. Дун до јој се обра ти ла ска ју ћи:
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Су се ди це ме две ди це,
удај се за ме не!
Слу ша ће мо пти це
сред го ре зе ле не.
Ићи ће мо сву да
за јед но у лов.
Ство ри ће мо се би
ис под бу кве кров.

Ње го ва су се ди ца ни је ни шта бо ље ни оче ки ва ла па бр зо оста ви по сао и 
по тр ча му у су срет пе ва ју ћи:

у ме две да Дун да
по ве ли ка бун да,
ста је13 су вог зла та
хи ља ду ду ка та.

И по сле су ду го жи ве ли срећ ни и за до вољ ни.
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Сун чев Брат

око по но ћи је на ста ла ве ли ка жи вост у про дав ни ци ча сов ни ка у глав ној 
ули ци. И ве ли ки и ма ли ча сов ни ци као да су по че ли гла сни је ку ца ти: чи

ни ло се да ме љу не где ма ју шне, скри ве не во де ни це, да ми ли о ни сви ле них бу ба 
је ду ду дов лист. на ули ци у то вре ме ни је ни ко га би ло, па се за то ку ца ње1 ча сов
ни ка та ко ја сно чу ло. нај зад је у по ноћ нај ве ћи од њих, зва ни Сун чев Брат, от ку
цао сво јим ме тал ним ср цем два де сет и че ти ри пу та. по ноћ је све чан час у жи
во ту ча сов ни ка, за то та да сви за јед но, и ве ли ки и ма ли, от пе ва ше сво ју хим ну2 
ко ју је сми слио Сун чев Брат:

кад на зе мљи
за спе сви,
и он да смо
буд ни ми.

ако на свет
до ђе ко,
пр ви зна мо
ми за то.

И у веч ност
по ђе ли,
об ја ви мо
пр во ми.

Глас хо ро во ђе, Сун че вог Бра та, из два јао се3 ме ђу оста лим гла со ви ма ја сан 
и ви сок. клат но ње го во слич но сун цу, све тло и огром но, ни ха ло се та моамо 
као де те у ко лев ци, а око му је ли чи ло на око ка квог ди ва. он је у ства ри и био 
див, про те зао се од по да до та ва ни це, и сви ње го ви дру го ви пре ма ње му се чи
ни ли си ћу шни као нај сит ни је зве зде пре ма сун цу.

– ко је тај огром ни го спо дин? – упи та пи ска вим гла сом не ки до шљак, ма ли 
руч ни ча сов ник, сво га су се да.

а Сун чев Брат је имао до бар слух па му кроз смех од го во ри:

Ја сам ста ри,
му дри сат,
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ме не зо ву
Сун чев Брат.

Ја сам бу дан
ноћ и дан,
јо ште не знам
шта је сан.

као брат мој
по ва здан
ме рим вре ме,
ноћ и дан.

по сле ово га сви ча сов ни ци за мо ле Сун че вог Бра та да их ма ло по за ба ви:

Му дри са те,
Сун чев Бра те,
при чај што!
при чај шта
на зе мљи ра ди4

са да ко!5

За ми сли се јед но о ки див па им ис при ча шта се по ази ји ра ди док је код 
нас ноћ.

Ти ката катак!
пре ко Цр ног Мо ра,
у ази ји чак,
уско ро ће зо ра.

ки не зи су, знај,
већ по пи ли чај.
у зе мљи Ја па на
као усред да на
тр ка је и ви ка.
Ти ката кати ка!

Сун чев Брат је ми слио да ће ово би ти до ста, али оста ли за гра је:
– ка жи нам ка ко је сад на остр ви ма азиј ским!
Јед но о ки див, шта ће куд ће, на ста ви:

на остр ву Ја ви
да нак се већ пла ви,
и учи тељ сео,
ра чун от по чео,
про пи ту је ђа ка.
Ти ката ката ка!

али свуд је исти
ма ли деч ји свет,
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ђак очи це бу љи,
не зна: пет и пет.

И у це лом све ту
учи тељ је љут,
ско чи иза сто ла
па по ди же прут.

али за пит ки ва њу ни је би ло кра ја. Си ро ти Сун чев Брат мо рао је да ис при
ча шта се ра ди на сви ма азиј ским остр ви ма. Ње го вим дру го ви ма се на ро чи то 
сви де ло кад је го во рио о Бор неу:

Зе ле ни Бор нео
од сун ца је врео,
и мај мун ски род
већ је бу дан цео,
по гра на ма ска че,
тра жи ка кав плод.

И та ман је хтео ма ло да се од мо ри а они по ви чу:
– а у аустра ли ји при чај шта се ра ди!
Сре ћом је ста ри ча сов ник знао шта у сва ком ку ту зе мље би ва па им је за до

во љио ра до зна лост:

То не зна те зар?
Сад су змиј ски цар
и зли ње гов брат
об ја ви ли рат
јед но ме зве ри њу
из аустра ли је.
И са да све зми је
пу ту ју у бој,
и отров не стре ле
со бом су по не ле.
а из над пра шу ма
пе че сун ца зра ка.
Ти ката ката ка!

по сле ово га је до шла на ред аме ри ка. огром но око Сун че вог Бра та се ра
до сно сја ји ло, чи ни ло се да оног тре нут ка ја сно ви ди све о че му го во ри:

Сад у аме ри ци
под не се већ сја ји,
од вру ћи не стра шно
ви чу па па га ји.

кроз по ља не ју ри
лу до бр зи воз,

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



321

________    Распеване приче   ________

у ча су ће пре ћи
аме ри ку скроз.

Ма ши на ма љу ди
по по љи ма ору,
ма ши на ма се ју,
њи ма се ку го ру.

нај зад ни је ни че као да га пи та ју о афри ци, већ им је та јан стве ним гла сом 
пред ста вио6 ње ну сли ку у но ћи:

у пра шу ми ду бо кој
сло но ви во де ко ло сад,
ко ло во ђа, сло нић млад,
обу као ка пут жут,
ис пред сви ју кр чи пут.

у пра шу ми ду бо кој
по шао у шет њу лав
и по вео чо пор сав,
про ла ма се њи на ри ка.
Та кати ка!

ка ми ла кроз пу сту ми ли,
хр чу7 гла сно кро ко ди ли,
ме сец све то8 сли ка.
Та кати кати ка!9

по сле ово га су по че ли сви ти хо, ти хо куц ка ти, као да раз ми шља ју о оно ме 
што им је ис при чао Сун чев Брат. Та ко ни су ни при ме ти ли кад је сва ну ло и ве ли
ки про зор из ло га се за пла вио. Из сно ва их је тр гао глас ча сов ни ка пред вра ти ма:

– пре ни те се! Дан је већ на кро во ви ма, сад ће ући и код вас.
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Мрак у шко ли

Су бо том по сле под не пр ва ци су има ли вр ло те жак рас по ред: чи та ње, пи са
ње па ве ро на у ку. пи са ње су сма тра ли ско ро за нај те же. пе ро мо раш др жа

ти пра вил но, де сну ру ку по ло жи ти на клу пу, ле ву спу сти ти уза се; не смеш 
мно го ума ка ти, не смеш по кр ма чи ти. па ни чи та ње ни је би ло ла ко. Сло ва су 
ли чи ла јед но на дру го, игра ла пред очи ма и та ко се те шко сри ца ла. За то су де ца 
при жељ ки ва ла увек да се што год нео бич но де си па да иду ку ћи.

Та ко је и про шле су бо те би ло. у дво ри шту је си ја ло ме ко ок то бар ско сун
це, жу то ли шће се ве се ло игра ло дво ри штем. Већ је два де сет ми ну та1 би ло 
пред по че так пр вог ча са, а учи тељ пр вог раз ре да ни ка ко да до ђе. Ма ли ша ни ма 
то уоста лом и ни је би ло та ко не при јат но. они се чак по хва та ју у ко ло и за пе ва
ју сло жно:

Баш би до бро би ло,
до бро би ло баш,
да не до ђе да нас
учи тељ чић наш.

Да не до ђе учи тељ,
свак би од нас2 во лео,
да нам по здрав по ша ље
ка ко се раз бо лео;

ка ко га је ма ло
за бо ле ло гр ло.
Свак би од нас3 во лео,4

во лео би вр ло.

Да, али на вра та5 учи тељ баш та да уђе у дво ри ште и за чу ђе но за ста кад чу 
шта ма ли ша ни пе ва ју. Сре ћом био је до бар, а и по ис ку ству знао да де ца не же ле6 
зло, не го би хте ла да се бе ко ји час осло бо де шко ле. Да их не би по сти део, и он се 
с њи ма ухва ти у ко ло и та ко још јед ном за јед но от пе ва ју ту пе сму и оду на час.

За чу до је чи та ње то га да на би ло нео бич но ла ко. Де ца су ваљ да бо ље па зи ла, 
а и учи тељ је с ви ше стр пље ња ис пра вљао по гре шке. па ипак пред крај7 ча са ма
ли ша ни се за мо ре и ста ну опет же ле ти да се што год де си што ће им пре ки ну ти 
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рад. Мо гао би, на при мер,8 да се про ме ни рас по ред па да има ју два ча са гим на
сти ке, или да их учи тељ по ве де у зве ри њак или да се си ја ли це по ква ре па да бу де 
мрак. ово им се на ро чи то сви де и9 на иду ћем од мо ру поч ну при жељ ки ва ти:

Баш би ле по би ло
си ја ли це да се
на јед ном по га се.

Гла ва нам је пу на,
зна ња нам је си та,
не ка до ђе мрак.
не мо же се ви ше,
не мо же да чи та.

Баш би до бро би ло
си ја ли це све
да сад пре го ре.

Ру ке су нам умор не,
пи са ли смо су ви ше,
не ка пад не мрак.
не мо же се ви ше,
не мо же да пи ше.

Чуо је ово мрак што жи ви у гу ду ри па се мно го об ра до вао што га де ца та ко 
во ле. Ње го ва мно го број на10 де ца још су твр до спа ва ла по сво јим ја ма ма и пе ћи
на ма, јер су це ле но ћи би ла буд на. Мрак узе прут, за ђе кроз гу ду ру па до ди ру ју
ћи их са свим ла ко из бу ди их. Са свих стра на по ку ља ју мра ко ва де ца, слич на ме
ху ри ма и сле пим ми ше ви ма. Би ла су не рас по ло же на и љу та што их је отац 
раз бу дио пре вре ме на. Без об зи ра на то он им стро го за по ве ди:

Хва тај те се, мра ци,
за ру ке, за кри ла,
по ве ди те ко ла.
Та мо у да љи ни
она ку ћа бе ла
основ на је шко ла.

Чу јем већ од под не
ви чу нас и зо ву
да до ђе мо ђа ци.

За ру ке, за кри ла,
не ка бу ду мрач ни
со бе и со ка ци.

Де ца се по хва та ју за кри ла па као цр ни рој прх ну пре ма шко ли. али ка ко та
мо при спе ју, си ја ли це се упа ле, те ђа ци ма ни је мно го вре де ло што је мрак до 
шко ле сти гао. Гле да ли су ње го во цр но ли це ка ко ви ри кроз про зор, ње гов тав ни 
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прст ка ко луп ка да му се отво ри, али све тлост је у учи о ни ци бље шта ла11 и мо
ра ло је и да ље да се пи ше. Та да се мрак се ти шта тре ба да ура ди. по пе се бр зо 
на та ван и пре се че елек трич ну жи цу па ка ко је пре се че за по ве ди сво јој де ци:

Хва тај те се чвр сто
за ру ке, за кри ла,
да би шко ла це ла
што мрач ни ја би ла.

Ју ри шај мо сви
са да ла ким ско ком,
не ка се не ви ди
12ни пр ста12 пред оком.

у тај час це ла шко ла по ста мрач на као пе ћи на. И не са мо шко ла већ и дво
ри ште и окол не ули це. Зи до ви учи о ни це пр вог раз ре да бе ху та ко цр ни, да се 
ни је рас по зна ва ло где сто ји та бла. ни је се мо гло у тој та ми ви де ти ни где је 
учи тељ. Ма ли ша ни се та да пре стра ве. Је сте, зва ли су мрак, али ни су зна ли да је 
то ли ко црн и стра шан. Во ле ли би сад да три го ди не без пре стан ка пи шу, са мо 
да мрак оде из учи о ни це. Сме ђи де чак из пр ве клу пе за пла ка:

учи те љу, јао,
мрак је стра шан пао.
Из шу ме ће са да
до ју ри ти ву ци,
с та ва на ће цр ни
сле те ти ба у ци,
из ру па ће сво јих
из ле те ти ми ши.

а де вој чи ца из дру ге клу пе за је ца:

учи те љу, јао,
кад би ми прст дао,
кад би са да13 бли зу
украј ме не стао,
кад би при чом хтео
да за ба вљаш нас,
да у гу стом мра ку
твој чу је мо глас.

За сме ја се из свег гр ла до бри, ста ри учи тељ, па им по че при ча ти не што ве
се ло. од ње го вог гла са у учи о ни ци по ста ја ше све тли је и ма ли ша не ма лопо ма
ло страх про ђе. И та ко је то све тра ја ло док мај стор ни је опет за ве зао елек
трич не жи це на та ва ну и све тлост се опет упа ли ла. а та да је већ би ло вре ме да 
иду ку ћа ма.
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Деч ја со ба

Има ли не ки љу ди два де ча ка и две де вој чи це ко ји су им за да ва ли мно го бри га: 
има ли су шта да је ду, а ни су хте ли је сти; и има ли су на шта да лег ну, а ни су 

ни кад хте ли на вре ме спа ва ти. Дру га, су сед ска де ца су штр кља ла као ку ку руз 
из во де и ру ме не ла се,1 а ови ма ли ша ни су би ва ли све бле ђи и као да су се, уме
сто да ра сту, с да на на дан сма њи ва ли. Што год би им ма ти уку ва ла, на ла зи ли 
би му ма не: или би би ло пре слат ко, или пре сла но или твр до. а кад би до шло 
вре ме спа ва њу, по чи тав час их је тре ба ло ју ри ти па да по ђу у кре вет.

До чу је за ову раз ма же ну де цу не ки па ту љак што је та да био с пу ту ју ћим 
цир ку сом у том гра ду па му бу де жао, јер је пред ви ђао ка ква суд би на че ка та кву 
де цу. За то не бу де лењ2 већ узме од су ство3 не ко ли ко да на, па оде у шу му где су 
жи ве ли ње го ви ро ђа ци,4 дру ги па туљ ци,5 и ис при ча им о раз ма же ној де ци за
мо лив ши их да је спа су.

Јед ног ве че ра убр зо по сле то га ро ди те љи по оби ча ју од ве ду де чи цу на спа
ва ње и са че ка ју да је6 сан ухва ти па7 иза ђу на пр сти ма из со бе. Де ца су се,8 ме ђу
тим,9 пре тва ра ла да су за спа ла, па по сле не ко ли ко ча со ва10 по ска чу из по сте ље11 
и ста ну се игра ти жмур ке.12 утом се у со би ство ри не ки чо ве чу љак се де бра де 
па ухва ти јед ног од де ча ка за ру ку ре кав ши:

не хтед неш ли
спа ва ти,
оста ћеш па ту љак,
ма лен чо ве чу љак
и кад бу деш стар.
Би ће као слам ке
ру чи це ти тан ке,
но жи це ма ле не,13

би ће к’о у ме не
и кад бу деш стар.

Де ца се ра до зна ло оку пе око то га ма ју шног стар ца, а он на ста ви:

Јед ном сам вам и14 ја
био два пут ве ћи
не го што сам сад.
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ко15 ви,16 ни ја тад
ни сам хтео је сти,
ни сам хтео ле ћи,
и по ста нем ма лен
као што сам сад.

Де ца су га јед но вре ме за чу ђе но гле да ла па се по ла ко ста ну вра ћа ти у сво је 
по сте ље. Стар чић још ма ло по сто ји па га на јед ном не ста де17 као да је у зе мљу 
про пао. Ма ли ша ни18 бр зо по сле то га18 по спе,19 јер се ни су по по сте ља ма вр те ли 
ни раз го ва ра ли.

Су тра дан,20 кад би вре ме руч ку и кад ма ти, љу та што де ца из во ле ва ју, иза
ђе21 из тр пе за ри је, по ја ви се опет исти се ди чо ве чу љак и ста де при ча ти:

Је сти ни ја ни сам хтео,
па суљ22 ми је био врео,
спа наћ ми је био љут,
ку пус ми је био слан,
а кељ опет од већ жут.
Ра дио је сва ки дан
ма мин прут,
кр жљао сам сва ки дан.

Де ца га опет оп ко ле, а он на ста ви да са ве ту је:

ка да не би је ле,
и трав ке би све ле,
све ли би кром пи ри.
Ру ча ју и мра ви,
ру ча ју и пче ле
и бе ли леп ти ри,
и бу бе за ру чак
баш су са да се ле.

по сле ово га чо ве чуљ ка не ста де,23 а де ца се вра те за сто и по је ду до по след
ње мр ви це.

не ко ли ко су да на та ко би ла по слу шна, а по сле поч не иста пе сма: опет ста
ну да ска чу из по сте ља кад ро ди те љи иза ђу и да на ла зе ма не је лу. За то се опет 
ја ви но ви чо ве чу љак и,24 за гр лив ши јед ног од де ча ка,25 ре че му:

не хтед неш ли
спа ва ти,
пре тво ри ћеш ти се
јед ном из де ча ка
у ма ле но зр но
про са или ма ка.

а по сле при ђе де вој чи ца ма па им узе го во ри ти:

не ће те ли
спа ва ти,
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пре тво ри ће те се
ви из де вој чи ца
у сноп чи о ди ца.

утом упа де од не куд у со бу чи та ва че та ма лих љу ди, по хва та се у ко ло и под
ска ку ју ћи26 око де це,27 за пе ва:

Ми смо кри ви што смо ма ли,
ни кад ни смо ми за спа ли
док нас ни су пред сан ту кли.
Ми смо кри ви што смо су ви,
28чи ни ли смо ми се28 глу ви
кад су нас на ру чак зва ли.

Ми смо кри ви што смо ма ли,
ми смо би ли не ва ља ли,
па смо сад па туљ ци
сит ни чо ве чуљ ци.

Ма ли ша ни се са да озбиљ но упла ше да не оста ну це ло га жи во та ма ли, па, 
ка ко је већ ноћ би ла, по ју ре на спа ва ње. Да би им сан што бо ље утвр ди ли, па
туљ ци се оку пе око њи хо вих уз гла вља, па сво јим бла гим ста рач ким гла сом за
шу мо ри ше:29

у сну ра сту бр да,
пла ни не и ре ке,
у сну не бо ра сте
и шу ме да ле ке.

у сну ра сту зве ри,
у сну леп тир ра сте,
у сну ра сту врап ци
и ма ле не ла сте.

у сну ра сту зве зде
и цве ће и тра ва,
и де тен це ра сте
ка да слат ко спа ва.30

Да ли су па туљ ци по сле ово га оти шли или су још оста ли у деч јој со би31 бог32 
би знао, тек јед ном се де ча ку учи ни ка ко га они ву ку за но ге и ру ке го во ре ћи:

Ву ци мо га за но жи це,
ву ци мо за ру чи це
не ка нам по ра сте,
нек33 нам бу де леп.
Ву кли смо за кри ла
се ни це и ла сте
и зе ца за реп.
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Де вој чи ци34 се опет при чи ни ка ко их ву ку за но си ће ша ле ћи се:

Ву ци мо их за пр сти ће,
ву ци мо их за но си ће,
не ка нам по ра сту.
Хо да ли смо кроз ро си цу
и ву кли смо за ко си цу
цве то ве и тра ву.

па туљ ци су по ха ђа ли ове раз ма же не ма ли ша не све док их ни су по пра ви ли. 
кроз го ди ну да на они су је ли већ све што се из не се на сто и са ми је два че ка ли 
да иду на спа ва ње. За то, раз у ме се, на ве ли ку ра дост ро ди те ља и па ту ља ка,34 
сва ко од де це по ра сте за три по дла ни це и за ру ме ни се као и оста ла до бра де ца.
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Ба ка на сај му

Да ле ко су уну чи ћи ис пра ти ли ба ку и кра ви цу, чак до се о ског рас кр шћа. Те
шко им је би ло ра ста ти се од ба ке и је дан је ди ни дан, а још те же од кра ви це, 

јер су зна ли да је не ће ни кад ви ше ви де ти: ба ка ју је го ни ла на са јам у обли жњи 
град да је про да. Је ди на им је уте ха би ла што је ба ка обе ћа ла да ће им за нов це 
до би ве не за кра ви цу ку пи ти не што ле по на сај му. на рас кр шћу ба ка је за ста ла, 
уну чи ћи јој, по се о ском оби ча ју, по љу би ли ру ку, кра ви ца мук ну ла ту жно не ко
ли ко пу та и по шла низ из ло ка ни се о ски пут за стај ку ју ћи уз гред да иш чу па ко ји 
стру чак тра ве око јар ка. кад су већ сти гле до са ви јут ка, де ца им до вик ну:

Ба ко, не за бо ра ви,
кад про даш кра ви цу,
ку пи нам ка кву
ле пу спра ви цу!

За тим су се де ца по ла ко вра ти ла ку ћи, по што су још јед ном с бр да угле да ла 
пут ни це ка ко за ми чу у шу му. Ста ри ца се још јед ном освр ну ла, мах ну ла ру ком, 
па та кла кра ву вр хом тан ког вр бо вог пру та, да би је опо ме ну ла да тре ба жу ри ти.

кад су сти гле на са јам, та мо је већ би ло до ста и дру гих се ља ка са сво јом го
ве ди, ко ја је не што, не ја сно љу ди ма, ме ђу со бом раз го ва ра ла. Сто чар ски тр гов
ци су ишли од јед ног до дру гог го ве че та, луп ка ли сва ко ру ком по бе дри ма и за
бри ну то од бро ја ва ли се ља ци ма но вац. Ба ки на кра ви ца, исти на, ни је би ла 
уго је на, али се и за њу уско ро на ђе ку пац, јер је си ро та ста ри ца да де ис под це не, 
са мо да би је про да ла. при ра стан ку је за гр ли око вра та, као да је људ ски створ, 
и ко зна ко ли ко би та ко оста ла1 да не стр пљи ви ку пац су ро во не отр же жи вин
че,2 сма тра ју ћи да је ста ри ца,3 про дав ши га,4 из гу би ла и пра во да га се ви ше до
ти че. ка ко је на тр гу гу жва би ла ве ли ка, она их за тим бр зо из гу би из ви да и по ђе 
да ку пу је ства ри због ко јих је кра ву мо ра ла про да ти.

ку пив ши по тре бе за ку ћу,5 по ђе с тор бом на ле ђи ма по тр гу, да по тра жи 
што и за де цу. Во ска ри су ну ди ли ша ре на ср ца од ко ла ча, ба што ва ни лу бе ни це, 
али то се мо гло ку пи ти и на цр кве ном се о ском са бо ру, те она по ђе да на ђе што 
леп ше, чвр сто др же ћи ру бац у ко ји је за ве за ла би ла оста так нов ца. око стре ли
шта се че ти ли мла ди ћи и пу ца ли у не ке цр не кру го ве. на дру гом кра ју је свет 
на ти цао ко ту ро ве на бо це с кра ке ром. ни шта се ту ни је мо гло на ћи за де цу. 
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утом до ле на дну сај ми шта спа зи она где се де ца че те око не ке ша ре не ша тре. 
не ки сув чо век ви као је про му клим гла сом:

Хо ди те, де цо, хо ди те, ђа ци,
ов де се про да ју лут ке, па ја ци,
још ће те на ћи ал ву, бом бо не,
пу шчи це, ба ло не.
Све ће те на ћи, де цо, код ме не.

Ста ри ца се при ма че ша три око ко је је ле пр ша ло без број не ких ла га них 
лоп ти свих бо ја. ни кад у жи во ту та ко не што ни је ви де ла па и она као де те за
ди вље но ста де крај те про дав ни це. Чо век је ме ђу тим на ста вљао да ну ди:

Ба ло ни, ба ло ни, гле, ка ко се цр ве не,
жу те и пла ве;
гле, ка ко ра сту ве ћи од гла ве,
гле, ка ко ле те к’о ави о ни.
Ба ло ни, ба ло ни!

при том је узи мао не ке вре ћи це и ду вао у њих док не би на ра сле као ме хо ви, 
те их ве шао о тан ком кон цу да ле пр ша ју око ша тре. угле дав ши ка ко их ста ри
ца за ди вље но мо три, по го ди ње ну же љу, па на ње не очи на ду ва је дан жут ба лон 
го во ре ћи:

ево, ево, ба лон, ба ко,
по не си га за уну ке.
на ду ва се вр ло ла ко,
ето, та ко, без по му ке.

Ба ка узе и тај и још је дан исте бо је, да се уну чи ћи не би сва ђа ли, пла тив ши 
их, раз у ме се, мно го ску пље не го оста ли, јер не уме де пред тр гов цем да са кри је 
ко ли ко јој се сви де. Иако јој је он са ве то вао да их но си не на ду ве не,6 ста ри ца,7 
бо је ћи се да то не ће уме ти са ма код ку ће учи ни ти, по не се их та ко не мир не, за
ве за не тан ким кон чи ћем. Де ца по град ским ули ца ма су јој се због то га сме ја ла, 
али она то и не при ме ти, за не та сра чу на ва њем тро шка у гра ду и ми сли ма на 
уну чи ће, ко ји ма је но си ла та ко нео би чан дар. уско ро иза ђе из град ских ули ца 
и за ђе на кри ву да ве пољ ске ста зе и се о ске пу те ве. Ру ка јој се си ро тој умо ри од 
др жа ња кон чи ћа ко јим су ба ло ни би ли при ве за ни па да би се ма ло од мо ри ла, 
ве за кон чи ће за ру бац у ко ји је би ла за мо та ла пре о ста ли но вац и ста ви ру бац у 
џеп на пре га чи. Та ко су сад ба ло ни око ње сло бод но ле пр ша ли, а она је још мо гла 
ус пут бра ти ле ко ви то би ље.

Док се она та ко за ми шље но са ги ба ла тра же ћи хај ду чи цу и ки чи цу, на и ђу 
иза бр да два дру га ве тра, крил ко и Вил ко. Вил ко пр ви угле да ба ку и је дан ба лон, 
па ће ре ћи дру гу:

Гле дај та мо, крил ко,
на ли вад ском пу ту
ону лоп ту ла ку
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као сун це жу ту
што ле пр ша ве за на
о ба ки ном ску ту.

на то ће крил ко не ста шно:

Две су та мо лоп ти це,
не ра зум на гла во.
Што ће мо се игра ти
кроз не бе ско по ље
про стра но и пла во!

Ба ка је и да ље за ми шље но ге гу ца ла ста зом, а њих дво ји ца8 се устре ме, от му 
јој ба ло не из џе па и по бег ну с њи ма под обла ке. но вац за ве зан у руп цу био је па
пир ни, те и ње га од не ше за јед но с руп цем, а ба ка оста на ли ва ди за по ма жу ћи:

Шта ћу ту жна,
оја ђе ни ца.
Шта ће ми ре ћи
код ку ће де чи ца
кад до ђем на траг
без нов ца и кра ви це,
без ика кве ле пе
за де цу спра ви це.

крил ко и Вил ко су ма ло ма ри ли за ње ну ту гу. од но се ћи ба ло не не куд да
ле ко, на сав глас су пе ва ли:

Баш нас бри га
баш нас бри га9

што ба ки ца сад се љу ти:
лоп те су нам к’о зрак ла ке,
жу те као ме сец жу ти.

Игра ли су се та ко до са ме ве че ри, али и њи хо вој ра до сти до ђе крај. Баш 
кад је ба ка умор на сти гла ку ћи и се ла на ка мен пред врат ни ца ма не сме ју ћи да 
се по мо ли пред уку ћа ни ма и без кра ве и без нов ца, угле да она ка ко се крил ко и 
Вил ко игра ју ба ло ни ма из над шу ме у ко јој су де ца ку пи ла су вар ке. Ма да10 је 
вр ло умор на би ла, по жу ри она та мо да их мо ли да јој бар ру бац с нов цем вра те, 
а ба ло ни им на част. ка да већ из не мо гла сти же до шу ме, чу ка ко се де ца ра до
сно иш чу ђа ва ју:

Шта је ово, бо го11 ми ли,
што су ве три на гран чи цу
обе си ли!

Ње не ра до сти кад угле да ка ко су се кон ци ко ји ма су би ли при ве за ни ба ло
ни и ру бац за пе тља ли око бу ко ве гра не!12 крил ко и Вил ко за луд по ку ша ва ју да 
ба ло не от ки ну, а де ца се по ку пи ла, па се чу дом чу де. Ба ка,13 сва срећ на, от пе тља 
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ба ло не с гра не, од ве за с њих ру бац с нов цем, па не сме ју ћи да при зна де ци да су 
јој ве тро ви би ли оте ли ба ло не, ре че ка ко их је би ла она по крил ку и Вил ку по
сла ла, да се не би са ма му чи ла да их но си и да би пре сти гла.14 Тек по сле го ди ну 
да на,15 ваљ да,16 усу ди се она да при зна пра ву исти ну, и то са мо сво јим уну чи ћи
ма. Са мо ни шта јој не вре ди што ово та ји. крил ко и Вил ко при ча ју ко ме стиг ну, 
па сам та ко и ја до зна ла.
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Ри ба во за ри ца

Има у мом род ном кра ју по ве ли ка ре ка пу на ра ко ва, жа ба и дру гих, љу ди ма 
не по зна тих ста нов ни ка во де. Де ца ће сад ре ћи да је то са свим обич но и да 

не вре ди о то ме1 при ча ти при чу. али по ла ко, ни сте чу ли све. Жи ве ла је у на шој 
ре ци и не ка ри ба ко ју ни кад2 ни ко3 ни је4 ви део, али чи ји глас смо мно ги чу ли. 
она је ста но ва ла у нај ши рем и нај ду бљем ви ру и ба ви ла се во зар ским за на том: 
би ла је5 не ка вр ста чам џи је. ка ко6 се ре ка че сто уз бур ка ва ла7 и раз ли ва ла, брв на 
ни мо сто ви се ни су мо гли на њој одр жа ти и ко год би хтео у град или с јед не на 
дру гу оба лу мо рао је чам цем. Чам ци су ста ја ли ис под ста ре вр бе, при ве за ни не
ким не ви дљи вим уже ти ма за дно, где је жи ве ла ри ба во за ри ца. оби чај је био да 
пут ник до ђе до ове вр бе, или ако је на дру гој оба ли да ста не на спрам8 ње, да ба ци 
сре бр ну па ри цу у во ду и да рек не:

Ри би це во за ри це,
ево те би па ри це,
чам цем ме пре ве зи.

Та да би се је дан од ча ма ца за ни хао, при шао уз са му оба лу, пут ник би ушао 
и во за ри ца би га пре ве зла где тре ба слу же ћи се ваљ да ка квим под вод ним ве
сли ма, јер ча мац је пло вио без ика квих ви дљи вих ве са ла.

Де ца су, ве ру јем, ра до зна ла и упи та ће: за што је пут ник мо рао да ба ца у во ду 
сре бр ни нов чић и от кад је ри ба по че ла да се ба ви во зар ским за на том. али то 
вам не умем об ја сни ти; што не знам, не знам, при ча ћу9 са мо оно че га се из де
тињ ства се ћам и што сам сво јим очи ма ви де ла.

Та ко је, да кле, она пре во зи ла сва ко га ко би у во ду уба цио сре бр ни нов чић. 
Би ла је, мо рам при зна ти, вр ло стро га: кад би ко је де те укра ло од ро ди те ља но
вац па хте ло из бе са да се во за ре ком, ни кад му ни је же љу ис пу ни ла, ни ти је 
нов чић вра ћа ла. Хте ла је ве ро ват но ти ме да од у чи ма ли ша не од кра ђе. Исто 
та ко ни је во ле ла да јој се за по ве да; ни је би ло до вољ но да јој не ко за во жњу пла
ти, тре ба ло је и да уми ља то, ле по за мо ли, па тек он да да га пре ве зе.

Јед ном је не ка раз ма же на де вој чи ца до шла на оба лу па ба цив ши но вац у 
во ду ре кла:

Ри би це во за ри це,
ево те би па ри це,
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бр же ча мац дре ши,
пре ве зи ме пре ко.

на то се чуо ри бин гла сић из во де:

Сад баш де цу хра ним,
по при че кај ма ло,
не стр пљи ва се ко.10

Раз ма же на де вој чи ца, чи је су све же ље ро ди те љи ве ро ват но ис пу ња ва ли 
чим их ис ка же, бе сно лу пи но гом о зе мљу па ре че:

Бр же11 кад ти ка жем!
Ја због тво је де чи це
не ћу, ле на12 ри би це,
во жњу да од ла жем.

Ми сли ла је ваљ да да ће се ри ба пре па сти па бр же бо ље13 при ве сти ча мац 
оба ли; али ка да то де вој чи ца ре че и лу пи она ко љу ти то но гом, ча мац от пло ви 
да ле ко, до на сред14 ре ке, и та мо ста де. За луд је де вој чи ца до ви ки ва ла, пла ка ла, 
љу ти ла се: нов чић је из гу би ла, а ни је се во зи ла.15 За то је по сле увек, кад16 је хте
ла ча мац, па зи ла да во за ри цу не увре ди.

Јед ном је опет је дан наш друг, ђа чић дру гог раз ре да, хтео да је об ма не. Во зи
ло му се, а ни је имао сре бр ног нов чи ћа, већ не ки ста ри грош. по шав ши с гро
шем у џе пу ре че свом дру гу:

Зар ри би ца
лу да зна
шта је па ра
сре бр на!

Гро шић ри би
да ћу ја.
Шта ри би ца
лу да зна!

До шав ши до ста ре вр бе ба ци грош у во ду па ре че:

Ри би це во за ри це,
ево те би па ри це,
пра ве17 сре бр не,
одре ши ми чам чи ће.

на те ре чи ча мац се при ма че оба ли, на ве ли ко чу до де ча ко вог дру га ко ји је 
твр дио да ри бу не мо же ни ко пре ва ри ти. Ђа чић сав ве сео ско чи у ча мац и оти
ште се на во ду, ма шу ћи дру гу на оба ли го то во чи ка ју ћи. али му је ра дост би ла 
крат ког ве ка: во да се ста де у том ча су та ко стра шно та ла са ти, да се де чак у чам цу 
је два одр жа вао. Чи ни ло се да ће га на бу ја ла во да про гу та ти. он ста де за по ма
га ти; друг му упла шен отр ча те зов ну мли на ра, ко ји за пли ва у та ла се и спа се га. 
И то му је по сле би ло за па мет, ни ка да ви ше ни је по ку ша вао ни ко га да об ма не.
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Ме ђу тим, ко ли ко год је пре ма рђа ви ма би ла стро га, то ли ко је бла га би ла 
пре ма до бри ма и си ро ма шни ма. не ког ста рог се ља ка с пу но де це, ко ји је имао 
јед ну је ди ну њи ви цу крај ње не оба ле и ту се ба вио га је њем по вр ћа, та ко че сто 
је бес плат но пре ве зла. он са мо до ђе на оба лу, под вр бу, и за мо ли.18

Ри би це,19 во за ри це,
ба што ван сам ја ти,
пу ки си ро ма шак;
у град да нас но сим
да про да јем гра шак.
пре ве зи ме, ри би це,
Бог не ка ти пла ти!

Во за ри ца је, раз у ме се, зна ла да се љак не ла же, да зби ља не ма у ку ћи ско ро 
ни че га и за то му је по ма га ла.

И ни је са мо пре ма ње му до бра би ла. Јед ном је до шао на оба лу не ки де чак 
ко га ни кад очи ма ни је ви де ла, чак из дру гог се ла, и за мо лио је:

Ри би це во за ри це,
би ла ша ран, би ла гр геч,
би ла смуђ,20 би ла сом,21

пре ве зи ме, ри би це,
22очин ски сам мо рао
да оста вим дом.22

23Ри би це во за ри це,
би ла гр геч, би ла ша ран,
би ла сом, би ла смуђ,
пре ве зи ме, ри би це,
у свет ја се,
спре мам туђ.23

Иако је то га да на вре ме сва ну ло рђа во и те шко би ло во зи ти, она је од мах 
ча мац при ма кла оба ли и пре ве зла га не тра же ћи ни ка кве на гра де.

ових да на чу јем да је та до бра и му дра ри би ца уги ну ла. Ста нов ни ци из 
око ли не при ме те да се ни ко ви ше из во де не од зи ва, да се ча мац не при ми че 
оба ли ни кад нај леп ше мо лиш, ни нај но ви ју сре бр ну па ри цу24 ба циш у вир под 
вр бу. Сви су због ње не смр ти би ли вр ло ту жни, а на ро чи то де ца. За то се ду го 
ни ко ни је хтео при ми ти за во за ра и тек не дав но, ве ле, при ста не онај си ро ма шак 
ба што ван да се при ми во зар ског по сла, мо жда на усрд ну мол бу се ља ка, а мо жда 
му је и во за ри ца то у ама нет оста ви ла.
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у цвет ној кро јач ни ци

Јед не го ди не би ла се зи ма мно го оду жи ла. Би ље под зе мљом не пре ста но је 
оче ки ва ло да га сун це по зо ве да ник не. ку ку рек је стал но бу љио очи не ће ли 

се не ки знак1 про би ти до по мр чи не и огла си ти да се про ле ће бли жи; и не пре
ста но ослу шки вао не ће ли чу ти онај све жи шум по то ка на бу ја лог од сне жни
це.2 И јед ног да на му се зби ља учи ни да му с де сне стра не не што сна жно ху ји. 
Та да он про бу ди 3сво ју су се ду,3 ба би но уво, па је4 за мо ли:

уван це, уван це,
ба би но уван це,
та ко ти здра вља,
ослу шни да ли се
го ре на зе мљи
про ле ће ја вља.

Ба би но уво се ис пе на пр сте, на ђе не ку пу ко ти ну у зе мљи и про ту ри сво ју 
ру ме ну ушну шкољ ку на по ље, да бо ље чу је шта се го ре на све ту до га ђа. ослу шну 
та ко не ко ли ко тре ну та ка, па се опет спу сти у по мр чи ну зе мље и ја ви ку ку ре ку:

ку ку ре че,
бра те по го ри,
на зе мљи све се сме је и ори,
ве тро ви у сво је ду ва ју тру бе,
по ток жу бо ри,
гра не с гра на ма гла сно се љу бе.

Ја вив ши то ку ку ре ку, ба би но уво се опет по мо ли на зе мљу да ослу шку је 
гла со ве про ле ћа, а ку ку рек, сав ра до стан, ја ви сво јим су се ди ма,5 пр вим про
лећ ним6 тра ва ма, чи је је ко ре ње већ би ло пу но со ко ва:

Цр ве но
ба би но уво
са да ми, се стре, ре че:
на по љу пе сма те че,
ра до сно ка пљу стре је,
пти ца се на гра ни сме је.
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________    Дечја соба   ________

Глас оде та ко од уста до уста и за не ко ли ко да на све шум ско под зе мље је 
зна ло да се про ле ће бли жи. под зем ни пут ни ци, кр ти ца и мрав, мо гли су чу ти у 
сва ком спле ту жи ла, крај сва ке на бу ја ле се мен ке, ра до сно до шап та ва ње:

Цр ве но
ба би но уво
ослу шну ло је ју че
шта се на зе мљи ра ди:
са во да лед већ пу че,
и гро хо том се, ве ли,
сме је наш по ток мла ди.

Та ко та вест сти же и до ви си ба ба. ка ко је оби чај вла дао да оне пр ве по
здра ве про ле ће сво јим не жним ми ри сом, ста ну се жур но спре ма ти да их ко не 
пре тек не. Ха љи ни це и обу ћу већ су има ле, са мо им је тре ба ло што за гла ву, да 
се за кло не од сун ца. За то за мо ле сво ју ба ку, нај ста ри ју ви си ба бу:

Шиј нам, ба ко, ка пи це,
од та на не сви ле,7

Шиј што бр же, ка ко би смо
пр ве го ре би ле.

не ка бу ду бе ли ча сте
и на лик на звон ца,
и са ма ло ру жи ча стог
на ве зи их кон ца.

Ста ра ви си ба ба бр зо по кро ји8 ка пи це, па да де сва кој да сво ју ши је и ве зе, 
те та ко бу ду бр зо го то ве. оде нув ши се, иза ђу на по ље, али се убр зо вра те, јер је 
на зе мљи би ло још до ста хлад но. Ипак су би ле ра до сне што су оне пр ве по сле 
ба би ног ува угле да ле сун це.

на дру гом кра ју шу ме крај по то ка жи ве ле су са се. Чим чу ју од ку ку ре ка да 
се про ле ће бли жи, по же ле да час пре9 по мо ле и оне нос на чист ва здух па не стр
пљи во са ле те сво ју мај ку:

не тре ба нам обу ћи ца,
не тре ба нам ха љи ни ца,
ше ши ри ће дај нам са мо,
хте ле би смо да гле да мо
ка ко снег се то пи с њи ва,
и по ток се плах раз ли ва.

Њих ни је би ло, сре ћом, мно го и бр зо их ма ти опре ми па по шље да по сма
тра ју до ла зак про ле ћа. Ме ђу тим ста рој ја гор че ви ни је те шко би ло да на ја ми10 
но вих ше ши ра без број ним сво јим кће ри ма. Све дру го им је, исти на, би ло го то
во, али је ше ши ре би ло нај те же пра ви ти и за то је по сао спо ро од ми цао. За то 
она нај ми не ко ли ко кро ја чи ца да јој по мог ну, да јој кће ри не би за ка сни ле на 
про лећ ну11 све ча ност. Тр ча ла је од јед не до дру ге и бо дри ла их:
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Бр же, бр же, кро ја чи це,
по крој те12 ми ше ши ри ће
за сто мо јих кће ри.

не ка јед на бро ји,
не ка дру га кро ји,
не ка тре ћа ме ри.

Бр же, бр же, кро ја чи це,
по крој те13 ми ше ши ри ће
све у ис тој бо ји,
да им ле по сто ји,
да се још са пу та
ви ди бо ја жу та.

Дватри да на по сле ово га ука жу се на бу се њу са зве жђа ја гор че ви не, све у 
но вим жу тим ше ши ри ма, да су се пти це мо ра ле чу ди ти у ко јој су их ра ди о ни ци 
та ко мно го на ку по ва ле.

То га про ле ћа су се љу би чи це14 би ле не ка ко успа ва ле, кад их из не на да про
бу ди жа гор во да и ужур ба ност у шум ском под зе мљу. при ме те оне да је го то во 
сав свет из ми лио на зе мљу, па се пре пад ну да мно го не за ка сне и поч ну јед на 
дру гу ужур ба ва ти:

Бр же, се стре, че шљај мо се,
уми вај мо ли це.
Свет ће ре ћи про ле ће је,
а спа ва ју ле ни ви це,15

пла ве љу би чи це.

не дај мо да
сви се дру ги
пре на зе мљи ја ве.

Свет ће ре ћи:
све се бу ди,
а спа ва ју
16љу би чи це пла ве.

умив ши се, по ве жу се оне ко ја бе лом, ко ја пла вом ма ра мом па ис тр че на по ље17 
шћу ћу рив ши се17 сти дљи во под не ким су вим жбу ном и по сма тра ју ћи18 шта се у 
шу ми до га ђа. Ту чу ше где се цве ће ди ви јед но дру гом. Ја гор че ви не су ла ска ле са са ма:

ка ко вам је, дру га ри це,
пре кра сно оде ло,
као снег је бе ло.

а са се су им уз вра ћа ле:

И у вас су, дру га ри це,
ле пи ше ши ри ћи,
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од ле по те про сто
не сме вам се при ћи.

у дру гом кра ју ку ку ре ци су се ди ви ли ви си ба ба ма:

Мно го нам се сви ђа ју
ва ше ка пе но ве.
ка ко се та сви ла,
од ко је су, зо ве?

Ви си ба бе опет ни су мо гле да се на гле да ју ба би ног ува па су га пи та ле:

Су се де, ка ко се
ле по ру ме ни те!
За це ло одав но
на сун цу сто ји те?

Тек око под не сви при ме те љу би чи це па их оба спу ра до сним кли ца њем:

Гле, сти дљи вих
љу би ца,19

умо та ле ли ца
и ма ра ме пла ве.
Гле, скром ни ца,
ле по ти ца,
тек су са да
се ти ле се
на свет да се ја ве.

а све је то из при крај ка слу ша ло цр ве но ба би но уво и ужи ва ло.
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Чо ба нин пче ла

Био у ста ро вре ме не ки си ро ма шан де чак, без оца и мај ке. оста вљен сам се би, 
по ђе у свет да тра жи ра да.1 оби ђе пре ко2 де сет се ла, ниг де по сла. Тек3 се у 

де се том за се о ку прох те4 не ком бо га та шу5 што је имао по себ на чо ба ни на и за 
го ве да и за ов це и за сви ње6 – 7да нај му чо ба ни на и сво јим пче ла ма. он рек не 
де ча ку: ако се по у зда ва да мо же чу ва ти пет ро је ва8 пче ла, а да ни јед не је ди не 
не из гу би, при ми ће га у слу жбу. Де чак при ста не не ми сле ћи мно го, јер је већ 
био ма лак сао од гла ди и лу та ња.

Тек кад изи ђе са сво јим кри ла тим ста дом на ли ва ду, уви де у ка кву је те шку 
по год бу сту пио. За трен ока9 му се не ки ро је ви из гу бе у шу ми, дру ги се за гњу ре 
у уцве та лу тра ву, тре ћи од лу та ју по воћ ња ци ма. Јед не је ди не пче ле ни је ви део10 
бли зу се бе.11 уте ха му је би ла са мо што је знао да се пче ле пред ве че12 и без чо ба
ни на вра ћа ју у сво је ко шни це, сем ако им се ка кво зло не до го ди. Због то га не
пред ви ђе ног зла га зда га је и нај мио. али13 ка ко са чу ва ти то ли ке жи ве, не мир не 
и још кри ла те ство ро ве са две обич не људ ске ру ке.14

Ви де ћи га15 за ми шље на,16 ли вад ски се цве то ви са жа ле на ма ли ша на и поч ну 
га те ши ти:

не ту жи нам,17 чо ба ни не!
Ми све пче ле по зна је мо,18

све бо га зе зна мо њи не.
ако ко ја и за лу та,
ми ће мо је по вра ти ти
с кри ва пу та.

И шу ма му по ну ди сво ју по моћ:

не19 бри ни се,19 чо ба ни не!
Рој се пче ла20 ов де хва та21

бе лој бу кви око вра та,
ста ром хра сту око стру ка,
бре сту око ду гих рукâ,
о ра ме ну мла дом кле ну22

23и ја во ру о ко ле ну.
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24Сун це се, ме ђу тим, по ла ко пе ло на не бо, би ље је све сна жни је ми ри са ло, 
по не ка пче ла би зук ну ла па се25 из гу би ла. умо ран од хо да ња,26 чо ба нин је сео26 
крај по то ка и уто нуо у слу ша ње жу бо ра27 и сво ју бри гу, а и отуд као да за гр го ри 
уте шан глас:27

Чо ба ни не, ту ге до ста!
Ја ћу те би да ти мо ста,
ја ћу те би да ти бро да28

29 где је во да
по нај пли ћа,30

про на ћи ћеш30 из гу бље ног
пче ли ни ћа.

Та ко је де ча ку свак ну дио по моћ, али се он ипак31 ка јао32 што се при мио33 та ква 
нео бич на по сла.33 Тек пред ве че се ма ло раз ве се ли кад се пче ле34 у го ми ла ма34 по
че ше вра ћа ти са па ше сво јим ко шни ца ма. Сео је на пре лаз крај пу та и бро јао их35 
јед ну по јед ну. 36кад 37их је на бро јао пре ко38 не ко ли ко хи ља да,39 по ста ле су ре ђе39 
па је по сао лак ше ишао. нај зад су40 се та ко про ре ди ле40 да се на41 сто тре ну та ка 
са мо по јед на ја вља ла, док их ни је са свим не ста ло. Де чак у стра ху сра чу на да их се 
не ко ли ко42 из гу би ло.43 не сме ју ћи без њих га зди на очи, по жа ли се ли ва ди и за мо
ли43 да му по мог не. Истог ча са је трав ка трав ци, цвет цве ту слао по ру ку:

не ста ло је се дам пче ла,
свих се дам из на шег се ла.
нек ли вад ска зво не звон ца,
44зе ва ли це не ка вик ну44

из свег гла са,
не ка рек не са си са са,
а броћ бро ћу,
нек глас оде кроз са мо ћу.

Чо ба нин за мо ли и шу му и по ток да му, ка ко су обе ћа ли, по мог ну, и ма ло је 
по тра ја ло па су са свих стра на ста ле сти за ти ве сти о из гу бље ним пче ла ма. пр во 
до ја ви ја гор че ви на:

ево јед не,45 опи ла се
од ми ри са бе ле са се,
па не мо же да по не се
ве дро ме да што је збра ла46

на ли ва ди,47 пче ла ма ла.

Де чак48 по ју ри пре ма то ме гла су и про на ђе пче ли цу под са сом па је по диг
не се би на ра ме,49 ослу шку ју ћи не ће ли се још ко ја ви ти. Та да до вик ну не ки 
во до зе мац:

ево јед не крај по то ка,
ску то ве је оква си ла
и ру ка ве до ра ме на50

кад је хлад ну во ду пи ла
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па не мо же да се ви не
у ви си не.

Чо ба нин и њу у трен ока про на ђе па је диг не се би на дру го ра ме51 по ју рив ши 
пре ма пче ли што је зва ла од не куд из шу ме:

на па ле ме љу те осе,
љу те осе и стр шље ни,
хо ће мед да узму ме ни,
да га сво јој ку ћи но се.

Сти гао је52 у пра ви час и од бра нио је од го то ва на ко ји су је би ли пре сре ли 
код не ке шу пље бу кве. Док је гле дао њу ка ко ве се ло ле ти ку ћи, за чу је опет пче
ли ње до зи ва ње.

Чо ба ни не, чо ба ни не,
из ба ви ме, жив ми био,
па ук ме је за ро био!

он се освр не не ко ли ко пу та око се бе и спа зи за ро бље ни цу у па у ко вој мре
жи. кад је одре ши и очи сти јој кри ла од па у чи не, и њу пу сти53 ку ћи. оста ло му 
је би ло са мо још три њих да на ђе, али му о њи ма ни ко ни је ни шта ја вљао. Тек у 
зло до ба54 за чу је украј55 пу та ве се ло зу ја ње:

Две су пче ле ов де се ле
да се ма ло про ве се ле
са поп ци ма, бум ба ри ма,
с му ши ца ма, оба ди ма,
са по то ком и са сви ма
ко ји хо ће да су с њи ма.

али чим су га угле да ле,56 и оне су по жу ри ле у ко шни це. па ипак,57 ни је се де
чак58 вра ћао ла ка ср ца на очи га зди: јед не59 још ни је59 би ло на бро ју. ко ле на су му 
се од се кла60 кад га је у дво ри шту угле дао с пру том у ру ка ма, љу ти то,61 јер је,62 ве
ро ват но,63 већ био при ме тио да64 му све пче ли ње ста до ни је сти гло.64 65Тре ба ло је 
још сто ти нак ме та ра до врат ни ца и де чак се ко ле бао да ли да бе жи или да хра бро 
ста не пред га зду, кад му се учи ни као да се не ка пче ли ца ту, са свим бли зу, сме је 
на свој пче ли њи на чин. Би ла је то зби ља не ка вра го лан ка65 ко ја се дав но и дав но 
са кри ла де ча ку у ка пу и тек сад кад је ви де ла ка ква му не во ља пре ти,66 ја ви ла се:

по ди гла се це ла вре ва,
јед ну пче лу тра же,
а на ка пу пче ла се ла,
не ће да се ка же.

Де чак бр зо ски де ка пу и, на рав но,67 на ђе68 не ста шну бу би цу не где68 за ру
бом. ни је имао вре ме на да је пре ко ре ва што га је то ли ко му чи ла,69 већ по ју ри 
с њом70 у дво ри ште.71 Ви дев ши да је и по след ња пче ла про на ђе на,72 га зда се 
одо бро во љи и за др жа де ча ка у слу жби.

ка ко се наш чо ба нин73 про вео и иду ћих да на, при ча ће мо дру ги пут.
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Ме се чев ро ђен дан

Сва ке го ди не, не где сре ди ном зи ме, сла ви Ме сец свој ро ђен дан. кад зе мљу 
пред ве че1 стег не мраз, поч ну се ис ку пља ти на не бу2 Ме се че ви го сти у све

ча ном ру ху: у огр та чи ма сма раг до ве бо је, у ла ким ру ме ним ха љи на ма, у ве ло ви
ма као од сне жних па ху љи ца, у оде ли ма од злат ног бро ка та. Што је мраз би вао 
ја чи, Ме сец је све ви ше го сти ју звао, чак и оне људ ском оку не ви дљи ве зве зде и 
ме те о ре што не бом лу та ју без ку ће и ку ћи шта.

ка да3 му је био три би ли о ни ти ро ђен дан, од лу чио је да зов не на го збу и 
зве зде ко је се са мо јед ном у сто го ди на ја вља ју на не бу, и зве зде дав но по га сле 
ко је ни ко ви ше ни је по зи вао, и са мо Сун це, ма да је знао да му оно и по ред нај
бо ље во ље, не мо же до ћи, јер у вре ме кад Ме сец сла ви ро ђен дан, оно мо ра на 
дру гој стра ни све та да све тли.

Чо ба ни су те но ћи чи та ли ис пи са но све тлим Ме се че вим ру ко пи сом по 
сне жним пла ни на ма:

Сун це, ве ли ки бра те,
свр ши по сло ве за да на,
па до ђи да уве ли чаш
сјај мо га ро ђен да на.
Сун це, ве ли ки бра те,
зве зде се не бом ја те,
са зве жђа сва, пла не те;
до ћи ће ми у го сте
и нај ма ње зве зда но де те.

на дру гом ме сту је пи са ло:

Вла ши ћи, мом чи ћи,
до ђи те ми у го сте
сва4 сед мо ри ца,
игра ће мо, бли ста ће мо
док не си не зо ри ца.

5по сле ово га је по звао зве зде што се, от ка ко је веч но сти, во зе на Ве ли ким 
и Ма лим ко ли ма. За њих је по зив ни цу ис пи сао на нај ви шим пла ни на ма ази је, 
аме ри ке и евро пе. ни је за бо ра вио и5 ва си он ске ле по ти це, Ве гу злат не ко се, ни 
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Де ви цу,6 чи је је ли це има ло сјај нај бо љег сне га, ни до бру бла гу зве зду ко ју ми 
на зи ва мо Ве чер ња чом, а ко ју мо жда ње не дру га ри це зо ву круп но о ка или За
ми шље на. Њи ма три ма је по слао по зив по јед ној од сре бр них пти ца што жи ве 
у ње го вим шу ма ма. Да би има ле с ким да игра ју на ње го вој за ба ви, по звао је ви
те зе: Мар са, у ру ме ном огр та чу, и ње го ве при ја те ље ори о на и Си ри ју са. Њи ма 
је по слао по зив ни це при ка че не на сре бр ним стре ла ма.5

6И на наш Три глав ба цио је по зив ни цу на ко јој6 је пи са ло:

на игру но ћас ме ни
до ђи те, ме те о ри,
нај леп ша ће вас зве зда
са не бе са да дво ри.

Ви, зве зде, што до ла зи те
јед ном у три ста ле та,
до ђи те ми у прат њи
су на ца и ко ме та.

Звао је та ко, звао све ре дом, али је за бо ра вио по зва ти Злат но про со, нај ма
њу зве зди цу из зве зда ног пле ме на Млеч ног пу та, ко ја је сва ког ње го вог ро ђен
да на би ва ла играч у ко лу и без ко је се ко ло ни је мо гло по ве сти.

Зве зде су се, ме ђу тим, ста ле ра до сно спре ма ти за све ча ност, че шља ле су 
све тле ко се и ста вља ле у њих би сер не кру не, ва ди ле7 из шкри ња сво је нај леп ше 
ха љи не а Марс, ори он и Си ри јус па са ли су ма че ве и огр та ли се пра знич ним 
до ла ма ма. Све је то из при крај ка гле да ло Злат но про со и су зе ро ни ло. оно је 
још не де љу да на ра ни је би ло спре ми ло сво је све тле ци пе ли це, што их је са мо о 
Ме се че вом ро ђен да ну обу ва ло. кад је пле ме Млеч ног пу та по шло на све ча
ност, оно се са кри ло под скут јед не зве зде и та ко по шло8 и оно,8 да се Ме се цу, 
ако ус тре ба, на ђе у не во љи.

Чим су се го сти ис ку пи ли, Ме сец је за мо лио све гла со ве у ва си о ни да за ћу те 
и не ко ли ко ча са ка је уме сто по здрав не му зи ке вла да ла ти ши на. За тим су на ста
ле раз не за ба ве: 9пе ва ли су нај ми ло звуч ни ји ве тро ви,9 ко ме те су ба ца ле ва тро
ме те, а је дан је ре ци то вао оми ље ну пе сму:

Би ло јед ном де те не ко
из пла ме на Млеч ног пу та
па се у свет оти сну ло
да про лу та.

Та ко јед не но ћи све тле
чак на зе мљу до ле па ло.
Из пле ме на Млеч ног пу та
би ло јед ном де те ма ло.

Спа зи ли га чо бан чи ћи
ка ко па да са ви си не
па у су срет по тр ча ли,
да у ру ке пад не њи не.
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Го сти су ду го пље ска ли ре ци та то ру па се по сле ста ли спре ма ти за игру ко ју 
је Ме сец тре ба ло да поч не тач но у по ноћ. леп и би стар као из вор, по звао је он 
го сте да се хва та ју:

Ве чер ња ча до ме не не ка ста не,
а до ње сед мо ро бра ће зве зда не,
па он да Ивањ ска Ру ко вет жу та
и зве зде де вој ке из Млеч ног пу та;
а до ви те за ал де ба ра на10

ру ме на зве зда Шум ска Ра на
па са зве жђе ја сно Бре за Зве зда на,
па до њих зве зде даљ ног се ве ра
па зве зда круп на Де ти ња Ве ра.

по зи вао је та ко, по зи вао ре дом све зве зде се вер ног и ју жног не ба, и11 све 
слав не и је два по зна те, па на је дан пут пре тр ну и ста де: за ко ји час је ко ло тре ба ло 
да поч не, а Злат но про со ома шком ни је би ло по зва но. Ме сец још ви ше по бле
ди, на ја сном ли цу му се ука за ше оне сва ко днев не бо ре. нео бич но уз не ми рен, 
по пе се он још два ко пља у не бо па по зва што је мо гао гла сни је:

Где си, про со, де те бо со,
да по ве деш са мном ко ло
не бе си ма на о ко ло!

Злат но про со га је чу ло од мах, али је увре ђе но пу сти ло да га Ме сец вик не 
још не ко ли ко пу та па се тек он да ода зва ло:

ево ме не, све тли стри че!
Иако ме ни си звао,
на зве зда но до ђох по ље,
да ве тро ве слу шам при че,
да уз те бе бли зу бу дем,
до ђе ли ти до не во ље.

Це ло се не бо ове се ли кад се Злат но про со ода зва. Би ло12 је упра во још са мо 
ча сак до по но ћи, те чим се ма ли шан ухва ти13 у ко ло,13 Ме сец за и гра по ла ко, од
ме ре но, као да сву веч ност има на рас по ло же њу. Играо је та ко и пе ву шио:

Ти хо, зве зде, га зи те,
ко14 да облак пу ту је,
ти хо, ти хо, па зи те
да нас зе мља15 не чу је.

И док се го ре сла вио Ме се чев ро ђен дан, зе мљу16 је све ја че сте зао мраз, пре
ба цу ју ћи пре ко ре ка ле де не мо сто ве и пре тва ра ју ћи ра сти ње у све тле ма че ве и 
оштра бе ла ко пља.
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ки ја ви ца у зве ри ња ку1

Та ман је зве ри њи ле кар, док тор пи љак, ле гао по сле руч ка да се од ма ра, кад2 
те ле фон за зво ни. Чу вар Зо о ло шког вр та хит но га је3 по зи вао. Док тор се 

бр зо спре ми,4 зна ју ћи да га звер чи це не стр пљи во оче ку ју. по не се5 у тор би5 ле
ко ве и спра ве ко је су му мо гле би ти по треб не. ус пут се пре сли ша вао ка кве све 
бо ле сти мо гу да бу ду код6 ство ре ња ко ја7 се зо ву 8гми зав ци, во до зем ци, пти це и 
звер ке.8 Ме ђу тим, ка ко сту пи на вра та зве ри ња ка, по го ди у че му је ствар. Са 
свих стра на се чу ло ки ја ње. ла во ви су ки ја ли гро мо гла сно да ти пр сну буб не 
оп не, док су се пти це и гми зав ци је два чу ли.

Чу вар га9 пр во од ве де9 жа ба ма:10 би ло их је мно го, за ра за се на гло ши ри ла 
и не ке су већ кре па ва ле. Док тор пи љак се ста де бла го ша ли ти:

Жа би це глу пе,11 шта је11 то!
12Го лих вас има уво ди сто,12

а13 ко ки ја не сме ићи го!

оне су све још из ра ни је по зна ва ле док то ра14 пи ља ка, ко ји је, ка ко се то ка же, 
био до ма ћи ле кар зве ри ња ка,15 за то му се сло бод но по че ше16 јед на по јед на16 
ту жи ти:

Је зик ми се су ши!
17Бо ли ме у гу ши!17

18Ћиха, ћиха,18

19пре дандва19

на зе бла сам ја!

Док тор20 из ву че из тор бе ке си цу не ког пра шка и про су га у ба ру па им за по
ве ди да све по ска чу21 уну тра и да се до бро на пли ва ју по тој во ди и на пи ју је се. 
ка ко су22 пр ве њи хо ве22 су се де би ле ро де, оде за тим и23 њи ма24 па за по ве ди да 
ста ну све бо ле сне у ред, ка ко би по сао бр же ишао.24 оне од мах25 из ву ку кљу но ве 
из во де26 и по слу шно ста ну27 ка ко је ка зао,27 28па и оне јед на за дру гом за гра је:28

осе ћам се сла ба
већ два да на це ла,
не ка ма ла жа ба
29ред њу ми до не ла.29
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30Да сав жа бљак ки ја
ја ни сам ни зна ла,30

па сам да нас31 и ја31

јед ну про гу та ла.
32Док тор ни је имао вре ме на да их свих два де сет са слу ша и да де им32 ру ком 

знак да ћу те па33 из ва ди из тор бе штр цаљ ку и сва кој у гр ло убри зга ле ко ви те 
теч но сти.34 Чу вар га 35по сле то га од ве де ли ја ма.35 36Би ла је све га јед на бо ле сна 
и ле жа ла у ка ве зу гла ве на сло њен36 на пред ње ша пе. И њој се пи љак37 38по свом 
на чи ну,38 бла го, обра ти:

на ша те тали ја,
чи ни ми се, ки ја?

она се, си ро ти ца, на ове ре чи и не по ма че,39 ви де ло се да ју је до бро сте гло. 
Тек ка да40 је чу вар по гла ди по ле ђи ма, ја ви се:

оти шла сам ју че
ма ло у по хо де
до су се де ро де.
Сад ми се све спа ва
и бо ли ме гла ва.

Док тор јој ста ви обло гу на гла ву и за по ве ди 41да се не ми че са ле жа ја док је 
гла во бо ља са свим не про ђе.41 по сле ово га42 оби ђе ја зав ца, 43сво га љу бим ца, ко ји 
је ина че вр ло рет ко бо ло вао, па43 и ње га по ку ша да раз га ли:

Шта је, ја зо,
мо ја ма зо,
шта то би?
ли ја ки ја
па и ти?

Ја за вац про сто ожи ве ка да44 га ви де. Чи ни ло му се да ће оздра ви ти од са
мог док то ро вог при су ства и при ми чу ћи се огра ди, 45ис при ча да је ред њу до био 
ју че раз го ва ра ју ћи цео сат са ли си цом.45 пи љак га ве се ло пље сну46 47по ле ђи ма, 
где се жа лио на бо ло ве,47 па за по ве ди48 чу ва ру да га до бро49 из ма же ма шћу про
тив ки ја ви це.

Из мај мун ског ка ве за до пре та да ве ли ка бу ка и за по ма га ње. Мај му ни су у 
бо ле сти би ли до сад ни и је дан дру гом и са ми се би. при бли жа ва ју ћи50 им се 
док тор их чу ка ко се сва ђа ју. не ка сит на мај му ни ца је до ба ци ва ла51 дру гој:

52Шта ту сте њеш,52 дра га,
ни је ти53 ни вра га!

До ње се ста ри мај мун де рао на сво га су се да:

не 54ки јај, за бо га,54

ме ни у нос пра во!
Та55 то ни је здра во!
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опа зив ши док то ра,56 при тр ча му и узе 57се кре ве љи ти на мај мун ски:57

Свуд у зве ри ња ку58

вла да ки ја ви ца:
59у на шем ка ве зу,59

код жа ба и пти ца,
на зе бао рис,
про му као лав.60

61ја у ва три сав.61

62пи љак је је два до шао до ре чи од њи хо ве га ла ме. Ти ска ли су се са свих 
стра на око ње га, са мо што му ни су на врат се да ли. Је два на је дви те ја де их је ис
пре гле дао и об ја снио чу ва ру ка ко да их ле чи.62

63у бли зи ни би ли су и обо ри ве ли ких зве ри. Ту је вла да ла не ве ро ват на бу ка. 
Мо же те ми сли ти ка ко су нил ски ко њи ки ја ли на сво је огром не но здр ве, ка ко је 
слон шмр као кроз ки ја ви цом зап ти ве ну сур лу, ка ко су рза ле зе бре и жи ра фе! 
пиљ ку се чи ни ло да је сти гао у фа бри ку где на јед ном ду ва ју све си ре не. Из ла
вљег ка ве за је до пи ра ла про му кла ри ка;63 лав је био као у гро зни ци и чи ни ло се 
да ће сва ки час ско чи ти на шип ке огра де. пи љак му се обра ти ла ска во:

Зар мо же и лав
да не бу де здрав!
64Зар цар зве ри сêди
ки ја ви цу јед ну
не зна да по бе ди!64

65Го во рио је док тор ова ко, а знао да је ки ја ви ца ђа во ља ствар. Ње го ве ре чи, 
ме ђу тим, као да су ла ва ма ло убла жи ле па је од го во рио65 са до са дом:

66Иза ри са ју трос
во ду пих,
ћихћих!
Што је ово на паст,
у су зе сав се слих,
ћихћих!66

Чи ни ло се као да од док то ра не оче ку је бог зна ка кве по мо ћи. Ипак пи
љак67 шап ну чу ва ру ка ко да му 68нео сет но, уз хра ну, да лек.68 ни ла вов су сед 69и 
зе мљак69 рис као да ни је мно го ве ро вао у ле ко ве. на док то ро ва за пит ки ва ња 
од мах ну пре зри во ша пом и пре ко во ље до да де:

ка ква је ово му ка,
ђа во га зна,
ћиха, ћиха!
70Иди, ја де ми не зле ди,
ов де ни шта не вре ди,
ви дим ја,
ћиха!70
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71И ов де се док тор по слу жи лу кав ством, ре че бо ле сни ку да ће бо лест и са ма 
про ћи, а по сле чу ва ру об ја сни ка ко да по сту пи с ле ком.

пи љак се осе ти лак ше сти гав ши пред ка вез сит них пти ца. оне су ћу та ле 
с гла вом под кри ли ма. ни ко ме ни су сво јом бо ле шћу до са ђи ва ле. Је ди но је па
па гај ре ме тио ти ши ну и до че као док то ра ша лом:

не ма сад, док то ре, цвр ку та ња,
сва ка на ша пе сма и стих
свр ша ва се са ћихћих!

Још би па па гај, по ред све ки ја ви це, бр бљао, али се док то ру жу ри ло. он да де 
за пти це не ко ле ко ви то се ме ње, и упра во хте де да се опро сти и оде, кад му се и 
чу вар по жа ли да му се нос зап тио. Док тор и ње му да де лек сме ју ћи се, али кад 
сти же ку ћи, да ви ди те, и сам ста де да ки ја.71
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Бај ка о Сун цу и тет ки

Тет ка је мно го во ле ла Сун це. кад је ују тру пле ви ла у вр ту, окре та ла се увек 
пре ма ис то ку и пу шта ла да јој сун че ви1 зра ци па ле ли це. кад би смо по сле 

до руч ка по ју ри ли да је тра жи мо, за ти ца ли смо је за ја пу ре ну, ру ме ни ју од гли не 
у су то ну. уве че је оста ја ла на по љу све док се по след њи зра ци не из гу бе. на ма 
се че сто чи ни ло да је чу је мо ка ко у том ча су, док сто ји та ко за гле да на у бре го ве 
иза ко јих је сун це то ну ло, ша пу ће:

До ђи, Сун це, су тра опет ра но
и на про зор куц ни пра во2 ме ни.
До ђи, Сун це, су тра раз дра га но,
тре ба ше бој бе ли да ми ник не,
тре ба ру жа да ми по ру ме ни,
тре ба пр кос да отво ри очи,
да по диг ну гла ве сун цо кре ти.
уста ни, Сун це, су тра ра но,
тре ба ти се ви со ко пе ти.

Јед ном смо је за те кли на њи ви ка ко ћу ти при бра но, за гле да на у сун чев3 
зрак што је као зла тан врео леп ти рак об ле тао око цве та де те ли не. Би ла нам је 
у том ча су слич на оним стар ци ма из се ла што се за ду бе у ми сли чим угле да ју 
њи ве. она је ди гла по глед на нас, па освр нув ши се око се бе, да је мо жда де да не 
би чуо, ре кла:

не знам шта би ре као ваш де да,
али ми се чи ни,
не ма ја чег ни бо ље га бо га
од Сун ца ово га
на ви си ни.
оно за ру чи цу узме кли це
па их из ву че из зе мљи це,
оно за сла ди кру шке и гро жђе,
оно на ви ја4 кла со ве жи та
ка ко на њи ве ле ти до ђе.
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Сун це је,5 ваљ да,6 не ка ко до зна ло ко ли ко се тет ка узда у ње го ву по моћ, па 
је7 ка ко изи ђе8 иза бр да, пр во ула зи ло у њен врт око ку ће. Би ло је и дру гих вр
то ва окре ну тих ис то ку, и у њих је оно још за ју тра9 свра ћа ло, али ниг де ни је то
ли ко сво јих10 то плих ру ку за по сли ло ко ли ко по ма жу ћи тет ки.

Јед ном смо се ују тру игра ли око пло та што је раз два јао воћ њак од по врт
ња ка, кад ето ти Сун ца, про ви ри иза кру шке и упи та:

Шта ми ра диш, дра га тет ка?
Што су ти за ка сни ли кром пи ри ћи,
хо ће ли ово га про ле ћа ни ћи?

а она по че да му се жа ли да ни ка ко не ће да ник ну, иако их је ду бо ко са ди
ла, у зе мљу до бро исит ње ну и ки шом оро ше ну. он да је Сун це за мо ли: да скло
пи очи и не отва ра их док јој оно не до зво ли. Тет ка је по слу ша ла а њен до бри 
по ма гач је за шао ме ђу ку ћи це кром пи ра. Ви де ли смо са мо да је пру жио хи ља де 
хи ља да сво јих све тлих ру ку и по ло жио их на све же хум чи це зе мље у ко ји ма су 
ча ми ли по се ја ни кром пи ри. ни смо мо гли да опа зи мо шта та мо још чи ни, иако 
је нас осмо ро иза пло та ви ри ло. Ње го во све тло ли це нам је, ваљ да, за се ни ло 
вид. Тек по сле не ког вре ме на оно ре че:

отво ри очи, тет ка ми ла,
и по гле дај шта се зби ло!
по звао сам тво је кром пи ре
да на све тлост да на про ви ре.
И ако ти бу де до не во ље,
ако још што не ће да кре не,
изи ђи11 са мо до ле12 на по ље13

и вик ни ме не.

Ре кло је то и бр зо се по пе ло на не бо, а тет ка је по тр ча ла пре ма пу ту14 где се 
оно ма ло час ба ви ло. Има ли смо шта ви де ти и она и ми: из сва ке ку ћи це се по
мо ли ле ма ле зе ле не кром пи ро ве уши, као да су пр во хте ле да чу ју шта се ра ди 
на том све ту у ко ји их је Сун це по зва ло.

Дру ги пут смо га опет ви де ли кад је тет ку из не на ди ло не где у прит ка ма 
гра ха ко ји ни ка ко ни је хтео да се за ме ће ни да је дра. од не куд из ора хо ве кру не 
осло ви је:

Шта ра диш, ми ла тет ка,
за што та ко пу на стра ха
сто јиш усред по врт ња ка?
пе њу ли се вре же вит ке
уза прит ке,
и ма ху не
да ли им се зр ном пу не?

кад је до шло бли же, она му ре че сво је бри ге, а оно јој опет као и пр ви пут за по
ве ди да скло пи очи. Док је она та ко скло пље них очи ју ста ја ла, оно је за шло у зе ле
не ко ли би це прит ки и та мо, на шем по гле ду не ви дљи во, не што по сло ва ло. кад је 
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тет ка опет про гле да ла, ли це јој си ну:15 ма ху не су би ле већ пу не круп них зр на. Чим 
је њен до бри по моћ ник оти шао, утр ча ли смо и ми да ви ди мо ко ли ко јој је по мо
гао.16 у ма ху ни ца ма, ко ји ма су још ју че бо ко ви17 би ли као у мр ша вог пра се та, сад 
се мо гла оком из бро ја ти на бу бре ла зр на, а ис под сва ког18 ли ста 19се по ма ља ли19 но ви 
из дан ци ве за ни по не ко ли ко ујед но као ре се у вр ба. Тет ка је,20 сва срећ на,21 ишла 
са на ма од прит ке до прит ке и об ја шња ва ла нам да не вре ди мно го ни до бро об ра
ђе на зе мља, ни оби ла та ки ша, ако њен при ја тељ Сун це ко ји пут не на вра ти у врт.

ни је Сун це до ла зи ло 22са мо да22 по ма же тет ки. по не кад смо га чу ли ка ко 
јој у зо ру ку ца на про зор и зо ве:

Тет ки це дра га,
леп је дан!
Имаш ли во ље
да про хо да мо
кроз шу ме и по ље,
да окру ни мо с ли ва де ро су,
да про бу ди мо у гра њу пти це?
До нео сам ти че шаљ за ко су
и ма ле злат не гра бу љи це.

Тет ка би се бр зо спре ми ла и по шла са23 Сун цем у по ље. оно јој је ста вља ло 
зла тан че шаљ у ко су и пре ба ци ва ло гра бу љи це пре ко ра ме на па су од ла зи ли у 
шу му. Из шу ме су свра ћа ли у ви но град. Тет ка је оста ја ла да се ди под чар да чи
ћем а Сун це је за ла зи ло ме ђу чо ко ће и до но си ло јој отуд пр ви зрео грозд, кад 
тет ка ни је ни слу ти ла да их има зре лих. по не кад јој је оно, у ње ном ро ђе ном 
вр ту, про на ла зи ло пр ви рас цве та ли, бо жур и ста вља ло јој га у ко су. Или би 
пред ве че,24 кад пр кос ста не да за тва ра очи, за по ве ди ло25 да их тре нут но опет 
отво ри, ако тет ка ту да на и ђе. Че сто је, кад је угле да да до ла зи на по ток,26 мут ну 
во ду му ње ви то27 пре тва ра ло у би стру, да би је об ра до ва ло.

по ма га ло је оно, раз у ме се, и мно гим дру ги ма и во ле ло углав ном све љу де, 
али му ни ко то ни је при зна вао та ко као тет ка. ко ли ко је са мо пу та, док смо се 
ди ви ли ње ном вр ту и по врт ња ку, скром но ода ва ла са мо Сун цу при зна ње:

ни је то мо је де ло.
Чим у по ље изи ђем,28

Сун це ми по ма же,
грах и29 ма ху не сла же,
на ви ја мр кви вре те на,
тка ли шће зе ља и ре на,
гре је ка мен и гру мен,
ма ми на цве ћу ру мен,
до вр ши што ја не умем.
али30 што да га хва лим
ва ма ма лим,
оно са мо,
чим сва не,
о се би при ча ти ста не.
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ако Је Ве Ро Ва ТИ Мо ЈоЈ Ба кИ
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ако је ве ро ва ти мо јој ба ки

пре мно го го ди на, ако је ве ро ва ти мо јој ба ки, жи ве ла је До бра Ви ла у сво јој 
ца ре ви ни, крај не ког је зе ра. она је од свих ви ла би ла нај леп ша и нај моћ

ни ја. Мо гла је сва ког свог не по слу шног по да ни ка да пре тво ри ча сом у ка мен, 
у цвет, у звер, али је то рет ко чи ни ла: мно го је ви ше во ле ла да им пра шта не го 
да их ка жња ва, и за то је сви ма би ла дра га. кад би ко ји од ње них по да ни ка био 
бо ле стан, од мах је сла ла ви ле из сво је сви те да га не гу ју, а не ки пут1 и са ма ишла 
с њи ма. ка да би тре ба ло да пад не ки ша у ње ној ца ре ви ни, 2од ла зи ла је под 
обла ке да је до ве де; а кад би тре ба ло да си не сун це,2 ишла би том ве ли ком го
спо да ру свих зве зда, да га за мо ли да свра ти у ње ну ца ре ви ну. Њој ни ко ни је мо
гао ни шта од би ти.

Је ди но ју је мр зео су сед ни цар, Зли Ви ле њак. кад год је мо гао да јој што на
па ко сти, он је то без ми ло сти чи нио. кад би бла ги ве тар ју жњак по шао с про ле
ћа у ње ну ца ре ви ну, Зли Ви ле њак би га си лом за у ста вио у сво јој зе мљи, да би у 
ца ре ви ни До бре Ви ле остао што ду же мраз. ако би ка ква ви ла слу чај но за лу та ла 
у ње го ву зе мљу, од мах би за по ве дио сво јим по да ни ци ма да је уби ју. на ро чи то 
је вре бао оне ви ле и ви ле ња ке за ко је је знао да их ца ри ца нај ви ше во ли.

нај ве ћа љу би ми ца До бре Ви ле би ла је ле по ти ца Ру мен ка, ње на се стри
чи на. али ко ли ко ле па, то ли ко је и по но си та би ла. Мла ди ви ле ња ци су сме ли 
са мо из да ле ка да јој се ди ве, иако су је мно ги то ли ко во ле ли, да би се ра до њом 
оже ни ли.

Дру ги ве ли ки3 љу би мац ца ри чин био је ви ле њак Све тлан, њен гла сник. он 
је увек пра тио ца ри цу кад је од ла зи ла у по хо де Сун цу. он је ди ни, по ред ње, 
мо гао је да до ђе бли зу Сун ца, а да не са го ри, и да га гле да у очи, а да не осле пи.

Мно го је во ле ла До бра Ви ла и ма лог ви ле ња ка Си ро та на. До ве ла га је на 
двор кад му је умр ла мај ка. Си ро тан је био вр ло4 не ста шан ма ли ви ле њак, пу
зао се веч но на др ве ће, пен трао уз ви со ке сте не, без ика квих ле стви ца се пео на 
кров дво ра. Ца ри ца се че сто због то га љу ти ла на ње га, али му је на кра ју увек 
опра шта ла.

Ца ри ца је ужи ва ла да се во за по је зе ру, на ме се чи ни. Во ди ла5 је са со бом и 
Ру мен ку. Ви ле њак Бро дар их је по сву ноћ во зио крај зе ле них оба ла та ко6 ти хо7 
да се чи ни ло да ча мац не го не ве сла, не го га8 ву ку зра ци ме се чи не. Јед ном су се 
та ко ца ри ца и Ру мен ка во зи ле до кра ја је зе ра, чак до цар ства Злог Ви ле ња ка. 
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ка ко је би ла ноћ, на да ле су се да их он не ће опа зи ти, али је он слу чај но био 
омрк нуо у ло ву и пре но ћио9 са сви том баш у шу ми крај је зе ра. Зли Ви ле њак им, 
раз у ме се, ни је мо гао ни шта на жао10 учи ни ти, јер су би ле у свом цар ству, а и да 
је мо гао, ни је хтео, јер се од мах за љу био у Ру мен ку,11 она ко за гле да ну у не бо и 
оба сја ну ме се чи ном. За то је већ су тра дан са ве ли ком сви том по шао у ца ре ви
ну12 До бре Ви ле да про си ње ну љу би ми цу. Сви ти је стро го за по ве дио13 да се ле по 
оп хо ди са по да ни ци ма ца ри чи ним, ка ко14 се не би Ру мен ка упла ши ла и ка ко би 
је не ка ко при во лео да се уда за ње га.

кад се кроз ца ре ви ну про чу ло да је Зли Ви ле њак по шао да про си ца ри чи ну 
љу би ми цу, за вла дао је ве ли ки страх и жа лост. Стра хо ва ли су шта ће би ти ако 
она не при ста не да по ђе за ње га, а ни са ми ни су же ле ли да при ста не. на ца ри
чи ном дво ру је још ве ћа уз бу на и страх био. Ру мен ка је, чим је чу ла за што Зли 
Ви ле њак до ла зи, ре кла да не же ли ни да га ви ди, а ка мо ли да се уда за ње га, и 
оти шла је да се ше та по шу ми. Ма ко ли ко14 да је зна ла шта оче ку је ње ну ца ре
ви ну због ово га, До бра Ви ла је одо бри ла по сту пак Ру мен кин;15 раз ми шља ла је 
са мо ка ко да то ка же Злом Ви ле ња ку.

Ви де ћи16 га по сле не ко ли ко ча са ка где ула зи у дво ра ну,17 уста ла је ма ло са 
свог пре сто ла, иако то ца ри це ни кад18 не чи не,19 и за мо ли ла га да сед не с де сне 
стра не до ње.

– Твој гла сник, ца ре, ја вио ми је за што до ла зиш,20 – ре кла му је она, – али 
Ру мен ка је вр ло мла да и не ће се уда ва ти још де сет го ди на.

Зли Ви ле њак се ово ме ни је на дао, и ма да је же лео, по ла зе ћи у про ше ви ну,21 
да се по ка же благ и до бар, вик ну сад пре те ћи:

– Или ће од мах по ћи са мном, или об ја вљу јем рат тво јој зе мљи!
– Ја сам ти ка за ла ње ну и сво ју од лу ку22 – од го во ри по но си то До бра Ви ла23 

– а ти чи ни шта знаш!
Ре кав ши ово, ца ри ца уста де опет с пре сто ла, да би му по ка за ла да не ма с 

њи ме 24ви ше шта24 да го во ри, а он, сав25 гне ван,26 вик ну сво ју сви ту и као му ња 
из ле те из двор ца, опет пре те ћи ра том.

И та ко је и би ло. Зли Ви ле њак упа де још истог да на с вој ском у ца ре ви ну 
До бре Ви ле. Са со бом26 је во дио град, му ње27 и гро мо ве. Сва ки ви ле њак је,28 
сем то га,29 имао у не дри ма по де сет отров них зми ја и ба цао их на не при ја те ља. 
кад је ца ри чи на вој ска ово ви де ла, об у зе30 је ужас. Раз у ме ла је да се са та квим 
не при ја те љем не мо же ду го бо ри ти. За то је по сла ла гла сни ка пред До бру Ви лу,31 
мо ле ћи је да их све пре тво ри у др вље и ка ме ње, јер је и то бо ље не го да пад ну у 
ру ке Злог Ви ле ња ка. До бра Ви ла по ку ша да охра бри сво ју вој ску. по зва у по
моћ ве тар се ве рац, за по ве ди сво ме је зе ру да се из ли је из оба ла,32 али све то ни
је ни шта по мо гло. Зли Ви ле њак је на ди рао и још ма ло је тре ба ло па да оп ко ли 
дво рац. Тад33 До бра Ви ла гор ко за пла ка па по зва Ру мен ку, Све тла на, Бро да ра34 
и Си ро та на и упи та их:

– Во ли те ли ви ше да пад не те у ру ке Злог Ви ле ња ка или да вас пре тво рим у 
биљ ке?

– Чи ни што знаш, са мо нас ње му не дај! – од го во ри ше они па да ју ћи на ко ле на.
– Ру мен ка, нај леп ша мо ја љу би ми це, бу ди кра љи ца цве ћа35 – ре че ца ри ца 

спу шта ју ћи јој ру ку на ра ме.
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И36 из ње се ство ри див на цр ве на ру жа, пр ва на све ту.
Ца ри ца за тим за гр ли Си ро та на па ре че:
– Бу ди веч но мла да зе ле на биљ ка и пу жи37 се уз др ве ће и сте ње, као што си 

и за жи во та чи нио.
И оба ви се око ка ме на зе лен бр шљан, пр ви бр шљан на све ту.
– Бу ди бе ли во де ни цвет – ре че та да ца ри ца Бро да ру – та ко ћеш увек пло

ви ти је зе ром као и до са да.
И ство ри се на је зе ру бе ли ло квањ, пр ви ло квањ на све ту, и за пло ви во дом 

као ма ли ча мац.
нај зад се ца ри ца окре те свом гла сни ку и ре че:
– Бу ди цвет ко ји ће веч но гле да ти у сун це, тво је38 су очи38 на ви кле на ње го ву 

све тлост.
И по ста де сун цо крет, пр ви на све ту, и окре те од мах сво је ве ли ко жу то око 

пре ма сун цу.
39а Зли је Ви ле њак све бли же до ла зио дво ру, те До бра Ви ла иза ђе пред сво ју 

вој ску и ре че:39

– Бу ди те др вље и ка ме ње и у свом за ча ра ном сну се ћај те се сво је ца ри це. 
Јед ног да на ћу вас опет, мо жда, по вра ти ти40 у жи вот из ко га сад од ла зи те.

по сле ово га од ле те ла је под обла ке, а не где да ле ко крај је зе ра остао је врт 
До бре Ви ле и у ње му пр ва ру жа, пр ви бр шљан, пр ви сун цо крет и пр ви ло квањ. 
а Зли Ви ле њак41 не ма ју ћи ви ше с ким да ра ту је, вра ти се као по ки сао у сво ју зе
мљу, ако је ве ро ва ти мо јој ба ки.
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пр стен на мор ском дну

Игра ла се не ка де вој чи ца на мор ској оба ли, па из гу би зла тан пр стен, ко ји 
јој је од мај ке остао. То се де си ло у тре нут ку кад је хте ла да за хва ти во де у 

ша ке: не ста шни обал ски та лас јој је ски нуо пр стен с ру ке и од нео га у мор ске 
ду би не. Си ро та де вој чи ца ни је зна ла шта да ра ди, па кроз плач ста де мо ли ти 
та лас да јој га1 вра ти,2 али је он већ био оти шао са оба ле 3у не по врат.3

4Њен плач чу ста ри мор ски јеж, ко ји се играо у пе ску на оба ли, па му се са
жа ли, те се бр зо као лоп та от ко тр ља на мор ско дно да по тра жи пр стен.

ус пут5 пр во свра ти у цр ве ни град ко ра ла. Та мо су се ди за ли ви со ки ко рал
ни двор ци6 ко ји ни су ли чи ли на на ше ку ће, већ на жбу но ве и др ве ће. у сва ком 
ру ме ном ко рал ном ли сти ћу, као у со би ци, жи вео је по је дан ма ли ста нов ник 
то га гра да. Мор ски јеж им ја ви да је де вој чи ца из гу би ла зла тан пр стен, и за мо ли 
их да му га до не су, ако у њи хо ву зе мљу за лу та.

по сле то га јеж свра ти у зе мљу сун ђе ра, ко ја је та ко ђе ле жа ла на мор ском дну. 
као ра зно бој на гне зда ста ја ли су сун ђе ри при чвр шће ни за сте ње мор ског дна, и 
из сва ке шу пљи не је ви рио по је дан си ћу шни ста нов ник, ра до зна ло по сма тра ју ћи 
про ла зни ка. Јеж и њих за мо ли да по тра же 7ту злат ну ствар чи цу дра гој де вој чи ци.7

Иду ћи та ко при спе у зе мљу где су жи ве ле мор ске са се, по ла жи во ти њи це 
по ла цве то ви. Гла ве и те ло им је ли чи ло на цве то ве пољ ске са се, а хра ни ле су 
се,8 као и оста ле жи во ти ње,9 ма њим жи во ти њи ца ма,10 цр ви ма и ри би ца ма. али 
мор ски јеж је био вр ло јак, за то је без бо ја зни ишао кроз њи хо ву зе мљу. И њи ма 
ре че о из гу бље ном пр сте ну, па по ђе да ље.

на ба са по том у за ви чај мор ских па у ко ва. Та мо је би ло вр ло ле по. Сва ки 
мор ски па ук је но сио на ле ђи ма по је дан ма ли врт, у ко ме су опет жи ве ле дру ге 
жи во ти њи це. За то се у њи хо вом за ви ча ју чи ни ло11 као да по мор ском дну ше та ју 
цве то ви и трав ке. кад чу ше па у ко ви да је де вој чи ца из гу би ла пр стен, од мах се 
раз ми ле ше12 да га тра же.

Јеж је још про шао кроз рас ко шна пред гра ђа мор ских зве зда, па свра тио нај
зад у до мо ви ну шкољ ки. Та мо је вла да ла ве ли ка ти ши на, као у нај ду бљим на шим 
шу ма ма. За тво ре не у сво јим књи жа стим ку ћа ма,13 шкољ ке су вред но пра ви ле 
би сер. на ули ци се ни је мо гло ви де ти жи ве ду ше. Тек је на ви ку је же ву по не ка 
отво ри ла вра та, и опет их бр зо за тво ри ла. До бри је жић је и њих за мо лио14 да по
тра же по сво јим ку ћа ма и ра ди о ни ца ма, ни је ли мо жда пр стен та мо упао.
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Та ко је за трен ока сав ша ре ни свет што жи ви на мор ском дну по шао да 
тра жи 15из гу бље ну ствар.15

ко ра ли су пре тра жи ли цео свој ру ме ни град, сва ку ули чи цу у ње му, али 
пр стен16 ни су мо гли на ћи. Сун ђе ри су ис пра ли во дом сва ку пу ко ти ни цу по 
сво јим ку ћа ма, али од пр сте на ни тра га. И шкољ ке су за ви ри ва ле17 у сва ку ку
ти ју, где су чу ва ле би сер, у сва ку со бу, али ни шта. Мор ске са се као ка кве прин
це зе,18 по се да ле су у сво ја ко ла19 у ко ја су би ли упрег ну ти ра ко ви20 и раз ми ле ле 
се кроз зе ле не пре де ле во де, тра же ћи га. ово пу то ва ње, раз у ме се, ни је би ло 
ла ко, јер су сва ки час на и ла зи ли не при ја те љи, про ждр љи ви мор ски раз бој ни ци, 
али су оне ипак ишле на пред, јер им је би ло жао де вој чи це.

И већ су сви би ли из гу би ли на ду, кад јед на ма ла љу би ча ста са са угле да где 
се не што све тли у вр ти ћу ста рог па у ка, с ко јим се сре те. она му ре че уми ља то:

– Мо лим те, ста ри, ста ни ма ло, чи ни ми се да у вр ту ко ји но сиш на ле ђи ма 
ви дим из гу бље ни злат ни пред мет.21

а ста ри мор ски па ук се на сме ја:
– па и ја сам по шао да га тра жим22 – ре че он23 – то је зби ља вр ло сме шно, 

ако га но сим на ле ђи ма 24и не слу те ћи то.24

Са са си ђе с ко ла, поп не25 се у врт на па у ко вим ле ђи ма, и зби ља на ђе пр стен 
где се за плео о не ку гран чи цу. од ра до сти она по ста де сва ру ме на, бр зо опет 
се де у сво ја ко ла, и, за хва лив ши ста ром па у ку, од ју ри је жу.26

а он као му ња хи тро по ле те на оба лу, где је,27 сва упла ка на, де вој чи ца опет 
се де ла. по ла ко, да она не при ме ти, оста ви 28про на ђе ну ствар28 крај ње не ру ке на 
пе сак и вра ти се у мор ске ду би не. Тек он оде, а де вој чи ца угле да опет свој из гу
бље ни пр стен и срећ на29 отр ча ку ћи. Си гур но је ми сли ла да јој га је та лас вра
тио, не слу те ћи шта су све за њу учи ни ле до бре мор ске жи во ти њи це.
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Тра ве го во ре ба ки ним гла сом1

Дав но, пре мо жда сто го ди на, жи вео је на уч ник Јо сиф пан чић. Још док је 
био ма ли, во лео је да за ви ру је по тра ви, да пре бро ја ва ли сти ће у цве ту, 

пра шни ке,2 да се3 рас пи ту је ка ко се ко ја биљ ка зо ве. по шље га ба ка да је што 
по слу ша, а он од мах умак не у врт или на обли жњу по ља ни цу, па че пр ка по бу
се њу и ко ро ву или4 бе ре цве ће. Ње га је ра до ва ло ру ме ни ло биљ ки,5 зла та ста 
бо ја љу ти ћа, ми рис ме тви це,6 чу дио се аф ту ши ним цр ним бо би ца ма,6 се део7 у 
ко ли би ца ма ко је па вит пле те из ме ђу жбу ња,8 ју рио за па пер јем ма слач ка.9 кад 
је по шао у шко лу, олов ку и хар ти ју је тро шио нај ви ше на цр та ње би ља, и увек је 
тач но по га ђао ко јом бо јом тре ба обо ји ти ко ји цвет.9

он је биљ ке осе ћао као сво је дру го ве. 10Чи ни ло му се, док ве тар мр си ли ва
ду, да га са свих стра на за дир ку ју ти дру го ме не му шти, не ми ство ро ви. Чи ни ло 
му се да му го во ре.10

Де ча чи ћу пан чи ћу,
чик по го ди ко сам,
чик по го ди где сам!
ле во ко рак је дан,
за тим де сно осам,
ја ћу та мо би ти,
за па уч јом ни ти.

Тек он за ђе да тра жи 11то га за дир ки ва ла,11 а вик не дру ги:

Де ча чи ћу пан чи ћу,
на тру ло ме па њи ћу
ста ну је нас се дам.
До ђи к на ма, пан чи ћу,
по сре бр ном лан чи ћу
што се та нак пру жа
до на ше га12 су се да,
оклоп ни ка пу жа.

Де чак та мо по жу ри и на ђе се дам ру мен ка стих гљи ва, свих се дам 13се на че
ти ло13 на јед ном ко ре ну14 као да се око не чег оти ма ју. он од мах по зна да су то 
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

оне гљи ве што му их ба ка пе че за ужи ну и об ра ду је се што је ви део где оне ра сту. 
по ђе да ље, а не ко опет до ви ку је:

Де ча чи ћу пан чи ћу,
оби ђи да ле ко,
ја сам змиј ско мле ко,
отров ни ца ру са.

али је и пан чић,15 као и сва де ца,16 во лео да ви ди баш оно што му се бра ни, 
17па је17 раз гр нуо18 тра ву и угле дао леп жу ти19 цвет са пу но пра шни ка. Бр зо га је 
уз брао и20 из21 ма ља вог ста бла је по те кло жућ ка сто мле ко 22те му опри шти ло22 
ко жу. 23кад је до шао ку ћи, по ка зао је опри ште не ру ке ба ки, а она је уз вик ну ла:23 
„па то је змиј ско мле ко учи ни ло! Сре ћа што га још24 и у уста ни си ста вљао.“ 
25Де чак је сад је два че као да опет на бе ре ру се па да је ма ло гриц не, да ви ди шта 
ће би ти. он чак и про гу та ма ло те тра ве и у же лу цу га ста де ки да ти. Раз у ме се, 
ба ки о сво јој не по слу шно сти ни је смео го во ри ти и са ка ја њем је слу шао ње но 
ја ди ко ва ње док му је ну ди ла теј од ка ми ли це.25

Мно го пу та се до го ди ло да је26 до шао ку ћи са гла во бо љом, а27 ба ка му28 од
мах ку ва ла је ди ћа,29 кан та ри о на,30 зеч ју сто пу. Мно го пу та му31 је на по се че ни 
прст пре ви ја ла би ље ко је је од мах за у ста вља ло крв и бо ло ве. Та ко је он већ у ра
ној мла до сти 32ис ку сио моћ би ља, по знао мно ге ње го ве осо би не. Мно ге ства ри 
ко је су по сле би ле осно ва ње го ве на у ке о ра сти њу за па зио је у свом при мор
ском се лу, уз сво ју ба ку и дру ге љу де из на ро да, ко ји су са при ро дом жи ве ли у 
при ја тељ ству.32

33Та да је34 при ме тио да има биљ ки35 као и на ро да36 ко је 37не ће да се се ле ни
куд37 из сво је до мо ви не,38 ра сту увек где су од пам ти ве ка ра сле,39 не ке опет мо
жеш ви де ти сву где,40 сву где се41 до бро сна ђу и на пре ду ју. 42За па зио је још та да42 
ка ко се мно ге отров не биљ ке, 43 као зли љу ди по ре чи и по гле ду, по зна ју по ми ри су. 
Ба ка је го во ри ла: „Знаш што про си нац та ко 7ми ри ше? Да би га се го ве да чу ва ла. 
он је за њих отро ван. И би ље има свој је зик, тре ба га са мо раз у ме ти.“

ка сни је, кад је по стао ис пи ти вач би ља у Ср би ји, па на и ђе на биљ чи цу с ко
јом се сре тао у де тињ ству,44 учи ни му се да45 се срео са46 сво јим зе мља ком,46 
дру гом из де тињ ства.47 До га ђа ло му се да из шу мо ра ли вад ских тра ва опет за
чу је глас за ко ји не мо же да од ре ди да ли је48 трав ка49 из род ног кра ја или ти хи 
ша пат ње го ве ба ке, да ли се то као не кад гла си ди вља го ру ши ца или га ба ка из 
ве ли ке да љи не вре ме на упу ћу је ка ко да ра ди:47

ко хо ће да пе ва
чи сто као пти це,
нек по пи је ма ло
ди вље го ру ши це.

по зна ћеш је ла ко
по цве ти ћу жу ту,
по пе ра стом ли шћу
ста блом ра за су ту.
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кад на и ђе на биљ ку 48ко јом га је у де тињ ству ба ка ле чи ла48 и за пи су је у бе
ле жни цу49 ње не осо би не, опет као да чу је ба кин ша пат:

Ви диш оно ста бло
крај ба ре из ра сло,
цваст као грозд бео,

то је ба кин жлич њак
че сто га је те би
ста вља ла на ма сло
да би бо ље јео.

а од не куд са по то ка, где ра сте ко жа сто, дла но ли ко ли шће ко пит ња ка, чи ни 
му се да до ла зи жу бор:

Ти се се ти ка ко
при ча ла је ба ка
да гро зни цу ле чи
ли шће ко пит ња ка.

кад отво ри бо та ни ку, сли ке би ља у њој на јед ном ожи ве и вра те га ча сом у 
де тињ ство и мла дост. учи ни му се да ви ди врт око ро ди тељ ске ку ће где се под 
стре хом су ши хај дуч ка тра ва, кан та ри он, зо ва, сми ље. по не кад про цве та пред 
по гле дом ли ва да где се упо знао са све том тра ва.49 као50 да га ба ка во ди за ру ку 
и го во ри му: „ето то је броћ, у ко ме се де ци бо је чак ши ри це. То је са пу ња ча, чи
јим ко ре ном же не са се ла пе ру. То је ко ко ти ња, ко јом се дво је се о ске де це из ле
чи ло од ује да зми је. а ту је хо ћуне ћу, чи је си51 ли сти ће то ли ко пу та ки дао. Ту 
је пе лен,52 од ко га53 и ка ме ње ми ри ше.“

Та ко је пан чић 54мно ге књи ге на пи сао о би љу,54 про на шао трав ке и цве то ве 
ко је ни кад ни ко од на уч ни ка 55ни је до тле55 при ме тио, и56 све 57пра ћен успо ме
на ма на сво је пр ве су сре те са би љем, успо ме на ма на сво ју ба ку.57
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Бај ка о ла бу ду

Жи ве ла је на вр ху пла ни не ма ла Сне жа на, кра љи ца зи ме. на но жи ца ма је 
има ла ци пе ле од сре бра, би ла је огр ну та бе лим пла штом1 по пр ска ним 

сне жним зве зда ма, на гла ви је но си ла ле де ну кру ну2 ко ја се пре ли ва ла у без број 
бо ја кад сун чев зрак на њу пад не. кра љи ци зи ме ни је би ло хлад но ни на вр ху 
пла ни не. Спа ва ла је у сне жном гне зду, го ли ша ва се ва ља ла по сме то ви ма, лоп
та ла се по цео дан са па ху љи ца ма, во зи ла се по је зе ру 3на не кој цр ној пти ци 
ту жно обо ре не гла ве.3 4ка ко је Сне жа на би ла вр ло мла да,5 мо гла је са свим 
удоб но да јој6 сед не на кри ло. па да ле су на то је зе ро и дру ге пти це, ди вље пат ке 
и гу ске, али оне су би ле ису ви ше ма ле да би мо гле ма лој кра љи ци зи ме слу жи ти 
уме сто чам чи ћа.

7Че сто је Сне жа на ми сли ла за што ли је цр на пти ца ту жна, за што увек оба ра 
гла ву и јед ном је упи та:7

– Мој цр ни чам чи ћу, 8за што си увек8 то ли ко ту жан?
– ка ко, ма ла кра љи це, знаш да сам ту жан? Ти хо пе ву шим пло ве ћи је зе

ром;9 кад те на оба ли угле дам, увек ти ра до сно ма шем кри лом10 – од го во ри 
пти ца око ли ше ћи.

– Ту жан си, ту жан, чам чи ћу, увек су мор но оба раш гла ву и гле даш у во ду. 
Ре ци ми шта те то мо ри, мо жда ћу ти по мо ћи11 – ре че Сне жа на опет.12

али пти ца не од го во ри ни шта, са мо још ви ше по гну гла ву и за пло ви бр же. 
13Сне жа на то га да на13 ни је 14ви ше хте ла14 да на ва љу је пи та њи ма, али се твр до у 
се би од лу чи15 да до зна тај ну цр не пти це. 16Стал но је16 кри шом по сма тра ла из 
свог сне жног гне зда, да би ви де ла шта ра ди кад је са ма. Та ко по сле17 не ко ли ко 
да на опа зи18 да је пти ца још ви ше по гла гла ву, као да се за гле да ла у сво ју сли ку 
у во ди, и пло ви ла га но, ла га но, ре као би чо век не ми че се. Са мо кад не ко ли ко 
тре ну та ка Сне жа на окре не по глед на дру гу стра ну и опет га вра ти на је зе ро, 
опа зи да се пти ца ма ло од ма кла са ме ста где је би ла. 19Бр зо се19 из свог гне зда 
спу сти20 до је зе ра, 21па по но во упи та:21

– Чам чи ћу мој цр ни, ре ци ми што си ту жан? Ја сам кра љи ца све ове бе ли не, 
кра љи ца сам зи ме и сне жних па ху љи ца. Зар не ве ру јеш у мо ју моћ? Хај де 22про
во зај ме је зе ром,22 па ћеш ми он да ре ћи сво ју тај ну.

пти ца ти хо до пло ви глат ком по вр ши ном во де, не ди жу ћи на њој ни јед ног 
та ла си ћа, пру жи сво је кри ло, и кад Сне жа на се де на ње га, оти сну23 се по ла ко 
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сре ди ни је зе ра. око ло је све би ло бе ло: бе ле ле се гра не и ста бла др ве ћа, бе ле ли 
се обла ци на не бу, бе ле ле се ве ве ри це што су кат кад ско чи ле с гра не на гра ну, 
бли ста ла се од бе ли не Сне жа на, кра љи ца зи ме.

– Ма ла кра љи це, од већ сам сад уз бу ђе на и не мо гу ти ре ћи шта ме ти шти – 
про збо ри нај зад пти ца24 – али25 до ве че 26до ђи опет26 на оба лу27 па ћеш чу ти.

Це лог да на је Сне жа на би ла не мир на,28 је два че ка ју ћи да пад не ноћ.29 кад30 
се смр кло, оти шла је 31на оба лу је зе ра, где је цр на пти ца већ че ка ла.31 Скри ве на 
у но ћи,32 ис по ве ди ла се ти хо кра љи ци зи ме:

– Све је око ме не би ло: и др ве ће,33 и не бо,34 и зве ри,35 и ти, ма ла кра љи це; 
са мо сам ја од но ћи цр ња. За то ме мо ри ту га.

Чув ши то,36 Сне жа на ра до сно ре че:
– кад ти је то је ди на не во ља,37 чам чи ћу, не бри ни!38 учи ни ћу да по ста неш и 

ти бео. За пло ви но ћас на сре ди ну је зе ра и че кај.
по сле ово га 39кра љи ца је оти шла до ле де не ку ле ме ђу сте њем где је жи ве ла 

Сре бр на Зве зда, мај ка свих па ху љи ца. Мо гла јој је и за по ве ди ти, али Сре бр на 
Зве зда је би ла мно го, мно го ста ра, па је Сне жа на због то га уми ља то за мо ли:39

– 40До бра Сре бр на Зве здо, ти што си још мо јој мај ци оде ћу тка ла,40 по шљи 
но ћас на пти цу што сто ји сред је зе ра ја то па ху љи ца и по кри њи ма за у век ње но 
цр но пер је. учи ни да се су тра про бу ди сва41 бе ла као снег мог пре сто ла.

Та ко је42 мо ли ла Сне жа на, а цр на пти ца уз дрх та ло че ка ла на сред је зе ра. 
кад би око по но ћи,43 сан пти цу44 са вла да, она45 по ло жи гла ву на кри ло и оста де 
та ко не по мич на. а истог ча са па де ја то па ху љи ца и сву је за ве ја, те у тре ну46 по
ста де бе ла као снег на пре сто лу кра љи це зи ме.

ују тру Сне жа на опа зи да47 во дом пло ви бе ли48 ла буд, 49пр ви ла буд на све ту.49 
Дру ги су се50 по сле то га ра ђа ли и уми ра ли, али тај пр ви још и сад жи ви и по 
истом је зе ру во зи Сне жа ну, кра љи цу зи ме.
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Ру ке

Мно го смо сви во ле ли сво ју тет ку из Бран ко ви не. Са ње је ве јао ми рис би ља 
из по врт ња ка, ми рис но вог бра шна, све жих ле пи ња и не на че те из вор ске 

во де. ка ко је увек не што ра ди ла, би ли смо је жељ ни и го то во смо мр зе ли све те 
ње не по сло ве: пле вље ње ле ја, ме ше ње хле ба, од ла зак на ре ку. Же ле ли смо да 
с на ма раз го ва ра и да нас ма зи од ра да око ре лом ру ком, ко ја је под оштром 
пр вом по ко жи цом би ла ме ка и то пла као све жи хлеб.

Јед не не де ље по сле под не учи ни ло нам се по не ким зна ци ма, да не ма мно
го по сла: би ла је ста ви ла ко ска ни жу ти че шаљ у ко су, обу кла пра знич не ци пе
ле и ми ри са ла на но ви са пун ко ји је де да у су бо ту до нео из Ва ље ва. по сла ли 
смо за то нај мла ђег из ме ђу се бе да је мо ли да ви ше ни шта не ра ди, већ да са на ма 
ма ло ше та,1 или нам пе ва. За не ко ли ко тре ну та ка он се вра тио2 ве сео, ви чу ћи 
још из да ле ка:

До ћи ће те та
да нам за го не та!

учи ни нам се да су ту вест по че ли око нас цвр ку та ти и врап ци, да3 ју је за
шап тао4 ве тар, да је де ли ла на сло го ве во да што је ка па ла из ли ме не че сме за 
пра ње ру ку. утом је она сти гла ме ђу нас и спу стив ши се на ду гу зе ле ну тра ву 
пред ку ћом, упи та ла је:5

ко ја су чо ве ко ва
два при ја те ља нај бо ља?

Ми смо се ста ли над ме та ти. Сва ки је же лео да на се бе при ву че тет ки ну па
жњу. Ја ви ли су се пр во нај мла ђи, па основ ци и гим на зи сти:

Де да и ба ка!
отац и мај ка!
Стр пље ње и во ља!

Тет ка је од ма хи ва ла од реч но гла вом и по на вља ла сме ше ћи се:

Два при ја те ља нај бо ља!
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Ми смо се опет ја вља ли истим ре дом:

пас и мач ка!
Ва тра и во да!
Сун це и сло бо да!

опет је тет ка да ла6 знак гла вом6 да смо по гре ши ли, и за то се над ме та ње 
на ста ви ло:

коњ и кра ва!
књи га и спра ва!
Ср це и гла ва!

а тет ка се сме ши и ве ли пре кор ним гла сом:

И ви ми шко лу учи те,
а ни ка ко да по го ди те!
То су ру ке, то су на ше ру ке!

Би ли смо за чу ђе ни и раз о ча ра ни. не ки су твр ди ли да су то зна ли, са мо ни су 
хте ли да ка жу, а она је на ста ви ла, спу стив ши у кри ла сво је од сун ца пре пла ну ле 
ру ке, као да је хте ла да нам их до бро по ка же:

Ру ке нас хра не,
ору, се ју и ме љу жи то,
7оне су род ни је не го гра не,
оне су све тле, да зна те и то!
оне на ог њи шту па ле ва тру,
оне зе мљу и во ду кро те,
оне при ро ди вред ној по ма жу
да нас окру жи све том ле по те.
Ру ке су као и ср ца људ ска,
све на њи ма оста вља тра га,
сва ка на њи ма цр ти ца уска
спо мен је на рад на ју тра дра га.

Мо жда тет ка и ни је го во ри ла у пе сми, али се на ма чи ни ло да је сва ка ње на 
реч пе сма, да го во ри о не чем мно го ле пом што још не мо же мо до бро схва ти ти. 
од не куд је на и шао и де да и за у ста вио се да ослу шне о че му нам тет ка го во ри. 
кад је она за вр ши ла, до дао је и он:

Ру ке нас бра не од на па да ча,
не да ју8 да нас ико вре ђа,
не да ју9 да нас зли над ја ча,
не да ју10 пре ко на ших ме ђа,
из ба вљу ју нас роп ства и сте га.
Чо ве ку би без ру ку би ло
као без ви да очи ње га.
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Де ду 11го то во ни смо11 ни слу ша ли. Гле да ли смо сви не тре ми це у тет ки не 
на ко ле на по ло же не ру ке, пу не оних тра го ва и ожи ља ка о ко ји ма је го во ри ла, 
пу не ру ме них 12цр та и мо дрих12 као на ма па ма. Зо ра је спу сти ла прст на све жу 
ма лу опе ко ти ну на ње ној ру ци и да по ка же ка ко је раз у ме ла шта нам је тет ка13 
го во ри ла, ка за ла је:

Те цр не14 пе ге зна че
да си опет хлеб пе кла!

Дра ган је при хва тио:

Та за ре зо ти на зна чи
да си др ва са ма се кла!

До да ла је15 За га:

Ти убо ди, тет ки це ми ла,
зна че да си но ћас ши ла!

И За ре се по жу ри16 да ода хва лу тет ки ним ру ка ма:

а ти нок ти очвр сну ти,
да си пе пео згр та ла љу ти!

по сле смо, ко ли ко год нас је17 би ло, спу сти ли јој гла ве и че ла на ру ке и ко
ле на и осе ћа ли по дрх та ју18 ње них пр сти ју, по то пло ти дла на, ка ко јој је то би ло 
при јат но.
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Ма ли1 ба ук

Јед не мрач не по но ћи је се ње ро дио се у ја ми Ба ук. Био је та да ма њи од сен ке 
ка кве вра не и је два се др жао на сво јим ме ким но га ма. Ме сец да на ни је ниг де 

из ја ме из ла зио, мај ка му је до но си ла хра ну и пи ће уну тра и учи ла2 га да пу зи 
и хо да. а кад је по сле3 ме сец да на иза шао4 у ја ру гу, био је већ пра ви ба ук, ве
ли ки5 и црн, да га ни си мо гао раз ли ко ва ти од та ме ни на6 ме тар раз да љи не. 
Је ди но кад за па ли сво ја два огром на ока, фе ње ри ма слич на, знао си да је не где 
у бли зи ни.

кад је на пу нио ме сец да на,7 ма ти му је ре кла:
– Вре ме је да поч неш учи ти свој за нат. Шу мар има де се то ро де це,8 по ку шај9 

но ћас да их упла шиш. За јед но са мра ком до ћи ћеш пред ње го ву ку ћи цу, а10 кад 
шу мар ка иза ђе11 на по ље да ку пи ивер је,12 ти ста ни на вра та и из бе чи очи;13 а чим 
де ца уда ре у дре ку, бе жи опет у мрак14 да те шу мар не би ухва тио.

– а шта да ра дим ако по ју ри за мном у шу му? – упи та упла ше но ма ли15 Ба ук 
сво ју16 мај ку.

– Бр зо се ус пу жи уз др во и обе си му17 се о гра не. Шу ма ру ће се 18од те бе 
учи ни ти18 да је обич на ноћ на та ма. а кад он про ђе,19 си ђи па бе жи у ја му.

Ба ук је20 бр зо из у чио свој за нат, а то му и21 ни је би ло та ко22 те шко, јер је 
већ у кр ви но сио же љу да пла ши свет. кад се спу сти ноћ и шу мар и же на23 24иза ђу 
на по ље, он ско чи на про зор или ста не на25 вра та, упа лив ши сво је ве ли ке очи. 
ко ра ци су му би ли ти ши од ко ра ка са ме но ћи и де ца би га увек из не на да26 опа
зи ла пред со бом. Ста јао је сли чан ка квом ве ли ком цр ном се ну: ни су му се раз ли
ко ва ле но ге ни ру ке од оста лог те ла. Ви де ћи га та ко стра шног,27 де ца су уда ра
ла у ври сак, а он је он да од мах од ла зио у та му.28 До бро се са мо увек чу вао да не 
на и ђе кад су шу мар и шу мар ка29 код ку ће.

Ипак се до го ди ло30 да на тра па јед ном31 кад су и њих дво је 32би ли са де
цом32... Та ман је стао на праг и упа лио очи, а шу мар по ју ри33 из ку та34 са се ки
ром ви чу ћи:

– Ти ли си онај што ми пла шиш де цу! Сад ћеш ви де ти сво је до бро ју тро.35

ка ко то шу мар ре че, Ба ук по ју ри у ноћ и из ме ша се са та мом. уза луд је чо
век36 лу тао око ку ће и по шу ми, од чу до ви шта ни тра га ни гла са. Мо жда се и 
ус пу за ло не где на др во и од о зго се сме ја ло по дру гљи во. ко ће зна ти кад је око
ло37 по мр чи на.
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Вра ти се шу мар љу тит38 у ку ћу и ста де39 се са же ном до го ва ра ти ка ко да 
ухва те Ба у ка. по сле ду гог са ве то ва ња она пред ло жи:

– ка ко би би ло да си ђеш у се ло и узмеш од ри ба ра мре жу. Мо жда ће мо га 
њо ме мо ћи уло ви ти. Раз ма хи ва ћеш око се бе као кад се хва та ју леп ти ри, па ћеш 
га40 мо жда 41та ко за ка чи ти.41

об ра до ва се шу мар овом пред ло гу42 па по хва ли же ну.
– Ви дим сад43 – ре че44 – да и же не зна ју по не што па мет но да сми сле. Ста ћу 

су тра уве че иза вра та па ка ко де ца за ври ште, ја ћу мре жу ба ци ти, мо ра ће45 се у 
њу за пе тља ти.

Су тра дан се спу сти у се ло и узе нај ве ћу мре жу од ри ба ра па пред ноћ ста
де вре ба ти иза вра та. И ка ко чу деч ју ври ску, по ју ри с мре жом раз ма ху ју ћи и 
де сно и ле во, али ни шта. Ба ук му се сме јао са са ме кућ не стре хе. не мо гу ће46 
је би ло опа зи ти га, кад се47 ни је раз ли ко вао од там них обла ка ко ји су ви си ли 
над стре хом.

е, али је уско ро пао снег. Шу ма је по ста ла бе ла, зе мља је по ста ла бе ла, кров 
на ку ћи је по бе лео. Сен ке под др ве ћем ни су би ле она ко ду бо ке као за вре ме је
се ни. Вра на се мо гла ви де ти чак на су сед ном бре гу, по зна ва ле се сто пе48 зе че ва 
и пти ца, а не са мо љу ди и ву ко ва, те шу мар ве се ло ре че:

– Сад је до ли јао! на овој бе ли ни ћу га ла ко ухва ти ти.49

Та да50 је већ51 Ба у ко ва ма ти би ла52 умр ла, а53 ни ко ни је имао да му ка же 
да се по сне гу мо ра мно го ви ше чу ва ти, јер54 ње го ва цр на при ли ка мно го55 од у
да ра56 од сне жне бе ли не. За то он, као и обич но, кад па де пр ви снег,57 кре те 
но ћу да пла ши шу ма ре ве ма ли ша не. ни слу тио ни је да шу мар кроз про зор 
гле да58 где се ва ља мра чан, као се но, пу жу ћи59 се уз гред уз ста бла др ва, ваљ да 
да пре пад не ве ве ри це. ни на ум му ни је па да ло да60 иза шу ма ре вих61 ле ђа ви ре 
де ца,62 ко ју 63је сва ку ноћ пла шио, и да се ра ду ју што ће га нај зад њи хов отац 
ухва ти ти.63

кад је64 Ба ук био бли зу ку ће, шу мар је шче пао65 мре жу и 66ис тр чав ши на
по ље ра до сно уз вик нуо:66

67– Сад си до ли јао!68

69Био је за бо ра вио и он да ће га чу до ви ште по сне гу опа зи ти и за жди ти у 
по ље. Са мо са да је шу мар мо гао бар да га ју ри. Чу до ви ште је ипак ве што уз ми
ца ло, ска чу ћи из јед не сен ке у дру гу.69

– на шао си мо ју де цу да пла шиш, је ли! Др жи се сад до бро! – 70ви као је шу
мар ју ре ћи за њим.70

71не где пред са мом ја ру гом успе да му на ба ци72 мре жу на гла ву и да га та ко 
обо ри на зе мљу. утом73 бе ше сти гла и же на те га до бро за ве жу и ста ну се са ве
то ва ти шта с њим да учи не. 74од лу че да га за вре ме но ћи за тво ре у трап па да му 
ују тру су де.74 75За ве жу до бро мре жу и чо век је упр ти на ра ме. оче ки вао је да ће 
те рет би ти те жак, али је Ба ук био лак као да си ма ло по мр чи не у вре ћу за ве зао. 
ус пут је шу мар сва ки час уз ви ки вао:

– на шао си мо ју де цу да пла шиш, је ли?
Же на је,76 ме ђу тим,77 раз ми шља ла ка квом би ка зном тре ба ло на му чи ти ма

лог на сил ни ка. у раз го во ру и уз бу ђе њу су и за бо ра ви ли да по ко ји пут78 по гле да
ју у мрак. кад сти го ше ку ћи, има ју шта79 ви де ти: Ба ук се кроз мре жу из ми го љио 
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и уте као, јер је имао осо би ну и да се на ду ва као мех и да се ску пи као ора шчић, 
а ка ко је био ла ган, шу мар ни је при ме тио кад му је струг нуо.

Са мо80 из гле да81 да се Ба ук та да био мно го пре пао од мре же, јер се ни кад 
ви ше ни је у тој шу ми по ја вљи вао.

Та ко је при ча ла ме ни мо ја ба ка. И не мој те сад, де цо, за гра ји ти да Ба у ци не 
по сто је, ја то знам бо ље не го ви, али во лим да се се ћам ба ки них при ча.75
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при ча о раз ма же ној ца ри ци

у, да ле кој не кој зе мљи жи вео је мла ди цар. ни је се зна ло је ли леп ши или 
,пле ме ни ти ји и за то га је цео свет во лео. ни је имао при ја те ља са мо ме ђу 

љу ди ма не го и ме ђу бу ба ма, зве ри ма и пти ца ма.
Јед не го ди не зи ма је би ла вр ло ду га и пче ла ма у це лој зе мљи не ста де ме да, 

те су ро је ви ма уми ра ле. он да пле ме ни ти цар отво ри све ћу по ве и бу рад с ме
дом што их је имао у свом двор цу и по сла љу де да га раз не су1 пред пче ли ња
ке. За се бе не оста ви ни јед не је ди не2 ка пљи це. И су тра дан по ђе по ца ре ви ни 
да ви ди је ли би ло до вољ но оно што је по слао. а из пче ли ња ка га до че ка ра
до сно зу ја ње:

До нео си на ма спас!
кад ти те жак до ђе час,
зо ви са мо, ца ре, нас.

Дру ги пут,3 опет,4 кад је ло вио са сви том по не кој ве ли кој пла ни ни, где је 
би ло мно го мра ви ња ка, ње го ви љу ди ста ну да их га зе и раз о ра ва ју; али им пле
ме ни ти цар за по ве ди да се ни јед ног ви ше не сме ју та ћи и по ђе у дру гу пла ни ну 
да ло ви. као за хвал ност, чу за со бом мра ве:

До нео си на ма спас!
кад ти те жак до ђе час,
зо ви са мо, ца ре, нас.

а кад је јед не зи ме за по ве дио да се на сва ко др во у ње го вој ца ре ви ни обе си 
по ка вез пун се ме ња и мр ва, и пти це му по ну де сво ју по моћ, ако му кад ус тре ба.

кад је пле ме ни ти и ле пи цар већ до ра стао за же нид бу, ве ли ка ши га оже не 
кра ље вом кће ри5 из су сед не зе мље, нај леп шом де вој ком у де сет окол них зе ма
ља. Цар је сав сре ћан и по но сан био што је до био та ко ле пу де вој ку,6 али му је 
убр зо сва ра дост би ла за гор ча на, јер се но ва ца ри ца по ка за вр ло охо ла због сво је 
ле по те и вр ло раз ма же на. Ста де да зах те ва од ца ра да јој ис пу ња ва же ље ка кве 
ни јед на па мет на же на не би има ла.

7пр вог ју тра7 об ја ви да ће се се дам пу та днев но ку па ти у мле ку. Цар по ку
ша да је од вра ти, али чим по гле да у ње но ли це, од мах мо ра де да по пу сти, то ли ко 
је ле па би ла.
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Су тра дан јој се већ то до са ди и по же ле да се ку па у ми ри су од нар ци са, 
опет се дам пу та на дан. Цар јој ре че да у де сет окол них ца ре ви на за је дан дан 
не мо же на ћи то ли ко8 ми ри са. Ме ђу тим, чим по гле да у ње но ли це, по пу сти, 
па иза ђе у врт да раз ми сли9 шта да ра ди. кад по ред10 ње га из ле те три пче ли це 
и за зу је:

не бри ни се, ца ре! Знај,11

12до ве чер ње пр ве та ме
13до не ће ти пче ле са ме
14за ца ри цу ми рис тај.

И утом15 сва ца ре ви на за бру ја од зу ја ња пче ла. Ми ли о ни ро је ва по ђо ше да 
бе ру ми рис за ца ри цу и већ до но ћи она се оку па у ње му без број пу та.

Сад је мла ди цар ми слио да ће ле по ти ца ду го би ти за до вољ на, али већ 
иду ћег да на она по же ле да се ку па у ро си. оп чи њен ње ном ле по том, цар ни је 
мо гао да јој то од рек не, а ни је знао ка ко же љу да јој ис пу ни. Та да се се ти 
пти ца и оде у шу му да им се по жа ли. оне су то, ме ђу тим, већ зна ле и до че ка
ше га пе смом:

Раз ве дри се, ца ре мла ди!
Зе мљу имаш ро се пу ну,
16по пла ни ни, по до ли ни, по ли ва ди,
17пти це ће је у свом кљу ну
18на па пер ју сво јих кри ла
19с цве ћа сне ти
20и до не ти.

на јед ном се це ла зе мља за о ри од пти чи је пе сме. Ми ли о ни ја та кре то ше да 
зби ра ју ро су за ца ри цу. И це лих се дам да на она се ку па ла у њој и ца ре вић је ми
слио да ће већ би ти крај ње ним лу дим же ља ма, али 21њој се21 осмог да на прох те 
да се ку па у со ку од ја го да и да се це ла ца ре ви на по спе њи ма, ка ко би слат ким22 
да хом све ми ри са ло.

Тад не срећ ни, ле по том ома ђи ја ни цар, по ђе у пла ни ну мра ви ма. а они га 
од мах охра бре:

До шао си у час пра ви,
23по мо ћи ће те би мра ви:
24где се спа ва, где се хо да,
25ми ри са ће дах ја го да.
Сок ће њи хов свуд се ли ти,
26кра љи ца ће ли це ми ти.

у истом ча су зе мља се за цр ни од мра вљих че та. За ме сец да на ниг де у све ту 
ни је оста ло зре ле ја го де, све су би ле по бра не за раз ма же ну ца ри цу.

Цар је за то вре ме оче ки вао у стра ху шта ће но во из ми сли ти ње го ва же на. 
по не кад је же лео да је ка кав ча роб ник27 учи ни ма ње ле пом, да јој про ду жи нос, 
или сма њи очи, или на гр ди ли це. Ве ро вао је да би се он да ње ним же ља ма мо гао 
од у пре ти. Сре ћом га ње го ви при ја те љи спа су. То је ова ко би ло.
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

по сле28 ме сец да на, по што се ис ку па ла си та у со ку ја го да, усред ле та по же
ле да се ињем и сне гом уми ва. кра љи ца пче ла истог ча са та да за по ве ди три ма 
пче ли ца ма:

оста ви те жа о ку
29злој ца ри ци на оку,
30на но су и бра ди,
31да се ње них ћу ди
спа се наш цар мла ди.31

оне по слу ша ју и до бро из у је да ју ца ри цу, да је по ста ла на мах нај ру жни ја 
же на на све ту, но са ве ли ког као кром пир, ско ро не ви дљи вих ки не ских очи ју и 
бра де ко ли ко лу бе ни ца. Ви де ћи је та кву, цар од мах по бе же из дво ра, нео се
тљив пре ма ње ним мол ба ма. Тек кад је обе ћа ла да не ће ви ше ни шта из и ски ва
ти32 вра ти се и до ве де ле ка ре да је из ви да ју.

по сле ово га, она по ста ма ло бо ља, али ка ко раз ма же ност не мо же од мах да 
се из ле чи, из не на да јој се опет прох те јед ног да на по сте ља од ру жи ног ли ста и 
да се сва зе мља по спе ру жа ма. За ово,33 сре ћом, од мах до зна краљ мра ва34 и за
по ве ди сво јој сви ти:

не ка мо ја вер на сви та
35на шем ца ру бр зо хи та.
36и ца ри ци не ми ли це
37уна ка зи ле по ли це.

Мра ви је два до че ка ју да јој се осве те што је му чи ла њи хо вог пле ме ни тог 
при ја те ља, и то ли ко је из у је да ју да је цар ни је мо гао по зна ти. Тек кад је про го
во ри ла, ви део је зби ља да је то она и по што му је обе ћа ла опет да не ће ви ше 
има ти лу дих же ља,38 са жа ли се и за мо ли ле ка ре да је 39ле че од мра вљих ује да.39

по сле ово га про шла је ско ро го ди на да на, а раз ма же на ле по ти ца је жи ве ла 
скром ни је не го што се од ње40 оче ки ва ло. Са мо на рав чо ве ко ва не мо же то ли ко 
бр зо да се про ме ни и она опет јед ном за тра жи од ца ра да јој од ви ли не ко си це 
на чи ни ха љи ну и по сте љу.

Цар сви ју пти ца, орао, кад ово чу,41 до вик ну са пла ни не:

на бе ри те бр зо, пти це,
42ко при ви це,
43да ца ри ци на жа ри те
44ле по ли це.

ка ква је ца ри ца по сле ово га из гле да ла де ца до бро зна ју, јер че сто с ко при
ва ма има ју по сла. За то јој по сле ово га ни кад ви ше ни је па ло45 на ум да ца ра му
чи. по ста ла је исто то ли ко скром на ко ли ко је он био пле ме нит и жи ве ли су 
ота да пот пу но срећ но.
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при ча о лор ду Фор ду

1 у до ба кад су се пр ви ауто мо би ли ста ли ја вља ти у на шој зе мљи, ис кр сну1 
јед ног ле та на дру му од Ва ље ва до Шап ца2 обес тан,3 нов ауто. До тле тај пут 

ни је ви ђао та квих тр ка ча; њи ме су са мо4 обич но ми ле ла во лов ска ко ла, ка ска ле 
ко чи је. ко чи ја ши су во зи ли оба зри во, свак се сва ко ме скла њао с пу та. умор ни 
пе ша ци увек би на шли на тим ко ли ма го сто прим ства те се про во за ли по ко ји 
ки ло ме тар.

кад5 се пр ви пут Форд по ја ви на том6 пу ту, ужа сан7 страх овла да сви ма ко
ли ма. пе ша ци, то ва ри с др ви ма, во зо ви се на то ли ко се збу ни ше да не зна до ше 
куд ће кад ауто мо бил ска тру ба опо ме ну:

Труту, труту!
Бе жи те, ко ла, бе жи те, ко ли ца,
са мо га сме ра.
Иде Форд, мла ди лорд,
ве тар те ра.

Во лов ска ко ла зде сна,8 ми сле ћи да се с њим мо же пре го ва ра ти, за у сти ше:

по че кај, бра те, куд жу риш та ко!
Во зи као ми људ ски, по ла ко.

не освр ћу ћи се на то, Форд та ко му ње ви то про ју ри крај њих да им ума ло не 
сло ми точ ко ве, а прут из ру ку за ми шље ног во за ра од ле те као ви хо ром по не сен. 
Иза оку ке пут се су жа вао, је два је њи ме про ла зио не ки то вар с вре ћа ма. на опо ме
ну9 тру бе ко ла ста до ше да скре ћу у стра ну10 и на го ше се пре ма јар ку за по ма жу ћи:

Го спо ди не Фор де,11 куд ти се хи та!
по че кај ма ло:
џак ми се на зе мљу
про суо жи та.

при на глом за о кре ту ко ла, јед на од вре ћа зби ља се би ла про су ла; али Фор да 
то ни је ди ра ло. он по ју ри12 га зе ћи по про су том зр не вљу и за си па ју ћи пра ши
ном ли пе крај пу та. Ма ло да ље, жу ре ћи да скре ну с дру ма, ко ла се на та ко ђе се 
за кла ти ше и пре ту ри ше ја ди ку ју ћи:
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

Го спо ди не Фор де, по че кај ма ло!
С ле ђа ми се но на пут па ло.
Мо рам га пр во са зе мље ди ћи.
по че кај, до мра ка ла ко ћеш сти ћи.

Хтеоне хтео,13 Форд мо ра де за ста ти. За то вре ме обе сно је тру био и гр мео, 
да се сва око ли на про ла ма ла. кад нај зад се но би диг ну то, Форд на ста ви сво ју 
вра то лом ну во жњу тру бе ћи опет:

Труту, труту,
ко је на пу ту не ка се скло ни.
Иде Форд, мла ди лорд,
ве тар го ни.

не ка ста ра ко ла, ко ји ма се сад бли жио, до вик ну ше му на то:

не мо же, бра те, иде мо спо ро!
наш је го спо дар ва здан оро,
па сад, си ро мах, ма ло при дре мо.
Бу ди ти ни ми га, бра те, не сме мо.

не ка ква ко ли ца по кри ве на ша ре ни цом до ба ци ше:

Го спо ди не Фор де, успо ри ма ло!
ни је ти, ваљ да, о гла ву ста ло.
не чу је те бе мој во зар, чи ка,
во зи из гра да бо ле сни ка.

ауто се, ме ђу тим, ма ло на то оба зи рао. Ју рио је као ви хор, оба рао с ко ла 
ства ри, ло мио точ ко ве и на пра си то ви као на оне што се ни су уме ли бр зо да 
скло не у стра ну.14 а кад је про ју рио, чу ло се на све стра не за по ма га ње.

Та ко је то тра ја ло ви ше ме се ци. ко ла су15 за то вре ме с ве ли ким стра хом 
по ла зи ла на пу то ва ње, бо је ћи се да на дру му не срет ну оси о ног Фор да, да им 
не сло ми то чак и по пла ши во ло ве.

о до шља ку су се при ча ле чи та ве бај ке. ка ко га ни су ву кли ни ко њи ни во
ло ви, про чу се16 ме ђу он да шњим су је вер ним се ља ци ма16 да га го ни сам ђа во. 
Ти ме се об ја шња ва ла и ње го ва на ср тљи вост, охо лост и бр зи на.

кад се јед ном про не се глас да су се не ка тек на чи ње на во лов ска ко ла, за јед
но с во ло ви ма, сур ва ла у про ва ли ју, што су мо ра ла на гло да за о кре ну ис пред 
ње го ве вра то лом не бр зи не, у око ли ни се по ди же чи та ва бу на. ко ла се ре ше да 
му ви ше не до зво ле во жњу дру мом ку да се она вра ћа ју умор на с ра да.

Јед ног да на, у ра ну зо ру, иза ђу ко ли ко год17 их је би ло у око ли ни на друм и 
за кр че га. Во де ни ча ре ва ста ра ко ли ца та да одр же го вор:

Ја дан је жи вот во лов ских ко ла:
не про ђе дан без бри ге и бо ла.
ни ко као ми, ши ром све та,
не но си на се би та квих те ре та.
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па да нас ус то, до бри те жа ци,
вре ђа ју ови бе сни до шља ци.

на ово сва ко ла са збо ра по ви чу:

не ће мо ви ше ауто мо би ле
куд те шка се о ска ко ла ми ле.

До ста је би ло пат њи и ште та!
не ка Форд дру гим пу тем ше та.

у тај час, иза оку ке, по ја ви се Форд као цр на огром на бу ба бу ља вих очи ју 
ви чу ћи:

Во зи те бр же, во зи те де сно!
Ја сам Форд, мла ди лорд,
18ме ни је те сно!

Ви чу ћи та ко, Форд је без бри жно ју рио не при ме тив ши ка ко су у да љи ни 
ко ла за кр чи ла пут. кад им до ђе бли зу, она га пре те ћи за у ста ве:

Го спо ди не Фор де,
не мо жеш да ље!
До ста су се о ска ко ла ма ла
због те бе су за про гу та ла.

Го спо ди не Фор де,
на траг се вра ти!
До ста си нам сло мио ру да и ле ђа
ју ре ћи лу до крај на ших ме ђа.

обе сни ауто мо бил за тру би још не ко ли ко пу та, али се ко ла не ма ко ше с ме
ста. он та да ста де као уко пан, по вра ти се још ма ло на дру му, па се он да по сра
мље но вра ти ода кле је и до шао. при по врат ку му па до ше на ум сва ко ла што их 
је на том пу ту по ло мио, сва пре ту ре на се на и др ва, све вре ће ко је је про суо, сви 
бо ле сни ци ко је је за суо пра ши ном. не где у да љи ни ко ла га чу ше још јед ном где 
тру би и по сле га ни кад ви ше у жи во ту не сре то ше. Да ли се по пра вио, да ли се 
пре се лио на не ки дру ги пут, не умем вам ка за ти.
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Ра то бор ни цар

Био јед ном не ки цар ко ји ни је ра чу нао да је жив ако с не ким не во ди рат. Још 
се зе мља не опо ра ви ни од јед ног, а он за по чи ње дру ги. уза луд су му до глав

ни ци го во ри ли да се ока ни ра то ва ња и пу сти на род да одах не ду шом: он је не
ка да по ла зио у бој са мо за то што га је не ко кри во по гле дао.

Јед ном та ко об ја ви рат не кој ма лој ми ро љу би вој1 зе мљи за то што му краљ 
те зе мље ни је че сти тао ро ђен дан. И те но ћи, да ли због по тај не гри же са ве сти, 
да ли2 че га дру гог, усни ка ко се на тр гу пред ње го вим дво ром ис ку пи ло мно
штво све та и из свег гр ла ва пи је:

не мој, не мој ра то ва ти!
ни смо, ца ре, пре бо га ти,
али нам је зе мља пу на
руј ног ви на, бе лог ру на,
цвет них по ља, жит них њи ва.
ко год ра ди мо же код нас да ужи ва.

Ца ра ово тр же из сна, и ма да је знао да се ње гов си ро ти на род на ја ви не 
би усу дио да га мо ли за мир, то ли ко се раз гне ви на ње га да по зва под оруж је 
чак и стар це.

Ме ђу тим, глас са ве сти, да њу угу ши ван,3 ни ка ко му ни је дао ми ра, те опет 
иду ће но ћи усни ка ко пред њим кле чи див на мла да де вој ка под не ве стињ ским 
ве лом и мо ли га:

не мој, ца ре, ра то ва ти!
До шли су ми ју трос сва ти
да ме во де.
не мој мо га за руч ни ка
у бој зва ти;
све да ро ве за сва то ве
ја ћу, ца ре, те би да ти.

кад ју тро сва ну и цар се се ти сна, тре нут но се по ко ле ба. по ми сли да зби ља 
не тре ба без ве ли ке не во ље да ква ри сре ћу то ли ким мла дим љу ди ма, али га од мах 
би го то во стид што се по ко ле бао па на ре ди да се у вој ску узи ма ју на ро чи то 
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мла ди ћи. Та ко му се чи ни ло да ће и сво је те шке сно ве по пла ши ти; али од мах 
су тра дан усни ка ко га не ка мај ка пре кли ње ло ме ћи ру ке:

не мој, ца ре, ра то ва ти,
мо ли те бе са да ма ти.
Чу ва ла сам сво га си на
осам на ест ја го ди на.
Те шко ми га са да да ти
да он иде ту ђе зе мље
осва ја ти,
да он иде у бој љу ти
по ги ну ти.

про бу див ши се, цар се пре ко оби ча ја по жа ли ца ри ци ка кви га сно ви про
го не, на да ју ћи се да ће она бар ње го ве на ме ре одо бри ти. али и она ста де да га 
мо ли да од ра та од у ста не, го во ре ћи да и они има ју си на и да по ми сли ка ко би 
му би ло кад би он мо рао ићи у бој. уме сто да се убла жи по сле ово га раз го во ра, 
он по ста де још бе шњи па за по ве ди да мај ке ниг де на јав ном ме сту не сме ју због 
ра та ја ди ко ва ти ни ти из ла зи ти на дру мо ве да гле да ју сво ју де цу кад по ла зе у бој.

Већ су и пр ве бор бе би ле по че ле, а ца ра те шки сно ви не оста ви ше. Сад му 
се у сну по че ло ја вља ти би ље и зве ри ње. кад пр ве гра на те па до ше на до ли не и 
бре го ве усни он где се пред њим кла ња не ка буј на ли ва да и цве то ви ша пу ћу:

Мо ли те бе тра ва мла да
са ли ва да,
ку ку ре ци и љу ти ћи,
не мој, ца ре, у рат ићи:
јер куд вој ска по љем про ђе,
не ће ви ше цве ће ни ћи.

Цар у љу ти ни учи ни по крет као да ће ли ва ду по ко си ти јед ним за ма хом и 
ње не ста не, а пред очи ма ца ре вим се ство ри ја то пти ца ко је ту жно за цвр ку та:

Мо ли мо те, до бри ца ре,
да са чу ваш мир.
Баш та мо на бре гу
где ће да се пу ца
пти ћи нам се ле гу.

па не ста не пти ца, а ис ко че пред ца ра два зе ца па га на свом ти хом је зи ку 
оку пе:

ој, не ра туј, ца ре,
то зло не ура ди!
у шу ми ци где си
на ме стио вој ску
игра ју се ве се ло
зе чи ћи нам мла ди.
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

по сле ово га сна на ста ла је код ра то бор ног вла да ра опет бор ба из ме ђу са
ве сти и ча сто љу бља: по чео се ка ја ти што је зе мљу ба цио у крв, а би ло му је те
шко да по ре че оно што је јед ном већ ка зао. од те бор бе у се би ни је ви ше мо гао 
ни је сти, а за спа ти се опет бо јао због сно ва ко ји су га го ни ли. кад га ипак по сле 
три про бде ве не но ћи сан пре ва ри, цар угле да где му у спа ва ћу со бу ула зе че те 
де це, а ме ђу њом и ње гов ма ли син. Та су га де чи ца скло пље них ру ку мо ли ла 
при ла зе ћи му све бли же:

не мој, ца ре, ра то ва ти,
бо ји мо се ми од ра та:
по ги ну ће на ма чи ка,
по ги ну ће ујак, та та,
и умре ти ма ма од ја да.
оста ће мо, ца ре, та да
си ро чи ћи,
по све ту се по ту ца ти,
ни за ка кву ра дост зна ти.
не мој, не мој ра то ва ти.

Цар се на гло тр же. Из да ле ка се чу ло где гр ме то по ви, а у су сед ној ода ји 
упла ше но пла че ње гов ма ли син. он не мо га де ви ше из др жа ти: учи ни му се да 
ми ли о ни де це је ца ју око ње га, да мај ке и же не ку ка ју, да би ље уз ди ше, зе мља 
сте ње, па бр зо по сла гла сни ке на сва бо ји шта са за по ве шћу да се рат исто га ча са 
об у ста ви.
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Цар игра ча ка

Ишао пут ник но ћу, кад угле да да се да ле ко пре ко по ља ми че ома ле на ку ћа 
као да се во за на точ ко ви ма. он не по ве ро ва сво јим очи ма, не го по ла ко, 

ваљ да да је не би упла шио, кри ју ћи се од др ве та до др ве та, до ђе јој са свим бли
зу. И зби ља, очи га ни су ва ра ле: ку ћа је кли зи ла по љем, ма да се точ ко ви ни су 
ви де ли, ни ти се при ме ћи ва ло да је ко ву че. про зо ри су би ли за тво ре ни те се 
ни је мо гло за ви ри ти уну тра, али је пут ник по ди му ко ји се из дим ња ка ди зао 
на слу тио да у њој има не ко га. пред ку ћом1 је био пра зан трем и ра до зна ли чо
век ско чи на ње га као у трам вај и се де на клу пу. ка ко је вр ло умо ран био, ре че 
сам се би за до вољ но:

– е, ово је ди во та! про во за ћу се бес плат но на ку ћи, па ма и не ишла у 
мо је се ло.

а ку ћа је ишла сад бр же, сад спо ри је. кад би на и шла во да, она би за пло ви
ла њо ме као ла ђа. уз бр до2 се пе ла лак ше од зуп ча сте же ле зни це, а по љем је 
кли зи ла бр же не го сан ке по сне гу. „не но се је ваљ да,3 ђа во ли“, по ми сли су је
вер ни пут ник по ка јав ши4 што се и по пео на трем.

Тад5 чу у ку ћи не ко звец ка ње као да зво ни хи ља ду сре бр них пра по ра ца. 
„Мо ра ћу да про ви рим уну тра, па шта би ло“, ре ши се он и по ку ша да на ђе ка кву 
пу ко ти ну кроз ко ју би мо гао ви де ти шта се зби ва у ку ћи, иза зи до ва. ка ко ни је 
ни јед не мо гао на ћи, по ла ко на пр сти ма при ђе про зо ру и од шкри ну6 спољ ње7 
др ве но кри ло. у со би је све тле ло као да се са мо сун це у њу на ста ни ло, те пут
ни ку не ко ли ко ча са ка за се ну ше8 очи. по том угле да на сред со бе не ко би ће на
лик на па ја ца а ве ли ко као нај ве ћи чо век. уме сто ша ка 9је имао9 на сва кој ру ци 
по сре бр ни ко тур, уме сто сто па ла на сва кој но зи ма ла ко ли ца, а оде ло му је би ло 
по кри ве но ра зно бој ним пра пор ци ма ко ји су при нај ма њем по кре ту зво ни ли. 
на гла ви му је би ла ка па као и у оста лих па ја ца, са мо је има ла на вр ху два ма ла 
кри ла као ве тре ња ча, те су при сва ком за ма ху ве тра тре пе ри ла и окре та ла се. 
То чуд но ва то би ће би ло је окру же но не ко ли ци ном ма њих, се би слич них ство
ро ва, оде ве них као и оно. у ча су ка да је пут ник про ви рио, кли зи ли10 су на сво
јим ко ли ци ма кроз со бу и пље ска ли ру ка ма.

– Да ли су љу ди или ка кви ча роб ња ци! – оте се пут ни ку гла сан уз вик кад 
све то ви де.

Истог тре нут ка ве ли ки па јац за ста де а са њи ме и оста ли.
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

– у на шој ку ћи се кри је не ки стра нац11 – ре че он. – од мах је на виј те12 да 
још бр же по ђе, ка ко не би мо гао ис ко чи ти.

пут ни ку се од се ко ше13 но ге кад то чу. Са да ни је имао куд, бе жа ти се ни је 
мо гло јер је ку ћа по ју ри ла као стре ла. За то се шћу ћу ри на клу пи тре ма оче ку
ју ћи сво ју суд би ну. у час14 се ство ри пред њим ве ли ки па јац, па,15 пље снув ши 
ко ту ри ма,16 упи та га:

– ко си ти и от куд у мо ме двор цу?
Тек сад при ме ти пут ник да ни глас у тог чуд ног ство ре ња ни је као у дру гих 

љу ди, већ као у лу та ка ко је го во ре кад се на ви ју.17 То га још ви ше збу ни па му ца
ју ћи од го во ри:

– Ја сам си ро ма шан пут ник. Вра ћа ју ћи се у сво је се ло,18 спа зио сам ку ћу 
где иде по љем, па ка ко ни кад у жи во ту ни сам та ко не што ви део, по пео сам се да 
из бли же раз гле дам и да се ма ло про во зам.

Ве ли ки па јац се одо бро во љи и на сме ја се19 сме хом ко ји је зво нио као без број 
сре бр них пра по ра ца.

– Ви си ро ти љу ди све му се чу ди те20 – ре че он21 – а код нас је то са свим 
обич на ствар.

– а ко си ти? – усу ди се пут ник да упи та. ни кад ни сам ви део та квог чо ве ка.
– Ја сам цар игра ча ка22 – за зво ни од го вор. – Био сам са сво јом прат њом у 

шет њи и,23 као што ви диш, ни сам мо рао да се мак нем из свог двор ца,24 са мо га 
на ви јем, а он иде куд ми је во ља.

Ре кав ши то,25 цар игра ча ка пље сну пут ни ка по пле ћи ма сво јом ме тал ном 
ша ком и до да де:

– ако хо ћеш, мо жеш по ћи ме ни у го сте, да ви диш мо ју зе мљу и мој на род.
Ви де ћи да је цар игра ча ка вр ло бла го род но26 ство ре ње, пут ник од мах при

ста де. он да цар за по ве ди сво јој прат њи да још бо ље на ви је дво рац, те он по ле
те му ње ви то кроз шу ме и ли ва де, пре ко во да и пла ни на. нај зад,27 по сле ду ге 
во жње, у зо ру, цар и ње го ва прат ња ра до сно об ја ве.28

– Сти гли смо у до мо ви ну игра ча ка. по ђи мо у врт29 где ца ри ца че ка.
пут ник сад па жљи ви је по гле да око се бе и за ди ви се још ви ше не го кад је угле

дао по крет ну ку ћу. по љем су па сла ста да на чи ње на од ме та ла или сук на. Сви ци 
су би ли на лик на си ћу шне џеп не лам пе. Др ве ће је исто та ко би ло ве штач ко, из ре
за но од хар ти је као у по зо ри шту. пти це се чу ле у ле ту као да кру же аеро пла ни. 
Је же ве су пред ста вља ла30 ма ла клуп ка на чич ка на чи о да ма. Тра ва је до ли ном би ла 
од сви ле и кон ца а бу би це ша ре не ђин ђу ве. пла ни ну су при ка зи ва ле го ми ле же
ле за или кре ча. на са мом не бу у до мо ви ни игра ча ка све тле ле31 су ве штач ке зве зде 
из ре за не од сре бра, би се ра и зла та. на род у тој зе мљи би ле су све са ме лут ке и па
ја ци, а до мо ви су им се кре та ли као и ца рев дврац. Цар од ве де пут ни ка у врт,32 где 
је че ка ла ца ри ца, нај леп ша лут ка на све ту. она је као и ве ли ки па јац, цар, мо гла 
да го во ри и да се кре ће, а ли це јој је би ло про вид но и бли ста во, слич но кри ста лу. 
она за мо ли пут ни ка да се про ше та с њо ме кроз врт и по ка за му сво је оми ље но 
цве ће,33 ру же од ћи ли ба ра и ка ран фи ле34 чи је су кру нич не ли ске би ле ко рал не.

нај зад цар ре че пут ни ку:
– Ста но ва ћеш у ма ло ме35 двор цу крај мо га, а ако ти се прох те да се ше таш, 

са мо га на виј,36 и он ће те од ве сти ку да же лиш.
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про жи вео је ту пут ник три да на и ра зних чу да се на гле дао, али ка ко ни је 
мо гао је сти је ла ко ји ма се лут ке хра не, по че га мо ри ти глад и за же ле да се вра ти 
ку ћи. при по ла ску му цар и ца ри ца до зво ле да узме ко ли ко год хо ће игра ча ка 
за сво ју де цу, са мо му рек ну:

– ни по што не смеш при ча ти ни сво јој ни ту ђој де ци ка ко се до ла зи у на шу 
зе мљу, јер би она он да по ју ри ла ова мо и по ро би ла нам сав на род.

пут ник обе ћа да не ће ни ком при ча ти, а за тим по ђе око ца ре вог двор ца да 
ску пља играч ке за сво ју де цу, и на тр па их пу ну тор бу: ку ћи цу ко ја са ма хо да, 
пу жа што сва ки час пу шта и увла чи ро го ве, ра ка од ко ра ла, сук не ну кра ви цу 
ко ја да је мле ко, лут ку што зна да го во ри три је зи ка, па ја ца ко ји из во ди нај о па
сни је цир ку ске ве жбе, и ва здан још не ких мр твих ствар чи ца што уме ју да ска чу, 
ле те, пли ва ју, те че као да су жи ве. Цар му још сам по кло ни ме сец37играч ку. То је 
би ла сре бр на пло ча ко ја је но ћу мо гла да пра ви ме се чи ну бар у три се ла. а ца
ри ца га об да ри љу ља шком на ко јој је јед на лут ка се де ла а дру га је из све сна ге 
уз ба ци ва ла под обла ке – играч ке на чи ње не од па му ка. по сле ово га га је не ки 
па јац от пра тио на пу ту ју ћој ку ћи ци до гра ни це.

код ку ће су де ца рас пи ти ва ла пут ни ка где је на шао то ли ко ле пих игра ча ка 
и он им је све по ре ду ис при чао,38 не по ми њу ћи ни ка ко где се та зе мља на ла зи.

Ме ни је39 са мо то40 јед ном по ве рио, али ме је мо лио да не одам тај ну, па не 
смем да вам је ка жем.
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Врап ци но ви на ри

Ми слим да је у не кој зо о ло ги ји пи са ло ка ко пти це ни шта не ра де; ме ђу тим, 
не ма пти це1 без ка квог за ни ма ња. Го лу бо ви су обич но по што но ше, па па

га ји слу же као вра та ри, пе ва чи це се ба ве му зи ком, се ни це тре бе вр то ве од 
штет них2 цр ва, а врап ци су но ви на ри. Све до га ђа је у цар ству пти ца и де це они 
пр ви до зна ју3 и об ја ве пре ко сво јих усме них но ви на.

Ју че је ка ра ђор ђе вим пар ком про шло упла ка но де те. на јед ном је ја то вра
ба ца сле те ло на клу пу углас рас пи ту ју ћи:

За што пла че, да л’ ко зна?

Са дру ге клу пе, из дру гог4 ја та, од го во рио је ста ри вра бац ЖиЖи:

До био је да нас два.

Са тре ће5 клу пе ста де рас пи ти ва ти ра до зна ли ЏиЏи, по чет ник у но ви
нар ском по слу:

Шта то ре че,
дру же,6 ти?
Живживжив!

Још је дан пут ре ци ја че
ко то пла че,

да ли ђа че
зва но Ив.
Живживжив!

Из че твр тог ја та при хва ти не ко жи вах но врап че:

Тре ба ло би об ја ви ти
то са кро ва.

То би би ла при ча сме шна,
при ча но ва.
Слу ша ли би ра до сви.
Живживжив!
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по сле ово га сва че ти ри ја та хи тро прх ну у ре дак ци ју да ја ве за но вост. Ре
дак ци ја се на ла зи ла на кро ву чу ва ре ве ку ће. ода тле су врап ци не ко ли ко пу та 
днев но об ја вљи ва ли но во сти. ЏивЏан, глав ни уред ник усме них но ви на, са слу ша 
ве сти о до га ђа ју из пар ка, па ра за сла по но во сво је са рад ни ке она мо где се на дао 
да мо гу на ћи за ни мљи вих но во сти: у шко ле, дво ри шта по пред гра ђу, на кро во ве.

За трен ока врап ци се раз ле те7 опет по гра ду. ЏивЏан чић, син уред ни ков, 
чу не ку гра ју на пу ту крај пар ка па упи та врап ца што је отуд до ла зио:

Је си чуо, дру же Жи ка,
от куд она та мо8 ви ка?

про ла зник вра бац, ко ји се жу рио да пр ви од не се вест, од го во ри ра се ја но:

Чуо, чуо, ка ко не,
об ја ви ти тре ба све.

кљуц ну ла је вра на свра ку,
усред да на, на со ка ку.

об ја ви ти тре ба с кро ва,
то је пра ва но вост но ва.

на дру гом кра ју се про не се9 вест да је мач ка сло ми ла кри ло не кој пти ци и 
це ло ја то птич јих но ви на ра од ју ри та мо. на тре ћој стра ни се опет чу да су де ца 
ухва ти ла чвор ка и ста ви ла у ка вез па не ко ли ци на оде и та мо да по раз го ва ра са 
за ро бље ним чвор ком.

око под не се вра те са рад ни ци са пу ном тор бом ве сти, и ЏивЏан све ча но 
об ја ви пти ца ма и све ту у пар ку да по чи њу по днев не усме не но ви не. као и увек 
на по чет ку са оп шта ва ња10 ве сти, врап ци за цвр ку ћу сво ју но ви нар ску хим ну:

Би ли мла ди, би ли ста ри,
ми смо врап ци но ви на ри.

Ми11 ле ти мо на све стра не,
где нас зо ву, где нам бра не.

Где нас во ле, где нас мр зе,
по не ки се од нас вр зе.

Ску пља мо по гра ду ве сти,
огла се и ис по ве сти.

на ово де ца, иако су то ли ко пу та чу ла, за пље ска ју а пти це за ма шу кри ли
ма, и он да опет на ста та јац, да би се но во сти бо ље чу ле. по што са оп шти ше о 
сва ђи из ме ђу свра ке и вра не, о за ро бље ном чвор ку и о мач ки ко ја је сло ми ла 
пти ци кри ло, ЏивЏан чић за цвр ку та:

по гра ду се шу шка
да је не ког Ду шка,
ма ло га пр ва ка,
ис ту као та та,
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па ма ма, па ба ка,
што се је ка ме њем
ба цао у ја та.

у го ми ли де це ко ја су13 слу ша ла ве сти био је и тај Ду шко,14 и та ко се за цр ве
ни15 да су од мах сви16 зна ли да је он тај не ва ља лац.17 од сра мо те хте де у зе мљу 
да про пад не. Сре ћом18 па жњу све та скре те сад дру га но вост:

И за ма лог Бла жу
ру жно чу до ка жу:
ју рио је с пру том
за се ни цом жу том.
Сре ћом је на вре ме
у гра ње се скри ла,
али је од стра ха
гро зни цу до би ла.

Ту се де сио Бла жин де да па чув ши то за свог уну ка, љу ти то19 оде да га по
тра жи и ка зни.

по сле ово га вра бац ЖиЖи уз бу ђе но са оп шти:

лу па ње је ср ца
до би ла нам свра ка
зва на Џа каЏа ка,
јер на три ко ра ка
ис пред сво га кљу на,
по ред ма лог жбу на,20

спа зи ла је ју че
не ко стра шно ку че.

на ову вест се свра ке нео бич но уз не ми ре и отр че код свра ке бо ле сни це 
да је оби ђу. Њи ма се при дру же још не ке пти це ко је су има ле оби чај да оби ла зе 
бо ле сне.21

по сле ове дво ји це го во ри ли су још мно ги ма ли22 но ви на ри и пред крај су 
ве сти би ва ле све ве се ли је. нај зад је дан не ста шко за вр ши врап чи је усме не но ви
не ша ле ћи се:

оста ло је све по ста ром:
23га чу вра не на пу ту,23

хо да ју све ча но га вра ни
у цр ном ка пу ту.24

25Ве зу ју цр вен да ћи
ру ме не тра ке,
бе ле пре га че26

но се свра ке.27

28Др же де тли ћи
свр дло ве у кљу ну,
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љу ди жи ве у ку ћа ма,
пти це у жбу ну,
врап ци мно го при ча ју,
али шта то ма ри –
они су но ви на ри.

Та ко се птич је но ви не за вр ше сме хом, а врап ци се да ду на но ви по сао. не ко 
про не се вест да је у град сти гао чу ве ни пе вач,29 га вран ГаГа,30 те од ју ре да га 
до че ка ју.
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Тет ки ни по ма га чи

Јед не су бо те де да је до ве зао из Ва ље ва на шу оми ље ну бе о град ску ро ђа ку и 
ње не две ма ле кће ри. Де вој чи це су пр ви пут би ле у се лу и ни су уме ле да раз ли

ку ју пат ку од гу ске, ћур ку од ћу ра на, или по га чу од ле пи ње. ни су зна ле ка ко 
по ста ју ви но ни ра ки ја. ни су ни кад при су ство ва ли ко ка њу ку ку ру за, ни ти 
мле ве њу пше ни це. За њих је све би ло но во: гне зда ра с ја ји ма, ми шо лов ка, цвр
кут се ни ца, му ка ње кра ва, упре за ње ко ња. Трч ка ра ле су за сва ким ко по ђе на 
бу нар, или у по друм и на та ван. Тет ка је мо ра ла да их во ди кад је ишла на по ток 
да ис пи ра ру бље, или да ко па кром пир или да му зе кра ве. Во ди ла их је и она мо 
ку да ми го то во ни смо има ли при сту па: да гле да ју ка ко се раз ли ва мле ко у кар
ли це, ка ко се си ри, ка ко се ву че пи ће на на те гу. Је ди но их још ни је пу шта ла у 
хле бар ни цу, ме сто где се она,1 у обла ку бра шна, окру же на нео бич ним ства ри
ма, ба ви ла ма ђи јом ме ше ња2 хле ба. За то су би ле при ну ђе не да ви ре кроз про
зор за ве јан бе лим пра хом. Та мо се чу ло тап ша ње си та и је два на зи ра ли тет ки
ни по кре ти, ње не ру ке пу не бе лих пе ру ша ка, ко са ис под ма ра ме као по су та 
ињем, наћ ве на лик на огром не одр ве не ле ма ху не па су ља и,3 у ду би ни,4 вра та 
пе ћи за кр че на го ми лом же ра ви це. Јед ном је де да,5 ко ји је сло бод но отва рао и 
две ри ол та ра,5 бо ја жљи во од шкри нуо6 вра та на хле бар ни ци, јер тет ка ни је во
ле ла ни ње га та мо да ви ди, и за мо лио је да нас пу сти уну тра. отуд је,7 по ред 
тет ки ног не стр пљи вог гла са, по хр ли ла зри ка:

Ду ни, ве тре, ду ни,
у ве ли ке ме хо ве,
па раз го ри гран чи це
гра бо ве и ле ско ве.

Ду ни, ве тре, ду ни,
у це ро ве ло ма че,
да се пе ћи за гре ју,
да се пе ку по га че.

Ду ни, ве тре, ду ни,
кроз дим ња ке, жле бо ве,
да се пе ћи за гре ју,
да ис пе ку хле бо ве.
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Ро ђа чи це су пр ви пут у жи во ту чу ле ту пе сму и та ко им се хте ло да је ду го 
слу ша ју, а на ро чи то кад им је де да об ја снио да то пе ва ју поп ци и да увек та ко 
чи не док се хлеб на8 пећ за гре ва; али тет ка ипак ни је хте ла то га пу та да нас 
пу сти да уђе мо. Да би нас уте шио, де да нас је по вео у шу му да ску пља мо су во 
гра ње за иду ће пе че ње хле ба и обе ћао да ће умо ли ти тет ку да нас та да пу сти у 
сво ју бе лу, та јан стве ну ра ди о ни цу.

Тих да на смо нео бич но усрд ни ску пља ли др ва, да би смо не ка ко за слу жи ли 
ула зак у не при ко сно ве ни про стор ко ји су на ше ма ле го шће же ле ле бар јед ном 
да ви де. Го ми ла др ве та је уско ро би ла та ко ве ли ка9 да си мо гао на њој ис пе ћи 
во ла. Сва ки дан смо пи та ли тет ку кад ће по но во ме си ти и ви ри ли кроз про зор
че10 за ве ја но бра шном, не би смо ли пре бро ја ли10 ко ли ко је још хле бо ва оста ло. 
Сре ћом се њи хов број сма њи вао бр зо и,11 не где пе тог да на,12 опет се ра но ују
тру чу ло тап ша ње си та у хле бар ни ци и до шла по ру ка од тет ке да мо же мо до ћи 
к њој. ка ко смо на и шли, за пах ну ла13 нас је ја ра из пе ћи као из кре ча не. по са ди
ли смо ма ли шан ке на вре ћу ку ку ру за у ку ту па се и ми оче ти ли око њих. И ми 
ко ји то ни смо пр ви пут гле да ли, ипак смо не тре ми це по сма тра ли до га ђа ње у14 
пу ној ја ре и бра шна ра ди о ни ци,14 као да смо за ви ри ли у утро бу бро да или уну
тра шњост ло ко мо ти ве. пе ли смо се на пр сте да ви ди мо ка ко тет ка мо кром кр
пом, при ве за ном на ду гу мот ку, бри ше ужа ре ну пећ, по што је из гр ну ла из ње 
го ми лу цр ве не же ра ви це, у ко ју се ни је да ло гле да ти. Док је она по том од ве ли
ког на до шлог те ста од ре зи ва ла и на ти ра ла ко ма ди ће за ле пи ње, за чу ли су се у 
хле бар ни ци исти они гла си ћи ко је смо чу ли пре не ко ли ко да на:

Са мо се они хле бо ви слат ко је ду
ко ји се сво јом ру ком на тру,
за ко је у пе ћи сво јом ру ком
на ло жи мо и из гр не мо ва тру.

Са мо се они хле бо ви слат ко је ду
ко ји се ро ђе ном ру ком пе ку,
и за ко је се бра шно се је
уз по па ца до ма ћих свир ку ме ку.

Ма ли шан ке су их за чу ђе но слу ша ле, а тет ка им ре че ти хо, да не на ру ши 
зри ку што се за по че ла:

– То су опет мо ји по ма га чи поп ци,15 о ко ји ма вам је де да при чао. Та ко они 
увек пе ва ју док ме сим. Ве ро ват но ми сле да ми ти ме олак ша ва ју по сао.

по што је ста ви ла ле пи ње да се пе ку, хи тро их уба цу ју ћи16 ло па ри ма у пећ, 
по че ла је до те ри ва ти те сто за хле бо ве, а ми смо јој под ути ском зри ка ња ње них 
по ма га ча до да ва ли ко пе ру шку, ко кр пу, ко нож. Хлеб нам је, до ду ше, и до сад при
јао, али смо 17же ле ли да ви ди мо ка ко ће би ти да нас кад смо17 и са ми су де ло ва ли у 
ње го вом при пре ма њу. Док смо се око то га ма ја ли, за чу ла се опет по зна та зри ка:

на ра сти, хле бе, на ра сти,
не ка те пећ бу де пу на;
ру ме ни, хле бе, ру ме ни,
као ме се че ва кру на.
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на ра сти, хле бе, на ра сти,
као ве ли ка ре ше та;
ру ме ни, хле бе, ру ме ни,
као сун це кад про цве та.

на ра сти, хле бе, на ра сти,
да ти пећ бу де уска,
ру ме ни, хле бе, ру ме ни,
да се ко ри ца ру ска.

уз њи хо ву пе сму ле пи ње су се за час ис пе кле и ми ри сом про бу ди ле во љу за 
је ло. ли чи ле су на окру гла сте ру ме не вен чи ће. Тет ка их је ма ло по пр ска ла во
дом и оста ви ла да по сто је по кри ве не чар ша вом. За тим их је на та кла пр во на 
ру ку ма лим ро ђа ка ма ко је су их од мах на че ле и ве ро ва ле да им при ја ју због то га 
што су и оне, ро ђа чи це, по ма га ле у ме ше њу до да ју ћи пе ру шке. И ми и поп ци и 
тет ка де ли ли смо ово ми шље ње. Са мо је де да по сле, за до руч ком, твр дио да су 
уку сне за то што су ме ше не од пше ни це са бран ко вин ских њи ва.
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Бај ка о из во ру

Се де ли су јед ног ју тра па сти ри у пла ни ни. нај ви ше их је би ло де це и ста ра
ца, а1 нај ста ри ји од свих био је чи ча Мар ко,2 онај што му је по сте ља би ла 

тра ва, по кри вач сен ка хра ста а уз гла вље пла ви окру гли шкри љац. Се де ли су сад 
по ка ме њу, и па ње ви ма, а око ло бре гом и шу мар ком су им2 па сла ста да.3 оче ки
ва ли су ћут ке да чи ча Мар ко поч не при чу ко ју им је дав но обе ћао као уздар је 
што су уме сто ње га вра ћа ли по не кад ње го ва го ве да кад она од лу та ју да ле ко.3

„Жи вео је пре сто го ди на – 4по че нај зад ста рац4 – не ки ма ли па стир у овој 
пла ни ни. ни ко га на све ту ни је имао,5 а ко зе што их је5 чу вао ни су би ле ње го ве. 
Сва ко ју тро пре зо ре до ла зио је у го ру са 6ста дом и оста јао у њој до пред ноћ. 
од ку ће је у ша ре ној тор би но сио, као и ви, хра ну ко ју би му га зда спре мио; за 
во ду се са мо мно го му чио јер у це лој пла ни ни 7ни је та да7 би ло ни јед ног8 из во
ра. За то је од ку ће мо рао и во ду у ти ква ма да но си, а кад је пре ко дан9 по пи је,10 
мо рао је10 да иде да ле ко,11 у су сед ну го ру, да је12 тра жи.

Ву ко ва се ни је пла шио: знао је шта тре ба да чи ни ако их срет не,13 ме две да 
ни је ни он да би ло у на шој пла ни ни. За то је сло бод но ишао сву да; знао је све 
14пе ћи не, ста зе14 и др ве та у шу ми; знао је ко је пти це жи ве по гра њу,15 ко ји се ља
ци ју тром и ве че ром од ла зе на њи ве и вра ћа ју се; на ко јим ме сти ма има нај ви ше 
ја го да и16 на ко јим ку пи на.

И лу та ју ћи та ко јед ном у ра ну зо ру кроз не ку ува лу пу ну17 др ве ћа и ка ме ња, 
угле да18 стар ца се де бра де об у че ног у ко стрет. Се део је на ула зу пе ћи не, у хла
ду бу кве чи је се гра не спу шта ле до зе мље. Јео је из ша ке ја го де, узи ма ју ћи јед ну 
по јед ну. а кад их је по јео, стао19 је с ли сто ва20 бу кве да пи је ро су. 21по сле то га 
је ушао у пе ћи ну.21

па стир че22 се ти хо укло ни ло,22 ни је се хте ло ја вља ти, же ле ћи да ви ди хо ће 
ли ста рац23 и иду ћих ју та ра24 та ко чи ни ти. а он је, ми сле ћи да га људ ско око не 
гле да,25 сва ко ју тро у ра ну зо ру25 под бу квом до руч ко вао шум ске пло до ве и ко
ре ње и пио ро су с ли ста. он да па стир че не мо га де ви ше из др жа ти, не го се јед
ног да на при вр за до са ме бу кве и осло ви стар ца:

– ко си ти? Да ни си ка кав шум ски дух те са мо ја го де и ко ре ње је деш и са мо 
ро су пи јеш?

– Ја сам пу сти њак – од го во ри ста рац.
– у се лу има пу но мле ка и си ра – ре кло је на то па стир че – ја ћу ти сва ког 

да на по ма ло26 до но си ти; до бри љу ди ће да ти, да 27не би ви ше27 гла до вао.
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

28ка ко пу сти њак об ја сни да се за ве то вао да је де са мо пло до ве и ко ре ње, 
ма ли па стир, ко ји је био до бра ср ца, на ва ли мо ли ти кроз су зе:28

– До зво ли ми бар да ти три пут днев но во де до но сим, да не мо раш ви ше 
жеђ 29ро сом га си ти.29

За ми слио30 се пу сти њак па ће ре ћи:
– 31Би ће то31 мно го те шко за те бе. Цео дан ћеш мо ра ти32 да идеш са мо33 по 

во ду. ко ће ти ста до34 чу ва ти?
– ко зе ће за мном ићи и ус пут бр сти ти – од вра ти чо бан че ве се ло – са мо ти 

ме ни до пу сти35 да ти во ду до но сим!
– Цео дан ћеш има ти по сун цу да тр чиш, ни кад се не ћеш од мо ри ти – опет 

ће36 ста рац,37 а ви де ло се да му је ми ло што је па стир че та ко пле ме ни то.
– Млад сам и лак, не ће ми то би ти те шко – до че ка ма ли шан још ве се ли је 38и 

мол бе ни је.38

– па не ка бу де – ре че нај зад ста рац и на сме ши се бла го.39

И та ко је чо бан че сва ко ју тро, под не и ве че до но сио пу сти ња ку у сво јој ти
кви во де, а он је си пао у жи ле бу кве го во ре ћи:

– не ка сва ка ка пљи ца по ста не не пре су шна ре ка!
Ма ли шан ни је раз у ме вао пу сти ња ко ве ре чи и ве ро вао је да под жи ла ма бу

кве има ка кав скри вен40 бу нар у ко ме во ду41 чу ва и42 пи је кад ожед ни.43 ни слу тио 
ни је да пу сти њак44 ни ка да ни ка пи те во де ни је45 оку сио ни пре кр шио46 за вет.

Та ко је то тра ја ло вр ло ду го, кад јед ног ју тра опет чо бан че при ђе кри шом 
бли зу ува ле, да ви ди шта ра ди пу сти њак кад је у са мо ћи. И ви де га опет где је де 
из ша ке шум ске пло до ве и пи је ро су с бу кви ног ли ста.47 Де чак48 стр ча у ува лу и, 
она ко за ди хан,49 кроз су зе упи та:

– За што опет тр пиш жеђ кад имаш во де у свом бу на ру под бу квом?
а пу сти њак са мо ре че:
– Иди од мах у под нож је пла ни не и за гле дај под жи ле бу кве ко ја та мо ра сте!
Чо бан че без ре чи по тр чи та мо, а оно ис под жи ла из ви ре во да сна жна и сту

де на као и да нас. оно он да50 по тр чи опет51 на траг да пи та пу сти ња ка ка квим се 
52чу дом то52 до го ди ло; али кад је сти гао, ње га већ та мо ни је би ло, као да је у зе мљу 
про пао. а чо бан че се он да се ти да је сва ка кап во де ко ју је од но сио пу сти ња ку53 
по ста ла не пре су шна ре ка, као што је он54 бла го си љао, и кроз ду би ну зе мље се 
про би ла те по ста ла из вор ко ји ће тра ја ти док тра је пла ни не.“

Чи ча Мар ко за вр ши55 при чу па ће ре ћи нај мла ђем па сти ру:
– До не сиде56 у вр чу во де са тог чо бан че то вог из во ра!
И по том и он и57 оста ли па сти ри уто ну ше у раз ми шља ње о пу сти ња ку и 

ње го вом чу дот вро ном де лу 58и о пле ме ни том па стир че ту.58
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уз бу на у ре ци

Жи ве ла је мир но ма ла ре ка у се лу и ње ни ста нов ни ци. Спо кој но су1 жа бе 
вр ши ле2 сво је до ма ће по сло ве и учи ле де цу гњу ра њу и ска ка њу. Мир но 

су жи ве ли под ка ме њем ви ро ва ра ко ви. по не ки од њих ни је мо жда ни знао да 
над ре ком не где си ја сун це и жи ве љу ди. а ри бе у ма лој ре ци ни су ни слу ти ле да 
сем жа ба, зми ја и ра ко ва мо гу има ти и дру гих не при ја те ља. Те кла је спо кој но 
ре ка од из во ра ис под бу кве до уто ке ис под мо ста, а се ља ци што су ста зом хи та ли 
на рад ни кад ни су учи ни ли на жао3 ни јед ном ње ном ста нов ни ку.

али јед ног да на ми ну њо ме не ка сит на вре те на ста ри ба и пре не се4 стра
шан глас:

Бе жи те под ка мен,
ри бе, лу ди це,
иду де ца и но се уди це.
Бе жи те из ре ке,
да ждев ња ци,
све жи во по во ди
хва та ју ђа ци.
Ска чи те из во де,
до бре жа бе,
че те ђа ка уз ре ку гра бе.5

Тр же се на ову вест се дам де се то го ди шња реч на шкољ ка, па се за ри ду бо ко 
у пе ско ви то му ље. Да је не ко мо гао чу ти њен ти хи ша пат, раз у мео би ка ко са ве
ту је оста ле:

Деч ја оба лом6

бли жи се гра ја,
скриј те у му ље
но ва ја ја.
Мла де при ми те
у сво је дво ре,
док деч ја на је зда
не ми не го ре.
на ву ци те на вра та
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

сед мо ре бра ве,
на про зо ре за сто ри
не ка се ста ве.

у ша ци во де из ме ђу шкри ља стих мо дрих пло чи ца цеп та ли су упла ше ни 
бур ња ци и во де ња ци. Још од ма ло час су се пре ли ва ли свим мо гу ћим ра до сним 
бо ја ма, а са да су пре бле де ли као кр пе. Је дан је баш то га тре нут ка био по чео да 
свла чи ста ру ко шу љи цу7 и ни ка ко му ни је по ла зи ло за ру ком да ски не ру ка ве, 
јер су му се ру ке као у гро зни ци тре сле. Цво ко ћу ћи го во рио је дру го ви ма:

Ре ци је до шао крај и смак
бе жи мо куд год у свет чак.
умре ће жа ба, ри ба и рак,
и пуж и шкољ ка и да ждев њак.
Бе жи мо куд год, ме не је страх,
су зе ми од стра ха те ку ко грах.8

оста ли су му се то бож сме ја ли, али су и са ми све ви ше бле де ли гле да ју ћи 
где да се скло не пред на ва лом де це што се бли же.

ни су хра бри је би ле ни жа бе у ви ру9 ис под бре ста. Сва ког тре нут ка су пра
ска ле на оба лу као зе ле не ре ке тле. 10 Бле ска ле су на про лећ ном сун цу њи хо ве 
уне зве ре не очи. ода свуд се чу ла до ви ки ва ња:

Хо ди те, жа би це, на кр ка че!
око вра та ме стег ни те ја че!11

Та ко су ста ре жа бе на ле ђи ма из но си ле по де се ти ну ма лих ко је још ни су 
уме ле да ска чу, и ба ра се бр зо ис пра зни ла.

За ово вре ме је у ду бо ком ви ру ста ра ри ба, пра ба ба, по у ча ва ла уну ке:

Ти хо, ри бе, пло ви те
кроз ку то ве скро ви те,
и ша па том збо ри те,
и ду бо ко ро ни те
кроз во де пе ско ви те.
Да вам се пе ра је
у во ди не сја је,
да вам се не бли ста
зе ни чи ца чи ста,
да све тлост не пљу шти
с бли ста вих кр љу шти.
Му дро, ри бе лу ди це,
пло ви те крај ули це
што во дом по вр ви ће.
не гу тај те цр ви ће,
не гу тај те мр ви це,
по кап во де по пи те
па уста за кло пи те.
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у зло до ба чу ју за уз бу ну и ра ко ви сам ци на ста ње ни по на пу ште ним пу же
вље вим ку ћи ца ма и цр ве ни ра ко ви ис под бе лу та ца.12 ово је би ло до ба ка да они 
на гло по ра сту, те су мно ги баш у том тре нут ку би ли код кро ја ча да узму ме ру за 
но во оде ло. а они што су ста но ва ли по ку ћа ма пу же ва тра жи ли су но ве, ве ће 
ста но ве. по ред оста ло га би ли су и 13по при ро ди13 вр ло спо ри па пр ви та лас де це 
што на и ђе уз во ду већ их не ко ли ко по хва та.

Мо же те ми сли ти ка кав ужас ухва ти бар ског пу жа ка да ово ви де. он ис пру
жи свој ро жић па куц ну на вра та свог су се да, ста рог сам ца:

Туктак,
је ли бу дан
су сед рак?

кад овај про ту ри кроз про зор сво је бр ко ве, пуж му ис при ча за зло што је 
сна шло ре ку и за ко је рак још ни је био чуо. Њих дво ји ца се тад дад ну у бек ство 
а за њи ма чи тав ка ра ван бар ских пу же ва и ра ко ва. Жа бо кре чи на крај оба ле их 
чу ка ко ша пу ћу ус пут:

Сту па ка ра ван
дан и ноћ, и дан.
Го вор му је тих,
ко рак му је лак,
иза ра ка пуж,
иза пу жа рак.
по бе ћи ће ре дом
из дру жи не свак,
ко у бар ску тра ву,
а под ка мен ко,
да ждев њак и рак
и пуж ма ли, го.

За крат ко вре ме ре ка се ско ро ис пра зни. пли вао је са мо њо ме по ко ји14 
оша му ће ни пу но гла вац. За луд су ђа ци за су ка них но га ви ца ди за ли бе лут ке, 
пру то ви ма ча ра ли пе сак и му ље и спу шта ли уди це у во ду.

Та да се15 по ја ви и учи тељ уз ре ку. Био је чуо ђач ку ви ку, па по шао да ви ди 
шта је. угле дав ши га, ђа ци су се за трен ока раз бе гли на све стра не, са мо је оста ла 
мут на упла ше на во да и крај ње за чу ђе ни учи тељ.

а су тра дан је већ све би ло по ста ром: по ток је те као чист као из вор, сун це 
је си ја ло, да ждев ња ци се ша ре ни ли, а ђа ци се мир но ста зом вра ћа ли ку ћи и чак 
за о ста ле мр ве од руч ка ба ца ли у во ду ри ба ма ко је су се ве се ло о њих оти ма ле.
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Гр ли чи на ту жба ли ца

Жи ве ла је у не кој1 шу ми гу сто на се ље ној пти ца ма мла да гр ли ца, нај о се
тљи ви ја ме ђу њи ма. она је би ла пе сникпти ца. Све што би осе ти ла или 

по ми сли ла, мо ра ла је у пе сми да из ра зи: кад се упла ши од мра ка, кад се об ра ду
је сун цу, кад је за се ни ро са или се за чу ди ле по ти ме се чи не. нај ви ше се дру жи
ла са ве се лом се ни цом из обли жњег шу мар ка. Та ко то обич но и би ва: сет на 
ство ре ња, по ву че на у се бе,2 на ђу при ја те ље ме ђу жи вах ним и ра до сним ство
ро ви ма. кад се се ни ца су ви ше раз бр бља, раз ле ти по шу ми, гр ли ца је по зо ве да 
гле да ју за ла зак сун ца или да ужи ва ју у жу бо ру во де, или да јед на дру гој при ча
ју шта су до жи ве ле то га да на. ка ко је се ни ца би ла сит на и де ти ња ста, гр ли ца је 
пре ма њој га ји ла не ко за штит нич ко осе ћа ње ка кво од ра сли има ју пре ма де ци, 
или они што раз у ме ју жи вот пре ма они ма ко ји га ни су још ис ку си ли. у обич ним 
ства ри ма, ме ђу тим, се ни ца је ипак би ла во ђа: тра жи ла је за обе ме ста где мо же 
да се на ђе хра на3 у из о би љу, опо ми ња ла је кад је вре ме руч ку и спа ва њу – на 
што је пе сникпти ца че сто за бо ра вља ла.

За ни мљи во је би ло по не кад ују тру чу ти њи хо ве раз го во ре. Гр ли ца би уз бу
ђе но ре кла:

– Ју трос сам ви де ла кра љи цу цве ћа кад је сво је ша ре не руп чи ће про сти ра
ла по ли ва ди. Би ло их је мо дрих и жу тих и сне жно бе лих. Би ло је ту и ње них 
љу би ча стих сук њи ца и све ча них ха љи на оки ће них би се ром.

Се ни ца би слу ша ла не ко вре ме и на јед ном би уз вик ну ла ве се ло као де ца 
кад ре ша ва ју за го нет ке:

– ни је то ни ка ква кра љи ца ни ти ње ни руп ци и сук њи це. То се цве ће рас
цве та ло!4

она је ви ше во ле ла сме шне и исти ни те при че, при че где би се де ли ла не ка 
прав да, где би ко ко ши над му дри ле ли си цу или јаг њад ву ка.

Та ко су оне јед на дру гу до пу ња ва ле и по ма га ле јед на дру гој да раз у ме ју и 
за во ле жи вот.

Јед ном се се ни ца у сво јој отво ре но сти за ме ри нај ста ри јем коп цу у шу ми и 
он је у љу ти ни рас трг не. кад је гр ли ца чу ла за ње ну смрт, уву кла се ду бо ко у че
сту и три да на ни је ни пи ла ни је ла, че твр тог се за чу отуд ње на ту жба ли ца:

Се ни це, бе за зле на се ни це, во ле ла си као и коп ци шу му.
За што су те уби ли?
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Во ле ла си не бо и сун це као и ор ло ви.
За што су те уби ли?

Слу ша ле су то пти це на гра на ма и пла ка ле гла сно, а њи хов плач је ли чио на 
жу бор ма лих сре бр них по то ка. Са мо је нај ста ри ја со ва у шу ми, по што је би ла и 
са ма гра бљи ви ца, зна ла да коп цу не ће би ти ми ла ње на ту жба ли ца, па је пред 
ве че оти шла у шу му и ре кла јој:

– пти це гра бљи ви це не во ле да се5 пре ко ре ва ју. Стег ни ср це и у се би жа ли 
ма лу се ни цу.

али гр ли ца је би ла пе сникпти ца и ни је мо гла сво је ср це об у зда ти па се 
опет иду ћег ју тра из че сте чуо њен глас:

И коп ци има ју при ја те ље и во ле их.
За што су ме ни мо ју при ја те љи цу оте ли?
И коп це бо ли ср це за њи хо вим при ја те љи ма.
За што су ме не ожа ло сти ли?

И опет су је пти це по гра њу слу ша ле је ца ју ћи, и со ва, ју је во ле ла, опет се спре ма
ла у шу му да је опо ме не, али је би ло већ ка сно. Ста ри љу ти ти ко бац, онај што је рас тр
гао се ни цу, био је већ чуо ње но ту же ње и по слао два ја стре ба да му је жи ву до ве ду.

ни је би ло те шко ухва ти ти пе сникпти цу. За не та сво јим6 ту же њем, ни је их 
чу ла кад су по ле те ли.7 кад их је при ме ти ла, већ су је др жа ли кан џа ма сва ки за 
по јед но кри ло, као да би хте ли да је рас трг ну. Та ко ра за пе ту ди гли су је у ва
здух и из ме ђу се бе по не ли: али је она, ма да бла га и смер на, има ла не ку сво ју 
хра брост. Док су је ја стре би но си ли зра ком, пе ва ла је:

опет је сва нуо дан, ве тар шу ми, по ток жу бо ри, а
не ма се ни чи ног цвр ку та.

опет је сва нуо дан, а ме ђу шум ским мно гим гла со ви ма
не ма ње но га гла са.

Дру гу ју жу не са зе ба ма, коп ци са ја стре би ма, са мо
ја не мам ви ше сво га при ја те ља

8И коп ци има ју при ја те ље и во ле их. За што су ме ни
мо ју при ја те љи цу оте ли?

И коп це бо ли ср це за њи хо вим при ја те љи ма. За што
су ме не ожа ло сти ли.8

Глас јој је био при том то ли ко ту жан, чист и благ, да се и са ми ја стре би ра
жа ле и оба у исти час од лу че да је не во де коп цу, већ да је од не су у на ду бљу шу му 
и та мо оста ве и са ми да по бег ну под обла ке.

кад9 су од лу чи ли, та ко и учи не. од не су је и та ко са кри ју у ши бље да је ко
бац ни је мо гао на ћи ни до сво је смр ти. Гр ли ци, она ко ту жној, ни је се ни кад 
из ла зи ло из по лу мра ка че сте.10 оста ла је до кра ја жи во та та мо и сва ко ве че и ју
тро ту жи ла за се ни цом. ка сни је, кад је сте кла мла де, на у чи ла је и њих11 сво ју 
ту жба ли цу, а они су опет на у чи ли сво је по том ке. Та ко ту жба ли цу за се ни цом 
зна ју сад све гр ли це на све ту и њо ме из ра жа ва ју ско ро сва ку ту гу.

о ово ме ми је при ча ла пе сникпти ца под мо јим кро вом и пе ва ла12 ми ре чи 
ту жба ли це ко ју је спе ва ла гр ли ца што је при ја те ље ва ла са се ни цом.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



403

Бај ка о ди вљој кру шци1

Ра сла је на кра ју про план ка мла да кру шко ва ши бљи ка. Во ле ла је сун це и пе
сму ве тра ви ше не го ико је дрв це у шу ми. по не кад се, око под не, и бре за и 

ја си ка умо ре2 и сво је тре пе ра во ли шће по ло же на гру ди, а кру шко ва ши бљи ка 
пе ву ши и тре пе ри. Њен лист је ли чио на ма ла зе ле на огле дал ца и на ушне 
шкољ ке. ни је дан зрак ни је мо гао про ћи на ми ру кроз ње ну цвет ну кру ну, без
број на ње на огле дал ца би га за ро би ла3 и тек кад би се си та њи ме на и гра ла, пу
сти ла би га да иде ку да је на у мио. по ва здан је ба ца ла по тра ви и окол ном др ве
ћу све тле сун ча не леп ти ре,4 као што де ца5 чи не6 игра ју ћи се са7 огле да лом, 
за се њи ва ла њи ма очи ку ка ца и збу њи ва ла8 зе че ве. Гле да ју ћи је ка ко се игра, 
сит но9 тр ње у жи ви ци, ко је, си ро то, ни је уме ло да се ра ду је ле пом да ну и сун
ча ном зра ку, ни не ста шној сен ци обла ка,10 за ви де ло11 је и12 го во ри ло:

– кру шко ва ши бљи ка се са мо игра жи во та. она ни кад13 не ће про цве та ти и 
ро ди ти. оста ће увек ве тро пи ра ста и нео збиљ на.

кру шки цу14 ове ре чи, кад би до пр ле до ње, ни су вре ђа ле.15 Би ла16 је мла да и 
до бра и пра шта ла тр њу17 и да ље се ра ду ју ћи сун цу и пе сми ве тра, жу бо ру по то ка и 
шу му тра ве. Чим се ро ди18 не ки звук, сва ки њен лист19 се пре тво ри у ушну шкољ
ку и слу ша.20 За то су пти це ра до сно21 пе ва ле, пче ле зу ја ле и сви ци се спу шта ли у 
ње ну кру ну22 па се по не кад у мра ку чи ни ло да 23го ре на њој23 мно ге24 све ћи це.

Игра ла се она та ко два про ле ћа, а он да25 осе ти да јој то ни је до вољ но, да 
игром не мо же сву ра дост ср ца да из ра зи. око ње је ра сло пу но др ве ћа и све је 
оно с про ле ћа26 цве та ло а у27 је сен до но си ло плод. Ра ђа ле су бу кве и хра шће 
жи ром, ра ђао је дуд на про план ку као мед слат ким сит ним пло дом на лик на 
гро зди ће. под дре но ви ма је у је сен28 уме сто сен ке ле жао цр вен опао плод и бу бе 
су по ње му пи ро ва ле. Чак29 и цвет ру жин се30/31 пре тва рао у жућ ка сто ру ме ни32 
ши пак,33 пун се ме на.

И сад се шу ма ша ре не ла34 од жу тог и бе лог цве та. Глог је ли чио на бе ле ме
ке обла чи ће, ди вља ру жа се ки ти ла ру жи ча стим круп ним зве зда ма, дрен и жу
ти ка су цве та ли сун ча ним пе га ма. Цвет ни на бу ја ли сок се це ле35 но ћи ко ме
шао36 у кру шко вој ши бљи ци, пео јој се у под гр лац и у вр хо ви ма из дан ка37 
пу цао38 као да хо ће да про би је, а ују тру се и она на шла39 сва у бе лом зве зда стом 
цве ту. Би ла је мно го40 ра до сна због ово га41 па је ми сли ла да ће се и сви дру ги 
об ра до ва ти, за то по сла гла сни ке по пче ла ма, ко је у пу ту опи су ју ве ли ке кру го ве 
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као сун це и ме сец, сви ма ста нов ни ци ма шу ме42 а нај пре тр њу у жи ви ци, ми сле ћи 
да ће се због ње ног цве та ња оно43 нај ви ше об ра до ва ти и да је је два че ка ло да се 
и она упи ше у воћ ке ко је плод44 до но се.

по слав ши та ко гла сни ке, кру шчи ца45 пре тво ри46 без број не сво је ли сто ве у 
ко лев чи це46 и ста де њи ха ти цве то ве као де цу и пе ва ти им пе сме што их је од ве
тра на у чи ла и хва та ти им сун ча не леп ти ре да се њи ма за ба вља ју. Њи ха ла их47 је 
она та ко48 и пе ва ла им, а у њи ма се по ла ко ста ло за ме та ти ср це, ма ло зе ле но ср це, 
слич но оном што га је но си ла у гру ди ма.

За то вре ме су пче ле но си ле вест до ста рих ду до ва, до уцве та лих шљи ви ка 
и ја бу ча ра, до оско ру ше и дре на, до ја ру ге и жи ви це.

– она се са мо игра жи во та49 – опет50 ре че тр ње. – Цве та ла је па ће и пре цве
та ти51 а ро да не ће до не ти.

– Да52 то ни је не ка об ма на? – упи та53 ку ку та, кра љи ца ко ро ва. – Мо жда се 
оки ти ла сун ча ним леп ти ри ма.

Чув ши за ове ре чи,54 кру шка за пла ка гор ким су за ма. у сва ки цвет се по 
јед на сру чи и за ли гор чи ном ма ле зе ле не за мет ке. она је во ле ла це лу шу му и 
ра до ва ла се55 сва ком цве ту и пло ду у њој, сва ком шу му и56 зра ку, па је има ла 
по тре бу да и њу сви во ле. 57ни је њој до вољ но би ло57 што је су сед храст ре као 
да је про цве та ла ле пим цве том, што58 је бу ква по ми ло ва ла, што јој59 до бри чи на 
дуд по сла60 по пче ла ма по здрав, што су пти це три пут ду же 61то ју тро пе ва ле61 у 
част ње но га цве та ња. ни је јој до вољ но би ло што се ве тар по ну дио да јој за
мет ке љу шка, а сун це крај сва ког62 упа ли ло63 све ћи цу, да не би озе бли. Ње но 
осе тљи во64 ср це су као ту ча и мраз по го ди ле ре чи и под сме си65 тр ња и кра љи
це ко ро ва.

пла ка ла је, али је и да ље љу шка ла за мет ке у66 ли сним ко лев чи ца ма, ра до
зна ла ка кви ће су тра67 би ти кад по ра сту и са зру:68 мр ки као бу ков жир, или69 ру
ме ни и не жни као ја го де,70 или мо дри као шљи ве. Ма да је од су за,71 као од пла ме
ња че,72 мно го цве та опа ло, ус пе ла је кру шчи ца73 да од га ји де се так пло до ва,74 
зе ле ножу тих,75 за ки ће них мр ким зве зда стим цве том. И опет по сла пче ле, ко је 
у пу ту ве ли ке кру го ве опи су ју као сун це и ме сец, да ја ве76 ка ко је 77до не ла плод77 
леп 78као пло до ви ја бу ка и шљи ва.78 Гла сни ци одо ше до воћ ња ка, до ста рих ора ха 
и ду до ва, до 79оско ру ша и ле ска.79 Сви се об ра до ва ше, са мо тр ње ре че:

– Зар је за ту ма лу ве тро пир ку би ло да до но си род. То ли ке је за мет ке упро
па сти ла,80 још81 не при спе ли82 па ли83 с гра не на зе мљу.

а кра љи ца ко ро ва по дру гљи во при ме ти:
– пре тр гла се, ро ди ла де сет кру шчи ца.
кру шчи ца84 по сле ово га85 из гу би сво ју ра ни ју ве се лост. ни је ви ше хва та ла 

сун че ве86 зра ке у огле дал це87 сво јих ли сто ва, ни је ви ше учи ла на па мет ве тро ве 
пе сме, ни је је ве се ли ло кад сви ци упа ле сво је фе њер чи ће на ње ном гра њу, ни 
кад зе ба од лу чи да у ње ној кру ни по диг не се би ку ћи цу. она са да 88ни је ви ше88 
пла ка ла, али је стал но осе ћа ла не ку гор чи ну у гр лу и у ср цу. И та ко89 иду ћег 
про ле ћа90 до не се хи ља ду сит них,91 за ки ће них мр ким круп ним цве том кру шчи
ца,92 ко је су као вен ци са ги ба ле93 ње не мла де94 гра не све до зе мље. она се по но
си ла гле да ју ћи их,95 и опет по гла сни ци ма ја ви це лој шу ми да је ро ди ла ви ше 
не го ку пи не и дрен ци у род не го ди не.
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________    Ако је веровати мојој баки   ________

– пра ви се ва жна96 – под смех ну97 се тр ње. – на ро ди ла чо по ре98 де це,99 а100 
ве ћи им цвет на ка пи не го це ло ли це.

кру шчи ци101 се упра во сви ђао102 тај цвет ко јим је плод био за ки ћен103 и на да
ла се да ће и оста ли ње го ву ле по ту за па зи ти,104 и 105гор чи на су за што их105 из по но
са не про ли106 уђе по но во107 у сок ко ји је њо ме стру јао. За луд108 је 109бу ква опет109 
ми ло ва ла и дуд јој слао по здра ве и пти це пе ва ле у част ве на ца што су јој гра не до 
зе мље са ви ја ли110 – јед на је ди на111 хлад на реч112 ње ну ра дост је113 по ко си ла.

кад је тре ће го ди не ро ди ла, би ли су вен ци на њој леп ши не го на ру жа ма и 
дрен ци ма. пче ле114 ко је на пу ту опи су ју ве ли ке кру го ве као сун це и ме сец,115 
ја ве116 шу ми да су у сва ком ње ном пло ду на бра ле по ка пљу ме да. оне су то при
ча ле за то да би кру шци117 вра ти ле ста ру ве се лост и да би118 не ста ло иду ћег про
ле ћа119 гор чи не ко ја 120се у ње ном пло ду већ осе ћа ла.120

Тр њу и ко ро ву 121би ло је кри во121 што је122 пче ле хва ле123 па по шљу124 осе да 
ис пи та ју да ли су ти пло до ви, за ки ће ни мр ким круп ним цве том, зби ља та ко 
слат ки. И јед ном око под не,125 кад је сун це гре ја ло кру шку пра во у че ло и кад се 
због до брих пче ли них126 ре чи и бу кви ног ми ло ва ња127 гор чи на 128ње на со ка128 
ста ла би стри ти, до ле те рој па ко сних ухо да и за бо де ри ли це129 до у са мо дно130 
сва ког пло да. у 131ње му су ка пи сла сти већ по бе ђи ва ле ка пљи це гор чи не, али 
осе, у чи јем је жал цу би ло мно го ви ше је да не го у пло ду кру шке чи је ср це су тр ње 
и ку ку та по че ли тро ва ти, по бе до но сно за зу је:131

– 132Гор ко, гор ко, гор ко!132

133Њи хо ва злу ра дост је133 као град па ла134 на мла ду воћ ку и135 ср це јој136 ис пу
ни ла137 но вим бо лом138 и гор чи ном. Њи хо ва мр жња и лаж139 од у зе ли су јој по
сте пе но сва ку ра дост140 па је из го ди не у го ди ну 141ра ђа ла све гор чим пло дом141 
и до би ла име Ди вље кру шке.
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Ве тар да ди ља

по ђе не ки си ро мах ве тар да тра жи слу жбу. Иду ћи кроз се ло, ну дио се се ља
ци ма да им чу ва де цу, али му ни ко, ка ко ве тар ни је био људ ски створ, не 

хте де те по ве ри ти. Шта ће куд ће, иако је нај ви ше во лео да се с де цом за ба вља, 
он по ку ша да ра ди и дру ге по сло ве: по го ди се код не ког га зде твр ди це да му 
раз ви је ли шће на воћ ња ку. ка ко је то тек тре ћи пут у жи во ту ра дио, не по ђе му 
за ру ком да све пу пољ ке раз ви је и кад по свр ше ном по слу оде да при ми над ни цу, 
зли га зда под вик ну:

Мој дра ги при ја не,
ти не знаш за на та!
пр стом ни си так нуо
мно ге до ње гра не.
ку пи се на вра та!

код дру гог се се ља ка по го ди да му пле ви ба шту. Чу па ју ћи ко ров мо рао је 
иш чу па ти и по не ку пи то му ста бљи ку. То се исти на сва ком до го ди, али и овај је 
га зда био зао па кад ве тар за тра жи над ни цу, он се раз дра:1

Мој не ве шти бра ле,
не раз у меш ти се
око ба штен ско га
ни по сла ни би ља,2

3па бу ди да ди ља,3

што ти је и отац
а и де да био,
мој при ја не мио!

пре пао се си ро мах ве тар па и не са че ка крај се ља ко ве при ди ке, већ за жди 
низ се ло у шу му и узе се та мо ну ди ти би љу и зве ри њу за по моћ ни ка. Где угле да 
храст на ко ме сто ји још лањ ско су во ли шће, рек не:

Да ли ста ро ли шће
тре ба, чи кахра сте,
ма ло да се стре се?
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Због ње га ти, чи ко,
но ви лист не ра сте,
не ука зу је се.

Где угле да на бу кви ста ро гра ње, рек не:

ка ко ли би би ло,
те то, кад бих гра ње
сло мље но и су во
ма ло ти оду во?

Где угле да са мог зе чи ћа, ста не да га љу шка пе ву ше ћи:

Ма ло ме бу ква ку
од не ли су ба ку,
од не ли су де ку –
не дам сво га зе ку.

Ма ло ме шљи ви ку
од не ли су чи ку
у го ру да ле ку –
не дам сво га зе ку.

Др ве ће је од го ва ра ло без во ље, не ко да че ка ста рог по зна ни ка,4 Раз ви гор
ца, ко ји му сва ке го ди не у про ле ће по ма же при ли ком ли ста ња, не ко да во ли 
са мо да оба вља сво је по сло ве, а зе чи је мај ке су5 се из го ва ра ле да су си ро те и да 
не мо гу да узи ма ју да ди ље. у зло до ба, при кра ју да на, по ну ди се он хра сту на 
об рон ку ја ру ге:

Да ли имаш де це,
да ти де цу ни хам,
да им пе вам ти хо?

Раз ми сли храст не ко ли ко ча са ка па му ре че:

Имам три син чи ћа,
тре ба да се га је:
оста ли су си ро ти,
без ба ке и на је.

Тре ба да се љу шка ју,
тре ба у за ран ке
да им пе ваш бла ге
шум ске успа ван ке.

Хра сто ви син чи ћи се ста до ше из ви ри ва ти на свог бу ду ћег чу ва ра и ма ха
ти му уми ља то зе ле ним ша пи ца ма. Ве тар се об ра до ва што му при ја тељ ски ма
шу и оста де код њих. нај зад је био на шао по сао ко ји во ли. Ски де од мах ка ба
ни цу, обе си је о за ло мље ну су ву гра ну па се де уз пру ће сми шља ју ћи чи ме да га 
за ба ви. Де ца као сва ка де ца, па су и хра сти ћи хте ли да им ве тар, ко га на зва ше 
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________    Писма из шуме   ________

Ду јом, што год при ча. по ку ша ве тар да из вр да, јер је ви ше во лео да пе ва, али 
де ца хра сто ва хо ће по штопо то6 при чу. Ду ја он да по че не што што је још од 
сво је ба ке био чуо:7

украј во де, крај по то ка,
хо да ро да бе ло бо ка,
бе ло бо ка, руј на кљу на.
пу че не где пу шка пу на.
не ма ви ше украј во де
бе ло бо ке на ше ро де.

Ду ја то при ча, а пру ће 8углас пла че,8 жао му ро де. он да он по че не што сме
шно, ка ко се ме двед же нио па ни је мо гао да на ђе де вој ку пре ма се би, и хра сти
ћи се од мах раз ве се ли ше. Чи не ћи се да је то бож за нет не ким по слом, отац 
храст је све то слу шао да ви ди хо ће ли Ду ја до бро оба вља ти сво ју ду жност. Чув
ши ка ко се хра сти ћи слат ко сме ју и осе тив да су Ду ју већ за во ле ли, ре ши да га 
за др жи у слу жби док год де ца не од ра сту.

Та ко је Ду ја при чао пру ћу сме шне при че, ују тру му рет ким че шљем раш
че шља вао ко су да је не би чу пао, уве че му пе вао успа ван ку9 да за спи. уско ро га 
упо зна ше сва шум ска де ца и њи хо ви ро ди те љи. Ма ло, ма ло па ће тек ко ја бу ква 
до вик ну ти:

Ду јо, до бри бра ле,
по љу шкај ми де те,
не мам јад на кад,
ов чи ца ма мо рам
иза тка ти хлад.

Ду ја при ско чи бу кви ној де ци па је успа ва уз пе сму ко јом је обич но и хра
сти ће успа вљи вао:

Љу шка, љу шка, љу шка,
да ле ко у го ри
стра шни ме двед њу шка:
не дам де це ја
за про лећ на да на
оба сја на два.

Тек што он успа ва ма ле бу кве а ето ти зо ве бре за да успа ва ње ну де цу док 
она не за вр ши ве зе ни за сти рач за пањ на ко ме су јој де ца ру ча ва ла. он при ско чи 
и та мо пе ву ше ћи:

Љу ља, љу ља,10 љу ља,
да ле ко у го ри
ку ри јак се шу ља:
не дам де це ја
за сун це, ни зве зде,
ни ме се ца два.
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Та да хра сти ћи бу ду љу бо мор ни па уда ре у плач, а он бр зо оста ви бре зе па 
по тр чи њи ма, још из да ле ка их уми ру ју ћи:

ни ја, ни ја, ни ја,
да ле ко кроз го ру
при кра да се ли ја:
не дам де це ја
ни за лет ња два
ле па ве че ра.

И да би по ка зао да су му они ми ли ји од бре за и бу ка ва, од мах на ову на до ве
же дру ге успа ван ке, све до са ме но ћи. Та да их уми је све жим ми ри си ма, по кри је 
кра јич ком сво је до ла ме па уљу шка. а кад бу де зо ра, по ви че ис под хра сто вог де бла:

ко хо ће да бу де
нај ви ши у га ју
пр ви мо ра спа зи ти
сун це на ро ђа ју.

ко хо ће све ле то
да ли ста и бу ја
мо ра на стан при ми ти
дро зда и сла ву ја.

Хра сти ћи се про бу де и ста ну се пе ти на пр сте да пр ви ви де ра ђа ње сун ца, 
и та ко сва ког ју тра по ма ло по ра сту. а што су ви ше ра сли, све ви ше су пе ва чи ца 
на стан при ма ли. уско ро су по ста ли сна жно хра шће зе ле не, гра на те кру не ко
ме ни је тре ба ло ви ше пе ва ти успа ван ке, али су Ду ју из за хвал но сти што их је 
од га јио оста ви ли и да ље код се бе те се на њи хо вим ру ка ма у ста ро сти од ма рао.
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нео бич ни сви рач

Јед ног ле пог ју тра нат пе ва ле се пти це у не кој пла ни ни кад из не на да за чу ју та ко 
умил ну свир ку да све на јед ном ућу те и ста ну слу ша ти шта ће то би ти. Свир ка 

се чи ни ла час као жу бор ма лог по то ка, час као глас ве тра у ли шћу, час као пе
сма не ке не по зна те пти це.

Док су оне та ко за ди вље но1 слу ша ле, по ја ви се у да љи ни2 сед, по де ран ста
рац2 под ве ли ким слам ним ше ши ром. на ра ме ну му је се де ла пти ца и, као за не
та, и она слу ша ла ње го ву свир ку. Ста рац се спу сти3 на пањ и из не да ра из ва ди 
врап ца сло мље ног кри ла па га ста ви на длан. по сле си ђе по ла ко до по то ка, 
опра му ра ње но кри ло и 4ста вив ши4 га да се сун ча,5 по ђе по ши бљу не што раз
гле да ти. под ста ром бре зом на ђе обо ре но гне здо и ди же га опет на гра ну по ку
пив ши у ње га пти ће ко ји су још би ли у жи во ту. под бу квом по мо же из во ру да 
се про би је на сун це раз гр нув ши су во гра ње и зе мљу. Скло ни се са6 пу та че ти 
мра ва7 што се под те ре том не куд жу ри ла, про вр ља још ма ло по шу ми па опет 
се де на пањ и на ста ви сви ра ти.

пти це, чув ши га по но во, за ћу те и згр ну се око ње га, не тре ми це слу ша ју ћи, 
док ће јед на ре ћи:

Слу ша ла бих тво ју
фру лу сва ког да на.
Из ка квог је, ре ци,8

пру та9 са де ља на:
да ли је из зо ве,
или је из бо ра,
или мла дих вр ба
и ста рих ја во ра?

Ста рац по ми ло ва по кри лу пти цу ко ја га 10је то упи та ла,10 сет но се на сме ши 
па од вра ти:

не ка, пти це, за вас
сад не бу де тај на
из че га је мо ја
фру ла са де ља на.
ни је ни из вр ба,
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ни је ни из зо ва;
већ из ср ца мо га
и из мо јих сно ва.

пти це се мно го за чу де тим11 ре чи ма, ни јед на ско ро ни је раз у ме ла шта оне 
зна че. не ке свра ке се чак рас тр че по шу ми и ста ну пре при ча ва ти:

ој, до бо га12 мо га!
Да ви ди те, пти це,
стар чи ћа чуд но га;13

са де љао фру лу
он од ср ца сво га!

у ча су се слег ну пти це и из оста лих14 шу ма мо ле ћи стар ца, ка ко ко ја стиг не, 
да и њи ма од сви ра15 што год на16 нео бич ној фру ли. 17И док је он сви рао уно се ћи 
у свир ку то пли ну сво га ср ца, ко је је са о се ћа ло са це лом при ро дом око се бе, 
док је упли тао у зву ке фру ле се ћа ња на де тињ ство, сно ве мла до сти ко ја му је 
дав но про шла, оне су за чу ђе но по сма тра ле сви ра лу за ко ју је ре као да је на чи
ње на из ср ца. Је ди но су мо жда, нај чу ве ни је пе ва чи це, ко је и са ме пе ва ју сво јим 
ср цем, схва ти ле стар ца.17 а кад се он спре ми да иде, при ста де за њим нај слав
ни ји18 сла вуј из пла ни не го во ре ћи:

Ја сам сла вуј ста ри
из ја ру ге ове,
пе вам птич је че жње,
ра до сти и сно ве.
по ве ди ме со бом,
хтео бих да слу шам
пе сме тво је фру ле
све но ве и но ве.

Ста рац му до зво ли да га пра ти и та ко по ђу док су их дру ге пти це с ту гом 
гле да ле ка ко се уда ља ва ју. Ме ђу њи ма се на ла зи ла и зе ба ко јој је ма ти би ла за
бра ни ла да се из шу ме уда ља ва. она се због то га ду го ло ми ла да ли да по ђе 19за 
сви ра чем,19 али кад га ви де да за ми че за ви дик, по ле те20 и она за њим па му се 
сва за ди ха на обра ти:

Ја сам, стар че, зе ба
што жи ви у оном
гу сто ме ши пра гу.
при ми, дра ги21 стар че,
и ме не у дру жбу
да по ва здан22 слу шам
тво је фру ле ту жбу
као ме лем23 бла гу.

24он ни је умео ни ко ме од би ти мол бе, да је и вра на и со ва за мо ли ла да га 
пра ти, и њи ма би до зво лио, а ка мо ли ма лој зе ле ној пти ци на лик на цвет, за то се 
на сме ши на њу и ре че:24

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



415

________    Писма из шуме   ________

Се ди ми на ше шир,
ма ла зе бо ти,
па ће мо за јед но
све том пе ва ти.

И та ко сву где: где год се по ја ви и ста не сви ра ти, то ли ко 25пти це оча ра сво
јом свир ком25 да не мо гу ви ше од ње га да се одво је. Ми не ли до ли на ма крај ре ке, 
при ста ју26 за њим 27ча пље и вив ци;27 про ђе ли кроз ли ва де, при дру же му се ли
вад ске пти це. кад је про ла зио кроз не ку узре лу њи ву, спу сти се чак с не ба ше ва 
оча ра на ње го вом свир ком па и она за мо ли:28

Стар че,29 ја сам ше ва
што ра до сно пе ва
из над зре лих њи ва.
по ве ди ме со бом
да по ва здан30 слу шам
свир ку што из тво је
фру ле се раз ли ва.

нео бич ни сви рач 31по ве де и ше ву.31 Сад су га ско ро све вр сте пе ва чи ца 
пра ти ле и се де ле му не са мо по 32обо ду ше ши ра и ра ме ни ма,32 већ би се по не ка 
ма ња спу сти ла и на фру лу.33

Чу је та ко за ње га и не ки дрозд па ме ђу сво јим дру го ви ма поч не исме ва ти34 
пти це што су за стар че вом свир ком ле те ле. али кад 35ста ри сви рач35 уско ро на и
ђе крај ви но гра да где је дрозд жи вео, ње го ва фру ла и овог хва ли сав ца то ли ко 
оча ра да се и сам при ра стан ку са сви ра чем36 по ну ди да по ђе с њим:

по ве ди и ме не, ста ри!
ако се де си да се
37фру ла тво ја37 по ква ри,
пе ва ћу уме сто ње;
на у чио већ сам ја
све пе сме ње зи не.

Сви рач38 је, ве ро ват но, био чуо шта је дрозд ра ни је го во рио, али и ње му ре че 
до бро ћуд но:

по ђи са мном, дро зде, и ти,
са мо мо раш до бар би ти:
не смеш, дру же, ви но пи ти,
ни ти ту ђе гро жђе кра сти.
кад од пу та умо риш се,
на ра ме ми мо жеш па сти.

Сви рач39 је се бе, а по не кад40 и сво је пти це, хра нио оним што до би је од ко га. 
ни су се, раз у ме се, са мо оне41 ди ви ле ње го вој свир ци већ42 и љу ди. про ла зе ћи 
кроз по ља 43сви рао је43 ко сци ма и же те о ци ма док ра де, а они су с њи ме де ли ли 
44ру чак или ужи ну.44 на да ле ко се по се ли ма при ча ло о нео бич ном стар цу сви
ра чу ко га пти це пра те и сле ћу му45 на ра ме на.
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при ча ју да пред крај сво га ду гог жи во та ни је46 мо гао ви ше47 сви ра ти јер су 
му ру ке од ста ро сти дрх та ле и фру лу ис пу шта ле, али да га ње го ве пти це пра ти
ље48 ни су 49би ле на пу сти ле,49 већ су за50 ње га пе ва ле и 51сад оне ње га оним што 
за пе сму од љу ди до би ју51 хра ни ле. а кад је, ка жу,52 умро не где на вр ху пла ни не, 
оне53 су пр во ми сли ле да спа ва, па по што су при ме ти ле да је за у век54 скло пио 
очи, по шле су по пла ни ни го во ре ћи:

умро је наш ста ри,
пре до бар55 је био,
56пти це је у шу ми
пе ва ти учио,56

на сме јао ту жног,57

раз и грао хро мог,58

59об ра до вао не мог,59

60тре ба на кри ли ма
61до ве чи тог до ма61

да га од не се мо.

на ову вест по хи та ју 62сви ње го ви при ја те љи,62 од ца ри ћа63 до ор ло ва,64 
сво јим кљу но ви ма му гроб ис ко па ју и на кри ли ма га до ње га од не су и са хра не. 
на над гроб ном му ка ме ну де тлић уре же пе сму:

ов де ле жи при ја тељ
се ни ца и со ва,
дро здо ва, сла ву ја,
зе ба, го лу бо ва,
чво ра ка и вра на.
Ње го ва је фру ла
би ла са де ља на
од ње го ва ср ца
и ње го вих сно ва.

пти це и да нас свра ћа ју на ње гов гроб и пе ва ју му да зна ка да је у шу ми про
ле ће и ле то, а кад је сен и зи ма.64
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Свет под је зе ром

Био не ки ма ли чо ба нин.1 Спа вао је у ку ћи ци од бр ва на, на по сте љи од се на, 
а ка ши ка и зде ла из ко је је јео би ле су од др ве та. ни је ма ли чо ба нин Иван 

ни шта имао, али му се чи ни ло да је ње го ва сва пла нин ска ле по та, це ло не бо и 
је зе ро, и шу ма. И ни кад те ле по те ни је био сит.

Чим би ис те рао ста до на па шњак, од ла зио би на оба лу је зе ра ко је се на ла
зи ло у пла нин ској ува ли и по ко ме је увек пло вио ве ли ки ћу тљив ла буд. Је зе ро 
је обич но би ва ло мир но и рав но као огле да ло и Ива ну се чи ни ло да је дан ла буд 
пло ви во дом а не ки дру ги ро ни кроз во ду. кад год би ла буд на је зе ру са вио свој 
бе ли ду ги врат, са вио би и ње гов друг, ла буд по во дом,2 кад би гор њи ра ши рио 
кри ла, ра ши рио би их3 и онај у је зе ру и4 Иван је ми слио да је то због то га што се 
њих дво ји ца мно го во ле, што су при ја те љи. Бо ро ви ко ји су се огле да ли у во ди, 
чо бан ске ко ли бе, обла ци и пти це сма трао је да при па да ју не ком та јан стве ном 
све ту у је зе ру, ко ји му се сви ђао мно го ви ше не го свет у ко ме је жи вео.

„ка да бих био ла буд, за гњу рио бих се под во ду да ви дим ка ко је до ле, да ли 
је зби ља та ко ле по“, ми сли ло је чо бан че жед но ле по те.

кад се ла буд по не ко ли ко да на не би на је зе ру ја вио, ве ро вао је да је за це ло 
у го сти ма код сво га дру га под во дом, и за ви део му. Сви ђа ло му се што је та мо 
све оба сја но зе лен ка стом све тло шћу, и сви ђа ло му се што др ве ће ду би на гла ви 
а ку ћи це сто је на тра шке, што је све нео бич но.

Јед ног про лећ ног5 да на ис те ра опет Иван ста до на па шу па се де на ка мен 
крај је зе ра и за гле да се у во ду. И у њој се бли ста ло про ле ће6 као и у пла ни ни. 
обла ци су се пре вр та ли пре ко гла ве, по је ла ма и бо ро ви ма ни ца ле бле до зе ле не 
све ћи це, а пти це ра се ца ле во ду ла ко као ва здух. Чак је и не ко чо бан че слич но 
Ива ну се де ло на ка ме ну. кад ето ти ла бу да. пло вио је ти хо,7 пра во пре ма Ива ну.7

– Ива не, – рек не8 му – за што се диш увек та ко сам крај во де? о че му ми слиш?
– Ми слим ка ко је у све ту под је зе ром.
То је тај на – од го во ри ла буд. – Та мо ни ко сем ме не не мо же да иде. И ја че

сто кри шом про ла зим.9
Или је ла буд био пти ца од већ не жна ср ца па ни је хтео де те да раз о ча ра ва и 

да му го во ри да под је зе ром не ма ни ка ква ча роб на све та, или је та кав свет та мо 
зби ља по сто јао, тек10 он му та ко ре че и обе ћа да ће му отуд до не ти што год по 
че му ће мо ћи бар на зре ти ка ко је у том чу де сном све ту.
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Бе ла пти ца су тра дан не за пло ви је зе ром и по ја ви се тек по сле пет да на са 
зр ном би се ра у кљу ну. Спу стив ши га Ива ну на ша ку, ре че:

– као се ме ном код нас, овим се та мо хра не пти це.
Бог зна ода кле је ла буд тај би сер до не, тек11 та ко ре че чо бан че ту и оно не ко

ли ко да на оста де мир но игра ју ћи се зр ном би се ра и за ми шља ју ћи пти це ко је се 
ти ме хра не.

ни је про шло мно го вре ме на, а Иван ста де мо ли ти ла бу да да јед ном и ње га 
по ве де ка да по ђе у свет под во дом. при том је пла као и та ко га ми ло гле дао да 
ла буд ре че:

– не пла чи! Та мо те, исти на, не мо гу по ве сти, али ћу ти опет до не ти што
год ле по по че му ћеш на зре ти тај чу де сни свет.

по сле не ко ли ко да на ла бу да по но во не ста де и кад се вра ти, до не се Ива ну у 
кљу ну љу спу зла та.

– као што код нас па да снег у бе лим па ху љи ца ма кад на ста не зи ма, та ко та мо 
и зи ми и ле ти сун це свет за си па овим злат ним па ху љем.

Бог зна да ли је то би ло исти на, тек12 ова ко му ре че, а13 Иван је не де љу да на 
био за до во љан игра ју ћи се злат ном па ху љи цом и за ми шља ју ћи свет под ова
квим љу спи ца ма14 зла та. Че жња да та мо за ви ри би ла је још ве ћа сад кад је на
зрео15 ле по ту то га ча роб но га све та и опет је стао мо ли ти ла бу да да га кад она мо 
по ђе, по ве де. ла буд га ни је ни ово га пу та по вео, али му је опет по сле јед ног пу
то ва ња до нео зр но сре бра ве ли ко ко ли ко ле шник.

– То је шљу нак по ста за ма у све ту ис под је зе ра, сад16 мо жеш ми сли ти ка ко 
су све тле ре ке ода кле17 се ова кав шљу нак ва ди.17

при то ме18 се по ту жи чо бан че ту ка ко су га ухва ти ли да ода је је зер ске тај не 
не ком на гор њем све ту19 и ако19 20још са мо20 јед ном по ку ша да на зе мљу из не се 
ма и јед ну трун, не ће га ни кад ви ше отуд пу сти ти.

пре ва ри се21 чо бан че и22 по че твр ти пут22 за мо ли ла бу да23 да га са24 со бом 
по ве де или му до не се још што по че му би зна ло25 ка ко је под је зе ром. ла буд је 
са мо26 ту жно за ћу тао, гле да ју ћи га као да се за на век опра шта26. И27 зби ља се ни
ка да ви ше ни је вра тио.27 ко зна, мо жда је и по сто јао28 не ки ча роб ни28 свет под 
је зе ром, мо жда су му29 и би ли29 за пре ти ли да је зер ске30 тај не на из да је,31 а он је32 
мо жда, не мо гу ћи ни ком мол бе од би ти, опет хтео чо бан че ту33 не што по не ти па 
су га на де лу ухва ти ли, а мо жда34 је35 по ги нуо про сто35 36у је зер ском ши пра гу.

37И кад је јед ног да на де чак схва тио да се ла буд не ће ни кад вра ти ти и ма
шио се опет ру ком у не дра где су ста ја ли да ро ви што му их је не жни при ја тељ 
до но сио са пу то ва ња – та мо су ста ја ла са мо три обич на ка мич ка.37
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Ма ца пре ља

Ма ца пре ља1 је жи ве ла1 да ле ко од све та у на пу ште ној шу ма ре вој ку ћи2 на 
про план ку.2 3Јед ног ју тра она4 је вр ло ра но уста ла. пр во се уми ла, на бр зу 

ру ку до руч ко ва ла па узе ла вре те но да пре де, на ме стив ши се на ка ме ни праг 
пред ку ћом. Ма ло по сле до шао јој је на раз го вор њен су сед, ста ри зе ка,5 сео је 
на бу сен зе мље на ба цав ши нај пре6 на ње га су вог ли шћа, јер се, као и сва ки ста
рац, пла шио да не на зе бе.

Док сун це ни је иза шло, ћу та ли су ми сле ћи сва ко о сво јим бри га ма. Ма ца 
је пре ла, чу ло се ка ко ње но вре те но7 зу ји, а зе ка је гриц као ли ску зе мља. 8Чим9 
се сун це ро ди ло,10 по ста ли су10 рас по ло же ни ји и зе ка је ре као сво јој су се ди:

– е, ове је се ни же ни ћу си на. Већ је11 на ра стао као ме двед.11

Су се да се об ра ду је тој ве сти па рек не:
– Ја ћу му за свад бу отка ти ка ба ни цу и опре сти ву не за ча ра пе. не ка се зна 

да ти је су се да чу ве на Ма ца пре ља.
Зе ка се12 за хва ли па по раз го ва рав ши још ма ло, оде ку ћи а Ма ца уђе у со бу 

и се де за раз бој да тка. Та ко је она сва ког да на ују тру пре ла а по сле од те пре
ђе тка ла плат но и сла га ла га по гре да ма и сан ду ци ма. Има ла је већ пу ну ку ћу 
ра зних тка ни на, про сто ни је зна ла шта ће са13 њи ма. Исти на, ка да би ту да на и
шао ка кав пут ник или ло вац па свра тио у Ма ци ну ку ћу, учи ни ло би му се да је 
пот пу но пра зна, јер љу ди ни су мо гли да ви де оно што она тка, је ди но су звер ке,14 
бу бе и пти це14 мо гле15 то ви де ти.15 она16 је њих16 снаб де ва ла оде ћом17 и обу ћом, 
тка ла им ма ра ме и ша то ре. За то је и18 би ла чу ве на19 и оми ље на19 у це лој шу ми.

по сле не ко ли ко да на као што је обе ћа ла зе цу, Ма ца отка за ње го вог си на ка
ба ни цу и опре де му ву не за ча ра пе па му по да ри20 кад он21 опет до ђе на раз го вор.

– Дра га су се до – упи та зец ди ве ћи се ње ној ру ко тво ри ни – ко те је на у чио 
да ова ко ле по ткаш и пре деш?

а Ма ца22 уз дах ну, оста ви вре те но и, освр нув ши се да не ма још ко га у бли
зи ни, ти хо му ста де при ча ти:

– Мој зе че,22 ја сам23 ти не кад би ла де вој чи ца и жи ве ла у овој ис тој ку ћи са 
сво јим де дом, ста рим шу ма рем. Би ла сам не по слу шна и не мир на, ни сам во ле ла 
ни да пре дем ни23 да ткам. Мно го ми се ви ше сви ђа ло да24 ју рим по шу ми са зе че
ви ма и ве ве ри ца ма.25 Јед ном сам та ко, из деч је обес ти, сру ши ла ку ћу па туљ ци ма 
ми сле ћи да су је не ка де ца, у игри, на пра ви ла, јер је би ла та ко ма ла и тро шна.25 
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26За то се они на љу те на ме не и пре тво ре ме у ма цу те та ко мо рам сад це лог жи
во та ра ди ти упра во оно што сам као де вој чи ца из бе га ва ла.26

Зе цу би мно го жао па упи та:
– а да ли ти ја мо гу по мо ћи да опет не ка ко по ста неш27 људ ски створ?27 увек 

си би ла пре ма ме ни до бра па бих хтео да ти то вра тим.
– Сум њам да28 би ми ико мо гао28 по мо ћи – ре че Ма ца. – у вр ту29 нај ста ри

јег па туљ ка,29 до ду ше,30 ра сте не ка сит на тра ва ко ју би уве че тре ба ло да ста вим 
под уз гла вље па да опет по ста нем оно што сам би ла; 31али је до те тра ве и32 вр ло 
те шко до ћи. Врт је огра ђен ви со ким пло том и увек по не ко чу ва стра жу.33 ни је 
пра во да се не ко због ме не из ла же опа сно сти.33

– ни шта ти не бри ни – ве се ло уз вик не зец па отр чи у шу му.
пр во се рас пи тао где се на ла зи врт34 нај ста ри јег па туљ ка34 па је он да гле

дао да се спри ја те љи са ка квом бу бом или пти цом што жи ви та мо.35 Чу чао је 
та ко сва ки дан крај пло та, кад пе тог да на не ки пуж про ту ри отуд36 сво је ро го ве. 
а зец му се ста не уми ља ва ти:

ако же лиш,37 мо гу ти до не ти ли ску ку пу са што ра сте крај по то ка. За це ло38 
ти се до са ди ло да гриц каш са мо39 тра ву у вр ту.30

40пуж је два до че ка41 ову по ну ду,41 јер му се то га да на мно го јео ку пус, па за
мо ли зе ца да му га до не се.

42Зец се вра тио са по то ка пу них ша ка и пру жа ју ћи пу жу ли ску по ли ску, 
ре че му то бож не мар но:42

– Баш бих во лео да по ми ри шем бар јед ном у жи во ту сит ну тра ву што ра сте 
у твом43 вр ту.44

пуж му45 уза бра46 струк те сит не тра ве и47 про ту ри кроз плот шап нув ши:48

– Са мо бр же бе жи одав де, јер па ту љак49 не во ли49 да се ова тра ва но си из 
ње го ва50 вр та.

Зец је и сам знао да тре ба што пре бе жа ти51 и у три ско ка се на ђе пред Ма
ци ном ку ћом.

– До нео сам ти ону сит ну трав ку – ре че јој52 ве се ло.
Ма ца се53 мно го об ра до ва53 па по сла зе ца да по зо ве све ма ле звер ке, бу бе и 

пти це. оне од мах до ђу и54 она им раз да све што је има ла у сво јој ку ћи: ко ме ка
ба ни цу, ко ме плат на, ко ме пре ди ва, а раз бој, пре сли цу и вре те но оста ви зе ки
ној же ни.

53кад је сва ну ло ју тро, по што је пре спа ва ла на чу до твор ној трав ки, опет 
је56 по ста ла де вој чи ца и оти шла не куд да ле ко из те шу ме ро ђа ци ма сво га де де, 
ко ји је већ дав но био од ту ге умро, не до че кав ши да је опет ви ди де вој чи цом.56
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До бри дух Дим

Дим,1 или ка ко га је наш де да звао,1 до бри кућ ни дух, про бу ди се ју трос нео
бич но ра но. про ви ри кроз пу ко ти не на пе ћи да ви ди спа ва ју ли још де ца. на 

по сте љи су се ру ме не ле2 две деч је гла ве. ни је им се још бу ди ло. Дим он да из ју ри 
на по ље да про мо три ка кво је вре ме. Ње го во рас по ло же ње је мно го за ви си ло од 
вре ме на. Ви дев ши да је не бо на ис то ку ја сно, ви ну се из над кро во ва у по хо де 
свом ро ђа ку ју тар њем ве тру. као и увек по3 ле пом вре ме ну, био је раз го во ран, па 
је сва кој пти ци на ко ју би4 на и шао и ми слио да га не по зна је стао да при ча о се би:

5До бар као крух.5

6Тај не до ма чу вам:6

7Ја сам кућ ни Дим,7

и не чух што чух.
8Ве тар ми је ро ђак8

9облак брат је мој,9

10ма гла нам је се стра,10

ми смо бра ћа њој.

Сто пу та се ро дим,
умрем пу та сто.
Све је не бо мо је,
сва је зе мља мо ја,
и опет сам као
миш цр кве ни го.

пти це су га во ле ле и сва ка је за ста ја ла да с њи ме ма ло про ча вр ља.11 Та ко се 
с ве тром са ста де тек кад се сун це по мо ли. по раз го ва рав ши с њим не ко ли ко ча
са ка,12 опет се се ти13 де це па се вра ти ку ћи да их про бу ди. То је чи нио сва ког 
да на. кад би ма ма14 по ла зи ла на по сао, она би му их15 по ве ра ва ла.16 17нај бо љи 
на чин да ма ли ша не бр зо про бу ди18 био је да их ма ло ушти не за нос сво јом љу том 
ша ком, са мо ма ло, и да по том про шап ће:

учи ни ћу као што од пам ти ве ка
мо ја бра ћа чи не,
са су ћу вам под нос, ма да ни сам зао,
мал чи це љу ти не.
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Из по сте ље ви ће те ис ко чи ти бр зо,
на ву ћи оде ла
и из ле те ће те на сун це хи три је
од пти це и пче ла.17

Вра тив ши се,19 ме ђу тим,20 ју трос ку ћи, за те че ма ли ша не већ уми ве не. Ва тра 
је у пе ћи не ста шно го ре ла, у лон цу је не што21 ври ло те22 и ње га об у зе ра дост,23 
ис тр ча опет кроз дим њак24 и узе под ска ки ва ти25 и пе ва ти:

26Ијуијуи,
ни ком не ћу ре ћи
да ли нам у лон цу
да нас ко ка ври,
кром пир или грах,
ил’ се пе че крух.
Тај не до ма чу вам,27

не ви дех што ви дех
и не чух што чух.

Ијуијуи28

ни ком не ћу ре ћи
брат и се стра да ли су
кад се сва ђа ли.
Ја сам кућ ни Дим,
тај не до ма чу вам,
не ба ви се тим.26

на и грав ши се,29 вра ти се30 у со бу 31јер су де ца би ла ма ла и тре ба ло их је за
ба вља ти.31 по не кад је с њи ма ска као, по не кад се играо жму ре, по не кад им је 
при чао бај ке. Де вој чи ца га и са да за мо ли32 да33 при ча. Дим34 се по че ша иза ува 
као да сми шља не што но во, а опет по че сво ју сва ко днев ну при чу:35

36Би ла не ка со ва
па ко сна и зла
па бу ди ла де цу
но ћу иза сна.

пла шио се од ње
и ћук, ње зин муж,
кад вик не на ње га,
он ћу ти ко пуж.

Де ца се не би за до во љи ла јед ном при чом. Го ни ла су га да им при ча где је 
био, шта је ра дио по пев ши се под обла ке и он да је он са оп шта вао као да су му 
она ста ре ши не па мо ра да им да је ра чу на о сво јим по ступ ци ма:36

Свра тио сам ус пут
до бра ће обла ка,
ка жу па шће су тра
до бра ки ша мла ка.
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________    Писма из шуме   ________

ули це ће би ти
ко по пла ва пра ва,
по стра да ће37 је дан
вра бац и два мра ва.

Та ко38 до ђе и под не. Ма ти се вра ти с по сла, по ми ло ва ла39 ма ли ша не, Ди му40 
за хва ли што их је за ба вљао, па узе да за пр жа ва ру чак. Дим, да не би сме тао по
ро ди ци при обе ду,41 по но во42 иза ђе на кров да ма ло43 про лу та.44 Ра до зна ли про
ла зни ци, ве тро ви и пти це, пи та ли су га шта се у ку ћи ра ди, слу ша ју ли де ца, да 
ни је ко је до би ло ба ти не; али он на та пи та ња45 од го ва ра ше пр ко сно пе ву ше ћи:

не ви дех што ви дех,
и не чух што чух!

До ду ше де ца о ко јој се он бри нуо би ла су до бра, али он ни је хтео из да ва ти 
тај не46 ни он да кад се47 де си да не слу ша ју. по сле под не она су48 опет би ла48 по
ве ре на ње го вој бри зи. Све до ве че ра им је при чао, оба ве шта вао49 ка ко је на по љу, 
ко је пти це су па ле на кров; чак је50 јед ну се ни цу кроз дим њак на ма мио51 да се 
не ко ли ко ча са ка по и гра са52 ма ли ша ни ма.

утом и ве че па де. ка ко се ма ти вра ћа ла ка сно са53 по сла, он да де де ци да ве
че ра ју, па их ста ви у по сте љу. Да би што сла ђе спа ва ла,54 за пе ва им54 Дим55 сво ју 
оми ље ну успа ван ку:

Спа вај те ми, де цо,
не бој те се ни шта,
Дим56 вас кућ ни57 чу ва,
ста нов ник ог њи шта,

За кло пи те очи
не бој те се мра ка,
ја58 стра жа рим го ре58

на вр ху дим ња ка.
59про пу сти ти не ћу
ни со ву ни ћу ка,
ни сле по га ми ша
ни ноћ ног ба у ка.59

60Дим је био стар го то во као и ве тро ви и за то је ра до пе вао и при чао о ба у ци
ма, па туљ ци ма и ви ла ма. Ме ђу тим де ца му то ни су за ме ра ла, она су опет би ла још 
та ко ма ла да су во ле ла да слу ша ју о не че му че га не ма. И ве че рас су уз ње го ву пе сму 
слат ко за спа ла, а он је он да иза шао да стра жа ри.60 Мрак је већ био пао, али се ле по 
ви де ло ка ко и из оста лих дим ња ка из ла зе61 кућ ни стра жа ри кр ста ре ћи око по ве ре
них им до мо ва и ма ли ша на.61 по не ки се чи нио су мо ран и те шко па дао по кро ву, по 
че му се мо гло за кљу чи ти да у62 по ро ди ци чи ју де цу чу ва62 ни је све до бро. по не ки 
се63 пео ве се ло64 чак65 под обла ке, ве ро ват но за до во љан суд би ном сво јих уку ћа на.

наш Дим66 са че ка по вра так деч је мај ке па67 он да68 од ви ју га до69 сво је бра ће 
обла ка на раз го вор и тек ка сно у ноћ се вра ти ку ћи. по гле да да ли ма ли ша ни70 
мир но спа ва ју па се и он склуп ча у дим њак да от по чи не.
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Бај ка о пу те ви ма

ка да је Вре ме, ста ри не и мар и ста ри ру ши лац, ство ри ло свет, би ло је за до
вољ но. Све што је ну жно би ло на ла зи ло се у ње му. За жед не су те кле во де, 

за глад не бу ја ла пше ни ца. на пра вед не је па да ла бла га ро са, за кри ве су би ли 
спрем ни гро мо ви. по мр чи ну но ћи раз го ни ла је ме се чи на, а од днев не же ге 
шти тио је хлад др ве ћа. по ве ли ким шу ма ма су за де цу већ би ле по се ја не при че, 
са мо је још тре ба ло да ник ну. Ипак Вре ме упи та сво је по моћ ни ке:

– Де цо, да ни сам што смет нуо с ума? у вас су мла ђе очи, по гле дај те до бро 
па ми ка жи те ако што не до ста је.

они се поч ну освр та ти око се бе, али ни су мо гли опа зи ти ни ка квог не до
стат ка, све им се чи ни ло у нај бо љем ре ду. Док ти до ле те нај мла ђи и ја ви:

– не и ма ру, за бо ра вио си да раз ви јеш по зе мљи ста зе и пу те ве. ево их та мо 
у кут ку сто је са ви је ни.

по гле да Вре ме и опа зи зби ља ве ли ке ко ту ро ве на мо та них пу те ва, бо га за и 
пу та ња, на ба ца них као точ ко ви јед ни пре ко дру гих.

– До бро си опа зио1 – ре че он нај мла ђем не и мар чи ћу2 – и по љу би га. – Хај де 
узми те сва ки по је дан пут или ста зи цу и раз виј те их где је нај пре че.

Ста ри ји упр те ве ли ке це сте и дру мо ве јер су би ли те шки, а мла ђи та ну шне 
пу та ње и ста зе. Са мо за нај мла ђег ни је ни шта оста ло те он уда ри у плач. Ме ђу
тим Вре ме при ме ти да је оста ла још мра вља ста за, тан ка као врп ца, и лак ша од 
па у чи не, па ре че рас пла ка ном ма ли ша ну:

– не жа ло сти се! За те бе је,3 ено,4 оста ла мра вља ста зи ца. но си је и ра за виј 
кроз ли ва де и шу ме. по жу ри са мо да ти оста ли не из мак ну!

нај мла ђи узе за бо ра вље ни ко ту рић и по тр ча за оста ли ма. убр зо их су сти же. 
Ишли су у по вор ци све два и два, као де ца. по след њи у ре ду био је онај што је но
сио пу же ву ста зу па ста де до ње га при хва тив ши пе сму ко ју су сви ти хо пе ва ли:

ево бе лих ску то ва,
ста зи ца и пу то ва.
по вру ћи ни, сту ди,
пу то ва ће љу ди;
сва ки зе мље кут
оби ћи ће пут
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они што су но си ли ши ро ке глат ке пу те ве спу сте се у рав ни це, они што су 
но си ли кри ву да ве кре ну у бре жуљ ка сте пре де ле, они са уским ста за ма по ђу у 
пла ни не и шу ме, нај мла ђи за ста не на ли ва ди а ње гов друг украј по то ка.

они што су оти шли у рав ни це опа зе ка ко љу ди лу та ју из гу бље ни у тој ши
ри ни: ни ко не зна ко јим прав цем да уда ри да би сти гао куд же ли. Га зи ли су пре ко 
усе ва, по тр њу, по ко при ви. Ви де ћи то, не и мар чи ћи бр зо ста ну раз ви ја ти је дан 
од нај ве ћих пу те ва. при том су пе смом се би сла ди ли труд.

Рав ни пут се од ви ја,
по до ли ни по ви ја,
око мла де тра ви це,
и гло го ве жи ви це
и пше нич не њи ви це.

Бе ли пут ко ра ча
пре ко тр ња, дра ча;
не зна се где ста је,
не зна от ку да је.

Раз ви ја ли су га се дам да на и се дам но ћи, а Вре ме се од не куд за до вољ но 
сме ши ло јер су већ мо гли ла ко пу то ва ти и бо си, по што тр ња ни су га зи ли, и ту
ђин ци, по што ни су мо гли за лу та ти.

Дру ги, што су но си ли ста зе, за шли су по бр до ви тим пре де ли ма и шу ма ма 
и пе ва ли:

ода виј5 се, ста зо,
ода виј6 се,7 злат на,
као тру ба плат на.

То бом ће да га зе,
ста зо мо ја мла да,
па сти ри и ста да.

И че сто ће но ћу,8

ка да не ма све та,
ме сец да се ше та.

Тре ћи су про стр ли бо га зе за зве ри ње по ви со ким пла ни на ма. Је лен са сте не 
их је чуо ка ко пе ва ју:

Бр же,9 уски бо га зи,
вук ће да вас по га зи,
бр же кроз мрак зе ле ни,
сад ће до ћи је ле ни,
из ува ле цр не
до ју ри ће ср не;
сад ће до ћи ли си це
са ви со ке ли ти це,
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сад ће иза ре ке
до тр ча ти зе ке.

не где кроз се ло од мо та ва ла се сре бр на пу та њи ца за пу жа и без број пу та 
по на вља ла се пе сми ца:

овуд, ста зе дуж,
пу то ва ће пуж,
но ћи, да на сто,
ма ли пу жић го.

а нај при јат ни ји глас у овом хо ру био је глас нај мла ђег не и ма ра,10 ко ји је 
раз ви јао пут за мра ве. Вре ме је је два чу ло ње го ву пе сму што се ди за ла из ви со
ке тра ве:

кроз раз ли чак плав
пу то ва ће мрав,
и кроз љу тић жут
ићи ће му пут.

И шум ска ће тра ва
би ти пу на мра ва,
и по ља на сва ка
пу на мра ви ња ка.

Вре ме ну, ста ром не и ма ру, то ли ко је би ло ми ло што су не и мар чи ћи на свом 
по слу пе ва ли па је за успо ме ну на те да не ре кло да увек сви пут ни ци, и ста ри и 
мла ди, и но ћу и да њу, и у по љу и у шу ми, пе ва ју. И та ко је и до да нас оста ло: кад 
пу ту ју,11 пе ва ју и зве ри, и бу бе, и љу ди.
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у шум ској крч ми

Јед не од пр вих1 зим ских ве че ри свра те два врап ца у шум ску крч му „код га вра
на“ да се ма ло за гре ју. Та мо се, као и по оста лим крч ма ма, мо гло на хра ни ти, 

на по ји ти и чу ти пе сме. крч мар, не ки хро ми,2 по ве ли ки га вран, до че ка го сте већ 
на вра ти ма кла ња ју ћи се уч ти во и на ре ди од мах три ма се ни ца ма, ко је су се би ле 
нај ми ле ту као пе ва чи це, да пе смом раз ве се ле врап це. кљуц ка ју ћи го ми ли цу3 
мр ва из ме ша ну с па бир ци ма пше ни це, што су ушав ши у крч му на ру чи ли, врап
ци на кри ве гла ве, спрем ни да до зо ре слу ша ју пе ва чи це ко је су сет но из ви ја ле:

4про ђе април, про ђе мај,
па да ли шће с гра на.
Шта ћеш са да, се ни це,
ма ла, са мо хра на?

оде сла вуј, оде дрозд,
не ста ле пих да на.
Шта ћеш са да, се ни це,
ма ла, са мо хра на?4

Слу ша ју ћи пе сму се ни ца, врап ци ма се то ли ко рас ту жи да пре ста ну је сти. 
Да би сво је рас по ло же ње са кри ли, ста ну5 не ста шно цвр ку та ти. Та да6 ба ну у 
крч му и не ки ста ри га вранпи ја ни ца,7 за тра жив да му се ни це што ве се ло от пе
ва ју. оне на миг ну јед на дру гој да уде се:

кад се же ни га вран ста ри,
спле те пр стен од тра ви це,
ку пи но ве на о ча ри
и од ко же ру ка ви це.
па он про си свра ку,
на го во ру бр зу,
на ко ра ку ла ку.

по сле ово га би из ве сно до шло до ту че јер пи ја ни га вран ни је раз у ме вао 
ша лу, да у крч му не свра ти ста ри зе ка. про ви рив пр во бо ја жљи во на вра та, уђе 
гла де ћи сво ју ме ку дла ку и по ку ша да за по де не раз го вор:
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Што бун ди ца, љу ди, при ја
ка да поч не ве тар го ром
да за ви ја.

опа зив да се се ни це са жа љи во осмех ну ше на ње го ве ре чи, до да де:

Мо ја је, до ду ше, ста ра,
ал’ и она, ве руј те ми,
вре ди па ра.

по сле ово га зе ка се сме сти крај пе ћи а се ни це на ста ве пе сму док их опет не 
пре ки де до ла зак но вих го сти ју. пр во упа де ја за вац8 об ја вљу ју ћи но вост:

С пла ни не је ју че, љу ди,
си шла зи ма,
ви део сам ње не сто пе
по по љи ма.

Та ман он се де, а ство ри се у крч ми ме двед9 па, не зна ју ћи да је ја за вац већ 
до нео но вост, сав за ди хан ре че:

у шу ми је на шој зи ма
ју че би ла
и под бу квом мо јом шу пљом
пре но ћи ла.

Тек се он сме сти крај пе ћи кад10 ето ти ли си це11 и,12 ве ру ју ћи да је она пр ви 
ве сник сне га, узе да при ча:

Зи му сам вам ју че сре ла
ка ко хо да по сред се ла,
у крч ми је не кој по сле
ноћ про ве ла.

Ње не ре чи до че ка ју са сме хом, ре кав ши да је за ка сни ла са но во шћу, што је њој13 
би ло вр ло не при јат но те је не ко вре ме ћу та ла увре ђе но. али ка ко ни је мо гла ду го14 
да не при ча, уско ро се рас кра ви и за по де ну опет раз го вор с ме две дом и ја зав цем:

Би ће, бог ме, мра за ја ка,
по не ста ће по се ли ма
ко ко ша ка.

Бла го ва ма, ја зо ми ли:
ти и ме да ку ћи це сте
на пу ни ли.

Ја зав цу ни је би ло ни ма ло ми ло што му ли си ца15 за ви ди, бо јао се да ко га не 
на го во ри да га по кра де па се по че прав да ти:

не мој та ко, при јо, 16

ни је мед и мле ко
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ни код на шег до ма,
17и ја сам због зи ме
за бри нут ве о ма.17

ни ме две ду18 се ни је сви ђа ла ли ји на за вист и19 го то во увре ђе но јој20 од вра ти:

не мој та ко, ли јо,
сва ком у те да не
21по не ста не хра не.

Док су они о зи ми рас пра вља ли, ста ри га вран пи ја ни ца је ис пи јао ча шу за 
ча шом, а кад се њин22 раз го вор сти ша, до вик ну крч ма ру:

на по љу је ве тар, зи ма.
23Хеј, крч ма ру, дај нам ви на
да згре је мо ста ре ко сти
ми про зе бли шум ски го сти!

Ме двед, ли си ца,24 ја за вац, зец25 и врап ци при ђу сто лу за ко јим је се део ста
ри га вран те на ста26 оп ште ве се ље. Се ни це су пе ва ле не ста шне пе сме, дру штво 
је пе ва ло27 и игра ло. Зец28 се то ли ко згре јао, да је сво ју ста ру бун ди цу мо рао 
ски ну ти; ме две ду29 се та ба ни под би ли од ска ка ња а ли си ци30 се од игре њен ду ги 
скут31 окр зао и ис пра шио31. Врап ци су за то вре ме се де ли крај се ни ца и цвр ку
та њем их пра ти ли.

Тек по сле по но ћи го сти се ра зи ђу, га вран крч мар по га си све тиљ ке па, по
шав ши да спа ва, до зво ли и пе ва чи ца ма да оду у сво је ка ве зе на по чи нак. пре 
не го што ће уто ну ти у сан, оне са ме се би от цвр ку ћу сво ју оми ље ну пе сму:

оти шле су ле по ти це
из го ре,
на ве зле32 се на ши ро ко,
на мо ра.

не ка иду, сре ћан пут;
ал’ не ка се опет вра те
у шу ми це на ше кут!
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1ожи ве ла сли ка1

Јед не го ди не2 сли кар ка Зи ма3 кре те 4по све ту да раз не се да ро ве де ци.4 ни је 
има ла, исти на, ни шта на ро чи то да им да ру је,5 али је пре ко ле та на до ко ли ци 

би ла сми сли ла да им на сли ка но ћу5 по про зо ри ма пу но сре бр них шу ма, звер
чи ца и ку ћа.6 Сли кар ки Зи ми би ло је то ла ко: мах не је дан пут сво јом сту де ном 
ки чи цом, а ство ри се на про зо ру сре брн лист па пра ти, или сле ђе на је ло ва 
гран чи ца; мах не дру ги пут, и ука же се сле ђе на ре ка ко ја као да те че ис под вр ба 
под сне гом; мах не тре ћи пут, и ник не дво рац сав од би љу ра,7 у ко ме уме сто 
све ти ља ка си ја ју сре бр не зве зде. ка ко се овим сли ка ма би ла про чу ла, чим се 
по се ли ма и гра до ви ма са зна ло да опет до ла зи,8 де ца су јој из ла зи ла да ле ко у 
су срет. она им је до бро ћуд но до зво ља ва ла да се ва ља ју и ска чу по ску то ви ма 
ње не бун де. а и што не би! Чим би их де ца ис це па ла и ис пр ља ла, истог ча са су 
ни ца ли дру ги но ви, као да је не ка ча роб ни ца.6

пред ве че стиг не она у не ко се ло кад су 9де ца већ спа ва ла.9

– куц! куц! – по ку ца на пр ви про зор 10ти хо као кад мраз пуц ке та.10

Из со бе се чу ло са мо 11деч је ду бо ко11 ди са ње.
– Спа ва ју већ12 – по ми сли Зи ма13 – сад14 ћу 15им на про зо ру оста ви ти сли ку15 

па не ка се ра ду ју 16су тра кад се про бу де16 – и по че 17ша ра ти по ок ну17 ша пу ћу ћи:

на сли ка ћу бо ро ве
сре бром око ва не
и сре бр не дво ро ве
и сре бр не гра не.

Сле те ће на бо ро ве
пти ца18 све тлих кри ла,
ући ће у дво ро ве
сре бр на ста ви ла.
19не сме са мо ма ма
на ло жи ти пе ћи
јер ће сли ка од мах
с про зо ра по бе ћи.19
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До вр шив ши рад,20 по шла је да ље. ус пут чу ка ко21 је зо ве не ки врт:

Зи мо, до бра Зи мо,
22хлад но ћа је љу та,22

дај ми ма ло сво га23

ме ка но га ску та.
24она от це ни ле ви скут сво је ха љи не,25 по кри врт 26па по ђе да ље.26 Ство ри 

се тад пред дру гом ку ћи цом па27 опет куц! куц! на про зор, а де ца и та мо спа ва ју.
– До бро је – по ми сли – и њи ма ћу оста ви ти сли ку – те28 ста де ша ра ти по 

ок ну пе ву ше ћи је два чуј но:

ево ле де но га
зма ја ду го ре па,
из вр та је мо га,
из мог вр та ле па.

но си на кри ли ма
де вој ку од ле да,
на сре бр ну ку лу
у пла ни ни се да.
29не сме са мо но сић
ов де ста вит де те,
мо гу од мах ле пе29

сли ке да од ле те.

укра сив ши и ту про зо ре, по ђе 30да ље30. украј пу та су ста ја ли не ки че ти на ри 
и мо ли ли:

Зи мо, до бра Зи мо,
по гле дај на је ле,
дај им ма ло сво је
оде ћи це бе ле.

она им од мах да де на гла ве бе ле шу ба ре и на зе ле не ши ро ке ша ке на ву че 
им бе ле ру ка ви це па, за до вољ на што је учи ни ла до бро,31 на ста ви пут. Ма ло по
да ље од је ла ста ја ла је опет32 ку ћа. про ви ри33 она и ту, ви ди34 де ца спа ва ју. она 
бр жебо ље35 и на њи ном36 про зо ру на сли ка не што,37 ти хо го во ре ћи:

про бу ди ће се де ца
док још не сва не дан
и на ок ну ће на ћи
мој дво рац на сли кан.

Бли ста ће се пред њи ме
сто ти ну во до ско ка
и врт сли кар ке Зи ме
и три је зе ра ду бо ка.
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38не сме се са мо сун че ва
ов де спу сти ти зра ка
јер ће ис то пи ти сли ку
за петшест тре ну та ка.38

И по но во39 кре те да ље40 до бра бе ла сли кар ка, жу ре ћи да на ша ра41 што 
ви ше про зо ра и што ви ше де це да об ра ду је. Док42 је ту жним гла сом за у ста ви 
не ка тре шња:

43И на ме не, Зи мо,
ча сом се освр ни
и сво јим ме пла штом
сре бр ним огр ни.43

она ски де с пле ћа је дан од сво јих огр та ча и по кри њи ме тре шњу, а од мах 
јој се ство ри на ле ђи ма44 дру ги исти та кав. а већ је ка сно би ло. ку ће су по ста ја
ле ре ђе45 па је мо ра ла 46све ви ше46 тр ча ти да би до свих сти гла. али што је ка
сни је би ва ло, све је леп ше сли ке по про зо ри ма сли ка ла.47 кад се на јед ном на ђе 
пред не ком убо гом48 ко ли би цом. при ма че се про зо ру да и на ње му не што на
ша ра и уме сто ок на49 на ђе на ње му при ле пље ну хар ти ју. у со бу се ни је мо гло 
про ви ри ти,50 са мо Зи ма чу да51 иза тих сле пих си ро тињ ских52 про зо ра ку ца не ко 
деч је ср це.

– Шта ли ћу сад? – по ми сли она.53 – Где да на сли кам54 што год овом де те ту?55

56Тад опа зи да по крај ку ће те че по ток и бр зо се де крај ње га и на ви ру ста де 
ша ра ти 57пре тва ра ју ћи га у лед мр мља ју ћи:57

58Сли кар ка Зи ма ја сам,
си шла с да ле ких гле че ра,
куд про ђем, ша рам шу ме
и пти це сре бр них пе ра.

на сли ка ћу за ср це оно
што за сле пим про зо ром ку ца
ку ћи цу про зо ра ста кле них,
пу но сан ки и ка ру ца.

на сли ка ћу сре брн др вља ник
и крај ње га сре бр не ивер ке
и око ло бе ле је ле не,
зе че ве ид ру ге звер ке.

Свих ће мо јих сли ка ре дом
већ иду ће га не ста ти ју тра,
са мо ће ова на во ди
сли чи ца ожи ве ти су тра.58

а кад је ју тро сва ну ло и де ца се из бу ди ла, на шла су по про зо ри ма сре бр не 
сли ке што их је но ћу 59иша ра ла Зи ма.59 60Са мо де ца ни су сти гла да их се до вољ
но на у жи ва ју,60 61свих њих бр зо је61 не ста ло: не ке је ото пи ло сун це, не ке ва тра у 
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пе ћи, на не ке су де чи ца62 на сло ни ла но се ве63 и 64сво јим да хом их из бри са ла, ка ко 
се сли кар ка и бо ја ла.64 65Сли ка на по то ку је, ме ђу тим, кад је де те из ку ће сле пих 
про зо ра иза шло на по ље и за ди вље но пље сну ло ру ка ма66 угле дав ши је, ожи ве
ла.65 од ку ће67 на сли ци по ста ла је пра ва ку ћа, ста кле них про зо ра, 68од сре бр ног 
др вља ни ка и иве ра ка пра ви др вља ник, од на цр та них сан ки и ко чи ја пра ве сан ке 
и ко чи је. Де те се68 за јед но са69 ро ди те љи ма у њу пре се ли ло, а сре бр ни је лен и 
зе че ви та ко ђе су по ста ли жи ви и би ли му дру го ви и играч ке.
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па туљ ко ва тај на

Жи вео је у пла ни ни не ки ста ри па ту љак ко ји је знао све тај не пти ца, гми за
ва ца, из во ра и би ља у њој. Знао је час кад ко ји из вор у го ри по ста је жи во

тво ран, час кад ће ко ја пти ца умре ти, ко је тра ве чо ве ка усре ћа ва ју. Знао је и по 
че му ће по го ди ти час сво је смр ти.

Јед ног ју тра ра но по ђе кроз го ру као не ки вла дар кроз сво је цар ство. Су ве 
гран чи це су пуц ка ра ле под ње го вим но га ма и ро са га до по ја са ку па ла, јер је 
вр ло, вр ло ма ли био. на гра на ма су већ пе ва ле раз бу ђе не пти це, из во ри су гла
сно жу бо ри ли, и ми ри са ла свуд1 бо ро ви на и па прат.

на јед ном у цр ним гра на ма че ти на ра ви де па ту љак си ву при ли ку те тре ба 
где ле пр ша кри ли ма бу де ћи се из сна ноћ ног. око ње го вог вра та бли ста ла се 
огр ли ца зе ле но мо дрог пер ја, а ка да за ма ха кри ли ма учи ни се као да се огр ће 
не ким бе лим огр та чем. па ту љак опа зи ка ко те треб још јед ном ра ши ри цр ни 
ле пе за сти реп, ка ко ра до сно по гле да у не бо ис под сво је цр ве не обр ве, и прх ну 
не где над бор је.

па ту љак тад уз дах ну и про ша пу та2 ту жно:
– Те треб ће да нас по ги ну ти. Бе ло пер је над ње го вим ра ме ни ма ју трос је 

по там ни ло.
по том се упла ше но освр те око се бе да га ко ни је чуо, јер ни ком3 ни је хтео 

го во ри ти ни јед не сво је тај не.
он да по ђе да ље низ пла ни ну ска ку ћу ћи ла ко с ка ме на на ка мен и скри ва

ју ћи се иза де ба ла. Ишао је на нај хлад ни ји из вор да се уми је. у да љи ни се чу ла 
во да где кло ко ће и пе ну ша пре ко сте ња. Да је дру ги пут ник ту да на и шао, ни шта 
нео бич но не би чуо, али у пе сми из во ра па ту љак чу не ке нео бич не зву ке, ко ји 
се ја вља ју са мо јед ном у сто го ди на у ча су, кад из вор по ста је жи во тво ран, кад 
ње го ва во да мо же да под мла ди за чи тав људ ски век оно га ко је се на пи је.

За то па ту љак као без ду ше јур ну та мо. Био је већ при лич но стар и хтео је да 
се под мла ди. али не сти же на вре ме: у ча су кад он за мо чи ша ке у из вор, ње го ва 
во да по ста де опет обич на пла нин ска во да. И па ту љак ста де ту жно гле да ти сво
ју бе лу бра ду, и ми сли ти да ли ће мо ћи до жи ве ти иду ћих сто го ди на, да се на 
из во ру под мла ди. по че су мор но раз гле да ти око се бе, по ста бли ма бо ро ва, да 
мо жда ни је по те кло мле ко уме сто смо ле, јер би то био знак да је до шло вре ме 
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ње го ве смр ти. али то га ча са 4је још те кла4 ми ри сна смо ла низ ста бла др ве ћа у 
пла ни ни, и па ту љак одах ну спо кој но.

ка ко је већ би ло под не, се де на не ки пањ око ко га су ра сле ја го де и до бро 
се на ру ча. при том ми шља ше:

– Тре ба бар да уочи Ивањда на увре бам час ка да се рас цве та ко ји злат ни цвет 
па пра ти и да га убе рем, па ћу би ти сре ћан це ле ове го ди не, ако ме смрт не за де си.

Је ди но је он знао ту тај ну о злат ном цве ту па пра ти, ко ји се рас цве та ва са мо 
јед ном у го ди ни да на, усред Ивањ ске но ћи, и по том од мах уве не. али ко успе 
да га уз бе ре, це ле го ди не, а не кад и це лог жи во та, бу де сре ћан. Са мо па ту љак је 
чу вао ову тај ну као и све оста ле, и био је ре шен да је дру го ме ка же је ди но у ча су 
сво је смр ти.

5Ми слио је5 он та ко о па пра то вом цве ту и сра чу на вао6 по сун че вој сен ци 
ка да ће до ћи Ивањдан, кад на јед ном се тр же и при слу шну: не где у го ри, у ста блу 
не ког ста рог бо ра, чу где ми ли црв и по ми сли:

– Ста ри бор ће ве че рас умре ти, црв ће га обо ри ти. Ште та, он је ни као у 
истом ча су кад7 сам се ја ро дио.

око па туљ ка су вр да ли гу ште ро ви, сун ча ле се зми је, са ви је не у ко ту ре као 
во шта ни це. али он их се ни је пла шио, и са ужи ва њем је по сма трао јед ну шар ку 
на сте ни ка ко гла ву уз ди же8 и мо три. Њен врат се бла го по ви јао као врат ла бу да 
и очи се пре ли ва ле ро сно на сун цу.

– Си ро ти ца, – по ми сли па ту љак, – ужи ва на сун цу а и не слу ти да ће је 9до 
ве че ри9 уби ти. Ви дим цр ве ну пе гу у ње ном оку.

Швр љао је па ту љак та ко цео дан. об и шао је све сво је по зна ни ке ву ко ве, 
ме две де, зе че ве, а у са мо ве че свра ти у по хо де не ком свом при ја те љу па туљ ку. 
Био је то10 час кад су се лов ци и па сти ри вра ћа ли ку ћи, и па туљ ци из при крај ка 
по сма тра ху11 ко ће се по мо ли ти ста зом.

пр ви се ука за ше не ки лов ци. пре ко пу шке су но си ли уби је ног ју тро шњег 
те тре ба и пе ва ли су на сав глас. Ма ло по сле на и ђо ше чо ба ни но се ћи ону12 мр тву 
шар ку, ко ја се сун ча ла по под не на сте ни. па ту љак се он да по здра ви од сво га 
при ја те ља и по ђе да ви ди да ли је црв већ обо рио ста ри бор. И на ђе13 зби ља 
др во14 где ле жи на зе мљи, а пти це око ње га ту жно ле те и бу би це му ми ле по 
ста блу и ко ре ну.15

по ђе та да па ту љак су мо ран ку ћи, а уз ње га при ста де не ки де тлић 16кљу ца
ју ћи стал но16 у ста бла бо ро ва, као да хо ће не што да му ка же. па ту љак се освр те, 
и, гле, ви де да уме сто смо ле низ ко ру бо ро ва те че мле ко. – То бе ше знак да ста ри 
па ту љак тре ба да иде са овог све та.

кад ви де то, он ста де раз ми шља ти ко ме би сво ју тај ну ка зао и та ко га усре
ћио за цео жи вот. И се ти се ма ле чо ба ни це, ко ја је сва ког да на го ни ла ко зе кроз 
пла ни ну. он је при че ка на са ви јут ку пу та ње, и кад се де вој чи ца по ја ви са сво јим 
ста дом, ста де пред њу, па јој ре че:

– Хо ћеш ли це лог жи во та да бу деш срећ на?
она се упла ши кад ви де та ко ма лог чо ве ка и хте де да бе жи, али он јој ре че 

сме ше ћи се.
– не бој се, и слу шај шта ћу ти ка за ти. ако хо ћеш це лог жи во та да бу деш 

срећ на, уз бе ри злат ни цвет па пра ти. он се отва ра са мо уочи Ивањда на и од мах 
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по сле уве не. ни ко га сем ме не ни је до са да17 ви део; али ја ћу за не ко ли ко ча са ка 
умре ти и те би пре да јем сво ју тај ну.

Та ко он ре че 18и за ву че се у ду би ну шу ме,18 а де вој чи ца отр ча ве се ло низ 
ста зу те раз гла си тај ну и оста лим чо ба ни ма. И уочи Ивањда на одо ше сви у 
шу му, сва ки уз бра по је дан зла тан19 цвет и за ки ти се њи ме.

И од та да сви чо ба ни на све ту су срећ ни.
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ка ко је на ста ла бај ка ко ју има те у овој књи зи

Ро ди ла сам се у се лу Ра бро ви ци у Ср би ји, зе мљи пу ној ре ка и леп ти ра, зе мљи 
ко ја оби лу је ли ва да ма и ин сек ти ма. Де тињ ство сам про ве ла сло бод но, у 

при ро ди. И основ ну шко лу сам свр ши ла у се лу, Бран ко ви ни, ко ја је не где та мо 
где по чи њу по цер ска бр да. Шко ла, у ко јој сам и ста но ва ла, на ла зи ла ми се уза 
сам по ток, бли зу шу ме, бли зу ду га, гро мо ва и ве тро ва.

ни сам из при ро до пи са учи ла ни о кр ти ци, ни о ве ве ри ци и ров цу, ни пче ли 
и сви ле ној бу би. Та ство ре ња су би ла мо ји пр ви су се ди и мо је играч ке. пре не го 
што сам за ви ри ла ма у ко ји уџ бе ник, из бро ја ла сам гун де љу но ге, је жу бо дље, 
за ви ри ла сам у ли сич ју ја му, сре та ла зе ца и ја зав ца, хо да ла по стр њи ци са га вра
ни ма и вра на ма, пра ти ла лет коп ца под не бом. па жњу де це у гра ду за у ста вља ју 
играч ке по из ло зи ма, та ма ла чу да тех ни ке, а ја сам се хо да ју ћи по љем за у ста
вља ла крај при род них чу да и ле по та. Ме не је оп чи ња вао ви лин ко њиц, ње го ви 
оштри по кре ти као у на ви је не играч ке, ме не је ра до ва ло ле же ње пи ли ћа и њи
хо ва бо ја слич на бо ји ја гор че ви не, чу ди ла сам се ви си ни мра ви ња ка и си ћу
шно сти ње го вих не и ма ра, ди ви ла сам се ге о ме триј ској пра вил но сти ока ца у 
са ћу ко ја се је два по стиг не и на ге о ме триј ским сли ка ма. Зна ла сам још пре не го 
што сам по шла у шко лу да пре ма ле ту ла сте и гла су га та лин ке од ре дим ка кво ће 
би ти вре ме. Зна ла сам да ждра ло ви у не бу на го ве шта ва ју по че так је се ни и да 
иза ди вљих гу са ка до ла зе сне го ви.

Мо жда се Бај ка о Крат ко веч ној за че ла још та да, у мом де тињ ству, док сам 
крај по то ка по сма тра ла бе ле леп ти ре ка ко се у игри над ме ћу са ви ли ним ко њи
ци ма ко ји су му ње ви то из ле те ли из гра ња наг ну тог над дре мљи ви вир. Мо жда 
кад сам пр ви пут чу ла да леп ти ри ца во де ни цвет жи ви са мо је дан је ди ни дан, за 
ко је вре ме и од ра сте, и цве та, и оста ви по том ство.

Мно го на уч них исти на ли чи на нео бич ну при чу и при вла чи пе сни ко во ср це 
и ма шту. За ме не је увек као бај ка би ла чи ње ни ца да од гу се ни це по ста је леп тир, 
да ин сект мо же пре сти сви лу леп ше не го ика ква пре ља или твор ни ца, да све тлост 
зве зде ме се ци ма и го ди на ма пу ту је до нас, те се де си да се зве зда и уга си, а по
след њи зра ци с ње отрг ну ти ни су још сти гли до зе мље. пе сни ку зби ља не тре ба 
мно го да од ово га ство ри за ни мљи ву при чу, или бар ле по по ре ђе ње. Та ко је пе
сник Ми лан Ра кић упо ре дио Си мо ни ди не ис ко па не, мр тве очи са уга ше ним зве
зда ма, јер му се чи ни ло да га те очи и мр тве гле да ју, као што се чо ве ку при чи ња ва 
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да ви ди све тлост зве зда ко је ви ше не си ја ју. Та ко сам ја чи ње ни цу да во де ни цвет 
у то ку сво га крат ког жи во та ни ти је де ни ти пи је, об у зет је ди но љу бав ном че жњом 
и оп се њен све тло шћу, пре тво ри ла у бај ку. Да бих ис та кла ка ко ово чуд но би ће 
мо же да жи ви са мо о љу ба ви, до ве ла сам га на го збу ин се ка та ко ји из о би лу ју во љом 
за је ло, из ло жи ла сам га њи хо вом чу ђе њу; а да бих осве тли ла бе за зле ност и бес по
моћ ност то га би ћа, на шла сам му ме ђу кук ци ма на став ни ке за фи зи ку, ма те ма
ти ку, зе мљо пис. пре тво ри ла сам га у де вој ку са ња ли цу и на шла јој за штит ни ке.

За све ства ри на све ту тре ба при пре ме. Да би се из у ча ва ла ма те ма ти ка, мо ра
ју се нај пре на у чи ти број ке и основ не ра чун ске рад ње. Да би не ко по стао ко смо
на ут, мо ра про ћи кроз шко лу ко ја при ла го ђа ва чо ве ка за бо ра вак на ве ли ким 
ви си на ма. Да би се мо гло ужи ва ти у бај ка ма ко ји ма је у осно ви не ко чу до при ро
де, мо ра се би ти при ја тељ не му штих би ћа ко ја се сре та ју по шу ма ма и по љи ма, 
мо ра се зна ти ћуд ве тро ва и ћуд во да, мо ра се во ле ти црв и мрав и по пац и је ле нак. 
Мо ра се би ти ра но ра ни лац, за љу бљен у бо је, у сун ча ну све тлост, мо ра ју се зна ти 
основ не чи ње ни це из при род них на у ка. не сме се при па да ти они ма ко ји иду ћи 
кроз шу му ви де је ди но да је зе ле на, ко ји не при ме ћу ју да је лист бу кве гла дак а лист 
гра ба згу жван, да је ста бло хра ста цр но а бу кви но да је си во бе ло, они ма ко ји не 
раз ли ку ју ја вор од пла та на или кле на, а ја сен од ба гре ма. не сме се при па да ти они
ма ко ји сма тра ју да је на зе мљи чо век нај ва жни је би ће, или нај сло же ни је. Мо ра се 
зна ти да и у не му штом све ту вла да ју оп шти не са мо фи зич ки не го и мо рал ни за ко
ни, ко ји би се, ако се то ко ме ви ше до па да, мо гли на зва ти и рав но те жом у при ро ди.

Да би се ужи ва ло у Бај ки о Крат ко веч ној, мо ра се нај пре про ше та ти ви ше 
пу та крај по то ка где бо ра ве во де ни цве то ви и ви ли ни ко њи ци, мо ра се при су
ство ва ти њи хо вом свад бе ном ле ту, мо ра се бар два де се так пу та раз гр ну ти ли
ва да и за ви ри ти ко све жи ви у тра ви, мо ра се исто то ли ко пу та др жа ти бу ба ма ра 
на дла ну и пре бро ја ти тач ки це на ње ним кри ли ма, мо ра се спри ја те љи ти са 
поп ци ма и ис пи та ти где и ка ко они жи ве, мо ра се уме ти по го ди ти от пр ве ко је 
по пац а ко је тр чу љак, мо ра се за ста ти при ли ком сва ке шет ње шу мом крај па у ко
ве мре же и по сма тра ти ње гов стр пљи ви, умет нич ки по сао, мо ра се по сма тра ти 
ви ше пу та ра ђа ње ду ге и ње но на ста ја ње, мо ра се опре де ли ти за ко ју се бо ју на
ви ја, мо ра се уме ти раз ли ко ва ти ју жњак од се вер ца и ис точ ња ка, мо ра се ужи ва
ти у њи хо вој бор би као у бор би из ме ђу два фуд бал ска ти ма, мо ра се бар то ли ко 
зна ти ма те ма ти ка да се бр зо мо же сра чу на ти ко ли ком раз до бљу људ ског ве ка 
од го ва ра је дан ми нут жи во та во де ног цве та. Мо ра се ма ло пре ли ста ти зо о ло ги ја 
и за ви ри ти ма ло у цр те же у фи зи ци.

оста вљам вас сад на са мо с крат ко веч ном, с ње ним при ја те љи ма и не при ја
те љи ма. Иди те на ли вад ски бал и ан га жуј те је за јед ну игру. при су ствуј те ње ним 
ча со ви ма фи зи ке и ма те ма ти ке. по зо ви те је на ру чак, али уме сто је ла и пи ћа на
ба ви те ми ри се ко ји ма би сте је уго сти ли. по мо зи те поп ци ма да уме се ко ла чи ће за 
ње ну свад бу. Су де луј те на кон кур су за ње ну свад бе ну пе сму. по ну ди те се за гла
сни ка ко ји ће од не ти вест ви ли ном ко њи цу да га она не стр пљи во че ка. по стој те 
за ми шље ни над ви ром ко ји ће би ти и њен гроб и ко лев ка ње ног по том ства.

ако вам се ова бај ка бу де сви де ла, про чи тај те је и ка квом леп ти ру и бу ба ма
ри, поп цу или тр чуљ ку или сво ме на став ни ку при род них на у ка, јер ја сам ову 
књи гу пи са ла за сва ство ре ња ко ја ди шу, во ле, гле да ју, тр че, ра ду ју се и ту гу ју.
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пи шче ва мо ли тва на За рав ни

Хо да ла сам јед ном по За рав ни са не ко ли ко де вој чи ца и де ча ка. Би ло је лет ње 
ју тро, ишли смо по крај ре ке над ко јом су се ди за ли ви ли ни ко њи ци. Ска

кав ци и па у ко ве мре же пре се ца ли су нам сва ки час пут. Сун це нас је гре ја ло, 
сад у ли це, сад у по ти љак. а де ца су мно го пи та ла. Јед но је хте ло зна ти раз у мем 
ли шта го во ри тра ва кад је ослу шку јем, дру го знам ли куд иду ви ли ни ко њи ци 
кад им до ви ку јем: сре ћан пут, тре ће је сам ли ка год је ла хлеп чи ће по па ца кад 
их пи там где су им хле бар ни це, че твр то да ли зби ља умем и ја да пле тем мре же 
кад сам па у ку у жбу ну ре кла да ћу до ћи да му по мог нем, пе то да ли до и ста леп
ти ри зна ју цр та ти кад сам оно га жу тог зва ла да ми илу стру је бај ку о За рав ни, 
ше сто шта се ви ди у ба ри ца ма кад се стал но над њих на ги њем.

по че ла сам се мо ли ти при ро ди око се бе да ми по мог не од го во ри ти, а да 
де ци бу де схва тљи во, на сва њи на пи та ња:

„Ба ри це све тла у сто пи и ко пи тан цу звер ке, ре кла сам, по мо зи ми да у тво је 
огле да ло ухва тим свет и да умед нем ле по ис при ча ти шта сам ви де ла!

по зај ми те ми, сун цо кре ти, очи, да бих у сун це мо гла прав це гле да ти и по сле 
опи са ти ка ко је бу ба ма и цве ћу кад у ње га не тре ми це гле да ју!

Во де ни цве то ви, при чај те ми о сво ме жи во ту, об ја сни те ми за што та кво 
име но си те да бих ја мо гла по сле де ци бај ку о ва ма ис при ча ти!

Ве тре, што ста ну јеш у ли ва ди, ту ма чи ми шта го во ри тра ва да бих по сле ја 
дру ги ма про ту ма чи ла!

поп ци, во ди те ме до сво јих пе пе ли шта да ви дим ка ко хлеб ме си те, во ди те 
ме у во де ни це где бра шно ме ље те!

Гун де љу, мој ста ри по зна ни че, иди пре да мном кроз бо га зе тра ва и при чај 
ми шта ви диш сво јим ше сто стру ким очи ма!

по мо зи те ми, па у ци, да ис пле тем бај ку про зрач ну као ва ше мре же, а ко јом 
ћу као и ви мре жа ма уло ви ти и не бо и зе мљу, и во ду и обла ке!

леп ти ре, што веч но опи су јеш кру го ве по не бу, по мо зи ми да на ђем леп ти ра 
или де вој чи цу ко ји би уме ли да на цр та ју би ћа и до га ђа је из бај ке о За рав ни!“
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омла ди ни ис под три да на за бра ње но

у,ли ва ди крај ре ке бу бе су у ра но ју тро при ре ди ле игран ку под ма ска ма. 
 ,пред врат ни ца ма су ста ја ла два зри кав ца и стал но из го ва ра ла: „омла ди ни 

ис под три да на за бра ње но“, јер иако зна ју мно га зна ња на ма не по зна та, кук ци 
не уме ју да пи шу па ни су мо гли ис та ћи об ја ве. по ред зри ка ва ца1 ста ја ле су још 
две бу бе ва жна из гле да, у цр ним окло пи ма, утег ну те у стру ку; оне су има ле ду
жност да на игран ку не пу шта ју пре мла да ство рењ ца, не што би ста ри ји има ли 
не ких тај ни пред де цом, већ да им се око но гу не мо та ју, не за пит ку ју, да не за
ви ру ју ко је под ка квом ма ском.

Још са пр вим сун че вим зра ком по ја ви ло се де сет та ну шних ку ка ца ви со
ких но гу па се чи ни ло да су до ја ха ли а не до пе ша чи ли. оне две бу бе на ула зу 
2су их од мах2 за мо ли ле да по ка жу крил ца јер се по њи ма код не ких од ре ђи ва ла 
ста рост.

– про ла зи! про ла зи! про ла зи! – из го во ри ла је пр ва бу бавра тар де вет пу та, 
а кад отво ри крил це по след њи, де се ти ку кац, она ре че стро го: – Ти не мо жеш 
уну тра, тек ти је3 дан и по жи во та!

Стао се нај мла ђи ду го но ги ку кац пра ћа ти, бу ни ти, али му ни шта ни је по
мо гло, дру га бу бавра тар4 га је скло ни ла, јер су већ при сти за ли оста ли игра чи 
па их је тре ба ло ле ги ти ми са ти, то јест5 по гле да ти6 им кри о ца или члан ке на но
га ма ако су би ли без кри ла. про пу ште ни су бр зо пре тр ча ва ли ле ди ну од ре ђе
ну за игра ње и ишли пра во пре ма му зи ци: зри кав ци ма у зе ле ним до ла ма ма, 
пољ ским цврч ци ма, тру ба чи ма и зри кав ци ма7 ко ји су се тек сме шта ли у тра ви 
и она ко без ре да ци гу ља ли да про ба ју гу да ла и сви ра ле.

Сва ких не ко ли ко ча са ка сти за ли су но ви игра чи у све нео бич ни јим и све 
сме шни јим ко сти ми ма. не ки су у стру ку би ли то ли ко утег ну ти да се чи ни ло 
да им је груд ни кош са тр бу шном ду пљом ве зан са мо јед ним кон чи ћем. не ки 
су би ли на ви со ким шту ла ма, а бр ко ве при ле пи ли три пут8 ве ће не го што су би ли 
они са ми. Јед но ме су би ли та ко ве ли ки да су му око те ла опи си ва ли круг. не ки 
су у зу би ма др жа ли ма ле ви ле, а не ки ма се тур за вр ша вао ду гим та ну шним 
кон чи ћем, па су мо ра ли вр ло оба зри во ко ра ча ти да их ко не оче пи и не от ки не га. 
9Би ло је сме шних бу би ца на лик на гра бу ље или по крет не осмо но жне клу пи це, 
и дру гих де бе љу шних, окру гла стих као угла ча не ша ре не ђин ђу ве, за тим бу ба 
на лик на бу здо ван чи ће, на ма ко ве ча у ре.9
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________    Кратковечна   ________

на гр ну ле су уско ро и леп ти ри це у див ним ха љи на ма ду ги них бо ја, круп них 
жућ ка стих очи ју са цр ним зе ни ца ма. не ке су се це ле про ви де ле кроз та ну шне 
ха љи ни це; код не ких су опет до ње крат ке сук ње би ле мо дре и жу те бо је, а пре ко 
њих су па да ле гор ње, ду ге и про зрач не. не ке че ти ри се стре би ле су у ха љи на ма 
као пер је пир га вих ко ко ша ка, а њи хо ве дру га ри це су има ле сук ње оп ши ве не 
кре сти ца ма и ме се ци ма ра зних бо ја. Дветри10 су око стру ка би ле за ки ће не бе
лим ћу ба ма на лик на кру не зре лог ма слач ка. Би ло је ту ха љи на бо је и об ли ка 
ли шћа, и ко сти ма на лик на но шњу леп ти ри ца из Ин ди је и афри ке: вр ло жи вих 
бо ја и са круп ним ша ра ма. И сва ка леп ти ри ца је има ла пре ко ли ца ма ску ода кле 
су ви ри ле са мо очи це и врх но са. То је бу ди ло ве ли ку ра до зна лост, на га ђа ло се 
ко је ко са мо по по кре ти ма, гла су или ка квој сит ни ци у оде ва њу: не ко је имао 
оби чај да но си пр сте ње или обру че у уши ма или грив не и на но га ма и ру ка ма.

Ме ђу по след њи ма су сти гле три сви ло пре ље. Још из да ле ка су шу шта ле 
сви лом и све тлу ца ле злат ним и сре бр на стим11 шљо ки ца ма. оне су12 се чи ни ле 
здра ве, ту ту шка сте и игра чи са ле ди не13 већ су на њих из ви ри ва ли.

– про ла зи! про ла зи! – из го во ри два пут вра тар ка а он да за муц ку ју ћи, до
да де, збу ње на уми ља то шћу тре ће сви ло пре ље: – Жа лим, ти не маш још три 
пу на да на!

утом су се оне две про пу ште не освр ну ле, углас се бу не ћи:
– Ми смо ње не тет ке! Ми за њу од го ва ра мо. она ће за је дан са мо час на вр

ши ти три да на. по гле дај те јој бо ље у кри ла!
ка ко су бу бе на вра ти ма оста ле не по ко ле бљи ве, тет ке сви ло пре ље14 из ја ве 

да он да не ће ни оне оста ти на игран ци. око вра та се ис ку пе игра чи, му зи кан ти 
и ка ко им се нај мла ђа сви ло пре ља сви де ла, на ва ле на ва жне бу бе да је про пу сте 
кад је већ у пи та њу са мо је дан час до пу но лет но сти. За хва љу ју ћи то ме, и не пу
но лет на леп ти ри ца про ђе и из ме ша се са оста лим све ча но оде ве ним игра чи ма,15 
још уз бу ђе на од до га ђа ја пред вра ти ма. не ки ку кац не ста шног из гле да го во рио 
је дру го ви ма од већ гла сно да би га и она чу ла:

– Ја не бих вра ћао игра чи це ис под три да на, не го све оне ко је су их пре не
ко ли ко ча со ва на вр ши ле.

по сле ово га је за мо ли да са њим игра, а за њи ме је оп ко ли це ла че та игра ча, 
а она је, збу ње на, ре дом обе ћа ва ла сва ко ме по игру кад поч не му зи ка сви ра ти.

на ула зу се, ме ђу тим, чу ло:
– про ла зи, пу них де сет да на!
ушла је леп ти ри ца по чи јим се по кре ти ма ви де ло да је љу та што јој вра тар

ка та ко гла сно пре бро ја ва да не. Бр зо се по ме ша ла са ро је ви ма дру гих игра чи ца 
ко је су је са ра до зна ло шћу од ме ри ле. оне су, чи ни се, јед на дру гу и под ма ском 
по зна ва ле јер су се сва ки час16 чу ле раз не под сме шљи ве17 при мед бе о оде лу и 
ста ро сти. Раз го во ре18 је пре ки нуо ви сок та нак ку кац зе ле них ску то ва ко ји је 
отво рио игран ку. при шао је леп ти ри ци у ха љи ни слич ној про зо ру с без број 
ока на ца не пра вил ног об ли ка и с њом не ко ли ко пу та об ле тео ли ва ду. по сле ње га 
су се и оста ли ди гли у игру па је на ста ло оп ште ко ме ша ње и ша ре ни ло.

Би ло је ту и ство ро ва ко ји ни су во ле ли да игра ју, ста рих гу се ни ца об у че
них у сви лу из ве зе ну ђин ђу ва ма, ку ка ца сур ла ша на лик на ми ше ве, не ких не
спрет них сре до веч них бу ба твр до кри ла ца, би ћа ко ја су тек би ла оздра ви ла од 
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ка кве бо ле сти, тр чу ља ка ко ји су иш ча ши ли но гу, ин се ка та што су сма тра ли да 
им је про шло вре ме за игру. Да је ка кав па стир се дам де се то го ди шњак ту да 
про шао, сме шно би му би ло да их чу је ка ко се вај ка ју:

– про ђе жи вот, мој су се де: на вр шио сам да нас два де сет и де вет да на.
– ни сам ти ни ја мла ђи, зе лен ко, да нас у зо ру сам на пу нио два де сет и осам. 

И кад по ми слиш да је од њих два де сет и осам се дам про шло у ки ши, шта ми је 
оста ло?

Сав је тај свет жи вео крат ко: по јед ну го ди ну или јед но ле то или са мо јед
но про ле ће, и оти мао је што је мо гао ви ше од жи во та. Ју ри шао је у сун ча не зра
ке, у цве то ве, у ми ри се. За ле тао се ви со ко у зрак и опи си вао та мо кру го ве, ви ју
га ве пу та њи це, вр тео се око се бе, спу штао стр мо глав це у тра ву, гњу рао у 
гра ње, над ле тао над во ду да се рас хла ди и опет пео у прав цу сун ца.

И упра во кад је игра би ла у нај ве ћем је ку, кад је нај мла ђа сви ло пре ља од и
гра ла сто ту игру, од не куд са ре ке, као да ни че из са мог ви ра, ди же се облак про
зрач них леп ти ри ца и леп ти ра и за ко ви тла над по ља ном. Сви оста ли су пре ста ли 
игра ти гле да ју ћи те про зир не ство ро ве, ко ји се ни јед ног тре на ни су од ма ра ли, 
ни су при ла зи ли цве ћу да се на пи ју ми ри са, као да им се жу ри ло ви ше не го ико
јем ство ру на све ту. уто се про не се глас кроз по ља ну:

– То је во де но цве ће: леп ти ри це и леп ти ри ко ји из ле ћу из во де и жи ве са мо 
је дан дан на овом све ту.

– Са мо је дан дан! Са мо је дан дан! – ишао је за чу ђе ни ша пат од цве та до 
цве та.

кук ци са сја ним окло пи ма по хр ли ше да их по зо ву у игру, али та ва зду ша ста 
би ћа се и не окре то ше на њих. она су се, као ка ква бе ла ле са, др жа ла за гр ље но 
док се, за мо ре на ле том, по не ка не би отр гла и па ла на глат ку по вр ши ну во де и 
ту то ну ла.

по сле ма ло вре ме на спу сти се пред врат ни це ли ва де ма ју шно сне жно ство
рењ це и за мо ли да уђе.

– по ка жи крил ца!
кад до шља ки ња, спу шта ју ћи се на влат тра ве, ус пра ви као да шак ла ка кри о

ца, бу бе по ви чу за чу ђе но:
– па те би не ма ни по ла ча са жи во та! не мо жеш уну тра.
Та да си ћу шно би ће бри зну у плач пре кли њу ћи да је пу сте и бр зо са кри ју, 

обе ћав ши да ће им ка сни је об ја сни ти у че му је ствар. Ви де ћи да ни је до шла на 
игран ку већ бе жи од не ко га, вра тар ке је пу сте. Свир ка је на јед ном пре ста ла и 
сви се на че ти ли око не жне до шља ки ње жељ ни да до зна ју ко је и од ко га се кри је, 
али ка ко она од уз бу ђе ња ни је мо гла мно го го во ри ти и са мо мо ли ла да је што 
пре са кри ју, пре да ду је бу ба ма ри да је во ди у цвет зе ва ли це, ко ји се као ку ти ји ца 
чвр сто за тва рао.

– ка ко се зо веш? – упи та је бу ба ма ра ка да су се на шле са ме.
– крат ко веч на – од го во ри глас тих као шум тра ве и још ти ши.
– За што та ко чуд но име но сиш?
– на зе мљи оста јем са мо је дан дан, са мо је дан не пун дан.
– крат ко веч на! крат ко веч на! – раз ле же се до зи ва ње над ли ва дом и њих 

две опа зе ка ко се од ре ке бли жи не ко ли ко бр зих ви ли них ко њи ца.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



445

________    Кратковечна   ________

– крат ко веч на! – ви ка ли су опет они. – отац те по зи ва да се вра тиш. За не
ко ли ко ча са ка тре ба да се оба ве за ру ке из ме ђу те бе и си на ста ре ши не ви ли них 
ко њи ца.

на те ре чи до шља ки ња уз дрх та и са кри се што је ду бље мо гла у зе ва ли цу, а 
бу ба ма ра ра ши ри кри ла и оста де ис пред цве та све док ви ли ни ко њи ци ни су 
оти шли на дру ги крај ли ва де. За све то вре ме крат ко веч на је шап та ла:

– не дај ме! не дај ме!
Бу ба ма ри, или Цр ве ној ка пљи ци, ка ко је на зва не жно би ће из ле те ло из во де 

ко је ни че му на ли ва ди ни је зна ло уоби ча је но име, са жа ли се на сво ју шти ће ни
цу и за ре че се да ће би ти уз њу до кле јој год бу де по треб на.

– Зар ви лин ко њиц за ко га тре ба да се удаш ни је леп? – упи та Цр ве на ка
пљи ца.

– леп је, али ја сам у сну под во дом ви де ла леп ти ра зва ног Во де ни Цвет и 
за во ле ла га. Ње гов отац је ста ре ши на во де них цве то ва са не ког уда ље ног ви ра 
ове исте ре ке.

Цр ве на ка пљи ца је ни је мо гла из то не ко ли ко ре чи до вољ но раз у ме ти и 
она јој опет по дроб но об ја сни да је пре не го што је из ле те ла на ли ва ду, као лар ва 
спа ва ла твр дим сном у пе ску на дну ре ке и че ка ла да јој кри ла по ра сту. од мах 
по сле19 ње ног бу ђе ња сти гао је на вир ста ре ши на во де них цве то ва да је про си 
за сво га си на, упра во оно га ко га је под во дом са ња ла и ко ме је исто та ко би ло 
од ре ђе но да на зе мљи не са ста ви ни је дан дан. ка ко је отац Во де ног Цве та20 
тра жио у ми раз хи ља ду мре жа ли вад ских па у ко ва од по хи ља ду ни ти, и још то ли
ко про зрач них мре жа шум ских па у ка, сва ку са по сто ка пи ро се, за тим хи ља ду 
се де фа стих шкољ ки ко је би би ле под вод не ко лев чи це ње го вих уну ка, во де них 
цве то ва, отац крат ко веч нин ни је на то при стао и од лу чи да је уда за Ви ли на 
ко њи ца, ко ме ни је тре ба ло да ва ти ми ра за. а ма ла про зир на леп ти ри ца је хте ла 
да се уда са мо за оно га ко га је још као лар ва усни ла и за во ле ла. Још у сну јој се 
сви де ле ње го ве очи и тро у гла ста про зрач на кри ла. Још и сад је као у ствар но сти 
ви де ла то са ња но ве че по крај во де пу не сја ја кад је он гра би кри ли ма и од но си 
у свој за ви чај.

Док је она та ко при ча ла са Цр ве ном ка пљи цом, опет се на че ти ло пу но ли
вад ског све та што се ра зи ла зио са игран ке. Сви су би ли дир ну ти ње ном су би
ном и за ри ца ли се, као и бу ба ма ра, да ће јој омо гу ћи ти же ље ну уда ју, на ба ви ти 
свад бе ну спре му, по сла ти гла сни ка Во де ном Цве ту, ко ји мо жда не где крај свог 
ви ра оча ја ва што им се оче ви ни су спо ра зу ме ли. Сви су се уз то21 од мах да ли на 
сми шља ње пла на ка ко да све то из ве ду и до бро је са кри ју, да је оче ви гла сни ци 
ни по те ра не на ђу.

по сле при лич но ду гог ве ћа ња пре не су је из зе ва ли це, где је би ло при лич но 
за гу шљи во, у ве се ли звон чић и оста ве опет Цр ве ну ка пји цу да је чу ва, а са ми 
по ђу за дру гим по сло ви ма ко је је за њу тре ба ло хит но свр ша ва ти.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



446

Ра чун џи ја

на јед ном су сви, ко ли ко их је на ју тар њој игран ци би ло, за во ле ли крат ко
веч ну. Ње на суд би на их је ра жа ло сти ла. И они ко ји су жи ве ли са мо ме сец 

да на осе ти ли су се да ле ко бо га ти ји вре ме ном – би ло је то ипак три де сет пу та 
ви ше жи во та не го у крат ко веч не,1 ко јој је при ро да по кло ни ла са мо је дан је ди
ни дан бо рав ка на сун цу. Сви су хте ли да јој по мог ну да бар то ма ло што жи ви 
про ве де срећ но, да јој омо гу ће уда ју за оно га ко га во ли. а да би то мо гли, тре
ба ло је у вр ло крат ком ро ку оба ви ти мно го по сло ва: на ру чи ти сви ле не да ро ве 
код па у ка умет ни ка, до спе ти до Ре ке Се деф них шкољ ки и до не ти ко лев чи це за 
бу ду ћу леп ти ри чи ну де цу; тре ба ло је на ба ви ти хлеб и пи ће за свад бу, ство ри ти 
ко чи је за оне ко ји ми ле а же ле мла ду да пра те на ње ном свад бе ном ле ту; тре ба ло 
је сми сли ти план за крат ко веч ни но шко ло ва ње и из ве сти га; омо гу ћи ти јој да 
се упо зна са ле по та ма све та ко ји је мо ра ла та ко бр зо на пу сти ти.

Био је је дан је ди ни створ ко ји је мо гао то спро ве сти: ку кац Ра чун џи ја, ја ко 
об да рен за ма те ма ти ку. обич но се ми сли да су они што зна ју и во ле ра чун нео
се тљи ви ји од умет ни ка, али то ни је исти на – Ра чун џи ју је ви ше не го икад2 та
кла суд би на не жне леп ти ри це. За то се и он сав то га да на ста вио њој на слу жбу. 
Да би по сао бр же ишао и да би се зна ло ко ли ко се вре ме на сме на што утро ши ти, 
сав њен жи вот је по де лио на де ве де се ти не, од ко јих је сва ка бро ја ла пет на е стак 
ми ну та, и од мах се дао на ра чу на ње ко ли ко ће тих де ве де се ти на оти ћи на при
пре ма ње свад бе, ко ли ко на шко ло ва ње и оста ле ства ри.

И пре је он, куд год је ишао, са мо ра чу нао. кад пад не ве че, бро ји зве зде на 
не бу, точ ко ве на Ма лим и Ве ли ким ко ли ма, бра ћу Вла ши ће, слам ке у ку мо вој 
Сла ми. кад хо да ли ва дом, бро ји на цве то ви ма ча шич не и кру нич не ли сти ће. 
Бро ји ста нов ни ке ре ке, шу ме, ли ва де. Сра чу на ва го ди не ста ро сти пти ца и ко ли
ко пу та ви ше жи ве јед не од дру гих.

Чим је крат ко веч на сти гла на За ра ван и чим је чуо да дру ге зо ре не ће до че
ка ти, ба цио се на сра чу на ва ње ко ли ко ко на За рав ни има жи вот ду жи од ње ног. 
И сва ки но ви ра чун га је све ви ше чу дио и иза зи вао све ви ше са жа ље ња пре ма 
ње ној суд би ни. Би ло је ту би ћа ко ја су жи ве ла по три де сет, по три ста и по три 
хи ља де пу та ду же не го она. на ро чи то је жи вот пти ца био мно го ду жи од ње
ног, ка ко је по ка зи вао ње гов ра чун. пр ви пут је сад Ра чун џи ја, иако се ба вио 
сра чу на ва њем свих вр ста, до знао да створ од ство ра мо же жи ве ти по де ве так 
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хи ља да пу та ду же,3 као ре ци мо ше ва од крат ко веч не, или три де сет и шест хи ља
да пу та као орао. И сва ова са зна ња су по ве ћа ва ла ње го ву не жност пре ма бе лој 
леп ти ри ци до шља ки њи.

ко зна ко ли ко би он та ко сра чу на вао4 да га крат ко ћа леп ти ри чи ног жи во
та ни је при мо ра ва ла да бр зо ра ди. За то је тре нут но пре ки нуо овај свој нај о ми
ље ни ји по сао и сме ста по ста вио крат ко веч ној ста ра те ље, иза бра не из ме ђу 
пти ца, ку ка ца и гми за ва ца на За рав ни, од ко јих три нај глав ни ја до би ше име 
Три Сва та. они су би ли глав ни Ра чун џи ји ни по моћ ни ци у оства ре њу за ми шље
ног пла на. До ду ше, све жи во на За рав ни тај дан је би ло по све ти ло не жној до
шља ки њи. пти це су пре ста ле да гра де гне зда и тре нут но за бо ра ви ле на сво је 
по ле тар це. пче ле се ни су ро ји ле. Мра ви су оста ви ли зи дар ске по сло ве у мра
ви ња ку. Ров ци су то га да на на пу сти ли сво је ру дар ске ра до ве. пче ле су од мах 
по ну ди ле да оне пре у зму бри гу око пи ћа за сва то ве. обе ћа ле су да ће за сва ко га 
при пре ми ти ча ши цу нек та ра и ве ли ку ча шу ме до ви не. Ра чун џи ја је од мах стао 
мно жи ти,5 да про ве ри мо гу ли обе ћа ње ис пу ни ти:

– Де сет ду пљи ме да, ко ли ко их је на За рав ни, са по два де сет са то ва, то је 
две ста. у сва ком са ту ме да по хи ља ду ока ца, то је две ста хи ља да ока ца. у сва ком 
ок цу по де сет ка пљи ца,6 то је де сет пу та по две ста хи ља да...

То Ра чун џи ја ни је умео да по мно жи, не до ста ја ло му је чла на ка на но га ма 
по мо ћу ко јих је мно жио, а пи сме но ни је знао ра чу на ти. Са мо то ни је ни шта 
сме та ло, већ и дов де до кле је сра чу нао, уве рио се да ће пче ле мо ћи из вр ши ти 
обе ћа ње.

по сле ово га су нај ста ри ји поп ци ја ви ли да ће они спре ми ти хлеб за свад бу.
– ко ли ко јед на хле ба ра мо же да при ми хле ба? – упи та Ра чун џи ја,7 го тов да 

се да на по сао.
– Сто два де сет! – од го во ри ли су углас поп ци.
– а ко ли ко их има те?
– Три де сет.
Ра чун џи ја ста де ве што укр шта ти сво је но жи це и го во ри ти:
– Сто два де сет пу та три де сет је су три хи ља де шест сто ти на. Да за свад бу 

бу де до вољ но, тре ба де сет пу та хле ба8 ва ди ти.
– пре ће мо ми ис пе ћи хлеб не го што ће да ро ви би ти го то ви – при ме ти ли 

су ма ло увре ђе но поп ци и по шли до сво јих пе пе ли шта.
кад су ли вад ски па у ци ја ви ли да има ју го то вих сто ти ну мре жа за да ро ве и па у

ци кр ста ши до да ли да ће и у шу ми би ти исто то ли ко, Ра чун џи ја је од мах са брао:
– Сто и сто су две ста. а тре ба нам још осам сто ти на, зна чи че ти ри пу та по 

то ли ко.
Ров ци су се ну ди ли да опра ве пу то ве. Зри кав ци и цврч ци да сви ра ју за све 

вре ме свад бе ног крат ко веч ни ног ле та. пти це су се ну ди ле да пре но се да ро ве 
или, ако се ко од сва то ва умо ри, да га узму се би на пле ћан ца до ви ра где ста ну је 
Во де ни Цвет.

Док су све то из го ва ра ли9 и об ја сни ли, док је Ра чун џи ја из де лио, из мно
жио, иса би рао, би ло је про шло већ че тврт ча са, што би зна чи ло за људ ску ду жи
ну ве ка да је на ве ћа ње са мо утро ше но бли зу го ди ну да на. Ту се сви ја ко упла
ши ше да не ће сти ћи све на вре ме да по свр ша ва ју, тим пре што још ни су би ли 
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ни от по че ли раз го вор о ко чи ја ма, о пре но су се де фа стих шкољ ки, ни о крат ко
веч ни ном шко ло ва њу. За то још ужур ба ни је на ста ве раз го вор. од лу че да ко чи је 
за свад бу на ру че код бу ба свр дла ра и сур ла ша,10 ко је су би ле не ка вр ста сто ла ра 
ме ђу ин сек ти ма.

– на ве ћа ње смо утро ши ли две де ве де се ти не жи во та сво је шти ће ни це – на
јед ном упла ше но об ја ви Ра чун џи ја, ко ји ни је ни ка ко јео ни пио от ка ко се 
крат ко веч на по ја ви ла и от ка ко се по чео ста ра ти за њу, јер би и на нај бр жи обед 
мо рао утро ши ти бар по ла де ве де се ти не ње ног жи во та, а то би зна чи ло, ме ре но 
људ ским ме ра ма, да би на је ло утро шио по ла го ди не.

од мах иза ово га он пред ло жи три ства ри на ко је сви при ста ну: пр во да он 
сва ки че тврт ча са ја вља ко ли ко је још жи во та крат ко веч ној оста ло и та ко при
пре му око свад бе ужур ба ва, дру го,11 да сво ју шти ће ни цу до бро са кри ју од Злог 
про сца и ње го вог при ја те ља Бр зог Ви те за и оста лих ко ји су же ле ли да се њо ме 
оже не, док се не по ја ви онај ко га је она иза бра ла, и, тре ће,12 да по шљу гла сни ку13 
на вир пре ко де сет ли ва да са ве шћу да Во де ни Цвет, ка ко је крат ко веч на зва ла 
си на ста ре ши не на ви ру, мо же до ћи по њу кад сун це бу де се ло да се од мо ри у кру
ни ве ли ког бре ста на бр ду, а то је час кад ће се на вр ши ти ско ро по ло ви на да на.

леп ти ри це су че сто оби ла зи ле крат ко веч ну. крат ко кри ли при зем ни ве
тро ви су јој до но си ли ми ри се са це ле За рав ни. Зри кав ци су јој сви ра ли по док ни
це. Да не би би ла не стр пљи ва и ми сли ла на Во де ни Цвет, при ча ли су јој бај ке, 
ко је су сво јом ду жи ном од го ва ра ле ду жи ни ње на жи во та. а око ло су, са мо да 
то она не при ме ти, по ста ви ли стра же: нај у жи круг са чи ња ва ле су осе, дру ги,14 
ма ло ши ри, бум ба ри,15 тре ћи стр шље ни, и че твр ти, нај ши ри, пти це.

За то вре ме,16 по ву чен у са мо ћу,17 Ра чун џи ја је на ста вио бри гу о сво јој шти
ће ни ци:

– Два де сет че ти ри ча са ма ње осам ноћ них ча со ва је су ше сна ест. Ше сна ест 
пу та че ти ри је су ше зде сет и че ти ри. Зна чи до за ла ска сун че ва има још са мо пе
де се так де ве де се ти на крат ко веч ни на жи во та.

И он се да де у бри ге ка ко да до за ла ска ме се ца крат ко веч на већ бу де над 
ви ром Во де ног Цве та.
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по бе ђе ни ве тар ухо да

Бу бе су при пре му око крат ко веч ни не свад бе хте ле да спро ве ду у по та ји од 
Злог про сца,1 ка ко су на зва ле оно га за ко га је хтео њен отац на сил но да је 

уда. а да он то не до зна, мо ра ле су се чу ва ти од ве тра До у шни ка и од на ср тљи
вих удва ра ча што су ста ли око ње об ле та ти чим се по ја ви ла на ли ва ди.

Тај ве тар До у шник био је од ро ђе ња ухо да. он је пам тио сва ки шум и цвр кут 
крај ко га је про ла зио и умео је да чу је и мра ве и ри бе. по сле је то што би при слу
шку ју ћи до знао, по на вљао из ме ђу гу ду ра ко је су по сто пу та по на вља ле це лом 
све ту ње го ве ре чи. Док су дру ги ве тро ви га зи ли шум но, док си их мо гао чу ти још 
иза бр да, До у шник је ишао ма че ћим хо дом, уз др жа на да ха. Чак ни ве тро ви ни су 
во ле ли да га срет ну. Чим га из да ле ка угле да, по ток ути ша жу бор; они ко ји су се 
сме ја ли на чи не озбиљ но ли це, а ко ји су до тле би ли озбиљ ни ста ну се без раз ло
жно сме ја ти; ко ји су ста ја ли кре ну да ље, а ко ји су хо да ли за ста ну док он не про ђе, 
да га не би има ли за сво јим ле ђи ма. ко има ку ћи цу за тво ри је чим он на и ђе, ко 
има пра зник упла ши се да он не свра ти. Има ли ко ве се ље, бо ји се да га он не по
ква ри,2 има ли ко ка кав бол, за тво ри га, да му га До у шник не оскр на ви.

ко ли ко ли су се3 пу та, угле дав ши га, из да ле ка, леп ти ри на ли ва ди,4 као по 
за по ве сти,5 сви6 уча у ри ли, пу же ви уву кли у ку ћи це, шкољ ке се скло пи ле, ри бе 
си шле на дно ре ке а поп ци за тво ри ли хле бар ни це.

упра во кад су при ја те љи крат ко веч не до вр ша ва ли свој до го вор и по сла ли 
леп ти ри це да је чу ва ју, ку кац са оком на по тиљ ку опа зи га пре оста лих и ди жу
ћи опре зно де сну пред њу но жи цу пре ма уху, што је зна чи ло на је зи ку бу ба: 
„ено До у шни ка!“, ја ви да је ве тар ухо да на по мо лу. Цео збор исто га ча са, као по 
за по ве сти, кле че и упре очи пре ма сун цу мо ле ћи га да их спа се опа сног при
слу шки ва ча. Мо ли ле су се ћут ке, јер да је и сто ти део њи хо вог ша па та чуо, До у
шник би мо га оста ло по го ди ти. по ре ђа не у по лу кру жне ре до ве и не по мич не, 
ли чи ле су на ни ске ћи ли ба ра, би се ра и ду ка та. ка ко се ни су сме ле освр ну ти да 
ви де је ли не при ја тељ про шао, по че ла их је хва та ти вр то гла ви ца и су зе им од 
све тло сти те ћи, па су јед не сун це ви де ле као круп ну мо дру шљи ву, док се дру
ги ма чи ни ло као по мо ран џа, тре ћи ма оде ве но у зе ле ну до ла му, а не ки ма се 
при ка зи ва ло у љу би ча стој ма гли или бе ло као снег на вр ху пла ни не.

– про шло је се дам де ве де се ти на крат ко веч ни ног жи во та! – пр ви се ја ви 
Ра чун џи ја и пре ки де ју тар њи за нос на ли ва ди.
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он је у стра ху да вре ме за луд не про ла зи био смео с ума да је ухо да не где у 
бли зи ни, а тих не ко ли ко ње го вих ре чи би ло је до вољ но До у шни ку. од мах се 
по ву као као да не ће да сме та мо ли тви, а у ства ри7 је од ју рио да ис пи та шта зна
че те нео бич не ре чи мно го но гог кук ца чи ја је страст би ла ра чу на ње. Био је већ 
сми слио ка ко ће до ку чи ти тај ну. Са сте не над про ва ли јом, ода кле је обич но 
раз гла ша вао оно што је ко хтео да са кри је, ре че не ко ли ко пу та по дра жа ва ју ћи 
Ра чун џи јин глас:

– про шло је се дам де ве де се ти на крат ко веч ни ног жи во та!
при том8 се по ву че у жбун да ви ди ка кав ће ути сак учи ни ти оно што је ре

као, хо ће ли ко не хо ти це рас ту ма чи ти ко је крат ко веч на и за што Ра чун џи ја ме ри 
њен жи вот. кад од јек по но ви ње го ве ре чи, чу се са ра зних стра на шу ме уз дах:

– Си ро та крат ко веч на! Већ се дам де ве де се ти на, а ни је још до бро ни од
ју три ло!

До у шник бр зо сра чу на да јед на де ве де се ти на жи во та те крат ко веч не не 
мо же из но си ти ви ше од пет на е стак ми ну та,9 кад га је од ју трос већ то ли ко про
шло. За тим за кљу чи да мо ра би ти леп ти ри ца јер су оне обич но крат ка ве ка. Да 
би и оста ло до знао, осло ви зве ри, пти це и ин сек те, али су сви они ве што из бе
гли раз го вор са њим. уто иза ње га не ко ре че ти ше не го што би ре кла тра ва:

– Баш се све про тив ме не за ве ри ло...
Ве тар ухо да се оба зре и опа зи бе лог леп ти ра, сит ног и про зрач ног. Био 

је то Зли про сац, онај што га је крат ко веч на од би ла. Је ди ни он ни је по зна вао 
До у шни ка, а и да је сте, опет би га осло вио, јер ко хо ће да се осве ти, го тов је да 
се слу жи и ухо да ма.

– Све се про тив ме не за ве ри ло – по но ви он по вер љи во. – Са кри ли су је не
где у ли ва ди и по сла ли гла сни ке Во де ном Цве ту, мом су пар ни ку, да до ђе по њу 
са сва то ви ма. ка ко да је на ђем, ка ко да је от мем, ка ко да гла сни ка спре чим да 
не оде Во де ном Цве ту, и све то док се ме сец не по ја ви.

– Ја ћу ти је про на ћи – ре че услу жно ве тар ухо да,10 уве рен да је би ће за ко јим 
леп ти рак че зне крат ко веч на. – Ја ле тим бр же од пти це и га зим ти ше од пу жа.

Зли про сац уна пред, за на гра ду, из да де ве тру све под вод не тај не, тај не пе
ска на реч ном дну и тај не реч них шкољ ки и ри ба и пу но гла ва ца, во де них ко ви
тла ца и во до па да, а за До у шни ка је не чи ја тај на би ла ску пља од зла та и дра гог 
ка ме ња. по што се до го во ре где ће се опет на ћи, Зли про сац оде да ја ви оцу да 
је сте као са ве зни ка, а ве тар се ушу ља у ду бо ку ли вад ску тра ву.

Га зио је ти хо, да ни ма слач ков пу хор ни је кру нио и ослу шки вао шта се при
ча ме ђу бу ба ма и би љем. Ме ђу тим ту, ме ђу тра ва ма, на јед ном је на ста ла ти ши на 
као пред олу ју. ни јед на трав ка, ни јед на бу ба да по ме не крат ко веч ну. пу ца ју ћи 
од је да, До у шник је за ви ри вао у зе ни це бе лих ра да, у ср ца мин ђу ши ца, слу шао 
смех звон чи ћа, али ни шта, па ни шта. Или га је ли вад ски свет при ме ћи вао, или 
се био за ве рио да леп ти ри цу не узи ма у уста, ка ко се не би одао.

Шу ља ју ћи се та ко,11 на и ђе на бу ни ку. она је то га да на има ла гро зни цу од 
че тр де сет сте пе ни и не пре ста но је бун ца ла. Сад или ни кад, по ми слио је ухо да 
и ослу шнуо не бли же ћи се мно го,12 јер је мо гао да чу је и из ве ли ке да љи не. „не 
бој се ни шта!“, бун ца ла је бо ле сна биљ ка, „око те бе је тро стру ка стра жа. ко га не 
опа зе стр шље ни, ује шће га пти це“. „ко га пти це не опа зе, ује шће га стр шље ни!“, 
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– по пра ви је он већ до бро рас по ло жен, јер не ма ве ће сла сти та квом ство ру не го 
да са зна оно што од ње га кри јеш. Зар мо гу пти це опа зи ти не ко га ко је про зи ран 
и чу ти не ко га ко га зи ти ше од пу жа, ше пу рио се у се би. Зар мо гу стр шље но ви 
ује ди шко ди ти не ко ме ко се ни ко пља не бо ји!

Ме хо ви у ко ји ма је ста ја ла ње го ва су је та и оси о ност при овим ми сли ма су 
се на пе ли као је дра на олу ји и по ди гли га из над ли ва де та ко ви со ко да се ни ка
ко ни је мо гао да вра ти. Те ме хо ве са су је том До у шник је крио као гу ја но ге и 
ово је би ло пр ви пут да се из над За рав ни по ка зао у та квом ви ду. Имао их је не
ко ли ко, јер му сва су је та ни је мо гла ста ти у је дан или два, и би ли су зе лен ка сте 
и си ве бо је, па су се ла ко при ме ћи ва ли и чи ни ли као све жањ ба ло на отрг нут из 
де ти њих ру ку. Та ква не во ља му се ни је ско ро до го ди ла. по ку шао је кри ли ма 
као ве сли ма да са вла да те жњу зе лен ка стих ме ху ра да се поп ну под обла ке, хтео 
је да опет у ча су ста не на чвр сто тле и уву че се у тра ву и ши бље, да се скри је од 
ра до зна лих по гле да. Зар да се ода сад кад се при бли жио ци љу! Зар не што што 
је це лог жи во та крио да по ка же на очи глед то ли ких очи ју цве ћа и ин се ка та.

И зби ља стра жа га уско ро опа зи и по зна де.
– ено га! ено га, пун је зе лен ка стих за у ша ка! ено га но си ма глу у ме хо ви ма 

да нас за спе њо ме и збу ни, па да нам укра де крат ко веч ну!
у ча су се сја те око ње га стр шље ни и осе и ста ну му за ри ва ти жал це у оне 

зе лен ка сте ме ху ре. Би ло их је та ко мно го и с та квом си ли ном су на ва ли ли, да је 
он, на гло спла снув ши, пао да ле ко од цве та где се чу ва ла крат ко веч на. она је 
са мо при ме ти ла не где из над се бе не ку бу ку13 и ко ме ша ње па се од мах све уми
ри ло. ни ко јој ни је хтео ре ћи шта се до го ди ло, да је не упла ши.

упра во кад је ве тар ухо да био от кри вен. Зли про сац је при чао оцу ка ко је 
сте као са ве зни ка, ни слу тио ни је да ће До у шник за не ко ли ко ча са ка ле жа ти по
бе ђен и де сет пу та ма њи, али, до ду ше, још пун на ми сли ка ко да оме те бар гла
сни ка, ако већ ни је мо гао да укра де крат ко веч ну.
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поп ци хле ба ри

не да ле ко од За рав ни,1 крај па стир ске ко ли бе би ле су го ми ли це пе пе ла. Ту 
су поп ци има ли сво је хле бар ни це. они су би ли сви исто га ра ста, сви об у

че ни у мр ке, до зе мље ду ге2 до ла ме, опа са не вла ћу тра ве, па су ли чи ли на ка лу
ђе ре или пи том це ка квог ин тер на та за кук це. Њи не хле бар ни це 3су би ле3 до
бро снаб де ве не по су ђем и ала ти ма. За наћ ве су им слу жи ле су хе ма ху не гра ха 
ко је су сва ко га ле та на прт ња ци ма4 око па стир ске ко ли бе ску пља ли. Бра шно су 
пра ви ли од се ме на гра о ри ца5 и ма ка и ни су га мле ли6 већ ту ца ли у сту па ма на
чи ње ним од ка пи ца су вог хра сто вог жи ра.7 Хле бо ви су им би ли ма ли као зр но 
гра шка, али пре ма њи хо вом ра сту то је би ло као наш хлеб од де сет ки ла.

Ма да су се ба ви ли хле бар ским за на том, за умет ност су има ли мно го ви ше 
сми сла не го не ки ство ро ви из шу ме и ли ва де ко ји су уобра жа ва ли да су ве ли ки 
умет ни ци. ни је се рет ко де си ло да је пут ник, док се на по љи ма спу шта ло8 ве че, 
ра ди је слу шао њи хо ву то плу и ти ху пе сму не го сла ву је во пе ва ње, и да су чо ба
ни оста вља ли сви ра ле кад би се не где крај њи хо вих ко ли ба за чуо глас поп ца.

поп ци хле ба ри су обо жа ва ли сун це и сва ку ва тру и све тлост на ово ме све ту. 
они су уме ли да угле да ју све тлост и кроз ма глу и у нај ве ћој уда ље но сти. И не 
са мо да су је тра жи ли и за па жа ли сву да око се бе, већ и ка да би за тво ри ли очи, 
ви де ли би у се би ра зно бој не ог ње ве што су икад све тли ли9 на зе мљи и из над 
ње: све тлу ца ње сви та ца над жи том и фос фо ра сто си ја ње па ње ва, ме се че во је зе
ро и уси ја ни сун чев кра тер, ко пља сте зра ке бе лих и ру ме них зве зда, ва тре не 
по ско ке му ње што се че сто над пла ни ном игра ју. кад су би ли бо ле сни, са ња ли 
су ва тре на чо бан ским ог њи шти ма, фе ње ре со ви них очи ју, по жа ре. а кад се но ћу 
от кри ју и озе бу, са ња ју да су на бли ста вом ја ну ар ском цел цу и да им се иње 
ухва ти ло по оде лу.

Њи хов ста ре ши на, по пац Хле бар, био је ро ђе ни пе сник. умео је да гле да и 
у се бе и око се бе. умео је и да ћу ти ду го и за ми шље но, и да сву ноћ пе ва – и то 
увек о не ким скри ве ним, не на ме тљи вим ле по та ма жи во та, о до ма ћем ог њи
шту, о ве чер њој ти ши ни, о крат ко веч ним све тло сти ма и зву ци ма, о све му оно ме 
што бр зо про ла зи. Во лео је шум ки ше, сун ча не од бле ске на во ди, ми рис по ки
сле зе мље. ни ко у шу ми,10 ме ђу тим,11 ни је слу тио о ње го вом пе снич ком да ру, 
ни је знао за све тла при ви ђе ња иза ње го вих оч них ка па ка, јер се,12 као и оста ли 
поп ци,13 оде вао јед но став но, као вој ник или се љак, а умет ни ци у шу ми, као и 

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



453

________    Кратковечна   ________

ме ђу љу ди ма, во ле ли су да се из дво је14 – 15оде лом и по на ша њем. не ки су ко ра
ча ли на ру ка ма, уме сто да иду но гом; де кла мо ва ли кад тре ба обич но да го во ре; 
др жа ли гла ву та ко као да веч но ми ри шу обла ке. не ки су ишли с круп ним цве
то ви ма у ру ци, да би се из да ле ка ви де ли; не ки су при ча ли да сун це са мо због 
њих си ја и да ки ша не би па да ла16 да они не во ле звук ки ше. не ки су се хва ли ли 
да се хра не ме се чи ном, а не ки да им је је ди но пи ће сла ву је ва пе сма.

Јед ном је по пац Хле бар из ва дио хле бо ве из пе ћи и по крио их ли шћем да 
се не ох ла де17 па за спао. Док је то нуо у нај че шћи сан свих по па ца: ка ко по 
про стра ном пу стом пе пе ли шту иду 18по вор ке по па ца18 са жи шчи цом у ру ци, 
не што је шу шну ло и угле дао је ка ко Бр зи Ви тез, онај пе сник што се хва лио да 
се хра ни ме се чи ном, по ла ко отва ра вра та хле бар ни це и ку пи хлеп чи ће од ма
ко ва зр на. по пац Хле бар се то ли ко из не на дио19 да је ско чио с ме ста, а Бр зи Ви
тез је ис пу стио хлеп чи ће и уз ме тал ни звук од ле тео. од то га да на Бр зи Ви тез 
је омр знуо поп ца Хле ба ра и кад год би о ње му го во рио, глас би му по ста јао 
ме та лан као и ње го ве пе сме ко је су има ле не ки убо ји ти звук и за вр ша ва ле се 
увек ре чи ма: „Ја, па ја!“

И њих дво ји ца су се на шла ме ђу оста лим бу ба ма на ли ва ди кад се крај по
то ка по ја ви ла леп ти ри ца крат ко веч на.20 И због21 сво је нео бич не суд би не и 
због ле по те, она им се обо ји ци сви де ла ви ше не го све леп ти ри це што су их до
тле сре та ли на ли ва ди; са мо што је то сва ки на свој на чин по ка зи вао. Бр зи Ви
тез је од мах стао да об ле ће око ње у све ма њим кру го ви ма и да јој де кла му је 
сво је пе сме; а по пац22 Хле бар се ни је усу дио ни да јој при ђе, сма тра ју ћи да јој 
се,23 она ко скром но оде вен и не из гле дан,24 не мо же сви де ти. он је вест да се 
крат ко веч на тре ба да уда за Во де ни Цвет25 чак са де се тог ви ра при мио као ка
кав за кон при ро де ко ји се мо ра ис пу ни ти.

Иду ћи ку ћи, сре тао је би ћа 26ма ња, ру жни ја од ње,26 ко ја ни ти су до при но
си ла ле по ти при ро де, ни ти су јој, по ње го вом бар ми шље њу, би ла од ве ли ке ко
ри сти, па су ипак има ла пра во да про жи ве на сун цу бар не ко ли ко ме се ци,27 а 
она, иако28 не жна и бла га и жељ на све тло сти, мо ра ла се та ко бр зо ра ста ви ти29 
са ра до сти ма жи во та. Док је он био у тим ми сли ма, про ју ри де сет гла сни ка тр чу
ља ка ви чу ћи што их гр ло но си:

– об ја вљу је се утак ми ца за свад бе ну пе сму леп ти ри ци крат ко веч ној. Тре ба 
да бу де го то ва нај да ље за три ча са.

уз дрх та ла су ср ца свих шум ских и ли вад ских пе сни ка.30 Сва ки је по же лео 
да се так ми чи: не ки да по ка жу свој дар, не ки да учи не ра дост не жној леп ти ри ци 
ко јој је до су ђен та ко кра так жи вот.

у поп цу Хле ба ру су31 се и без ово га по зи ва ста ле ства ра ти пе сме за крат
ко веч ну. Исти на,32 он ни је знао ка кве тре ба да бу ду свад бе не пе сме, ни ти је же
лео да се так ми чи, али са ма од се бе у ње му су се ра ђа ла осе ћа ња без ко јих се 
ле па свад бе на пе сма ни је да ла ство ри ти. Ме ђу тим,33 упра во у тре нут ку кад су 
пр ви гла сни ци об ја ви ли утак ми цу, до шли су дру ги у хле бар ни це и на ру чи ли 
три де сет шест хи ља да хле бо ва за свад бу крат ко веч не. Био је то до тле не за пам
ћен број, а по пац Хле бар је био ста ре ши на 34свих по па ца34 и мо рао је да се бри
не и о ово ме. Је ди на сре ћа је би ла што је он мо гао и уз дру ги по сао да ства ра 
пе сме, јер их ни је с му ком из ми шљао35 већ су му из ср ца те кле.
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кад је на руџ би на до шла, поп ци у хле бар ни ца ма ни су има ли се ме на36 ни 
гра о ри це37 ни ма ка, ни ти иког38 дру гог. Већ не ко ли ко да на ве тра ни је би ло, а без 
ње га ма ли хле ба ри ни су мо гли на ку пи ти се ме на ни за обич не по тре бе,39 а сва ки 
про пу ште ни ми нут у јед ном да ну био је као про пу ште них не ко ли ко ча со ва у 
људ ском жи во ту. За то40 су и без ве тра кре ну ли у ли ва ду,41 ре ше ни да пру ћем 
мла те се ме ако вре ме оста не и да ље мир но.

од хле бар ни ца42 се кре ну ла ду га мр ка ре ка и за шла у зе ле ну пра шу му тра ве, 
где су по сто ја ли са мо уски пу тељ ци мра ва и бо га зи зри ка ва ца и гун де ља. Са со
бом43 су но си ли вре ће од су вих кру ни ца лу бе ни ка. од ча са кад су тр чуљ ци би ли 
на ру чи ли хлеб, па док поп ци ни су за шли у ли ва ду, бу ба Ра чун џи ја, је већ јед
ном об ја ви ла:

– про шло је де сет44 де ве де се ти на крат ко веч ни ног жи во та!
она је то чи ни ла за то да опо ме не оне што су се бри ну ли о свад би ка ко тре

ну ци 45ње ног жи во та45 бр зо про ми чу.46 от ка ко се47 по ја ви ла на ли ва ди би ло је 
про шло два и по ча са, зна чи оста ло јој је са мо још око два де сет.48 За то су поп ци 
по сле бу би не опо ме не још ви ше по жу ри ли. на сре ћу и ве тар је дух нуо49 и за
тре сао зре ле ча у ре би ља.50 Се ме се про си па ло на све стра не и вред ни хле ба ри 
су при о ну ли на по сао. Ми ри са ла је ме тви ца и не про су ше на зе мља по бо га зи ма 
и51 поп ци су уз рад раз ми шља ли ка ко је то52 ту жно што ће леп ти ри ца та ко крат ко 
ужи ва ти у ле пом сун ча ном да ну.

53Ра чун џи ја је сва ких че тврт ча са ја вљао54 ко ли ко је де ве де се ти на55 про
шло, те поп ци ни су мо ра ли ни на сун це да ди жу очи, ка ко би по сао што пре 
свр ши ли. кад 56је Ра чун џи ја56 тре ћи пут ја вио,57 је дан део хле ба ра 58је већ58 
оти шао са пу ним вре ћа ма да ту ца се ме под ве ли ким хра стом на про план ку.

по пац Хле бар је стал но био уз њих и ра дио као нај о бич ни ји рад ник: ку пио 
се ме, ту цао га, раз гр тао вре ли пе пео и ста вљао хле бо ве у ње га; а у исто се вре ме 
у ње му ра ђа ла пе сма о ле по ти крат ко веч не и крат ко ћи ње на жи во та. Те пе сме 
су се ра ђа ле са ме од се бе, без ње го ве же ље да се так ми чи, и баш за то су би ле ле
пе и као ство ре не да се пе ва ју на ње ној свад би. Скло пље них очи ју, са све тлом 
сли ком бе ле леп ти ри це пред со бом, он је не пре ста но ша пу тао:

– Сун це, си јај да нас до кле год ме сец не иза ђе, бе лој лип ти ри ци ово је је ди ни 
дан жи во та.

– по то че, жу бо ри да нас нај сла ђим сво јим гла сом, бе лој леп ти ри ци је ово 
је ди ни дан жи во та.

– Цве то ви, ми ри ши те да нас што игда мо же те, бе лој59 леп ти ри ци ово је је ди
ни дан жи во та.

– Ме се че, кад из гре јеш, греј до ју тра,60 бе лој леп ти ри ци је ово је ди ни дан 
жи во та.

он да би ма ло за ћу тао па би се ра ђа ла но ва пе сма:
– Ве тро ви, при чај те да нас о да ле ким кра је ви ма, бе ла леп ти ри ца не ће сти ћи 

да их ви ди.
– па у ци, пле ти те јој сви ле не да ро ве, бе ла леп ти ри ца не ће сти ћи да их 

ис це па.
– Во де ни Цве те61 са да ле ког ви ра, по жу ри по бе лу леп ти ри цу, крат ко ћеш у 

ње ној ле по ти ужи ва ти.
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– Да ле ке ли ва де, во ли те бе лу леп ти ри цу кад та мо стиг не, ово је њој је ди ни 
дан жи во та.

ка да је от ку ца ла два де сет дру га де ве де се ти на, гла сни ци тр чуљ ци су по
зва ли так ми ча ре да се ја ве тро ји ци ку ка ца што су се бри ну ли о свад бе ним при
пре ма ма.62 Са свих стра на су уче сни ци63 по ју ри ли:64 и они што сви ра ју у кљу
но ве, и они што уда ра ју у ци тре и др же ви о ли не у ру ка ма, и они што сво је пе сме 
го во ре без ика кве прат ње. Три Сва та су слу ша ла и слу ша ла, али ни јед на пе сма 
да им се учи ни до стој на не жно сти леп ти ри чи не ни ње не ту жне, нео бич не суд
би не. а ни је им се још че ка ло, јер је вре ме од ми ца ло стра хо ви то бр зо.

Док су Три Сва та раз ми шља ла шта да чи не, по пац Хле бар је раз гр тао пе
пео и тра жио по ње му пе че не хле бо ве као што се тра же кром пи ри у зе мљи па 
их сла гао у кор пе пле те не од су ве тра ве и65 сла ме. ни је му ни на ум па да ло да 
иде и ка же сво је пе сме, јер је по при ро ди био по ву чен и јер је сма трао да ни су 
до вољ но ле пе да уве ли ча ју сјај крат ко веч ни не свад бе. Ве ро вао је да ће дру ги 
мно го леп ше не што сми сли ти.

уто66 су тр чуљ ци гла сни ци и по дру ги пут по зва ли да се ја ве они што же ле 
да се так ми че. ка ко се по пац Хле бар по на шао као да их не чу је, ње гов нај бо љи 
друг му ре че:

– Дај ме ни по сао, а ти тр чи, ка жи67 пе сму док из бор ни је за вр шен!
по пац Хле бар се,68 ме ђу тим,69 по на шао као да ни ње га не чу је. Сре ћом,70 

ње гов дуг је, слу ша ју ћи га71 кри шом ка ко72 ре ци ту је и ужи ва ју ћи,73 био на у чио 
на па мет све,74 и бр зо по ђе и не пи та ју ћи за до зво лу, да он ка же сва ти ма75 шта је 
скром ни пе сник Хле бар сми слио.

кад је до тр чао на ме сто из бо ра, мно го пти ца, бу ба,76 леп ти ра че ка ло је да 
чу је77 ре зул тат. Бр зи Ви тез је охо ло и ме тал но зу јао, го тов да се на ру га сва кој 
пе сми ко ја бу де иза бра на, ако то не бу де ње го ва. упра во је нај ста ри ји Сват хтео 
да об ја ви да је у так ми че њу по бе дио сла вуј са ста ре бу кве, а поп чев друг до тр ча 
и ста де она ко за ди хан го во ри ти.

– Сун це, си јај да нас до кле год ме сец не иза ђе, бе лој леп ти ри ци је ово је ди ни 
дан жи во та...

на јед ном сав скуп за ћу та и ско ро не ди шу ћи са че ка крај пе сме. кад ре ци
та тор за вр ши, сви ра до сно за зу је, за цвр ку ћу, поч ну зри ка ти ре френ из ре ци то
ва не пе сме: „Бе лој леп ти ри ци је ово је ди ни дан жи во та“, че сти та ју ћи му успех, 
та ко да се Бр зи Ви тез ни је усу дио ни шта да при го ва ра. кад су оку пље ни чу ли 
да је пе сму сми слио по пац Хле бар, мно го се за чу де зна ју ћи га она ко сми ре ног 
и као об у зе тог је ди но сво јим за на том, али се ипак об ра ду ју и по ђу да га тра же. 
не ко му је уз пут уза брао и по нео цвет, не ко ша чи цу се ме на, не ко но ву вре ћу 
од лу бе ни ко ве кру ни це, не ко ка пи це жи ра. уз пут78 су при ча ли ка ко је чуд но 
што се ме ђу поп ци ма ро дио бо љи пе сник не го ме ђу сла ву ји ма.

Са мо је Бр зи Ви тез био по ку њен и сми шљао ка ко ће му 79и чи ме79 ову сла ву 
по мра чи ти.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



456

Свад бе ни да ро ви

Ма ло пре не го што ће гла сни ци об ја ви ти утак ми цу за свад бе не да ро ве, па у
чак Ткач, нео бич но об да рен и пи том умет ник, ни хао се у мре жи из ме ђу 

две гра не над по то ком. по сма трао је це ло ју тро сре бр не ко лу то ве1 на во ди и 
оча ран њи ма упли тао у мре жу ша ру ко ја је пред ста вља ла2 игру тих во де них ко
лу ти ћа. Са те ви си не зе мља се па уч ку чи ни ла друк чи ја не го мра ви ма и оста лим 
ин сек ти ма ве за ним за тле. ли ва да му је ли чи ла на зе ле но мо ре ко јим пло ве бе ла 
и љу би ча ста је дра и у ко ме се огле да ју сун це и зве зде. С вре ме на на вре ме би се 
на жи ци стр мо глав це спу штао чак до реч не оба ле. учи ни та ко не ко ли ко пу та 
па, кад су ста не, опет се за ка чи о мре жу и по сма тра ри бе у по то ку што за бу ба ма 
ис пли ва ва ју до по вр ши не. кад се не чег упла ше и поч ну ју ри ша ти у свим прав
ци ма. Тка чу се чи ни да, она ко про зрач не, про ле ћу јед на кроз дру гу.

Док је он та ко ужи вао у свом де лу и све ту око се бе, за чу ју се гла сни ци тр чуљ
ци где об ја вљу ју утак ми цу за нај леп ши вен ча ни ду вак крат ко веч ној ко ји ни је 
смео има ти ви ше од два де се так ни ти и за свад бе не руп це и огр та че, ко ји су мо
ра ли би ти гу сти, пле те ни од по хи ља ду вла ка на. Ткач с по чет ка3 ни је хтео да се 
так ми чи. пр во за то што је био бо ја жљив, дру го што је сма трао да не ма ле по те 
ко ја је сва ко ме ле па и да је не ма ко ја ће по бе ди ти све сво је не при ја те ље: за вист, 
су је ту, ко ри сто љу бље и за блу ду.

у том тре нут ку ра но сун це се по пе у ви си ну ње го ве мре же и Тка чу се учи
ни да га је њо ме за ро био па му то по вра ти по лет и во љу за рад. Ср це му је би ло 
то ли ко пу но4 да је осе ћао да ће мо ћи из ње га ис пре сти у то ку јед но га ча са и три 
вен ча на ду ва ка. Иза брао је опет гра ну крај ре ке и стао по ста вља ти осно ву 
од све тлих ни ти за тег ну тих као жи це на ви о ли ни. Би ла му је же ља да иза тка 
тки во та ње не го крат ко веч ни на кри ла,5 ко ја је пр во на њој опа зио кад је сти гла 
на игран ку. кроз њих се,6 као кроз мре же шум ских па у ка,7 мо гло гле да ти у не бо 
и ре ку, исто су се та ко и у њи ма ви де ле зве зда сте сви ле не ни ти, и исто та ко је 
с ма ло њих би ло ство ре но ве ли ко умет нич ко де ло. За то се и ње му, као и сви ма 
не жни јим ин сек ти ма на За рав ни, бе ла леп ти ри ца сви де ла. ка ко ће би ти ра до
сна, ми слио је, кад спа зи да јој је у ду вак уплео ша ре с кри ла во де них цве то ва, 
а ни је по тро шио ви ше од два де сет жи ца.

И оста ли па у ци су се ужур ба ли. не ки су има ли већ го то вих мре жа, али 
су по њи ма сад ве зли сре бр не зве зде слич не па ху љи ца ма, бе ле сит не пче ле и 
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бо би це. не ки су пре гле да ли ша ре са леп тир ских кри ла, са ко ту ра на во ди. 
ли вад ски па у ци су има ли то ли ко на пле те них мре жа и ни у јед ној ни је би ло 
ма ње од хи ља ду вла кан ца и мно ги су са мо че ка ли да Бар јак та ри про ђу и ода
бе ру оне ко је им се сви ђа ју.

Бар јак та ри ма су се зва ли па у ци ко ји су се ба ви ли оце њи ва њем ле по те 
умет нич ких де ла у шу ми. на ме сту где кич ме ња ци ма сто ји ср це, они су има ли 
спра ви цу ко ја би на сва ку бо ју, звук, па мет ну или глу пу реч за тре пе ри ла као 
ка ква про зрач на крил ца. кад им је при јат но оно што до жи вљу ју, кад се ди ве 
не че му, спра ва у њи ма се отва ра и тре пе ри као ја си кин лист; а кад су не за до
вољ ни, кад им се што не сви ђа, она се скла па. За оце њи ва чи ма су ишле у го ми
ла ма бу бе, звер чи це и пти це ко је су им одо бра ва ле, па су због то га ваљ да и би
ли на зва ни Бар јак та ри ма. Бу бе су стре пе ле од њих јер су би ли по де ље ни у две 
за ва ђе не гру пе. кад би Бар јак тар с ле ве оба ле на и шао на де сној па у ко ву мре
жу, мра ви њак или сат ме да, огла сио би да не ва ља ју, а ни су не при стра сни ји би ли 
ни они са де сне оба ле.

Бар јак та ри су се уско ро и по ја ви ли и на шли шу му на За рав ни као ухва ће ну 
и8 сре бр не не жне мре жи це. кад су сти гли до мре жа па уч ка Тка ча, ра до сно су 
за ста ли: спра ви це у њи ним ср ци ма за ме ре ње ле по те уз бу ђе но ра ши ри ше ка
заљ ке. Рој на ви ја ча што их је пра тио ожи ви и ус ко ле ба се. пче ла за зу ја:

– па ук Ткач је уло вио сун це у сво ју мре жу!
Сла вуј за пе ва:
– па ук Ткач има жи цу ја сну као глас пе ва чи це!
Га вран се ја ви ду бо ким ба сом:
– Ње го во ср це не ће би ти још ду го и ду го ис цр пље но!9

Мре жа од ре ђе на за ду вак сви ма им се нај ви ше сви де ла. кроз њу се ви де ло не
бо исец ка но у си ћу шне кру го ве, тро у гле и тра пе зе, а би ла је по пр ска на бо би ца
ма на лик на сне жне па ху љи це. Тад нај ста ри ји Бар јак тар за кљу чи по хва ле ре чи ма:

– Тка чев ду вак за крат ко веч ну ли чи на нај не жни ју ви ли ну ко си цу. Са мо 
ка ко да га ски не мо10 а да ро су с ње га не скру ни мо.

Ткач од ра до сти сав пре тр ну, а на ро чи то за то што је Бар јак тар,11 ко ји га је 
по хва лио,12 жи вео на дру гој оба ли и ни је имао оби чај да хва ли умет ни ке са су
прот не стра не ре ке. пр во је по же лео да ни јед на мре жа не бу де та ко по хва ље на, 
али, ка ко је био пра ви чан, од мах га је би ло стид та кве же ље. пче ле су,13 ме ђу
тим,14 по ку ша ле да ски ну мре жу а да ни јед ну кап ро се не од ро не. при хва тив ши 
је но жи ца ма, у во до рав ном су је по ло жа ју по не ле куд им је би ло ре че но. Сви су 
их не тре ми це пра ти ли по гле дом, за ди вље ни ка ко рав но мер но ле те. кад су за
ма кле иза за ви јут ка одр жав ши сву ро су у та ко рет кој тка ни ни и кад се отуд чу ло 
ка ко их нај ста ри ји Сват хва ли због та кве ве шти не. Ткач одах ну. Да би сми рио 
ве ли ку ра дост, спу сти се жи цом у тра ву до ли вад ских па у ка на раз го вор. До ле, 
ис под хај ду чи це, пе вао је зри ка вац: „Ми ло ми је што зри чем! Ми ло ми је што 
зри чем!“ И та ко без пре стан ка. Ткач га по гле да ма ло бо ље и по зна де у ње му зри
кав ца што је на утак ми ци за свад бе ну пе сму про пао. нај пре се за чу ди ка ко не ко 
мо же би ти ве сео и кад не успе; али кад бо ље про ми сли,15 мо ра де при зна ти да је 
и ње му ве ћа ра дост би ла док је мре жу плео не го ли16 по сле кад су је по хва ли ли и 
иза бра ли. Био је млад и на сва ком ко ра ку сти цао ис ку ство.
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Го ре у гра њу сва ки час се чу ла пре су да Бар јак та ра или њи хо вих на ви ја ча. 
Бар ја ка тар,17 ње гов су сед, је за не чи ји рад ре као:

– Жи це су гру бо пре де не. ово је ужар, а не па ук!
Ње го ви на ви ја чи су као по за по ве сти по ку де при хва ти ли. кос је љу ти то 

зви знуо:
– ово је зам ка за хва та ње пле на, а не свад бе ни дар!
не ки бум бар при хва ти:
– овај ни је умео да опи ше кру го ве!
не ко ме би за ме ри ли да је мре жа пре ма ла, не ком да је су ви ше ве ли ка, не ком 

да је од већ рет ко пле те на; али да ро ва је то ли ко тре ба ло18 да су мо ра ли узи ма ти 
и мре же ко ји ма су по не што за ме ра ли.

Ме ђу тим се по ја ви ла не во ља ко је се ни су мо гли убо ја ти: ни су све пче ле 
зна ле она ко ве што да ле те као оне што су од не ле Тка че ве да ро ве за крат ко веч
ну. Из мно гих мре жа ро са се од ро ни ла чим су их но са чи це по ски да ле с гра на и 
по не ле. Док су због то га ста ја ли за бри ну ти, не ка бу би ца,19 не ве ћа од ма ко вог 
зр на,20 пред ло жи да се мре же не по ме ра ју и да ри ма, али се ње гов глас у се деф ној 
до ли ни ни је чуо. упра во кад су по че ли о ово ме ми сли ти и раз го ва ра ти, бо је ћи 
се да не оста ну ду же не го што се сме ло. Сун це им опет ди же мост. по но во, као 
кад су ишли пре ма Ре ци, ко ра ча ли су пр во ста зом јед не бо је па кад им очи за се не, 
пре ла зи ли на дру гу. не где ис под вр ха до че ка ле су их пти це, оне исте што су их 
пра ти ле, и глас Ра чун џи јин:

про шло је се дам на ест де ве де се ти на крат ко веч ни на жи во та!
– Се дам на ест де ве де се ти на! – пре пад ну се пут ни ци па по жу ре опет пре ма 

За рав ни.
не ке ко ји су би ли из не мо гли21 по не ле су пти це у кљу но ви ма, а мно ги ма су 

узе ле те рет што је, ма ка ко лак био, по сте пе но оте жа вао. лет су уде си ле пре ма 
њи хо вом хо ду, да би у исти час сти гли сви.

Већ се ви де ла шу ма и ли ва да на За рав ни, већ се пре си ја ва ла ре ка, већ се 
мост, ка ко су се бли жи ли зе мљи, су жа вао: не ста ја ло је опет јед не по јед не ста
зи це, док ни је оста ла са мо јед на ко јом су се сви на зе мљу спу сти ли.

а до ле, за вре ме њи хо ва од су ства, мно го се што шта до го ди ло.
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Ду гин мост

од свих зах те ва што их је по ста вио отац Во де ног Цве та про се ћи му крат
ко веч ну, нај те жи је био за ње не ста ра те ље на бав ка се деф них шкољ ки, ко

лев чи ца бу ду ћег крат ко веч ни ног по ро да. ла ко је би ло на ба ви ти про зир ни 
вен ча ни ду вак од два де сет ни ти код то ли ких па у ка у шу ми и још лак ше ство ри
ти сва тов ске до ла ме од нај ма ње хи ља ду вла ка на код то ли ких ли вад ских па у ка. 
ни хлеб за свад бу ни је био ве ли ка бри га код по па ца хле ба ра. ни сми шља ње 
свад бе не пе сме их ни је пла ши ло код то ли ких сви ра чи1 и пе ва ча у шу ми и на ли ва
ди. Ре ка се деф них2 шкољ ки на ла зи ла се3, ме ђу тим,4 иза не про ход них5 пла ни на 
на6 чи јим ува ла ма су се увек ко ви тла ли та ко гу сти обла ци7 да су и пти це ту да 
ле те ћи увек за лу та ле. Три Сва та од те пре пре ке су се го то во раз бо ле ла: до8 ме
ста где су се шкољ ке на ла зи ле, пе ша ку би тре ба ло пла ни на ма пет да на, а пти ци 
мо жда од ју тра до мра ка9 и кад би мо гла кроз ма глу да се про би је – а крат ко веч
нин цео жи вот се са сто јао од јед ног не пу ног да на. кад шкољ ке да се до не су, 
кад свад ба да се оба ви, кад крат ко веч на да из вр ши сво је жи вот не за дат ке! Зар 
зби ља ни су у мо гућ но сти да сво јој шти ће ни ци ство ре сре ћу?

Док су они та ко збу ње ни и бес по моћ ни по сма тра ли је дан дру гог, уз дах ну 
њи хов са вет ник, цр ни твр до кри лац:

– Да хо ће ко јом сре ћом да пад не ки ша!
Сви су га по гле да ли као нео се тљив ка или глу пог ша љив чи ну, а нај ста ри ји 

Сват при ме ти пре кор но:
– Да јој је ди ни дан жи во та про ђе у ки ши и обла ци ма!
Цр ни твр до кри лац,10 ме ђу тим,11 по но ви упор но:
– Да хо ће да пад не ки ша, на гла лет ња пла ме ња ча,12 и да нам са Сун цем диг не 

мост до Ре ке се деф них13 шкољ ки!
– Слаб је то мост14 – при ме ти нај ста ри ји Сват – он се бр зо ру ши.
– То нам је је ди на мо гућ ност – опет ће цр на бу ба.
И Три Сва та су нај зад мо ра ла при зна ти да је то је ди на мо гућ ност, те по зо

ву све жи во на За рав ни да до ђе на мо ли тву го спо да ру свих ог ње ва да при пе
ком иза зо ве пљу сак и диг не ду гу. То је зна чи ло хва та ње за слам ку, али су ипак 
сви при хва ти ли. Мно го пу та је Сун це њи не же ље ис пу ни ло па су се на да ли да 
ће и са да.

Бр зо се све што је ми ле ло, ле те ло и ска ку та ло ис ку пи ло око Тро ји це Сва та.
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Сми ло ва се и Сун це на крат ко веч ну. ако јој је су ђе но да ње го ву пу та њу не
бом ви ди са мо јед ном, не ка се бар за то вре ме на у жи ва ра до сти ово га жи во та, 
ми сли ло је оно. по ди ћи ће ду гин мост леп ши и ве ћи не го ико ји до сад и по др жа
ти га ду го на не бу, не ка крат ко веч на не оде са ово га све та не ви де ћи јед но од 
ње го вих нај леп ших све тло сних чу да и не ка се њи ме до не се оно што ће јој жи вот 
улеп ша ти. по ди ћи ће га сад од мах, уз то15 ће с ре ке на ли ва ду ба ци ти ја то све
тлих леп ти ро ва и про стре ће ма ти цом злат ну про стир ку: па ће ро су на ли ва ди 
пре тво ри ти у дра го ка ме ње и зе ле ни ло шу ма ће учи ни ти још зе ле ни јим, а ру мен 
цве ћа још ру ме ни јим. Из би ља и зе мље из ма ми ће нај сла ђе ми ри се, да крат ко
веч на не оде са За рав ни не упо знав ши све бла го де ти ко је Сун це зе мљи да ру је. 
Док је та ко раз ми шља ло, оно се то ли ко уз бу ди ло и за гре ја ло да је вр ло ла ко и 
бр зо иза зва ло при пе ку те већ по сле не ко ли ко ча са ка па де пљу сак и ја ви се див на 
ја сна ду га од За рав ни пре ко пла ни на и ја ру га до Ре ке се деф них16 шкољ ки.

Све је то те кло му ње ви том бр зи ном,17 као и сам крат ко веч нин жи вот, а из
ме ђу ста нов ни ка За рав ни ја вља ли се ју на ци ко ји су же ле ли да кре ну тим мо
стом ко јим до тле би ћа са зе мље ни су ишла. Би ло је ме ђу њи ма чак и пу же ва и 
дру гих слич них ство ро ва што пу зе, ми ле или гми жу. Њи ма су Сва ти да ли дру
ге ду жно сти а по шкољ ке по сла ше18 тр чуљ ке као нај бр же и нај лак ше. Ја та пти ца 
по ђу за њи ма да их пра те до кле год се мо же да ље у ду жи ну и ви си ну и да их са
че ка ју кад се са те ре том бу ду вра ти ли те им по мог ну но си ти. у том тре нут ку је 
Ра чун џи ја ја вио:

– про шло је де сет де ве де се ти на крат ко веч ни на жи во та!
И сто ти не тр чу ља ка је кре ну ло. Ишли су та ко бр зо и та ко су упли та ли но

жи ца ма19 да се чи ни ло да их има ју и ви ше не го што су их има ли. Сви ко ји су 
оста ли на За рав ни не тре ми це су пра ти ли по гле дом њи хов ход, стре пе ћи да ду га 
не поч не бле де ти и да по жр тво ва ни ју на ци не из ги ну стр мо гла вив се са та кве 
ви си не. Сун це је,20 ме ђу тим, стал но одр жа ва ло при пе ку и круп на пла ме ња ча је 
стал но пр ска ла За ра ван.

ка ко је мост имао се дам ко ло се ка, јед ни пут ни ци су се ста ли пе ти мо дрим, 
дру ги зе ле ним, тре ћи жу тим, а оста ли на ран џа стим, цр ве ним, љу би ча стим и 
зе ле но мо дрим. кад би им очи за се ни ле од гле да ња у јед ну бо ју, ме ња ли су се: 
они са мо дре ста зе су пре ла зи ли на зе ле ну, са цр ве не на на ран џа сту и та ко ре
дом. по не кад21 би ба ци ли по глед до ле на по ља ну где су дру ги ста нов ни ци За
рав ни оста ли, али их ви ше ни су мо гли са гле да ти. не ки ни су ни сме ли гле да ти 
по нор под со бом,22 бо је ћи се да не из гу бе рав но те жу.

не где при вр ху ду ги ног лу ка за пах ну их хал дан ва здух и кра јич ком ока опа
зи ше да су бли зу не ког во до па да што до ла зи са гле че ра. пу но сит них ду га, пра
вих игра ча ка пре ма оној ко јом су сту па ли, леб де ло је из над во до па да; али они 
ни су има ли вре ме на да ужи ва ју у то ме при зо ру. Хи та ло им се да час пре стиг ну 
ку да су на у ми ли. Сад су већ сви би ли за ди ха ни и тр ча ли отво ре них уста.

Би ли су на са мом вр ху мо ста кад у стра ху спа зе да он бле ди. пр во је по че ло 
не ста ја ти пре ла зних бо ја и пут ни ци ко ји су њи ма ишли осе те нео бич ну вр то
гла ви цу. Шта ће би ти ако ста зе под њи ма не ста не? Ча сом им би жао ли ва де на 
ко јој су се ро ди ли, дру го ва, игра ча ка – зр на ца ша ре ног пе ска, је лен ко вих ро го
ва, слам ки што су им слу жи ле као сви ра ле, ши шар ки на ко ји ма су се клац ка ли.
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________    Кратковечна   ________

– Бр же, бр же! – ви ка ли су је дан дру гом за ба цу ју ћи но ге у тр ку то ли ко23 да 
су се њи ма по ту ру уда ра ли.

на јед ном се ду га ста де на гло спу шта ти. Си ла зи ли су у реч ну до ли ну бр зо 
као да су се спу шта ли смуч ка ма по сне гу и чим су ста ли на зе мљу, ду ге је не ста ло. 
Тр чуљ ци се раз бег ну по до ли ни да је бо ље раз гле да ју. Сре ди ном је те кла Ре ка 
Се деф ног Сја ја,24 а оно што им се кад су се с мо ста спу сти ли чи ни ло као сме то
ви пе ска, би ле су си ћу шне шкољ ки це.25 у не ки ма је пре о вла ђи ва ла цр ве на, у не
ки ма зе ле на, љу би ча ста или сре бр на ста бо ја. Ма ли рад ни ци су их од мах ста ли 
ску пља ти у вре ћи це од цвет них са су ше них кру на. ни су ни осе ћа ли ка ко вре ме 
бр зо те че, то ли ко су те шкољ ке би ле ле пе и то ли ко је тај по сао био за ни мљив.

Та мо не где иза пла ни не Ра чун џи ја је за це ло ме рио вре ме и ја вљао га рад
ни ци ма и так ми ча се тек кад сва то ви на и ђу, ски да ју с гра на и да ју њи ма у ру ке. 
Сви овај пред лог од мах усво је и по шљу гла сни ке Тро ји ци Сва та да их из ве сте о 
овој од лу ци.

Ред је био до шао на мре же ли вад ских па у ка и Бар јак та ри кре ну та мо, пра
ће ни на ви ја чи ма. од мах на ула зу на ли ва ду за ста ну за ди вље но: у јед ном са мо 
ку ту би ло је не ко ли ко сто ти на мре жи ца и сва ка је би ла пре пу на ро се што се на 
сун цу бли ста ла. Гу сто пле те не и из ве ша не о стру ко ве тра ве ли чи ле су на мре
же за љу ља ње ли вад ског све та и на сви ле не тор би це пу не дра гог ка ме ња.

на пра вив ши из бор, и њих оста ве та ко из ве ша не док сва ти не на и ђу, ма да21 
се ро са у њи ма лак ше чу ва ла.

Док су Три Сва та, на ви ја чи и Бар јак та ри свр ша ва ли ове по сло ве, Ткач је 
плео но ву мре жу, чар дак за се бе, тру де ћи се да и она бу де на лик на про зир на 
крат ко веч ни на кри ла. Да вао је при том реч се би да ће увек, и кад крат ко веч не 
ви ше не бу де би ло, пле сти са мо та кве мре же22 да му се ћа ње на њу не би из бле
де ло. око ње га су ле те ли и зу ја ли ра зни ин сек ти: ле пи и ру жни, до бри и зли, и 
сви су они жи ве ли бар по ме сец да на, а њој суд би на ни је до де ли ла ни је дан је
ди ни пун лет њи дан. Ткач их све ско ро не при ја тељ ски од ме ри, као да су они 
кри ви што су би ли бо ље сре ће. ка ко је,23 ме ђу тим,24 био благ, он са ових осе ћа
ња бр зо пре ђе на сно ве о то ме ка ко ће леп ти ри ца би ти ле па под ду ва ком ко ји је 
он ис плео кад Во де ни Цвет до ђе са сва то ви ма по њу. Ви део је у тим сно ви ма се бе 
ка ко је пра ти са чар да ка по гле дом пу ним су за, и ка ко се она освр ће и ма ше му 
руп чи ћем иза тка ним до ле на ли ва ди.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



462

крат ко веч ни но шко ло ва ње

Ма да је има ла да жи ви са мо не пун дан, крат ко веч на је мо ра ла свр ши ти ма лу 
леп тир ску шко лу. За упра ви те ља ове шко ли це с јед ним ђа ком и ко ја ни је 

сме ла тра ја ти ду же од сат и по, био је од ре ђен Ра чун џи ја. он јој је за пред ме те 
ода брао при ро до пис, фи зи ку, му зи ку и ра чун, а за учи о ни цу од ре дио ма лу ко
ли би цу у спле ту ивањ ске тра ве. Ту су од мах би ли до не ти пиљ ци и шта пи ћи за 
ра чу на ње, му зич ки ин стру мен ти, ма ле та бли це од шкриљ ца, за тим при мер ци 
ин се ка та и би ља у1 За рав ни.

крат ко веч на се мно го2 бо ја ла шко ле и за дрх та ла је кад се по ја ви ла учи те
љи ца при ро до пи са, гу се ни ца у све тло жу тој ха љи ни укра ше ној пла вим ђин ђу
ва ма; али се вр ло бр зо осло бо ди ла и већ по сле пр вог ча са бо ље од ика квог ђа
чи ћа ста ла раз ли ко ва ти мра ве од тр чуљ ка3, мољ це од сви ло пре ља, де те ли ну од 
ма слач ка. ка ко је би ла ма ла,4 бр зо се ума ра ла, па су се сва ки час5 сме њи ва ли 
ча со ви и од мо ри. учи те љи ца је би ла ста ра и ис ку сна, па јој је у ма ју шним бај ка ма 
др жа ла пре да ва ња. Чим она за вр ши јед ну бај чи цу, уче ни ца рек не:

– при чај још!
– но си ла не ка пче ла у тор би цвет ни прах, па се умо ри и пад не на не ки 

цвет6 а цвет ни прах се про спе у ње га. по сле се у том цве ту зе мет ну се мен ке 
слат ке као мед.

– Шта је да ље би ло?
– ни шта, ти ме се бај ка свр ша ва.
– при чај још!
– Из ле те ла два во де на цве та из ре ке па се,7 за гр ље на,8 ви ну ла9 чак над шум

ско гра ње. а кад су се умо ри ла,10 па ла11 су у вир и по то ну ла12 у ње му.
– Шта је да ље би ло?
– ни шта, ти ме се бај ка свр ша ва.
– при чај још!
– Би ла јед ном не ка се де фа ста ко лев чи ца у ре ци13 па ју је љу шкао, љу шкао 

ма ли пу но гла вац. Јед ном на и ђе бу ји ца и од не се се де фа сту ко лев чи цу, а пу но
гла вац је пла као за њом и кад је до жап ца до ра стао.

– при чај још?
– Бе ла леп ти ри ца, ћер ка ви ли ног ко њи ца, уми ру ћи на по вр ши ни ви ра, 15 

сне ла је ја ја из ко јих су се из ле гле но ве леп ти ри це, исте као мај ка, ко је су, 16 исто 
та ко уми ру ћи на во ди, 17 сне ле ја ја из ко јих су из ле те ле њи не кће ри.
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________    Кратковечна   ________

– Шта је да ље би ло?
– од пам ти ве ка па до кра ја све је та ко би ло и та ко ће би ти.
оне би мо жда још при ча ле18 да Ра чун џи ја не об ја ви да је час про шао. од ре

дио јој је са мо ми нут од мо ра, али је то за њу би ло то ли ко као да ђа ци има ју цео 
рас пуст. лоп та ла се нај пре зрн цем гра о ри це, за тим пре ска ка ла уже ис пре де но 
од па у чи не, као све де вој чи це на школ ским дво ри шти ма.

од мор јој је пре ки нуо учи тељ фи зи ке, сме шан чи чи ца ку кац, чи ји се нос 
про ду жи вао19 у кљун, у кру том зе ле но цр ве ном окло пу, на лик на ка кву ку ти ју 
за пе ра. но сио је на дла ну па жљи во, па жљи во, као да но си пре пу ну ча шу во де, 
ка пљу ро се.

ка ко се по ја ви,20 за по ве ди уче ни ци:
– по гле дај кроз ову ка пљи цу у сун це!
она ни је зна ла да се учи те љу не сме про ти ву ре чи ти21 па од вра ти бе за зле но:
– Ви ше во лим да гле дам ова ко, не ћу кроз ка пљи цу.
„Шта да учи ниш та ко не зре лом ство ру, по ми сли фи зи чар, ко ји на зе мљи не ће 

са ста ви ти ни два де сет ча со ва!“ ка да је ипак на го во ри да по гле да, она уз вик ну:
– ка ко је див но! пред очи ма ми тре пе ре тра чи це ра зних бо ја. Јој, што је ле па 

ова цр ве на!
Сав сре ћан,22 учи тељ јој об ја сни да је то ду га23 и хте де за тим да јој по ка же 

пре ла ма ње све тло сти у во ди и ка ко се по мо ћу сјај ног пред ме та ба ца ју сун ча ни 
од сја ји,24 али ни је мо гао ви ше да је одво ји од ро се. За луд су ту ста ја ле ства ри 
по треб не за опи те: пло чи ца ли ску на и во да у ора хо вој љу сци. Раз го вор им је 
пре ки ну ла круп на ки ша, због ко је се крат ко веч на по ву кла ду бо ко у ча ши цу 
цве та. од мах за тим по ја ви ла се ду га, ве ли ки ша рен мост пре ба чен од За рав ни 
до Ре ке се де фа стих25 шкољ ки.

– Гле, то је мај ка оних тра чи ца што сам их ви де ла у ро си! – уз вик ну она ра
до сно про ви рив ши из цве та.

„Ти јој пре да јеш фи зи ку, а она ве ли: мај ка“, гун ђао је фи зи чар се би под нос.
Тад угле да ју ка ко се сав онај на род тр чу ља ка пе ње уз ду гу26 и чи чи ца ку кац 

мо ра де пре ки ну ти час, јер је леп ти ри ца сад са мо по сма тра ла див ни при зор ка ко 
се пут ни ци пен тра ју уз ра зно бој не ста зи це. пре ста ла је по сма тра ти тек кад је 
ду га ста ла бле де ти и ма ли тр ка чи за шли с дру ге стра не ње ног лу ка, ко ји се спу
штао пре ма Ре ци.

– на ста је час му зи ке, и то без од мо ра! – об ја ви упра ви тељ.
Из тра ве је од не куд ис ко чио чи тав ор ке стар учи те ља: ко ма рац, зри ка вац, 

по пац, стр шљен, жа ба га та лин ка. ка ко су ис ко чи ли, та ко су по че ли час. Хте ли 
су нај пре да ја на у че раз ли ко ва ти со пра не од ал то ва, те но ре од ба ри то на и ба са, 
али има27 ни је по шло за ру ком. леп ти ри ца је за кра ве го во ри ла да му чу у со
пра ну, за сла ву је да пе ва ју ба сом, за ко мар це да зу је ал том. Га та лин ка се то ли ко 
на то сме ја ла да по сле ни ка ко ни је мо гла 28да за тво ри28 уста, те29 је цео ор ке
стар мо рао по ма га ти да скло пи ви ли це; а ко ма рац се то ли ко ки ко тао да му се 
глас пре ки нуо па су га мо ра ли као кон чић за ве зи ва ти. ка ко је и на дру гом ча су 
твр ди ла да врап ци цвр ку ћу ба сом, а га вра ни га чу со пра ном, учи те љи су ди гли 
ру ке од те о ри је и при ре ди ли јој не ко ли ко кон це ра та, да јој та ко рас ту ма че и 
оми ле му зи ку. низ бу би ца је сви ра ло на кла вир, то јест,30 без број ним но жи ца ма 
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склад но луп ка ло у зрн ца би љур ног пе ска, дру ге су ду ва ле у тру бе,31 уда ра ле у 
ци тре и сви ра ле на ви о ли ни.

Док је би ла на ча со ви ма, две пла ве пче ле су јој ве за ле љу ља шку од ви ли не 
ко се за два ста ба о ца хај дуч ке тра ве и чим је са му зи ком би ла го то ва, ста ве је на 
њу и за љу ља ју из све сна ге. Њој се му ти ло у гла ви, али је тра жи ла да је уз ба цу ју 
све ви ше. Би ла је ту у бли зи ни и див на бу бља вр те шка, на чи ње на на ви со кој љу би
ча стој бо ци, опет по мо ћу врп ци32 пле те них од ви ли не ко се. ко ни је хтео да га 
оштра биљ ка бо де, мо рао се сме ло уз ба ци ва ти. ка ко се у крат ко веч ној ме ша ла 
још са од ра слом де вој ком де вој чи ца, што во ли игру, мо ра ли су је во ди ти на вр
те шку ме ђу за ја пу ре не бу ба ма ре, зла ти це, гун де ље и тр чуљ ке. Ње ни за штит
ни ци су ми сли ли да ни кад ни је до ста ра до сти оно ме ко ме је суд би на до де ли ла 
та ко кра так век.

на из глед33 нео бич но строг, Ра чун џи ја је био благ учи тељ. Ги ман сти че ћи 
сво је но гепа ли це34 раз ми шљао је: „До ста ће јој би ти да зна из бро ја ти крил ца 
на ра ме ни ма, очи у гла ви, кру нич не ли сто ве; за њу је то као да ђа ци бро је до 
ми ли он“.

– ко ли ко су на ца има на не бу? – би ло је пр во пи та ње.
– Јед но.
учи тељ је био ус хи ћен. ни он, на рав но, ни је знао астро но ми ју ни то да 

сун це ко је нас гре је ни је је ди но. кад је уче ни ца ла ко по го ди ла и ко ли ко очи ју 
има у гла ви и кри ла на ра ме ни ма, из не на да упи та:

– ко ли ко да на има у го ди ни?
– Је дан – опет од го во ри уче ни ца.
– Та ко је! – ту жно одо бри учи тељ по ми слив ши: „Си ро та ма ла! Жи ви са мо 

не пун дан на ово ме све ту и што да мо ри мо зак пам те ћи број оних ко је не ће ни
кад угле да ти.“

по што су из бро ја ли ли сто ве де те ли не, тач ки це на бу ба ма ри ном ка пу ту, 
ђин ђу ве на ха љи ни учи те љи це при ро до пи са, обли жње жбу ње, Ра чун џи ја по ве де 
крат ко веч ну у ма лу шет њу по ста за ма из ме ђу тра ва, да јој по ка же ко ли кото
ли ко35 свет у ко ји је са мо на крат ко до шла.

кад су се вра ти ли опет љу би ча стом чар да чи ћу, оста ли учи те љи јој пре да ду 
све до чан ство о за вр ше ном шко ло ва њу, та бли чи цу од ли ску на на ко јој су дру
гим, твр ђим, ка ме ном би ле ис пи са не оце не. Из ве ли ке љу ба ви, из сва ког пред
ме та 36су јој да ли36 не про сто пет већ пет сто ти на пе де сет и пет – 555.
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крат ко веч ни но стра шно от кри ће

по што су се учи те љи раз и шли, крат ко веч на ста де са чар да ка по сма тра ти 
око ли ну. па жњу јој при ву ко ше леп ти ри и пче ле ко ји су се за вла чи ли у 

кру ни це цве то ва, из ла зи ли отуд и по но во ула зи ли у но ве. она је ово у по чет ку 
сма тра ла игром и по ку ша ва ла да јој до ку чи пра ви ла. уто1 у гу стом спле ту тра
ве угле да бу бу бо го мољ ку. пр во се по ја ви ње на тро у гла ста гла ва бу ља вих очи ју, 
па ру ке ду же од це лог те ла, нај зад се ука за сва, утег ну та у мр ку ре клу, су ка ња 
ду гих као у ка лу ђе ри це. ка ко се кроз тра ву про би ја ла, та ко је гу та ла сит не 
кук це што их је на пу ту на и ла зи ла. леп ти ри ца се по ву че у цвет бо је ћи се да то 
чуд но ство ре ње не стр па и њу у уста. по што је би ла од ре ђе на да сав свој жи вот 
под сун цем про ве де са мо у ва зду ху, ми ри си ма и љу ба ви, ни је зна ла за глад и 
жеђ, па је и ово сма тра ла за не ку нео бич ну и стра шну игру. Тад у су срет ру ка
тој про ждр љи вој бу би на и ђе иста та ква и по че ме ђу њи ма рва ње. Ста ле су јед на 
дру гу ује да ти за но ге, за ру ке, док ја ча сла би ју не про гу та. ово је то ли ко упла
ши и ожа ло сти да по бе же у уну тра шњост свог чар да чи ћа, али и до та мо до пре 
глас не ких две ју бу ба ко је у тр ку за њи ха ше окол ну тра ву:

– Глад на сам као бо го мољ ка. по ђи мо што ду бље у ли ва ду да ло ви мо.
И дру га из ја ви да је мр тва од гла ди па се за тим њи хов раз го вор по ме ша са 

шу мом тра ве.
Док се она чу ди ла шта је глад кад се од ње мо же умре ти,2 и ка ко се то смрт 

од ње спре ча ва тр па њем у уста дру гих ство ро ва, не да ле ко од ње су ста нов ни ци 
За рав ни спре ма ли њој све чан ру чак. Бу бе снаб де ве не оштрим се ку ти ћи ма од
се ца ле3 су ши ро ко ли по во ли шће, а бу бе пле ти ље га по ве зи ва ле у ве ли ки зе лен 
стол њак. кад је био го тов, про стр ле су га на тра ву и сва ко је стао до но си ти оно 
што има и чи ме се сам хра ни. Би ло је ту ле шни ка, ора ха, ку ку ру за, ку пу са, зе ља, 
се ме ња, ме да, цвет ног пра ха, ро се у ча ши ца ма од жи ра. И сву где је би ло раз ба
ца но цве ће сна жног ми ри са.

– Це лу јед ну де ве де се ти ну крат ко веч ни на жи во та сте утро ши ли са мо на 
по ста вља ње – раз ви ка се Ра чун џи ја хра му ца ју ћи око сто ла. – ко ли ко ли ће тек 
тре ба ти док се го зба за вр ши! Бе ли леп ти ри, иди те је до ве ди те!

кад су је до ве ли, Ра чун џи ја је за мо ли да се спу сти на ме сто за њу од ре ђе но, 
а и ови оста ли да за у зи ма ју сво ја ме ста. по сле ово га су се сви окре ну ли сун цу и 
по че ли му се мо ли ти по зна том пра знич ном мо ли твом:
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– Го спо да ру свих ва та ра, греј док ру ча мо, да бу де леп ше и ве се ли је!
– Го спо да ру свих ва та ра, учи ни да пло до ви увек са зру и да бу ду слат ки, да 

ро се оду под обла ке, да се обла ци сто че у пла хе ки ше, да ки ше сте ку у би стре 
из во ре!

– Го спо да ру свих ва та ра, стра жа ри док ру ча мо, да не на и ђу не при ја те љи и 
ухо де, да на шем го сту у ми ру про ђе овај час!

он да су две леп ти ри це, жу та с де сне стра не а цр ве на с ле ве,4 ре кле:
– Слу жи се! пред то бом су нај у ку сни ја је ла што смо их има ли на За рав ни.
Та ко су ре кле и че ка ле као и оста ли да она пр ва поч не, али крат ко веч на ни је 

зна ла шта тре ба да чи ни, иако је же ле ла да им уго ди, иако је зна ла да су све то при
ре ди ли због ње. утом на кра ју сто ла угле да бо го мољ ку,5 ко ја ни је че ка ла на го ста,6 
већ је кри шом не што тр па ла у уста. До се тив ши се да се то исто од ње оче ку је, ма ла 
леп ти ри ца што је жи ве ла са мо од сун ца, ва зду ха и љу ба ви упла ши се и за су зи.

– Ја не знам ка ко се то ра ди – при ме ти бо ја жљи во.
Ми сле ћи да се пла ши хо ће ли се за сто лом по на ша ти ка ко је уоби ча је но на 

За рав ни, Ра чун џи ја, да би је осло бо дио, но жи ца ма што су му слу жи ле и за ра
чу на ње,7 стр па не ког мр твог кук ца у уста. Та ко учи ни ше и сви ње ни до бри за
штит ни ци и при ја те љи, и Три Сва та, и па у ци, и пти це, а зе че ви на ва ле на зе лен 
и пло до ве на сто лу. она у чу ду упи та:

– За што то да чи ним? За што то чи ни те?
Сви су је за ди вље но по гле да ли. Је дан од Тро ји це Сва та бла го при ме ти, још 

се не сна ла зе ћи от куд ова кво ње но чуд но по на ша ње:
– Зар ни си глад на?
крат ко веч на као да се до се ти о че му је реч, од го во ри:
– Ја сам глад на са мо сун ца и ва зду ха и же лим да Во де ни Цвет што пре до ђе.
– од сун ца и ва зду ха се не мо же жи ве ти – при ме ти Дру ги Сват. – ко хо ће 

да жи ви мо ра и да је де, ма и не осе ћао глад.
Још не ко за сто лом при ме ти:
– поч ни са мо је сти, во ља ће ти за је ло већ до ћи.
Бу ба ма ра им тад да де знак да ру ча ју не обра ћа ју ћи па жње на љу би ми цу За

рав ни, јер је ми сли ла да су је пи та њи ма збу ни ли. у ча су се за чу крц ка ње ора ха 
и ле шни ка, ко мље ње ку ку ру за, ср ка ње, кљуц ка ње, шу шка ње. Свак се пра вио да 
не ви ди го шћу, у на ди да ће нај зад и она по че ти ру ча ти. кад су је,8 ме ђу тим,9 
опет по гле да ли, је ло пред њом је ста ја ло још не дир ну то, а она их је гле да ла као 
и у по чет ку за чу ђе но.

– Је си ли бар кад је ла ме да? – пи та ли су је.
она је већ зна ла шта зна чи реч је сти и од го во ри:
– ни сам и не је де ми се.
– Је си ли икад пи ла во де?
– ни сам и не пи је ми се.
нај зад су сви пој ми ли да је крат ко веч ну при ро да ство ри ла та квом да не 

осе ћа по тре бу за је лом и пи ћем. не са мо што јој је од ре ди ла та ко кра так жи вот, 
већ је ли ши ла осо би не ко ју су сви ши ром За рав ни има ли. Схва тив ши то, на јед
ном су и они што су се још го сти ли пре ста ли пи ти и је сти и за ми сли ли се. на јед
ном су је по че ли још ви ше жа ли ти. пче ла крај пче ле је зу ја ла за чу ђе но и уз бу ђе но:
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– ни кад ни је оку си ла ка пље ме да!
пти ца крај пти це је цвр ку та ла:
– ни кад ни је ис пи ла ро се са ли ста!
кад се вра тио у ја му, ја за вац је сво јој де ци при чао:
– на зе мљи жи ви не ко би ће ко је ни је ни кад про гу та ло за ло га ја.
по ве та рац што је дво рио око сто ла и бри сао им уста, бр чи ће, пип ке, при

чао је не где у ду бо кој тра ви:
– на зе мљу је сти гло не ко ство ре ње слич но на ма: ни ти је де ни ти пи је, и ла ко 

је као ми, са мо што се да ви де ти.
не ки чи ча ку кац је гун ђао сам за се бе:
– кад бих био су је ве ран, по ми слио бих да је на ша крат ко веч на се стри ца 

ка квог ду ха пре тво ре на у леп ти ри цу.
а Три Сва та, Ра чун џи ја и оста ли ње ни ста ра о ци да ли су се у бри гу шта да 

учи не за ство ра ко ји оста је та ко крат ко ме ђу њи ма а уз10 то ни ти је де ни ти пи је. 
Мо жда јој тре ба стал но под чар да ком пе ва ти и сви ра ти? на те ра ва ти11 нај сла ђе 
ми ри се у ње ну око ли ну? Хва та ти љу спи цом ли ску на сун це и уба ци ва ти јој у 
њен чар да чић? Чи ме да јој на кна де оно што јој је при ро да од у зе ла?

И док су сви на ра зним стра на ма За рав ни би ли об у зе ти истим ми сли ма, 
док су је жа ли ли због пре крат ка жи во та и што је ли ше на то ли ких за до вољ ста ва 
оста лих жи вих би ћа, она је у свом цвет ном чар да ку раз го ва ра ла са Цр ве ном 
ка пљи цом:

– ко ли ко још има до до ла ска Во де ног Цве та?
– Још де сет де ве де се ти на тво га жи во та – од го во ри ла је ру ме на бу би ца ко јој 

се Ра чун џи јин на чин бро ја ња сви ђао.
а леп ти ри ца се за ми сли: ко ли ко ли јој је тих де ве де се ти на о ко ји ма стал но 

слу ша оста ло да про ве де у ле ту са Во де ним Цве том.
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Гла сни ков по ла зак

За свад бу је би ло ско ро све спрем но, а и шко ло ва ње се бли жи ло кра ју. За то 
Три Сва та поч ну по сма тра ти ко га би по сла ли, а све по тај но, да се не ода ду 

пред ве тром ухо дом, ко ји би за це ло све од мах ја вио Злом про сцу и Бр зом Ви
те зу. по сле раз го во ра од два ми ну та, што је у вре ме кад се жу ри зна чи ло мно го, 
од ре де нај мла ђег стр шље на са За рав ни: био је брз, јак, снаб де вен отров ним жа о
ка ма, до ви тљив.

оса ко ја је при су ство ва ла ве ћа њу опи са му тај не зна ке што су их осе по ста
ви ле од За рав ни,1 ку да су до ла зи ле на па шу, па до око ли не ви ра,2 где су има ле 
сво ја гне зда. по њи ма се,3 као по пла ни нар ски ма4 у шу ми,5 мо гао упра вља ти6 
да не за лу та. Ро вац му ка за све њи ве у ко ји ма има по тај них ход ни ка. Ре ко ше му 
још не ко ли ко тај ни о шу ми, по љу и пе ћи ни крај ко је ће про ћи, ко је је чуо са мо 
он и они што су му их по ве ри ли.

Снаб де вен та ко свим по треб ним ис ку стви ма, гла сник из ле те из ту не ла где 
се ве ћа ло, али не кре те од мах на пут, да се не би одао. кру жио је пр во из над ли
ва де, за вла чио се у че сте, сру шио из за ле та јед ну па у ко ву мре жу, да би по ка зао 
ка ко ни је у ве зи са крат ко веч ни ним ста ра о ци ма и тек он да се дао на пут, оштро 
мо тре ћи где ће угле да ти пр ви оси њи знак. ле тео је му ње ви то и зу јао чи сто ме
тал но, те су сит не бу бе по скри ве ним бо га зи ма у тра ви упла ше но ди за ле гла ву 
пре ма зла та стој тач ки ко ја је ју ри ла из над њих не обе ћа ва ју ћи ни шта до бро. 
Њи хов страх је по ве ћа ва ло и то што се он с вре ме на на вре ме на гло спу штао 
пре ма зе мљи,7 као да је по шао упра во њих да уни шти. у ства ри,8 ни ка ко још ни
је мо гао да про на ђе оси ње зна ке и од ре ди пра вац; на не ке је би ло па ло ли шће и 
по кри ло их, ис пред дру гих је па ук ис плео мре жу и за кло нио их као за ве сом, 
тре ће је де тлић тра же ћи хра ну кљу ном из гре бао. Та ко га је тих не ко ли ко глу пих 
окол но сти на те ри ва ло да сва ки час сла зи са ви си не ко јом је ле тео и да се освр ће. 
а ко год се мно го освр ће по ста не сум њив или бар скре не па жњу на се бе.

– Гле дај те оно га отров ни ка! – уз вик ну по сме шљи во9 свра ка спа зив ши га. – 
ка ко се са мо као пи јан вр ти све у јед ном ме сту.

ухо да ма је свра ка и не хо ти це по моћ ни ца за то што је ра до зна ла, што све 
ви ди и што све оно што ви ди10 гла сно об ја ви. За то је ве тар До у шник, ко ји се 
већ био ма ло опо ра вио од оно га по ра за, чак са дру ге ли ва де до тр чао пре ма 
свра ки ном гла су. угле дав ши је,11 окре нуо се она мо ку да она гле да и од мах спа зио 
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стр шље на. Мо зак му је по чео бр зо ра ди ти: тај12 стр шљен је са За рав ни, по зна јем 
га по кри ли ма, освр ће се овуд као да је не што из гу био или као да се на да да ће 
што ва жно за се бе на ћи. Мо ра би ти да је и то у ве зи са леп ти ри цом ко ја је то ли
ку уз бу ну ди гла. ако по ђем да ја вим Злом про сцу,13 ко ји же ли леп ти ри цом да 
се оже ни, мо же ми стр шљен ума ћи; ако по ђем са стр шље ном не ја вив ши се 
сво јим са ве зни ци ма, не ћу зна ти све што тре ба да знам пре не го што га поч нем 
го ни ти. Ипак се од лу чи да њих нај пре про на ђе.

Гла сник је,14 ме ђу тим,15 на ста вио пре ма ју гу,16 ку да је углав ном знао да тре
ба кре ну ти. Сад је на и ла зио на па ко сне сна жне бо це ко је су цве та ле не жним 
љу би ча стим цве том, сад на ре пу ши не чи је је ли шће ме ко и ве ли ко као сло но ве 
уши, сад на вре те на сту ди ви зму на чич ка ну жу тим цве то ви ма,17 као да се рој 
сит них, жу тих леп ти ра о њу ухва тио. Сад би на и шао на гу сте че ста ре,18 где су 
се мла ди це из ме ђу се бе ту кле и бо ри ле за про стор: та мо је млад хра стић ша ка ма 
од гур нуо и по вио зе мљи граб што му се био при ма као; та мо је ле ска пру жи ла 
ваљ да два де се так тан ких ру ку и про би ја ла се сун цу из ме ђу гу сто ни клих бу ка ва; 
та мо се трн са дре ном бок со вао, обо ји ца згу ре на за ма хи ва ла су је дан на дру гог 
пе сни ца ма; она мо,19 опет, ма ју шна ли па ра за пе ла ша тор ис пред ко га су вр ви ле 
уз не ми ре не цр ве не бу бе.

Гла сник то до ду ше ни је имао вре ме на ду го да по сма тра ни да у то ме ужи ва, 
ње го ва је сва па жња би ла упе ре на са мо на то да про на ђе пу то каз до ви ра. ка ко 
би би ло да упи та ону жу ту гу се ни цу на чич ка ну пла вим ђин ђу ва ма, или ону чу
па ву као да се ни кад гре бе ном ни је за гла ди ла. али не, ко има не ку тај ну бо ље је 
да је ни ком не по ве ри, јер ако је он не мо же са чу ва ти, ка ко ће он да дру ги! Бо рио 
се та ко са со бом па опет уза ман тра жио, на по слет ку од лу чи да упи та пу жа: он 
је по ву чен и ско ро нем па га не мо же ода ти. Да би га одо бро во љио, пр во му ла
ска во ре че:

– при ја те љу, за ви дим ти на ку ћи ци. не ка је као лу ла ма ла, сво ја је.
пу жић од за до вољ ства не ко ли ко пу та ис пру жи и уву че ро го ве, а гла сник 

на ста ви:
– Би ли ми мо гао ре ћи где су оси њи зна ци што во де у њи хо во се ло?
пуж бр зо уву че ле ви рог, а де сни ис пру жи као ка жи прст и по ка за у прав цу 

обли жњег бу ко вог ста бла.
Гла сник не ма де вре ме на да се за хва ли, већ јур ну пре ма по ка за ној бу кви, 

сре ћан што знак зби ља угле да, убе див се да је на пра вом пу ту. Сад је већ мно го 
лак ше ишло: на сва ких не ко ли ко уз ле та че ка ла га је оси ња по твр да да се кре ће 
до брим прав цем. Би ло му је као за лу та лом пут ни ку пе ша ку кад у ве ли кој пла
ни ни где кр ста ре ву ци и ме две ди на ђе цр ве ни пла ни нар ски кру жић што она ко 
охра бру ју ћи гле да. Иако је жу рио, од ра до сти би по не кад об ле тео око ста бла 
или ка ме на са ко га је знак гле дао.

Та ко за нет, ни је ни при ме тио да су га ве тар ухо да и са ве зни ци сти гли и да га 
буд но по сма тра ју. За ви ру ју ћи бо ље у пред ме те око ко јих је об ле тао, и они уско
ро угле да ју оси ње зна ке и све им пук не пред очи ма: и че му се ра ду је и ку да иде. 
„Сад ћу ти ја за пр жи ти чор бу.“ по ми сли ухо да, па хи тро ис тр ча да ле ко ис пред 
њи га,20 бри шу ћи зна ке по ко ји ма се стр шљен кре тао а Зли про сац и Бр зи Ви тез 
су му се о ску те др жа ли да га не би из гу би ли, то ли ко је ју рио.
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– не ма ни шта од свад бе са Во де ним Цве том – до ба ци вао им је он освр ћу ћи 
се по бе до но сно.

– не мо гу ви ше на ћи озна ке – збу ни се гла сник. об ле тао је ка ме ње, др ве ће 
и бу се ње као оша му ћен. ка ко је био пра ви чан, кри вио је са мо се бе:

– За бо ра вио сам ко ли ко ме не при ја те ља вре ба и за це ло сам се не чим одао.
То му од мах и по твр ди на лет ухо де и ње го ве дру жи не. Ма ло им је би ло 

што су све оси ње зна ке уни шти ли, већ су хте ли жи ва да га за ро бе. „ку да сад,“21 
ми слио је гла сник,22 „њих је тро ји ца а ја сам је дан. Да се уву чем бр зо у ча ши цу 
ка ква цве та? али ако ме ту про на ђу, про пао сам“. Сре ћом,23 од мах иза шу ме 
угле да ли ва ду по чи јој по вр ши ни се ви де ло да кри је под со бом на се ље гли ста 
ру да ра. Си ну му ми сао да под зе мљом у тим за мр ше ним ход ни ци ма мо же за лу
та ти, да се мо же угу ши ти, али се мо ра де од лу чи ти да ипак та мо бе жи јер је већ 
дах ухо дин осе ћао за вра том.

Из ју ри из шу ме и као свр дло се за би у пр ву го ми ли цу рас тре си те зе мље,24 
ис под ко је се крио улаз у под зе мље. уну тра га до че ка по тму ли мрак, али је и то 
бо ље би ло не го уво ве тра ухо де. Би ло је и вр ло за гу шљи во, са мо би с вре ме на 
на вре ме не што ва зду ха про др ло кроз оне го ми ли це рас тре си те зе мље где су 
би ли про зо ри и ход ни ци у гор њи свет. про ла зи кроз зе мљу су би ли вр ло уски, 
по де ше ни да њи ма иду гли сте, али кад се не ко упла ши, сма њи се на по ла сво је 
ве ли чи не. Та ко је и гла сник при љу био уза се кри ла и про вла чио се не ка ко, 
стал но хи та ју ћи пре ма ка квој ру пи ци, ода кле ће ући ма ло ва зду ха. по ми сао да 
се го ре ње го ви го ни о ци је де што су га за гу би ли, да га ус пла хи ре но тра же, 
олак ша ва ла му је све му ке.

кад му се учи ни ло да су се го ни о ци мо ра ли ока ни ти уза луд ног тра га ња, 
по че бри ну ти ка ко и на ко ме ме сту да из ле ти. Ту се су сре те са ста ре ши ном 
свих гли сти ру дар ки, слу чај но на ба сав ши на ход ни ке ње не ку ће. И до ње је био 
до про глас о крат ко веч ној,25 па га, кад чу ку да се упу тио, љу ба зно са ма од ве де 
до пе ћи ни це из ко је се мо же ла ко на по ље и ко ја ни је да ле ко од тра же ног ви ра.
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Гла сни ков су срет са Во де ним Цве том

Док је гла сник ју рио да га на ђе и до не се му вест да га крат ко веч на че ка, Во
де ни Цвет је збу ње но ле тео око ви ро ва,1 не зна ју ћи где да је тра жи, ни да 

ли се ни је за дру го га уда ла. Ње гов отац, вра тив ши се ку ћи по сле не у спе шне 
про сид бе, са ве то вао му је:

– Зар ни су све леп ти ри це та ко бе ле и не жне и ла ке као да шак. не окле вај! 
Иза бе ри дру гу: сун це се бр зо пе ње уз не бо,2 а још бр же са ње га си ла зи.

али је Во де ни Цвет имао ср це вер но и ни је га хтео по слу ша ти. одво јио се 
од сво јих ро ђа ка и сам по шао да тра га за пу тем што во ди на За ра ван. уз пут3 би 
од сва ког бе лог цве та, од сва ког све тлог ли ску на и бе лут ка, од сва ког сун ча ног 
од сја ја4 за дрх тао, ми сле ћи да се она бли жи. И опет би по но во за ви ри вао под 
гра ње вр ба што су се ду бо ко над ре ком на ги ња ле, у уз о ра не бра зде што су се 
све тлу ца ле на сун цу као да је по њи ма па да ло без број леп ти ри ћа, у ужур ба не 
пче ле, у сва ког сре бр на стог оп но крил ца.

– Ја ви се где си, крат ко веч на! ко ли ко пу та мах нем кри лом,5 то ли ко се ко ра
ка сун це при бли жи за ла ску. Ја ви се ако си ми вер на.

не где да ле ко бли ста ла се уцве та ла гра на и ње му се учи ни од ње рој бе лих 
леп ти ри ца, па по ми сли да је то мо жда крат ко веч на са сво јим ро ђа ци ма по шла 
да га тра жи. при бли жив ши се,6 опа зи да је и то би ла об ма на, као и све тлу ца ње 
бра зда и ка ми ча ка на ста зи, па опет ста де до зи ва ти:

– Ја ви се где си, крат ко веч на! по ве тру ми по шљи глас по све тло сти од бле
сак сво је бе ле оде ће. Ја ви се ако си ми вер на.

Гу бе ћи већ на ду да ће ја на ћи,7 стиг не до пе ћи не кроз ко ју је гла сник тре
ба ло да на ђе опет пут до спољ ње га све та. Ту се освр те не ко ли ко пу та. око ло се 
бе ле ле се о ске ку ће, по по врт ња ци ма ста ја ле прит ке гра ха у по ти љак као вој ни ци. 
у лу гу дре ма ла да шча на ко ли ба об ра сла ма хо ви ном. на јед ном не што зла та сто 
и бр зо про ле те ми мо ње га. Био је то гла сник ко ји је срећ но про на шао из лаз из 
пе ћи не. И мо жда би се ми мо и шли да Во де ни Цвет не по че опет зва ти:

– Ја ви се где си, крат ко веч на! Ја ви се ако си ми вер на!
Гла сник се на гло вра ти и,8 сав сре ћан9 на ду шак10 из го во ри:
– Во де ни Цве те, је си ли то ти? Сре ћа мо ја што те у бр зи ни ни сам ми мо и

шао. не оча ја вај! крат ко веч на те че ка. Свад бе ни да ро ви су го то ви, вен ча ни ду
вак откан, шкољ ке на ба вље не, че ка мо са мо те бе да је во диш. Већ ја вљај оцу и 
све то ви ма па да од мах по ђе мо! Дан се, ка ко ви диш, кло ни кра ју.
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од ра до сти и из не на ђе ња Во де ни Цвет се ни је мо гао не ко вре ме ма ћи с ме
ста за пит ку ју ћи без ре да: да ли га је зби ља крат ко веч на по сла ла, хо ће ли га она 
до кра ја че ка ти, шта је с Ви ли ним ко њи цом, за ко га је отац хтео да је уда, мо же 
ли се до го ди ти да је укра ду док сва то ви не стиг ну. За то је стр шљен мо рао, ма 
ка ко11 да му се жу ри ло, да му ис при ча украт ко ка ко је све би ло, ка ко су је спре
ма ли и шко ло ва ли, ка ко су је за во ле ли, бо ри ли се за њу, ка ко од ра на ју тра на 
За рав ни вла да уз бу ђе ње и не стр пљи вост.

кад су по сле не ко ли ко тре ну та ка и ро ђа ци Во де но га Цве та са зна ли шта 
је и ка ко је, на ста не ве се ље. Ис ку пе се сви, ко ли ко их је би ло, па,12 уз ле ћу ћи 
ра до сно под не бо,13 кре ну пре ма За рав ни као ду ги све тлу ца ви ка ра ван или ју
тар ња ма гла. не где уз пут14 су оста ви ли шћу ћу ре ног у тра ви ве тра ухо ду,15 ко ји 
се ви ше ни шта ни је усу ђи вао да пред у зи ма ви де ћи да га је гла сник пред у хи трио. 
И Зли про сац, ко ји је не где био ис ку пио ја то као ноћ цр них леп ти ра, од у ста де 
од ју ри ша у сва то ве ка да са гле да њи хов број.

Док су леб де ли та ко из над уцве та лих ли ва да и шу ма ра ка бли же ћи се За
рав ни, Во де ни Цвет на ста ви да за пит ку је гла сни ка:

– ка ква су крат ко веч ни на кри о ца?
– про зир на као ме се чи на и на ве за на сре бр на стим кон чи ћи ма.
– Је ли не жна као во де ни цве то ви с на шег ви ра?
– То ли ко је не жна16 да би кроз ме хур во де про ле те ла да га не по ки да.
– а ка ко го во ри?
– Ти хо и слат ко као мла да тра ва.
– Је ли до бра?
– До бра је као и сви што бр зо од ла зе са сун ца.
– а па мет на?
– не би је мо гао над му дри ти ни онај Ра чун џи ја о ко ме сам ти при чао.
– Је ли вер на сво јим сно ви ма?
– Вер ни ја не го Сун це17 Зе мљи.18

Све је ово Во де ни Цвет де се так пу та пи тао и по но во по чи њао. ни је се мо гао 
на слу ша ти при че о крат ко веч ној. Сре ћа што је гла сник био оран за раз го вор и 
што је во лео шти ће ни цу За рав ни. при чао му је и ви ше не го што је Во де ни Цвет 
умео да пи та: о пе сни ку поп цу Хле ба ру и о Тка чу, о ве тру До у шни ку, о то ме ка ко 
су Тр чуљ ци пу то ва ли пре ко Ду ги на мо ста,19 опи си вао му крат ко веч нин чар дак 
на ли ва ди и ка ко бу бе вра тар ке ни су нај пре хте ле да је на игран ку про пу сте.

Сун це се уто20 ста де скла ња ти за бре го ве и ука за се За ра ван опа са на са две 
стра не шу мом, са тре ће ду бо ком су ро вом ја ру гом,21 а с че твр те ре ком ода кле је 
ис пло ви ла крат ко веч на. ов деон де би ла је про ша ра на жбу њем и ру мен ка стим 
ста за ма на ко ји ма су бле ска ли шкриљ ци и бе лу ци. Ви де ћи да ће ско ро сти ћи,22 
гла сник је раз ми шљао да ли да зу ја њем дâ знак да до ла зе или да пр ви по ђе као 
ча уш. Ме ђу тим се чу ти хо, ти хо до зи ва ње:

– по ја ви се, крат ко веч на! ко ли ко пу та мах нем кри лом, то ли ко се ко ра ка 
сун це при бли жи за ла ску.

од мах за тим до пре из да љи не Ра чун џи јин глас:
– про шло је ше зде сет и пет де ве де се ти на крат ко веч ни на жи во та, а сва то ва 

још не ма.
Стар и на глув, он, на рав но, ни је чуо ти хо до зи ва ње Во де но га Цве та.
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Свад ба

Из над За рав ни се по ла ко хва тао су тон. не где у гра на ма ста ро га хра ста по
ја вио се на сме ја ни ме сец, иако сун це још ни је би ло за шло: до го во ри ли су 

се да за вре ме крат ко веч ни ног свад бо ва ња си ја ју за јед но. Та ко та два све тли ла 
чи не увек кад се не што ва жно на зе мљи де ша ва: кад се ља ци ко се или жа њу, кад 
пти це од ла зе на југ или до ла зе отуд, кад се ор ло ви ле гу или уми ру, кад се по ја ви 
но ва ре ка или уда је нај леп ша леп ти ри ца.

Исто та ко су се и Три Сва та бри ну ла да свад ба бу де што све ча ни ја и да све 
бу де пот пу но спрем но кад сва то ви на и ђу: дуж свих пу та ња су по ста ви ли сви
це,1 на сва ка два ко ра ка,2 па су оне ли чи ле на ули це ве ли ких гра до ва,3 где се 
сва ки час па ле и га се се ма фо ри. ову слич ност је по ја ча ва ло и то што су сви ци 
са За рав ни све тлу ца ли зе лен ка сто, они с дру ге стра не ре ке ру ме но, а би ло их је 
и са мо дри ка стим сја јем,4 као у нео н ске све тло сти. И по ли ва ди, гра ду ку ка ца и 
леп ти ра, на сва ки ви сок цвет, бо цу, ди ви зму, аф ту шу или хај дуч ку тра ву па ло је 
по њих не ко ли ко те се чи ни ло да је ли ва да пу на ку ћи ца где се час па ле, час га се 
све тла. Та ко су се у су то ну ме ша ли све тлост ме се чи не, зад њи од бле сци сун ца и 
све тлу ца ње фе њер чи ћа на ту ру сви та ца. а ви ше не го икад те ве че ри су ми ри са ли 
би ље и зе мља, ре ка и да љи на, па ти се чи ни ло да су ми ри си опи пљи ви и гу сти 
као ва зду шне и во де не стру је. Час би над вла дао слат ки ми рис ме дљи ке, час на
гор ки бу ко вог ли шћа и ко ре, час би за пах ну ли све жи ном окре ци и реч но дно, 
за тим зе мља, па би на јед ном у та ла си ма до шао ми рис ме тви це и од мах за њих 
про леб део не жни да шак ка ква уса мље на цве та. Сит не бу бе и леп ти ри це су се 
због то га сва ки час оне све шћи ва ле.

у ли ва ди и на ле ди ни об ра слој тра вом гу стом и крат ком као ма хо ви на кук ци 
су тре ни ра ли за утак ми це у част свад бе. Ска кав ци се спре ма ли за пре пон ске тр ке 
из ви ру ћи из ви со ке тра ве као зе лен во до скок. на по ља ни ци су цр ни, ду гих но гу 
кук ци оп тр ча ва ли око ди вље кру шке као ко њи ћи на гум ну. не ке бу бе се ве жба
ле да пре ска чу из ме ста, а не ке да ду бе на гла ви и да иду на две но ге, што је за њих 
зна чи ло исто та ко као кад би смо ми ишли на јед ној. Ров ци се ве жба ли у бок су, 
а па у ци из во ди ли опа сне гим на стич ке тач ке на ни ти ма па у чи не.

До ле над ре ком и по след њи бе ли леп ти ри, крат ко веч ни ни ро ђа ци, па да ли 
су у во ду. Ве ро ва ло се да је са њи ма и Зли про сац, пре го рев ши крат ко веч ну, 
са не ком од леп ти ри ца оти шао на дно ви ра. И крат ко веч ни на стро гог оца је 

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

474

не ста ло из све та под сун цем и она га је ду бо ко жа ли ла де се так ми ну та, али тих 
де се так5 ми ну та ње ног бо ла пред ста вља ло је за њу вре ме ко је љу ди ма пред ста
вља6 го ди на да на. ка ко,7 ме ђу тим,8 све на све ту про ђе, та ко се и она ма ло уте
ши ла и ста ла опет ми сли ти на Во де ни Цвет.

а би ло је већ и вре ме да се обла чи за свад бу. Са да је сло бод но мо гла си ћи 
са чар да ка и ићи ли ва дом ку да је хте ла. у то ку од че тврт ча са об и шла је сву За
ра ван, би ла у шу ми, на ре ци, тад9 су је две сви ло пре ље од ве ле опет ку ћи да је 
поч ну обла чи ти, јер је од не куд10 за гр мео Ра чун џи јин глас да је це лу јед ну де ве
де се ти ну жи во та по тро ши ла на пу то ва ње и да се сва то ви мо гу сва ки час по ја
ви ти. у ча су се сја ти ле све леп ти ри це из око ли не и ста ле по ма га ти бу ба ма ра ма 
и сви ло пре ља ма да је, што мо гу бо ље, опре ме. Сви ло пре ље, ста ре све га дан и 
по, ка ко су јој би ле нај бли же по ста ро сти, и са ме су се оде ну ле као за игран ку и 
шу шта ле су сви ле ним ду гим сук ња ма об ле ћу ћи по слов но око ње. оне су сла ле 
пла ве пче ле да нај леп ше, нај про зрач ни је ве ло ве што су их одат ка ли па у ци до
но се, па су је њи ма огр та ле, при том су је по си па ле зла та стим искри ца ма ко ји
ма су и са ме би ле по су те. оста ли леп ти ри и кук ци су са окол ног би ља стре са ли 
на њу цвет ни прах и на та па ли је ми ри си ма. на по слет ку су јој ли це по кри ли 
Тка че вим ду ва ком. Во де ни Цвет је имао са мо да до ђе и по ве де је са со бом. За све 
вре ме ове при пре ме ту су дво ри ла два је лен ка др же ћи на ро го ви ма ли скун ска 
огле дал ца у ко ји ма се крат ко веч на мо гла ле по ви де ти.

Док су њу леп ти ри це опре ма ле, на ру ди ну су при спе ла мно га но си ла и ко
ли ца од11 ора хо ве љу ске што су их кук ци свр дла ри са гра ди ли. ко ли ца су би ла 
снаб де ве на ру да ма и див ним точ ки ћи ма пле те ним од су ве тра ве и из ре за ним 
од ко ре др ве та и би ла на ме ње на за пре нос се де фа стих шкољ ки и за сла би је бу
би це ко је су же ле ле да пра те крат ко веч ну до ви ра ку да је тре ба ло да бу де од ве
де на. на нај леп шем де лу За рав ни поп ци хле ба ри су по ста ви ли сто за сва то ве: 
по ши ро ким ли по вим ли ска ма по ре ђа ли хлеп чи ће што су12 са ми пе кли на сво
јим ог њи шти ма; у ча ши це жи ра пче ле су на су ле ме до ви ну. пло до ви ора ха и ле
шни ка би ли су из ва ђе ни из љу ске, има ли су са мо да се гриц ка ју. Звер чи це су, 
ка ко што ис ту ца ју и очи сте, до но си ле.

Су тон је,13 ме ђу тим,14 би вао све гу шћи и сви ци су све жи вље све тлу ца ли, а 
ме сец се отео из ша ка ста ро ме хра сту и по шао уз не бо, док су од сун ца на за па
ду оста ле са мо ру ме не сто пе. Шу ма је бла го шу ме ла, ре ка жу бо ри ла, а крај 
крат ко веч ни ног чар да ка зри кав ци сви ра ли. на јед ном све те шу мо ве и зву ке 
по ти сну пе сма што је до ла зи ла иза шу ме:

„по ја ви се, крат ко веч на! по ве тру ми по ша љи глас, по све тло сти од бле сак 
сво је бе ле оде ће!“

Све ста нов ни штво За рав ни по гле да у прав цу ода кле је пе сма до ла зи ла и 
отуд се по ја ви пр ви бе ли рој, пред ко јим је као па ху љи ца леб део Во де ни Цвет.

И му ње ви то, ни ко ни је знао у ком ча су и ка ко, по ди же се из тра ве дру га бе ла 
па ху љи ца у су срет оној пред ро јем,15 па,16 за гр ље не, по че ше да леб де час над ре
ком, час над ли ва дом.

– ни смо је на ра стан ку ни по љу би ли – при ме ти ше сет но Три Сва та,17 гле
да ју ћи под не бо,18 куд је не ста ло њи хо ве шти ће ни це.

Ра чун џи ја про гу та су зе и ре че пре го ре ва ју ћи:
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________    Кратковечна   ________

– крат ко веч ној је оста ло још са мо пет на ест де ве де се ти на жи во та и сре ће 
и мо ра ла је да се жу ри.

Је лен ци су још др жа ли на сво јим ро го ви ма ли скун ска огле дал ца и чу ди ли 
се ка да је из њих крат ко веч ни на сли ка иш че зла. Сви ло пре ље су за чу ђе но гле
да ле у не бо,19 пр сти ју још пу них зла та, ни су мо гле да се осве сте ка ко им је из 
ру ку ишеч зла усред свад бе ног ки ће ња. Бу ба ма ра је од чу ђе ња и ту ге по ста ла 
ма ла и твр да као си тан цр вен ка ми чак. Док су се сви они та ко чу ди ли и гле да ли 
у не бо, Во де ни Цвет и крат ко веч на се спу сте до над са му ли ва ду и леп ти ри ца 
шап ну ти ше не го тра ва:

– Сад од ла зим на ви ро ве Во де ног20 Цве та,21 а ви ме пра ти те чак до та мо,22 
јер ми је жао што вас оста вљам.

Због ових не ко ли ко ре чи сви су би ли пре срећ ни и тек сад свад бо ва ње по че.
– Спу сти те се бар на по ча шу ме до ви не – по зва ше Три Сва та бе ле ро је ве 

што су се по че ли уз но си ти под не бо.
отуд до пре је два чу јан глас Во де ног Цве та:
– Мој род и ја, као и крат ко веч на, жи ви мо са мо од сун ца и ме се чи не, све

тло сти и љу ба ви.
оста вив за со бом бо га те, не так ну те тр пе зе, на род бу ба са За рав ни по ку ља 

ста за ма крај ко јих су све тле ли фе ње ри сви та ца. на пред су нај ја чи кук ци но си
ли се де фа сте шкољ ке на но си ли ма пре ма ви ру Во де ног Цве та. Из над њих су 
пче ле и леп ти ри у пип ци ма, а пти це у кљу но ви ма но си ли па уч је мре же па зе ћи 
да се ро са не скру ни и огр та ли њи ма ре дом сва то ве. отац Во де ног Цве та,23 
угле дав ши ка ко му је сна ха ле па, био је до ду ше и за бо ра вио на зах те ве што их је 
по ста вљао кад је про сио крат ко веч ну, али су Три Сва та хте ла да се све што је 
обе ћа но из вр ши.

Иза но сиљ ки са се де фа стим шкољ ка ма ве ће бу бе су ву кле ма ње у ко ли ци
ма. Зри кав ци у тра ви, поп ци, пти це ко је ни су у кљу но ви ма но си ле мре же пе ва
ли су за све вре ме сва тов ску пе сму поп ца Хле ба ра:

– Сун це, си јај да нас док год ме сец не иза ђе, бе лој леп ти ри ци ово је је ди ни 
дан жи во та.

– по то че, жу бо ри да нас нај сла ђим сво јим гла сом, бе лој леп ти ри ци је ово 
је ди ни дан жи во та.

– Ме се че, греј до ју тра, бе лој леп ти ри ци је ово је ди ни дан жи во та.
– Ве тро ви, при чај те да нас о да ле ким кра је ви ма, бе ла леп ти ри ца не ће сти

ћи да их ви ди.
– Во де ни Цве те са да ле ког ви ра, по жу ри по бе лу леп ти ри цу, крат ко ћеш у 

ње ној ле по ти ужи ва ти.
– Да ле ке ли ва де, во ли те је кад та мо стиг не,24 ово је њој је ди ни дан жи во та.
И по пац Хле бар је пе вао по ме шан са оста ли ма, ма да25 му се ср це сте за ло 

од бо ла што крат ко веч на од ла зи, Бу ба ма ра, Цр ве на ка пљи ца, од уз бу ђе ња је 
би ла пот пу но ма лак са ла и с вре ме на на вре ме би се спу сти ла на кри ло ко ме ја
чем леп ти ру да је ма ло но си, па је зби ља ли чи ла на ру ме ну кап. Зна ла је она да 
је крат ко веч на во ли и да је у ча су кад је угле да ла оно га о ко ме је још под во дом 
са ња ла мо ра ла за бо ра ви ти на све око се бе, па ипак јој је би ло жао што јој ко ју 
реч ти ху и бр зу ни је ка за ла. а Ра чун џи ја, ка ко је био стар, од мах иза За рав ни се 
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умо рио па су га мо ра ли по са ди ти у ко ла. он ни са да ни је мо гао одо ле ти сво јој 
стра сти за ра чу на ње, па је бро јао ко ла, и по ко ли ко је сва та у сва ки ма, и то је 
по сле мно жио да би ви део ко ли ко их се во зе: за тим је пре бро ја вао пе ша ке, пу
та ње и ко ли ко је фе њер чи ћа у сва кој. Све је то чи нио и по на ви ци, и што је ужи
вао у то ме, али и мно го ви ше да за ба шу ри сво ју жа лост што крат ко веч на од ла
зи. Из шу ме су ис тр ча ва ле и звер чи це да гле да ју сва то ве. не где си по не ко ли ко 
ве ве ри ца мо гао ви де ти на јед ној гра ни. Зве ри ко је ни су мо гле да се пен тра ју уз 
др ве ће пе ле су се на бре жуљ ке да би по сма тра ле. не ки јеж је хтео по штопо то26 
да се ус пен тра уз храст, па је из све сна ге за ба дао бо дље у ко ру не би ли се њи ма,27 
као пти це кан џа ма,28 по мо гао,29 али ни је ни ка ко успе вао. Две меч ке су но си ле 
ма чи ће на кр ка ча ма. Зе чи це су са чо по ри ма зе чи ћа иска ка ле из жбу ња.

а го ре из над ли ва де и шу ме та ла сао се бе ли леп тир ски ка ра ван и сва ки час 
би из ње га па да ла као цвет са воћ ки два по два леп ти ра у ре ку крај ко је је свад ба 
ишла. Бли жи ло се и из во ри ште ре ке и крај крат ко веч ни на жи во та. Ра чун џи ја 
ни је ви ше хтео ни од ту ге мо гао об ја вљи ва ти да јој је пре о ста ло да бу де на зе мљи 
још са мо док ме сец не за ђе за бре го ве.

кад јој на ста де по след ња де ве де се ти на жи во та, она се са Во де ним Цве том 
још јед ном при бли жи зе мљи и угле дав ши Бу ба ма ру шћу ћу ре ну на кри лу не ке 
жу те леп ти ри це, мах ну јој кри о цем и про шап та:

– Збо гом, Цр ве на ка пљи це! не мој ме за бо ра ви ти!
И ре дом та ко сва ком по не што то пло про шап та:
– До бри, ста ри Ра чун џи јо, ре ци ко ли ко ћу још ужи ва ти у ме се чи ни! Сви

ло пре ље, хва ла вам на зла ту ко јим сте ме оба су ле! поп че, пе сма ко јом си ме 
пра тио леп ша је од жу бо ра по то ка! Збо гом, мо ји учи те љи му зи ке, ле по сте сви ра
ли! не мој ме за бо ра ви ти, Тка чу! ни кад про зир ни јег ду ва ка ни је има ла ни јед
на леп ти ри ца. од ла зим, не мој те ме за бо ра ви ти,30 ни вас Три Сва та, ни ти учи
те љи це при ро до пи са, Во де ном Цве ту сам ис при ча ла ка ко сте сви са За рав ни 
би ли пре ма ме ни до бри.

уто је ме сец сре бром по суо вир Во де ног31 Цве та. Сва то ви за ста ше крај ре ке 
и сва ки ба ци у њу по јед ну се де фа сту шкољ ку, ко лев чи цу бу ду ће крат ко веч ни
не де це. ус ко ви тлав се још два де се так пу та у ва зду ху,32 леп ти ри ца и Во де ни 
Цвет па до ше у во ду ви ра и за њи ма ро је ви и ро је ви дру гих њи хо вих ро ђа ка,33 па 
се чи ни ло да је снег стао ве ја ти усред лет ње ве че ри.

у том тре ну и ме сец за ђе за бре го ве, па се ста нов ни ци За рав ни по мра ку 
упу те ку ћи. То им је и го ди ло јер су мно ги од њих пла ка ли, а ни су же ле ли да их 
дру ги ви де. Шта ће сад ра ди ти кад се вра те на сво је ли ва де и у сво је шу ме? Жи
вот ће им би ти та ко пра зан. не ће ви ше има ти оних бри га о сво јој шти ће ни ци 
ко је су им жи вот чи ни ле ле пим. уз пут34 ни је ни ко ни шта го во рио, са мо су фе
њер чи ћи сви та ца све тлу ца ли ме се чи на стим сја јем.
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Зи ма на ви ру Во де ног Цве та

пао је снег по шу мар ци ма око ви ра где је крат ко веч на уми ру ћи по ло жи ла 
ја ја. Та мо где је во да под ле дом нај то пли ја,1 во де не стру је хи ља да ма сво јих 

ру ку љу шка ју ко лев чи це у ко ји ма ра сте по том ство крат ко веч не и Во де ног 
Цве та. То је са да без број бе би ца у по во ју ко је ће јед ног лет њег да на до би ти 
кри ла и из ле те ти под сун це да та мо као и њи хо ви ро ди те љи про ве ду мо жда са мо 
не ко ли ко ча со ва.

око шкољ ки сто је сре бр ни ве ли ки бе лу ци и ис под њих свет ра ко ва по ма ља 
по не кад сво је ру ме не твр де ма ши це и ту ро ве на лик на ле пе зу. Са мо они при
том ни шта не го во ре да не би про бу ди ли ма ла би ћа у ко лев ци. Ри бе око ло вр лу
да ју и та ко ђе ћу те,2 и ако би се ко ја пре ва ри ла да пу сти глас, дру ге је не ким зна
ком, као ми ста вља њем пр ста на усне, опо ме ну да тре ба ћу та ти. Жа бе по не кад 
од ду га вре ме на под ле дом об у зме же ља да раз ву ку сво је хар мо ни ке, али чим се 
се те бе ба у по во ју, на ста ве ћут ке да дре ма ју. Због де бљи не ле да ни из све та над 
во дом ни је се чу ло ни шта, ни веч но грак та ње глад них га вра на, ни кев та ње ли
си ца. ни је се чу ло ка ко го ре по про зо ру над ви ром хо да ју ра до зна ле звер чи це, 
не би ли ви де ле шта се у ви ру до га ђа. ни је се чу ло ка ко ве ве ри це че сто ис ко че 
из ду пље и раз гр ћу снег, и ка ко вра не ку ца ју кљу ном у ле де ни про зор. За лу тао 
би са мо кроз раз гр ну ти снег сноп мут не све тло сти па би шкољ ке и бе лу ци за
све тлу ца ли, а жа бе се пре ну ле из дре ме жа.

а оба лом су свуд би ле ко ли бе ко је су са гра ди ли мраз и зи ма за тр пав ши 
сне гом жбу ње па ви ти и обо рив ши гра ње ста рог др ве ћа зе мљи. уну тра, у гне зди
ма од су вог ми ри сна ли шћа, звер чи це се игра ју зим ских соб них ига ра. Зе че ви 
чу ље уши и ослу шку ју па да ње су ва ра ка, жу бор во де под ле дом и раз го во ре пти
ца. Ве ве ри це на ду ше чи ћу на чи ње ном од соп стве ног ре па дрем ка ју. И ка ко ко ја 
за спи, усни ка ко су це ли обла ци бе лих па ху љи ца, крат ко веч ни ни сва то ви, до
шли на вир и за тр па ли и ње га и окол не шу мар ке и њи ве.

И За ра ван је под сне гом. не ма ку ка ца, не ма па у ка. Са мо сун це по не кад 
из ме ђу сре бр ног гра ња ис пле те мре же на лик на Тка че ве и про стре ду ге по за
мр зну том дел цу. И по не кад ти се учи ни од уда ље ног хро мог на сне гу га вра на 
да Ра чун џи ја огр нут цр ном ка ба ни цом хо да и ми сли на сво ју шти ће ни цу.
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при ча о Ра ку кро ја чу

Жи вео је под ве ли ким бе лут ком у ре ци Рак кро јач. он је на да ле ко био чу
вен по сво ме за на ту. Све бу бе, леп ти ри и ри би це из око ли не ши ле су код 

ње га сво је оде ло. о вред но ћи ње го вој сву где се при ча ло; го во ри ло се да ни кад 
из ру ку не ис пу шта сво је ру мен ка сте, оштре ма ка зе. у по слу су му по ма га ли 
ма ли ра ко ви, ње го ви си но ви. они су по дну реч ном при ку пља ли ма те ри јал, од 
ко га је по сле Рак кро јач пра вио див на оде ла.

Јед ном у ве ли ком ви ру, бли зу бе лут ка где је ста но вао Рак кро јач, ри би це 
ре ше да пра ве за ба ву, те све по тр че к ње му,1 да им са ши је но во оде ло.

– но ћас ће би ти за ба ва у ви ру на ме се чи ни, па те мо лим да ми2 са ши јеш ха
љи ну, леп шу не го из јед ну3 што си ми до сад шио4 – ре че шту ка Ра ку кро ја чу, 
про се ца ју ћи хи тро во ду.

– Са ши ћу ти си во зе ле ну ха љи ну од шљо ки ца, за ки ће ну се де фа стим ле пе
за ма5 – од го во ри Рак кро јач и узе јој ме ру.

За шту ком до ђе ка ћи пер ка па стрм ка и ста де се уми ља ва ти Ра ку кро ја чу:
– Дра ги Ра чи ћу, са шиј6 ми ха љи ну да бу де леп ша не го у остла их ри ба.
Рак кро јач се за ми сли па ре че:
– Са ши ћу ти ша ре ну ха љи ну, пу ну жу тих, цр ве них, бе лих и пла вих тач ки ца. 

Би ћеш нај леп ша на це лој за ба ви.
по сле ње из ро ни из тр ске гр геч мо ле ћи:
– Ре чи ћу, мо лим те да ми са ши јеш но во оде ло за за ба ву, па ћу ти пла ти ти 

ко ли ко год7 за тра жиш.
– Са ши ћу ти жућ ка сто зе ле но оде ло, иша ра но цр ним пру га ма. Ти је ди ни 

би ћеш та ко оде вен.
кад ри би це одо ше,8 на ва ли Рак кро јач на по сао. по сла ра чи ће да на ба ве 

ма те ри јал по тре бан за ри бље ха љи не: реч ног би се ра, се де фа, ша ре ног сит ног 
пе ска. а чим се они вра ти ше,9 по че да пра ви но ва оде ла ни жу ћи би сер и се деф 
на ду га влак на ли ке, ко ја је по том упле тао са реч ним би се ром.10

а за то вре ме 11ри би це су11 спре ма ле вир за за ба ву. пр во су очи сти ле дно од 
му ља и по су ле га ру мен ка стим бе лут ком и ма хо ви ном; по сле су по ко си ли12 ви
со ку обал ску тра ву, да би ме сец што бо ље осве тлио вир. нај зад су оти шле до13 
жа бље сви рач ке дру жи не зва не „кре ке ту ша“ и по го ди ле се да им сви ра на за ба
ви. Чак пред ве ће14 се упу те 15Ра ку кро ја чу15 да ви де шта је са ха љи на ма.
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кад та мо стиг ну, а ве ли ки бе лу так где је Рак кро јач ста но вао ле жи од ва
љен16 у стра ну и ра чи ћи по мут ној во ди лу та ју и пла чу.

– Шта је то,17 по бо гу! Где је Рак кро јач? – по ви чу пре не ра же не ри бе, слу те ћи 
не ку не сре ћу.

– од не ла га у тор би не ка де ца, ко ја су ову да ло ви ла ра ко ве18 – од го во ре ра
чи ћи кроз плач. – Сад не ће мо ви ше ни кад очи ма ви де ти свог дра гог оца, Ра ка 
кро ја ча.

он да и па стрм ка и гр геч и шту ка уда ре у плач: би ло им је жао што је си ро ти 
рак на стра дао, а још ви ше што им ни је ха љи ни це за за ба ву са шио.

Ма ли ша ни, ви де ћи19 ка ко ри бе жа ле њи хо вог оца, још ви ше се рас ту же:
– Та ман смо му до не ли би се ра, се де фа, реч ног сре бра и ша ре ног пе ска и он 

по чео да ни же на влак на, а не ва ља ла де ца нам га за у век од не ше.
Чув ши плач ра чи ћа и ри ба,20 до тр ча ше21 и жа бе и реч не зми је и сви дру ги 

ста нов ни ци ре ке да ви де шта је, и та ко на ста не оп шта жа лост.
Баш је сун це за ла зи ло за брег кад се то де ша ва ло. Во да у ви ру се ру ме не ла, 

као да је не ко у њу са суо ви на. Ве чер њи ве тар је лу тао кроз тр ску. а ста нов ни ци 
ре ке су и да ље крај бе лут ка ту жи ли.

на јед ном шту ка пре ста пла ка ти и вик ну:
– ево до ла зи низ ре ку Рак кро јач; по зна јем га по ру мен ка стим, ма ка за ма22 

што их но си у ру ци.
Сви се об зи ру23 на ту стра ну и угле да ју га, за и ста,24 ка ко се опре зно про

вла чи из ме ђу ка ме ња, хи та ју ћи ку ћи. Сти гав ши на свој праг,25 ре че:
– Сре ћа мо ја што сам са26 со бом по нео ма ка зе, те сам, чим су се де ца ма ло 

за го во ри ла, ра се као тор бу и по бе гао, ина че ме не би сте ни ка да27 ви ше ви де ли 
очи ма.

ка кав дру ги лен рак по сле ово га28 до жи вља ја пр во би29 ле гао да се од ма ра, 
али30 Рак кро јач од мах31 узе да до вр ши за по че те ри бље ха љи не. Шио их је док се 
ме сец ни је ја вио, а он да су већ би ле го то ве и пре ли ва ле се као ду га у без број бо ја.

кад су шту ка, па стрм ка и гр геч сти гли у но вим ха љи на ма, за ба ва у ви ру је 
већ би ла от по че ла, жа бе су сви ра ле, ри би це су игра ле окрет не игре; а Рак кро
јач је ис под бе лут ка за то вре ме при чао сво јој де ци32 шта је све пре тр пео, док 
ни је по бе гао из тор бе.
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ка ко су пу жу укра ли ку ћу

Жи ве ла у су сед ству два пу жа. ку ће су им би ле баш пре ко пу та;1 јед на с јед
не стра не ста зе ис под жбу на, дру га с дру ге стра не,2 крај ка ме на. ови пу

же ви су се ди би ли су вр ло мир не жи во ти њи це, ни су во ле ли мно го да ше та ју, 
ско ро увек су би ли пред сво јим ку ћи ца ма по сма тра ју ћи шум ске про ла зни ке: 
жу те или цр не мра ве с то ва ром на ле ђи ма, про лећ не бу бе под цр ве ним окло пи
ма или не ке дру ге пут ни ке. а ако би се кат кад и ре ши ли да по ђу у шет њу, сво је 
су ку ће увек на ле ђи ма но си ли, бо је ћи се да их не ко не укра де.

Њи хо ви су се ди су им се сме ја ли, због ове оба зри во сти. Зе ба, ко ја је ста но
ва ла на гра ни хра ста из над њих, увек им је по дру гљи во до ви ки ва ла:

– За што не упр ти те на ле ђа и дво ри ште? Мо же вам и ње га не ко укра сти.
али се пу же ви ни су освр та ли на ове по дру гљи ве за мер ке. не ка ко су си

гур ни ји би ли кад ку ћу по не су на ле ђи ма. ако им се де си да их мрак ухва ти не
где на сред3 по ља, не мо ра ју да се бри ну: уву ку се са мо у сво ју ку ћу и на ми ру 
про спа ва ју ноћ. уза луд бу бе у цр ним окло пи ма оби ла зе око њих, куц ка ју ћи4 на 
вра та, чу де ћи се от куд из не на да да ник ну ку ће на сред рав ни, пу же ви ћу те уну
тра и не отва ра ју им. Мо же се ма шта око њих до га ђа ти, они у сво јим љу шту ра ма 
оста ју мир ни као у твр ђа ви.

али јед ног да на пуж ко ји је ста но вао ис под жбу на по ми сли:
– За што,5 зби ља, увек но сим ку ћу на ле ђи ма? Хо ћу и ја јед ном сло бод но, 

без те ре та, да се про ше там.
Хте де по том да по зо ве и сво га су се да да за јед но по ђу, те из ви ри кроз про

зор, али је су сед са сво јом ку ћом био већ не куд оти шао. пуж ис под жбу на 
он да изи ђе из сво је ку ће, до бро за тво ри на њој вра та и про зо ре, да се ло по ви 
не би уву кли уну тра, и по ђе сам у шет њу. Био је мно го сре ћан што се ре шио 
на ово ју на штво. пео се уз ши бље, за вла чио ду бо ко у бу се ње тра ве, пео се уз 
ка ме ње ко је би на шао на пу ту и где га све ни је би ло. Та ко је све до са ме но ћи 
остао у по љу.

Ме ђу тим, чим је он из и шао у шет њу,6 слу чај но ту да на и ђе жу ти мрав, ста ре
ши на су сед ног мра ви ња ка,7 и за ку ца на вра та пу же ве ку ће, у же љи да се с њим 
ма ло по раз го ва ра. али му се ни ко не ода зва. Жу ти мрав по ми сли да пуж мо
жда још спа ва, па до вик ну:

– устај, лен шти но, сун це је већ дав но од ско чи ло.8
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кад ви де да се пуж опет не ода зва, при сло ни уво на вра та ослу шку ју ћи да 
ли за и ста спа ва. Из ну тра се ни је чу ло ни ка кво ди са ње и мрав он да про ви ри 
кроз про зор. Мо же те за ми сли ти9 ко ли ко се жу ти мрав за чу ди10 кад ви де пу же ву 
ку ћу пра зну. И ма да11 ни је био бр бљи вац, по ју ри у мра ви њак да ово чу до ис при
ча сво јој за дру зи. И оста ли се мра ви мно го из не на де и раз не су за ти ли час ту 
вест кроз це лу шу му.

од мах се око пу же ве ку ће ис ку пи го ми ла све та: бу бе, пти чи це, стр шље ни, 
осе, леп ти ри. Сви су ре дом ви ри ли кроз про зор, лу па ли на вра та, тра жи ли пу жа 
у окол ној тра ви; а по том је оти шао свак на сво ју стра ну.

крај ку ћи це су оста ле са мо две не по зна те бу бе. То су би ле не ке лу та ли це12 
што су пу то ва ле око све та. Чим су од мра ва чу ле да је пу же ва ку ћа оста ла пра
зна, ре ши ле су да је укра ду, да је од не су до шум ског по то ка, па да та мо на чи не 
од ње ча мац у ко ји би се ле и на ста ви ле сво је лу та ње по све ту, јер им је вр ло те
шко би ло увек ићи пе шке.

кад све оста ло дру штво оде, ре че јед на бу ба:
– ку ћи ца је див на, ла ка је као пе ро, мо ћи ће мо од ње ча мац на пра ви ти.
– И до ста је ве ли ка13 – до да де дру га14 – мо же мо обе у њу ста ти. Хај де15 бр зо 

да је пре не се мо на оба лу.
он да по жу ре и пре не су је на оба лу по то ка,16 где од ње на чи не ча мац, оти

сну се низ во ду и от пло ве у бог зна ко је да ле ко је зе ро или мо ре.
а си ро ти пуж кад се вра тио из шет ње и ви део да су му укра ли ку ћу, мно го 

је пла као. Тра жио ју17 је по свој око ли ни, пи тао по зна ни ке, али му ни ко ни је 
умео ре ћи ко је ку ћу18 украо. Су сед му је вр ло ра до хтео ука за ти го сто прим
ство, али је и сам је два мо гао да ста не у сво ју љу шту ру.

Та ко је пуж, ко ји се са мо јед ном усу дио да сво ју ку ћу оста ви са му, це лог 
жи во та остао бес кућ ник, и мо рао се по ту ца ти тра же ћи пре но ћи шта у ли шћу, 
тра ви, кру на ма цве ћа и гла ви ца ма зе ља. оста ли пу же ви га про зо ву Го ла ћем, па 
су19 се по сле та ко зва ла и ње го ва де ца и уну ци и све по том ство, јер им у на сле ђе 
ни је мо гао оста ви ти ку ћу, као што су дру ги чи ни ли.
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Че жња за за ви ча јем

п о ред мир не ре ке у ли ва ди раз го ва ра ле су вр бе:
– Та ко ми је вру ћи на, хај де да за га зи мо у вир, да се ма ло из брч ка мо1 – ре

кла је пр ва вр ба тре су ћи сво јом си вом кру ном.
– Вру ћи на је, вру ћи на! – по ви ка ше и дру ге вр бе. – Хај де мо у во ду.
Та да се по хва та ше као де ца за ру ке и за га зи ше у вир. на ње му се ја ви ше не

мир ни злат ни кру го ви; жа ба ис ко чи из во де упла ше но.
– Ме ни је ко са пра шљи ва. Сре бро јој је по там не ло.2 Хај де да пе ре мо ко су 

у ви ру.
И дру ге вр бе при ста ну3 и за гњу ре кру не у вир и ве се ло поч ну јед на дру гу 

пр ска ти.
на јед ном из кру не пр ве вр бе ис па де гне здо пу но пти ца и от пло ви низ во ду. 

Вр бе по ју ре4 да га ухва те, али вир се бр зо из ли вао пре ко оштрог ка ме на и ни су 
мо гле ви ше да тр че јер су би ле бо се.

– Са свим сам за бо ра ви ла да у мо јој ко си жи ве пти це; – ре че вр ба жа ло сно – 
сад их ви ше не ћу ују тро5 и уве че чу ти ка ко6 пе ва ју.

а гне здо про ду жи свој пут низ во ду као ма ли окру гла сти ча мац. Да су пти це 
би ле ве ли ке и има ле из у че на кри ла, оне би из ле те ле, али све су би ле жу то кљун
ци: кљу но ви су им би ли још не жни и цве та сти као сит не зе ва ли це.

у по чет ку пти чи це се упла ши ше:
– Шта је то! ни смо ви ше на сво ме чар да ку.
по сле им до ђе ми ло што пло ве ре ком, јер ма ле пти це су као ма ла де ца. 

Исти на, освр то ше се још јед ном на свој за ви чај. Гле, та мо је оста ла ли ва да и уз о
ра на њи ва, и ста ра кру шка на сред по ља и луг вр ба где им је би ла ко лев ка. остао 
је за њи ма7 цр ве ни зво ник ко ји их је ма мио и иза зи вао у њи ма пр ве пти чи је че
жње: да од ле те на ње гов врх, чим уз мог ну.

пло ви ли су та ко пти чи ћи ре ком. по кат кад зап не гне здо о ши ља ти бе лу так, 
окре не се као чи гра и на ста ви опет пут. кат кад до ђе на сре бр ну ма ти цу и бу де 
сна жно од гур ну то, те се пти чи це за ма ло не по да ве. Ипак би ло је див но то њи хо
во пу то ва ње. про ла зи ле су не по зна те ли ва де, не по зна то,8 ту ђе гра ње, не по зна
те, но ве пти це. Та ла си су око ло пр ска ли као во до ско ци. пти чи це се са мо јед
ном се ти ше сво је мај ке, и она је оста ла та мо да ле ко код вр ба. а кад бу де опа зи ла 
да их не ма, мо ра ће мно го пла ка ти. али ова по ми сао на мај ку би ла је вр ло крат ка, 
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и пти чи це на све ту жно за бо ра ви ше по сма тра ју ћи но ве кра је ве. Тек кад се спу
сти ноћ, оне осе ти ше ту гу, страх и9 зби ше се јед на до дру ге као упла ше на де ца. 
утом10 при спе ју11 у не ку ши ро ку бра ну крај мли на и 12за ка че се12 за су хо гра ње.

Још ви ше их тад об у зе глад и страх те ту жно за цвр ку та ше, да би се и са мо 
ср це окрут ног коп ца мо ра ло рас ту жи ти. утом13 се про зор од14 мли на осве тли, 
иза ђе15 на по ље ма ла мли на ре ва ћер ка и по че ослу шки ва ти ода кле тај ту жни 
цвр кут до ла зи. кад угле да гне здо, ра до сно пље сну ру ка ма, ча кља ма га при ву че 
оба ли и16 из ва ди га из во де.

– Глад ни смо, глад ни! – за цвр ку та ше пти ћи.17

Де вој чи ца је сре ћом од мах раз у ме ла шта јој го во ре и бр зо их на хра ни ла. 
они за спе18 још на ње ном дла ну те и не при ме те19 кад их је па жљи во на ме сти ла 
на гра ну пред мли ном, да би што сла ђе про ве ли ноћ на ва зду ху.

ују тро се мли на ре ва ћер ка про бу ди ла пре свих пти ца и од мах је ис тр ча ла 
да по да ну раз гле да сво је го сте. али по њи ма се још ни је мо гло рас по зна ти да 
ли су де ца вра ба ца или де тли ћа,20 јер су би ли вр ло ма ли. по сле је од мах отр ча ла 
да им спре ми до ру чак. И та ко је от по че ло њи хо во при ја тељ ство. До кле год21 
ни су мо гли са ми да ле те, она их је хра ни ла и по ји ла, и би ла го то во је ди на њи хо ва 
при ја те љи ца и друг.

кад су пти це већ по од ра сле и ста ле из ле та ти из гне зда на тра ву, упо зна ле 
су се са сви ма пти ца ма из те око ли не. пр во су се упо зна ле са свра ка ма, ко је су 
вр ло ра до зна ле и од мах до тр че, кад до ђу не ки стран ци. по сле су до шли и врап ци 
и вра не и де тли ћи, и ста ли се рас пи ти ва ти ка ко су те пти це не по зна тог пер ја 
до спе ле у њи хов крај.

Та ко су по сте пе но сти ца ле све ви ше при ја те ља, а на кри ли ма им ста ло ја ча ти 
пер је про ша ра но бе лоси вим пе га ма. Вра бац се тад по ну ди да их учи ле те њу.

И за22 крат ко вре ме на у чи их да ле те. пр во су пре ле те ле23 млин, па шу му 
иза ње га, све у прат њи врап ца учи те ља. Во ле ле су да се ди жу ви со ко у не бо, да 
их је је два око учи те ље во мо гло сти за ти.

Вра бац се због то га мно го љу тио го во ре ћи им:
– не би сте мо ра ле то ли ко увис24 ићи. Тре ба ма ло ни же да ле ти те као ја.
али га оне ни су слу ша ле. од ра не зо ре су се ди за ле у из ле те по обла ци ма. 

Мли на ре ва ћер ка би ста ла обич но по ред25 вра та, ста ви ла ша ку над очи и по
сма тра ла сво је љу бим це, док се не из гу бе у пла вет ни лу. по сле из ле та увек су се 
спу шта ли на њен про зор, да јој ка жу ла ку ноћ и ују тру пре по ла ска увек би јој 
куц ну ли, да је про бу де.

про шло је до ста26 вре ме на,27 це ла го ди на да на. ка ко су би ле ма ле кад су 
оти шле из за ви ча ја, би ле су га за бо ра ви ле. крај мли на су на шле по ред при ја те ља 
и из вор би стар на ко ме ће пи ти, и њи ву на ко јој ће на ћи хра не, и це ло про стра но 
не бо би ло је њи хо во, и мли на ре ва ћер ка их је во ле ла.

али кад про ђе још го ди на да на и по че им се бли жи ти ста рост, оне по ста до
ше ту жне и као да за не чим ста до ше че зну ти.

Јед ног ју тра ре че јед на од њих:
– Да зна те ка ко сам ди ван сан усни ла. кроз до ли ну те че ре ка, око ло су сре

бр на сте вр бе и ли ва де. на уз о ра ној њи ви ра сте ста ра кру шка. а у да љи ни се 
цр ве ни зво ник не ке цр кве. Та ко бих ра до у тај крај од ле те ла.
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а оста ле уз вик ну ше у чу ду:
– ево већ одав но и ми са ња мо тај исти крај, и та ко би смо ра до сле те ле на 

тај зво ник и за гњу ри ле кри ла у сре бр но ли шће вр ба. Хај де да оби ђе мо свет, мо
жда за и ста не где та кав крај по сто ји!

ни слу ти ле ни су да су већ јед ном жи ве ле у том пре де лу, да је то њи хов за
ви чај, за ко јим26 их мо ри че жња.

То је би ло ра но ују тру. Мли на ре ва ћер ка још је спа ва ла. оне јој по ку ца
ше27 у знак по здра ва и ви ну ше се у не бо.

ле те ле су ду го, ду го, кад на јед ном28 угле да ше крај о ко ме су то ли ко са ња ле. 
Из зе ле ног гра ња ви рио је цр ве ни29 зво ник и оне се, опи је не ра до шћу,30 устре
ми ше на ње га. Гле, у бли зни угле да ше и луг вр ба и ли ва де и ста ру кру шку, и ре ку 
ко јом су от пло ви ле.

оне ра до сно за пе ва ју31 и до кра ја жи во та оста ну32 под не бом свог за ви ча ја.
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пти це на тр гу

Ста јао на јед ној бе о град ској пи ја ци, из ме ђу про да ва ца по вр ћа и во ћа,1 и про
да вац пти ца у ка ве зи ма: у јед ни ма је ска ку та ло не ко ли ко шти гли ца с на

ран џа стим по лу ме се ци ма ви ше уши ју, у дру гом ка на рин ка ли му но ве бо је и у 
тре ћем не ке ша ре не ка на рин ки не ро ђа ке. Свет је за ста јао, ди вио им се, али је 
за тим од ла зио да ку пи са мо по вр ћа и во ћа за ру чак. про да вац пти ца је већ био 
из гу био на ду да ће на и ћи2 ку пац ње го вој кри ла тој ро би, кад ме ђу на ро дом што 
се ти ска3 око ка ве за чу ка ко не ки ма ли шан мо ли оца да му ку пи пти цу. отац се 
бра нио, али је ма ли шан Ми ћа4 хтео са мо пти цу, при ста ју ћи да се све га дру гог 
ли ши, а на ро чи то кад је чуо ка ко шти гли ци раз го ва ра ју:

кад би хтео овај
де чак ми ла5 ли ца
да ку пи јед но га
из ме ђу нас шти гли ца,
шти глиц би га ју тром
бу дио цвр ку том
а6 очи му ле пим
ве се лио ску том.

нај зад је отац при стао да му ис пу ни же љу. Док је про да вац отва рао вра та шца 
на ка ве зу, сви су шти гли ци по ју ри ли у же љи да иза ђу. про да вац је узео пр во,7 
не би ра ју ћи, и пру жио оцу. оста ли су жа ло сно гле да ли за дру гом,8 мо ле ћи да 
им ја ви по ко јој сло бод ној пти ци, чим стиг не де ча ко вој ку ћи, ка ко жи ви, је су 
ли га опет ста ви ли у жи це, шта му да ју да је де и ко се о ње му ста ра.

Чим су сти гли ку ћи, отац га9 је ста вио10 у ка вез, на те ра су. око за ро бље ног 
до шља ка 11су се бр зо11 на че ти ли врап ци и се ни це, а он је,12 се тив ши се мол бе 
сво јих дру го ва,13 за мо лио су тра дан ма лог жи вах ног врап чи ћа:

Да ћу ти сва ки дан по се мен ку,
врап чи ћу сив,
са мо од ле ти на пи ја цу,
ја ви мо јим дру го ви ма
да сам жив.
Ре ци им,14 имам хра не и во де,
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од жи це стан,
15из не ли су ме15 на те ра су,
на њој ћу би ти по цео дан.

То га да на је Ми ћа пре се део крај ка ве за ди ве ћи се сво ме за ро бље ни ку, али 
га је иду ће не де ље већ по чео оста вља ти са мог и од ла зи ти у игру са де цом. кад 
је тре ћи пут та ко по шао, шти глиц је за цвр ку тао пре кор но:

Бла го те би, Ми ћо,
опет ти је ба ка
отво ри ла вра та,
по ва здан се ју риш
с го ми ли цом ђа ка.
ако прав ду зна те,
мо лим вас да и мој
ка вез от кљу ча те:
и ја во лим по ље,
и ја во лим гра ње,
и увек сам оран
и ја за игра ње.

Чим је чуо ову мол бу, Ми ћа је са ле тео ба ку да пу сти и шти гли ца ма ло у игру. 
Ба ка16 се пр во опи ра ла, при ча ла му да се пу ште не пти це ни ка да по сле не вра ћа ју у 
ка вез, али је нај зад по пу сти ла и до зво ли ла му да отво ри вра та шца. Шти глиц је за
па зио17 ту при пре му и већ ста јао го тов да прх не у сло бо ду. осло бо див ши га, Ми ћа 
је по ју рио за њим, у на ди да ће се сад њих дво ји ца по и гра ти ма ло у дво ри шту 
као два до бра дру га, али га је из су сед ног дво ри шта ра до сни глас већ по здра вљао:

До ви ђе ња,18 Ми ћо, и хва ла!
До ћи ћу на раз го вор те би
чим се бу де при ли ка да ла.

осло бо ђе ни шти глиц је од мах од ле тео на пи ја цу,19 где је про да вац имао у 
ка ве зу још не ко ли ко ње го вих дру го ва. Сле тео је на кров обли жње про дав ни це 
по вр ћа. Дру го ви су га од мах за па зи ли20 и са свих стра на оба су ли пи та њи ма:

от куд ти, от куд ти
сад на на шој пи ја ци?

от куд ти, от куд ти,21

ис при чај нам с реч це три!

ка ко ти код деч ка би?
ка ко к на ма до ле ти?

а он им је с кро ва од го ва рао:

ле по ми би код де ча ка,
хра ни ли ме и он и ба ка,
да ва ла22 ми се ме на и во де,
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и при ча ли увек ме ђу со бом
да им мо ји цвр ку ти го де.
ка да Ми ћа опет при ђе
са оцем ва шој клу пи,
мо ли те га да и вас ку пи
па ће по сле он и ба ка
у сло бо ду и вас да пу сте.
упам ти те23 што сад24 чу сте!

Та ко је ре као и од ле тео да ље да на ђе ба шту и др во на ко ме се ро дио. За то 
вре ме је Ми ћа код ку ће стал но пла као за сво јом од бе глом пти цом, те га је отац 
су тра дан опет мо рао во ди ти на пи ја цу да му ку пи дру гу. Чим су га шти гли ци у 
ка ве зу опа зи ли, за гра ја ли су:

не ку пуј, де ча че, грозд ни цвет,
мо ле те углас шти гли ца пет!
не ку пуј мле ко, не ку пуј мед,
мо ли те углас пти чи ца ред!
Већ нас от ку пи, но си у стан,
да ти пе ва мо чим сва не дан!

Де ча ку ни је мно го тре ба ло, он је и сам, ка ко их је угле дао, по же лео да их 
све има. отац се бра нио,25 па и по дру ги пут по пу стио си ну: био је тек при мио 
пла ту и узео му свих пет шти гли ца из ка ве за. Са да је на те ра си за Ми ћу би ло 
још за ни мљи ви је, пет кри ла тих би ћа се по ва здан кре та ло у сво јој жи ча ној ку
ћи ци, ту кло се, игра ло, цвр ку та ло. Ду го га опет ни шта ви ше 26сем њих26 ни је 
за ни ма ло, а он да је, као и пр ву пти чи цу,27 по чео да их оста вља и да иде у игру с 
дру го ви ма. Ма лим за ро бље ни ца ма 28би ло је28 до сад но са мим, уз то29 су би ли 
жељ ни сло бо де па су сва ки дан мо ли ли:

пу сти нас, ба ко, пу сти нас, ба ко,
жељ ни смо та ко
сло бо де,
жељ ни смо не ба и све жа зра ка
и во де.

Раз у ме се да су се де чак и ба ка јед ног ле пог ју тра са жа ли ли и на ове пти чи
це и пу сти ли их. Њи хо вој за хвал но сти ни је би ло кра ја, све птич је ве шти не су 
из ве ли у ва зду ху пред оча ра ним Ми ћи ним по гле дом, а сва ко ју тро су по том 
до ла зи ли на те ра су да до руч ку ју и да се по и гра ју са Ми ћом. Ми ћа ми је при чао 
пре30 не ки дан да му још до ла зе, иако има три го ди не ка ко их је осло бо дио.
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До га ђај у Зо о ло шком вр ту

у ,ве ли ком Зо о ло шком вр ту на шли су се као су се ди слон, ме двед и мај мун. 
,Раз два ја ла их је са мо ре шет ка ста че лич на огра да, те су по цео дан мо гли да 

раз го ва ра ју.
– е, вре ме на се ме ња ју, дра ги су се де – уз дах нуо је јед ном слон. – Зар сам 

слу тио, хо да ју ћи не кад кроз пра шу му, да ћу ов де за вр ши ти. Је два мо гу да се 
окре нем у овом1 обо ру.

– Да нас бар де ца хо ће да оста ве на ми ру – од вра ти ме двед. – не го та ман 
ја при дре мам, а не ки ма ли шан про ту ри прут кроз огра ду, па ме за го ли ца по 
њу шци.

– Ипак те бе не сме ју то ли ко да ди ра ју – при ме ти мај мун2 – бо је те се по ма ло, 
иако си у обо ру; али ме ни ни кад не да ју ми ра: боц ка ју ме, ву ку за реп, пр ко се 
ми огле да лом. Шта све не из ми сле ти ђа во ли!

Та ман су они то го во ри ли, а го ми ла де ча ка ука за се на ста зи. За дир ки ва ли 
су ре дом сва ку звер ку: ма гар ца су по ву кли за реп, ба ца ли ка ми чак ла ву на че ло, 
боц ну ли иглом ла му, на ру га ли се па па га ју.

– Сад ће до ћи ред на нас – ре че мај мун па по бе же на3 врх ка ве за да га де ча ци 
не би до хва ти ли.

Ме двед се исто та ко скло ни у кут, са мо слон оста де на свом ме сту, јер се 
де ча ци ни су усу ђи ва ли и ње га да за дир ку ју. уто4 го ми ла ма ли ша на ста де пред 
мај му нов ка вез. нај ма њи из ва ди штр цаљ ку па по че мај му на пр ска ти; дру ги ду
гач ким пру гом ста де боц ка ти ме две да у ле ђа. оста ли су слат ко сме ја ли, и не 
ми сле ћи на то ко ли ко све ово сме та јад ним жи во ти ња ма.

– ово се ви ше не мо же сно си ти – за му мла ме двед љу ти то. – Тре ба одав де 
по бе ћи, па ма на ко ји на чин.

– Те би је ипак лак ше, ни си са свих стра на за тво рен, слон би те мо гао сур лом 
из ва ди ти из обо ра па пре ба ци ти на ста зу, да по бег неш, али ја сам за тво рен као 
у ка квој ку ти ји 5– ре че мај мун.5.

али та да до ђе са сво јим ко ли ци ма чу вар зве ри ња ка, рас те ра де цу и от кљу ча 
мај му нов ка вез, да му пру жи во ду и хра ну. Ме ђу тим чу да на дру гом кра ју де ча
ци опет за дир ку ју жи во ти ње, па на мак нув ши са мо ре зу на вра та мај му но вог 
ка ве за, отр ча да их ис те ра из зве ри ња ка.

Та да се слон гро хо том на сме ја, па ре че су се ди ма:
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– па ло ми на ум не што див но. Тре ба са мо бр зо ра ди ти. Чу вар је оти шао да 
го ни де цу, а оста вио је сво ја ко ли ца ов де. пе њи се, су се де ме до, до не кле уз 
огра ду, а ја ћу те он да до гра би ти сур лом и пре ба ци ти на ста зу.

Ме двед је 6још био6 са свим млад, па се до не кле ус пу за уз огра ду, а слон га 
до гра би сур лом и из ба ци на по ље пра во у чу ва ре ва ко ли ца. он да про ву че сур лу 
кроз рет ку ре шет ку свог обо ра, ди же њо ме ре зу са не за кљу ча них вра та на мај
му но вом ка ве зу7 и вик ну:

– Гур ни сад вра та, па бр зо се дај на ко ла и бе жи те обо ји ца да ле ко одав де. 
И ја ћу се, мо жда, не кад до че па ти сло бо де, о ме ни не бри ни те.

Мај мун та ко и ура ди. Ду го је он из свог за тво ра по сма трао ка ко чу вар те ра 
ко ња па се бр зо сна ђе, као да је без број пу та и сам ко чи ја шио. узе узде у ру ке, 
уда ри би чем ко њи ћа, па се оти ште низ ста зу зве ри ња ка, про ђе кроз ка пи ју, па 
на8 пут. Сре ћом се зве ри њак на ла зио из ван гра да, те их ни ко ни је опа зио док 
ни су да ле ко из ма кли. коњ ни је ни при ме тио да га не го ни ру ка ње го вог го спо
да ра, па је по ју рио9 пу тем из ме ђу ли ва да и шу ма. уз пут10 су сре та ли се ља ке, 
ко ји су се у чу ду скла ња ли, ви де ћи та ко нео бич не пут ни ке. И тек кад су да ле ко, 
да ле ко од ма кли, мај мун је за у ста вио ко ла, да се коњ ма ло од мо ри. он да се тек 
обра тио сво ме11 са пут ни ку, ме две ду:

– еј, су се де, шта ра диш та мо у ко ли ма? не чу јем ти ни гла са.
Ме двед за сте ња те шко. ка ко га је слон с ви си не ба цио у ко ла, сав се угру

вао па су га ко сти бо ле ле и у гла ви му се још вр те ло.
– ка ко би би ло да си ђе мо с ко ла, па да ма ло про хо да мо – опет ре че мај мун. – 

Та ко дав но ни смо под та ба ни ма осе ћа ли зе мљу пу ну шум ске све жи не. До са дио 
ми је12 су ви пе сак у зве ри ња ку.

– Бо ље те рај да ље. Страх ме је да нас опет не ухва те – од го во ри ме двед сте
њу ћи. – Тек кад оде мо у дру гу др жа ву, би ћу ми ран.

Та ко су на ши пут ни ци но ћу13 ју ри ли, а са мо се да њу14 за у ста вља ли у ка
квом за ба че ном шу мар ку. И нај зад су срећ но по бе гли у дру гу зе мљу, где им ни је 
мо гла ви ше пре ти ти опа сност. ко ња су ис пре гли па су и ње га пу сти ли на сло
бо ду, а њих дво ји ца се по ла ко пе шке упу ти ли у шу му, жа ле ћи са мо што су свог 
спа си о ца сло на мо ра ли оста ви ти са мог у Зо о ло шком вр ту.

а кад се чу вар, ис те рав ши из вр та де ча ке, опет вра тио да на ста ви свој по
сао, ни је од чу да мо гао до ћи се би: ко ла и ко ња ни је ви ше би ло на ста зи, мај му
нов ка вез је ста јао ши ром отво рен, ме две дов обор био пра зан, а слон је са мо 
за го нет но жмир као. И оста ло зве ри ње се са мо из по та је сме ја ло. 15ни су би ли 
лу ди да при ча ју,15 ваљ да, чу ва ру шта се до го ди ло.
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За бо ра вље ни пси

кад су1 уку ћа ни се ља ци ви де ли2 да до ла зи по пла ва, у стра ху су3 се бр зо спре
ми ли4 те по бе гли,5 а ку че Да ки ца 6је оста ло.6 Га зда је, исти на, пред по ла зак 

зви знуо не ко ли ко пу та, не би ли га до звао и по вео са7 со бом, али ку че то не чу, 
јер је би ло у шет њи не где да ле ко8 у шу ми. кад се уве че вра ти, на ђе вра та за тво ре
на. оно за ла ја дватри пут,9 али му ни ко не отво ри. Да ки ца та да по ми сли да су га
зде мо жда оти шле у го сте сво јим ро ђа ци ма, ка ко је че сто би ва ло, те оде спо кој но 
у сво ју ку ћи цу да спа ва. Све је, ина че, око ло би ло у обич ном ре ду. ко ко ши су већ 
дре ма ле на се да лу, пат ке су та ко ђе би ле оти шле на спа ва ње, пра сци уву кли њу шке 
у бла то и ућу та ли се. Исти на, на не бу је по тму ло ћу та ло не ко ли ко цр них обла ка, 
и чу ло се где у бли зи ни моћ но шу ми Са ва; али куд би се јед но ку че мо гло до се
ти ти шта то зна чи. За то Да ки ца спо кој но ле же на под сво је ма ле ку ће, опру жи 
пред ње но ге, па по ло жив ши гла ву на њих, за спа сном пра вед ног и вер ног ку че та.

кад се ују тру про бу ди, има де шта и ви де ти: це ло дво ри ште под во дом, а по 
њи ви10 ра до сно пли ва ју пат ке, и пра сци се гњу ра ју и ка љу жа ју. ко ко шке, исти
на, ни су би ле то ли ко ра до сне; оне су још ста ја ле на гра на ма где су пре но ћи ле 
пла шљи во про ма тра ју ћи око ли ну под во дом.

Да ки ца иза ђе11 из сво је ку ће да осмо три шта се то12 де ша ва. она ни је баш 
во ле ла во ду и стре се се кад за га зи у ба ру ко јом је би ло по то пље но дво ри ште. 
пр ва јој је по ми сао би ла да ви ди ни су ли се го спо да ри пре ко но ћи вра ти ли. 
За то се по пе на праг па,13 при сло нив ши ухо вра ти ма,14 при слу шки ва ше хо ће 
ли чу ти раз го вор до ма ћи на и смех де це. уме сто то га осе ти да пу ста се ља ко ва 
ку ћи ца дрх ти од стра ха, и та ко се се ти Да ки ца да ће то би ти не ка ве ли ка опа сност. 
по ју ри на се о ски пут да ви ди шта има та мо; а кад15 – по пу ту те че ре ка там но
жу та16 и хуч на.

Да ки ца на ђе не ки сув бре жу љак бли зу ку ће, па по пев ши се на ње га,17 ста де 
раз ми шља ти: шта ли ће би ти да се го спо да ри још ни су вра ти ли, а њи хов дом да 
дрх ти од стра ха. Из дво ри шта се,18 ме ђу тим,19 чу ло ка ко пат ке све ра до сни је га чу 
до ви ку ју ћи јед на дру гу:

– Гага! Во да ра сте!
– Све је сла ђа, има у њој до ста20 хра не! ГаГа!
Та ко су ма ло ум ни це21 пат ке га ка ле, а во да је све ви ше ра сла. Већ се срав ни ла 

с22 вр хом бре жуљ ка на ко ме је ста ја ло ку че, и по пе ла се до про зо ра ку ће. Ре ком 
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по пу ту пу то ва ле су чуд но ва те ства ри: гран чи це, кан те, опан ци, ше ши ри. Ма да 
је ово би ла пр ва по пла ва у Да ки ци ном жи во ту, она ипак раз у ме де да је та во да 
што око ло ра сте не ко ве ли ко зло, да ниг де ви ше у бли зи ни не ће мо ћи на ћи су хе 
зе мље да се скло ни, да се ње зи ни го спо да ри не мо гу ско ро вра ти ти ку ћи, и за то 
по че ту жно ла ја ти.

утом23 Да ки ца при ме ти да пат ке из дво ри шта24 от пло ви ше, да и ко ко шке 
пре ле та ху с др ве та на др во, на ме ра ва ју ћи си гур но да по бег ну не куд25 где по
пла ве не ма још. Је ди но Да ки ца не по же ле ни ку да26 да бе жи, јер је,27 као сви 
пси,28 има ла вер но ср це и ни је мо гла да на пу сти дом сво јих го спо да ра. али је
дан сна жан та лас на и ђе и од не се је да ле ко од бре жуљ ка на ком је ста ја ла.29. 
Сре ћом,30 уме ла је ма ло пли ва ти, те се са оста лим чуд ним пут ни ци ма: гран чи
ца ма, ше ши ри ма и опан ци ма и кан та ма пу сти низ ма ти цу. уз пут31 не сре те ни
јед но људ ско би ће. Свуд око ло би ла је са мо во да. Је ди но се вр бе и дру го др ве ће 
мо гло ви де ти ка ко лу та кроз мут не та ла се, бо ре ћи се да ис пли ва. а ма ле се о ске 
ку ће већ су се да ви ле, до ви ку ју ћи очај но у по моћ:

– Во да ула зи кроз про зо ре; не мо гу да је за др жим. уда ви ћу се до до ве че. у по
моћ, у по моћ!

– у по моћ! – ви ка ла је дру га ку ћи ца32 – во да ми се пе ње и на та ван; не мам 
куд да по бег нем.

Да ки ци се сте же ср це од жа ло сти. она се по пла ши да се већ ни је уда ви ла 
ку ћа ње зи них го спо да ра. али по ред све жа ло сти би ла је не моћ на да ма ко ме 
при тек не у по моћ. Је два се бо ри ла да њу та ла си не за да ве.

Та ко пло ве ћи куд је во да но си,33 сти же Да ки ца, из глад не ла34 и умор на,35 
го ми лу дру гих ку  чи ћа,36 ко ји су та ко ђе бе жа ли ис пред по пла ве. ку чи ћи се 
ту ре дом упо зна ше. Би ло37 их је из ра зних кра је ва, се о ских и го спод ских па са, 
и вуч ја ка и хр то ва, и ма лих кри во но гих ку чи ћа, и ку чи ћа бе ле ко вр џа ве38 дла ке. 
Сви 39су они би ли39 из гу би ли40 сво је го спо да ре и не зна ђа ху шта да ра де. Во да 
је,41 исти на,42 већ би ла по че ла опа да ти, али ку чи ћи 43ни су зна ли43 ко јим пу тем 
би се тре ба ло вра ти ти сво јим до мо ви ма, и да ли би та мо ко га за те кли.

нај ста ри ји ов чар ски пас Жу тов ре че:
Ја пред ла жем да се поп не мо на пла ни ну, до ко га чо бан ског ста на и да се 

по ну ди мо у слу жбу. по пла ва ни кад не до ла зи до вр ха пла ни не.
а хрт ре че:
Ме ни се чи ни бо ље да на ђе мо слу жбу код ка квог лов ца. ло вач ки пси се нај

бо ље хра не.
ку чен це бе ле ко вр џа ве44 дла ке за ла ја уми ља то.
– Ја бих опет у град, у ка кву ку ћу где има де вој чи ца. оне су ми ло сти ве и 

увек се бри ну за по сте љу и хра ну ку чи ћа.
Да ки ца ре че:
– Ја бих нај ви ше же ле ла45 да се вра тим сво јим ста рим го спо да ри ма.
Ипак, по бе ди пред лог стар ца Жу то ва, јер су46 се сви још пла ши ли по пла ве 

и учи ни им се зби ља нај си гур ни је да се поп ну на пла ни ну. Та ко кре то ше нај
бли жем чо бан ском ста ну, све ста зом кроз шу му. ло вач ки пси су жуд но њу ши ли 
зе мљу тра же ћи траг зве ра ди. али уза луд: сви зе че ви и ли си це47 бе ху се по са
кри ва ли у сво је ја зби не,48 на слу тив ши бли ску опа сност.
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Сти гав ши до пр вог ов чар ског ста на, Жу тов за ку ца на вра та. Чо ба нин за чу
ђе но про ви ри, зна ју ћи да га ту обич но ни ко не по се ћу је. кад ви де то ли ку го
ми лу па са, устук ну из не на ђе но. а Жу тов за ла ја:

– До шли смо да нас при миш у слу жбу. Ми смо стра дал ни ци од по пла ве. 
при ми нас, би ће мо ти вер ни.

Чо ба нин се нећ као го во ре ћи да ни су сви ов чар ски пси, и да не ће зна ти до
бро вр ши ти сво ју ду жност. али Жу тов га опет са ле ти те их чо ба нин при ми све 
и да де им од мах да ве че ра ју. И ни је се по ка јао по сле због овог до бро чин ства. 
Жу тов је вер но чу вао ста до. ло вач ки пси су од ла зи ли у пла ни ну и сва ки дан 
до но си ли бар49 по јед ног50 зе ца; сва ко51 је на шао по не ку ду жност и ти ме се ве зао 
за но вог го спо да ра.

Са мо је Да ки ца стал но че зну ла за сво јим се лом и сво јим ста рим го спо да ри
ма. За то јед не но ћи по бе же. лу та ла52 је ду го,53 док опет не про на ђе се ло у ко ме54 
се ро ди ла и ку ћу сво јих го спо да ра. И они су се би ли55 вра ти ли, са мо су ста но
ва ли код су се да, јер им је ку ћа би ла још пу на во де. кад су угле да ли Да ки цу, 
мно го су се об ра до ва ли. учи ни ло им се да ће им се од мах с ње ним до ла ском 
вра ти ти и ста ра сре ћа и мир у ку ћу. а мо жда је та ко и би ло.
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Ме двед и пче ле

у не кој ве ли кој бу ко вој шу ми жи ве ли су ме двед и ме две ди ца са сво јом де
цом. по сла ни су мно го има ли; је ди на им је бри га би ла да пре ко ле та и с је

се ни спре ме зим ни цу. За то су по не кад до ла зи ли у су коб са сво јим су се ди ма, 
јер су им кра ли све што би им1 на њи ви ро ди ло и у ко шни ци се за те кло. Да њу су 
ишли на ве се ље2 и игран ке, а но ћу кри шом из ла зи ли у кра ђу.

Јед ног ле та, кад су кром пи ри би ли до бро ро ди ли, по зва ме двед сво ју же ну:
– Спре ми ве ли ку ко та ри цу, но ћас ће мо ићи да ва ди мо су се до ве кром пи ре, 

већ су ве ли ки на ра сли.
Та ко и учи не.3 успа ва ју4 пр во ме две ди ће, па кре ну5 у су се до ву ба шту, ко ја 

је ле жа ла баш у под нож ју шу ме. Сре ћа их је по слу жи ла, те су на ми ру на ва ди ли 
пу ну кор пу кром пи ра. кап ци на су се до вим про зо ри ма оста ли су за све вре ме 
за тво ре ни, и пси су мир но спа ва ли. кад су за шли у шу му, и би ли си гур ни да их 
ни ко не ће ви де ти ни чу ти, ре че ме двед:

– Страх ме да су сед не при ме ти да смо по ва ди ли кром пи ре, па нас су тра не 
по те ра.

али га ме две ди ца бр зо уми ри:
– не бој се, и ње му је оста ло још пу но. Мо ћи ће сво ју де цу зи мус ис хра ни ти, 

а зна да се и ми мо ра мо бри ну ти за сво ју.
До шав ши ку ћи, плен су сру чи ли у ду бо ку6 ја му ис ко па ну под жи ла ма и за

бра ни ли ме две ди ћи ма да ди ра ју, пла ше ћи их да зи ми он да не ће има ти шта да 
је ду. а кад је до шло вре ме да се ва ди ре па, ме двед је про пу то вао по свој око ли
ни, да ви ди где је нај бо ља, па је и ре пе7 пу ну ја му спре мио за зим ни цу. кад су 
са зре ле ду ње и ја бу ке, сва ке но ћи је с8 ме две ди цом ишао у бер бу, јер су ме две
ди ћи мно го во ле ли во ће.

кад су пе ћи ну већ на пу ни ли ра зним ко ре њем и пло дом, ре че ме двед за
до вољ но:

– Сад мо же снег, кад хо ће, обез бе ди ли9 смо се за зи му. Чим угле дам пр
ву па ху љи цу, за тво ри ћу и вра та и про зо ре на пе ћи ни, па ће мо са мо спа ва ти 
и је сти.

– Исти на је, има мо све га до ста,10 али нам ипак не чег11 не до ста је – од го во ри 
ме две ди ца. – Мо ра мо где год на ћи ма ло ме да; ако ми се ко је де те зи мус раз бо ли, 
тре ба ће ми, да имам чи ме слат ким да га за ла жем.
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– Имаш пра во – ре че ме двед – али бо јим се да сад ни је већ ка сно; пче ла ри 
су већ за зи ми ли ко шни це.

– у ста рој кру шци на бр ду ја сам опа зио рој пче ла – упа де у реч нај ста ри ји 
ме две дић. – Та мо ће те си гур но на ћи ме да.

а нај мла ђи се ста де уми ља ва ти око ро ди те ља:
– Бо ли ме гла ва, дај те ми ма ло ме да!
Ме двед он да од лу чи:
– Чим бу де пр ви сун ча ни дан, и пче ле се раз бег ну у шет њу, ићи ћу да по ку

пим тај мед из ста ре кру шке.
И пр вог сун ча ног ју тра кре те под кру шку. Знао је да пче ле ра но уста ју, и да 

ће, кад он та мо при спе, већ би ти у шет њи. Се ља ци још ни су би ли уста ли, те на 
ми ру сти же12 до кру шке и ослу шну. уну тра се ни је ни шта чу ло, и ме двед се бр зо 
ус пу за уз ста бло, те по ва ди све са ће ко је на ђе. не ко ли ко пче ла ипак из ле те из 
ду пље и оде да ја ви оста ли ма за ме две до ву кра ђу. Ме двед бр зо стр ча са сво јим 
пле ном низ брег и за ма че у шу му. То ли ко је си ро мах ју рио да и не при ме ти ли
си цу крај пу та, ни ти чу ка ко га пи та где је на шао мед.

пред пе ћи ном су већ че ка ли ме две ди ћи, и опа зив ши оца, ста ну13 ра до сно 
ска ку та ти око ње га, тру де ћи се да се до че па ју ко јег ко ма ди ћа са ћа. али их ме
двед све бр зо уте ра уну тра пре те ћи:

– пче ле си гур но већ ју ре за мном. Бр же уну тра, да се до бро за тво ри мо, јер 
ће мо ло ше про ћи, ако нас ста ну ује да ти.

Ме две ди ћи се упла ше но скло не14 у пе ћи ну, а ме двед за тво ри вра та и про
зо ре бу се њем зе мље, и ста ну15 оче ки ва ти шта ће да ље би ти.

у то вре ме су три ро ја пче ла већ ју ри ла љу ти то 16пре ма шу ми.16 Би ла су ре
ше на да се не вра те, док мед не про на ђу. уз пут17 сре то ше врап ца.

– Ре ци нам где је ме две ђа пе ћи на. украо нам је мед, па иде мо да му от ме
мо – упи та пче ла пред вод ни ца.

Вра бац је до бро знао где се на ла зи пе ћи на, али ни је хтео да ода шум ску тај
ну, те од го во ри:

– ни сам ни чуо да у на шој шу ми по сто ји ме две ђа пе ћи на.
Ро је ви пче ла кре то ше да ље, пи та ју ћи ре дом сва ког18 за пе ћи ну, али не ки 

ни су хте ли, а не ки опет ни су зна ли ни шта о њој да ка жу. уто19 на и ђе не ки се љак.
– Ре ци нам где је ме две ђа20 пе ћи на? – упи та ше пче ле. – 21Ме двед нам је 

мед21 по крао, па га тра жи мо.
Се љак је до бро знао где жи ви ме двед са по ро ди цом, али ни је хтео да ка же, 

бо је ћи се да га ме двед по сле не по је де. За то од го во ри:
– не знам где је ме две ђа пе ћи на и сум њам да ће те је на ћи.
пче ле су би ва ле све љу ће и љу ће, јер су ми сли ле да зби ља не ће на ћи кра дљив

ца. кад пред њих ис кр сну ли си ца.
– Ре ци нам где се кри је ме две до ва пе ћи на? – упи та ше22 оне. – 23Ме двед23 нас 

је по крао, па га го ни мо.
– по ђи те са мном па ћу вам по ка за ти – од го во ри ли си ца, љу та, што је ме двед 

ма ло час ни је ви део ни по здра вио.
Та ман је ме две ђа по ро ди ца по ми сли ла да је опа сност про шла и хте ла да 

отво ри про зо ре, кад за чу стра шно зу ја ње пред пе ћи ном.
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– Вра ти те нам дра го вољ но наш мед – зу ја ле су пче ле – ина че ће мо сав отров, 
ко ји но си мо у жа о ка ма, са су ти у ва шу крв.

при том24 по че ше сло жно да бу ше зе мљу на ба ца ну на про зо ре, да је от ко па
ва ју ма лопо ма ло25 сво јим но жи ца ма. Ме две ду се учи ни као да огром ни свр дло
ви бу ше пе ћи ну са свих стра на, па се ста де ша па том са ве то ва ти са по ро ди цим.26

– ако ова ко љу те бах ну27 у пе ћи ну, и сав ће нам мед оте ти28 и из у је да ће нас 
та ко да нам жи вот не ће вре де ти. не го бо ље ће би ти да их са ми пу сти мо уну тра 
и вра ти мо им29 са ће.

Ме две ди ца од мах при ста де на ово, те за мо ле30 пче ле да се ма ло од мак ну и 
обе ћа ју31 да ће им сав мед из не ти.

Та ко се у при ја тељ ству ра ста ну.32

а су тра дан, кад ме двед иза ђе пред пе ћи ну, на ђе на ка ме ну то ли ко са ћа ко
ли ко је би ло ме две ди ћа. пче ле су си гур но хте ле да се за хва ле што им је ме двед 
на ми ру вра тио све што је узео, па су дра го вољ но и за ње го ву де цу одво ји ле не
што од сво је зим ни це.
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Ме двед Жућ ко у цир ку су

Ме двед Жућ ко од ра ног де тињ ства је био пу сто лов.
Де бељ ко и Ме до лиз, ње го ва бра ћа, во ле ли су да се ма зе око мај ке, да спа

ва ју по цео дан зи ми, а1 ле ти да иду у лов на мед или да се сун ча ју. Жућ ко је пре
зи рао ове за ба ве сво је бра ће. он се зи ми ис кра дао и ишао на сан ка ње. на но ге 
би при ве зао2 глат ку3 за ле ђе ну ко ру бу кве и та ко се кли зао по цео дан. Си ла зио 
би по нај ве ћој ци чи на за мр зну те пу те ве и то ци љао се опи су ју ћи су лу де кру го
ве по ле ду. Вра тив ши се са сан ка ња ку ћи, гру двао би4 бра ћу, бу дио их и ву као за 
уши на те ру ју ћи их да се с њим рву.

ле ти је по дватри5 да на бе жао у се ло и лу тао око ку ћа. кад би опа зио де цу 
са му код ку ће, играо би пред њи ма на две но ге, као они ме две ди што их Ци га ни 
во де на лан цу. За то су га во ле ла де ца, а и зве ри ње. Ве ве ри ца је ужи ва ла да га 
гле да ка ко се сан ка, зе че ви су во ле ли да се так ми че с њим у сан ка њу,6 а ли си ца 
га обич но пра ти ла у се ло. И Де бељ ко и Ме до лиз су га во ле ли, ма да7 их је за дир
ки вао, јер је умео да из ми сли мно го ле пих ига ра. Је ди но се ста ра ме две ди ца ни је 
ди ви ла тој окрет но сти свог си на; она би би ла мно го спо кој ни ја да је и у ње га 
би ла ћуд као у оста лих ме две да.

Јед но га8 лет њег ве че ра се де ла су та ко дватри9 ме две ди ћа с мај ком пред пе
ћи ном. Ма ти је це ди ла мед из са ћа и би ла мно го за ми шље на. Ме до лиз и Де
бељ ко игра ли су се пи ља ка. око ло су се игра ли врап ци и сле та ли им на ле ђа. 
Ве ве ри це су се хла ди ле ре по ви ма као ле пе за ма. Ма ло по да ље, су сет ка ли си ца 
се лиц ка ла над кла ден цем, спре ма ла се сва ка ко на ве чер њу шет њу. у ја ру зи се 
чу ло где шу ми по ток.

од јед ном ће Жућ ко ре ћи мај ци и бра ћи:
– Збо гом остај те. Ја не мо гу ви ше да жи вим овим до сад ним жи во том. Идем 

да сту пим у чу ве ни цир кус „Бе ли Ме двед“. Та мо ћу се бар сит на ска ка ти и про
сла ви ти.

Ре кав ши то, он ве се ло по тап ка за бе зек ну ту мај ку по ле ђи ма, по ву че бра ћу 
за уши и упу ти се10 ста зи цом у се ло, пре не го што су они ус пе ли ма шта да ка жу 
и учи не.

пу то вао је Жућ ко пет да на и пет но ћи до гра да у ко ме се на ла зио цир кус. 
Ра до сно је вр љао кроз шу ме, тр чао по бе лим пра шња вим11 пу те ви ма и пре ска ко 

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

500

ре ке, док нај зад, сав пра шњав и умо ран, не при спе у град где се цир кус „Бе ли 
Ме двед“ био на ста нио.

Жућ ко отре се пра ши ну са уши ју и но гу и за ку ца сме ло на вра та ди рек то ра 
цир ку са.

Ди рек тор, жи ва хан чи чи ца, са цви ке ром на но су и кор ба чем у ру ци, чим 
угле да Жућ ка, уч ти во уста де са сто ли це као пред сва ким стран цем. ни ма ло се 
не за чу ди кад Жућ ко про го во ри, јер су у ње го вом цир ку су тро је ку чи ћа и сви 
па па га ји го во ри ли као љу ди.

– Же лим да сту пим у ваш цир кус, до са дио ми је12 шум ски жи вот.
– ле по, мла ди ћу! а да ли знаш већ мно го13 цир ку ских ве шти на.
Жућ ко без ика квог од го во ра по че да се вр ти на зад њим но га ма, да игра, да 

се пу же уз мот ку као мај мун...
– До ста, до ста! – ре че ди рек тор. – Ти већ знаш до вољ но ве шти на. по ђи мо 

у ка вез за ме две де!
Из огорм них ка ве за на чи ње них од че ли ка ви ри ле су ра до зна ло на Жућ ка 

раз не жи во ти ње, док је он про ла зио са ди рек то ром. Сло но ви су про ту ри ли14 
сур ле кроз шип ке, хи је не су као пи ја не ју ри ле по ка ве зу, мај му ни се пен тра ли 
уз ре шет ке, зе бре као бар ја ци ма ма ха ле ша ре ним вра то ви ма, ти гро ви су за го
нет но чки љи ли15 очи ма, па па га ји су бр бља ли16 гла сни је не го ђа ци.

Жућ ко се кла њао љу ба зно на све стра не.17 уто18 ста до ше пред ка вез у ко ме је 
дре мао бе ли ме двед. он се на сме ши бла го на кло но на Жућ ка. Био је сав бео као 
снег и мно го ве ћи од оста лих мр ких ме две да што су се ти ска ли у су сед ном ка ве зу.

– ето19 вам још јед ног ро ђа ка – ре че20 ди рек тор, опре зно про ту ра ју ћи 
Жућ ка кроз го зде на вра та.

Ме две ди на ва ли ше свом сна гом да изи ђу.21 али их стра шни22 глас ди рек то
ров за др жа. Жућ ку је то би ло чуд но ва то и не ве ро ва ше сво јим очи ма. Још ви ше 
га за чу ди кад му ме две ди ис при ча ше да су ту на сил но за тво ре ни, и кад ста до ше 
да се рас пи ту ју за шу му, оп ко лив ши га са свих стра на:

– при чај, па да ју ли ве ли ки сне го ви?
– Спа ва ли се слат ко зи ми?
– Шта ра де те тели је и зе че ви?
– Има ли у ду пља ма ме да?
Жућ ку је до шло вр ло сме шно, ка ко их мо же то за ни ма ти, ка ко мо гу жа ли ти 

за шу мом; али им је ипак уч ти во од го ва рао. он је, на про тив, је два че као кад ће 
до ћи час да сво је ве шти не по ка же пред пу бли ком.

Ди рек тор је, сре ћом, од мах за не де љу да на из дао ве ли ке цр ве не об ја ве:
„Чу ве ни ме двед Жућ ко пр ви пут пред пу бли ком. но ва зве зда! по жу ри те 

да ви ди те ње го вих сто ве шти на. по ве ди те де цу!“
„Жућ ко је ужи вао чи та ју ћи об ја ве и не у мор но се ве жбао на цир ку ским 

спра ва ма: пре вр тао се, пу зао, играо на ко ноп цу, уска као на ко ње у га ло пу, ба цао 
лоп те и но же ве, из во дио мр твач ке ско ко ве. Све му је ишло од ру ке.

И тог ве че ра, кад је Жућ ко пр ви пут из и шао пред пу бли ку, ро ди те љи су23 
до ве ли са со бом и де цу. То је био нај срећ ни ји дан у Жућ ко вом жи во ту. Свет 
му је као луд пље скао. Де ца су му до ба ци ва ла ко ла че и бом бо не.24 До био је и 
јед ну ру жу.
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________    Медведова женидба   ________

И та ман ве ли ки бе ли ме двед, ра ни ји љу би мац де це, по ста де љу бо мо ран у 
свом ка ве зу, гле да ју ћи оду ше вље ње све та, а Жућ ко се окли зну са ви со ког уже
та по ко ме је играо. Сре ћа што че ти ри ме две да ше гр та бр зо по ту ри ше је дан 
ду шек, те не па де на го лу зе мљу; ина че би на ме сту остао мр тав. Ди рек тор, 
упла шен, бр зо до тр ча и по ми ло ва га по озно је ној дла ци, док је он ле жао блед и 
оне све шћен, а из де сне ру ке му ишла25 крв. Де ца, ви дев ши да је ра њен, по че ше 
да пла чу и све се жи во ти ње по ка ве зи ма уз не ми ри ше – осим бе лог ме две да ко ји 
је ле њо зе вао.

на јед ном до тр ча ше од не куд са зад ње га ле ри је Де бље ко и Ме до лиз, ти
ска ју ћи се кроз свет, и по че ше ту жно му мла ти. Њи ма је не ки вра бац скит ни
ца био ја вио за ве ли ку сла ву Жућ ко ву, па су и они по тај но од ње га би ли до шли 
да га ви де.

не ко вре ме је Жућ ко по ле жао у цир ку сном26 бол нич ком ка ве зу, а бра ћа су 
га и да њу и но ћу чу ва ла, јер је стал но бун цао и био у не све сти. Све су га жи во
ти ње оби ла зи ле, чак и бе ли ме двед. нај зад ди рек тор се по бо ја да не умре Жућ ко, 
и до зво ли Де бељ ку и Ме до ли зу да га но се ку ћи, жа ле ћи што не ће27 има ти та
квог ве шта ка ме две да.

али код ку ће је Жућ ко бр зо оздра вио. опет је био не ста шан: ска као и сан
као се. Са мо не знам да ли је још ко ји пут бе жао у цир кус.
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ни шта без жр та ва

Жи вео је у кра јо во ди ци, на ис кра ју гра да, ко лар Сте ван. Имао је не ко ли ко 
сви ња, јед ну кра ву и ко зу Јед но ро гу. Ње гов син Ми ћа, кад год ни је био у 

шко ли, во дио је ко зу да бр сти по ши пра гу око ре ке. он ју је то ли ко во лео да ни је 
до зво ља вао да јој се ни ко1 при бли жи, ни ти је ма рио да је пу шта у па шу с дру гим 
ко за ма. Би ло му је нај при јат ни је ка да је сам с њом лу тао по шу ми.

Јед ног2 да на, вра тив ши се из шко ле, за те че Ми ћа кар ту ова кве са др жи не: 
„Дру же, по зи ваш се до ве че на збор крај во дич ке де це, ко ји ће се одр жа ти код 
ба што ва на“. у гра ду је исти на би ло пу но ба што ва на, али су де ца по зна ва ла са мо 
оног на чи јем је има њу жи вео ме двед до ве ден за бу ду ћи зве ри њак.

Ми ћа је два са че ка час збо ра. Сти гав ши до ба то ва на, на ђе пу но де це ску
пље не3 око не ког ве ли ког де ча ка ко ји по сле не ко ли ко ча са ка по че да го во ри: 
„Ви зна те4 да смо се ре ши ли да ство ри мо зве ри њак. За сад5 осим ме две да не ма
мо ни ка кве ве ће звер ке. За то мо ли мо да за пр во вре ме, док се не на ба ве ре ђе 
жи во ти ње, при ло жи те6 шта ко има: пса ре ђе ра се, ан гор ску мач ку, па па га ја...“

Де чак је при лич но ду го го во рио по зи ва ју ћи де цу да не бу ду се бич на, об ја
шња ва ју ћи да се увек мо ра мно го жр тво ва ти кад хо ће ка ква ве ли ка ствар да се 
ство ри. За тим је до дао да ће свак мо ћи, кад год ус хте, да до ђе у зве ри њак и са 
сво јим љу бим ци ма да се ви ди. ни ка да ни је дан го вор ник ни је имао за хвал ни је 
ни чи сти јег ср ца слу ша о це. Де ца су је два че ка ла да се збор свр ши, па да отр че 
ку ћи и ја ве ро ди те љи ма шта су од лу чи ли и шта ће ко је при ло жи ти7 зве ри ња ку.

Вра ћа ју ћи се са збо ра, Ми ћа се бо рио да ли да по кло ни сво ју ко зу или да 
за та ји да је има. кад се при бли жи ку ћи, Јед но ро га уми ља то ис тр ча пред ње га и 
де ча ку се учи ни као да ме ке ће:

не ће ме не Ми ћа да ти,
не ће ме не жр тво ва ти.
Има пу но дру гих ђа ка,
не ка они при лог да ду
за ства ра ње зве ри ња ка.

на ње но уми ља ва ње он као да јој у ду ши обе ћа да ће је за др жа ти код се бе. 
Те но ћи, ме ђу тим, усни ка ко кроз ули це гра да ју ре де ца пре ма зве ри ња ку но се
ћи у на руч ју мач ке, во де ћи ку чи ће, те лад, ко зе. Трг нув ши се иза сна, ре ши се 
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да и он од ве де Јед но ро гу. али кад год би је угле дао, чи ни ло му се да га она8 мо ли 
да је не одва ја од се бе и од у ста јао би од ра ни је од лу ке.

Та ко му је у бор би про шло не ко ли ко да на: сад би био во љан да за оп ште 
до бро и он не што жр тву је, сад би опет пре о вла да ле се бич ни је же ље. а у шко ли 
су се ђа ци сва ки дан хва ли ли шта је ко ји по кло нио зве ри ња ку и при ча ли ка ко 
су уз ба што ва но ву по моћ већ по не што и уре ди ли. И Ми ћу је сва ки дан не што 
ву кло да та мо свра ти, али га је би ло сра мо та да оде пра зне ру ке. Сре ћом, де се
так да на по сле збо ра свра ти ње му учи те љев син, ко ји је био по нео на дар зве ри
ња ку сво га чвор ка, и по зва га да по ђе с њим.

До шав ши на ба што ва но во има ње, има ли9 шта и ви де ти. оно је већ по ма ло 
ли чи ло на зо о ло шки врт. пред врат ни ца ма је ста ја ло круп ним сло ви ма на пи са но:

Мо ле се де ца све ко ли ка,
и ма ла и ве ли ка,
да по се ћу ју зве ри њак
и у рад не да не,
да зве ри па зе и хра не,
да не ло ме гра не.

од мах иза врат ни ца, као ре кла ма, био је обор ме две дов. на та бли при ко ва
ној уз плот ста ја ло је:

Ме двед До бро во љац.
За љу бав ђа ка,
дра ге во ље
оста вио је по ље
и по стао
осни вач зве ри ња ка.

Ма ло да ље, с ле ве стра не, бле ја ло је у обо ру са свим ма ло те ле. нат пис на 
ње го вом бо ра ви шту је гла сио:

Те лен це Цве та,
са зве здом сред че ла.
по кло нио га Све та,
зе мљо рад ник из Рав ног Се ла.

учи те љев син ис при ча Ми ћи ка ко је тај се љак, до знав ши за од лу ку ђа ка, 
још пр вог ју тра по сле збо ра до вео Цве ту ми сле ћи да мо жда има де це у гра ду 
ко ја ни кад у свом ве ку ни су те ле та ви де ла.

не ко ли ко ко ра ча ја10 од Цве ти ног обо ра де ца су се че ти ла око ве ли ког ка
ве за на чи ње ног од ча мо вих ле та ва11 и ста ре жи це, у ко ме је ле ту ца ло не ко ли ко 
сит них пти ца и је дан ве ли ки га вран. Де ца су на глас сри ца ла нат пис:

Жу ње и се ни це,
га вран зва ни Џин,
по хва та ни код во де ни це.
по кло нио мли на рев син.
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он да се ре ђа ло не ко ли ко пра зних обо ра па у ма лом дво ри шту ше тао ша рен 
пе тлић, по но си то као да зна што је до ве ден у врт. Две де вој чи це су чи та ле:

оби чан пе тао, из се ла Де ве си ља.
кад ку ку ри че, над ви че
пе тло ве на сто ми ља.

Ње го ве су се де су би ле си ве, по гр бље не ко ко ши. Би ло је де це ко ја ту вр сту 
жи ви не ни су би ла до тле ви де ла па су се љу ти ла што је нат пис у њи хо вом дво
ри шту био су ви ше12 кра так:

ко ке Би сер ке.
по клон од де вој чи це
пер ке.

пред не ким ве ли ким сан ду ком чуо се ве сео смех. Ми ћа и учи те љев син 
по хи та ју та мо да ви де шта де цу то ли ко ве се ли. Из сан ду ка је упла ше но ви ри ла 
не ка ле па цр на мач ка. од о зго је пи са ло цр ве ном бо јом:

Цр на мач ка, обич на;
ми ше ло ви.
Ци цом је зо ви.

Би ло је у вр ту још не ко ли ко до ма ћих жи во ти ња: обич но псе то, јаг ње, ждре
бе од ме сец да на; де ца су се че ти ла и пред њи хо вим обо ри ма, ужи ва ју ћи што на 
јед ном ме сту ви де све сво је љу бим це.

ка ко је од до ма ћих жи во ти ња не до ста ја ла још са мо ко за, Ми ћа нај зад твр до 
од лу чи да по кло ни Јед но ро гу. уве че је ду го се део да сми сли нат пис за њен обор. 
кад је за вр шио, узе гла сно, сав за до во љан чи та ти:

Јед но ро га, бе ла ко за,
ро дом из се ла Си ња,
из под ри ња;
не ма ја ри ћа.
по кло нио је ђак Ми ћа.

отац, чув ши га да гла сно го во ри, упи та шта је, и кад му Ми ћа ис при ча деч
ји по ду хват и сво ју на ме ру, по сле ма ло ко ле ба ња до зво ли му да и он при ло жи 
Јед но ро гу.

Су тра дан13 већ ме ђу оста лим жи во ти ња ма мо гла се14 ви де ти и Ми ћи на 
ко за, а он је ужи вао док су се де ца ди ви ла њој и ње ном ро до сло ву.
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За што ку ку руз зри

ових да на је при ро да, глав на упра ви те љи ца све та, би ла у ве ли кој бри зи. Са 
свих стра на су јој ње ни по ма га чи до но си ли ло ше ве сти: та мо 1од ки ше не 

мо же да се1 осу ши по ко ше на ота ва, она мо гро жђе још на ки се ло, пре ко бр да 
би,2 ме ђу тим,3 тре ба ло да уда ри ја ча ки ша, у до ли ни се ре ка раз ли ла, а у не ком 
тре ћем кра ју 4све се4 од су ше спа ру ши ло.

Ми сли ла је, ми сли ла, па по зва сун це да се с њом5 по са ве ту је. Без ње га ни
шта жи во ни је мо гло до зре ти. За то га за мо ли не ка6 оде у њи ве ку ку ру за, али7 да 
па зи да при том8 не опр љи обли жње ли ва де. упо зо ри га да је мно ги свет по јео 
про шло го ди шњу ле ти ну, да си ро ти ња ни је ни се ја ла пше ни цу и оче ку је као 
озе бао9 сун це кад ће ку ку руз до зре ти.

по ђе сун це и по не се све сво је бук ти ње. од ње го вог жа ра је ве ну ло ли
шће, па ру ши ла се тра ва, пу ца ла зе мља, али се на ку ку ру зу ни је ви де ло да је 
по чео зре ти. Зр на су му још увек би ла млеч на и све жа као ро са. Та да сун це 
узе мо ли ти:

ку ку ру же, бра те,
да нас си јам за те.
пре шао сам ду ге за о блач не пу те,
да би тво ја зр на мо гла да по жу те.

ку ку ру же, бра те,
ево мо лим ја те:
раз гр ни зе ле ну ко шу љи цу сво ју,
као ду кат злат ну да ћу те би бо ју.

ку ку руз ути ша свој шум, да би чуо шта сун це го во ри. по не ки пру жи ли це 
ње го вим зра ци ма, али ве ћи на од го во ри:

а де ца ме мо ле
и сто јед на ба ка
да не узрим јо ште,
да би мо гли је сти
мла дих пу ре ња ка.
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на љу ти се сун це на те ку ку ру зо ве ре чи па, си ја ју ћи све же шће, по ви ка:

ку ку ру же, бра те,
то је вр ло глу по,
тво ја глу пост ста ла би
мно ге љу де ску по.

али се ку ку руз не освр те на то, већ још ду бље за ро ни ли це у сво ју зе ле ну 
ка пу ља чу. а сун це се по ла ко по ву че иза обла ка, освр те се нко ли ко пу та, за ро
ни кроз ли шће до по не ког зр на па га нај зад не ста де. Би ло му је те шко због овог 
не у спе ха, а још те же је би ло при ро ди, ко ја ни је зна ла шта са да да чи ни.

по сле не ко ли ко да на се ти се она ме се ца. Зна ла је да по не ко би ље на ње го
вој све тло сти нај бо ље ра сте и зри па за то га зов ну на са ве то ва ње. он се ма ло 
опи рао го во ре ћи да ће би ти не мо гу ће и ње му оно што сун це ни је мо гло, али 
нај зад при ста де. Из гре јав ши на сре ди ну не ба и про бу див ши по спа ле ку ку ру
зне њи ве,10 он ста де мо ли ти да по жу ре са зре њем:

ку ку ру же, дру же, си ро ти ња че ка,
по не ста ло хле ба пше нич но га ме ка,
по не ста ло глад ним и хле ба од ра жи.
ку ку ру за но вог си ро ти ња тра жи.

али се ку ку руз и на ње го ве мол бе оглу ши. укр шта ју ћи на ноћ ном по ве тар
цу сво је са бља сто ли шће, он под сме шљи во од го во ри:

ој, ме се че, стри че, сви ле не ми бра де,
пти це мно го во ле ку ку ру зе мла де.
ку ку ру зе мла де све пти чи це во ле,
да не узрим јо ште оне ме не мо ле.

Три да на по сле ово га пре ки де упра ви те љи цу све та у ње ном ду бо ком раз ми
шља њу не ка пе сма под про зо ром. Био је су тон и бес крај на ти ши на и он да се 
на јед ном за чу тан ки ме тал ни звук:

Зри, зри, зри,
сви ра чи чуд ни смо ми,
уз на шу свир ку све зри...

на же се она кроз про зор и за гле да у по мр чи ну, где опа зи ка ко кроз тра ву 
ска ку ће го ми ла зир ка ва ца са сво јим зе ле ним ви о ли на ма. она их зу а ста ви и за
мо ли да оду и до њи ва ку ку ру за, не би ли уз њи хо ву свир ку не ка ко узре ле. они 
ра до при ста ну и оду пра во та мо. Са крив ши се у тра ву по ред реч не оба ле, поч ну 
сво ју ча роб ну свир ку:

Зри, зри, зри,
на зе мљу до ла зи мо ми
у од ре ђе ни сат,
да тра ве уз ри влат,
да ше ћер у гро жђу ври.
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Зри, зри, зри,
сви ра чи чуд ни смо ми,
уз на шу свир ку све зри,
тр њи на, ку пи на и ти,
ју на че зе ле ни.

Зри, зри, зри,
кад за сви ра мо ми,
уз твој зе ле ни бок,
у се лу сва ко зна
да ће кроз дан, кроз два,
твој млеч ни уз вре ти сок.

И до го ди ло се чу до. оно што ни је мо гла вре ла сун че ва све тлост, ни бла га 
ме се чи на, ус пе ли су зри кав ци. Већ су тра дан је 11стао ку ку руз11 ски да ти са че ла 
зе ле не ка пу ља че, сви ле на бра да му се спа ру ши ла а зр на по ста ла твр да као кре
мен и као ду кат жу та.
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у су срет1 про ле ћу

у ,бре сто вом жбу ну на про план ку жи ве ле три скром не трав чи це: о свом оде лу 
,ни су се2 бри ну ле, ишле су го лу ждра ве као јед но днев ни птић. Жбун ни је 

био мно го про стран, али за њих је био до во љан, за стрт су вим ли шћем и по кри
вен сме том сне га. по не кад је у жбун ушла и по не ка бу би ца, од не куд из зе мље, 
кад хлад но ћа ма ло по пу сти. по не кад је уле тао уну тра ко ји вра бац, или се вра на 
спу шта ла на обли жњу гран чи цу.

Јед ног ју тра,3 про бу див ши се ра но,4 ста ле су при ча ти шта је ко ја са ња ла.
– Са ња ла сам ка ко сам за тво ре на у не кој ма лој ку ти ји ци, ма њој од сва ке 

бу ве и мра ва. Та мо ми је би ло мно го те шко, ни сам про сто мо гла ди са ти. на јед
ном,5 са њам,6 не ка див на пти ца злат них кри ла до ђе и отво ри ку ти ју у ко јој сам 
би ла за тво ре на и ста ви ми7 ру жи ча сту огр ли цу око вра та!

– ах, то ни је ни шта пре ма мом сну8 – ре че дру га трав чи ца. – Ја сам са ња ла 
да су ми на ра сла мо дра кри ла и да сам це лу ноћ ле те ла.

– Мој сан је нај леп ши9 – ре че тре ћа трав ка. – Ме ни је у сну сле те ла зве зда 
на гла ву.

у тај час уле те не ки вра бац уну тра и вик ну:
– Шта сте се уву кли10 у тај жбун! Зар не зна те да ће кроз ко ји час про ле ће 

про ћи кроз на шу шу му?11 по жу ри те у су срет12 про ле ћу.
– ла ко је те би13 – ре ко ше оне14 – ти си об у чен, а ка ко ће мо ми ова ко го лу

ждра ве ићи.
Вра бац пр ште у смех:
– Ва ма цве то ви ма ни је ни кад до ста на ки та. Јед на има зве зду на че лу, дру га 

има кри ла, тре ћа ру жи ча сту огр ли цу, па се опет жа ли те да сте нео бу че не.
Трав ке на ове ре чи бр зо по гле да ше јед на дру гу15 и зби ља ви де ше да им се 

сан об и сти нио, па по ђо ше с врап цем у су срет16 про ле ћу.
Са свих стра на шу ме ишле су по вор ке цве ћа, тра ва, ли сто ва, бу ба и пти ца 

да до че ка ју про ле ће. Три трав ке се из ме ша ше са оста ли ма. Баш по крај њих 
ишла је че та бу ба под цр ве ним окло пи ма. уз пут17 им се при дру жи и не ка раз го
вор на пче ла:

– Хеј, при че кај те! Жељ на сам да ви дим ко ји цвет! – до вик ну им она.
Са дру гог кра ја шу ме за зу ја оса па ко сно:
– при чу вај те се вас три те ме де не са пут ни це.
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Ма ло да ље крај по то ка сре то ше ви со ку трав ку са жу то зе ле ним ше ши ром. 
Сво јом ви си ном над ма ши ла све оста ле тра ве, ко је су хи та ле у су срет18 про ле ћу.

Сти же их и ве трић ју жњак. он је ја хао на не ви дљи вом ко њу, ши ба ју ћи га 
вр бо вим пру том.

До ђо ше та ко до ши ро ког пу та и по ре ђа ше се сви да че ка ју про ле ће. про ђе 
ду го вре ме на, а про ле ће ни ка ко да се ја ви. он да ве тар, ро је ви бу ба, пче ла, пти ца 
одо ше низ пут да га срет ну.

кад на јед ном са дна ста зе ука за се про ле ће у зе ле ном рас ко шном огр та чу, 
на чи ње ном од без број зе ле них ли сти ћа. но ге су му би ле сре бр не као во до пад, 
на гла ви је има ло19 кал пак за ки ћен бе лим об лач ком,20 а у на руч ју је но си ло сно
по ве зра ко ва.

– Жи ве ло про ле ће! – по ви ка ше хи ља де гр ла...
про ле ће се за до вољ но сме ши ло, па угле дав ши пањ крај пу та,21 по су га зе

ле ни лом и се де на ње га да се ма ло од мо ри. а из го ми ле се ста до ше из два ја ти 
по је ди не трав чи це, бу бе и пти це и при ла зи ти про ле ћу, да се с њим упо зна ју.22

пр во при ђе она ви со ка трав ка и ре че:
– Зар си ме за бо ра ви ло, ми ло про ле ће! Ја сам ку ку рек, твој вер ни ве сник. 

И ове го ди не сам ја пр ви ја вио да ћеш уско ро до ћи.
– Бу ди увек свеж, и млад и ви сок! – бла го сло ви га про ле ће.
За ку ку ре ком при сту пи ве тар ју жњак и за гр ли про ле ће, го во ре ћи му:
– Ја сам ти утро пут, раш чи стио сам сме то ве сне жне са ста за, од ву као лед 

са по то ка.
– не ка ти ру ке увек бу ду вред не и то пле, – бла го сло ви га про ле ће.
Та да му ла ста па де на ра ме и за цвр ку та:
– ни ко ти ни је вер ни ји од ме не. Чим чу јем да ћеш ско ро у на ше кра је ве, ја 

по ју рим с ју га, да те пр ва по здра вим.
– не ка ти ср це увек бу де вер но23 – и њу бла го сло ви про ле ће.
на јед ном па жњу про ле ћа при ву ко ше мо дра кри ла јед не од три ју трав чи ца, 

и упи та:
– а ко је оно та мо, крај бу се на?
– не ка без и ме на трав ка – од го во ри па ко сно24 оса.
– То је трав чи ца што жи ви у бре сто вом жбу ну, са сво је две дру га ри це. она 

је вр ло сти дљи ва и не сме да ти при ђе25 – ре че вра бац.
али кад је про ле ће по зва, трав ка мо дрих кри ла при ђе бли же.
– Зва ћеш се од сад26 љу би чи ца27 – кр сти је про ле ће.
Тад му при ђо ше ње не две дру га ри це, а 28про ле ће ону трав ку28 са зве здом 

на гла ви на зва ја гор че ви ном, а ону дру гу, ру жи ча стог око врат ни ка, ви си ба бом.
не ко ли ко окол них пру ти ћа му се по кло ни ше по том до зе мље, и29 оно их 

по ми ло ва, те од мах по ста до ше зе ле ни.
нај зад, кад се до бро од мо ри ло у тој шу ми, про ле ће се ди же да иде. пти це 

се по ди го ше у зрак над ње го вом гла вом и за пе ва ше све у глас не ку по зна ту про
лећ ну хим ну. пче ле, осе и бу би це по ђо ше да га ис пра те, зу је ћи ти хо.

а ви си ба ба, ја гор че ви на и љу би чи ца ма ха ху му са бу се на, док ни је за брег 
за ма кло. по сле одо ше на про пла нак у шет њу.
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Три ја го де

по ђу три ру ме не се стри це ја го де у шет њу. узме сва ка тро пер ни зе ле ни сун
цо бран, и упу те се у сме ху по ред шум ске ста зе. ли сна тим сун цо бра ном 

скри ва ле су сво је слат ко ли це од про ла зни ка, јер им је би ло по зна то да де ца во
ле да их је ду, а де це је у шу ми увек би ло.

кад су се ро ди ле на јед ној бу ко вој низ бр ди ци, би ле су три бе ла цве та као три 
сне жне зве зди це. Та да су се дру жи ле с1 леп ти ри ма, хва та ле се с њи ма у ко ло и 
игра ле, и ни ко ни је мо гао из да ле ка ра за бра ти њих од леп ти ра. Још у то до ба, док 
су на гла ви има ле те бе ле ше ши ри ће као и сва ко ма ло де те, оне су че жњи во по гле
да ле низ ста зи цу и же ле ле да се спу сте на ка кав ши рок про пла нак да се по и гра ју.

Сад су жу ри ле, све ру ме не од сун ца, про кра да ју ћи се из ме ђу жи ла, ка ме ња 
и ви со ке шум ске ма хо ви не. уз пут2 их је шу ма гле да ла са ди вље њем. пти це су 
пре ста ја ле да пе ва ју и до шап та ва ле су јед на дру гој:

– Гле, про ла зе ле по ти це, три ја го де.
а ја го де су уми ља то про ви ри ва ле на њих, иза сво јих тро пер них сун цо бра на, 

и сме ши ле се.
леп ти ри су при њи хо вом про ла зу ма ха ли кри ли ма као ма ле ним ша ре ним 

за ста ва ма. Мра ви су се бр зо уре ђи ва ли у ду ге че те и по вој нич ки их по здра вља
ли. а из над њи хо ве гла ве ле те ле су стал но три пче ле и сви ра ле им као ма ли му
зи кан ти, да би им шет ња би ла још при јат ни ја. Ја го де су би ле оча ра не ово ли ком 
па жњом; оне ни су ни зна ле пре то га да су та ко оми ље не.

на јед ном се на ста зи ука за не ка де вој чи ца. она се са ги ња ла бе ру ћи цве ће. 
Већ је у ру ци има ла пу но ка ран фи ла и ру мен ка стог ли шћа с не ког ши бља. али 
као да јој то ни је би ло до ста, она је раз гр та ла тра ву па жљи во гле да ју ћи као да 
је не што из гу би ла у њој.

Три се стри це се мно го упла ши ше, јер су зна ле, чим их угле да, да3 ће их убра
ти. За то се оне још па жљи ви је са кри ше иза сво јих сун цо бра на.

али де вој чи ца се по пе на бре жу љак из над ста зе па ста де пре вр та ти лист по 
лист, трав ку по трав ку, и та ко се чак до та че и њи хо вих ли сна тих сун цо бра на.4 
Се стре, ви де ћи да им пре ти ве ли ка опа сност, са кри ше се бр зо у су хе ча ши це 
лањ ског жи ра, и та мо, као у не кој ча у ри, ћу та ху упла ше но.

али се де вој чи ци сви де ше те су хе жи ро ве ка пе, па по че да их ску пља, да јој 
бу ду лон ци, шо љи це и ча ше за лут ку.
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Тек са да је на ста ла пра ва опа сност. ни ср це у зе ца та ко не дрх ти као што је 
дрх та ло њи хо во ма ло ср це. ни су ви ше зна ле ка ко да се кри ју.

али у том ча су зе ле на бо ги ња шу ме по сла им спа си о це. Спу сти ше се од не
куд три ве ли ка, не по зна та им леп ти ра ко ја им шап ну ше:

– Ми смо до шли да вас спа се мо. Зе ле на бо ги ња шу ме нас је по сла ла. Изи ђи
те бр зо из жи ро вих ча ши ца и се ди те нам на кри ло.

Ја го де се мно го об ра до ва ше, изи ђо ше из сво јих мр ких ку ћи ца и сва ка се де 
на кри о це по јед ном леп ти ру, а они их по ди го ше ви со ко из над де вој чи це, ко ја у 
чу ду гле да ше ову нео бич ну сли ку.

леп ти ри су ти хо од ла зи ли из над шу ме и ја го де су има ле вре ме на да по сма
тра ју свет ис под се бе. Ви де ше ка ко се у до ли ни бе ли се ло око кри ву да ве ре ке, 
ка ко ов це као жи ви круп ни цве то ви сто је по па шња ци ма; а нај ви ше их об ра до
ва кад спа зи ше де вој чи цу, од ко је им је пре ти ла опа сност, ка ко из ла зи из шу ме 
ту жна што ни је на бра ла ја го да.

утом5 се леп ти ри за у ста ве6 на нај ши рем ли сту јед не ста ре бу кве, где се 
сун ча ла ма ле на бо ги ња шу ме. она је има ла на гла ви не ку сјај ну бу би цу и би ла 
опа са на сун че вим љу би ча стим зра ком. а би ла је та ко ру ме на као се стре ја го де. 
ка да угле да спа си о це леп ти ре са ја го да ма, она се то ли ко об ра до ва да им из за
хвал но сти на цр та на кри лу још по јед ну див ну ша ру. За тим по са ди се стре на 
лист по ред се бе, ра до сна што их је спа сла од де вој чи це.

кад је већ би ло пред ве че и ја го де се спре ми ле7 да се вра те ку ћи, упи та их 
бо ги ња шта би нај ви ше же ле ле да им учи ни. а оне све три у глас по ви ка ше да 
би же ле ле да по ра сту као ба штан ске ја го де и да жи ве у не ком се о ском или град
ском вр ту.

Бо ги ња их за и ста од мах пре тво ри у го спо ђи це ба штен ске8 ја го де, али им 
ре че да оста ну у шу ми, јер у гра ду и се лу има мно го де це, ко ја би их по је ла чим 
их угле да ју,9 и та ко их на кри ли ма леп ти ра по сла опет у шу му – са мо не смем да 
ка жем ку да, јер би де ца бр зо по тр ча ла та мо, да их уз бе ру.
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Три па туљ ка

Да ле ко не где у пла ни ни жи ве ла је си ро ма шна се о ска по ро ди ца. Ро ди те љи су 
по цео дан ора ли, ко па ли и же ли код дру го га, да би сво ју де цу ис хра ни ли. За 

то вре ме, де ца, два ма ња1 де ча ка, оста ја ла су код ку ће са ма и игра ла се. Њи хо ве 
игре ни су би ле слич не игра ма ва ро шке де це. ови ма ли ша ни су 2пра ви ли сви ра
ли це од вр бо ва пру ћа, пле ли ко та ри це,2 пра ви ли во де ни це на по то ку што је те
као по ред ку ће. по не кад су зи да ли ку ћи це крај оба ле и кр чи ли ста зе кроз жбу ње.

Јед ног да на ра но ују тру, оду Сто јан и Ми лан, та ко су се зва ла де ца се ља ко
ва, на по ток и поч ну гра ди ти во де ни цу. пр во на пра ви ше бра ну на го ми ла ва ју ћи 
ка ме ње и пе сак са му љем. под слап што је па дао са бра не ста ве по ду жу мот ку 
на чи јој су сре ди ни би ла ле пе за сто по за ба да на ма ла дрв ца као па о ци3 на точ ко
ви ма. Мот ку на сло не на др ве не ра чве, за бо де не с обе стра не ре ке. Та ко је во да,4 
па да ју ћи,5 окре та ла то чак, и ни је га мо гла од не ти. овај по сао био је го тов тек 
уве че, и де ца се вра те ку ћи, тек кад је уве ли ко пао мрак. Из ју тра ра но отр че да 
ви де да ли во де ни ца и да ље ра ди. кад има ју шта ви де ти: на оном ме сту где су је 
са гра ди ли,6 ни че га не ма. по ток са мо те че као што је и пре те као. по тр че де ца 
низ во ду да ви де7 да се ни је то чак где год за у ста вио, за ка чио за ка мен. Та ко иду ћи 
низ во ду,8 да ле ко на и ђу на сво ју во де ни цу, сто ји иста исто вет на, са мо на са свим 
дру гом кра ју по то ка.

Де ца про сто ни су мо гла да до ђу се би. по ку ша ју да опет вра те то чак на 
ста ро ме сто, али он се ни је дао из ва ди ти из ра ча ва као да је при ко ван. За то се 
Ми лан и Сто јан ту жни вра те ку ћи, чу де ћи се9 шта 10ће то би ти10, али не мо гу ћи 
да се до се те.

а ево шта се до го ди ло.
крај се ља ко ве ку ће у нај гу шћој шу ми жи ве ла су три па туљ ка: Се до бра ди, 

Цр но бра ди и Ри ђо бра ди. Док су 11де ца пра ви ла сво ју11 во де ни цу,12 па туљ ци су 
ви ри ли иза гра на,13 и, чим су14 оти шли ку ћи, Се до бра ди ре че:

– Хај де да де чи ју во де ни цу пре ме сти мо на дру го ме сто. Мо гли би смо на 
њој бра шно мле ти.

Цр но бра ди па ту љак при ста де од мах али Ри ђо бра ди при ме ти:
– при ста јем на то, са мо ако но ћас не бу де ме се чи не, јер ви зна те: ви ди ли 

нас на злом по слу ма ко је људ ско око, од мах ћу се ја пре тво ри ти у гру мен зла та. 
Се до бра ди у гру мен сре бра а Цр но бра ди у гру мен угља.
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ка ко те но ћи ни је би ло ме се чи не, па туљ ци сло бод но изи ђу на ре ку и пре
ме сте де чи ју15 во де ни цу, уде сив ши је исто она ко16 ка ко су је де ца би ла уде си ла, 
па са ме љу на њој вре ћу бра шна за су тра дан.

кроз не ко ли ко да на де ца на пра ве на оба ли ка ме ну ма лу ку ћу, огра де је 
пру ћем, и кроз дво ри ште про се ку ста зу ре ђа ју ћи шљу нак до шљун ка. уве че, 
кад су би ли го то ви,17 оду ку ћи, је два че ка ју ћи18 да опет иду на игру.

али чим су де ца оти шла ку ћи, па туљ ци, ко ји су ви ри ли иза жбу на, изи ђу на 
оба лу ре ке и ку ћи цу пре не су да ле ко у шу му и са кри ју је ме ђу жбу ње. ка ко су 
би ли вр ло ма ли, ми сли ли су да се сва тро ји ца у њој на ста не.

кад ују тру де ца до ђу на оба лу и ви де да им не ма ку ћи це, ста ну је тра жи ти 
по око ли ни. И зби ља је на ђу ме ђу жбу њем, сто ји иста она ква ка ко су је она са
зи да ла, и око ње исти плот и иста ста за од шљун ка. по ку ша ју де ца да је вра те на 
ста ро ме сто, али се ни ка мен ни дрв це не да ду с ме ста ма ћи, као да су при ко ва ни.

Де ца се пла чу ћи вра те ку ћи и ре ше се да иду ћи пут чу ва ју стра жу по ред 
сво је ру ко тво ри не, те да ви де ко то пре но си на дру го ме сто19 оно што она на
ме сте крај по то ка. И та ко, кад по сле не ко ли ко да на са зи да ју ма лу хле бар ни цу, 
са мо ча ском свра те ку ћи, да би за ва ра ла траг, и од мах опет кра дом до ђу да вре
ба ју ло по ве.

Тог ве че ра ме се чи на је си ја ла као дан и на по љу се све ви де ло. Ви дев ши ме
се чи ну,20 Ри ђо бра ди21 ни је ис пр ва хтео да иде у кра ђу, пла ше ћи се да га ка кво 
људ ско око не опа зи, али га дру га дво ји ца на го во ре:

– Сад де ца уве ли ко спа ва ју – ре ко ше они22 – па мо же мо спо кој но у кра ђу. 
Ви део си ка ко је ле па ма ла хле бар ни ца, тре ба да је пре не смо крај ку ћи це, па да 
у њој пе че мо хлеб.

Та ко и Ри ђо бра ди23 при ста де, те по ђу у кра ђу. али тек што су они по че ли 
да пре но се хле бар ни цу, а де ца их угле да ју, па се Ри ђо бра ди24 пре тво ри у гру мен 
зла та, Се до бра ди у гру мен сре бра, и Цр но бра ди у гру мен угља.

Де ца све то бла го од не су ку ћи и по сле су са сво јим ро ди те љи ма жи ве ла 
спо кој но и има ла чи ме да се шко лу ју.
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Ме се че ва ша ла

ако сте ка год гле да ли у ме се че во ли це, мо гли сте ви де ти ка кав је то ло ла и бес по
сли чар,1 но си ка пу на кри во,2 увек је пи јан и сме је се. не бри не се он мно го о 

сво јој ду жно сти да но ћу осве тља ва зе мљу. Час оде иза обла ка и не ма га по по ла 
са та. Час вр ло ка сно до ђе на по сао, кад већ љу ди по раз би ја ју но се ве3 у мра ку. Час 
опет по жу ри и су ви ше,4 сун це5 још ни је за шло6 а он се ја ви. И што је нај го ре,7 
има на ви ку да пра ви са љу ди ма и жи во ти ња ма ша ле. пу шта не ка ко на ро чи то из 
сво га фе ње ра све тлост, да обич не ства ри њо ме оба сја не по ста ју или мно го стра
шне или мно го сме шне. а он се са мо ки ко ће с8 не ба ужи ва ју ћи у сво јим ша ла ма.

Та ко се пре не ко ли ко да на на ша лио са зве ри ма на Ме двед ни ку. Ви део је 
ка ко не ки ма ли9 зе ка ше та крај по то ка ди ве ћи се ме се чи ни. Ме сец он да бр зо, 
да би га упла шио, та ко ба ци све тлост из свог фе ње ра на кла ду крај по то ка10 да 
се она учи ни као11 ло вац у зе ле ној до ла ми,12 а окол ни па ње ви као пси ко ји око 
ње га чу че. Су ву гра ну крај кла де пре тво ри у пу шку, ка мен у со ко ла.

Си ро том зе цу се сле ди крв у жи ла ма кад ви де лов ца13 крај по то ка па по ју ри да 
ја ви оста лим зе че ви ма да бе же, док се ло вац ни је про бу дио. Ска као је све по три 
ме тра, док ни је до шао до зеч јег14 ле гла. пре пла ше ним гла сом им та да до вик ну:

Зе чи ћи, хи тра ско ка,
да чу је те тај ну.
С оне стра не до по то ка,
где је гу ста тра ва,
не ки ло вац спа ва
и о на ма са ња
ис под гу стог гра ња.

кад су чу ли то зе че ви, наг ну да бе же куд ко ји. не ки по ју ре у по ље,15 не ки се 
са кри ју у гу сте жбу но ве, не ки се упу те чак у дру гу пла ни ну. ни је дан,16 на рав но, 
ни је хтео да че ка да се ло вац про бу ди. али што су ви ше бе жа ли, све ви ше их је 
страх хва тао и уз пут17 су већ ја ви ли ја зав ци ма:

Бра ћо на ша, ја зе,
18бе жи те у ја ми це,
це ла шу ма зна
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да су лов ца два
за спа ла19 у тра ви
где се по ток пла ви.

Ја зав ци ни су би ли мно го хра бри ји од њих и још стра шни је на ки те уз пут20 
ли си ца ма при чу:

ли си це, би стри це,
и до бре и зле,
да чу је те све:
у зе ле ној го ри,
где по ток жу бо ри
и пе чур ка зри
ле же лов ца три.

по сле ово га је већ на ста ла пра ва гу жва21 у шу ми. Ве ве ри це су по ла ко, ста
ра ју ћи се да не шу шну и не по ме ре ко ју гра ну, по шле низ по ток да ви де је ли 
исти на што су чу ле, али им не ки за о ста ли зец бе же ћи до вик ну:

Ве ве ри це, ве ве ри це,
ма ни те се не ве ри це,
бе жи те у свет.
крај по то ка пет
злих ло ва ца спа ва,
у лов на ме ра ва.

он да су и оне на гле у бек ство. у не кој ја ру зи из не на да чу ју где нај ста ри ји 
вук,22 сав пре пла шен,23 при ча чо по ру дру гих:

Бра ћо ву ци, по по ру ци
до шли сте на збор.
у шу ми нам24 крај по то ка
спа ва стра шан створ.
Бра ћо мо ја ву ци,
ду ги су му бр ци,
бра да му је бе ла,
у ру ци му стре ла,
а 25пу шка му25 љу та
ле жи украј пу та.26

кад су чу ле да су се пре па ли и са ми ву ци, ста ну пре ска ка ти све по де сет 
гра на на јед ном. И та ко се јед ној но га омак не те пад не ста ром ме две ду на ле ђа. 
27он је та да27 баш ше тао сав бла жен по ме се чи ни и хла дио се гра ном бу кве, 
јер му је још би ла28 вру ћи на од днев не же ге. он се стра шно на љу ти на ве ве
ри цу и хте де је при гње чи ти ша пом, али му она ре че због че га му је та ко не
спрет но па ла на ле ђа, те он29 за бо ра ви на њу и по тр ча да ја ви но вост ме две ди ма, 
спо ти чу ћи се, она ко те жак, сва ки час о ка ме ње. Сре ћом сре те не ког мла ђег 
ме ду и за по ве ди:30
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________    Патуљкова тајна   ________

Тр чи, ме до, не се ди,
не ка бе же ме две ди,
ло ва ца се че та
на ме две де кре те,
сви дво цев ке но се,
и ло вач ки рог.
31Тр чи, ме до, не се ди,
сви ма ја ви то!31

Мла ди ме двед од ју ри да од не се по ру ку,32 а ста ри се по сле не ко ли ко ча са ка 
то ли ко за ду ва да мо ра де се сти под др во. но ге су га од ре у ма ти зма бо ле ле а у 
плу ћи ма га гу ши ло, јер је зи ми од ле жао за па ље ње. по што је стар био и за бо ра
ван, мо жда би не ка ко33 стра шну опа сност и за бо ра вио, да ни су на све стра не 
око ње га пти це упла ше но цвр ку та ле:

у обла ке бе ле
бе жи мо сад ми,
до ле ис под је ле
стра шан ло вац спи.
Спа ва ло вац ста ри
у тра ви ду бо ко,
пси пре пе ли ча ри
и још љу ти со ко.

Мо жда би си ро ти ста ри ме двед и умро од стра ха и му ке што не мо же и он 
не где да по бег не, да се тог ча са ни је по ја ви ло ме се че во лол ско ли це иза је ле и 
до вик ну ло му ки ко ћу ћи се:

Хихихи,
шта им би!
То је ша ла
са мо ма ла:
ни ти ло вац по сто ји34

ни ти пу шка, ни ти пси.
Ја ви ово сви ма ти.

Ре кав ши то,35 ме сец је по бе гао за обла ке по нев ши са36 со бом и свој фе њер,37 
а ме двед се на шао у мра ку. Дру го ме би се но ге од ра до сти пре се кле, али су ње му 
про ра ди ле, и ју рио38 је да ја ви зве ри њу ра до сну вест.

а кад се пред зо ру све вра ти ло у шу му и ви де ло уме сто стра шног лов ца 
крај по то ка кла ду об ра слу ма хо ви ном, за кле ло се да ће се осве ти ти ме се цу због 
пре тр пље ног стра ха. а то кад бу де би ло, ја ћу вам39 ис при ча ти.
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пРо За За Де Цу оБ Ја ВЉе на  

у пе РИ о ДИЧ нИМ пу БлИ ка ЦИ Ја Ма  
(1927–1971)
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Три врап ца

Жи ве ла су три врап ца у не ком вр ту. Де ча ци, кад су про ла зи ли ули цом, ни су 
мо гли да их раз ли ку ју.

али су сва три врап ца, по при ро ди сво јој твр до гла ва и бун тов на, хте ла по
што по то да се раз ли ку ју. Је дан је твр дио да му је кљун за по ла ми ли ме тра ду жи 
не го у оста лих. Дру ги је твр дио да ме ђу пер јем око гу ше има јед но ру мен ка сто 
влак но, што дру га дво ји ца не ма ју. Тре ћи је го во рио да му је ср це ве ће не го у 
ње го вих дру го ва ко ли ко је ве ли ка јед на бу бама ра.

За то је сва ки хтео сво је за себ но име и ни је при зна вао оп шти на зив: врап
ци. За то је сва ки хтео по је дан за се бан џбун у вр ту на ком оста ла дво ји ца не би 
сме ла цвр ку та ти ни пљен тра жи ти. За то су се веч но ре по ви ма, кри ли ма и кљу
но ви ма бо ри ли.

Ме ђу тим де ца и дру ге ти це и да ље их зва ху про сто врап ци ма, или пр вом 
да ва ху име тре ћег, а тре ћем име дру гог, не мо гу ћи да уви де раз ли ку, о ко јој су 
те ма ле, сва дљи ве ти це при ча ле.

Јер, ка да би у врт од не куд па ло зр но, сва три су врап ца под јед на ко жуд но 
на зр но по ле те ла. Јер, ка да би ко бац пра вио све ма ње и ма ње кру го ве над њи
хо вим вр том, сва тро ји ца су се хра бро за гр ли ла кри ли ма и та ко на чи ни ла од 
се бе ве ли ку стра шну ти цу. а, ка да би Бог у ве дре да не по зи вао ти це у не бо, сва 
три су се врап ца, и ако ра зним пу те ви ма, су сре та ла под истим обла ком или 
истом зве здом.
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Ђа ци

– опет ме сру шио, ре че де чак оцу упла ше но, али чи не ћи се смео, не би ли га 
од мах по ми рио са суд би ном.

Сто лар оста ви рен де, стре се са те зге сјај ну спи рал ну стру го ти ну, па се де и про
ме ње ним гла сом, окре ћу ћи очи пра шљи вом, зе лен ка стог ста кла про зо ру, упи та:

– ка ко то опет, по бо гу? па огру бе лим пр сти ма ра за ви бе лу бу ко ву спи ра лу. 
Ра ди о ни ца ми ри са ше на др во. ала ти се су мор но си ја ху као мир на је се ња ре ка.

– ка ко то, по бо гу? опет ре че отац и ово га пу та се осме ли да по гле да у си на.
И де чак бе ше сме ли ји, јер је увре бао сла бост оче ву.
– не знам. по гре шио сам са мо јед ну го ди ну. уме сто пре Хри ста, ка зао сам 

по сле Хри ста.
– Зар се учи и не што пре Хри ста?
– Све се учи. Ви ше има пре Хри ста не го по сле.
– па до бро, ко је он да Ср би јом вла дао?
– ни је Ср ба тад ни би ло. Ти ми слиш са мо се о њи ма учи. Си гур но ни си 

ни кад ни чуо о асир ци ма, Ми сир ци ма, Ва ви лон ци ма, Фе ни ча ни ма, Хе ти ма.
Сто лар као да осе ти по што ва ње пре ма свим тим, стра ним име ни ма. он 

ми шља ше: „Да ми три је ди ни це да, не бих све то мо гао по пам ти ти. али хо те ћи 
да са чу ва свој ро ди тељ ски углед ре че:

– ни сам чуо о њи ма. Ме ни то и не тре ба, већ сам стар. оно што ми је тре
ба ло, то сам ја на у чио. а ти, си не, ако хо ћеш да бу деш го спо дин зап ни. За што 
да не на у чиш ту исто ри ју, кад би то ли ка име на по пам тио?

очев глас се ко ле бао из ме ђу стро го сти и бла го сти.
– па ето, по гре шио. Ста вио сам слу чај но плус пред ту го ди ну, а тре ба ло је 

ми нус. Ми нус, знаш, зна чи да је пре Хри ста.
Де чак бе ше већ са свим спо ко јан, тре ну так, ко га се пла шио, бе ше про шао у 

ми ру. оцу се тад учи ни да ће раз го вор, бо ље те ћи, ако ру ке за по сли, да ће та ко 
мо ћи би ти стро жи ји. Де ти ња га је си гур ност вре ђа ла.

– а за што да не ста виш ми нус? ре че он тад из не над но стро го, и за шу шти 
оштро рен де том по да сци. – Ја се му чим и ра дим по це ли бо го вет ни дан не би 
ли те учи нио чо ве ком. Љу би ша ком ши јин је си гур но ста вио ми нус.

отац го во ра ше у се би: „па и јест те шка шко ла: ко ли ко са мо те шких ре чи. 
И он да ни су то са мо го ди не по сле Хри ста, већ и пре.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

– ко ли ко, ка жи ми, има тих го ди на?
– ко ли ко? Ми сир ска исто ри ја по чи ње на пет хи ља да го ди на пре Хри сто вог 

ро ђе ња, а асир ска на че ти ри. И о њи ма бих знао ле по да при чам, али он не да...
– ка ко не да?
– не да та ко. Хо ће он да пи та крат ко што он хо ће. не пу шта нас да при ча мо 

од по чет ка.
уђе у ра ди о ни цу ком ши ја. Љу би шин отац, ру ку га ра вих од гво жђа, и хук

нув ши се де на сан дук.
– онај мој ни ка ко да по пра ви је ди ни це. Са мо га, ка же, про фе сор про зо ве, 

за да, и ве ли: ра ди. ни пр стом да мак не, да му по мог не. е, па знаш шта... „Иди 
ми ча ском зо ви Љу би шу“, пре ки де се Љу би шин отац, не же ле ћи по не ком на го
ну, или по не ком чу ђе њу, пред де те том да го во ри про тив про фе со ра. – е, па знаш, 
шта, бра те, за то сам га и по слао, да га на у чи. а онај опет из фран цу ског, ве ли, 
хо ће сва ку реч. е, па, бра те, ни је ни то ла ко, ја не мо гу не кад да се се тим срп ске 
ре чи. И све, ка же, хо ће кроз нос? па зар ти сви Фран цу зи го во ре кроз нос? Тре
ба ло би то ви де ти, ис пи та ти, да нам де цу не му че.

Сто лар очи глед но ни је био то ли ко ра то бо ран. осе ћао је ви ше стра хо по
што ва ње пре ма шко ли:

– ни је то до про фе со ра. Зна ју они шта ра де. То ли ке су шко ле на у  чи ли. 
уче, ка жу, по ше сна ест го ди на.

ко вач, Љу би шин отац, по ми сли: „Си гур но му си ну по пра ви ли је ди ни цу 
кад не да на њих“, и упи та сто ла ра пре ко зе ва ња:

– а ка ко је овај твој, је ли се из ву ко?
– он опет из исто ри је. ни је знао јед ну го ди ну. Тај про фе сор опет не ће да 

пу сти да де те при ча, већ за пит ку је оно што је те шко. учи их о не ким на ро ди ма 
пре Хри ста и са мих је го ди на око де вет хи ља да код та два на ро да. Ја не знам ка ко 
то. ако са мо сто ти део упам те, па мно го је.

– Мно го је. Ја кад уве че чи там на шу исто ри ју, тек са мо по ко ја го ди на ис кр
сне ме ђу сло ви ма као ку кољ међ пше ни цом.

кад уђо ше де ча ци, ко вач сто ла ре вог си на по тап ша то пло по ра ме ну. Ви де
ло се био му је мио, што ни је у успе ху да ље оте рао од Љу би ше.

– кад ти мо жеш ра чун и фран цу ски да на у чиш, ка ко да не мо жеш исто ри ју? 
Де де, ре ци ми, кад је би ла ко сов ска бит ка?

– Ми то не учи мо ове го ди не. не учи мо на ци о нал ну.
– не учи те о ко со ву и не ма њи? ка ко је то, то би тре ба ло из ви де ти. ни о 

Св. Са ви не учи те? а има ли их још мно го је ди ни це из исто ри је?
– Има их до ста. Јед но га је сру шио са мо што је ка зао да по сле Рам зе са III 

до ла зи Рам зес II, а тај ђак је ми слио да и фа ра о ни иду на тра шке као го ди не.
– ка ко то го ди не иду на тра шке?
– Ви не зна те зар да го ди не пре Хри ста иду на тра шке? а је дан је, зна те ли, 

ре као да је го ди на Хри сто вог ро ђе ња би ла ну ли те го ди не. по ме ша ло му се са 
ма те ма ти ком.

– ка ко то, по бо гу, уме ша се отац, да по ме ша Хри ста са ра чу ном?
– па та ко, ми сад учи мо две вр сте бро је ва; јед не са плус, а дру ге са ми нус, и 

у сре ди ни је ну ла. За то је тај ђак по ме шао.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

528

– Тре ба ло би ис пи та ти за што вас та квим бро је ви ма уче. а ре ци ми, да ли 
твој про фе сор тра жи да се фран цу ски из го ва ра кроз нос?

– Тра жи. Та ко Фран цу зи го во ре.
– ни сам ми слио, ре че ко вач сто ла ру, да су Фран цу зи та ко ту њав на род.
Де ча ци су хте ли да ис ко ри сте овај тре ну так њи хо вог раз го во ра и тра жа ху 

на чин да оду из ра ди о ни це. не мар но до ђо ше до вра та, и тад Љу би ша ре че бр зо: 
„Иде мо ми сад да учи мо“, па не са че кав ши од го во ра, отр ча ше низ ули цу.

Су тра дан ују тру де ча ци су ишли пар ком пред гра ђа. по ред свих је ди ни ца 
ли ца им се си ја ла не ста шним, за до вољ ством: раз го ва ра ли су о про фе со ри ма.

– Има те ли ви да нас Чи чин час? ка жу да се раз бо лео, див но би би ло, ако је 
исти на. Да је ли Чи ча код вас је ди ни це? пи та ше Љу би ша.

– Да је, али он је си лан чо век. Фи но нам об ја шња ва. И пра ви чан је: не це ни по 
је ди ни ца ма. Да си кра љев, да ће ти је ди ни цу. И мир је на ње го вом ча су, не сме ни ко 
да мрд не, од мах га про зо ве. Да нас баш има мо ње гов час. Дај Бо же, да се раз бо лео.

– а знаш ка ко Др ма ло код нас ра ди: чим је не ко бо ље об у  чен, од мах га 
стро жи је це ни. код ње га ти зби ља има ју цар ство они нај си ро ма шни ји. они, 
ка же, не ма ју ни књи га, ни то пле со бе. Ње га код нас не во ле бо га та ши.

– а ка ко он уми ру је?
– он и не уми ру је. ка же, ко ме не тре ба, не ка и не па зи. Ђа ци при ча ју да је 

и он си гур но био не ми ран.
– Хај де да сед не мо ма ло на клу пу, пред ло жи ста ри ји де чак. Сад ће про ћи 

го спо дин из фран цу ског. Сва ко ју тро иде са не ком го спо ђи цом. Је дан осмак 
нам је при чао, да му је то ве ре ни ца.

– Да ли ће да ва ти ма ње је ди ни ца, кад се бу де оже нио? пи та ше Љу би ша.
– То не ма ве зе, не мац је оже њен, па их да је као ки ше; а Чи ча се ни је ни же

нио, па их и он да је. не ма то ве зе, по но ви пе так зна лач ки и по кро ви тељ ски, па 
до да де: „а знаш, ми га мно го ви ше во ли мо, од ка ко се ве рио“.

– а ми на шег Раз ред ни ка це ни мо мно го ви ше од ка ко се ра ста вио од же не, 
ре че Љу би ша по но си то.

Ста ри ји де чак по том упи та за ми шље но:
– Је ли, да ли је ко год код вас за љу бљен?
– не ма то га код нас пре зри во ре че Љу би ша. а у ва шем раз ре ду?
– код нас ди ра ју оно га ве ли ког Ми ши ћа за јед ну уче ни цу из на ше ули це. 

ка жу та има са ме пе ти це.
– Жен ски ње је глу по, али бу ба, ре че Љу би ша ва жно. И чуо сам да код њих 

по кла ња ју оце не. по жен ским шко ла ма вла да ула ги ва ње.
по што је го спо дин из фран цу ског про шао без ве ре ни це, де ча ци по ђо ше 

раз о ча ра но за њим, ћу те ћи и гле да ју ћи па жљи во ка ко га зи, ма ше од не го ва ним 
ру ка ма, по здра вља про ла зни ке.

– па зи, ре че ста ри ји де чак ра до сно као да је на шао но вац на ста зи, па зи, 
ис це па ни му ђо но ви!

И ста до ше обо ји ца па жљи во да гле да ју, не ће ли по но во угле да ти окру глу 
ру пу на ђо ну.

– ки цош се нај бо ље код нас оде ва. он но си нај леп ше ма шне, шап ну ста ри
ји де чак.
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– ко ји ти је то ки цош?
– па пе тро вић, он и ва ма пре да је.
– а он, код нас ње га зо ву Глу мац. Ње га смо ухва ти ли у то ме да ни кад не да је 

је ди ни це, кад се ле по об у че. Ре ци, да ли он код вас за ки да?
– Баш он код нас по кла ња. али да ти ка жем шта је би ло ју  че. Ја ушао да 

узмем ма пе, оне би ле слу чај но у про фе сор ској кан це ла ри ји, а он, ки цош, при ча 
ка ко во ли са ла ту од цве кле, а онај ви со ки, што пре да је осмом, при ча не што ка ко 
му је стан скуп.

– Зар про фе со ри при ча ју о то ме? пи та за чу ђе но Љу би ша.
– ка жем ти. Је два ми је раз ред по ве ро вао. а је ли, пре пад ну ли се код вас 

про фе со ри, кад ди рек тор до ђе на час?
– пре пад ну се, те још ка ко. Чак се и Чи ча пре пад не.
– Го ре је то њи ма, тре ба да знаш, не го на ма. Ди рек тор до ла зи да ви ди ка ко 

нас уче, до да де по вер љи во и ти шим гла сом ста ри ји ђак.
Би ли су пред шко лом. Чи ча се жу рио по гу ре но, а очи це му ипак ска ку та ле 

ра до зна ло са пред ме та на пред мет. Фран цуз га по здра ви љу ба зно, али пра зно. 
он да при ђе не ки без и ме ни про фе сор, осмог раз ре да. За њим пе тро вић, или 
ки цош, или Глу мац про ђе ми мо де ча ке све же из бри јан и ми ри сан.

Љу би ша утр ча у учи о ни цу и за тво ри вра та.
– Глу мац ми ри ше, ре че дру го ви ма, не ће би ти је ди ни ца. ура!
а ста ри ји де чак ушав ши у раз ред оба зри во по гле да кроз вра та на школ ски 

сат. пет до осам! он се тад по пе на ка те дру.
– Мир! За ку ни те се да ме не ће те ода ти, па ћу вам не што на цр та ти на та бли.
– кад ма ла ре пу бли ка пе тог раз ре да обе ћа да ће ћу та ти, он на цр та на та бли 

ђон Фран цу зо ве ци пе ле, и вра ти се на ме сто.
по том на ста де ти ши на. Мо жда и ка ја њем ис пу ње на, али то би сва ком гра

ђа ни ну те ма ле др жа ви це би ло стид но при зна ти, и де ча ци по ла са стра хом, по ла 
са ра до шћу, че ка ху до ла зак Фран цу зов.
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Ми шко

За Ми шка сва при ро да и све ства ри жи ве јед ним на ро чи тим жи во том. За ње га 
се њи хо ва ду ша још ни је скри ла, ни не ку да по бе гла; он је слу ти, чу је, осе ћа у 

све му че га се так не по гле дом. а та ду ша ства ри, за ње го ве очи, тре пе ри као не
ки ро сни оре ол око све га. Ства ри за ње га иду, осе ћа ју, го во ре, де ла ју, ме ња ју 
са др жи ну, као да су пра ви не стал ни љу ди. Ми шко ве очи још ни су оту пи ле за 
бо је, ни ње гов слух за зву ко ве у при ро ди. он још пр ви пут слу ша жу бор по то ка 
и ве тра, и раз у ме их. Све око ло ње га има ње го во чи сто ср це, ње го ву нео б у зда ну 
не мир ну ма шту, све го во ри ње го вим ма лим, тек на у че ним го во ром.

Ста рин ска пећ у углу ње го ве со бе пре тва ра се че сто у цр но об у че ну же ну, 
са ко јом он раз го ва ра ра до зна ло. Дру ги пут она је вој ник у окло пу, и чу ва стра
жу од не ка кво га не по зна тог не при ја те ља. а тре ћи пут, кад ва тра у њој го ри, пећ 
је ста ра ве шти ца пла ме ног је зи ка. Цр теж ста ре ма пе на зи ду је увек огром на 
дво гр ба ка ми ла и ко ра ча ти хо кроз Са ха ру. Раз не пе ге по зи до ви ма, вра ти ма и 
по ду пре тва ра ју се у му ши це и па у ко ве. пе сма скри ве ног поп ца го во ри: „Чик 
ме, Ми шко, на ђи, – ва тра бук ће: „па да снег, па да снег, – а ме тал ни звук ча сов
ни ка на зи ду сва ки дан го во ри не што дру го. Че сто та мо не у мор но и ле по као 
па па гај ча сов ник ви че: „Др жи лоп ту. па вле“. –

па вле је Ми шков друг. Се де у ис тој пр вој клу пи тре ће га раз ре да. па и па
вле ни је Ми шку увек оно што је. Ње му се учи ни не ки пут као да је па влу уме
сто гла ве на ра ме ни ма ве ли ки бе ли ме сец. а ме сец опет, за уте ху па влу, ли чи 
Ми шку на до бру, на сме ја ну гла ву ње го вог дру га ра. Ви ди ле по, сме је се од не куд 
са не ба на ње га, при сла ња свој нос уз ок но, ко тр ља се као лоп та низ бр до, и на
је дан пут упад не у ја ру гу ода кле из ви ре се о ска ре ка. а оста ли дру го ви ли че 
Ми шку на не што са свим дру го не го што их ви ди учи тељ и ро ди те љи: на врап
це, на ве ве ри це, на јаг њад. Ива кме тов му ли чи на ја ре, а тро ји ца у по след њој 
клу пи чи не му се пра ви ку чи ћи, они са оштром њу шком што кроз плот ви ше 
ра до сно не го љу то ла ју на про ла зни ке.

по што је Ми шко по пов син, сва су де ца осе ћа ла ско ро оба ве зу да се игра ју 
оно га што он хо ће. „Ви ди те ли, ово, где сто ји мо, не ка бу де ли ва да. Ви ће те би ти 
ов це. Сте ва и ја смо ку чи ћи, а пр ви ко на и ђе, би ће вук. он да ће мо ми ла ја ти, а ви 
по бег ни те у тор. а тор не ка бу де ко ко шар ник. – Дру ги пут Ми шко је лоп та, она 
се о ска од кр пе, и ко тр ља се по сто пу та ни за стра ну. а не ки пут он је ве тар, док 
су дру го ви др ве ће, па их оба ра хук те ћи и ју ре ћи кроз дво ри ште.
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пут од Ми шко ве ку ће до шко ле пред ста вља пут кроз свет, кроз исто ри ју, 
кроз на род не пе сме и све мо гу ће пој мо ве ње го ве но ве ду ше. од мах, кад се спу
сти из воћ ња ка, сто ји на ула ску у шу му Ста ри на но вак, по лу о су ше ни брест, и 
ни чи је очи до де ти ње не би ту мо гле ви де ти људ ско би ће. Сто ји Ста ри на но вак 
и гле да где про ла зе Тур ци ли јев ња ни по ред се о ског по то ка, то јест се ља ци на о
ру жа ни ср по ви ма и ко са ма. Ма ло ни же ле жи кра ље вић Мар ко под је лом зе ле
ном, је дан млад по се чен храст ле жи бес по моћ но на сво јим окре са ним гра на ма. 
оне за Ми шка пред ста вља ју Мар ко ву до ла му. Бу здо ван је во да од не ла да ле ко, 
чак у вир бли зу шко ле. Де чак га ви ди кроз зе ле ни слој ду би не ка ко мир но ле жи 
окру жен ри ба ма и пу но глав ци ма. Мо дре, во дом из ло ка не пло че на по пу та зна че 
раз ва ли не гра да Сме де ре ва, а не ви ни ма ли гу ште ри су акре пи по не кад, а по не
кад ажда је што се сун ча ју на оба ли гор ских је зе ра. пред са мом шко лом сто ји 
Вук ка ра џић и др жи пе ро у ру ци. Го ло глав је, а уме сто фе са сто ји му не ка 
огром на ти ца цр них кри ла на за тиљ ку. Већ тре ћу је сен ви ђа Ми шко ти цу на 
Ву ко вој гла ви; ни ка ко да од ле ти.

До ђе зи ма и учи тељ го во ри, ка ко да ле ко на пла ни ни спа ва ју у сво јим ја зби
на ма ме две ди, и ве ве ри це у шу пљи ни др ва.

он да ка ко ис под сне га у зе мљи при ро да већ спре ма про ле ће, и, чим зи ма 
оде, ни ћи ће ја гор че ви не и ви си ба бе; ка ко ти це је два че ка ју да се вра те са ју га. 
а пећ у учи о ни ци бук ти, и кроз про зор се ви ди ли ва да, сва као од бе лих ма лих 
зве зда, па мр тва ре ка, и пре ко ре ке шу ма по кри ве на ти хим сне гом. а Ми шко 
ми сли: „Та мо су ме две ди, ићи ћу са мо до вра та од пе ћи не, да их ви дим ка ко 
спа ва ју.“ а он да ка же смер но учи те љу: „Мо лим вас, го спо ди не, да пи јем во де.“

про ђе је дан сат, па дру ги, па тре ћи, а Ми шко пи је во де. То јест он иде пр во 
ла га но, ла га но, кроз ход ник, дво ри штем, и он да јур не у трк, кад је си гу ран да га 
ни чи је очи не пра те. пред њим се ука же за ле ђе на ре ка. Ис под бе ле, зра ка сто 
за ле ђе не ко ре чу је се ду ша по то ка жу бо ри. Ми шко ми сли ри бе ме ђу со бом раз
го ва ра ју ка ко да по бег ну, и узме оштар ка мен, да њи ме на пра ви вра та на ле ду 
за ро бље ни ца ма; али њих не ма ни ка ко да се по ја ве. Та да Ми шко ми сли да је ре ка 
мо жда од зи ме умр ла и ри бе да су у њој по мр ле. а пре ко ре ке бли ста се шу ма, по 
вр ху бе ла, а у под нож ју се пла ви као не бо. а све ми ри ше на зи му, на снег, на не ку 
не по јам ну ле по ту. И Ми шко иде све да ље. „ка ко чуд но шу ма ћу ти“, ми сли он, 
„мо ра да ме две ди не где у бли зи ни спа ва ју.“ он га зи по цел цу, за ви ру је ус треп
та ла ср ца у пу ко ти не тру лих ста ба ла, на ги ње се над ја ру гу. не ма ме две да, не ма 
ве ве ри ца. он да бар да ви ди шта је са ви си ба ба ма, да ли је исти на, ка ко ка же 
учи тељ, да се на ла зе не где спрем не да ник ну. И та ман већ про мр злим ша ка ма 
хо ће да раз гр ће снег, а чу је ви ку; тра же га. учи тељ по шао са шта пом и школ ским 
мом ком у по те ру.

про ле ће. про зо ри на учи о ни ци отво ре ни. ула зи ши ро ким мла зе ви ма не
бо, ми рис зе мље и пр ве тра ве; а сун це се игра на Ми шко вим пр сти ма. учи тељ 
при ча ка ко су бу бе из ми ли ле из зе мље, ка ко су се мра ви ужур ба ли у сво јим 
под зем ним ход ни ци ма, ка ко ће од не куд пре ко по то ка до ћи ти це. И Ми шко 
опет ожед ни. опет иде ти хо ход ни ком, дво ри штем, па се оти сне у трк, кад угле
да ожи ве ли по ток. Сед не на ка мен и гле да ка ко пре ко шљун ка по ток глат ко те че, 
ми лу је окру гло бе ло ка ме ње, дрх ти не ка ко у свом то ку, згу сне се у сре бро, на би ра 
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се као кр љушт у ри бе и пре ли ва ра зно бој но. „од че га ли се по ток пра ви“, ми сли 
Ми шко, и шта то го во ри? ка ко ли се пи шу та сло ва што их он го во ри?“ над по
то ком се на гле вр бе. Ми шко их гле да, гле да и на јед ном му се учи ни као да су то 
не ке же не, пра ље, за га зи ле у во ду до ко ле на, и та ко ма ло за дре ма ле. по том опа
зи пре ко по то ка обо ре но су хо др во, ле жи као не ка огром на сто но га. он ве ру је 
да је оно сто но га и да ће сад на ње га, па скре не очи опет на по ток, да би се охра
брио. И на је дан пут ли це не ког бе лут ка по че на Ми шка да се сме је гро хо том. 
пра во не ко де чи је ли це: обра зи глат ки, зу би бе ли, два ве ли ка сме ђа ока и но сић 
цр вен. И све та ко по че да се пре тва ра у људ ска би ћа: ве ли ка сте на по крај во де 
при ка зу је му се као ње гов учи тељ, на мр штен се ди за сто лом и гле да га стро го 
пре ко на о ча ра. И Ми шко бр же по ђе да ље уз во ду. на дну јед ног ви ра огле да се 
облак. „ка ко је облак леп, кад је у во ди, леп ши је не го на не бу“, ми сли Ми шко и 
на ги ње се жед но над вир. И та ко му чуд но бу де: не мо же да раз у ме на ко ји се то 
на чин на пра ви сли ка обла ка у во ди. И до ђе Ми шку не ка ко бол но од то га не ра
зу мљи вог, при ти ску ју га су зе у гр лу.

на де сној стра ни је ли ва да, зе ле на, без и јед не жу те или цр ве не пе ге цве та. 
Ми шку се чи ни као да је ли ва да Ру си ја, о ко јој му је отац ју че го во рио. И кре не 
се та ко у Ру си ју. Чуд но му је са мо где су ва ро ши, се ла, ре ке. на јед ном опа зи 
зби ља ва рош: ве ли ки мра ви њак баш усред са ме Ру си је. И поч не де те да слу ша 
не ће ли чу ти шта го во ре ти ма ли љу ди, мра ви. кад на са мом вр ху Ру си је ле жи 
лав, има ве ли ку гри ву, но ге пред ње ста вио под бра ду па ра лел но, и ма ше, луп ка 
ре пом. по ла ко, да га лав не опа зи, по ђе му Ми шко бли же. ка ко је са мо стра шан 
тај лав: гри ва му је зе ле на, зу би цр ни, реп огро ман.

опет Ми шка тра же; опет је ка жњен це ло по под не ста ја њем. али ње му ни је 
жао. он та да бо ље ви ди кроз про зор. Њи ве и ли ва де ни жу се пред ње го вим по
гле дом као ши ро ко мо ре. Де чак их пре бро ди очи ма у ча су, и па жња му се за у ста
вља да ле ко не где на крај њем ви ди ку. Та мо му се увек чи ни да ви ди крст на ком је 
Хри стос рас пет. И је дан бео ан ђео – ма ли облак – че сто леб ди над кр стом. Де сно 
сто ји пи лат об у чен у зе ле но гра ње, и час др жи мач, час ве ли ки учи те љев прут у 
ру ци. пред крај да на ви ди де чак Хри ста где вас кр са ва, уз ле ће на не бо у об ли ку 
ти це, док див на све тлост за ла зе ћег сун ца сја рас ко шно око ње га. а учи тељ за то 
вре ме при ча о не че му, и пи та Ми шка да по но ви, али он не уме.

кроз две три го ди не, а мо жда и ра ни је, Ми шко ће си гур но зна ти све о че му 
учи те љи го во ре, не ће мо ра ти да сто ји, не ће же ле ти да бе жи са ча со ва; али та да 
ће ли ва да би ти ли ва да, по бе ћи ће Ста ри на но вак из шу ме, а ме сто ње га оста ће 
ста ри брест, ус та ће кра ље вић Мар ко са зе ле не до ла ме. Зна ће та да Ми шко да ме
две ди не спа ва ју у шу ми род ног кра ја, и да ре ка од зи ме не мо же умре ти. Зна ће 
тад ка ко се гра ди сли ка обла ка у во ди, и да не ма тих сло ва ко ји ма се мо же жу бор 
во де ис пи са ти. Спа шће злат ни оре ол по е зи је са ства ри. И мо жда ка да про ђе 
јед ном род ним кра јем по крај бре га, где је ви део Хри ста ка ко ус кр са ва, окру жен 
не бе ском све тло шћу, ду ша ће му би ти пу на сум ње и за пла ка ће бол но.
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Школ ска сла ва

у ,тој шко ли свет ко ви на кне же ви ћа и све ште ни ка Са ве би ла је нај леп ши пра
,зник. на по љу је ве јао снег, а учи те љи це су ми ри са ле на бо ро ву шу му, и све 

је пе ва ло ро до љу бљем као по тај не по пев ке по ро бље них.
не ко ли ко не де ља пре све ча но сти учи тељ ста не да ме ри ђач ке гла со ве; али 

са тим је ишло те шко. Де ца су, од ра сла на њи ви и у шу ми, сма тра ла да ко нај ви
ше вик не, има нај бо љи глас. ли шца се за цр ве не, жи ле се на вра то ви ма ука жу и 
про зо ри ве ли ке учи о ни це тре су се. у де ци се по ја ви су рев њи вост.

– Мо лим вас, го спо ди не, ја ћу бо ље. он кме чи као ја ре, – про збо ри за ја пу
рен де чак и иза ђе из клу пе.

уза луд учи тељ об ја шња ва, да не ва ља ви ка ти, опет се ја ви дру ги де чак и са 
пре зи ра њем ка же:

– Мо лим вас, го спо ди не, и он кан да ни је хле ба јео.
учи тељ се сме ши и да је му знак да поч не. И кад де чак из у сти сво је још про

зрач но: а, ко је ће се кроз са мо још не ко ли ко го ди на згу сну ти до пра вог ба са, 
као да не ка сил на ле пе за за ма ше не где бли зу учи те ље вог ли ца, и сли ка Све тог 
Са ве чи сто се за ни ше на зи ду. И док учи тељ ма ше ру ка ма као кри ли ма да ју ћи 
такт, све су очи упр те у ико ну. Де ци се сви ди све че во ли це и ње го ва на бла го
слов диг ну та ру ка.

Сва ке го ди не по 30 но вих де ча ка за до вољ но и ра до зна ло гле да по тој учи о
ни ци. Гле да по ши ро ким као вра та ве ли ким про зо ри ма; за ви ру је у да шча ни 
под луп ка ју ћи но гом, да се опет не ка ко уве ри да ли је од др ве та; нај зад им се 
очи за у ста ве на ико ни. Ис пр ва ви де чи сто са мо не ко ша ре ни ло, па по сле угле
да ју не ког чо ве ка. ни ка ко са ње га не мо гу очи ју да ски ну. Бо ље је об у чен не го 
се о ски поп на ус крс. И де ча ци би упи та ли што год о ње му, а учи тељ рек не:

– а ова сли ка ви ше ме не је сли ка Све тог Са ве.
И он да поч не да им при ча ње гов жи вот. Де ца слу ша ју жед но. не ка за де ну 

ша ке за уши ко кад на њи ви слу ша ју глас с дру гог бр да; не ка отво ре уста; не ка 
под бо че бра ду две ма сит ним пе сни ца ма, не ка наг ну гла ву и на сло не образ се би 
на ра ме као дре мљи ви ћу ри ћи. при ча је чу де сно ле па. учи тељ ка же да је пре 
не ко ли ко сто ти на го ди на баш по њи ном дво ри шту мо жда ишао кне же вић Са ва 
са сво јом бра ћом. Та да је си гур но сву где ту да би ла гу ста шу ма. Слу ша ју де ца. 
Ја вља ју се пр ве бо ре, ма ле плит ке бо ре из ме ђу обр ва или пре ко че ла. обр ве се 
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ди жу и спу шта ју. не ко због пре те ра ног на по ра гром ко зев не, уста не не хо ти це 
у клу пи. не ко из гу би ко нац при че и ви ди са мо ка ко се учи те ље ве очи чуд но 
све тле, ка ко је об ли ве но осме хом, ка ко ди же че сто сво ју бе лу ру ку. Та да до ђе 
ме сто у при чи ка ко је Све тог Са ву Тур чин спа лио, и са два три кра ја учи о ни це 
за чу је се гла сан, пот пу но де чи ји плач. осе ћа ње бес по моћ не ту ге, и не чег те
шког и не ја сног, овла да ду шом и не мо же да се из др жи. Жа ло сни је је и од при ча 
о чо ба ни ну ко га су ву ци по је ли, што се по ред ова ца че сто при по ве да.

Та ко де ца је два че ка ју кад ће до ћи пр ва сла ва Све тог Са ве. Све им се чи ни да 
ће Све ти Са ва то га да на ожи ве ти, си ћи из сво га злат ног окви ра ме ђу њих. И сви 
хо ће да уче ству ју у спре ма њу за тај до га ђај. За ни мљи ви је од уче ња сло ва учи ни 
се уче ње де кла ма ци ја и пе са ма.

у на сил ном уче њу ме ло ди је из гу би се пра ви сми сао пе сме. Ри там ме ло ди је 
уса ми та ко по је ди не са свим бе сми сле не сло го ве, и вра ћа ју ћи се ку ћи де ца пе ву
ше: „ус кликни мо сљу ба вљу“ и ни ка ко не мо гу да се до се те шта ли је то: ус клик
ни мо. Дру ги поч ну са сре ди не: „...ну војни ке где зеле небе ре ла вори ке..“ и још 
ма ње им је ја сно шта су то ри ке, је ди но им је ја сно да: Ср би иду ра до у вој ни ке.

па до ђе дан кад се би ра ко је нај бо ље на у чио де кла ма ци ју. То је мо жда нај
те жи час учи те љев у це лој го ди ни, јер сва де ца под јед на ко на у че. Сва ки ма ли
шан ста не мир но као да је до шао на стре ља ње и из го во ри пе сму без пре да ха. 
Чу је се са мо јед но ли ко ди за ње и спу шта ње гла са, док га не где из не над но не не
ста не, као да у ја му упад не. а кад учи тељ по ку ша да их осло бо ди, иза ђе де те 
нај сло бод ни је од свих, ста не јед ном но гом на пред као кад се игра орâ и све што 
се у пе сми зби ва при ка зу је ру ка ма, очи ма, но га ма че лом, бра дом, це лим сво јим 
сит ним би ћем. И ма да је то та ко на пр ви из глед јед но ли ко, учи тељ тач но ви ди 
ме ђу де ча ци ма ко ји ће оста ти над плу гом, ко ји ће по ста ти се о ски по па, учи тељ, 
школ ски од бор ник, оп штин ски пи сар, же сто ки по ли тич ки го вор ник. Ви ди ле по 
ко ме је су ђе но да оста не на зе ле ним бре го ви ма сво га за ви ча ја, а ко ме да се спу
сти до пра шљи вих град ских ули ца.

а дан уочи про сла ве нај леп ши је. учи тељ ва ди из ве ли ких пла вих ор ма на 
сли ке и ве ша их по зи до ви ма, а ђа ци му по ма жу. пред де чи јим оча ра ним очи
ма ука жу се на жу том са хар ском пе ску ве ли ке ша ре не зми је. око ста бла пра
шум ског др ве та уви ја се стра шни змиј ски цар и гле да пра во у учи о ни цу пр вог 
раз ре да, и у исти мах у сва ко де те. оран гу тан и дру ги мај му ни поч ну ска ка ти 
по др ве ћу. ка ми ле се упу те пре ко да ле ких пу сти ња. Бе ли ме две ди сто је на 
огром ним сан та ма ле да, окру же ни ве чи том зи мом. Се де па па га ји уобра же но 
на по сто љи ма од др ве та. Ша ре не се сит ни ко ли бри да ти очи за се ну. Ис ку пи ли 
се Црн ци око ва та ра и по ка зу ју бли ста ве бе ле зу бе. у да љи ни ви де се сло но ви 
ка ко ле њо сто је под др ве ћем ши ро ко га ли ста. С дру гог кра ја дво ра не ки то ви се 
по ма ља ју из во де, а по крај њих све дру ге раз не ри бе тре пе ре у зе ле ни лу мор ске 
во де. као да је из не над но но је ва ла ђа при ста ла у школ ски врт и све вр сте жи вих 
би ћа на ку гли зе мљи ној по ју ри ле ме ђу де цу. о, ка ко је то био ве ли ки бо га ти 
пра зник за њи хо ву ду шу и њи хо ве очи.

око под не при спе ју че твр та ци са пу ним на руч јем бо ро ви не и ве ње. про
спу се зе ле не игли це по по ду, ис пу ни ми рис шу ме це лу шко лу. на по љу снег ве је, 
а де ци је та ко до бро то пло, као да су крај сво га ог њи шта, а још и бо ље.
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Ве ли ки вен ци окру же ико ну и те шко пад ну низ сва че ти ри зи да, и већ бу де 
пред ве чер је, па учи тељ та да рек не:

– Су тра се чи сто обу ци те, па ра но до ђи те са сво јим ро ди те љи ма. И они ва ља 
да до ђу и ви де шта зна те.

Су тра дан бу де у шко ли пу на дво ра на го сти ју. учи тељ раз го ва ра са ђач ким 
ро ди те љи ма:

– ето, она кве ти жи во ти ње жи ве по афри ци. Слу же та мо ме сто ко ња и вр ло 
су из др жљи ве.

Се ља ци се ста ну рас пи ти ва ти:
– Би ли се, по бо гу, мо гле да за па те и код нас? Во лео бих има ти јед ну ка ми лу 

не го де сет ко ња.
– не мо же, об ја шња ва учи тељ, и жи во ти ња ти је као и чо век: нај бо ље јој је 

у кра ју где се ство ри ла.
– пра во ве лиш, по ви че не ки за бр ђа нин, ја не бих мо гао жи ве ти у Го лој Гла

ви па да ми пла тиш.
а де ца ми сле: „Их, ка ко оно ба бо сме да раз го ва ра са го спо ди ном, па се још 

и сме је. Бо же мој шта ли га оно мај ка пи та сад!
па по сле ду гог цр кве ног об ре да до ђе ђач ки кон це рат. ни кад леп шег тре

нут ка не ма ју ро ди те љи. Слат ко је, исти на, и то за по ве ди ти де ча ку да упрег не 
во ло ве, да по мог не то ва ри ти се но, да иде по др ва, али је све то ма ло пре ма ча су, 
кад де те про го во ри не ким чуд ним го спод ским је зи ком, у исти мах и ја сним и 
не ја сним: „ко уда ра та ко по зно, у ду би ни ноћ ног ми ра...“

Сви за не ме и по бо жно слу ша ју де кла ма ци је као цр кве ну про по вед, а кад 
на и ђе ме сто: „Го ри, го ри, све ште ни че, то си од нас за слу жио, што си ра ју про
све тио“, сви се ља ци чи сто хук ну, а же не оти ру су зе. И ни је им мно го ни по три 
пу та да чу ју исту пе сму.

уз бу ђе ње до стиг не вр ху нац, кад поч ну пе сме ро до љу би ве. ни ов де се баш 
не пој ме до бро све ре чи сем оних пр вих: „па дај те, бра ћо, плин’те у кр ви...“. 
оста ло се из гу би у ми ри су ве ње и там ња на, у су за ма, али се ља ци то до пу не са ми 
у сво јој ду ши. Раз у ме ју они до бро: тре ба јед ном не где по ги ну ти за отаџ би ну, и 
они су го то ви да по ги ну. Има ли ве ћег ча са у чо ве чи јој ду ши од тог, кад је го тов 
да да жи вот за не што што ни је он сам? а се ља ци у том се лу по шли би сви ли стом, 
кроз ду бо ки ја ну ар ски це лац, да оста ве жи во те та ко не где, где је: „Бо сна по но
сна спу сти ла гла ву, па ро ни су зе у мут ну Са ву“.

по сле про сла ве ра зи ђу се опет се ља ци, сва ки у сво је се ло, по си ро ма шним 
зе мљом на би је ним со би ца ма, по ди мом за гу ше ним зим ским ода ја ма. не ко ка
шљу ца уз за ле ђе ни школ ски по ток, док се не исп не до обли жњих по шу мље них 
бре жу ља ка. не ко по зна тим пре чи ца ма око цр кве хи та у до ли ну Ра ба са. не ко 
про ђе це ло по со во, док не угле да свој дом са ма лим др ве ним кап ци ма.

Јед ни ус пут ми сле: „ка ко то да ка ра ђор ђе до зво ли да спа ле Све тог Са ву? 
Да ли ни је знао, да ли ни је мо гао за вре ме на да стиг не...“ Дру ги гла сно го во ри а 
шу ма под сне гом вра ћа ре чи: „Да је јед ном да се и та Бо сна осло бо ди, да се Шва
бо ви ше не ши ри...“ а по не ки, при спев ши ку ћи, са ња ри крај за го ре лог па ња: не 
би ли се ка ми ле мо гле да за па те у Ба би ној лу ци?
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Ве тар из школ ског вр та

Та ман је чи ча Спа со је из ри бао учи о ни цу, и, ши ром отво рив ши вра та да се 
пôд су ши, умо ран иза шао, би ло је већ пред ве че. на злат ном не бу шу ма се 

чи ни ла још цр ња и хла дан је по ве та рац уле тао кроз про зо ре, из школ ског вр та. 
он се са ги бао чак до по да као ка ква вред на до ма ћи ца и сво јим хи трим ру ка ма 
га су шио, под вла чио се под клу пе и та мо бри сао ба ри це ко је је чи ча Спа со је не
хат но за о би шао. Јед ним за ма хом су ве не ви дљи ве кр пе, ко ју је но сио у ру ка ма 
осу шио је бри жљи во опра ну та блу и ски нуо пра ши ну са клу па и ви со ке пе ћи, 
јер ју је чи ча за бо ра вио ски ну ти. Ве тар бе ше ско ро љут због то ли ке чи чи не не
бри жљи во сти, и гун ђа ше:

– Су тра су ис пи ти, тре ба све да бу де у ре ду, а он је као и увек ле њи вац!
а при том ве тар хук ну за мо ре но и се де на сто.
на ову ве тро ву при мед бу по ви ка ше у глас све школ ске клу пе (оне су се и 

са ме од ду гог дру же ња с де цом на у чи ле ви ци):
– Шта хо ће те ви, го спо ди не ве тре! Ваљ да да нам чи ча ре бра по ло ми, и ски

не ко жу с ли ца, стал но нас бри ска ју ћи. Сре ћа што ни је сва ки дан ис пит, ина че 
нас одав но не би би ло на овом све ту.

– ка ко, – за сме ја се звон ко ми ри сни ве чер њи ве тар, – ви ви ше во ли те да 
огре зне те у пра ши ни, не го да се уми је те сва ки дан.

До ста нам је што нас де ца та ру сва ки дан сво јим ру ка ви ма, још нам тре ба 
ваљ да да нас чи ча ри ба или да нас ти ма зиш сво јим пе ру шка ма!

Ве тар, ко ји бе ше сво је вољ но до шао да до вр ши уре ђи ва ње учи о ни це за 
ис пит, на ђе се вр ло увре ђен, ди же се са сто ла и јур ну кроз пр ви отво рен про
зор го во ре ћи:

– луд сам био и што сам до ла зио ов де а че ка ју ме то ли ки по сло ви. Мо ра мо 
ве че рас по мо ћи ли па ма да се рас цве та ју, оне ме не стр пљи во че ка ју. Тре ба за 
вре ме ис пи та да де ци ле по ми ри шу.

овај ве тар се био ро дио и од ра стао у школ ском вр ту, па му је бри га око ђа ка 
би ла пре ча не го оста ле бри ге, ко је ти ште ње гов род.

у је сен кад се ђа ци ку пе ве се ло са свих стра на у школ ско дво ри ште, он их 
до че ка отре са ју ћи зре ле ја бу ке пред њи хо ве но ге. Де ца и не слу те да то чи ни 
до бри по ве та рац из школ ског вр та, она ми сле да ја бу ке слу чај но опа да ју у њи
хо во кри ло.
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ка да ма ли пр ва ци из да ле ких се ла за бо ра ве ста зу ко ја во ди до шко ле и поч ну 
бес по моћ но на рас кр шћу пла ка ти, ве тар бр зо до тр чи, узме их за ру ку, да они 
то и не при ме те, и до ве де их до са мог школ ског пра га.

С про ле ћа, ка да учи тељ поч не да отва ра про зо ре учи о ни ца, ве тар ста не 
бр зо раз ви ја ти ли шће ба штен ског др ве ћа, да би ђа ци има ли зе ле ни ла и хла до
ви не. Ста не отва ра ти кру ни це др ве ћа да би ми рис ис пу нио це лу шко лу. при 
ово ме ве тар је осо би то ве сео, јер то и је сте ње гов пра ви по сао. он та да по зо ве 
и оста ле сво је дру го ве, па за не ко ли ко да на раз ви ју це лу окол ну шу му. Ђа ци 
гле да ју ћи ка ко шу ма би ва све зе ле ни ја и не слу те да је у зе ле ни ло обла чи њи хов 
не ви дљи ви при ја тељ ве тар.

Де си се да ђа ци за вре ме же ге на ча су при дре ма ју и учи тељ уза луд об ја
шња ва ка ко се мно жи раз ло мак раз лом ком, они га ни ка ко не схва та ју. Тад ве
тар, уђе ти хо кроз про зор и за ма ше не ко ли ко пу та око њи хо вог че ла, те им се 
па жња од мах про бу ди. а кад и ово не вре ди, кад је же га од већ ве ли ка, он од ју ри 
хи тро иза шу ме и до гна отуд као ста до ова ца не ко ли ко круп них обла ка, те ки
ши ца пад не бар у око ли ни шко ле и ђа ци се сви од мах раз ве дре.

а у је сен ме ђу тим, ако ви ше да на ки ша не пре ста не и у учи о ни ци се смрк не 
чак и око под не, ве тар се бр зо као стре ла диг не из вр та у не бо над шко лом и сна
жним за ма хом кри ла раз гр не за стор обла ка, те се на не бу ука же ве ли ки пла ви 
про зор баш из над са мих школ ских про зо ра.

Ве тар то ли ко во ли ђа ке да не кад чи ни и не ке не до зво ље не ства ри. кад на 
при мер не ко де те не зна лек ци ју, он се при кра де бр зо до ње га, па пре вр не ли
сто ве на књи зи где та лек ци ја сто ји, и оно кра дом про чи та. Сре ћом те је ве тар 
не ви дљив, и учи тељ не мо же да га ухва ти и ка зни.

он сад пред ис пит имао је зби ља мно го по сла. по што је по су шио учи о ни цу 
оти шао је да рас цве та ли пе. ују тру ра но куц нуо је три пут на про зор сва ком де
те ту, да не би за ка сни ло за шко лу. по ди гао се у не бо и за мо лио обла ке да ма ло 
за кло не сун це, те да не би су ви ше же гло. а до вео је че ту по ве та ра ца да сто је 
спрем ни у вр ту, па ако бу де ве ли ка вру ћи на да про ђу с вре ме на на вре ме из ме ђу 
ђач ких клу па.

нај зад је ушао у учи о ни цу да ви ди да школ ске клу пе не ви чу, што су има ле 
оби чај. оне су се за и ста од ра ног ју тра сва ђа ле око то га: ко ји ће ђа ци бо ље зна ти 
нај бо ље на ис пи ту. Сва ка је твр ди ла да нај бо ље зна ју они што у њој се де.

– Све сте у пра ву, – за шу мо ри сна жно ве тар, не би ли их из ми рио. – али 
сад ћу ти те, кроз ко ји ча сак до ћи ће учи тељ и ђа ци.

Ве тар се на ме сти на пећ, да отуд бо ље ви ди ко ме тре ба по мо ћи.
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Сре бр на јел ка

– Са ша Цр ни –

над шум ском по ља ном вио се снег. кру жи ле су па ху љи це као рој бе лих пче ла 
по кри ва ју ћи бе лим огр та чем жбу но ве. Ва зду ша сто и ла ко та ла са стим ва

ло ви ма па дао је крај но гу ћу тљи вих про мр злих бре за.
Ме сец је си јао ши ро ком све тло шћу. Ви сио је на не бу као та њир пре ма зан 

фос фо ром, осве тља ва ју ћи пла вим фе ње ром све шум ске ку то ве, ого ле ла ме ста и 
ја ру ге.

на гип кој па ви ти за шу шта ше кри ла:
– Га! Има ли ко га у шу ми?
– Има! – пи сну ве ве ри ца са хра ста. – а шта хо ћеш?
– До сад но ми! – гак ну вра на. – по зо ви још не ке зве ро ве. Хајд’ не што да из ми

сли мо.
Ве ве ри ца је мај стор у зви жда њу. Зви зну ла је та ко, да се це лом по ља ном раз ле

гло. Хо ћеш ли још? Мо гу још!
као зе ле ни свећ ња ци се за си ја ле у жбу њу ву чи је очи. Јеж, сав за ди хан – од те 

за ди ха но сти увек па ти, а и снег је пуст, – по ја ви се на по ља ни. Сле те ше са че сте 
на је же ни врап ци: крај сто га а по ред шум ске стра жа ре има ли су они свој клуб. 
на же се с гран чи це ду го ре па свра ка. Из гњу ри из ве ње зец, ус пра ви се и за жва ка 
гу би ца ма. ли си ца као на ски ја ма, ла га но при сту па ју ћи и гип ко из вив ши реп, 
изи ђе из љу би ча сте сен ке на бли ста ви ди ја мант ски снег. – по ве ли ко дру штво.

– Да кле шта ће мо? – упи та ве ве ри ца, гла вом до ле, ра ше пу рив ши се на хра
сто вој ко ри.

– Га! – вра на стре се са те ме на снег. – Би ла сам у ва ро ши. Ве се ло је та мо! 
Све тиљ ке све тле. у сва кој ку ћи јел ка. Сјај, ша ре ни ло, злат не лоп ти це... Де ца се 
око ло игра ју. а ми ов де, као со ве, по шум ским угло ви ма се ди мо. Хај де и ми да 
на пра ви мо јел ку!

За ур ла ше зве ро ви, за пи шта ше пти це. Ја ко им се сви де ла ова иде ја.
– а ка ко ће мо? – про му клим гла сом упи та јеж. – Ја сам та ко ђе не кад жи вео 

код љу ди: они има ју све ћи це, играч ке, тра ке. а ми не ма мо ни шта.
он си ро ма шак ни шта ни је мо гао да из ми сли.
– Шта ће нам све ћи це, бо дљи ка ви му фе! – вик ну ве ве ри ца.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



539

________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

на ме сти ће мо ле де ни це, а ме сец ће их осве тља ва ти.
– Га! – гак ну вра на.
– а ја ћу до не ти ри би ца, – уми ља то за пе ва ли си ца. – До ле на про би је ном 

ле ду стр чи мре жа, ја ћу је за јед но са ри би ца ма до не ти. Јер су оне као од сре
бра... Са ме ће се си ја ти, па ће још и игра ти!

– Га! – за хва ли се вра на.
– килкилкил... – свра ка сле ти на до њу гран чи цу и ра ши ри реп. – а ја 

имам ду пљу у ко јој чу вам гво зде не ствар чи це, сре бр ну це ди ли цу и ста клен це
та од лу сте ра. То сам још про ле тос из ва ро ши до ву кла...

– Слу шај те! квик! – шкљоц ну ве ве ри ца. – Ја имам ора ха.
– а чи ме ћеш их об ле пи ти? – упи та јеж.
– Ћу ти ти, му фе! Спу сти ћу их у во ду, из ва ди ћу, они ће се сре бр ном ко ри

цом пре ву ћи... И по ста ће као сре бр ни.
– ах! – пи сну зец. – Ми ће мо има ти пот пу но сре бр ну јел ку.
– а шта ће мо ми? – упи та ше оку пље ни у круг на сне гу врап ци.
– Ви ће те стре сти са јел ке снег. од о зго па до до ле! – ре че вра на. – Да кле 

бр же на по сао.

*
*   *

Див на је по ста ла јел ка! Ме се че ва се све тлост пре ли ва ла по ле де ни ца ма – без 
све ћа. Ри би це се бли ста ле, пре ли ва ле и по дрх та ва ле; си ро те, са мо је за њих 
јел ка би ла не сре ћа. Зве ро ви се ухва ти ше у ко ло – на пред вук, за њим ли си ца и 
та ко сви ре дом: зец, јеж,... све до нај ма њег врап ца.

Свра ка је чак и пе сми цу из ми сли ла, – ка кво је ко ло без пе сме:

Цин! Ме сец сја на снег.
Цин! па ху љи ца па да...
ко ће до ћи сад на брег,
ко нас на ћи са да?

Цин! Хва тај те се у ко ло...
Цин! Сва ко сна гу ме ри...
око јел ке око ло
за и грај те зве ри!

Цин! не ма бри га, му ка...
Цин! наш је Бад њак леп.
по ју ри те сад ву ка,
вуц’те га за реп.

ух, ка ко су се за и гра ли! Со ва са сво јим окру глим очи ма по гле да, на ко стре
ши се и ра ши ри кри ла: по лу де ла. а зе цу, по што је одво ји од ко ла, гла ва се за вр ти, 
па пра во у де бе ли слој сне га иза жбу на по го ди, те та ко упа де.

И на јед ном, по ми сли те са мо, ожи ви тај снег, гра не се по ло ми ше и ве ли ка ко
вр џа ва при ли ка се по ја ви и по ђе као ка кво бр до на по ља ну, дре че ћи и му мла ју ћи.

Чи ка Ме до! Чи ка Ме до!
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Ме двед са мо стре се гла вом, па зев ну, и по че ша пом да тр ља очи:
– Фуј, без о бра зни ци! Шта је то? Што сте ме про бу ди ли. ка кав је то на чин! 

усред зи ме ми не да те да спа вам. ка ко сад по но во да за спим? ко је тај што ме је 
про бу дио? при знај!

Зец се од мах за би под јел ку – ћу ти. Где ће се он с ме две дом да бо ри.
а ве ве ри ца као нај о два жни ја: про бај да је ухва тиш! Ско чи ме две ду на ле ђа 

па пи сну:
– Чи ка Ме до! Чи ка Ме ди це! не мој да се љу тиш. Да нас је Бо жић. ко би сад 

спа вао? Ви ди на шу јел ку!
Ме двед не што про му мла, па се и сам за гре ја: пр ви по ве де ко ло и та ко уме

шно, као ка кав учи тељ игра ња.
а по сле, кад се на и гра ли по че ше под јел ком да пра ве го збу. Ве ве ри ца се до

че па ора ха, ли си ца ри ба, врап ци гло ги ња, а вук по че да про ма тра зе ца...
Са мо чу ју: шихшах... не ко шу мом на ски ја ма про ла зи. као да ве тар од не се 

све пти це и зве ро ве. Ти ши на на ста де. Ри би це на јел ци по дрх та ва ју, на сре бр
ној це ди ли ци зра чак тре пе ри.

*
*   *

по ја ви се на по ља ни ци шу мар. Гле, чу да! Си ја, пре ли ва се јел ка пла вим пла
мич ци ма. при ђе бли же и уда ри се по бе дри ма. Чу до и јест... И шта ту мно го да 
раз ми шља: ста ви у тор бу ри би це, ора хе, це ди ли цу и ста клен ца и ве се ло их по
не се ку ћи у шум ску стра жа ру. ка ко ће се де ца об ра до ва ти!
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Љу ба, врап ци и ме сец

Љу ба и врап ци глав не су лич но сти ове при че. Врап це не мо рам опи си ва ти, 
сва ко их де те по зна је то ли ко, да би их чак мо гло и на цр та ти. а о Љу би ћу 

вам сад ка за ти ка ква је. кад тр чи по по љу, ли чи на ца ри цу леп ти ра. кад за гр ли 
ма му, чи ни се као да се ма ма за ки ти ла ве ли ком цр ве ном бул ком. кад је по гле
да те из да ле ка, ли чи на кор пи цу пу ну цве ћа. кад спа ва сва ко би ре као да је лут ка, 
та ко је ма ле на и ле па. Та ква је ма ла Љу ба. осим то га, мо рам при зна ти да мно го 
во ли ко ла че, лут ке, деч је при че и врап це. ако по гле да те кроз про зор у ње ну ку ћу, 
ви де ће те је, сва ка ко, где др жи у ру ци ко лач, или се ди ме ђу лут ка ма или слу ша 
се стри цу ка ко јој при ча не ку при чу. као ка ква ма ла прин це за има ла је све што 
је же ле ла. Са мо јој ни ко ни је умео да ухва ти бар јед ног врап чи ћа. а то је би ло и 
те шко, јер врап ци има ју кри ла и увек бе же, ако их не ко по ју ри. Да је Љу ба има
ла ма лог бра та, већ би друк чи је би ло, јер се му шкар чи ћи раз у ме ју до бро у хва
та њу пти ца.

али јед но ве че ис при ча ста ри ја се стра Љу би, ка ко не ка де ца уочи Бо го ја
вље ња не спа ва ју до по но ћи че ка ју ћи да се отво ри не бо, да се Бо га ја ви, и да за
тра же од ње га што же ле. Љу ба се од мах ре ши да и она уочи Бо го ја вље ња не спа
ва и да за мо ли бо гу да јој по ша ље бар јед ног ма лог врап чи ћа. И по че по цео дан 
да ви ри кроз про зор гле да ју ћи ко га врап чи ћа да иза бе ре и по сле да га тра жи, 
кад се не бо бу де отво ри ло. али та ман она иза бра јед ног а по ја ви се дру ги још 
леп ши, још окрет ни ји на гран чи ци пред про зо ром. по сле про ле ти не ки тре ћи 
крај са мог про зо ра, а крил ца му у ле ту звр је као чи гра, и Љу би се сви ди он. по сле 
угле да још јед ног на је же ног и окру глог као лоп ти ца. Љу би се он да учи ни да је 
он леп ши од свих оста лих и по ку ша да за пам ти до бро ка кав је, кад он од јед ном 
од ле те у дру го дво ри ште. За тим до ле те це ло ја то вра ба ца. ко би ту мо гао иза
бра ти. Сви су слич ни као вој ни ци. а Љу ба по зва се стри цу да за јед но би ра ју:

– Ца цо, ко ји је те би вра бац нај леп ши?
– Сви су врап ци исти, – од го во ри Ца ца, по гле дав ши на го ми лу вра ба ца.
– ни су исти, – на љу ти се Љу ба, – ви диш је дан ска ку ће, је дан ле ти, је дан 

кљу ца. ни су исти!
– Ти си ма ла, не мо гу то да ти об ја сним да су сви врап ци исти.
И за и ста Љу ба је би ла ма ла, али се увек љу ти ла кад јој се то ка же, и од лу чи 

да и да ље са ма би ра врап це, да ни ког дру гог не зо ве у по моћ.
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Би ра ла је Љу ба та ко не ко ли ко да на, али та ман да нас иза бе ре јед ног, а су
тра дан он се по ме ша са дру ги ма и ни ка ко да га про на ђе. он да се она ре ши да 
за тра жи ког би ло, сви јој се ипак чи ни ли до ста ле пи.

у очи Бо го ја вље ња она се на ме сти у кре ве ту та ко, да мо же гле да ти кроз про
зор у не бо. Тек је би ло де вет са ти, кад је ле гла, а тре ба ло је че ка ти до два на ест. 
Њој се по че дре ма ти чим ле же, али је тр ља ла очи да не за спи, и стал но гле да ла 
кроз про зор. на јед ном она угле да зби ља да се не бо отва ра. пр во угле да јед ну 
злат ну тач ки цу, па дру гу, па се по ја ви ве ли ки зла тан про зор на не бу. а она бр зо 
скло пи ру чи це и по че мо ли ти.

– Мо лим те, до бри Бо го, да ми по шљеш бар јед ног врап ца. Др жа ћу га у ка
ве зу; хра ни ћу га мр ви ца ма од ко ла ча.

а онај про зор на не бу као да се на сме ши и ре че:
– Ја сад баш оби ла зим шу ме и га је ве, да ви дим шта ра де пти це, да ли има ју где 

да спа ва ју и шта да је ду. ако на и ђем на врап чи ће што се сва ки дан игра ју пред тво
јом ку ћом, ре ћи ћу им да их мно го во лиш и по сла ћу их су тра те би на до ру чак.

Љу ба се мно го из не на ди. она је за и ста би ла чу ла да се уочи Бо го ја вље ња 
не бо отва ра, али се ни је на да ла да ће још и глас чу ти. она хте де још ма ло да се 
по раз го ва ра кроз тај злат ни про зор са ма лим Бо гом, али про зор от пло ви да ље 
за до вољ но се сме ше ћи. Љу ба је ду го гле да ла за њим, а по сле умор на за спа.

у то исто вре ме на не ком др ве ту че ка ло је и не ко ли ко ма лих вра ба ца да се 
не бо отво ри. они су хте ли да тра же ма ло мр ва, јер су би ли из глад не ли. крил ца 
су им се би ла сти сла око ср ца, и кљу ни ћи им по дрх та ва ли од хлад но ће. кад 
угле да ше ка ко се иза јед не ку ће по ла ко отва ра не бо. у за бу ни ни су ни при ме
ти ли да је то био ве ли ки ме сец, и ста ли су цвр ку та ти:

– До бри Бо го, по шљи нам мр ви ца, ина че ће мо по мре ти од гла ди.
кад на њи хо во ве ли ко чу до злат на пе га на не бу гро хо том се на сме ја и ре че:
– Врап чи ћи, врап чи ћи, има јед на де вој чи ца Љу ба ко ја вас мно го во ли. Ви се 

увек игра те пред ње ном ку ћом. Иди те опет су тра та мо, Љу ба ће вам отво ри ти 
про зор и на хра ни ти вас.

по сле ово га ме сец се са кри иза ку ће, а врап ци оста до ше раз го ва ра ју ћи и 
са ве ту ју ћи се ка ко су тра да уле те кроз про зор код Љу бе.

Су тра дан Љу ба је уста ла вр ло ра но, да спре ми врап ци ма до ру чак. отво ри ла 
је про зор и на дро би ла пу но хле ба по со би, по сто лу, по ка ве зу ко ји је већ дав но 
че као ка кву пти чи цу.

И зби ља врап ци се по ја ви ше. пр во је дан сле ти на про зор да осмо три има 
ли за и ста у со би не ка де вој чи ца и да ли им је спре ми ла до чек. кад ви де да их 
Љу ба зби ља оче ку је, од ле те бр зо да ја ви оста ли ма. кроз не ко ли ко ча са ка це ло 
ја то прх ну у со бу и по че да до руч ку је, опи је но ми ри сом хле ба. Да је Љу ба хте ла, 
тог ча са их је мо гла мно го на хва та ти. али на јед ном јој до ђе жао да их хва та и 
пу сти их да мир но је ду. а кад ви де да се већ спре ма ју да иду, ре че им:

– Врап чи ћи, до ђи те и су тра. опет ћу вам спре ми ти до ру чак и не ћу вас ди ра ти.
а они у глас за цвр ку та ше:
– До ћи ће мо, Жи ве ла, жи ве ла ма ла Љу ба!
И по сле су увек до ла зи ли код ње на до ру чак.
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Ба ки не зве зда не при че

Би ла та ко јед на ба ка па има ла мно го уну чи ћа. они су ишли увек уз њу, ни 
ко ра ка је ни су са му пу шта ли. И ни кад јој ни су да ли да ма ло по ћу ти, стал но 

је мо ле ћи:
– при чај нам не што, ба ко.
али ка ко је ба ка би ла већ по јед ном ис при ча ла све што је зна ла, по чи ња ла је 

ис по чет ка. уну чи ћи су, ме ђу тим, же ле ли све но ве и но ве при че, и то ли ко су јој 
до са ђи ва ли, да је ста ла мо ли ти Бо га да умре, не би ли се од при ча ња од мо ри ла.

И ка ко је же ле ла, та ко је и би ло. Јед ног зим ског ве че ра ба ка умре, и по што 
је би ла пра вед на оде пра во у рај. а та мо ни је би ло баш мно го ста рих же на ни 
љу ди, не го ве ћи ном де ца – ма ли ан ђел чи ћи. Чим но ву ба ку угле да ше у ра ју, по
че ше јој сле та ти на ра ме на и хва та ти је за ску то ве мо ле ћи:

– при чај нам не што, ба ко.
она се пре па де па по гле дав ши упит но Све тог пе тра ре че:
– Зар и у ра ју мо рам при ча ти при че? Ја сам ми сли ла да ћу се бар ов де од

мо ри ти.
а ан ђел чи ћи за гра ја ли јед но те јед но:
– при чај нам не што, ба ко.
– Сми ри те се, де цо, – од го во ри им она, – све сам при че за бо ра ви ла пу ту ју

ћи од зе мље до ра ја. ни јед не се ви ше не се ћам.
али ма ла кри ла та де ца ни су је оста вља ла на ми ру, те Све ти пе тар за ми

слив ши се ду бо ко ре че ба ки:
– Спа са не ма, зна чи мо раш им при ча ти. по ђи са мном да ти по ка жем ри

зни цу при ча.
Та ко је он од ве де у је дан врт ода кле су се зве зде мо гле до хва ти ти ру ком, 

као шкољ ке на мор ској оба ли, и ре че:
– у сва кој овој зве зди за тво ре на има по јед на при ча, и ако са мо пр стом до

дир неш ко ју зве зду или је не тре ми це по гле даш не ко ли ко ча са ка, зна ћеш при чу 
за пи са ну у њој.

Ре кав ши ово, Све ти пе тар оде не ким по слом, а ба ка оста за ми шље на. ни је 
јој се вра ћа ло ме ђу ан ђел чи ће. али они до ле те ше к њој, чи тав облак ма ле кри ла
те де це, и оку пи ше опет мо ли ти да им не што ис при ча. Та да ба ка до дир ну пр стом 
пр ву ма лу зве зду и од мах јој па де на ум ова при ча, те им је ре че:
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„Жи вео у пла ни ни не ки ста ри вук гре шник. ни је већ знао ко ли ко је зла у 
свом жи во ту по чи нио, ко ли ко је ова ца и те ла ди за клао. Сва окол на се ла стре
пе ла су од ње го вих зу ба.

али ни ко не жи ви ве чи то па ни зли ков ци и ста ри вук пред о се ћа ше да се 
бли жи смрт. И та ко ту жан по ђе да се про ше та пла ни ном.

кад, из не на да, сре те на ста зи ма ло бе ло јаг ње. оно упла ше но ста де и по че 
дрх та ти.

ни кад се ста ри вук у свом жи во ту ни је ни на ко га са жа лио, а тад се са жа ли 
на ово јаг ње и про ђе ми мо ње га мир но.

по сле то га је још ма ло по жи вео, још не ко ли ко дру гих ја га ња ца за клао, па 
по том пао у по сте љу. ка ко ни је имао род би не, сви су да ле ко оби ла зи ли око ње га, 
јер ни кад ни ког ни је био до бром за ду жио.

И баш јед ног да на кад је ста ром гре шни ку би ло нај те же до ђе ма ло бе ло јаг ње 
и по че уми ља то бле ја ти, као да му је хте ло ре ћи:

– Хва ла ти што си ми јед ном жи вот по кло нио.
И, гле, ву ку на јед ном од ре чи бе лог јаг ње та би лак ше. учи ни му се као да га 

је не ко на по јио све жом во дом. И по сле то ли ких му ка ла ко се ра ста де са ду шом.“
Ту ба ка за ста де, а ан ђе ли по че ше сви у глас за пит ки ва ти:
– а шта је по сле би ло са бе лим јаг ње том?
– при ча о то ме ни шта не зна, – од го во ри ба ка, ми сле ћи да ће је сад ма ло 

оста ви ти на ми ру.
али ан ђе ли ни су би ли бо љи од ње них уну чи ћа, па ста до ше опет мо ли ти:
– он да при чај дру гу при чу, ма ло ве ћу.
Ба ка се за гле да тад у јед ну ма ло ве ћу зве зду и од мах јој па де на ум ма ло ве ћа 

при ча, па от по че:
„Да ле ко та мо до ле на зе мљи у не кој ва ро ши ци ку пи си ро ма шак др во де ља 

јар ца. на пра ви му ма лу ку ћи цу, и по ја ча огра ду на дво ри шту пла ше ћи се да ја
рац не по бег не на траг у пла ни ну. И сво ме ма лом син чи ћу пре по ру чи да до бро 
при па зи на ње га.

Др во де љин син се по цео дан играо и ша лио с јар цем; упре зао га у ма ла 
деч ја ко ли ца, на те ри вао га да пре ска че пре ко пре по на, пра вио му улар од ко
ноп ца и во дио га да бр сти. не ки пут га лу пао по ро го ви ма, иза зи ва ју ћи га та ко 
да бо де, и по том бе жао пред њим. а кад би се ја рац при вр зао уз плот у на ме ри 
да по бег не, де чак га је ту као и вра ћао у ку ћи цу.

Јед ног да на др во де љин ма ли шан на ми сли да јар ца пре тво ри у ма лог ко њи
ћа и да се та ко на ње му про ше та око ли ном. кри ју ћи од оца, на пра ви ја ке узде, 
уз ја ха јар ца и от ше та низ пут. у по чет ку је ма ли ша ну би ло вр ло ве се ло, јер је 
ње гов ко њић ле тео као стре ла пот ска ку ју ћи и ви тла ју ћи ро го ви ма. али ма ло 
по ма ло по че га об у зи ма ти страх, јер су и ја ке узде и ње го ве ру ке би ле ипак 
пре сла бе да сна жног ро га тог пла ни ца за у ста ве.

ле те ли су они та ко чи тав дан пу тем а пред ве че ја рац за ђе у пла ни ну и по че 
се пе ти стр мом и ка ме ни том ста зи цом. Ма ли шан ни је смео од стра ха ни да се 
по мак не, че ка ју ћи шта ће да ље би ти. И баш кад се ме сец ука за на вр ху пла ни не, 
а ја рац до ве де ма ли ша на пред не ку ку ћи цу од пру ћа и за ку ца сна жно ро гом на 
вра та. на вра ти ма се по ја ви чо ба нин, из не на ђен што но ћу ви ди го сте. утом 
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опа зи да је то ње гов ја рац, ко га је не дав но про дао др во де љи, а по зна де и др во
де љи ног син чи ћа ко ји је пре пла ше но гле дао око се бе.

Раз у ме се да је су тра дан чо ба нин вра тио др во де љи ње го вог не ста шног 
син чи ћа, и до био на гра ду.“

Ту ба ка свр ши при чу, а ан ђе ли опет за гра ја ше:
– а шта је би ло с јар цем?
– о то ме при ча ни шта не ка же, – од го во ри ба ка.
Та ко је сва ко ве че, це ле веч но сти, ба ка при ча ла ма лим ан ђе ли ма; и ко ли ко 

има зве зда на не бу, то ли ко им је све но вих и но вих при ча ре кла.
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ка ко ла ста про во ди зи му

кад се пр ви пут ла ста, зва на Му ња, от се ли ла на југ у афри ку и за у ста ви ла крај 
не ке цр нач ке ко ли бе, би ло јој је вр ло те шко. Из ко ли бе су ис тр ча ла цр на де

чи ца, са свим нео бич на, и по че ла пље ска ти. Му ња се пр во упла ши ла и хте ла је да 
бе жи, али де ца су ста ла пла ка ти и мо ли ти је да оста не, те их она по слу ша.

Што је да ље би ло то га се пр вог да на ни је се ћа ла; си гур но је од умо ра од мах 
за спа ла. Тек су тра дан по че ла је раз гле да ти свој но ви за ви чај и ко ли би цу, где се 
за у ста ви ла. Ви де ла је да је пре но ћи ла на не ком ли сту, ве ли ком ко ли ко на ших 
сто нај ве ћих ли сто ва. И сву где око ло би ло је исто та ко огром но ли шће, а по ње му 
не ке не по зна те пти це. Би ло је ту пти чи ца ма ло ве ћих од бум ба ра, и опет дру гих 
мно го ве ћих од ор ла и ла бу да. И бо ја њи хо вог пер ја би ла јој је чуд на: ни кад то ли
ко зла та ни је ви де ла на пер ју на ших пти ца. ни ве тар ни је био као код нас, чак и 
ле лу јав, већ је сна жно ју рио као не ка вре ла бу ји ца, да јој се чи ни ло да ће је од не ти. 
И Му њи до ђе све то то ли ко нео бич но, да је хте ла за пла ка ти.

у том се про бу ди ше ма ли Црн ци и ис тр ча ше из ко ли бе:
– ево, ево још је код нас но ва пти ца, – по ви ка ше они оп ко лив ши је.
Раз гле да ли су ра до зна ло ње не ру жи ча стобе ле гру ди и оштра кри ла, и кад 

ви де ше ко ли ко је уми ља та и ле па по зва ше је:
– уђи код нас у ко ли бу, пти чи це, уђи да се од мо риш.
ла ста уђе. Би ло јој је при јат но што су де ца та ко до бра пре ма њој, јер сва ка ла

ста во ли де цу и љу де, и же ли да ста ну је у њи хо вој бли зи ни. И баш је Му ња по ми
сли ла ка ко би див но би ло да це ле зи ме оста не код те де це, а она јој опет ре ко ше:

– оста ни увек код нас, па спа вај под на шим кро вом. Ти си леп ша не го дру
ге пти це.

И она оста де код њих.
Дру жи ла се са свом де цом, а на ро чи то са пе то го ди шњим деч ком Џи мом. 

Иако је ко ли ба би ла бли зу не ког је зе ра, Џим и Му ња су че сто од ла зи ли да гле
да ју ка ко се сун ча ју кро ко ди ли и во де ни ко њи. обо је су би ли вр ло не ста шни, и 
ла ста и де те. кад би угле да ли кро ко ди ла да спа ва, Џим га је га ђао шљун ком а 
Му ња му тр ча ла по ле ђи ма. Де си се да се кро ко дил из не на да про бу ди, те њих 
дво је је два по бег ну.

Му ња је при ста ја ла на све шет ње и игре ко је би Џим пред ла гао. Сви ђа ло јој 
се да лу та по шу ма ма и да гле да ве ли ке жи во ти ње африч ке. на ро чи то је во ле ла 
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зе бре и жи ра фе. За то ју је Џим во дио че сто на сте пу, где су лу та ли чи та ви чо
по ри њи хо ви.

кад их је пр ви пут угле да ла, пи та ла је Џи ма:
– ка кви су то ша ре ни ко њи? код нас не ма та квих ко ња.
Че сто је ла ста при ча ла Џи му ка кве пти це и жи во ти ње жи ве у ње ном за ви

ча ју, ка кво је та мо др ве ће и де ца. при ча ла му је ка ко има сво ју ку ћи цу на та ва ну 
не ке се о ске ку ће; и ка ко ће се на про ле ће опет вра ти ти та мо.

а Џим је увек та да пла као мо ле ћи је да се ни кад ви ше не вра ћа у за ви чај. 
ла ста је на ово ћу та ла, и ни шта му ни је обе ћа ва ла.

Јед ном су та ко Му ња и Џим би ли да ле ко от ше та ли. Му ња до тле ни кад ни је 
би ла ви де ла но ја, па су по шли пут пу сти ње, не ће ли на и ћи на ње га. ус пут је Џим 
при чао Му њи ка ко ној но си ја ја у пе ску и ка ко му их не ста шна цр нач ка де ца че
сто укра ду, или тр че ду го за њим да му иш чу па ју ко је пе ро из ре па, јер су ње го ва 
пе ра ску по це на.

на јед ном ла ста, ко ја је ле те ла по крај Џи ма, спу сти му се на ра ме и ре че:
– Хај де бр же да се вра ти мо ку ћи, сад ће стра шан пљу сак уда ри ти, мо же мо 

се по да ви ти.
– от куд то знаш? – за чу ди се Џим.
– Знам по то ме што бу бе и му ши це ле те вр ло ни ско, ско ро ми уле ћу у уста. 

То је знак да се спре ма ки ша.
Џим је по слу шао и по ју ри ше на траг у ко ли бу. И зби ља тек што су до шли до 

пра га а спу сти се та ко јак пљу сак као да ре ке те ку с не ба.
Та ко су увек би ли за јед но. Џим је био вр ло хра бро де те; ни је се пла шио да 

за ђе ни у нај ду бљи шум ски мрак, ни ти да пре пли ва нај ве ћу ре ку. Та ко јед ном 
за ђу у пра шу му. кад из не на да угле да ју сло на где спа ва, а по сур ли му ска ку ћу 
пти це. ла ста се упла ши кад ви де та ко огром ну жи во ти њу, ве ћу не го нај ве ће 
се но у ње ном се лу. За то она за мо ли Џи ма да иде ти хо, да не би сло на про бу дио. 
Ме ђу тим ма ка ко да су ти хо ишли, слон се ипак про бу ди и ста де да њу ши сур лом 
по ва зду ху. Џим се тад бр зо ус пу за на др во, а ла ста ста де ње му на ра ме и та ко 
шћу ћу ре ни ћу та ху. Са мо све ћу та ње њи хо во не би им по мо гло, да су слу чај но 
уме сто на сло на на и шли на хи је ну. ова ко, до бро ћуд ни слон угле дав ши их ка ко 
дрх те на сме ши се, фрк ну кроз сур лу, па опет за спа.

не да ду се ско ро ни на бро ја ти сви њи хо ви до жи вља ји. Јед ном су опет та ко 
до са мог ве че ра оста ли у шу ми. ни су ни на ру чак ишли. Му ња је ло ви ла му
ши це а Џим јео ба на не. пред ве че по ђо ше ку ћи. од јед ном ла ста кљуц ну Џи ма 
у че ло и ре че:

– Стој!
на ста зи је ле жа ла огром на зми ја и гле да ла пра во на Џи ма. Да ју је угле да ло 

не ко бе ло де те, умр ло би од стра ха, али је Џим био Цр нац и са мо ла ко за дрх та. 
И та ман зми ја по че да се опру жа, ка ко би ско чи ла на ње га, а Му ња хи тро при
ле те и по че да ле пр ша над њом, не би ли је за ва ра ла док Џим не по бег не.

И за и ста зми ја за бо ра ви на Џи ма и по ку ша ва ше, ис пи њу ћи се што је ви ше 
мо гла, да ухва ти ла сту; али је она увек бр зо уз ле та ла, те је зми ја ни ка ко ни је 
мо гла ухва ти ти. кад је ви де ла Му ња да је Џим већ да ле ко по бе гао, ди же се ви
со ко у зрак и за час га сти же, па се мир но вра ти ше ку ћи.
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Да ни су та ко про ми ца ли ве се ло, али су ве че ри за ла сту би ва ле вр ло ту жне. 
увек је ми сли ла ка ко ли је у том ча су у ње ном за ви ча ју: да ли па да ки ша или је 
ве ли ки снег, или ду ва ју ве тро ви. Бри ну ла се шта ра де са да љу ди и де ца што жи ве 
с њом под истим кро вом. Же ле ла је час пре да ми не кроз шу мар ке свог за ви ча ја 
и да осе ти ми рис про ле ћа у сво ме гне зду. а већ се и март бли жио кра ју. по да ху 
ве тро ва је слу ти ла да ће ско ро про ле ће и ре ши се да кре не на траг у за ви чај.

Џи му са мо ни је сме ла ни шта да ка же, јер би он мно го пла као и мо лио је да 
не иде. За то кра дом из ле те јед не зо ре и прх ну пут се ве ра. на оба ли афри ке на ђе 
још пу но дру гих ла ста ви ца, те кре то ше у дру штву пре ко мо ра.

ла ста ни је ни да нас још Џи ма за бо ра ви ла: сва ке го ди не кад до ђе вре ме да 
се се ли на југ, она иде ње му у го сте.
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Жу ти па туљ ци

Три да на је па да ла не пре стан це до сад на је се ња ки ша. по то ци су ху ја ли као 
да на сва ком та ла су но се во де ни цу; до лин ске ли ва де би ле су све под во дом. 

не ко ли ко хи ља да не срећ них ма лих цве то ва би ло је већ по то пље но. И на ти су ће 
сит них бу би ца по да ви ло се у по пла ви, јер ни су сти гле да се скри ју под ко ру др
ве ћа, у ја ми це под зе мљом, на на лич је круп них ли сто ва, под ка ме ње или на ко је 
дру го ме сто где им је би ла ку ћа. Ве ли ки страх је за вла дао ме ђу тра ва ма, цве ћем 
и бу ба ма, да не на ста не ка кав ве ли ки по топ, из ко га се ни ко не ће спа сти.

Је ди но су пти це би ле спо кој не. Шћу ћу ре не ме ђу гра њем оне су раз ми шља
ле да њи ма по топ не мо же ни шта на шко ди ти, јер ће се на сво јим кри ли ма увек 
мо ћи спа сти. Та ко, док је ки ша ли ла гу ста као мле ко, је дан вра бац је без бри жно 
зви жду као из ви ру ју ћи се ис под сво је стре хе од ко ре др ве та на жу те по то чи ће 
што су ју ри ли из ме ђу жи ла. Ве се ли ло га је и кад би угле дао не ку бу бу ка ко жу ри 
да се спа се пре ска чу ћи ка мич ке и жи ли це. Ис ту рао је кљун ис под стре хе ужи ва
ју ћи кад му кап ки ше пад не на гла ву или врат. на јед ном он за ста де из не на ђен. 
Ис под обли жње је ле он опа зи јед ну го ми ли цу жу тих па ту ља ка, ко ји су би ли 
без ру ку, има ли јед ну је ди ну но гу и на гла ви но си ли сви огром не жу те ше ши ре. 
они су их ско ро пот пу но по кла па ли. Сви су па туљ ци би ли ста ли под је дан зе ле
ни чип ка сти лист па пра ти, то ли ко су би ли ма ли.

Вра бац раз ми шља ше ода кле ли су мо гли до ћи, јер их ју трос ту ни је би ло. 
на сво је још ве ће чу до вра бац опа зи ка ко па туљ ци из ла зе из зе мље: је дан, два, 
три, пет, де сет, без број жу тих чо ве чу ља ка, под сва ким ли стом па пра ти по не ко
ли ко. кад се ко ји по ја ви из зе мље ма ли је ко ли ко жу та сви ле на бом бо на, па ту 
пред по гле дом врап че вим за не ко ли ко ча са ка по ра сте по ла пе дља, а ше ши рић 
му на бу ја као окру гли ме де ни ко лач.

ки ша је ме ђу тим и да ље ли ла, а па туљ ци се ра до сно оку пи ше у ко ло и ста
до ше игра ти и по ска ки ва ти као ве се ли кло бу чи ћи, пе ва ју ћи:

„ој, ти ки шо, ки ши це!
по чуј на ше гла со ве,
на пој је ле, хра сто ве,
ја бу ке и шљи ви це,
и нас жу те гљи ви це.“
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Што су они ви ше игра ли и пе ва ли, ки ша је све ви ше ли ла. Вра бац у том ча су 
при ме ти ка ко па туљ ци на гло ра сту, а ше ши ри им по ста ју ве ли ке жу те лоп те. 
пла ше ћи се да га па туљ ци не опа зе, вра бац се још ду бље за ву че под стре ху и че
ка ше да чу је шта ће па туљ ци да ље го во ри ти и ра ди ти.

И зби ља ис под јед ног зе ле ног ша то ра на чи ње ног од бу ја ди иза ђе не ки па ту
љак ма ло ве ћи од оста лих са мр ким пе га ма на ше ши ру. Сви оста ли се ис ку пи ше 
око ње га, а он ре че об зи ру ћи се:

Чим ки ша ста не, сви се мо ра те по са кри ва ти под ша то ре па пра ти, јер ће тад 
на ста ти ве ли ка опа сност за нас. у шу му ће до ћи ди во ви са огром ним ко та ри
ца ма и све ће нас од не ти, јер се они на ма хра не. Ја жи вим већ чи та вих пет да на 
и се ћам се до бро ка ко сам се јед ном је два спа сао, скри ва ју ћи се иза јед не жи ле.

Из го ми ле па ту ља ка чу се глас:
– о ка квим то ди во ви ма го во риш? на ма је по зна то да на све ту жи ве са мо 

бу бе, тра ве, др ве ће и пти це. Ди во ва до да нас ни смо ви де ли.
али се ста ри па ту љак на сме ја и ре че:
– при ја те љу мла ди, ти и још мно ги ту у го ми ли на све ту сте тек је дан сат и 

не мо же те зна ти ко све жи ви на ње му као ја ко ји сам стар већ пет да на. Ме ни су 
ча со ви из бро ја ни, ја ћу мо жда умре ти, чим ме опет оба сја сун чев зрак, али го
во рим да се спа се те бар ви пред ко ји ма је жи вот.

Ре кав ши то он крик ну упла ше но и по гле да у до ли ну.
– Гле дај те, ди во ви су на па ли већ бе ле ли вад ске ста нов ни ке, ко ји тек од ју

че жи ве. Ста вља ју их у ве ли ке ко та ри це, а до ве че ће их си гур но на жа ру ис пе ћи 
и по је сти. Бр же опет пе вај те ки ши, нек уда ри што ја че мо же. Ди во ви ће се по
пла ши ти и по бе ћи у сво је ку ће.

па туљ ци опет за пе ва ше сна жно сво ју хим ну:

„ој, ти ки шо, ки ши це!
по чуј на ше гла со ве:
на пој шу ме, хра сто ве,
ја бу ке и шљи ви це,
и нас жу те гљи ви це.“

ки ша оди ста по че опет сна жно ли ти, а па туљ ци од ра до сти ста до ше ска ка ти 
и под ври ски ва ти гле да ју ћи увек на ли ва ду, да их не при ја тељ не би из не на дио. 
И Вра бац по гле да пут ли ва де и зби ља опа зи ка ко јед на го ми ли ца де ча ка са ве ли
ким кор па ма бе жи ис пред про ва ле обла ка.

Вра бац тад ста де раз ми шља ти чи ме би по мо гао па туљ ци ма ако би по но во 
би ли на пад ну ти, али ка ко се ни че га сам не се ти, сле ти ме ђу њих и по ну ди им сво
ју по моћ. па туљ ци се мно го об ра до ва ше и за мо ли ше врап ца да у под нож ју шу ме 
чу ва стра жу, па ако ди во ви на и ђу, да од мах ја ви, ка ко би се мо гли спа са ва ти.

Вра бац оде, на ме сти се у за се ду и че ка ше. ки ша је ме ђу тим по ста ла од јед
ном сит на и тан ка, и жу ти па туљ ци се по че ше спре ма ти на бег ство. Са ви ја ху у 
тру бе сво је ша то ре од па пра ти; уре ђи ва ху се у ре до ве осма тра ју ћи пу те ве ко ји
ма би мо гли по бе ћи, јер бор бу с ди во ви ма та ко ма ле ни ни су мо гли при ми ти.

И зби ља, чим ки ша са свим ста де, вра бац до ле те као стре ла и ја ви да се уз 
брег пе њу де ча ци са сво јим кор па ма. Ме ђу па туљ ци ма тад на ста де страх и за бу на. 
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Мно ги бе жа ху, мно ги се скри ва ху под ли сто ве и иза жи ла, јер им је она ко јед но
ли ким би ло те шко ићи. утом сти го ше и де ча ци. Вра бац бр зо уз ле те на нај ви шу 
гра ну и дрх те ћи оче ки ва ше, шта ће би ти. Де ча ци ра до сно за клик та ше опа зив ши 
жу те па туљ ке ка ко бе же у го ми ли ца ма. Је дан их већ ста де ку пи ти у ко та ри цу. 
ка ко су му ша ке би ле ве ли ке, све их је по тро ји цу гра био. Ме ђу тим је дан од де
ча ка уз дах ну раз о ча ра но и ре че дру го ви ма:

– Ста ни те! Ме ни се чи ни сум њи ва њи хо ва бо ја. Чи ни ми се да су отров не. 
ова мо је дан че лич ни нож, да ви ди мо!

узев ши нож он пре ре за ше ши рић јед не гљи ве и по том за гле да у оштри цу, 
ко ја на мах по зе ле не као тра ва.

– Ви ди те, отров не су! – ре че де чак ра жа ло шћен, по ка зу ју ћи ка ко је нож по
зе ле нио. – Ште та што смо се пе ли уз ово ли ко бр до!

Дру ги де чак, што је већ био по чео да их бе ре, љу ти то из ру чи сво ју ко та ри
цу, и сви се ви чу ћи опет оти ско ше низ бр до у ли ва ду, да на ста ве – бра ти бе ле 
пе чур ке.

Вра бац ра до стан сле те с др ве та ме ђу па туљ ке, жу те гљи ви це, и по че им не
ста шно зви жда ти, те су све до кра ја свог жи во та игра ли и пе ва ли, ве се ле ћи се 
што су та ко срећ но про шли.
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пи сма у чо ко ла ди

у .не кој ве ли кој фа бри ци чо ко ла де ра ди ла су и два си ро че та, се стра и брат. 
.Се стра је има ла са мо се дам го ди на а брат осам. Док су њи хо ви вр шња ци 

ишли у шко лу, они су мо ра ли по цео бож ји дан да за ви ја ју бом бо не и чо ко ла де у 
хар ти ји це. Соп стве ник фа бри ке, вр ло груб чо век, ни је им до зво ља вао да се по
и гра ју ни је дан је ди ни ча сак. Рад су пре ки да ли са мо у крат ким ча со ви ма обе да.

а обо је си ро чи ћа би ли су вр ло би стра де ца и че зну ли су мно го да уче шко лу. 
Брат је ве че ром, по сле свр ше ног ра да, учио се стру да пи ше, и чи тао јој при че о 
ви ла ма, па туљ ци ма, ца ре ви ма. Јед ног ве че ра ре че де вој чи ца бра ту, док јој је чи
тао о не ком ми ло срд ном ца ру:

– пи ши том ца ру не ка по шље сво је слу ге да нас одав де из ба ве и од ве ду да 
учи мо шко лу.

– пи сао бих му ра до, – од го во ри брат, – али бо јим се да ни је ви ше жив, јер је 
ова при ча одав но пи са на.

Де вој чи ца тад по че пла ка ти, го во ре ћи:
– Ја бих та ко же ле ла да учим шко лу и да се играм с де цом.
Иако са мо го ди ну да на ста ри ји, њен брат је био мно го озбиљ ни ји. Це ле те 

но ћи он је пре ми шљао шта да ра ди да се из ба ви по сла у фа бри ци и да на ста ви 
шко лу, ко ју је мо рао због смр ти ро ди те ља да пре ки не. по сле њи хо ве смр ти ни
ко га ви ше у све ту ни су има ли. Бо га та ши из њи хо вог гра да би ли су вр ло се бич ни 
а си ро ма си су је два и сво ју де цу мо гли да хра не. пре ми шљао је он та ко це лу ноћ, 
а ују тру му па де на па мет да на пи ше не ко ли ко пи са ма не по зна тим до брим љу
ди ма у све ту и да та пи сма кри шом ста ви у омо те чо ко ла де. За то бр зо уста де и 
на пи са на пет бе лих хар ти ји ца, не си гур ним де тињ ским ру ко пи сом:

„ко на ђе у чо ко ла ди ово пи смо, не ка до ђе бр зо у на шу фа бри ку да нас спа се. 
Мо ја се стра и ја по цео дан са мо за ви ја мо бом бо не у хар ти ји це, не мо же мо да 
учи мо шко лу, и ни кад се не игра мо, као дру га де ца. Че ка мо вас, до ђи те бр зо!“

на пи сав ши пи сма про бу ди се стру да јој про чи та и да јој ја ви ка ко је сми
слио да их по шље. Та ко ра до сни од мах одо ше на рад и кри шом ста ви ше пи сма 
у пет ра зних ве ли ких чо ко ла да, јер су оне нај ску пље, те су се на да ли да ће их 
ку пи ти не ки цар или не ки до бар иму ћан чо век.

И по че ше че ка ти. Сва ки дан, уви ја ју ћи чо ко ла де у сре бр на сту хар ти ју, 
ослу шки ва ли су не пе ње ли се ко да их ви ди. а про ђе ду го вре ме на, а од спа си
ла ца ни тра га.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

а чо ко ла де у ко ји ма су би ла пи сма, оти шле су на раз не стра не све та. Јед на 
је от пу то ва ла у не ку да ле ку по кра ји ну и до па ла у ду ћан чић не ког се о ског тр гов
ца. ка ко је би ла нај ве ћа ме ђу чо ко ла да ма у ње го вом ду ћа ну, ста вио ју је од мах у 
из лог за ре кла му, и око ње на ре ђао зе ле не гран чи це, да се бо ље при ме ти. Се о ска 
де ца про ла зе ћи у шко лу увек су за стај ки ва ла крај тог из ло га и че жњи во гле да ла 
у ве ли ку чо ко ла ду. Јед ном за ста не крај истог ду ћа на тро је де це не ке удо ви це. 
она су одав но раз ми шља ла шта да ку пе сво јој ма ми за ро ђен дан. И чим су угле
да ла чо ко ла ду, ре ше се да је узму.

кад су је ку ћи до не ли и ма ма је раз ви ла, из сре бр не хар ти је омо та ис па де 
пи смо. кад су удо ви чи на де ца чу ла шта пи ше у ње му, ста до ше мо ли ти ма му да 
иде у фа бри ку и до ве де дво је си ро чи ћа; али удо ви ца ни је има ла до вољ но нов ца 
за то, те од не се пи смо све ште ни ку из тог се ла. Ме ђу тим ни он ни је био бо га ти ји 
од ње, те та ко то пи смо бе ше као ба че но у ве тар.

Дру го пи смо до ђе у ку ћу не ком бо га та шу, ко ји је сва ког до руч ка јео по јед
ну ве ли ку чо ко ла ду. Док је бо га таш раз ви јао чо ко ла ду с пи смом, оно му слу чај но 
упа де у мле ко, те се окрут но ср це тог чо ве ка још ви ше раз љу ти. ка ко је жи вео у 
истом гра ду, где је би ла фа бри ка, хтео је од мах да иде и ја ви ње ном соп стве ни ку 
да ис ту че де цу, ко ја су пи смо пи са ла. Сре ћом ње го ва же на је има ла мно го ми ло
сти ви је ср це и умо ли га да то не чи ни, ис це пав ши пи смо у па рампар чад.

Тре ће па де у ру ке ло пов ској дру жи ни при ли ком кра ђе две ју про дав ни ца 
слат ки ша у пред гра ђу. кад су у по љу из ван гра да де ли ли плен, нај мла ђем ме ђу 
њи ма па де у део чо ко ла да са пи смом. по што је још вр ло млад био и ни је пот пу
но огре зао у зло, он се са жа ли на си ро ту де цу из фа бри ке, и по ка зав ши во ђи 
ло пов ске дру жи не чуд но ва то пи смо, за мо ли га да по ку ша да спа се де цу.

али ло пов пла ну:
– па шта ћу по сле с њи ма? ни од ка кве по мо ћи ми не мо гу би ти, мо рам их 

са мо ву ћи со бом као пр тљаг.
Та ко и тре ће пи смо оста де без успе ха.
Че твр то за јед но са чо ко ла дом ку пи дво ра нин не ке да ле ке зе мље за сво ју 

де вој чи цу. Де вој чи ца не зна ју ћи да чи та пру жи га оцу.
– Срећ не смо ру ке, – уз вик ну он ве се ло, – пи смо ћу по ка за ти ца ру, он ће 

си гур но де цу спа сти.
по што ис при ча сво јој де вој чи ци шта пи ше у пи сму, бр зо оде ца ру.
– Ми ло сти ви го спо да ру, – ре че му он, – зна ју ћи тво је пле ме ни то ср це, до

шао сам да те не што мо лим.
С тим ре чи ма пру жи бе лу хар ти ји цу, ис пи са ну де ти њом ру ком, ца ру.
про чи тав ши је цар му ре че:
– Знам шта хо ћеш да ме мо лиш. али ова зе мља је чак пре ко мо ра, а ја сам за у

зет ва жним др жав ним по слом и не мо гу та мо да пу ту јем. на ђи чо ве ка ко ји би 
хтео да от пу ту је и да их до ве де, а ја ћу му да ти но ва ца, ко ли ко тре ба за пут.

Дво ра нин тад обе ћа ца ру да ће их он спа сти, а цар му да де нов ца ко ли ко је 
по треб но. од мах су тра дан дво ра нин се кре те за јед но са сво јом де вој чи цом у 
зе мљу пре ко мо ра. пу то ва ли су та ко це лих ме сец да на, док не сти го ше у град где 
су жи ве ли брат и се стра. Рас пи тав ши се у ко ме је кра ју гра да фа бри ка упу ти се 
пра во та мо, и од мах за тра жи соп стве ни ка па му ре че:
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– у ва шој фа бри ци ра де дво је си ро чи ћа, се стра и брат. Мо лим вас да ми их 
од мах до ве де те.

Соп стве ник фа бри ке се од мах се ти о ко ме је реч, али се по че нећ ка ти да де цу 
до ве де, јер су би ла вр ло вред на и мно го му по мо гла у по слу.

Дво ра нин га ипак на те ра да му пре да си ро чи ће, ко ји бе ху пре срећ ни кад 
чу ше да је до шао чо век из да ле ког цар ства да их во ди. Њих дво је се од мах спри ја
те љи ше са дво ра ни но вом де вој чи цом и по цео дан се игра ху с њом по ла ђи ко ја 
их је но си ла у зе мљу пле ме ни тог ца ра.

Та мо их дво ра нин уси ни, и цар да де мно го но ва ца за њи хо во вас пи та ње. И да
нас је де чак ве ли ки го спо дин у тој зе мљи, а ње го ва се стра ца ри чи на дру жбе ни ца.
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Де вој чи ца у лут ки ној ха љи ни

Ма ра је има ла лут ку ве ли ку ско ро ко ли ко ка кво де те. ка ко су ро ди те љи Ма
ри ни би ли вр ло бо га ти, бри ну ли су се за ту лут ку као за сво ју кћер. кад год 

су Ма ри ку по ва ли ха љи ну и ци пе ле, ку по ва ли су и лут ки, ма да је она це па ла вр ло 
ма ло. а кад год су Ма ру во ди ли у би о скоп, во ди ли су и ње ну лут ку и увек за њу 
узи ма ли за себ ну кар ту, јер је би ла вр ло ве ли ка и за у зи ма ла це ло јед но се ди ште. 
лут ка је има ла и сво ју за себ ну со бу, до Ма ри не со бе, те су се њих две че сто игра
ле и жи ве ле у ве ли ком при ја тељ ству.

кад је Ма ра по шла у шко лу, учи те љи ца ју је ста ви ла да се ди са ма лом си ро
ти цом Је лом. Још пр вог да на Ма ра при ме ти да ње на дру га ри ца иде по лу бо са и 
да јој је ха љи ни ца сва по де ра на, и од мах по ми сли ка ко би ле по би ло кад би Је ли 
до не ла ко ју лут ки ну ста ру ха љи ну и ци пе ле. То би Је ли би ло са свим та ман, јер 
је она би ла вр ло ма ла, а лут ка вр ло ве ли ка. За то чим до ђе ку ћи, за мо ли ма му да 
јој до зво ли да Је ли по кло ни што год од лут ки ног оде ла и обу ће.

али Ма ри на ма ма по че љу ти то ви ка ти:
– не мо гу ја оде ва ти и обу ва ти це ли бе ли свет. До ста ми је што мо рам да се 

бри нем о твом и лут ки ном оде лу.
али Ма ра и да ље кроз плач мо ља ше:
– Дра га ма ми це, лут ка има већ де сет па ри ци пе ла и де сет ха љи ни ца. Да жи ви 

сто го ди на, не мо же то све по це па ти. лут ка се не ће љу ти ти, ако Је ли не што бар 
по кло ним.

али ма ма по че још ви ше ви ка ти.
– не ку пу је лут ка сво је ха љи не, већ их ја ку пу јем. ако се она не ће љу ти ти 

ја ћу се љу ти ти. Да ни си о то ме ви ше ни ре чи ре кла.
Та ко ре че она, а Ма ра се упла ши и ућу та.
кад су тра дан опет оде у шко лу и опет ви де Је лу ка ко се ди по гу ре но у свом 

по де ра ном ша лу, ре ши се да дру га ри ци по кло ни он да бар сво ју ха љи ну и сво је 
јед не ци пе ле. Ми сли ла је да ће јој ма ма то ра ди је до зво ли ти.

Ме ђу тим кад јој је то ре кла, она пра сну:
До кле ћеш ме му чи ти са том Је лом. кад не дам лут ки ну, још ћу ма ње да ти 

тво ју ха љи ну. Ме ни је до ста мо је бри ге, а о Је ли нек се бри ну ње ни ро ди те љи.
Ма ра тад по бе же у сво ју со бу и по че пла ка ти. Ма да јој ни је би ла ни шта 

кри ва, и ма да би јој ра до по кло ни ла све што има, Ма ра ни ка ко ни је хте ла ви ше 
са њом да се игра. Ми сли ла је кад ма ма не би има ла да се бри не то ли ко и о лут ки, 
си гур но би хте ла ма ло да се по бри не о си ро тој Је ли ци.
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Та ко је про шла це ла го ди на да на ско ро, а Ма ра се ни је усу ди ла ви ше да го во
ри ма ми о сво јој дру га ри ци. кад је до шла не де ља пред Вр би цу, ма ма је оти шла 
са лут ком и Ма ром код нај чу ве ни је кро ја чи це за де цу и ку пи ла им та мо две јед
на ке ха љи не од пла ве сви ле и два та ква ше ши ри ћа. а и у шко ли су већ де вој чи це 
раз го ва ра ле о Вр би ци и где ће им ро ди те љи ку пи ти ха љи не и звон ца.

– Ме ни ће ма ма ку пи ти злат но звон це код „Ро де“, – ре че јед на.
– Ме ни ће ма ма по ру чи ти ха љи ну из Фран цу ске, – ре че дру га де вој чи ца.
– Ја ћу до би ти нај фи ни је ци пе ле од ла ма, – ре че је дан деч ко по но си то.
– Ме ни се ши је ха љи на у са ло ну го спо де кру нић, – ре че тре ћа де вој чи ца. – 

Би ће сва од жу те сви ле са тра ка ма.
Са мо је Је ла ту жно ћу та ла. она обич но ни је ни кад до би ла ни шта но во за 

Вр би цу. Ви де ћи је та ко ту жну Ма ра је по го ди ла, да си гур но ни ове го ди не Је ла 
не ће до би ти ни но ве ха љи не ни ше ши ра. За то се ре ши да и про тив ма ми не во ље 
по кло ни Је ли но ву пла ву лут ки ну ха љи ну и ше ши рић. За то чим до ђе ку ћи оде 
пра во у лут ки ну со бу. лут ка је спа ва ла у свом кре ве цу по кри ве ном бе лим чип
ка ма. Ис под по кри ва ча од ру жи ча сте сви ле ви ри ла је са мо ње на љуп ка гла ви ца.

Ма ра при ђе кре ве цу и раз бу ди лут ку го во ре ћи јој:
– Чуј, лут ко, ја ћу тво ју пла ву но ву ха љи ни цу да дам Је ли. она је си ро ма

шна. Ње на ма ма не ма па ра да јој ку пи ха љи ну за Вр би цу.
лут ка одо бра ва ју ћи клим ну гла вом.
он да је Је ла још упи та:
– Смем ли лут ки це, узе ти и тво је ла ко ва не ци пе ле? Је ла има но гу баш ко ли ку и ти.
лут ка опет одо бра ва ју ћи треп ну, а Је ла са стра хом да се лут ка нај зад не на

љу ти још је за мо ли:
– лут ки це дра га, до зво ли ми да узмем и твој но ви пла ви ше ши рић.
ка да лут ка и ово до зво ли, Ма ра је по љу би и ре че јој:
– Ти си мно го до бра, от сад ћу се опет с то бом игра ти.
За тим оде лут ки ном ор ма ну и из ва ди из ње га ха љи ни цу, ше шир и ци пе ле, 

па их са кри у тор бу. уна пред је ужи ва ла ка ко ће се Је ла об ра до ва ти.
ују тру ра но, још пре се дам са ти, ис тр ча ла је да је ма ма не ви ди и оти шла у 

шко лу, но се ћи у тор би по кло не за Је лу. кад је сти гла од мах је по жу ри ла у учи о ни
цу и оста ви ла све на Је ли но ме сто, на пи сав ши не ве штим штам па ним сло ви ма 
на хар ти ји ци:

„Је ли за Вр би цу“.
она ни је же ле ла да Је ла по го ди ко јој је по клон до нео.
кад је си ро ти ца угле да ла див ну ха љи ну, ше шир и ци пе ле, за ди вље но је за

пље ска ла ру ка ма, чу де ћи се ко јој је то по слао. пи та ла је сво ју учи те љи цу да 
ни је она, пи та ла је дру га ри це, али ни ко ни је знао ко је био тај до бри ан ђео. 
пи та ла је и Ма ру, али она ни је хте ла при зна ти, да је то би ла она. Би ло јој је до
ста што је учи ни ла Је лу срећ ном.

кад се вра ти ла ку ћи, ма ма је већ би ла при ме ти ла, шта је Ма ра учи ни ла и 
до че ка ла је са ви ком и љут њом. Сре ћом је отац де вој чин био мно го бо љи, ућут
као је сво ју злу же ну и још дао Ма ри па ре да ку пи сво јој дру га ри ци и звон це за 
Вр би цу, на ни за но на пла вој тра ци.

И на дан Вр би це Ма ра и Је ла ишле су у истом ре ду. Ја сам их ви де ла ка ко 
ве се ло ска ку ћу.
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Чу до твор но ус кр шње ја је

Би ла не ка си ро та пра вед ни ца, па има ла дво је де це, си на и кћер. ка ко је вр ло 
по бо жна би ла, зна ла је да Бог од о зго с не ба гле да на љу де, осо би то у да не ве

ли ких пра зни ка. на Ђур ђевдан је за то ра ни ла с де цом на обли жњи брег и до но
си ла отуд зе ле ни ла да за ки ти ку ћу. уочи Бо жи ћа је ишла са ма по бад њак и про
си па ла сла му по сво јој си ро тињ ској со би ци. уочи Бо го ја вље ња је че ка ла увек 
док се не бо не отво ри. на Тро ји це пле ла у цр кви вен чи ће од тра ве по су те по 
хлад ном цр кве ном по ду. на Ве ли ки пе так је ша ра ла и бо ји ла ја ја за ус крс. И увек 
је сво ју де цу учи ла да и она чи не та ко, кад од ра сту.

Јед ном баш на Ве ли ки пе так, ра че она њи ма.
– Цр ве но ја је, ко је се пр во ску ва, све то је. Ње га тре ба у ку ћи чу ва ти све до 

иду ћег ус кр са. оно чу ва ку ћу од свих не во ља; оно до но си здра вље и сва ку ми
лост Бож ју.

И да би де ца зна ла то цр ве но ја је да раз ли ку ју од дру гих, она га за кр сти и 
од не се те ста ви крај ико не.

Де ца су га са пу но ди вље ња гле да ла ка ко се ру ме ни у све тло сти кан ди ла 
као нај зре ли ја слат ка ја бу ка. И учи ни им се од ду гог гле да ња као да из ње га зра чи 
не ка пра знич на све тлост и да је це ла со ба њим оза ре на.

– Шта ли има у том ја је ту? – упи та уве че се стра бра та. – Да ни је у ње му ка
кво пи ле?

– Мно го си ма ла па за то не ра зум но го во риш: – ре че брат, – да је пи ле, чу ло 
би се пи ју ка ње. Ја ми слим да је у ње му крв Хри сто ва, за то је цр ве но.

Знам, сад сва де ца по га ђа ју шта ли је за и ста би ло у ја је ту.
Ви да си гур но ми сли да је у ње му ма ли деч ји ан ђео чу вар, јер зна се да ан ђе ли 

мо гу да уђу у нај ма њи про стор. Њој се чи ни да ће се сва ки час по мо ли ти ње го ва 
про зрач на кри ла и ру жи ча сти обра зи.

а Влат ко ми сли да је уну тра ма ју шни чи чи ца бе ле бра де, ко ји го ни пред 
со бом пу на ко ли ца бом бо на. Ње му се чи ни чи чи ца ће сва ки час из и ћи из свог 
цр ве ног окло па и про су ти бом бо не по сто лу.

не што нај леп ше за ми шља. ло ли ца. она ве ру је да је у ја је ту ма ли бе ли зец. 
И са мо про бу шиш ли ја је, зец ће ис ко чи ти и за чу ђе но по гле да ти око се бе тра же
ћи куд да по бег не. И ло ли ца сми шља ка ко би га ухва ти ла да не умак не у по ље.

И ко зна што све де ца не за ми шља ју да је у цр ве ном ус кр шњем ја је ту. Мо жда 
она ми сле да та мо сто ји и не ко јаг ње шце, и не ка лут ки ца, миш од чо ко ла де, ку ћи
ца од ше ће ра, и бог зна шта још.
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а ево шта је у ње му би ло.
кад су се стри ца и брат тог ве че ра за спа ли, из ле те ше из ја је та две пти це, 

све од зла та и по че ше та ко див но да пе ва ју ле те ћи из над де чи је гла ве, да се де ца 
ста до ше кроз сан бла же но сме ши ти. Та ко су це ле но ћи оне пе ва ле над деч јим 
сном, а кад би пред зо ру, опет се бр зо са кри ше у цр ве но ус кр шње ја је.

ују тру се стра ре че бра ту:
– Са ња ла сам ка ко има мо цр вен ка вез и у ње му две див не злат не пти це. 

ни кад та ко ле пих пти ца ни сам ви де ла ни ти чу ла та ко ле пе пе сме.
а брат ре че:
– И ја сам баш исто са њао. Мо ра мо пи та ти ма му за што смо исти сан са ња ли.
кад упи та ше ма му, она им об ја сни, да су то би ла два Бож ја ан ђе ла ко је им 

је Бог по слао у сан, за то што су би ли до бри.
Дру ге но ћи кад де ца за спа ше пти чи це из ле те ше из со бе. ка ко су би ле ви ше 

ду хо ви не го пти це, мо гле су да про ле ћу и кроз зи до ве. Из ле тев ши на по ље прх
ну ше до шу ме. Та мо на ђо ше не ко ли ко па ту ља ка где се де под ли стом па пра ти и 
ни жу ро су. пти це их узе ше на сво ја злат на пла ме на кри ла и од не со ше рав но 
кроз зи до ве у де чи ју со би цу, обе ћав ши им нај пре да ће их чим се по и гра ју ма ло 
сво јих ве се лих ига ра у деч јој со би, опет у шу му вра ти ти.

па туљ ци се мно го раз ве се ли ше ушав ши у људ ску со бу. Ска ка ли су по ор ма
ну, во ди ли ко ло, тр ча ли по деч јем по кри ва чу, се да ли им по но су. нај зад кад су 
се си ти на бе сне ли, пти це их опет вра ти ше у шу му.

ују тру се стра ре че бра ту:
– Са ња ла сам мно го па ту ља ка ка ко тр че по на шој со би.
Брат јој при зна де да је и он исто са њао.
кад упи та ше мај ку шта тај сан зна чи, она им ре че да су си гур но мно го тр ча

ли, па су за то са ња ли ка ко им па туљ ци тр че по со би.
Тре ће но ћи пти чи це опет из ле те ше из ја је та, па се ис кра до ше на по ље. Ди го

ше се ви со ко на не бо и на бра ше та ко пу но зве зда, па на то ва рив ши их на ле ђа спу
сти ше се опет на зе мљу, у деч ју со би цу. Тад ста до ше се ја ти зве зде као злат ну 
ки шу на деч је уз гла вље.

опет ују тру де ца јед но дру гом ис при ча ше да су са ња ла ка ко око њих ве ју 
и про ми чу зве зде као не ке злат не пче ле. Мај ка им об ја сни да је то за то што је 
ус крс, па до бри Бог ша ље зве зде у деч ји сан.

Та ко су се пти це увек бри ну ле о деч јем сну.
али ни су се пти це бри ну ле са мо о деч јем сну, не го и о њи хо вом здра вљу.
у ле то се де вој чи ца на гло раз бо ли. Бун ца ла је цео дан у гро зни ци, а уве че 

је по ста ла та ко вре ла, да се чи ни ло да ће из го ре ти од ва тре. Ма ти ни је зна ла 
шта да чи ни, већ се са мо Бо гу мо ли ла и кр сти ла пред ико ном.

кад би у ноћ пти чи це из ле те ше из свог цр ве ног гне зда и ста до ше кри ли ма, 
као ма лим злат ним ле пе за ма, хла ди ти де вој чи цу по че лу и гру ди ма. Хла ди ле су 
је та ко ду го, а де вој чи ца ни ка ко да отво ри очи, од сил не ва тре.

он да пр ва пти чи ца ре че дру гој:
– Хла ди је ти и да ље, а ја одох бр зо до ли ва де да до не сем ма ло ро се.
Ре кав ши то од ле те као стре ла и још бр же се вра ти са пер јем пу ним ро се. 

Тад по че ти хо, кап по кап, стре са ти ро су из свог злат ног пер ја на де вој чи цу, 
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док дру га пти ца не пре ста ја ше да је хла ди кри лом. И ка ко је ко ја кап ро се па да
ла на де ти ње че ло и ср це, гро зни ца се сма њи ва ла и пред зо ру са свим по пу сти. 
пти це тад опет по бе го ше у сво ју цр ве ну ку ли цу.

кад дру гу ноћ ви де ше да се ва тра опет вра ћа, на ста ви ше да је хла де и да до
но се ро су са ли ва де. И та ко су чи ни ле, до год де те ни је са свим оздра ви ло.

Та ко је про шла та го ди на, па до ђе и дру ги Ве ли ки пе так. Тад де ца упи та
ше мај ку:

– Шта ће мо са да са лањ ским ус кр шњим ја је том, сад је до шло но во? Хо ће мо 
ли га од не ти у шу му пти чи ца ма?

– не, – ре че ма ти, – ова нам је го ди на про шла срећ ни је не го све оста ле. То 
зна чи да нас је оно чу ва ло од не сре ћа и бо ле сти. оста ви ће мо га не ка увек бу де 
у на шој ку ћи и не ка вас чу ва од сва ког зла.

Та ко чу до твор но ус кр шње ја је оста де увек у ку ћи си ро те пра вед ни це и ње на 
де ца има ђа ху увек лак и свеж сан и пу но здра вља као пла нин ско цве ће.
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Цве ће у сва то ви ма

Та ма ла, не жна са са би ла је нај леп ши цвет на ли ва ди. Ра сла је крај не ста
шног по то ка, ме ђу оста лим пољ ским цве ћем. Тог ју тра кад је она про цве

та ла, про цве та ли су и зум бу ли, ђур ђев ци, нар ци си, љу ти ћи, жу то гу ји но цве ће, 
пр стен ци и још пу но дру гих. Сви су би ли ра до сни што су ср це отво ри ли сун цу. 
а и по ток кад ви де то ли ко цве ћа у сво јој бли зи ни, ра до сно за жу бо ри. И од свих 
цве то ва нај ви ше му се сви де не жна са са. он је пр сну сре бр ним та ла си ћем у 
знак по здра ва и по че пе ва ти:

– на ли ва ди, на ли ва ди под бре гом про цве та ла ле по ти ца са са.
Где год је те као са мо је то пе вао и це ла око ли на још истог да на до зна де за 

ма лу цвет ну ле по ти цу. по ју ри ше леп ти ри, ви ли ни ко њи ци, пче ле и пти це да 
је ви де.

а она је зби ља би ла ле па. очи пу не ро се гле да ле су пра во у не бо. осмех јој 
је бли стао као ју тро. Би ла је сва све жа као кап ле по те. И у сво јој скром но сти 
она и не при ме ти ка ко је сви са ди вље њем гле да ју.

ле по та ну нар ци су, ње ном су се ду, би кри во што и ње га не гле да ју са то ли ко 
ди вље ња па до шап ну леп ти ру:

– Са са је ле па, али је крат ко веч на. Њен жи вот не тра је ни ко ли ко жи вот 
јед не ка пи ро се.

Гу ји на тра ва по ста де жу та од за ви сти што је са са та ко ле па па до шап ну на 
ухо оси ци:

– не знам што се пче ле то ли ко ди ве са си. кроз њу те че са мо ро са, док кроз 
мо ју ста бљи ку те че слат ко цвет но мле ко.

не ки за ја пу рен цр вен цвет бр бљао је:
– Са са је бле до ли ка. у ње ним обра зи ма не ма ни ка пи ру ме ни ла.
али за луд су та ко цве то ви из за ви сти о њој го во ри ли, са свих стра на се по че

ше ја вља ти про си о ци ле по ти ци са си. об ле та ху око ње не кру не ви ли ни ко њи ци 
и леп ти ри. Сла вуј по це лу ноћ пе ва ше крај ње, да би јој сан био сла ђи; а по ток је 
увек ра до сно пр ска ше сво јим сре бр ним ка пља ма.

Ме ђу тим ле по ти ца са са је још вр ло мла да би ла и ни је јој се са уда јом хи та ло, 
те об ја ви да ће се уда ти са мо за оно га ко јој до не се три круп не сне жне па ху љи це.

кад то чу окол но цве ће, ко је је са су про си ло, вр ло се рас ту жи. Зна ло је да 
сред про ле ћа ниг де не мо же про на ћи сне жних па ху љи ца. леп ти ри бр зо одо ше 
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по то ку да га пи та ју ни је ли ви део где год у пла ни ни кад је про ла зио ко ју гру дву 
сне га. по ток се тад при се ти да је на са мом свом из во ру ви ђао ша ку сне га у пу
ко ти ни сте не.

Та да кре то ше ја та леп ти ра и дру гих кри ла тих бу ба на из вор по то ка где се 
на ла зио снег. Би ло је ме ђу њи ма леп ти ра са там ним ок ци ма на кри ли ма, би ло 
је оних ве ли ких пру га стих, и ма лих, жу тих као ли мун, и леп ти ри ћа пла вих као 
звон ца и бе лих као пр ви снег. Би ло је и не по зна тих бу ба про вид них кри о ца и 
пу но ви ли них ко њи ца чи ја се кри ла пре ли ва ју као се деф.

али пут је био вр ло да лек, во дио је кроз шу ме, кроз ве тро ви то ме сто, пре
ко про ва ли ја и мно ги пут ни ци већ на по пу та за ста до ше. Ма ли ли му на сто жу ти 
леп ти ри оста до ше сви у под нож ју пла ни не; кри ла су им би ла од већ тан ка да се 
пе њу на ве ли ке ви си не. они по па да ше на цве то ве у до ли ни гле да ју ћи ту жно 
ка ко дру ги, увек крај во ђе по то ка, од ле ћу у пла ни ну.

а они дру ги на ста ви ше лет хра бро кроз зрак ко ји је по ста јао све хлад ни ји. 
око не жних њи хо вих кри ла леб де ле су из ма гли це и оштре игли це иња. Је дан 
ве ли ки пру га сти леп тир из гу би се не где у тој ма гли. За луд су га оста ли зва ли:

– Ша рен ко, ша рен ко, вра ти се:
од го во ра ни је би ло. Тад мно ги упла ше ни да се и са ми не из гу бе вра ти ше 

се до ле на ли ва де. а пут на ста ви ше са мо три бе ла леп ти ра и је дан ви лин ко њиц. 
Иако су ма гле би ва ле све гу шће и пут се ни је ви део, они су се др жа ли жу бо ра 
по то ка ко ји је ро мо рио:

– ову да, ову да, не бој те се!
Та ко сти го ше до са мог из во ра и угле да ше у пу ко ти ни сте не гру мен сне га. 

Сва ки на то ва ри на сво ја кри ла што је мо гао ви ше сне жних па ху љи ца и по ју ри 
на траг да за про си ле по ти цу са су. уз пут се опет из гу би си ро мах ви лин ко њиц, 
не ста де не где као леп тир Ша рен ко. Јед но ме од тро ји це леп ти ра сун це ис то пи 
снег на кри ли ма, јер је нео ба зри во ле тео сун ча ном ли ва дом.

утр ки ва ла су се са мо још два бе ла леп ти ра Љи љан и Сне жан, бо дре ћи је
дан дру гог:

– Бр же, бр же, ко ће пре сти ћи.
они су ле те ли увек хла до ви ном крај по то ка, до бро се чу ва ју ћи да их сун це 

не до так не. И по ток им је по ма гао у ово ме, јер је но сио још са из во ра ве ли ку 
сви ту ма гле на сво јим пле ћи ма и сме тао сун цу да до пре до Љи ља на и Сне жа на.

али у том утр ки ва њу Љи љан да ле ко из ма че и пр ви сти же на ли ва ду где је 
цве та ла ле по ти ца са са.

кад сти же, ла ко се спу сти на ње ну кру ни цу го во ре ћи:
– Тра жи ла си три сне жне па ху љи це. Ја сам ти их до нео.
Тад стре се па ху љи це на са си но про зрач но че ло и она при ста де да се за 

ње га уда.
То га ча са у ли ва ди на ста де ве ли ко ве се ље, по че ше се бу бе и цве ће спре ма ти 

за свад бу. Ска кав ци се уре ди ше у че те као ма ли вој ни ци и по че ше да мар ши ра ју 
ста зом. Из тра ве се за чу зри ка ње. Цве ће се ухва ти у ко ло. пр стен ци су би ли нај
ве се ли ји. они су ска ку та ли ве се ло у јед ном ку ту ли ва де, ма шу ћи сво јим бе лим 
ше ши ри ћи ма и пе ва ју ћи:

– Ве се ло, ве се ло, уда је се са са.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

562

И гу ји ну тра ву об у зе ве се ље, па се ухва ти у ко ло са љу ти ћи ма. Чи ни ло се 
од њи хо вих жу тих ка пи ца као да зве зде игра ју по ли ва ди.

ле по тан нар цис се др жа ше не ко вре ме као увре ђен, а он да ста де на го ва ра ти 
леп ти ре да и они от поч ну игру. Та ко от по че див на ша ре на игра леп ти ра из над 
са си не кру ни це.

а сла вуј, њен ве ли ки при ја тељ, по че да пе ва сво ју нај леп шу пе сму. на ње
гов глас са свих стра на до ле те ше врап ци, чвор ци и ца ри ћи, па на чи ни ше сво је 
пти чи је ко ло.

За то вре ме по ток је ве се ло жу бо рио, и мно го гла сни је не го дру гих да на. 
од сил ног ве се ља и ска ку та ња сав се био пре тво рио у сре бр ни во до скок.

Све је та ко те кло у ре ду и ра до сно, са мо ни су зна ли ко га да иза бе ру за де ве ра 
ле по ти ци са си. у том сти же и леп тир Сне жан на ли ва ду, те ње га узе ше за де ве ра.

ако ухва ти те да нас тог леп ти ра пи тај те га да ли је све та ко би ло, он ће вам 
ре ћи пра ву исти ну.
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Стра шна при ча

не мој те ми сли ти, де цо, да са мо ви има те ба ку. Има ју је и пти це и жи во ти ње: 
ма ли врап ци, ја ри ћи, јаг њад. Та ко је јед но ве че у пла ни ни не ка ста ра ов ца

ба ба при ча ла сво јим уну чи ћи ма ја гањ ци ма, да би их успа ва ла. Би ло је мрач но, 
ве тро ви то про лећ но ве че. Мно ге ов це по то ру би ле су већ по спа ле, са мо је ста ра 
ов ца са сво јим уну чи ћи ма би ла буд на, и при ча ла:

– кад сам до шла на овај свет, – по че она, – би ла сам бе ла као мле ко и ни сам 
хра ма ла. Чо ба ни но ва де ца су ме во ле ла ви ше од свих дру гих јаг њи ћа и ни су да ла 
ро ди те љи ма да ме про да ју...

– Хо ће ли та при ча о те би би ти стра шна? – ра до зна ло је пре ки до ше уну чи ћи.
– не ће би ти стра шна, – од го во ри ста ра ов ца.
– е, он да не ће мо ту при чу, – из ја ви ше они, при чај не што дру го.
– он да слу шај те не што што сам ја чу ла од сво је ба ке. а не мој те ме пре ки да

ти. – Би ло не ко јаг ње ко је ни кад ни је ви де ло шу ме и ни је зна ло да по сто је ву
ко ви. Ра сло је са га зди ном де цом у ва ро шком дво ри шту и би ло ле по оде ве но 
као ја гањ ци у цир ку си ма. око вра та је има ло ру жи ча сту тра ку а пре ко ле ђа је 
но си ло сви ле ни огр тач. али јед ном га зда ку пи јаг ње ко је се ојаг њи ло и од ра сло 
у пла ни ни. Ма ли до шљак ис при ча од мах јаг ње ту ва ро ша ни ну о пла ни ни, о ву ко
ви ма, о сло бод ном жи во ту из ван ва ро ши и њих два се до го во ри ше да што пре 
по бег ну у пла ни ну.

– па је су ли по бе гли? – не стр пљи во упи та јед но уну че.
– Је су ли у пла ни ни по сле сре ли ву ка? – упи та дру го.
– по бе гли су, али ни су ву ка сре ли, – од го во ри им ста ра ба ка, љу та што су је 

пре ки ну ли.
– е, он да не ће мо да ље о то ме. Хо ће мо где има о ву ко ви ма.
Ста ра ов ца се ма ло раз ми сли па по че:
– Дру жио се не ки ма ли зец увек са ја гањ ци ма. До ла зио је сва ки дан на ли ва

ду где су ја гањ ци па сли, ска ку тао из ме ђу њих ве се ло и за ба вљао их. на ро чи то 
је во лео да се хва ли сво јом хра бро шћу пред њи ма. при чао је да се не пла ши ни 
па са, ни ло ва ца, ни ву ко ва. а ја гањ ци су би ли про сто ду шни и ве ро ва ли му. Јед
ном их по ве де у шу ми цу где му је би ла ку ћа. Ја гањ ци се ма ло упла ши ше од мра ка 
у шу ми и ста до ше га пи та ти:

– Шта ће мо ра ди ти, ако на и ђе вук?
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– не бој те се! – од го во ри им зец, ја ћу вас бра ни ти!
Та ко они за ла жа ху све ду бље у шу му кад на јед ном зец упла ше но ста де: 

кроз др ве ће се ви де ла два стра шна ве ли ка ву ка где не што раз го ва ра ју. Ја гањ ци, 
ко ји их још не бе ху опа зи ли, спо кој но иђа ху да ље ди ве ћи се ро сној тра ви ко ја 
је ра сла крај ста зе.

– Бе жи те, – до вик ну им зец, – ву ко ви ће нас по је сти.
Ре кав ши то он се не где из гу би као му ња, не се ћа ју ћи се шта је ја гањ ци ма 

обе ћао.
они, си ро ти, по че ше тад ту жно да бле је а ву ко ви чув ши то по ју ри ше за 

њи ма...
на том ме сту при че ста ра ов ца за ста де за ми шље но и су за јој се по ја ви у 

мут ном ста рач ком оку. Њој се ни је да ље при ча ло, да не би мно го жа ло сти ла 
сво је уну чи ће, али они је на те ра ше да на ста ви, го во ре ћи:

– а по сле? Је су ли ву ко ви по је ли ја гањ це?
– ево, шта је по сле би ло. Јед но бе же ћи ни је ни опа зи ло да је пред њим про

ва ли ја, па се у њу сур ва ло без тра га и гла са. Дру го се уда ви ло у ре ци, ко ју је хте ло 
да пре пли ва. а дру гих тро је се вра те у тор и по ме ша ју са оста лим ста дом, ми
сле ћи да су се та ко спа сли. умор ни и ка ко је већ ноћ би ла, они бр зо за спе. око 
по но ћи, ме ђу тим, при вр за ју се ву ко ви у тор нео па же но и поч ну да њу ше и тра же 
она три јаг ње та, оста вља ју ћи све дру ге на ми ру. про на шав ши их, укра ду их и 
од не су у пла ни ну и ни кад ви ше ни су се вра ти ли...

Та ко ста ра ов ца за вр ши а уну чи ћи око ње гла сно пла ка ху, за ми шља ју ћи 
ка ко је стра шно мо ра ло би ти тим ја гањ ци ма.

на јед ном ве тар ста де још стра шни је да ду ва и фи ју че у вр хо ви ма др ве ћа. 
ов це се про бу ди ше и ста до ше упла ше но бле ја ти. ован пред вод ник, као вој ско
во ђа кроз твр ђа ву, про кр ста ри уне зве ре но кроз тор. За ла ја ше свих пет ов чар
ских па са, да их је стра хо ви то би ло слу ша ти. у чо ба ни но вој ку ћи ци се ука за 
не стал на упла ше на све тлост. Ву ци су би ли на па ли на ов чар ски стан.

ов це од стра ха окре то ше јед на дру гој гла ве, као да се не што до го ва ра ју, а у 
ства ри су са мо упла ше но уз ди са ле.

ован пред вод ник из да де на свом ов чи јем је зи ку за по вест:
– Ја гањ ци да се скло не у ма ли утвр ђе ни тор.
при том он за зво ни сна жно ме де ни цом ко ја му је ви си ла о вра ту.
Ста ра ов ца, чим чу за по вест од ве де уну чи ће у ма ли тор за ја гањ це, а са ма 

оста де са оста лим ста дом да бу де на уда ру, ако би ву ци про ва ли ли.
на јед ном се вра та од ве ли ког то ра отво ри ше и ја гањ ци угле да ше ка ко уну

тра про ва ли је дан од ву ко ва, а за њи ме нај ве ћи пас. Ма да их је страх ужа сно 
по тре сао, ја гањ ци на ста ви ше да ви ре кроз плот шта ће се да ље до го ди ти. Ви де ше 
ка ко се вук и пас по че ше да рву. у ву ка су очи се ва ле као му ње, и стал но је по ку
ша вао да ухва ти пса за гу шу, док је он по тму ло ре же ћи ју ри шао на ву ка. а да ље, 
кроз отво ре на вра та то ра, опа зи ше ка ко се и оста ли пси бо ре са дру га два ву ка, 
не пу шта ју ћи их да уђу уну тра, ме ђу ов це.

Ја гањ ци су жуд но по сма тра ли овај при зор, ужи ва ју ћи у свом стра ху. ни кад 
им ста ра ов ца ни је уме ла та ко не што да ис при ча. не пре ста до ше да ви ре ни кад 
опа зи ше да ве ли ки пас па де под зу би ма кр во жед ног ву ка. Вук по ју ри та да и на 
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њи хо ву ба ку, жућ ка сту, тро му ов цу, ко ја им је до ма ло час та ко ле по при ча ла. 
од ужа са, они, тад за тво ри ше очи а у исти мах пу че пу шка, и за чу се глас чо ба
ни нов ко ји је си гур но до ви ки вао сво јој де ци.

– не бој те се, вук у то ру већ је мр тав, а и дру ги ће се сад раз бе ћи.
И зби ља кроз не ко ли ко ча са ка ур лик ву ко ва и ла веж па са по че ше се уда ља

ва ти. Чуо се са мо фи јук ве тра у вр хо ви ма шу ме.
Ја гањ ци тад опет отво ри ше очи и ви де ше где чо ба нин ула зи ме ђу ста до сав 

ра до стан. ован пред вод ник му при тр ча од мах са оста лим ов ца ма. Ту они опа
зи ше жи ву и сво ју ба ку, жућ ка сту хро му ов цу. Вук је сре ћом ни је по јео. она 
бр зо про на ђе сво је уну чи ће и ре че им:

– Хте ли сте стра шну при чу, па сте до жи ве ли стра шну исти ну. кад по ра
сте те и оста ри те има ће те шта да при ча те сво јим уну чи ћи ма.
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Де те у тор би

Ци ган ка Ру жа иза ђе из чер ге, но се ћи свог ма лог си на у тор би на ле ђи ма та ко, 
да му се са мо гла ва ви де ла. Сва ког да на је мо ра ла да иде на рад и да де те 

та ко со бом но си, јер га ма лог ни је мо гла код ку ће да оста ви. али већ у обли
жњем се лу ни је би ло ни ка квог по сла, Ру жа је сву ву ну из гре бе на ла и мо ра ла је 
да иде да ље у град да тра жи по сла.

Иду ћи та ко пу тем, где год је ви де ла ку ћу, ви ка ла је с ка пи је:
– Го спо ја, ву ну гре бе нам.
али же не су би ле љу те и још с ка пи је су је вра ћа ле да иде да ље куд зна и да 

им не до са ђу је.
нај зад је сти гла и у ва рош и по че ла да иде од вра та до вра та. Ва ро шка де ца 

су ра до зна ло за ви ри ва ла у ње ног ма лог си на, ко ји је ви рио из тор бе као пти ца 
из гне зда, и пра ти ла су је ули ца ма раз дра га но. Же не су му да ва ле мле ка да пи је, 
по кла ња ле му ста ре де чи је ка пе и ча ра пе, ди ви ле му се ка ко је леп; оне су рет ко 
у ва ро ши ви ђа ле Ци га не, и за то су би ле мно го бо ље пре ма њи ма не го се љан ке. 
али Ру жа ипак ни је би ла за до вољ на, јер ниг де ни је мо гла да на ђе по сла.

Иду ћи та ко за у ста ви се пред не ком бо га та шком ку ћом, свом окру же ном 
вр то ви ма, пре до ми шља ју ћи се да ли да уђе. оче ки ва ла је не ће ли од не куд ис тр
ча ти де ца и по зва ти је уну тра, али ку ћа је уса мље но ћу та ла. Тад Ру жа са ма бо
ја жљи во уђе у дво ри ште, при кра да ју ћи се ста за ма по су тим бе лим шљун ком и 
за ку ца на вра та ви чу ћи:

– Го спо ја, ву ну гре бе нам.
Тад се на вра ти ма по ја ви го спо да ри ца ку ће сва у сви ли и за чу ђе но пље сну 

ру ка ма кад угле да де те у тор би. Са свих стра на ку ће до тр ча ше слу жав ке да ви де 
ма ли ша на у ње го вој чуд но ва тој ко лев ци. Ци ган ка тад за до вољ на што се то ли ко 
ди ве ње ном де те ту, и на да ју ћи се да ће та ко не што за ње га до би ти, ски де тор бу с 
ле ђа и из ва ди де те. Тек тад се по че ше сви ди ви ти, јер је ма ло Ци ган че би ло леп ше 
не го ијед но де те у ва ро ши. Има ло је круп не цр не очи и обра шчи ће као ја бу ке ру
ме не, и сме ја ло се та ко уми ља то на го спо ђу у сви ли, као да ју је сва ки дан ви ђа ло.

Тад бо га та же на рас те ра сво је слу жав ке и ре че Ру жи:
– Ја не мам де це. Хо ћеш ли да ми по кло ниш сво га си на, од га ји ћу га бо ље 

не го ти и би ће ве ли ки го спо дин. ако код те бе оста не, му чи ће се це лог жи во та 
у си ро ма шти ни.
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кад то чу Ру жа, по че на глас пла ка ти. Њој се већ учи ни да су јој де те оте ли.
– не пла чи, – ре че јој опет бо га та же на, – ја ти га не ћу оте ти, већ ако хо

ћеш са ма да ми га даш. Ја сам мно го бо га та и да ћу ти за де те оно ли ко зла та, ко
ли ко је оно те шко, па ћеш мо ћи и ти до кра ја жи во та ле по да жи виш и ви ше се 
не му чиш.

Ци ган ка се још ви ше ра жа ли па уда ри у кук ња ву. То је нај те жи час био у 
ње ном жи во ту.

Бо га та же на тад ре че:
– не мо раш ми га од мах оста ви ти. Иди ку ћи и раз ми сли се, па ако хо ћеш 

да ми га по кло ниш, до не си га су тра, а ја ћу ти да ти зла та ко ли ко сам обе ћа ла.
по сле то га Ру жа се по здра ви и оде збу ње на ку ћи, раз ми шља ју ћи шта да ра ди. 

али ка ко то га да на ни је ни шта би ла за ра ди ла, њен су ро ви и ле њи муж по че да 
је гр ди и ту че. Ру жа му та да, да би га одо бро во љи ла, ис при ча раз го вор са оном 
бо га том же ном, а он је ста де на го ва ра ти да сво је де те од не се тој же ни, па ће та ко 
би ти до бро и ње му и њи ма.

Це ле но ћи Ру жа је са мо о то ме ми сли ла. За ми шља ла је свог си на као ве ли
ког бо га тог го спо ди на ка ко жи ви у сва ком из о би љу и во зи се у злат ним ко ли ма 
по ред са мог ца ра. За то ују тру ре че Ци га ни ну:

– Да нас ћу од не ти де те, не ка це лог жи во та ужи ва, а и ми ће мо до би ти па ра 
да се не му чи мо ви ше.

Ре кав ши ово, ста ви Ци ган че у тор бу и по ђе оној же ни. ус пут је опет пла ка ла, 
те шко јој је би ло рас тат се са сво јим де те том, али се на да ла да ће јој же на до зво
ли ти да га кат кад оби ђе и по љу би. Та ко у ми сли ма сти же она у град и оде пра во 
где је на у ми ла.

Же на се мно го об ра до ва кад ви де да је Ру жа до шла го во ре ћи:
– па мет но си учи ни ла. Син ће ти би ти сре ћан, а ти бо га та.
Ре кав ши то, она из ва ди Ци ган че из тор бе и пру жи, као што је обе ћа ла, пу ну 

ке су зла та Ру жи.
а она је бо ја жљи во упи та:
– Смем ли, го спо ја, до ћи ко ји пут да га оби ђем и ви дим је ли здрав?
Же на на то стро го од го во ри:
– ни кад ви ше не мој до ћи. он је сад мој син, и хо ћу да пот пу но за бо ра ви 

сво ју пра ву мај ку.
по том она од не се де те у дру гу со бу, а Ру жа, ста вив ши ке су с нов цем у тор бу, 

вра ти се по ла ко ку ћи. кад та мо сти же ње на си ро ма шна чер га јој се учи ни још 
си ро ма шни јом и бед ни јом, те ре че Ци га ни ну:

– Мо ра мо од мах ку пи ти ка кву бо љу ку ћу, да се бар чи ме уте ши мо.
ку пив ши ку ћи цу и ма ло зе мље, Ру жа по че да их уре ђу је и да по вас дан ра ди, 

не би ли са мо сво је де те за бо ра ви ла. али оно јој бе ше стал но на очи ма.
он да она ре че Ци га ни ну:
– Хај де да ку пи мо ко ла, да се по цео дан во зим, не ћу ли та ко на сво је де те 

за бо ра ви ти.
ку пи ше ко ла и по цео дан су се са мо во за ли, ишли на ва ша ре и где год су чу ли 

да има не ко ве се ље. али ни то ни је ни шта вре де ло. Мај ка ни је мо гла ни ка ко 
сво је де те да за бо ра ви.
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он да она ре че:
– ко ла и ку ћа су ма ло, да си на за бо ра вим; хај де да ку пи мо ла ђу, па да лу та

мо по све ту. Та ко ће ми мо жда би ти лак ше.
ку пи ше ла ђу и лу та ху та ко це лу јед ну го ди ну да на по све ту. И ма да је Ци

га ни ма лу та ње нај ве ћа сласт, ипак ни оно не по мо же.
Та да се ре ши ше да са зи да ју цр кву, и да се у њој Бо гу мо ле, не би ли учи нио да 

ви ше не че зну за си ном. а кад мо ли тва у цр кви не по мо же ре че Ру жа Ци га ни ну:
– не вре ди нам бо гат ство без на шег де те та. Хај де да све про да мо, да вра ти

мо но вац же ни и узме мо на траг свог ма ли ша на.
ка ко се је и Ци га нин био за же лео си на, при ста де на ово, све про да до ше и 

Ру жа се кре те ве се ло да опет узме к се би сво је де те.
угле дав ши је бо га та же на се мно го упла ши и ста де да ви че:
– ово је мој син! ко си ти, ја те не по зна јем. по ку шај са мо да га од ве деш.
а си ро ти ца Ци ган ка пла ка ше, опет мо ле ћи:
– ево ти на траг све тво је зла то, вра ти ми са мо мог си на.
За ово вре ме ма ли шан по сма тра ше Ру жу и кад ви де да пла че обе си јој се о 

врат и ста де је љу би ти. Си гур но је осе тио не ка ко да му је пра ва мај ка. а Ци ган
ка ви де ћи то, стр па га бр зо у тор бу, ко ју је опет има ла на ле ђи ма и по бе же низ 
сте пе ни це гла вом без об зи ра.

Шта је по сле ра ди ла бо га та же на не зна се. а Ци га ни су за до вољ но жи ве ли, 
иако су би ли си ро ма шни.
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ка ко се по пра вља ју двој ке

Ис пред Иви не ку ће про сти ра ла се по ља на пу на ра зних цве то ва и бу ба, и он је 
ви ше жи вео на њој не го у ку ћи, па ипак је увек до би јао двој ку из по зна ва ња 

при ро де. узрок то ме био је што је Ива имао ба ку и што је увек бо ље пам тио оно 
што је она при ча ла не го оно што је пре да вао учи тељ. И мо ра ло је до ћи до тог 
Иви ног по ра за: јер су се учи те ље ве и ба ки не при че та ко мно го раз ли ко ва ле.

на о бла чи се и поч не да гр ми а Ива се шћу ћу ри крај ве ли ке ба ки не сто ли це 
и ша пу ће што ти ше мо же, да га гр мља ви на не би чу ла:

– Шта се то ко тр ља по не бу?
– Во за се гро мов ник Или ја, – од го ва ра ба ка. – оби ла зи око ло зе мље да ви ди 

где тре ба да пад не ки ша.
– а где сто ји ки ша, кад не па да? – пи та Ива.
– Где сто ји кад не па да... – раз ми шља се ба ка, па тек на јед ном об ја сни: – ки ша 

сто ји у ве ли ким злат ним бу ра ди ма. на не бу има све што љу ди ма тре ба: час ки ше, 
час сун ца.

– а го ни ли гро мов ник Или ја ту бу рад на сво јим ко ли ма? – пи та Ива да ље.
– Раз у ме се, за то се не бе са то ли ко тре су.
а су тра дан тек учи тељ ис при ча:
– ево ка ко до би ја мо ки шу. у до ба ве ли ких же га сун це ис пи је сву вла гу из 

зе мље. Та вла га се пре тво ри у во де ну па ру и диг не се у ви си ну, где се због хлад
но ће пре тво ри у обла ке пу не ки ше. ки ша он да, због сво је те жи не не мо же да 
оста не под не бом не го пад не на зе мљу. И та ко ве чи то кру жи во да из ме ђу зе мље 
и не ба. Је сте ли раз у ме ли?

– Је смо, – ка же Ива. – ки ша сто ји у злат ним бу ра ди ма. Гро мов ник Или ја 
их во зи на сво јим ко ли ма, па где тре ба ки ше, ту отво ри злат ну бу рад...

– До ста, до ста, – пре ки не љу ти то учи тељ. Ви ди се ни си ни шта па зио.
али ују тру се про бу ди Ива, па угле да сла ну и иње по гра на ма и отр чи до 

ба ке у врт ра до зна ло пи та ју ћи:
– Шта је то бе ло по по ља ни ци и гра њу?
Ба ка се ма ло за ми сли па му об ја сни:
– То је ви лин ско сре бро. Си гур но су ви ле но ћас игра ле ов де и са њи хо вих 

сре бр них ру ка ва раз ве ја ло се сре бро по ли ва ди и пру ћу.
– ка ко је ле по! Хај де да га ску пља мо.
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– И ја бих га ску пља ла, – од го ва ра сме ше ћи се ба ка, – али ви ле не до зво ља
ва ју: Чим се до так неш ви лин ског сре бра, оно се ис то пи.

За ди вљен ба ки ним ре чи ма оде Ива у шко лу, а та мо опет учи тељ ис при ча:
– Је сте ли ви де ли ка ко су ју трос по ља и гра ње по бе ле ли. То је па ла пр ва 

сла на и ухва ти ло се иње. Да ни су још то пли, па се зе мља под сун цем ис па ра ва, 
а но ћи су вр ло хлад не те се та па ра пре тво ри у ро си цу ко ја се смр зне. Је сте ли 
ме раз у ме ли ле по?

– Је смо, – од го ва ра пр ви Ива. – То је ви ли но сре бро. но ћас су ви ле игра ле 
на по ља ни ци, и са њи хо вих се ру ка ва раз ве ја ло сре бро...

– До ста, ни кад ни шта не па зиш и не знаш, – ка же учи тељ. – ево ти двој ка.
Или, на при мер, учи тељ ка же:
– на цр тај ми, Иво, леп ти ра на та бли.
а Ива се се ти не ког жу тог леп ти ра, па за чу ђе но пи та:
– ка ко ћу на цр та ти, кад не мам жу те бо је?
а учи тељ опет за бе ле жи двој ку. Та ко кад се већ би ло на ре ђа ло мно го дво ја

ка, по ђе Ива за ми шљен да се ма ло про хо да по по ља ни. Би ло је то у не ку не де љу 
пред крај школ ске го ди не. Ива се ле по обу као, узео бо та нич ку ку ти ју и мре жу 
за леп ти ре.

Чим изи ђе на по ља ну, угле да круп ног жу тог леп ти ра, баш ка квог је нај ви
ше во лео, па по ју ри за њим. Исти на Ива ни је знао да цр та леп ти ре, али је умео 
бр зо да их хва та. За то од мах сти же жу тог бе гун ца и за ро би га у мре жу.

а леп тир ста де мо ли ти:
– пу сти ме у сло бо ду, Иви це, па ћу ти по мо ћи да по пра виш двој ку.
Ива се пр во за чу ди ка ко то да леп тир го во ри, али се бр зо се ти не ке ба ки не 

при че где леп ти ри го во ре, па ре че као да раз го ва ра са дру гом:
– До бро, пу сти ћу те у сло бо ду, али одр жи са мо сво је обе ћа ње.
Ива кре те да ље ста зом кроз ви со ку тра ву, кад на јед ном осе ти сна жан ми

рис бе ле хај дуч ке тра ве. окре те се и ви де ка ко не ко ли ко бе лих кру ни ца ле пр
ша ју на ве тру. па се тив ши се да ба ка ра до ску пља ту тра ву, по ђе да јој је уз бе ре. 
а хај ду чи ца ста де мо ли ти:

– не бе ри нас, Иви це, пу сти нас да жи ви мо па ће мо ти по мо ћи да по пра виш 
двој ку.

Ива се опет са жа лио и пу сти цве то ве да и да ље мир но на ли ва ди ми ри шу.
Ишао је опет та ко да ље, кад на и ђе на ска кав ца. он се не где мно го жу рио, 

час из би ја ју ћи из тра ве као не ки зе ле ни во до скок час опет у њу ро не ћи. Ива по
ју ри за ска кав цем, да бар ње га ухва ти, а и он ста де мо ли ти:

– пу сти ме, пу сти! код ку ће ме че ка ју де ца. Сми луј се на ме не, па ћу ти по
мо ћи да по пра виш двој ку.

а Ива и ње га пу сти.
кад је су тра дан оти шао у шко лу са стреп њом је иш че ки вао да ли ће га учи

тељ про зва ти и да ли ће одр жа ти сво ју реч леп тир, ска ка вац и хај ду чи ца.
нај зад га учи тељ про зва:
– Изи ђи, Ива не, на та блу и на цр тај леп ти ра.
Ива бр зо изи ђе на та блу, кад та мо сто ји онај жу ти леп тир, ко ме је ју че дао 

сло бо ду и ша пу ће Иви:
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– Ја ћу сто ја ти мир но на та бли, а ти пре гле дај тач но с ме не и цр тај.
Сре ћом учи тељ ово не при ме ти, те Ива на ми ру на цр та леп ти ра та ко ле по, 

да се учи тељ за ди ви угле дав ши. а он да да ље за пи та:
– ко је бу бе жи ве у тра ви?
на јед ном се онај ска ка вац с ли ва де ство ри ту, ско чи Иви на ра ме и ста де да 

му ша пу ће а Ива за њим да по на вља гла сно:
– у тра ви жи ве мра ви, зми је, ска кав ци...
– До ста, – ре че учи тељ, – сад ми по го ди ко је би ље ра сте на ли ва ди, па ћу ти 

по пра ви ти двој ку.
Ива се пр во збу ни; али кроз про зор до пре ми рис хај ду чи це, па мај чи не ду

ши це, па де те ли не, па не ве на, па ди вље ра жи, па ре пу ши не и свих дру гих тра ва, 
и Ива се та ко ре дом се ти име на то га би ља и из ре ђа их учи те љу.

– Гле, па ти си по стао до бар ђак! – об ра до ва се учи тељ. – Мо рам да ти по
пра вим двој ку.

Ива ве се ло отр ча на ме сто, а уве че све ис при ча ба ки, шап нув ши јој по
вер љи во:

– учи тељ и не слу ти ко ми је по мо гао да по пра вим двој ку.
И зби ља, учи тељ ни кад не би мо гао по ве ро ва ти у све ово, чак да му не ко и 

ту жи Иву.
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Ди вов ска ци пе ла

пред про дав ни цом не ког чу ве ног обу ћа ра ста ја ла је огром на, ско ро ди вов
ска, ци пе ла, на чи ње на од ли ма. она је би ла по диг ну та на по сто ље од точ

ко ва, и при ве за на лан цем за тле, да је де ца не би од во за ла.
Га зда те про дав ни це гле дао је увек кроз про зор ка ко се де ца ску пља ју око 

ци пе ле и по ку ша ва ју да је от ка че са гво зде ног лан ца о ко јем је ста ја ла при чвр
шће на, или да отво ре по кло пац, за кљу чан ка тан цем.

нај ве ће деч је ужи ва ње би ло је кад се из про дав ни це по ја ви ше грт са го ми
лом ку ти ја и при ђе ци пе ли те је отво ри, по тр па оне ку ти је уну тра, он да од ве
же ци пе лу са лан ца сед не на њу и кре не у град. Де ца он да за њим по ју ре као рој, 
пра те га тр че ћи од ку ће до ку ће, где он ре дом раз да је обу ћу. по не кад ше грт 
при ста не да не ко од де це про во за, ста вља ју ћи га на врх ци пе ле. али је то би ва ло 
рет ко, јер су он да дру га, на ко ју не би па ла коц ка, пла ка ла гла сно и до са ђи ва ла 
мо ле ћи да и њих диг не на ци пе лу.

Ме ђу овим ма ли ша ни ма био је и је дан си ро ма шак, про да вац но ви на, де те, 
ко је се са мо из др жа ва ло не ма ју ћи ни ког свог. он је пра тио ди вов ску ци пе лу 
при сви ма ње ним шет ња ма, од ма рао се у ле пом хла ду, ру ко во дио игра ма ко је 
су се из во ди ле по ред ње.

Јед не ве че ри кад су се већ све ра ди о ни це би ле за тво ри ле, сви про дав ци но
ви на уму кли и ше та чи оти шли на спа ва ње, тај де чак до ђе пред про дав ни цу где 
је ста ја ла ди вов ска ци пе ла и за ми шље но се де на праг. То га да на ни је био за ра дио 
ко ли ко му је тре ба ло за пре но ћи ште и ми слио је да се не ка ко уву че у ци пе лу и 
да ту пре спа ва ноћ.

пре то га је за ку цао на вра та мно гих до мо ва, мо ле ћи да га при ме на пре но
ћи ште, али љу ди то га да на ни су не што би ли до бре во ље па су га свуг да оте ра ли 
са по гр да ма:

– Ву ци се с пра га, ни смо лу ди ло по ва и одр пан ка да при ми мо у ку ћу, – го во
ри ли су јед ни.

– Што ти ро ди те љи ни су оста ви ли да се не му чиш. Ми ће мо сво јој де ци 
оста ви ти да има ју од че га да жи ве, – го во ри ли су дру ги.

– кад ти је мај ка зна ла да ћеш се му чи ти, ни је те тре ба ло ни ро ди ти, – љу ти
ли су се тре ћи.

И раз не су му још та ко по гр де и увре де ре кли, те се ре шио да ви ше ни ко га, ни 
за што не мо ли. И та да се се тио ди вов ске ци пе ле, у чи јем се хла ду увек од ма рао, 
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и ко ју је са оста лом де цом уза луд по ку ша вао да отво ри. у џе пу је сад имао не ки 
ста ри нож и на дао се да ће с њи ме мо ћи ка та нац отво ри ти. али тек што се освр
нуо и по чео да отва ра, а на кра ју ули це по ја ви се стра жар, и при ме тив ши га 
при ву че се ти хо иза ње го вих ле ђа, да ви ди шта ра ди око ци пе ле.

– Стој! – вик ну он де ча ку, – шта то ра диш?
Де чак се тр же и пр во упла ше но ћу та ше а по сле му при зна де шта је и ка ко 

је, и да не ма где да пре но ћи.
– Ја ћу ти но ћас да ти пре но ћи ште, – ре че стра жар, са жа лив ши се и од ве де га 

до сво је ку ће, те та мо де чак пре но ћи са стра жа ре вом де цом.
Су тра дан, опет се де ца по оби ча ју ис ку пи ше око ди вов ске ци пе ле и раз го

ва ра ху:
– Гле, ко ли ка јој је пот пе ти ца, мо гло би це ло де те у њу са мо ста ти, – ре че 

не ки ма ли шан.
– ко ли ко ли би ки ла ше ће ра мо гло у њу да се сру чи? – раз ми шља ше дру ги.
– Мо гло би се у њој во за ти као у ка квом фи ја ке ру, са мо да је от ка чи мо, – 

ре че тре ћи.
– Да ли је ово ли ка ци пе ла у ди во ва? – упи та не ка де вој чи ца.
– Мо гло би се у овој ци пе ли спа ва ти слав но, – ре че де чак, ко ји бе ше си ноћ 

по ку шао да је отво ри.
утом се по ја ви ше грт са го ми лом ку ти ја ис под па зу ха и ста де се спре ма ти 

да оби ђе по ва ро ши и раз да обу ћу где тре ба. утом му у жур би ис па де кљу чић од 
ка тан ца а он то и не при ме ти, већ и да ље не што по сло ва ше. а де чак се бр зо са же, 
ста ви кључ се би у џеп и ра до сно отр ча. Био је сад си гу ран кад год не бу де имао 
где да спа ва, мо ћи ће ла ко от кљу ча ти ци пе лу и пре спа ва ти у њој.

И та ко је и би ло. уве че кад се сви ра зи ђу, он се при кра де, отво ри ци пе лу, и 
уву че се у њу. Ци пе ла је из ну тра би ла ме ка, удоб но по ста вље на и на лу бо ви ма 
ра ди укра са из бу ше на, те је уну тра би ло ва зду ха. а ују тру, чим се зо ра ја ви ла, 
де чак се бр зо из вла чио из ци пе ле, за кљу ча вао је и од ла зио на по сао. Та ко је ци
пе ла по ста ла ње го ва ку ћи ца, удоб но уто чи ште о ко ме ни ко ни је ни слу тио.

али јед ном де ча ку не бе ше до бро, био се мно го пре мо рио тр че ћи ули ца ма 
и про да ју ћи но ви не, те се не про бу ди ра но ују тру, као што је увек чи нио. про бу
ди га тек не ко труц ка ње и звр ја ње: то је ци пе ла би ла у по кре ту, ше грт је раз но
сио обу ћу. при отва ра њу по клоп ца ни је ни за ви рио у ци пе лу, а ни је у жур би ни 
при ме тио да је ка та нац на шао от кљу чан. Де чак опа зи у по лу та ми да су сад са 
њим и не ко ли ко ку ти ја уну тра, ко је је ше грт во зио да раз да по гра ду, и ста де 
раз ми шља ти, шта да ра ди кад ше грт бу де отво рио ци пе лу.

по че ви ри ти ку да се во зе и опа зи да су из ван гра да. про ле та ле су ли ва де, 
мо сто ви, лет њи ков ци и ди вов ска ци пе ла се на јед ном за у ста ви пред нај бо га ти
јим лет њи ков цем, што се бе лио сред зе ле ни ла иза злат не ве ли ке огра де. Де ца 
из лет њи ков ца, чим чу ше да до ла зи ди вов ска ци пе ла, ис тр ча ше и оп ко ли ше је.

Ше грт тад отво ри по кло пац, па, угле дав ши уну тра не ко људ ско би ће, 
упла ше но вик ну:

– ко је то до ле у ци пе ли?
Де чак ни је имао куд, не го се из ву че из ци пе ле и као уко пан ста де, обо рив

ши гла ву. Де ца су га ра до зна ло гле да ла, чу де ћи се от куд де чак у ци пе ли, јер и 
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до тле је она че сто до ла зи ла, али у њој ни је би ло ни чег осим обу ће. Њи ма се по
све чи ни ло као не ка бај ка. За то јед но од њих бр зо оде да по зо ве оста ле уку ћа не, 
да ви де де ча ка што је ис ко чио из ди вов ске ци пе ле.

Ту се бр зо ис ку пи цео лет њи ко вац: де ца, ро ди те љи, по слу га, и ста до ше за
пит ки ва ти де ча ка от куд се на шао у ци пе ли.

он да им он по ре ду све ис при ча, и ка ко не ма у све ту ни ког свог, и ка ко се 
по цео дан му чи, и ка ко је не ма ју ћи увек пре но ћи шта, спа вао у ци пе ли. Чув ши 
ово де ца ста до ше да мо ле ро ди те ље да де ча ка оста ве у лет њи ков цу, и они та ко и 
учи ни ше. оста ви ше га са сво јом де цом и по сле су се увек о ње му бри ну ли као и 
сво јој де ци.

а ше грт се вра ти у град све у се би сми шља ју ћи ка ко ће сво јим дру го ви ма 
ис при ча ти о овом чуд но ва том до га ђа ју.
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ли ја га та ра

Жи ве ла у пла ни ни ста ра ли си ца га та ра. Ста но ва ла је у ја зби ни пу ној ли шћа 
жу то цр ве ног, ка ква је би ла и бо ја ње не дла ке. До ја зби не је во ди ла пра во 

уска ста за, а улаз био сав за кр чен жи ла ма сто го ди шњих бу ка ва. али је све зве
ри ње то га кра ја ипак зна ло где је ку ћа те тали је га та ре, јер ни је би ло ни јед ног 
шум ског ста нов ни ка, ко ји јој се бар јед ном ни је обра тио у не во љи. Ста ра ли си ца 
је ва жи ла као нај бо љи шум ски ле кар. Зна ла је тра ве за све жи во тињ ске бо ле сти, 
уме ла је да пре ви ја ра не, мо гла је да про ри че суд би ну, би ла је увек оба ве ште на 
ко јом су стра ном ми ну ли лов ци.

у ње ној ја зби ни ми ри са ле су тра ве као у пра вој апо те ци. о жи ла ма су ви
си ли стру ко ви бо кви це, ле лу ја ле ки те бе ле хај дуч ке тра ве и љу би ча сте ки чи це. 
Ма ло да ље, про стрт по ма хо ви ни су шио се ли пов цвет, пе тељ ке од ви ша ња, ме
тви ца, слез и дру го би ље за теј. а она са ма се де ла је обич но на не кој кри вој жи ли 
и ва ри ла тра ве и ли шће за ле ко ве.

Мо рам при зна ти би ло је у ње ној ја зби ни и пу но ле пе за на чи ње них од ко ко
ши јег и гу шчи јег пер ја. То су си гур но би ле успо ме не из ње не мла до сти, док је 
још би ла зла и да ви ла жи ви ну као што чи не и оста ле ли си це. али под ста рост 
она се на јед ном по ка ја ла и пре ста ла је да да ви пи ли ће и ко ко ши. Чак је ста ла 
чи ни ти бо го у год на де ла и ле чи ти бо ле сне жи во ти њи це. И са ме ко ко ши из 
обли жњег се ла обра ћа ле су јој се за по моћ, кат кад да им про на ђе укра де но пи ле, 
кат кад су тра жи ле лек про тив опа да ња пер ја.

Та ман се ли ја спре ми да спа ва, а не ко по ви че пред вра ти ма:
– Те та ли јо, ка кво ли ће су тра би ти вре ме? Хо ће ли па да ти ки ша?
– Хо ће, хо ће, – од го во ри она, – ко сти ме бо ле.
Или тек је се ла за ру чак а зе чић кроз жи ле про ви ри и упи та:
– Да ли ће по сле под не на и ћи лов ци?
а она иза ђе на по ље, оми ри ше ва здух, на сло ни ухо на зе мљу, и од мах си гур но 

од го во ри:
– Чу вај те се, бо га ми, на и ћи ће.
не ки пут кад из да ле ка угле да зе ца где хра мље, иза ђе му са ма у су срет пи

та ју ћи:
– ко је до бро, зе чи ћу?
– Ра нио ме ју трос ло вац у но гу, па сам до шао да ми ра ну пре ви јеш.
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– а шта ћеш ми пла ти ти? – упи та ли си ца.
– До не ћу ти гла ви цу ку пу са, ако ме но га про ђе.
он да га она уве де бр зо у ку ћу, уви је му ле ко ви тим би љем ра ну, и све бу де 

као ру ком од не то.
Ве ве ри це су јој мно го до са ђи ва ле. од сил ног крц ка ња ора ха и ле шни ка зу би 

су им се бр зо ква ри ли, те су тра жи ле лек про тив зу бо бо ље. као пла ту су јој 
обич но до но си ле ша чи цу ора ха или ле шни ка. у мла до сти је те та ли ја исти на 
би ла на ви кла на пи ле ће ме со, али ка сни је, кад се по ка ја ла, је ла је са мо биљ ну 
хра ну, ко ју је до би ја ла као на гра ду од сво јих па ци је на та.

Де си се че сто да до тр чи упла шен пе тао и ку ку рек не:
– по ја ви ла се у на шем кра ју ли си ца, мо лим те од вра ти је да ви ше не кра де 

пи ли ће.
И по кај ни ца ли си ца је зби ља од вра ти бар за не ко вре ме, а ко ко ши из тог се ла 

јој он да обич но до не су по пу ну кор пу ја ја.
кад се про чу ло да та ко до бро ле чи и га та, а не тра жи ве ли ку пла ту, до ла зи

ло јој је зве ри ње и из не ких да ле ких, не по зна тих шу ма. Јед ном јој та ко за ку ца 
на вра та не ки ста ри вук. она се пр во мно го упла ши да ни је до шао да је по је де, 
али кад чу ка ко он ту жно за ви ја, до се ти се да је до шао да тра жи не ку по моћ.

– Си на су ми мла дог ву чи ћа, лов ци ра ни ли, по ђи са мном да га из ле чиш.
– а шта ћеш ми пла ти ти? – упи та ли си ца.
– Си ро мах сам пу ки, ни чег не мам, али ћу те увек од зла бра ни ти, ако ми 

спа сеш си на.
он да ли си ца по ђе с њим у дру гу пла ни ну и спа се му си на. Том при ли ком 

по жа ли јој се и не ки ста ри ко бац из те шу ме, да већ по чи ње гу би ти вид и за тра жи 
јој ле ка. Са мо и он ре че да је си ро ма шан и да ни чег не ма сем свог гне зда, али 
обе ћа да ће јој би ти у по мо ћи, ако јој икад у жи во ту за тре ба. И ли си ца му по мо ћу 
не ке тра ве по вра ти вид.

Та ко је про шло до ста го ди на и она је већ на њих и за бо ра ви ла, а де си се да 
до ђе ли си ци не ка ко ко шка из обли жњег се ла и ста де је ца ти:

– по мо зи ми, пи ле ми је од не ла или не ка гра бљи ви ца или не ко зве ри ње.
ли си ца се за ми сли, па ће ре ћи:
– Има мно го гра бљи ви ца по шу ма ма и мно го зве ри ња, ко зна где се пи ле 

на ла зи. али иди мир но ку ћи, по ку ша ћу да га про на ђем, ако је још у жи во ту.
ко ко шка оде ку ћи, а ли си ца свра ти код су се да зе ца и за мо ли га:
– Ти си бр зо ног, рас тр чи се по пла ни ни и ја ви сви ма да је не ста ло јед но пи ле 

из су сед ног се ла, и да ми га од мах вра ти, ко га је украо.
Зец от ска ку та од мах кроз пла ни ну, и ја ви ка ко му је ли си ца ка за ла, али од 

пи ле та ни тра га ни гла са. Ме ђу тим, му ње ви то се про не се глас кроз све окол не 
пла ни не да ли си ца до бро твор ка тра жи не ко из гу бље но пи ле. И сви се рас тр ча
ше да јој га про на ђу.

Чу то и онај ста ри ко бац, па и он по ђе у по те ру. И зби ља већ по сле не ко ли ко 
са ти на и ђе на пи ле у гне зду не ког ја стре ба. Би ло је јад но све ис кљу ца но али још 
у жи во ту. ко бац се тад хи тро устре ми, укра де га из гне зда и од не се ли си ци.

не да се опи са ти ње зи на ра дост, кад је угле да ла пи ле, и још у жи во ту. од мах 
му је за ле чи ла ра ни це и ста ла се спре ма ти да га во ди на траг у се ло.
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али се до га ђај о спа се ном пи ле ту бр зо про чуо кроз око ли ну, и ли си ца 
пред ве че угле да чи та ву го ми лу ко ко ша ка где се упу ти ла ја зби ни ра до сно пи ју
чи ћи и кво чу ћи. оне из љу би ше спа се но пи ле и од ве до ше га у се ло, обе ћав ши 
ли си ци сто кор пи ја ја.

ако ко је де те има бо ле сну пти цу или зе ца или пи ле, не ка га сло бод но во ди 
код ли је га та ре, она ће га из ле чи ти.
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не ста шни зец Бе ло реп

не ко ли ко мла дих зе че ва има ло је оби чај да се сва ког да на ис ку пи на по ља
ну у ви со ком про план ку и по и гра за јед но не ко ли ко ча со ва. Игра ли су се 

зе че ви та мо ра зних ига ра. не ки пут су се хва та ли у ко ло и ска ка ли око је ле ко ја 
је по но си то ра сла сред по ља не. по не кад су се игра ли жмур ке са кри ва ју ћи се 
та ко ве што по жбу но ви ма, да их ни ло вач ки пас не би мо гао на ћи. Во ле ли су и 
да се утр ку ју и да ска чу пре ко пре по на. а кат кад су се игра ли и ло ва: нај ста ри ји 
зец бу де ло вац, дватри бу ду пси и ју ре оне оста ле. Та ко је ве се ло про ла зио њи хов 
зеч ји жи вот.

Мај ке су им, исти на, го во ри ле да је шу ма пу на ло ва ца, ву ко ва, ор ло ва, ви хо
ра, гра да, гро ма, али они су би ли од већ мла ди да би се мо гли пла ши ти.

– е, ка ко бих же лео да ви дим ор ла, – го во рио је увек зе чић Цр ве но око.
– ни ма ло ме не би би ло страх да угле дам лов ца, – ју на чио се пла шљив ко.
а нај бе збри жни ји ме ђу њи ма био је ма ли зе ка Бе ло реп. он се сме јао мај чи ним 

са ве ти ма и увек пр ви ују тру би вао на по ља ни, по здра вља ју ћи ра до сно сва ко га.
– До бро ју тро, – тр не – жбу не! Је си ли ми слат ко спа вао?
– До бро ју тро зе чи ћу, бе ли ре пи ћу, – од го ва рао је на сме ја ни жбун, сав 

уми вен ро сом.
по ско чи зец Бе ло реп дватри ко ра ка па угле да ве ве ри цу.
– До бро ју тро, ве ве ри цеве ко!
– До бро ју тро, бе ло ре пи зе ко, – до вик не не ста шно ве ве ри ца и из гу би се у 

гра њу.
И та ман сун це гра не, а он је већ на по ља ни под је лом, па и њу уми ља то по

здра ви и от поч не раз го вор:
– Ти си увек са ма, је ло?
– ни сам са ма, зе чи ћу; на мо јим гра на ма је увек пу но пти ца, а око ло обла ци 

и ве тро ви хо да ју.
– а зар те ни је страх ве тро ва? Мо ја мај ка ка же да на ви си на ма ду ва ју ви хо ри.
– Ја ужи вам ка да је ви хор, чи ни ми се као да се ни шем у љу ља шки.
– Зар се не бо јиш да ће те гра на уда ри ти? ка жу да гром нај пре по га ђа оне 

ко ји су на ви си ни.
– Ја во лим да сам бли зу сун ца, а ко је бли зу сун ца, мо ра да бу де и бли зу гро ма, 

зе чи ћу.
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у том би до шли и оста ли зе че ви и на ста ја ла би игра. Та ко јед но га да на баш 
се они бе ху ис ку пи ли под је лу, а ди же се ве ли ки ви хор. Је ле се по че ше са ви ја ти 
до зе мље; су хо лањ ско ли шће се по ди же као пла мен стру чак до под обла ке; 
вра не се као су ма ну те ко ви тла ху над шу мом.

Зец Бе ло реп по че се ша ли ти:
– не мо ра мо се му чи ти да са ми ска че мо, ви хор нас ди же са зе мље.
И за и ста ви хор их је ди зао са зе мље, ко тр љао по тра ви. Сва шу ма од јед ном 

по ста де као пи ја на. Зве рад та ман да ста не на но ге, а но ви та лас ве тра га обо ри 
на зе мљу. Је ле се та ман ус пра ве, а ве тар их по ви је до тра ве. Ве тро ва лу да ша ла 
шче па ма лог Бе ло ре па, по ди же га до нај ви шег бо ра, по те ра га ма ло кроз ва здух, 
па га опет спу сти на зе мљу. Сре ћом он је знао до бро да се до че ку је на но ге, те се 
не из у би ја. Та ко га је ве тар не ко ли ко пу та ди зао у зрак и по но во спу штао, док 
га не пре не се у са свим но ви крај.

по том на јед ном ве тар ста де, за спа. Све око ло уму че. по зе мљи ле жа ху по
ло мље ни су вар ци, пер је пти ца, сме то ви ли шћа, пра ши на и пе сак ску пље ни у 
го ми ли це као мра ви ња ке. Бе ло реп про тре очи пу не пра ши не и освр те се ра до
зна ло око се бе. ни ма ло га ни је би ло страх, хтео је чак да ма ло про ска ку ће кроз 
тај но ви крај, али му па де на ум да ће му се мај ка бри ну ти и ре ши се да од мах 
по ђе ку ћи. Ме ђу тим пут је би ло вр ло те шко на ћи, и мо рао је све до но ћи да лу та. 
нај зад угле да про пла нак са је лом и у не ко ли ко ско ко ва се на ђе та мо; по сле отуд, 
по зна том ста зом, си ђе сво јој ку ћи.

Ма ти га до че ка ра до сно, али га од мах ста де са ве то ва ти:
– ни сам ли ти го во ри ла да се ви со ко го ре не пе њеш? Сад су ве ли ке же ге и 

ла ко се до га ђа ју не по го де. Да нас је ду ва ла олу ја, а су тра ла ко мо же уда ри ти 
град или па сти гром.

Са мо са ве ти ни су по ма га ли и од мах су тра дан сви се зе че ви на ђо ше опет 
на про план ку, те сва ки по че да при ча шта је ју че до жи вео.

– Ме не је ве тар ба цио пра во у не ки вир. Див но сам се ис ку пао, – ре че зец 
Цр ве но око.

– а ме не је от ко тр љао у мра ви њак, па су ме мра ви свег из у је да ли, – ре че 
пла шљив ко.

– а ме не је уте рао у ме две ђу ја зби ну. Сре ћом је ме двед дре мао, ина че би 
би ло зло, – ре че нај бо љи друг Бе ло ре пов Бр зак.

Та ко су се они ре дом хва ли са ли шта је ко до жи вео ју че, и не слу те ћи шта се 
спре ма још.

кад од јед ном над пла ни ном се на ву ко ше обла ци, па до ше на је лу као огром на 
цр на гне зда, а му ње ста до ше да се укр шта ју као пла ме ни ма че ви. Зе че ви осе ти ше 
ка ко ва здух за ми ри са на зи му и снег, и по че ше ра до зна ло њу шка ти. у пла ни ни 
се за чу стра шна тут ња ва и пу ца ње као да ди вов ске се ки ре це па ју шу му; и зе че
ви осе ти ше ка ко их по ле ђи ма би ју не ки ле де ни кур шу ми. И у тре нут ку це ла се 
зе мља по кри бе лим хлад ним зр не вљем.

– Шта је ово! – клик ну ше упла ше ни зе че ви, ко ји су пр ви пут у жи во ту 
угле да ли град.

– Град, град, – до вик ну им је ла. – од мах бе жи те ку ћи, јер мо же сад би ти и 
гро мо ва.
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И ако се до тле у свом жи во ту ни је хра бри зе чић Бе ло реп ни јед ном упла
шио сад се пре па де и по ју ри ку ћи. а кад је, пра ћен гро мо ви ма, сти гао, он је бр зо 
при тр чао сво јој упла ше ној ма ми. И ду го јој се клео:

– увек ћу те, ма ма, слу ша ти, увек. Ве руј ми.
а ма ма је и ве ро ва ла и ни је ве ро ва ла.ДЕ
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Сви ле на бом бо на

кад је уве че ма ти ре кла Бо ри ки да ће је во ди ти у град да јој тра жи по сла, она 
је уда ри ла у плач. Би ла је још вр ло ма ла и би ло јој је те шко ра ста ти се од 

сво је ма ме. Хте ла је со бом бар да по не се јаг ње и пред до ла зак се ни је мо гла од 
ње га ра ста ви ти.

– За што ми не даш да га по не сем? – пи та ла је она кроз плач.
– Та мо ћеш мо ра ти по цео дан да ра диш, и ко би он да јаг ње чу вао, – ре че јој 

ма ти.
он да је узе за ру ку и да би је уте ши ла, по че да је за ла гу је:
– не пла чи, Бо ри ка, до ле у гра ду има ћеш сва ки дан да је деш сви ле не 

бом бо не.
– не ћу бом бо не! Шта су то бом бо не? – пла ка ла је и да ље Бо ри ка, спу шта

ју ћи се низ ру мен ка сти се о ски пут, ко ји је во дио гра ду.
а ма ти је стал но го во ри ла, да би је за ва ра ла.
– не пла чи, Бо ри ка, ви де ћеш ка ко су бом бо не слат ке и ша ре не. И све сја је 

око ло као да су од сви ле.
Већ су би ле по од ма кле од се ла, бле ја ње јаг ње та ви ше се ни је чу ло, а Бо ри ка 

је би ла вр ло ма ла и ла ко се те ши ла. по че ла је пла шљи ви ца да слу ша ма ми ну 
при чу о бом бо на ма, чак је и са ма ста ла да је пи та:

– а ко ли ке су бом бо не?
– Бом бо не су ко ли ко пиљ ци, а не ке су и ко ли ко ора си; и све се ша ре не као 

леп ти ри. Има их цр ве них, пла вих, жу тих, свих бо ја. Ви де ћеш већ.
Та ко су у раз го во ру до шле до гра да и по шле по ку ћа ма да тра же Бо ри ки 

ме сто за слу жбу. али љу ди ма се Бо ри ка чи ни ла од већ ма ла; сви су за то го во ри ли 
ње ној мај ци:

– куд си де те по ве ла да слу жи! Ви диш и са ма ко лиц но је. Њу тре ба још не ко 
да слу жи, а не она дру ге.

И за и ста је Бо ри ка би ла вр ло ма ла. али го ди на је на се лу би ла су шна и ни је 
се има ло шта је сти, и ма ти је кроз су зе мо ли ла:

– при ми те је, мо же што би ло по мо ћи. Са мо да се де те пре ко зи ме ис хра ни.
Тек пред ве че на и ђо ше на не ке љу де, ко ји ма је би ла по треб на баш та ко ма ла 

де вој чи ца. Ма ти та да по љу би Бо ри ку, и оста ви је са зеб њом у ср цу код тих ту ђих 
љу ди, ко је је пр ви пут у жи во ту ви де ла.
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И по сле од мах ма ти оде ку ћи, а Бо ри ку уве до ше у не ку ду гач ку со бу, где је 
ра ди ло пу но де вој чи ца. не ке су на мо та ва ле ву ну на ве ли ке ко ту ре, дру ге ста
ри је су пле ле ха љи не на ма ши на ма. у со би се чу ла са мо лу па ма ши на и звр ја ње 
че кр ка, а де вој чи це су се де ле по гну те над ра дом и са мо ћу та ле. кроз со бу је 
ишла не ка де бе ла, мно го де бе ла же на и са мо ви ка ла:

– Бр же, де вој ке, бр же. ко не ра ди, не мо же ни је сти.
ка да Бо ри ку угле да, од ме ри је хлад но и ре че:
– Ти да нас гле дај са мо ка ко се ра ди, па ћеш су тра по че ти.
Су тра дан су и њој да ли по сао, да на мо та ва ву ну на ко ту ре. али ње не ру ке 

су би ле од већ сла бе и ни је мо гла од мах бр зо ра ди ти као оста ле де вој чи це. За то 
је де бе ла же на че сто за ста ја ла крај ње ви чу ћи:

– Бр же, бр же. ко не ра ди, не ће је сти.
Та ко је за Бо ри ку по чео са свим нов жи вот. по цео дан је се де ла за че кр ком 

и на мо та ва ла ву ну. при том је ми сли ла на сво ју ма му, и на јаг њен це.
у њи хо вој ра ди о ни ци би ла је увек по лу та ма, јер су се ис пред про зо ра пе ли 

ви со ки зи до ви и бра ни ли сун цу да уђе уну тра. а ка да би зрак сун чев ус пео 
ипак кат кад да про дре у со бу, Бо ри ка би опа зи ла ка ко око ње га ти тра ју без број
не ша ре не дла чи це, што су се ски да ле са ву не и ди за ле у ва здух. Та ко се тај сун
чев зрак пре тва рао у чи та ву ду гу и ве се лио по глед ма лих рад ни ца. Ина че ни чег 
ни је ту би ло да их ве се ли. ни ка кво жи во би ће ни је ула зи ло к њи ма осим де бе
ле же не. по не кад би оне са мо опа зи ле кроз отво ре на вра та, ка ко не ка мај ка 
уво ди сво ју де цу у про дав ни цу, да им ку пи то пле ву не не ха љи ни це. Јер и де ца у 
све ту ни су сва јед на ка: не ка мо та ју ву ну и пле ту ха љи не, а дру га те ха љи не но се 
и ужи ва ју у њи ма.

Ћу та ла је та ко Бо ри ка и ра ди ла све бр же, увек ми сле ћи на сво ју ма му, на 
се ло, на јаг ње, а по не кад и на бом бо не о ко ји ма јој је ма ма при ча ла. Јед ном, још 
у по чет ку, кад де бе ла же на ни је слу чај но би ла у ра ди о ни ци, Бо ри ка упи та сво је 
дру га ри це:

– Шта су то сви ле не бом бо не? Ја их још ни кад ни сам ви де ла.
а де ца по че ше да јој се сме ју. Исти на, ни су ни она сва је ла у свом жи во ту 

бом бо на, али су сва зна ла шта су оне. Гле да ла су их ју тром, до ла зе ћи на рад, у 
из ло зи ма ка ко се ша ре не као пиљ ци, или леп ти ри, или злат не бу бе. За то су Бо
ри ку од то га до ба про зва ле Сви ле ном Бом бо ном. не да би се исме ва ле, већ из 
ми ло ште, јер су је све мно го во ле ле и ма зи ле.

Ра ди ла је Сви ле на Бом бо на од ју тра до мра ка, а уве че, кад би ле гла да спа ва 
ни је мо гла ду го због ра зних ми сли за спа ти. Чи ни ло јој се уве че да чу је ка ко јаг ње 
бле ји, а ма ма јој као из не ке да љи не го во ри:

– не пла чи, Бо ри ка, до ле у гра ду има ћеш сва ки дан да је деш сви ле не бом бо не.
кад јед ном, баш док су де вој чи це има ле мно го по сла, уђе де бе ла же на у ра

ди о ни цу и ре че де ци не ким уми ља тим, до тле не по зна тим гла сом:
Хај де, ма ло се за че шљај те и опе ри те ру ке! Да нас ва ро шка фа бри ка бом бо на 

сла ви пе де се то го ди шњи цу, па је соп стве ни ца до шла и до не ла вам пу но по кло на.
у том се по ја ви на вра ти ма не ка див на, бла гог по гле да же на и сме ше ћи се 

из ру чи на сто огром ну го ми лу бом бо на, чи тав је дан ша рен и сла дак брег.
– ле по све раз де ли те! – ре че она де ци и опет се слат ко на њих на сме ши.
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Де вој чи це тад по че ше тап ша ти ру ка ма и ве се ло до ви ки ва ти Бо ри ки:
– Хај де ти пр ва узми, на ша Сви ле на Бом бо но, ти то ни кад до сад у жи во ту 

ни си ви де ла.
а де бе ла же на се уме ша, све го во ре ћи не ка ко слат ко, ка ко ни кад до тле:
– ова ми је де вој чи ца до шла са се ла. До бра је и ле па...
И за и ста је Бор ка у том ча су би ла див на. очи су јој се пре ли ва ле као зла то 

и обра зи се од уз бу ђе ња за ру ме ни ли, као не кад кад је на се лу би ла. она се мно го 
сви де соп стве ни ци фа бри ке, па ка ко ни је има ла де це, ре ши се да Бо ри ку узме 
се би. а по што је Бо ри ки на ма ти би ла са ма на се лу и жи ве ла вр ло убо го, и њу је 
та до бра же на пре се ли ла у град, за јед но са јаг ње том.

ка сни је је сво ју фа бри ку на зва ла „Сви ле на Бом бо на“ и по кло ни ла је Бо ри
ки. И на Бо ри ки ну мол бу сва ке не де ље је сла ла свој си ро тој де ци у гра ду по 
кор пу бом бо на.
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по зо ри ште па па га ја

кад је цир кус „Јум ба“ пре стао да ра ди, ње го ви чла но ви се ра зи ђу по све ту. 
Сло но ви, жи ра фе и ла во ви вра те се у африч ке пра шу ме. Ста ри кро ко дил 

Су за от пло ви по но во у нил. Све дру га ри це ка на рин ке од ле те по но во на ка
нар ска остр ва, и от поч ну опет мир но шум ски жи вот. Бе ли ме двед кре те по ла ко 
у Си бир. Мај му ни про лу та ју ма ло по се ли ма па оду у шу ме. ни је им би ло ла ко 
на пу сти ти цир кус и дру го ве, али кад се мо ра, мо ра се.

на ули ци се на ђу и два клов на, ав густ и не рон. они ни су има ли где да се 
вра те, ни ти су има ли по ро ди це, ни ти ро ђа ка, ни има ња. а ни су зна ли ни шта 
дру го да ра де не го да се пре вр ћу по цир ку су. у дру ге цир ку се их ни су опет хте
ли да при ме, јер су има ли до вољ но ова квих умет ни ка пре вр та ча. а, ме ђу тим, 
тре ба ло је жи ве ти.

Сед ну они јед но ве че на кла ду по крај пу та, над ни ме се, и ста ну раз ми шља ти 
шта да ра де. Та да ре че ав густ:

– Хај де да осну је мо по зо ри ште па па га ја. оста ла су не за по сле на на ша три 
цир ку ска па па га ја. они би си гур но при ста ли да сту пе у на шу дру жи ну.

а не рон се на љу ти:
– ка кво по зо ри ште па па га ја! Бо ље је по зо ри ште мај му на. Мај му ни мно го 

ли че на љу де; уме ју да иду, да се де, да је ду. Мо гли би смо и да их об у че мо као глум
це. ето наш цир ку ски мај мун Ци га уме да иде ус прав но као пра ви го спо дин. 
Ре по ња зна да на вла чи ру ка ви це и да се уч ти во кла ња. Мај мун Ђо ка зна да пи је 
ка фу. Мо гли би смо с њи ма да прет ста вља мо не ку ка фа ну, па би Ци га, био кел нер, 
Ре по ња га зда, а Ђо ка би прет ста вљао го ста и пио би ка фу.

– не, не, не мо же по зо ри ште мај му на. они не зна ју да го во ре. а у по зо ри
шту се мо ра го во ри ти на пр вом ме сту. не го ће мо осно ва ти по зо ри ште па па га ја. 
они сви зна ју бар по не што да ка жу. ова на ша тро ји ца мо гу би ти по слу га. Је дан 
зна да ка же: „До бро до шли, из во ли те се сти.“ Дру ги зна: „Мо ли мо до ђи те и дру
ги пут.“ Тре ћи је на у чио: „Хва ла ле по на по се ти“. а за па па га је глум це мо же мо 
по ћи код адво ка та, код тр го ва ца, по шко ла ма. узај ми ће мо но вац па ће мо их ку
пи ти јед но де се ти ну; а по сле, ви де ћеш, за ра ди ће мо сил не па ре на то ме.

ка ко ре ко ше та ко и учи ни ше: кре то ше по све ту да тра же па па га је што го
во ре. Ду го су та ко пу то ва ли и вра ти ше се тек пред је сен у ва рош, са ка ве зи ма 
пу них па па га ја. И јед ног ју тра осва ну ше при ле пље не по ди ре ци ма и пло то ви ма 
ова кве об ја ве:
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

„Чу до не ви ђе но! пр во по зо ри ште па па га ја! Ве че рас пр ва прет ста ва. Да је 
се пет по зо ри шних ко ма да:

Би стар ђак. Тр гов ци. код адво ка та. кро ја чи ца. Мо но лог па па га ја.
За де цу оде ло ша ре но. За ве ли ке ка ко ко хо ће.
по жу ри те да ви ди те чу до не ви ђе но.“
на ста де ве ли ка уз бу на у гра ду. по што су сва де ца хте ла да иду, мај ке су мо

ра ле да им до ве че ра са ши ју ша ре на оде ла. пред по зо ри штем па па га ја ти ска ла 
се ве ли ка го ми ла све та. на ула зу у злат ним ка ве зи ма ста ја ли су ста ри цир ку ски 
па па га ји и ви ка ли:

– До бро до шли, из во ли те се сти!
– Хва ла ле по на по се ти!
пу бли ка је по се да ла и не тре ми це гле да ла на би ну, за стр ту цр ве ном со мот

ском за ве сом.
пред за ве су је иза шао ав густ и об ја вио:
– пр во ће мо да ти ко мад „Би стар ђак“, јер ви ди мо има до ста де це.
Де ца су га по здра ви ла бур но пље ска њем, и за ве са се ди гла.
на би ни, на сто лу за стр том зе ле ном чо јом, ста јао је па па гај учи тељ, озбиљ на 

из гле да. пред њим у ма лој ђач кој клу пи па па гај чић ђак.
– ко ли ко су два и два? – упи та учи тељ.
– Два и два су пет, – од го во ри ђак.
– Два и два су че ти ри, упам ти јед ном. ко ли ко су два и два? – по но ви пи та ње 

учи тељ.
– Два и два су пет, – ре че опет ђак.
– Глу па че, се ди! – на љу ти се па па гај учи тељ и за зво ни бе сно у звон це на 

сто лу. – Иза ђи да сто јиш.
па па гај чић ђак иза ђе из клу пе и по кло ни се де ци, и у том се за ве са спу сти.
Де ца ста до ше оду ше вље но да пље ска ју. Же ле ла су да се по но ви, али не рон 

иза ђе и ја ви:
– по чи ње ко мад „код адво ка та“.
Сад се ука за пред пу бли ком рас ко шно на ме ште на со ба за рад, пу на ко жних 

фо те ља. у јед ној је се део зе ле ни па па гајадво кат и шмр као кроз ку ка сти нос. 
по крај вра та је ста јао па па гајсе љак, пер ја са свим скром не мр ке бо је.

– про да ће ми се њи ва, мо лим вас по мо зи те ми! – ва пио је он.
– пр во дај па ре, – ре че лу ка во па па гајадво кат и шмрк ну.
– про да ће ми се њи ва, дај те ми са ве та!
– пр во дај па ре, – по на вља ше твр до гла во адво кат.
Се љакпа па гај хте де још не што да ка же, али за ве са па де и ав густ об ја ви:
– Сад до ла зи „кро ја чи ца“. Мо лим по што ва не да ме да се мно го не сме ју.
али да ме се по че ше мно го сме ја ти, кад угле да ше пред огром ним огле да лом 

па па га јада му ка ко на ме шта не ко цр ве но шал че од пер ја.
– ово сте ми кри во на ме сти ли, – ре че она љу ти то па па га јукро ја чи ци.
– Вр ло вам до бро сто ји, – ре че кро ја чи ца об и гра ва ју ћи око да ме.
– Сук ња ми је остраг ма ло ду жа, – ре че не за до вољ но па па гајда ма по ка зу

ју ћи на свој мо дро зе ле ни реп.
– Вр ло вам до бро сто ји, – по но ви кро ја чи ца.
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Да љу прет ста ву ово га ко ма да угу ши смех, и ав густ пу сти за ве су об ја вив ши:
– Са да су на ре ду „Тр гов ци“.
Сви се ути ша ше, а кад се за ве са опет ди же, угле да ше ду ћан пун па па га ја

тр го ва ца. они су не стр пљи во че ка ли куп це ска чу ћи по те зги. И зби ља по ја ви 
се ку пац, не ки па па гај зе ле но жут, цр ве но га кљу на. он ста де да раз гле да сви лу 
по ре ђа ну у по ли це и за у ста ви се крај јед не, цр ве не као ма ли на.

– Дај те ми ову сви лу за огр тач. Мо же ли по сто ди на ра? – упи та он.
– Ве руј те, нас то ли ко ко шта! – за кри ча ше у хо ру, тр гов ци.
– Дај те ми он да до де ве де сет, – на ша ли се па па гајку пац.
– Ве руј те нас то ли ко ко шта! опет за кри ча ше они.
Свет се опет ста де сме ја ти, за ве са па де, а пред њу иза ђе не ки ве ли чан ствен 

па па гај го вор ник, па по че јед но те јед но:
– Го спо ђе и го спо до, и де цо, ја ми слим да сте би ли за до вољ ни! Го спо ђе и 

го спо до и де цо, ја ми слим да сте би ли за до вољ ни.
а пред вра ти ма се кла њао из свог злат ног ка ве за тре ћи цир ку зан до ви ку ју ћи 

без пре стан ка.
– Мо ли мо до ђи те и дру ги пут!
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Ма ђи о ни чар у се лу

Ве ли ко ве се ље на ста де у се лу, кад се про чу да је сти гао у крч му ма ђи о ни
чар, зва ни Вр ти реп и да ће да ти прет ста ву при ли ком пр вог ва ша ра. Ра зна 

се чу да при ча ла о том ма ђи о ни ча ру: да уме да гу та ва тру, да ду би на гла ви, да 
се пре тва ра час у ла ва, час у ма гар ца, да мо же да одр жи на јед ном пр сту по сто 
ки ла, да про вла чи иглу кроз ру ку; и још мно го дру гих не ве ро ват них ства ри 
при ча ло се о ње му.

Де ца су на ро чи то не стр пљи ва би ла кад ће га ви де ти; за то це ле но ћи уочи 
ва ша ра ни су мо гла спа ва ти. Све им се чи ни ло да га већ ви де ка ко гу та ва тру и 
про вла чи се би игле кроз те ло. она го то во ни су ни за ми шља ла да ће ви де ти чо
ве ка, већ не ког зма ја или слич ну ка кву не ман.

а ма ђи о ни чар је за то вре ме спре мао сво ју по зор ни цу. на ва љао је не ко ли ко 
пра зних бу ра ди па пре ко њих ста вио да ске. он да је раз ме штао ства ри по треб
не за прет ста ву: сто ли це, сто ло ве, бо це, жи жи це, лоп те, игле, та њи ре, кли ке ре, 
и стао че ка ти пу бли ку.

пр ви круг око по зор ни це на пра ви ла су на пра ви ла су де ца, не ски да ју ћи 
ока с ма ђи о ни ча ра и ње го вих спра ва. ни по гле да ла ни су ша тре са ли ци дер
ским ко ла чи ма ни ко ла пу на лу бе ни ца, око ко јих су обич но ра ни је об и гра ва ла.

Че ка ла су та ко де ца, че ка ла, гле да ју ћи ма ђи о ни ча ра пра во у уста, а он да 
ма ли шан Ми ћа уз вик ну не стр пљи во:

– кад ћеш већ јед ном гу та ти ва тру!
а ма ђи о ни чар на за по вест Ми ћи ну по че ма ха ти цр ве ном ма ра ми цом, пре

ме шта ју ћи је из ру ке у ру ку и по ви ка:
– по жу ри, по жу ри, на ро де, прет ста ва по чи ње!
Ве ли ка го ми ла све та оку пи се око ње га и прет ста ва по че.
– Гле дај те ме до бро у уста, да не ка же те по сле да вас ва рам, – ре че он.
он да ста де ужи за ти па ли дрв ца, гу та ти их она ко са пла ме ном и из вла чи ти 

их опет за па ље не из уши ју. За тим про гу та це лу упа ље ну све ћу, и оста де му ваљ да 
у же луд цу. он да упа ли ша ку иве ра ка и сву ту гу жву ва тре про гу та са нај ве ћим 
ужи ва њем.

Де ца се по пла ши ше да му не из го ри је зик и же лу дац, али ма ђи о ни чар на гу
тав ши се сит пла ме на от по че но ву тач ку.

– Гле дај те до бро сад, па ре ци те зар ни сам бо гат.
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Та да по че да се ушмр ку је, а из но са му по ју ри ше сил не па ре: ди на ри, дво ди
нар ке, ду ка ти, на по ле о ни, бан ке. а де ца се у чу ду пи та ху, ка ко му је то ли ки но вац 
мо гао у нос да ста не.

по сле ово га обр те се Вр ти реп на тра шке и ус пра ви на гла ву, узе у сва ку ру ку 
по ли тар ви на, па ре че на ми гу ју ћи на де цу:

– па зи те: гла ва ми је ко ли ко ли тар, али ће у њу ста ти два ли тра ви на.
И зби ља ис пи све и за до вољ но се по гла ди по ло ба њи и ли цу, ко је од ви на 

све по цр ве не.
За тим на ста де ма ли од мор. Ма ђи о ни чар хте де за то вре ме да се про ђе по 

ва ша ру, али му де ца не да до ше ни ма ћи, бо ја ла су се да не по бег не. а већ по сле 
не ко ли ко ча са ка мо ра де прет ста ву да на ста ви, јер му Ми ћа за по ве ди:

– на ста вљај, не мо же мо ви ше да че ка мо.
а ево опет Вр ти реп за ма ха цр ве ном ма ра ми цом, пре ме шта ју ћи је му ње ви

том бр зи ном из ру ке у ру ку и го во ре ћи:
– па зи те до бро на мо је ру ке, да не ка же те да вас ва рам.
по том узе пле та ћу иглу и про ву че је се би кроз јед но па из ву че кроз дру го ухо, 

за тим кроз нос, па кроз дла но ве. а ни јед на кап кр ви му не ка ну, ни ти хра бри 
ма ђи о ни чар за ја у ка. За сте ња ма ло од бо ла са мо про ву че иглу кроз ср це. а по сле 
ово га, као да ни шта ни је би ло, за па ли ци га ру упи тав ши де цу:

– Има ли ко та бак хар ти је?
Ја ви се ма ли пе ра и ра до сно му га пру жи.
а ма ђи о ни чар му ре че:
– Сад гле дај са мо шта ће би ти са тво јом хар ти јом.
при том је ста ви у уста, са жва ка је до бро, па је опет вра ти, ту исту хар ти ју, 

на траг пе ри не из гу жва ну и чи сту, ка кву је и ста вио у уста.
од јед ном за ма ха не ко ли ко пу та сво јом цр ве ном ма ра ми цом, и ме сто ма

ђи о ни ча ра Вр ти ре па ство ри се на по зор ни ци лав и по ју ри на де цу. она од 
стра ха за ври шта ше, и у ча су ста ја ше опет пред њи ма ма ђи о ни чар хра бре ћи их:

– не бој те се, ла ва сам убио.
Та ко се ре ђа ле ве шти не за ве шти на ма. Вр тео је тег од сто ки ла на ма лом 

пр сту, но сио у зу би ма сто ло ве, играо се од јед ном са де сет лоп ти.
на по слет ку ре че де ци:
– па зи те шта ћу сад да ура дим. То ни ко од вас не би мо гао.
Ре кав ши то ста ви ча шу пре пу ну во де на нос и по че та ко с њом хо да ти, а ни 

јед на се кап не про су, ни ти ча ша па де. по том по че вр те ти та њи ре на ка жи пр сту 
та ко бр зо, да су се пре тва ра ли у не ке бе ле лоп те и са мо игра ли пред очи ма.

по здра вља ју ћи се ре че де ци:
– ако до го ди не на у чи те све ове ве шти не, по ка за ћу вам та да но ве.
И оде.
али ово је био са мо пр ви део прет ста ве. До шав ши ку ћи, де ца су по че ла да 

се уче ње го вим ве шти на ма.
Ми ћа је хтео да на у чи ка ко се гу та ва тра па је опр љио усну та ко, да два да на 

ни је мо гао ни шта оку си ти.
Ива је хтео да на у чи ка ко се на но су др жи ча ша во де и раз био је две. Мо жда 

би и ви ше ште те би ло, али је ма ма на и шла и до бро га ис ту кла.
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пе ра је по ку шао да жва ће хар ти ју, па да је опет не из гу жва ну ва ди из уста, 
али му ни је ус пе ло, по це пао је све та ба ке што му је отац ку пио за шко лу, и још 
до био ба ти не.

Ве ља је же лео да на у чи ка ко се про ба да игла кроз длан, па је се стри ну иглу 
за ло мио се би у пр сту и је два су је по сле из ва ди ли.

Сте ва се, чим је до шао ку ћи по пео на сто и по ку шао пр во да јед ним пр стом 
диг не са зе мље сто ли цу; али уме сто да он по диг не сто ли цу, сто ли ца је ње га 
обо ри ла на зе мљу је раз био нос.

кад ро ди те љи ви де ше ка ко се рђа во про ду жу је ма ђи о ни ча ре ва прет ста ва, 
ре ши ше да га ни кад ви ше не пу сте у сво је се ло.
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Има раз не де це на све ту

Има раз не де це на све ту.
не ка но се ци пе ле и оде ло од со мо та, а зи ми де бе ле кр зне не ка пу те. До руч

ку ју ки фле са мле ком, за ру чак је ду пе че ње и ко ла че од во ћа. кад до ђу Ма те ри
це, ма ма им ку пу је бом бо не и играч ке, за Бо жић им Бо жићба та уве че оста вља 
под уз гла вље по не ки по клон. отац им кад по ђу у шко лу ку пи ша ре ну тор бу и 
ку ти ју за пе ра; уј ка им за ро ђен дан по кла ња деч ји ауто мо бил.

Та су де ца ру ме на и ру ке су им чи сте и бе ле, и свак им ка же да су па мет на. 
она спа ва ју у по сте љи од пер ја. Њи хо ве ру чи це ују тру пе ре слу жав ка, ма ма их 
че шља, ба ка им бри ше нос.

Та де ца се ле ти во за ју, зи ми сан ка ју и кли за ју. Иду у деч ји би о скоп. по зна ју 
Џе ки ку га на и Ми киМа у за.

а по сто ји дру га вр ста де це, ко ја иду бо са и но се тан ко па муч но оде ло и зи ми 
и ле ти. До руч ку ју пар че хле ба, ру ча ју је дан дан кром пи ра, дру ги ку пу са, тре ћи 
гла ду ју. За Ма те ри це им ма ма ни шта не ку пу је, а Бо жићба та их увек ми мо и ђе. 
кад по ђу у шко лу, но се књи ге у ру ка ма. Њи хов уј ка и не зна кад им је ро ђен дан.

обич но су та ква де ца упла ше на и бле да, и са мо им њи хо ви ро ди те љи ка жу да 
су ле па. она спа ва ју че сто на по ду. Ру ке са мо у не де љу пе ру са пу ном. Ма ма од по сла 
не сти же да их оче шља, и рет ко ко има вре ме на да се бри не да ли им је чист нос.

Та де ца увек иду пе шке, не ма ју ци пе ла за кли за ње, не зна ју шта је по зо ри ште 
и би о скоп, не по зна ју Џе ки ку га на.

Та кво де те био је Ива.
кад се он ра ђао на не бу су већ зна ли ка кво ће му би ти де тињ ство и би ло им 

је вр ло жао но во ро ђен че та, али шта су мо гли: од по стан ка све та де ца су се та ко 
де ли ла, па је мо ра ло та ко и оста ти.

Ипак ње гов чу вар ан ђео хте де бар ка квим до бром да га об да ри, оде пред 
бож ји пре сто па ре че:

– Зар ће ми ло сти во ср це бож је до зво ли ти да Ива ни у че му на зе мљи не ма сре ће? 
Тре ба му да ти ко је од не бе ских бла га, кад ће би ти већ ли шен зе маљ ских до ба ра.

а са пре сто ла бож јег чу се глас:
– Бри нем се ја о Иви. Ње му сам да ро вао ве ли ку па мет. Би ће исти на мно го 

си ро мах, али ће до бро учи ти шко лу.
И та ко об да рен при спе Ива у ону го ми лу бед не, си ро те де це.
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То га истог ча са ро ди ло се и ме ђу оном дру гом де цом де те пе ра. а за ње га 
се од мах на не бу зна ло ка кво ће му де тињ ство би ти.

За то је дан из ме ђу све та ца оде пред бож ји пре сто па ре че:
– Зар ће пра вед но ср це бож је до зво ли ти да јед ни има ју све, а дру ги да не ма ју 

ни шта. Тре ба ма ли ша ну пе ри од у зе ти не што од веч них бла га, јер ће зе маљ ским 
до бри ма би ти од већ оба сут.

а са бож јег пре сто ла се чу глас:
– За то што ће пе ра има ти на зе мљи све што по же ли, учи нио сам да не ма 

мно го па ме ти. Јер не мо гу за и ста не ка де ца све има ти, а не ка ни шта.
Та ко об да рен спу сти се и пе ра до ле на зе мљу ме ђу бо га ту де цу.
И де си ло се баш да су ра сли њих дво ји ца у ис тој ули ци, ку ћа до ку ће. пе ра 

је но сио со мот ске ха љи не, био је увек ле по уми вен и оче шљан, јео је за ру чак 
пе че ње и ко ла че од во ћа. И сви су га уми ља то пи та ли, чим би га сре ли:

– ка ко се зо веш, ма ли?
а кад пе ра од го во ри ка ко се зо ве, сви за ди вље но уз вик ну:
– ка ко је па ме тан ма ли пе ра!
За то вре ме Ива је ра стао бос, гла дан, и зи ми и ле ти оде вен у па муч но тан ко 

оде ло. ни ко га ни је опа жао, ни ко ме се ни је чи нио леп, ни па ме тан. Мај ка пе ри
на ни кад се ни је се ти ла да га чи ме об ра ду је, иако га је сва ки дан сре та ла.

Та ко је све то би ло, док ни су обо ји ца по шли у шко лу. И на јед ном по ста ло 
је друк чи је. у шко ли су по ста ли сви јед на ки. учи ли су код истог учи те ља, се де ли 
су у ис тој клу пи, пи са ли су истом кре дом на ис тој та бли. ни шта ни је вре де ло 
што је пе ра до но сио књи ге у ша ре ној тор би а Ива у ру ка ма, што је пе ра увек 
до руч ко вао а Ива рет ко кад.

Још пр вог да на учи тељ је стао да хва ли Иву ко ји је знао кад год би га што
год упи тао. пр ви учи тељ је ви део да је Ива до бро и па мет но де те, и сва ко ме је о 
то ме при чао.

уза луд су пе ри ни ро ди те љи го во ри ли:
– То ни је мо гу ће да пе ри ца ни шта не зна, а да Ива зна све. пе ри ца учи од 

ка ко се ро дио, и свак ка же да је вр ло па мет но де те.
Та ко су го во ри ли ро ди те љи, али пе ра за и ста ни кад ни шта ни је знао, јер му 

је то још на не бу би ло су ђе но.
учи тељ га је пред сви ма ђа ци ма ко рео:
– Сра мо та је што ни шта не знаш. Имаш увек сит да је деш, имаш где да 

учиш, имаш што да об у чеш. Шта ти још тре ба? угле дај се на Иву.
Та ко је го во рио учи тељ, а и он ни је слу тио, да је све то та ко на са мом не бу 

од ре ђе но.
а кад је до шао дан ис пи та пе ру је ма ма обу кла у нај но ви је оде ло, да ла му 

ла ко ва не ци пе ле, ста ви ла му две ма ра ми це у џеп и на хра ни ла га ки фла ма и мле
ком. Док је Иви на ма ма тог да на мо ра ла пре зо ре да оде на рад, те је он оти шао 
на ис пит гла дан и бос.

а на ис пи ту је би ло као пре ко це ле го ди не: Ива је знао све, а пе ра је ћу тао 
као да је пр ви пут ушао у шко лу.

кад је чу ла пе ри на ма ма да јој је син по на вљао до тр ча ла је код учи те ља и 
ста ла да ви че:
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– ка ко то да пе ри ца по на вља! он има све што за же ли, има ор ма не пу не 
књи га, има учи те ља за ра чун и учи те ља за пи са ње. Ви сте то си гур но по гре ши
ли, по гле дај те бо ље у оце не. Мо жда је то по на вљао Ива, син мо је пра ље. Сви за 
пе ри цу ка жу да је па ме тан, са мо не ви. Ви сте кри ви што је по на вљао.

она хте де још да се сва ђа, али учи тељ ре че:
– ни сам ја крив. Ја бих же лео да су сви до бри ђа ци као Ива.
Та ко пе ри на ма ма ни је ни ка ко мо гла да раз у ме за што да њен пе ри ца по

на вља, кад је до руч ко вао ки фле са мле ком, кад су га учи ла три учи те ља, и кад му 
сви ка жу да је ле по и па мет но де те. али не тре ба јој се чу ди ти: она ни је при су
ство ва ла оном раз го во ру на не бу, при ли ком сла ња Иви ног и пе ри ног на зе мљу. 
а ни је чу ла ни шта су на дан ис пи та та мо раз го ва ра ли.

– За што се бар ју трос не се ти пе ри на ма ма да по шље Иви ма ло мле ка за 
до ру чак, кад зна у ка квој бе ди жи ви јед на ко, – ре че Ивин ан ђео чу вар.

а све ци при хва ти ше:
– Да је са мо ју трос то учи ни ла, ми би смо од Бо га из мо ли ли, да и пе ра бар 

што год знад не на ис пи ту.
али ни ти пе ри на ма ма, ни ти оста ли љу ди на зе мљи слу те шта раз го ва ра ју 

и од лу чу ју за де цу све ци и ан ђе ли чу ва ри.
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Ма ла пут ни ца

Ро ди те љи Ви ди ни по ла ко се ис кра до ше за о би ла зе ћи око пољ ске ку ће. Ви ду 
оста ви ше са му са ба ком, јер је од већ ма ла би ла да пе ша чи с њи ма на бр до. 

али она по че пла ка ти, чим при ме ти да су та та и ма ма оти шли без ње у шет њу.
– Хај де са мном у ку хи њу да ку ва мо слат ко, – ре че јој ба ка, – а њи ма не ће мо 

оста ви ти ни шта, кад су од нас по бе гли.
– ку вај ти, ба ко, са ма слат ко, – од го во ри Ви да на пу ћив ши се, – ја ћу се за час 

вра ти ти, идем ма ло да се играм.
по том ис тр ча на по ље, не би ли сти гла ма му и та ту.
она ис тр ча на по ље, а ба ка при дре ма и за спа љу ште ћи шљи ве за слат ко.
То се де си ло од мах по сле под не, на по ља ни не бе ше ни ко га. Мо жда су сви 

би ли по спа ли, мо жда су оти шли у шет њу.
на ли ва ди Ви да опа зи где ле жи не ка мот ка и до хва ти је ми сле ћи за до вољ но:
– Сад имам штап, бр зо ћу сти ћи та ту и ма му. За чу ди ће се кад ви де да сам 

их сти гла.
пут уз бр до ку да су си гур но би ли оти шли и ма ма и та та био је вр ло стрм, те 

је ма ла пут ни ца па да ла сва ки час, спо ти чу ћи се о свој штап. али се опет бр зо 
ди за ла и на ста вља ла шет њу.

Са мо но ге Ви ди не су би ле мно го ма ле и вр ло су спо ро од ми ца ле. ус пут је 
сре та ла и дру ге ужур ба не пут ни ке: мра ве, по ве тар це, ска кав це и са сви ма је 
ре дом раз го ва ра ла по ма ло. За то се бр зо умо ри и чим на и ђе на не ко ли ко па ње ва 
по ми сли:

– ево не ких сто ли чи ца у шу ми. Мо рам се ма ло по од мо ри ти на њи ма, јер 
чо век се по вру ћи ни и са шта пом мно го умо ри.

Раз гле дав ши све ре дом па ње ве, иза бра је дан са свим нов и још бео па се де и 
по че раз гле да ти око ли ну. од јед ном не што за шу шта и на све тлој по ља ни се ука
за ше две ко зе. оне су је по сма тра ле ра до зна ло и тек ре че бе ла ко за жу тој:

– Мек, меек, по гле дај ка ко је ле па она ма ла де вој чи ца са ве ли ким шта пом!
– ни сам ја ма ла, већ од ус кр са идем у за ба ви ште! – увре ђе но по ви ка Ви да.
– Мек, меек, па шта тра жиш ов де код нас?
– Тра жим ма му и та ту. Да ли сте их где год ви де ле?
али ко зе не зна до ше да јој ка жу ни шта о то ме, и де вој чи ца од мо рив ши се 

на ста ви пут.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

594

уско ро сре те ста до го ве да. Ста ра кра ва Бел ка пр ва опа зи Ви ду и са чу ђе њем 
се из бе чи на њу. ни кад ни је ви де ла на па шња ку де те у та ко ле пој ша ре ној ха љи
ни. а и све оста ле кра ве пре ста до ше да па су и гле да ху у Ви ду.

Ви да их пр ва осло ви:
– Да ли ми оно мле ко што га ују тру пи јем ви да је те?
– Муму, – ја ви ше се до бро ћуд но кра ве, – исти на је, ми га да је мо. али где 

ћеш ти та ко са ма? Ва ро шка де ца обич но не иду у шет њу са ма.
Ви да и њи ма ис при ча куд је по шла, али јој кра ве не зна до ше ни шта ре ћи, да 

ли су ка кви пут ни ци про шли ли ва дом.
Ме ђу тим Ви ду по че и глад да му чи и ста де раз ми шља ти ка ко би би ло да се 

ча сом вра ти и за и ште од ба ке кри шку хле ба. али се се ти да је она не би ви ше 
пу сти ла са му, па хра бро на ста ви шет њу.

Та ко иду ћи до спе до по то ка што се спу шта са бр да.
– Зар не маш мо сти ћа да пре ко те бе пре ђем? – упи та га она.
– ууу, – шу мио је по ток. – не мам мо ста, не мам! онај ко же ли да пре ђе на 

дру гу стра ну, мо ра да ска че с ка ме на на ка мен.
– То ја не умем, – ту жно му ре че Ви да.
Ре кав ши то ба ци штап и се де на не ку гре ду крај по то ка, па на ста ви с њим 

да бр бља:
– Је си ли ти увек сам ов де на бр ду?
– ни сам ни кад сам, – од го во ри по ток, – до ла зе ми да њу сун че ви зра ци, па 

се игра мо ду ге. ко зе до ла зе да пи ју во ду, а но ћу ме оби ла зи ме сец и по ко ја ср на.
– а ра диш ли што год, или се са мо играш са њи ма и ше таш?
– Ски дам са вр ха ка ме ње у до ли ну. То ми је по сао.
– Зна чи као мој брат, – за чу ди се Ви да. – И он во ли да ба ца ка ме ње. а зи ми 

шта ра диш, сле диш ли се?
– ни ка да се ја не сле дим, јер мно го ска чем, па ме то за гре ва.
он да Ви да ма ло по ћу та па ре че:
– Хо ћеш ли да по ђеш са мном да тра жи мо мо ју ма му? не смем ви ше са ма 

да идем.
– не мо гу с то бом, – за шу ми по ток.
Та ко су њих дво је при ча ли а ба ка је спа ва ла. Спа ва ла је ба ка и са ња ла ка ко 

Ви да пло ви низ не ку во ду. Се ди у зе ле ном чам цу и ве сла са шта пом. а на гла ви 
јој се де две цр ве не пти чи це. пло ви Ви да а по ред по то ка ју ри не ка кра ва ве ли ких 
ро го ва и хо ће да стиг не Ви ду да је убо де.

Та ко је са ња ла ба ка и на јед ном се упла ше но тр гла иза сна. Бр зо је ис тр ча ла 
на по ље а кад та мо сун це за ла зи, мно га се де ца игра ју на по ља ни, пред пољ ским 
ку ћа ма, са мо не ма Ви де ме ђу њи ма. Ба ка тад по че да тр чи кроз со бе, по че да је 
тра жи под кре ве том, под сто лом, у ор ма не; ста де по том упла ше но да је ви че и 
да рас пи ту је де цу да је ни су ви де ла. али ни ко ни шта ни је знао о Ви ди.

Та да се ба ка упу ти на бр до. Ишла је бр зо као не кад кад је са свим мла да би ла. 
Ми сли ла је, да већ ви ше не ће ви де ти сво ју уну ку, да се је за гу би ла не где у шу ми, 
или уда ви ла у ка квом по то ку, или да је Ви ду она кра ва из сна убо ла.

Та ко је све нај стра шни је ми сли ла хи та ју ћи уз бр до, кад на ста зи се по ја ви 
та та но се ћи Ви ду у на руч ју. а за њи ма је ишла ма ма.
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угле дав ши ба ку она ко упла ше ну, вик ну ше јој још с бр да:
– не бој се, не бој! Жи ва је и здра ва. на шли смо је где спа ва крај по то ка, 

не мир ни ца на ша.
Ипак се ба ка због то га до га ђа ја та ко по тре сла, да по сле ни кад ви ше у жи

во ту ни је хте ла да ку ва слат ко од шљи ва. а ма ма и та та су увек со бом во ди ли и 
Ви ду у шет њу.
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на лут ки ном ро ђен да ну

у су бо ту је био ро ђен дан Ми ри не лут ке Спа ваљ ке. То га да на Ми ра је ле по 
ра спре ми ла лут ки ну ку ћу. кре вет је по кри ла сви ле ном ма ра ми цом, ко ју је 

укра ла из та ти ног џе па. по по ду лут ки не спа ва ће со бе про стр ла је пар че што фа, 
што је оста ло од бра то вог ка пу та. он да је из бри са ла пра ши ну са сто ла и сто ли
ца, и у ма лу лут ки ну ва зу ста ви ла цвет. по том је узе ла Спа ваљ ку у на руч је и 
ста ла че ка ти го сте.

на ро ђен дан је до шла пр во Љу ба, се стра Ми ри на, са сво јом лут ком пла ву
шом. До шла је пр ва, јер је има ла да пре ђе са мо из јед не со бе у дру гу. по сле су 
до шле Је ла и ол га са сво јим лут ка ма. нај зад га зди на де вој чи ца са сво јом нај
мла ђом лут ком.

по што је Ми ра по слу жи ла лут ке не ким мр ви ца ма, што су прет ста вља ле 
ко ла че, от по чео је раз го вор.

– Где се ро ди ла тво ја лут ка, Ми ро? – упи та ол га.
Ми ра се ма ло раз ми сли, би ла је за бо ра ви ла тре нут но ме сто ро ђе ња Спа

ваљ ки но а он да ре че по но си то:
– Ро ди ла се у па ри зу. – Све су се мо је лут ке ро ди ле у па ри зу.
– али ка ко то у па ри зу, кад ти ни кад ни си би ла та мо? – упи та Је ла за чу ђе но.
Ми ра се ча сом збу ни, а он да об ја сни бр зо:
– па не ма ри ни шта што ја ни сам ни кад би ла та мо. Ро да ми је до не ла лут ке 

из па ри за.
Са да све де вој чи це при зна до ше Спа ваљ ки да је па ри ски ња. а ол га бр зо 

до да де, бо је ћи се да ње на лут ка не из о ста не иза Ми ри не:
– а мо ја лут ка је ро ђе на у Бе чу, баш кад сам та мо би ла са ма мом.
Га зди на де вој чи ца ста де раз ми шља ти где да ка же за сво ју лут ку да је ро ђе

на, али не мо га де да се се ти ни јед не ве ли ке ва ро ши. Из не на да јој па де на ум се ло, 
где је ле тос би ла и ре че:

– Мо ја лут ка се ро ди ла у се лу. Се ло је вр ло ле по, леп ше је не го ва рош.
– Је сте. – одо бри Ми ра, – се ло је ле по. али ко се ро ди у се лу, он је прост.
– ни је мо ја лут ка про ста, – уз вик ну уз бу ђе но га зди на де вој чи ца, и са мо 

што не за пла ка.
Сре ћом у тај час уђе у со бу Ми ри на ма ма и до не се пу но ко ла ча па се тај 

раз го вор пре ки де. Де вој чи це су узи ма ле све по два од јед ном, је дан за се бе, је дан 
за лут ку. Та ко је ужи на бр зо про шла.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

Је ли ци су се ко ла чи си гур но мно го сви де ли, јер ужи нав ши ре че:
– Мо ја лут ка ће би ти по сла сти чар ка. Има ће бе лу ке це љу и ме си ће увек ко

ла че. Дру ги ма ће про да ва ти, а ме ни ће увек да ва ти бес плат но, ко ли ко год хо ћу.
– То ни је до бро, – ре че ол га – не тре ба да бу де по сла сти чар ка. у тим ку

пов ним ко ла чи ма мо же да се на ђе му ва. нај бо ље је кад ма ма ме си ко ла че. он да 
су са мо чи сти и ле пи.

– па ни шта, – ре че Је ла увре ђе но – она ће би ти ма ма, па ће опет ме си ти ко
ла че. а шта ће би ти тво ја лут ка?

– Мо ја лут ка ће би ти кро ја чи ца. Ши ће са мо сви ле не ха љи не. И при ши ва ће 
на њих са мо сви ле не чип ке и злат на дуг ме та. Та кве ха љи не су нај леп ше.

– Зна чи тво ја лут ка не ће учи ти шко лу! – за чу ди се га зди на де вој чи ца. – а мо ја 
ће учи ти шко лу. Ићи ће у за вод за вас пи та ње де вој чи ца. а по сле ће учи ти још две 
шко ле, да по ста не фи на.

– е, а шта ће по сле ра ди ти? – упи та Је ла. – Сва ки мо ра не што да бу де кад 
по ра сте.

– Би ће учи те љи ца у три шко ле. Сви ће је се ђа ци бо ја ти. но си ће увек прут 
у ру ци.

ка ко је Љу ба би ла нај мла ђа, њу ни ко ни је пи тао шта ће би ти ње на лут ка. 
Сма тра ле су је мно го ма лу за та ко озбиљ не раз го во ре. али и она се ја ви сво јим 
ми ши јим гла си ћем:

– Мо ја лут ка ће про да ва ти играч ке кад бу де ве ли ка. Има ће мо мно го игра
ча ка, чи та ву со бу.

Све де вој чи це по гле да ше ра до зна ло Љу би ну лут ку. За ви де ле су јој што ће 
про да ва ти играч ке кад по ра сте.

по сле ово га на ста де ма ло ћу та ње. опет га пр во пре ки де ол га:
– Да ли те до бро слу ша тво ја лут ка? – упи та она Ми ру.
– Слу ша ме до бро. а кад ни је до бра, ис ту чем је.
– не ва ља, – ре че Је ла, – да се лут ке ту ку. он да не ће да по ра сту. Мо ја ба ка 

ни кад не да ма ми да ме ту че. она ка же да је та ко не ка же на мно го ту кла сво је 
де те, па јој је оста ло ма ло као па ту љак.

– До бро је што си то ка за ла! – уз вик ну Ми ра. – а ја ни сам зна ла, па сам за то 
по не кад Спа ваљ ку ту кла. За то си гур но ни је мо гла да ми по ра сте.

– а мо ја ма ма ка же, да баш тре ба ту ћи де цу, па да по ра сту. она ка же да је 
за то мој брат та ко ве ли ки, што га је ту кла. али мо ја лут ка је мир на мно го, па 
не мам због че га да је би јем, – ре че га зди на де вој чи ца.

Та ко су се де вој чи це раз го ва ра ле, а бр зо је па ло ве че. пр ва је по шла ку ћи 
ол га.

– Мо рам да идем да успа вам лут ку – ре че она. – на у чи ла је ра но да лег не, 
па ви дим сад стал но зе ва.

За њом су бр зо оти шле и дру ге, па су Ми ра и Љу ба оста ле са ме.
– ка ко је див но би ло да нас! Спа ваљ ка је има ла ше сто ро го сти ју, а ако ура

чу нам и те бе с лут ком, он да осмо ро, – ре че Ми ра Љу би. – Хај де иду ће су бо те 
да пра ви мо ро ђен дан за тво ју лут ку. не мо ра мо баш че ка ти дан, кад се ро ди ла.

И та ко и учи ни ше. Са мо не знам шта су та да раз го ва ра ле.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



598

лут ки на се лид ба

Љу шка и Љи ља су мно го за бри ну те због лут ки не се лид бе. уду бље ње у зи ду, 
где је до тле ста но ва ла, са да је ма ма узе ла да ту сме сти ку ти је са пек ме

зом, и због то га је лут ки от ка за ла стан. И она већ цео дан се ди на сред со бе, на 
сво јим ства ри ма, сме ше ћи се, јер се лут ке сме ју и кад има ју мно го бри га.

Већ се спу шта ло ве че а де вој чи це још ни су мо гле да сми сле, где да на ђу 
но ви стан.

нај зад Љи ља ре че:
– Ста ви ће мо је у ку па ти ло, у ка ду. Та мо ће јој би ти ле по као у пра вој ку ћи ци.
– а где ће нас он да ма ма ку па ти. – ре че Љу шка, – ја во лим да се ку пам. не 

мо же ни та мо.
– он да да је пре се ли мо у по друм. Та мо има пу но сан ду ка, па ће мо јој на ме сти

ти див ну ку ћу, би ће ве ћа не го и у зи ду; и пре гра ди ће мо да ска ма да има ви ше со ба.
– у по дру му је мрак, – при ме ти Љу шка, – лут ка би се пла ши ла да та мо ста

ну је, а и ми ши би мо гли да је ује ду.
Љи ља је мо ра ла при зна ти у се би да је миш стра шна жи во ти њи ца и да би га се и 

она мо ра ла пла ши ти кад би га слу чај но угле да ла. по сле крат ког раз ми шља ња ре че:
– от се ли ће мо је под мој кре вет он да, та мо ни је мрак, и ја ћу је чу ва ти.
– не, не мо же под кре вет, – ус про ти ви се Љу шка, – та мо би је по чи сти ли 

ују тру. Мно го је бо ље да је на ме сти мо под сто у са ло ну.
Љи ља је би ла мла ђа и слу ша ла сво ју се стру, за то при ста де на пред лог и обе 

се ти хо на пр сти ма при кра до ше у са лон и ста до ше по сма тра ти бу ду ћи лут кин 
стан. у под нож ју сто ла ста ја ла је ве ли ка че твр та ста и као огле да ло сјај на да ска 
са ко је се ди за ло пет глат ких сту бо ва.

Љу шка ра до сно ре че:
– Див но ће јој би ти под сто лом! Има ће од о зго кров, и по по ду се мо же кли за ти...
на јед ном се ма ма по ја ви иза њих го во ре ћи:
– не мо же ту. Тра жи те не ко дру го ме сто, не дам да ми ов де пра ви те крш.
ка да ма ма оде Љу шка шап ну Љи љи:
– нај бо ље би би ло кад би смо сме ле у про зор да је пре се ли мо, лут ке мно го 

во ле да гле да ју на ули цу, али ни то ма ма не ће да ти.
– не ће да ти, – по твр ди Љи ља. – а мо гла би лут ка и па сти с про зо ра, кад се 

отво ри. Тре ба тра жи ти не ко дру го ме сто.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

нај зад ста ри ја де вој чи ца од лу чи:
– не ће мо са да ви ше о то ме да ми сли мо. Хај де да спа ва мо па где бу де мо са ња

ле да смо је пре се ли ле – ту и не ка бу де.
И та ко одо ше на спа ва ње, твр до ре ше не да са ња ју о лут ки ној се лид би. али 

бог зна због че га, ни ка ко ни су мо гле да са ња ју баш о ово ме, не го не што са свим 
дру го. у Љи љин се сан уву кли не ки па ја ци, а у Љу шкин ме ца с цр ве ном ма шном, 
а ни по ме на о лут ки ној се лид би.

про бу див ши се на ста ви ше свој раз го вор. Љу шка пред ло жи да је се ле код 
ба ке у со бу и сме сте на њен ор ман. За то бр зо уста до ше. Љи ља до ве за са те ра се 
др ве на ко ли ца и по че ше на њих да ре ђа ју лут ки не ства ри: пр во ор ма не од бе ло 
обо је ног ли ма, ко ји су ра ни је би ли ку ти је, он да сто и сто ли це на чи ње не од кар
то на, он да пра ви, ку пов ни лут кин кре вет, па по су ђе ко је се са сто ја ло од шкољ ки 
од ста рих на пр ста ка, од ко ма ди ћа раз би је них тац ни и раз не дру ге ства ри без 
име на, ко је је лут ка има ла.

Љи ља је би ла ко њић и ву кла ко ли ца, а Љу шка је ко чи ја ши ла по ред ко ла. 
про шле су на ми ру кроз со бе, кроз уза но прет со бље и до во за ле се у ба ки ну со бу. 
по што је ба ка спа ва ла Љи ља успо ри ход, да је не би про бу ди ла. Бр зо сто ва ри ше 
ства ри, и на ба ки ном ор ма ну по ди го ше ша ре ну лут ки ну ку ћу.

– ов де ће јој би ти див но, – шап ну Љи ља, – ба кин ор ман је мно го леп.
И та ман хте ла Љу шка да јој не што од го во ри, а ба ка се про бу ди.
– ка кви су то го сти та ко ра но – ре че она сме ју ћи се. – ко ја је то, де вој чи ца 

на мо ме ор ма ну?
Љи ља бе ше мно го за чу ђе на што ба ка не по зна је ње ну лут ку па ре че:
– То је на ша лут ка, ба ко, зар је не по зна јеш. До се ли ли смо је код те бе; сад 

ће ста но ва ти на твом ор ма ну.
али ба ка по че да ку ди но ви лут кин стан:
– на ор ма ну, Љи љо, ни шта не ва ља за лут ку: не ма вра та, не ма про зо ра ни зи до

ва, мо же лут ка сва ки час да се ско тр ља на под. Мо ра ће мо јој тра жи ти дру гу ку ћу.
И ба ка се за ми сли ду бо ко, док су де вој чи це не тре ми це че ка ле шта ће она 

ре ћи. нај зад ба ка уста де и си ђе у по друм, ода кле се вра ти са ста рим ка на рин
ки ним ка ве зом.

– ево ку ће за лут ку, – ре че ве се ло де вој чи ца ма. – Сад ће мо са мо пр во да га опе
ре мо, па ће лут ки ту див но би ти. Гле да ће куд јој је во ља, а не ће мо ћи да ис пад не. 
а осим то га има и кров, ако ки ша па да, да не по ки сне; има и вра та да се у ноћ 
за кљу ча.

Де вој чи це су би ле оча ра не. Ска ка ле су ра до сно око ба ке, као да су хте ле да 
јој уско че у за гр љај.

на ме стив ши им лут ки ну ку ћу ба ка је обе си о зид у прет со бљу и по пе лут ку уну
тра. кроз злат не жи це ка ве за гле да ла је она на де вој чи це као ка ква ма ла прин це за.

Љи ља ра до сно ус клик ну љу бе ћи ба ку:
– Ба ко, ја те во лим, јер ти све знаш.
а Љу шка ре че, уми ља ва ју ћи се у ба ки ном за гр ља ју:
– Ба ко, от сад се мо раш увек с на ма игра ти.
Та ко је по сле и би ло: ба ка се увек игра ла са њи ма та ко ле по као да им је 

дру га ри ца.
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Ту жна при ча

Си ро то де те, о ко ме ћу вам при ча ти, мно го је во ле ло све тлост. у ку ћи ма ће
хи ној ско ро ни кад ни је би ло све тло сти, а и кад би је има ли, то је би ла бо

ле сна и пла шљи ва зра ка све ће. а и ули це у ма ли ша но вом кра ју би ле су сла бо 
осве тље не, из сва ког ку та вре бао га је стра шни ба ук мра ка, ко га се де ца та ко 
мно го бо је. али про тив то га се ни шта ни је мо гло, та ко су у це лом све ту љу ди 
уре ди ли, да по си ро тињ ским ули чи ца ма, где жи ве ку ће ни ских кро во ва и ча ђа
вих про зо ра, не бу де мно го све тло сти. За то је си ро ма шак је два че као да уве че 
ис тр чи из тих ули чи ца у ши ро ке глав не ули це где на сва ком ко ра ку бље шти 
све тлост, где ни од куд не вре ба гу ста по мр чи на ње го вог пред гра ђа.

Че сто је во лео да за ста је и крај про дав ни ца оде ла, јер му се чи ни ло да му је 
то пли је док гле да те то пле ка пу те са кр зне ном по ста вом и око врат ни ци ма, те 
бун де од јаг ње ти не, ко је се ни кад не пла ше зи ме. у ње го вом кра ју ни је би ло та
квих про дав ни ца; та мо је са мо про да ва но ста ро тан ко оде ло, ко је су јед ни си
ро ма си пре про да ва ли дру гим, још си ро ма шни јим.

а на ро чи то је ма ли про сјак ду го за ста јао крај вра та око ко јих су лу та ли ми
ри си то плих је ла, око по сла сти чар ни ца и про зо ра где се пе ку ће вап чи ћи, јер је 
увек био гла дан, јер ни кад ни је устао иза обе да а да не би мо гао по но во је сти. 
То ли ко су ње го ви руч ко ви би ли по сни и ма ли.

Јед не ле де не ве че ри си ро то де те по ку ша да уђе у не ку по сла сти чар ни цу, да се 
уме ша ме ђу оста ли свет, не би ли се за гре ја ло. али кад год би се си ро ма шак сво јим 
ис кр пље ним пр ља вим ка пу ти ћем, про вла че ћи се кроз го ми лу, до та као ка кве то
пло оде ве не же не или ка квог бо га тог го спо ди на, они би га љу ти то по гле да ли од
ми чу ћи се од ње га. он се та да скло ни у кут иза вра та, ску пља ју ћи се што је ви ше 
мо гао, и ста де по сма тра ти. под ста кле ним зво ни ма и по по ли ца ма ста ја ли су по
ре ђа ни ко ла чи, то пле по га чи це, кри шке хле ба иша ра не ма слом, ја ји ма и дру гим 
не по зна тим је ли ма. Де чак је, исти на, био про гу тао ују тру не ко ли ко за ло га ја хле ба, 
ко је му је ма ће ха пру жи ла пре не го што га је по сла ла у про шњу, али сад му ми рис 
ко ла ча и по га чи ца про бу ди то ли ку глад, да се је два мо гао др жа ти на но га ма. Тру дио 
се да за ми сли ка квог ли су уку са та ша ре на је ла, ко јих ни кад у жи во ту ни је оку сио. 
ено онај го спо дин је де ја ја исец ка на и по ре ђа на на хле бу у об ли ку цве та. ено дру ги 
је де са ла му уви је ну као ма ле ру же и убо де ну на кри шке пре ма за не ма слом, не ко 
де те се бр ља ко ла чи ма, дру го ба ца обе сно на под кри шку што му је ма ти пру жа, 
тре ће хо ће ко лач са ви шња ма вра ћа ју ћи оцу тек на че ту по га чи цу.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

о, ка ко се том де ча ку је ле то пле по га чи це! али ни ко се не се ти да и ње му 
пру жи ко ји за ло гај; а у џе пу је имао са мо по ла ди на ра, ко ли ко је ис про сио. За то 
оста ви свој кут иза вра та и опет ис тр ча на ули цу, на да ју ћи се да ће ис про си ти 
још ди нар и ку пи ти за ве че ру јед ну по га чи цу.

при ку пив ши рас коп ча ни ка пу тић на гру ди по тр ча хи тро за не ким го спо
ди ном ко ји му се учи ни бо гат.

– Гла дан сам, мо лим вас је дан ди нар да ку пим хле ба, – ре че ма ли про сјак 
ис тр чав ши пред ње га.

– оста ви ме на ми ру! – вик ну тај го спо дин љу ти то, и за о би ђе га круп ним 
ко ра ци ма.

утом на и ђо ше два дру га чо ве ка. они су ишли по ла ко раз го ва ра ју ћи се. Њи
хо во здра во ли це се ру ме ни ло као да су тог ча са уста ли иза ве че ре. Де чак по тр ча 
за њи ма мо ле ћи:

– Гла дан сам, дај те ми ди нар да ку пим хле ба.
Љу ди су и да ље мир но раз го ва ра ли као да га и не при ме ћу ју.
– Гла дан сам, дај те ми да ку пим хле ба, – по но ви ма ли про сјак по тр чав ши бр же.
– не мо же чо век од ових ман гу па да мир но про ђе ули цом, – ре че је дан од њих 

на мр штив ши се.
– То бож су глад ни а по сле их ви диш, по би о ско пи ма иду с тим па ра ма, што 

их ис про се, – ре че дру ги.
Де чак не сме де ви ше да иде за њи ма и скло ни се иза не ке ка пи је, да при че ка 

ка квог ми ло сти ви јег про ла зни ка. не ко ли ко ча са ка по сле то га на и ђе не ка де бе ла 
же на и де чак изи ђе бр зо пред њу про се ћи.

– оста ви ме, не мам ни ја, – ре че она и уђе у по сла сти чар ни цу.
утом се по ја ви ше иза угла две де вој чи це. оне су ве се ло бр бља ле је ду ћи ки

ки ри ки. Чим ви де ше да им се де чак при бли жа ва, сме ђа де вој чи ца ре че:
– Да му да мо два ди на ра, не мо ра мо су тра на од мо ру ку по ва ти ки фле.
– Да ће мо му сва три, – ре че пла ва де вој чи ца, – па ће мо ићи ку ћи пе шке.
И дав ши му сво ја три ди на ра, ве се ло одо ше низ ули цу, а де чак бр зо уђе опет 

у по сла сти чар ни цу и за тра жи по га чи цу. кад иза ње га за гр ме не ки де бео глас:
– Зар ти за то до бри љу ди да ју па ре, да их тро шиш на по сла сти це и па сте те? 

За што ла жеш ули цом да си гла дан?
– Гла дан сам, – упла ше но од го во ри де чак, – са мо што сам ју трос по јео пар че 

ко ри це.
– ако си гла дан, што не ку пиш за ди нар хле ба? – ре че чо век и опет узе се би 

хлеб са ма слом.
узев ши по га чи цу ма ли про сјак по бе же на ули цу чу де ћи се за што не би 

имао пра во да за ис про ше ни ди нар ку пи ме сто хле ба што год дру го, и да бар 
јед ном оку си оно што мно ги је ду сва ки дан.

Та ко је те ве че ри би ло, а мо жда ће се не кад до го ди ти да га ка кав бо гат чо век 
узме за ру ку и сам му ку пи пу ну кор пу ко ла ча; мо жда ће се до го ди ти да му ка ква ми
ло сти ва же на по кло ни то пло оде ло, да га узме к се би да не мо рад не ви ше про си ти. 
Мо жда ће се до го ди ти да ма ли про сјак имад не јед ном све тлу со бу и то пао ру чак.

али то га ве че ра би ло је ова ко ка ко сам вам ис при чао. ако чу јем кад год да 
ма ли си ро тан не про си, ис при ча ћу вам ка ко се то до го ди ло.
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пти це на су ду

Јед ног ју тра у не кој ве ли кој хра сто вој шу ми бе ше се ис ку пи ло мно го пти ца, 
из ра зних ја та. не ке су се де ле по гра њу; не ке су шет ка ле ста зом, мно ге су 

сва ки час од ле та ле до су сед не њи ве и опет се бр зо вра ћа ле; а би ло их је и ко је 
су се без бри жно игра ле жму ре у тра ви. Све су оче ки ва ле ста ро га га вра на, ко ји 
је био су ди ја у тој шу ми. Јер и пти це се че сто као и де ца по сва ђа ју, и тре ба не ко 
да их из ми ри и да им пре су ди.

утом се по ја ви га вран су ди ја и се де на пр ву, хра сто ву гра ну по зи ва ју ћи 
пти це да ка жу шта ко ја има.

пр ви иза ђе пред су ди ју пал чић, ма ла мр ка пти ца и по че кроз плач да се 
ту жи:

– Се ни ца ме је ухва ти ла ју  че у вр ту и по че ла ме та ко сна жно кљу ца ти у 
те ме, да ме је мо зак за бо лео. Мо лим вас да је за то што стро жи је ка зни те!

Ста ри га вран по зва пред се бе оп ту же ну се ни цу.
– Шта имаш ти на ово да ка жеш? – упи та је пре те ћим гла сом.
– Ја сам се са мо хте ла да по и грам са пал чи ћем, – ре че се ни ца. – он, ви ди 

се, не зна за ша лу.
он да ис тр ча пред су ди ју не ка ко но пљар ка и по че да све до чи про тив се ни це:
– ла же се ни ца да је хте ла са мо да се ша ли. Иако је та ко ма ла и уми ља та, 

она уме да бу де и не ва ља ла, и да сла би је од се бе на па да. она мно ге пти це, ко је 
су од ње ма ње, ју ри, да их кљу је...

– он да у за твор с њом, – вик ну љу ти то су ди ја и не са че кав ши крај оп ту жбе 
ко но пљар ки не. – Во ди те је у на пу ште ну де тли ће ву ду пљу, за тво ри те вра та ко ром 
и по ста ви те два мла ђа га вра на да стра жа ре.

Се ни ца се нај пре ста ла опи ра ти, али је нај зад мо ра ла да по слу ша. И та ко 
су је од ве ли у за твор.

по сле ње до шла су на ред два врап ца. Је дан је имао сло мље но кри ло и 
био сав пра шљив. он је ту жио свог дру га, ко ји је по ку ње но чу чао на су сед ном 
бу се ну.

– Ја сам се мир но ле пр шао у пра ши ни на пу ту, – ре че вра бац са сло мље ним 
кри лом, – а он ме је на пао и стао ми си па ти пра ши ну по гла ви.

– он да је он ме не кљуц нуо у тр бух, – упа де у реч оп ту же ни вра бац. – Мо рао 
сам да се бра ним.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

– али он је пр ви по чео, он је пр ви ме не на пао, – ре че вра бац што се ту жио. 
– он и ни је из мо га ја та а до шао је у мо ју пра ши ну, мо рао сам да га кљуц нем. 
Ипак ја ње му ни сам сло мио кри ло.

– а, што је он ме не хтео да оте ра са пу та! Да ме је пу стио да се и ја играм не 
би смо се пор ва ли и не бих му он да сло мио кри ло.

Та да врап ци све до ци то ли ко за гра ја ше, да се ни шта ви ше ни је мо гло раз у
ме ти, те су ди ја ни ка ко не мо га де да утвр ди ко је кри вљи, за то и ре че:

– не знам шта ћу са ва ма. Мо ра ће те се ту жи ти ви шем су ду, су ром ор лу. 
а сад се ви скло ни те, дру ги ме че ка ју.

Чим чу ше ово, оба врап ца се за хвал но по кло ни ше су ди ји, и по сле не ко ли ко 
ча са ка брат ски се за гр ли ше, као да ни шта ни је ни би ло.

Из го ми ле се тад из дво ји цр вен даћ и по ви ка уз бу ђе но:
– Мо лим вас да осу ди те ову ку ка ви цу, она је у мом гне зду сне ла ја ја. ла ко је 

та ко ко ри сти ти се ту ђим гне здом. За што ле њи ви ца са ма се би не са гра ди ку ћу, 
не го под ме ће сво ја ја ја!

про тив ку ка ви це је би ло мно го све до ка. Све су се ско ро пти це жа ли ле на 
њу ви чу ћи у глас:

– не ће мо ви ше да је тр пи мо. Ње ни пти ћи су та ко про ждр љи ви и круп ни 
да по сле не ко ли ко да на, ка ко се из ле гу, ис ти сну из гне зда на шу ро ђе ну де цу.

ку ка ви ца је у сво јој пру га стој ке це љи се де ла сну жде но пред су ди јом. Ћу та
њем је по твр ђи ва ла да су оп ту жбе исти ни те.

Су ди ја јој стро го ре че:
– ка ква си ти мај ка, да сво ју де цу оста вљаш дру ги ма да их га је. Шта имаш 

да ка жеш у сво ју од бра ну?
она од го во ри уз ди шу ћи:
– Та ко ра де све ку ка ви це. То је наш оби чај. Ја не умем да гра дим гне здо.
Га вран ма ло раз ми сли па ре че:
– про га њам те у дру гу шу му, па шта ти бу де. код нас ви ше не мој свра ћа ти.
по сле ку ка ви це на оп ту же нич ко ме сто се де шој ка, зва на кре шта ли ца. 

Ту жи ли су је су се ди да не мо гу од ње да спа ва ју на ми ру, та ко јој је глас кре
штав. али је га вран осло бо ди го во ре ћи да она ни је кри ва што та ко кре шта во 
го во ри.

Га вран хте де већ да пре ки не су ђе ња, та ко је био умо ран, кад ето ти пред 
ње га ис тр ча жу на. она је ту жи ла су рог сврач ка.

– Ње му тре ба скра ти ти је зик, – ре че жу на љу ти то, – па не ће ви ше по дра
жа ва ти гла со ве дру гих пти ца.

– Шта се то де си ло? – по че ше пи та ти ра до зна ло сви ко ји су би ли на су ду.
– ево шта се де си ло. Си ноћ у по мр чи ни стао је да го во ри као пра ва прав ца та 

жу на из на шег ја та. Ја га та ко ни сам по зна ла и по зва ла сам га сво јој ку ћи, а он 
ми је по крао хра ну ко ју сам спре ми ла за сво ју де цу.

– Шта има ју да ка жу све до ци? – упи та су ди ја.
– Исти на је што жу на при ча за сврач ка, – по твр ди не ка сит на не по зна та 

пти ца. – пре два ве че ра се уву као и у на ше ја то, по дра жа ва ју ћи наш цвр кут. 
Ми га ни смо ни спа зи ли. он да је он из не на да по чео да ју ри мо га бра та. Хтео је 
да га ис кљу је. За сврач ка су рог се сва шта го во ри...
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Га вран про ми сли, па за по ве ди:
– За тво ри те га као и се ни цу. Исти су грех учи ни ли.
пред сам свр ше так су ђе ња ја ви се не ка пти ца жа ле ћи се да су јој по кра ђе на 

ја ја из гне зда.
– е, то су учи ни ла де ца. Ја њи ма ни шта не мо гу. То тре ба ја ви ти њи хо вом 

учи те љу, па ће их ка зни ти, – ре че га вран и по че се спре ма ти да по ђе.
Ти ме се свр ши ло су ђе ње то га да на.
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Зе лен ко ва вер ност

не ки си ро ма шан се љак у пла ни ни имао дво је де це, не ко ли ко ова ца и ко њи ћа 
Зе лен ка. Се ља ко ва де ца су Зе лен ка мно го во ле ла, јер је ма ли био као ка кво 

ма га рен це, а па ме тан као ка кав људ ски створ. Зе лен ко је сам умео да се вра ти 
ку ћи, кад би га го спо дар не где на по пу та оста вио. по ла ко, стр мим пла нин ским 
ста за ма, он би про на шао ку ћу сво јих го спо да ра, скри ве ну у бор је. Зе лен ко је раз у
ме вао и го вор се ља ков, јер кад би се љак вик нуо: „Зе ка не, хај де с де цом на во ду!“ 
он би бр зо при шао ве дри ца ма, че ка ју ћи да их де ца на то ва ре на ње гов са мар и 
да кре ну на во ду. а кад се љак рек не: „Зе ка не, хај де с де цом по др ва!“ – он би се 
већ и сам упу тио у су сед ну је ло ву шу му, где су де ца ку пи ла ивер је.

на све ове по сло ве Зе кан је ра до ишао, са мо се ни је мно го ра до вао кад го
спо дар, ми лу ју ћи га по гри ви, ве се ло ја ви:

– Зе ка не, иде мо у град да про да је мо луч!
Зе лен ко се мно го пла шио ових пу то ва ња, јер је има ло мно го да се иде кроз 

не по зна те кра је ве, али је во лео са мо сво је се ло и сво је ма ле при ја те ље, Ма ру и 
Иву, де цу се ља ко ву. али се се љак на ова ње го ва осе ћа ња ни је мно го оба зи рао, 
и че сто га је во дио со бом. на то ва рио би му с јед не стра не ме ши не с ка тра ном, 
с дру ге луч, и кре нуо по ла ко низ пла ни ну. ус пут је Зе лен ко на ли ва да ма сре тао 
дру ге ко ње где па су и по здра вљао их рза њем:

– До бро ју тро; хај де те са мном да про да је мо луч.
– не ба ви мо се ми тим по слом, – од го ва ра ли су по но си то ко њи из рав ни це.
он да Зе лен ко ма ло за ста не, то бож да се од мо ри или да се на пи је во де, и за

чу ђе но упи та:
– па чи ме се ви ба ви те?
– Ми ву че мо ко ла, вр ше мо, но си мо на пле ћи ма сво га го спо да ра кад где год 

по ђе, а нај ви ше про во ди мо у раз го во ру на ли ва ди.
Сре тао је сво јих дру го ва Зе лен ко и по гра до ви ма: не ки су ву кли те шка, 

угљем и др ви ма пре то ва ре на ко ла, не ки опет ду гач ке гво зде не ши не, тре ћи ка
мен. а уве че, пред спа ва ње, Зе лен ко је имао при ли ке да се с њи ма раз го ва ра, у 
ка квој шта ли на кра ју ва ро ши. Слу ша ју ћи их кад при ча ју о сво ме бед ном жи во
ту, Зе лен ко је са мо мо лио Бо га да ни кад не мо рад не жи ве ти у гра ду.

а и се ља ку се ве ро ват но ни је мно го сви ђа ло у ва ро ши, и чим би про дао 
ка тран и луч, од мах би се вра ћао ку ћи. Зе лен ко је та да мно го бр же ишао, ни је 
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за стај ки вао да раз го ва ра с ко њи ма ко ји су па сли на ли ва ди, рет ко се чак за у
ста вљао да пи је во де, хи тао је са мо да час пре опет ви ди Ма ру и Иву. Знао је да 
ће га де ца до че ка ти у под нож ју пла ни не, да ће од мах по тр ча ти да га ми лу ју и да 
га на хра не.

Јед ног ле та до ђе у пла ни ну на од мор не ка по ро ди ца са мно го де це и на ста ни 
се бли зу се ља ко ве ку ће. Ше та ју ћи се пла ни ном ва ро шка де ца угле да ше Зе лен
ка и мно го им се до па де. Си гур но су то по сле сво ме оцу ка за ла, јер он су тра дан 
до ђе код се ља ка и ре че му:

– Да ми по шљеш твог Зе лен ка сва ко ју тро. Сви део се мо јој де ци, па хо ће 
ма ло да се по и гра ју с њим.

Се љак по че да раз ми шља, а отац ва ро шке де це до да де:
– пла ти ћу ти сва ки дан по две бан ке, ако га бу деш увек до во дио.
ка ко је се љак био вр ло си ро ма шан при ста де на ово и сва ки дан од во ђа ше 

Зе лен ка ма лим ва ро ша ни ма. пр вог да на Зе лен ко ни је ни знао ку да га во де, 
али му се већ не ка ко ни је ишло. кад му је се љак до вик нуо: „Зе ка не, да иде мо! 
он се ни је ни с ме ста ма као, то ли ко је се ља ков глас био чуд но ват и ско ро ту
жан. За то га је се љак мо рао ду го да гла ди по гри ви, пре не го што га је узео за 
узду и по вео.

И ма ли ва ро ша ни су Зе ка на од мах за во ле ли, али ни су зна ли пре ма ње му 
да се по на ша ју као Ма ра и Ива. Чу па ли су га за гри ву; за реп га ву кли; ни ча са 
му ни су да ли да ста не, стал но га је не ко од де це ја ха ло. уза луд је се љак сва ко 
ју тро мо лио:

– Чу вај те ми Зе ка на, не дај те му да по цео дан ју ри.
Зе лен ку се са да ни је ни ка ко ују тру уста ја ло. Стре пео је да изи ђе из сво је 

ста је, јер је знао да ће га се љак од мах узе ти за узду и од ве сти ва ро шкој де ци. а кад 
би већ мо рао да по ђе, ишао је по ла ко, све но гу пред но гу, пре тва ра ју ћи се као 
да хра мље са мо да би што ка сни је та ко сти гли. И по сле за вре ме ја ха ња стал но 
је си ро мах ми слио на Иву и Ма ру, се ћао се ка ко су они до бри пре ма ње му и ка ко 
је ле по би ло оно вре ме, кад је са мо с њи ма ишао на во ду и по др ва. Сва ки би те рет 
ра ди је но сио, не го да га не ста шна ва ро шка де ца по цео дан ја ше и го не да тр чи 
по пу ту.

За то је два пу та, око под не, кад га оста ве са мог, бе жао. Јед ном је пре ки нуо 
улар ко јим су га ве за ли и од ју рио на из вор, у на ди да ће та мо на ћи Ма ру и Иву. 
али се та мо слу чај но де сио се љак и од мах га вра тио. а дру ги пут је по бе гао 
пра во ку ћи и са крио се на ли ва ди иза се на, па та ко ту и за спао опи јен ми ри сом 
и са вла дан умо ром. Тек пред ве че су га на шли, те је то га да на остао код ку ће.

Ма ра и Ива су би ли мно го љу бо мор ни на ва ро шку де цу, бо ја ли су се да њих 
Зе кан ви ше не за во ли и сва ко ве че су га за пит ки ва ли:

– Во лиш ли, Зе лен ко, ви ше ону де цу?
а он би зар зао не што, што би Ма ра и Ива ова ко раз у ме ли:
– ни кад их не мо гу во ле ти та ко као вас.
– а шта ћеш, ако те ва ро шка де ца по ве ду со бом? – пи тао је Ива.
– по бе ћи ћу од њих, – учи ни ло се увек Иви да је Зе лен ко од го ва рао.
кад јед ног ју тра, баш се се љак спре мао да по ве де Зе лен ка на ње го ву сва ко

днев ну ду жност, до ђе отац ва ро шке де це и ре че:
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– про дај ми Зе лен ка, мо ја су га де ца мно го за во ле ла, па не ће без ње га да се 
вра те ку ћи у град.

– ни је ми Зе лен ко за про да ју, – од го во ри се љак, ко ји је мно го во лео сво га 
ко ња.

– Да ћу ти за ње га ко ли ко хо ћеш, – ре че опет отац ва ро шке де це, – да ћу ти 
нов ца да ку пиш два дру га ко ња да ти опет пре о ста не.

Ма ра и Ива по че ше да пла чу, а и се ља ку очи за су зи ше, али био је вр ло си
ро ма шан, те ре че:

– не ка бу де ка ко ти ка жеш, про да ћу ти Зе лен ка, али га са мо до бро чу вај.
Це лог тог да на Ма ра и Ива су пла ка ли, али ни су сме ли ни шта да ка жу. Са мо 

су Зе лен ку ти хо, да их отац не би чуо, го во ри ли:
– не мој нас за бо ра ви ти; вра ти се опет на ма.
И та ко су ва ро шка де ца су тра дан од ве ла Зе лен ка у град. не смем вам ре ћи 

ка ко је ра ста нак био ту жан, и ка ко је Ма ри и Иви би ло кад се Зе лен ко из гу био 
иза бр да. Њи ма се чи ни ло да га ни кад ви ше у жи во ту не ће ви де ти.

али не мој те још пла ка ти док не чу је те крај при че. кроз три да на вра ти се 
Зе лен ко, и сав за ди хан зар за два пут пред се ља ко вим вра ти ма.

Са мо вам не умем ре ћи ка ко је из ва ро ши по бе гао, ни ко јим је пу тем и ни 
за што га но ве га зде ни су по сле код се ља ка тра жи ле. а се љак опет ни је знао из 
ко је је ва ро ши би ла она по ро ди ца, да би га по но во та мо од вео, па је та ко Зе лен ко 
остао у се лу до кра ја жи во та, са Ивом и Ма ром.
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Ци ца умет ни ца

За сво јим ма лим крат ко но гим сто чи ћем се ди Ци ца и ду бо ко раз ми шља. Гла ву 
је спу сти ла у ша ке, ни ка ко је не ди же. по ред ње ма ца Шар ка чу ва стра жу, 

јер осе ћа да се Ци ци не што ва жно до го ди ло, кад се та ко уми ри ла. а лут ка се 
исто та ко ућу та ла, не ће да пре ки да Ци цу у раз ми шља њу.

кад је ма ма про чи та ла да је „по ли ти ка за де цу“ обе ћа ла по клон оном де те ту, 
ко је нај бо ље на цр та не ки при зор из при че о Цр вен ка пи, Ци ца је од мах ста ла да 
пре ми шља, би ра шта би мо гла на цр та ти.

И не сум ња она да се мо же де си ти, да ко је дру го де те до би је на гра ду, али 
са мо не зна шта да иза бе ре за цр та ње: да ли ву ка у ба ки ном кре ве ту, или пред 
ба ки ном ку ћом, да ли ка ко се Цр вен ка па сре ла са ву ком, или ка ко сто ји са ма у 
шу ми, или да узме ка ко се на кра ју при че ба ка срећ но спа сла па раз го ва ра са 
Цр вен ка пом. нај зад се ре ши ла да на цр та са му Цр вен ка пу. по ми сли ла је: 
„пре гле да ћу са лут ке, она је та ко ма ла као Цр вен ка па“.

пред Ци цом је ста ја ло већ пу но хар ти је и олов ки и она се да де на по сао. 
Та да уђе ма ма у со бу. Би ла је не стр пљи ва да ви ди ка ко цр та ма ла умет ни ца, не 
ми сле ћи да та ко мно го вре ме на тре ба за раз ми шља ње.

али је Ци ца од мах оба ве сти:
– пр во сам сми шља ла шта ћу, а сад знам. Цр та ћу са му Цр вен ка пу, пре гле

да ћу са лут ке. Са мо мо лим те да јој са ши јеш цр ве ну ка пи цу.
– ка пи ца не мо ра би ти цр ве на, – ре че ма ма, – ти јој на хар ти ји са мо обо ји 

цр ве но, а пре гле дај са ове ка пе што је лут ка има већ на гла ви.
а Ци ца по че пла ка ти пла ше ћи се да не ко дру ги не до би је на гра ду, ако ма ма 

не са ши је лут ки цр ве ну ка пу. За то је ма ма од мах мо ра ла да пре тра жи све ку ти је 
са крпчћи ма и да са ши је но ву ка пу.

Тек та да је на ста ло пра во цр та ње, тад је лут ка по ста ла пра ва Цр вен ка па. 
Ци ца је на ме сти на сред сто ла, на ту че јој но ву цр ве ну ка пу до очи ју, на ме сти јој 
ру ке и но ге као да ко ра ча.

– пр во се цр та ка па, је ли, ма ми це? – упи та по том Ци ца.
– пр во цр тај гла ву, бо ље је, – по са ве то ва ма ма. – не иде ка па, док не ма гла ве.
Ци ца на пра ви ве ли ки круг, ко ли ко ди нар, и уда ри две круп не тач ке, сна

жно при ти ску ју ћи, да се хар ти ја ума ло не про це пи.
– на цр та ла сам гла ву и очи, хо ћу ли сад пр во уста или нос?
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– пр во нос, па уста, – ре че ма ма. – Са мо па зи до бро, не мој жу ри ти.
Ци ца тад на цр та нос, ус прав ну цр ту; и ис под ње га јед ну цр ве ну по ло же ну, 

то су би ла уста. Чи ни ло јој се да је са хар ти је гле да пра ва Цр вен ка пи на гла ва, 
и срећ но се на сме ја. Ма ма у том ча су хте де да изи ђе, али Ци ца ни је мо гла ни шта 
да учи ни, док њу не упи та и за у ста ви је:

– Че кај, ма ма, мо гу ли сад ка пу?
– па цр тај, – ре че ма ма, – са мо дај пр во да ви дим ка ква је гла ва.
али Ци ца ни је хте ла да по ка же; же ле ла је да све бу де го то во, па он да да ма ма 

ви ди. Ме ђу тим је и са ма во ле ла да час пре чу је ма ми ну по хва лу те по жу ри са цр
та њем. Цр ве ном олов ком на пра ви као не ку тре шњи цу на Цр вен ка пи ној гла ви.

– Сад знам и са ма шта иде по сле ка пе, – ре че Ци ца за до вољ но по сма тра ју
ћи цр теж, – сад иде врат, па ра ме на, па ха љи на, па ру ке и но ге.

Ма ма већ ви ше ни је ни хте ла да се ме ша у Ци цин по сао, кад је ви де ла ка ко 
она и са ма раз у ме, за то ни шта не од го во ри. а Ци ца на кри ви гла ви цу на де сну 
стра ну и на цр та дуг врат, и он да по ву че јед ну по ло же ну цр ту ко ја је прет ста
вља ла ра ме на, за тим по че цр та ти ру ке али на јед ном опа зи да не ма на хар ти ји 
до вољ но ме ста за ру ке, јер су ра ме на би ла вр ло ши ро ка. За то уда ри у плач. али 
ма ма бр зо до тр ча, и из бри са пре ши ро ка ра ме на, по ка зав ши јој ка ко тре ба да 
на цр та ру ке. Ци ци је, раз у ме се, би ло кри во што је мо рао не ко да јој ма ло по
мог не, па ма то би ла и ма ма. За то се ре ши у се би да ма му ви ше не зо ве у по моћ. 
али кад је до шло до но гу, хар ти је је опет не ста ло и опет је по че ла пла ка ти.

– не пла чи, – ре че ма ма, – из бри са ће мо то, па ћеш цр та ти ис по чет ка.
Ме ђу тим, Ци ца се би ла мно го ра жа ло сти ла ми сле ћи да је већ свр ше но са 

на гра дом, и ни ка ко ни је мо гла да се за у ста ви. За то се сви уз не ми ри ше: лут ка се 
за њи ха и па де, Шар ка ско чи на сто чић чу де ћи се шта је сад; а ма ма оде да до не се 
ко лач за Ци цу, јер по зна то је ка кво деј ство има ју ко ла чи код рас пла ка не де це.

– пр во по је ди ко лач, па ћеш он да цр та ти ву ка пред Цр вен ка пи ном ку ћи
цом; а Цр вен ка пу не мој ви ше да по пра вљаш, кад има та ко ду ге но ге, да не мо гу 
да ста ну на хар ти ју, – ре че ма ма пру жа ју ћи ко лач.

по сле оно га Ци ца се од мах уми ри при ста де да сли ка ву ка, са мо ју је мо ри
ла бри га са ко га ће да пре гле да.

– Цр та ћеш ка ко са ма за ми шљаш, – по ку ша ма ма да је на го во ри.
али ма ла умет ни ца ни ка ко ни је хте ла да цр та без пре гле да. на јед ном јој 

па де на ум да Шар ку про гла си за ву ка и по тр ча да је ухва ти, мо ле ћи и ма му да 
јој по мог не:

– Ма ма, на те рај Шар ку да ста не крај ор ма на. она ће би ти вук, са ње ћу да 
пре гле дам.

Шар ка се пр во оти ма ла, ни ка ко ни је хте ла да је цр та ју. Мо жда је сма тра ла 
да не ли чи на ву ка, а мо жда ни је ве ро ва ла да ће је Ци ца до бро на сли ка ти. Ипак 
ма ма успе да је на го во ри да лег не крај ор ма на. И та ко Ци ца по но во по че да цр та. 
Ву ка је, раз у ме се, би ло још те же сли ка ти не го Цр вен ка пу, имао је ве ли ке ша пе, 
па реп, па уши, па пу но дла чи ца по ко жи. Ци ца је хте ла пр во да поч не од ре па, 
јер се Шар ка би ла та ко згод но на ме сти ла, да јој се реп ле по ви део. али је ма ма 
са ве то ва ла да се опет поч не од гла ве. у том је Шар ка, ваљ да од до са де, зев ну ла 
то ли ко, да су јој се по ка за ли сви зу би.
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– Ма ма, бр зо до ђи да на цр таш зу бе, док ма ца ни је скло пи ла уста...
– али ти би мо ра ла све са ма да ра диш, – ре че ма ма пре кор но, – ина че не

ћеш до би ти на гра ду!
Ци ца је исти на хте ла по сва ку це ну да до би је на гра ду, али се опет мно го 

пла ши ла да цр та ву ку зу бе, се ћа ју ћи се ка ко је ба ку Цр вен ка пи ну по јео. И ма ма 
се ваљ да се ти тог стра шног мо мен та, те та ко до ђе да јој по мог не.

– Ста ви му још ко ји зуб! – За мо ли Ци ца. – Вук, си гур но знаш, има мно го 
зу ба.

нај зад је Ци ца са ма на цр та ла но ге и ша пе, жу ре ћи да што пре до ђе до ре па. 
а кад је то би ло го то во, на цр та ла је пу но дла чи ца свуд по ву ко вим ле ђи ма, да се 
не би по ми сли ло да се не зна ка кву вук има ко жу. он да је цр теж пру жи ла ма ми:

– при др жи, ма ма, мо лим те, да из да ле ка по гле дам.
И из ма кав ши се чак до вра та, по гле да кроз тре па ви це сво ју ру ко тво ри ну.
– ух, ка ко је стра шна Шар ка и опа сан вук! – ре че ма ма сме ше ћи се. од мах 

ће мо сад по сла ти у но ви не, да га сви ви де.
Ма ма је од не ла цр теж у но ви не, а Ци ца, лут ка и Шар ка су се игра ле до вољ но 

до са ме ве че ри, као и оста ли ко ји свр ше не ки ва жан по сао.
Сад Ци ца не стр пљи во оче ку је шта ће да ље би ти. Ви де ће мо да ли ће до би ти 

на гра ду.
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Шта лут ке са ња ју

Сва ки створ но ћу не што са ња: и пти це, и де ца, и ма це, и ку це и лут ке.
пти це обич но са ња ју да ле те ви со ко чак иза зве зда; или да су за лу та ле у 

ка квој ве ли кој, стра шној шу ми и ни ка ко не мо гу да на ђу пут. а не ке ка ко су 
глад не па не мо гу ниг де да на ђу зр но пше ни це, ни ти ка квог цр ви ћа. по не кад 
усне и ка ко их је не ко за тво рио у ка вез, и не ће да их пу сти. То је нај стра шни ји 
сан за пти це. оне са мо мо ле Бо га да их спа се од та квог сна.

а ку це са ња ју по нај че шће ка ко су се по ту кле са кур ја ком и до бро га из у је
да ле; или ка ко су се из ме ђу се бе по сва ђа ле око не ке ко ске; или ка ко ју ре зе ца 
па ни ка ко не мо гу да га ухва те. по не кој до ђе на сан и то: ка ко јој је га зда ста вио 
ла нац око вра та, и та ко тр за ју ћи се с ње га из не на да се про бу ди, и ви ди да то, 
хва ла Бо гу, ни је исти на.

Знам и ма це шта са ња ју. То ми је јед ном при ча ла не ка ста ра мач ка. Чим су 
глад не, оне са ња ју да су на хва та ле мно го ми ше ва. Че сто им се у сну учи ни да 
спа ва ју у пре гре ја ној со би, па да им је мно го вру ћи на. по не ка усни и ка ко је 
укра ла ве ли ко пар че сла ни не па бе жи да га са кри је, и због то га че сто у сну из ву
че ба ти не.

али сно ви лу та ка су нај леп ши. оне увек са ња ју о де ци, као и де ца о њи ма. 
Сад ћу вам при ча ти шта су са ња ле лут ке ла ла и ли ла, и њи хо ве дру га ри це из 
про дав ни це игра ча ка ко ја се зва ла: „Цр ве на лоп та“.

Та мо, у ту „Цр ве ну лоп ту“, де ца су ју ри ла као лу да. Чим има ју ко ји ди нар, по
тр че та мо, да ма шта ку пе, и да се том при ли ком на гле да ју ра зних игра ча ка. ла ла и 
ли ла су пр ви пут и ви де ле де цу, ка да су би ле до не те из фа бри ке у „Цр ве ну лоп ту“.

пр во су се мно го за чу ди ле кад су ви де ле ма ле де вој чи це; оне су им се учи
ни ле вр ло сме шне:

– Гле, ка ко то лут ке са ме тр че и го во ре, иако их ни ко не на ви ја, – ре кла 
је ла ла.

– па то ни су лут ке, – на сме ја ла се ли ла, се тив ши се да ће то мо ра ти би ти 
де ца, – то су де ца, де вој чи це. Ме ни су још у фа бри ци при ча ле не ке лут ке о де ци. 
при ча ле су да она по цео дан та ко мо гу да тр че и го во ре и ако их ни ко не на ви ја. 
И да нас, лут ке, за де цу и пра ве да би се она с на ма игра ла.

лут ке се тад из ди го ше из сво јих ку ти ја, да што бо ље раз гле да ју де цу, и што 
су ви ше гле да ле, све су им се ви ше сви ђа ла.
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– Би ло би див но кад би нас ку пи ла ко ја од ових де вој чи ца, – ре че ла ла. – Ја 
бих мо гла цео жи вот с њи ма про ве сти.

– И ја, ре че ли ла, – али ми смо мно го ску пе, мо ра ће мо ду го че ка ти да нас 
не ко ку пи.

ота да су си ро те лут ке да њу са мо ми сли ле на де вој чи це, а но ћу са мо њих са ња
ле. Де ча ци им се ни су мно го сви ђа ли, јер ни су но си ли сви ле не ха љи не ни ма шне, 
а осим то га мно го су по ми шља ли на па ја це, с ко ји ма су се лут ке че сто сва ђа ле.

Јед не но ћи ла ла усни да је ушао у про дав ни цу не ки го спо дин, вр ло бо гат, и 
ка зао тр гов цу:

– Хо ћу да ку пим све ва ше лут ке. Ја имам мно го де вој чи ца, ко је же ле да се 
игра ју са мо лут ка ма. Мо лим вас, по ка жи те ми их.

он да је тр го вац по чео да ски да са по ли ца све што је имао: лут ке спа ваљ ке, 
лут ке од ка у чу ка, од гу ме, ску по це не лут ке од што фа и пор це ла на, лут ки це у 
обич ним пла вим ха љи на ма од ци ца, и лут ке у сви ле ним огр та чи ма. а бо га ти 
го спо дин их је ста вљао у не ку огром ну ку ти ју го во ре ћи:

– Још, још их дај те, ја имам пу но де вој чи ца.
И та ман је тр го вац из нео ку ти ју и ста вио је у ауто, што је че као пред про

дав ни цом, а ла ла се про бу ди ла. у по чет ку ни је мо гла да ве ру је да још сто ји у 
сво јој бе лој, уза ној ку ти ји, то ли ко јој је жао би ло сна. она хте де од мах да на
при ча ли ли шта је са ња ла, и по ву че је опре зно, да тр го вац не би ви део, за ха љи
ни цу, али је ли ла пред у хи три, ис при чав ши што је бр же мо гла свој сан:

– Са ња ла сам но ћас да је до шла не ка мај ка са де вој чи цом и ку пи ла ме. он да 
смо се ле у ко ла и оти шле њи хо вој ку ћи. Де вој чи ца ми је та да по кло ни ла сто 
ша ре них ма лих ха љи на за лут ке. Ре кла је: „ево, то је тво је; сва ки дан ћеш обла
чи ти но ву ха љи ни цу“. он да је отво ри ла не ку ку ти ју, пу ну ци пе ли ца за лут ке и 
ре кла ми је: „Би рај, ко је во лиш ци пе ли це“. Ја сам он да узе ла јед не сре бр не и 
пла ву сви ле ну ха љи ни цу и обу кла се, а она ми је ка за ла: „Сад си див на; сад ће мо 
ићи на за ба ву лу та ка и де вој чи ца“. не мо же се ис при ча ти ка ко је та мо би ло ле по. 
Би ло је та ко мно го де вој чи ца и лу та ка, и све су би ле об у че не у сви лу и има ле 
злат не и сре бр не ци пе ли це. Де вој чи це су се це ло ве че са на ма игра ле, на ме
шта ле нас, че шља ле, но са ле, во за ле у ко ли ци ма. Сва ка је по сле иза бра ла по 
јед ну лут ку да је со бом но си, а ме не је узе ла не ка вр ло ма ла ру ме на де вој чи ца, 
не ка дру га не она што ме је ку пи ла. али та ман смо хте ле да по ђе мо ње ној ку ћи, 
ушла су ов де не ка де ца и про бу ди ла ме. Бар да су при че ка ла још ма ло...

Док је ли ла ово при ча ла све су се лут ке на гле из сво јих ку ти ја, да је бо ље чу ју.
– ах, ка ко је то ди ван сан! – уз вик ну ла је ма ла пор це лан ска лут ка са дру гог 

кра ја по ли це. – а ја сам та ко не што стра шно са ња ла, во лим што сам се про бу
ди ла. учи ни ло ми се у сну да ме не ка де вој чи ца чу па за ко су. Хте ла је да ви ди 
шта имам у гла ви. Да зна те са мо ка ко ме је бо ле ло. а по сле се не што на љу ти ла и 
ба ци ла ме на под та ко, да сам ру ку уга ну ла. Стра шно би би ло, ако има и та кве 
де це. Во ле ла бих он да да ве чи то оста нем на сво јој по ли ци...

– Раз у ме се, да и та кве де це има, – ја ви се буц ма ста лут ка од ка у чу ка. – Срећ на 
сам што не мам ни ко се, ни оде ла; а по ва здан ме мо гу ба ца ти, не ћу се раз би ти.

– То се са мо слу чај но са ња да су де ца не ва ља ла, али ја у то не ве ру јем, – ре че 
ње на су се да, лут ки ца на чи ње на од ру жи ча стог со мо та. – Ја је два че кам кад ће 
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ме ку пи ти ка ква де вој чи ца, па да са њом играм. До сад но је ве чи то ова ко ле жа ти 
са мо у сво јој ку ти ји.

Тек тад се од њи хо вог жи вог раз го во ра про бу ди цр на не ста шна лут ка на 
фе де ре и по ви ка:

– Шта сте за гра ја ле! Че кај те да вам не што ис при чам. но ћас сам у сну би ла 
пра во жи во де те. уме ла сам да идем и го во рим, иако ме ни ко ни је на ви јао. Да 
зна те ка ко је ле по би ти жи во де те! ко зна мо жда ћу се кад год и пре тво ри ти у 
ка кву не мир ну де вој чи цу. Мо жда бих, да ме ни сте про бу ди ле, оста ла увек жи ва, 
ка ко сам но ћас са ња ла...

Та ко су се оне раз го ва ра ле а у про дав ни цу уђе чи та ва го ми ла де вој чи ца и 
де ча ка и са њи ма је дан ста ри го спо дин.

– е, ко ли ко овај чо век има де це! – за чу ди се ла ла. – Да ли ће сви ма да им 
ку пи играч ке?

– Сад ће мо ви де ти, – од го во ри ли ла чу де ћи се и са ма от куд на јед ном то ли
ко де це.

а онај ста ри го спо дин ре че:
– ово су мо ји ђа ци. Ре ши ли су се да пра ве по зо ри ште лу та ка па нам тре ба да 

ку пи мо пу но лу та ка и дру гих игра ча ка. по ка жи те нам, мо лим вас, ка кве има те.
Тр го вац бр зо ски де са по ли це ла лу, ли лу и оста ле ве ће лут ке хва ле ћи их:
– ово су нај ве ће и нај леп ше што их имам. Ви ди те, ова уме да спа ва, да ма ше 

гла вом, да се кре ће; ова уме да пла че и да го во ри; ова је сва на фе де ре...
– До бро, – ре че учи тељ, – ле пе су. ку пи ће мо их. Дај те нам са мо још не ко

ли ко па ја ца, ме две да, ку чи ћа, пти ца.
кад су и то иза бра ли, сва ки је ђак узео по јед ну играч ку, де вој чи це су по

не ле лут ке, и оти шли су ве се ло.
Све се то до го ди ло у трен ока, са свим из не над но. оним лут ка ма што су и 

да ље оста ле не про да те, на по ли ци, учи ни ло се све као сан.
а ла ла и ли ла са оста ли ма по ста ле су чу ве не глу ми це у по зо ри шту лу та ка. 

Сва ки дан су ђа ци да ва ли по зо ри шну пред ста ву.
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Вред ни ђа ци

Чим је бо жић ни од мор по чео, на да и Ве ра су још уве че на пра ви ле рас по ред 
шта ће ко га да на учи ти. у су бо ту су ре ши ле да уче ве ро на у ку, у не де љу да 

се од ма ра ју, у по не де љак да из ра де ра чу не, у уто рак да на цр та ју ма пу, у сре ду 
да на у че исто ри ју, у че твр так да опи шу зи му, у пе так да на у че пе сми цу, у су бо ту 
да на пра ве од кар то на коц ке и пи ра ми де, и у дру гу не де љу опет да се од ма ра ју. 
по сле ово га су до шли спо ред ни пред ме ти: да до Бо жи ћа из ра де ко се бо до ве 
на кр пи, да на цр та ју ма сти о ни цу и бо цу с во дом, да на пи шу но те, да на у че две 
ве жбе из гим на сти ке а из хи ги је не о чи сто ћи ру ку. а Бо жић су опет оста ви ле 
за од мор.

кад су на пра ви ле рас по ред, спо кој но су ле гле да спа ва ју, као да су већ све 
на у чи ле. на да је за до вољ но по ми сли ла:

– Сад нам је ла ко, нај те же је на пра ви ти рас по ред.
– Са мо мо ра мо тач но ра ди ти она ко, ка ко смо од ре ди ле, – ка за ла је гла сно 

Ве ра.
Су тра дан ују тру бр зо су се спре ми ле и се ле за свој сто да уче. али та ман је 

на да про чи та ла на слов, а у со бу су упа ле две дру га ри це и ве се ло по ви ка ле:
– Хај де те код нас да се игра мо с лут ка ма! Зар већ учи те? Има мо то ли ко да на 

од мо ра!
– али ми смо на пра ви ле рас по ред, шта ће мо ко га да на учи ти, не мо же мо да 

га ква ри мо, – по че ла је Ве ра да се бра ни.
– учи те су тра, – ка за ле су дру га ри це, – хај де те сад да ви ди те на шу но ву 

лут ку.
Ве ра и на да су се тад ма ло за ми сли ле и нај зад при ста ле, ре шив ши да ве ро

на у ку по мак ну у по не де љак.
Та ко су се у су бо ту игра ле лу та ка а у не де љу се, по рас по ре ду, од ма ра ле. 

То јест у не де љу су пре ска ка ле сто ли це, игра ле се жму ре, про су ле ма сти ло на 
за сти рач, обо ри ле са зи да сли ку и пре шле без број пу та из јед не со бе у дру гу.

у по не де љак су по че ле опет да уче ве ро на у ку, али су опа зи ле да се два 
врап ца би ју баш на њи хо вом про зо ру.

– Шта ми слиш ко ји ће над ја ча ти? – упи та ла је Ве ра.
– Си гур но овај ма њи. Ви ди се по кљу ну.
– а ја се кла дим да ће ве ћи. Ви диш ка ко се на ко стре шио па са мо ју ри ша.
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а врап ци као за па кост ни ка ко да до вр ше сво ју бит ку: Час се би ју кљу но ви
ма, час кри ли ма; час по бе ди је дан, час дру ги. од ле те ма ло па се опет ја ве. у том 
је и дан про шао и де вој чи це се упла ше но тр гле, по ју рив ши књи зи.

– Цео дан сте про ве ле ни у че му, а сад сте се под ноћ се ти ле уче ња. оста ви те 
то за су тра ују тру, – ре кла им је ма ма.

Су тра дан је Ве ра пред ло жи ла да се поч не од ма пе, а ве ро на у ка и ра чун да 
се од ло же за иду ћу не де љу, уз спо ред не пред ме те. И по че ла је сва ка да цр та 
сво ју ма пу. по бе лом хра па вом кар то ну по те кли су бр зо Са ва и Ду нав, и по ја
ви ле се око гра ни це сит не цр ве не бу би це. Со ба је би ла ти ха и то пла; ма ма је 
не што у ку хи њи по сло ва ла. Чи ни ло се да ће по сао на ми ру те ћи. кад иза пе ћи 
мач ка по че пре сти.

– Шта је то? – тр же се Ве ра, чув ши њен са њи ви глас.
– Ма ца пре де. Хај де да се при мак не мо бли же, да ви ди мо ка ко то ра ди, – 

пред ло жи на да.
Ма ца се бр зо због њи хо вог раз го во ра ра са ни и ста де се про те за ти.
– То она сад си гур но ра ди гим на сти ку, – за кљу чи Ве ра гле да ју ћи је.
– Си гур но ра ди гим на сти ку, – по твр ди на да.
– Слу шај, хај де да ви ди мо, да ли ће уме ти да игра. узми је ти за јед ну ша пу, 

а ја ћу за дру гу.
на да је од мах при ста ла на Ве рин пред лог и та ко су до ве че ри учи ле ма цу 

да игра, а ма па је оста ла не до вр ше на.
у сре ду је осва нуо у ми шо лов ци миш. И ка ко тај до га ђај ни је ни ма ло имао 

ве зе са исто ри јом и исто ри ју су од ло жи ле за иду ћу не де љу. Тре нут но је мно го 
ва жни је би ло про на ћи ру пу ода кле је миш иза шао и ис пи та ти да их још где год 
слу чај но не ма, он да ре ши ти шта ће се са ми шем из ми шо лов ке.

у че твр так су, по рас по ре ду хте ле да опи су ју зи му, али као упр кос ни јед не 
па ху љи це да пад не. кро во ви и ули це су осва ну ли мр ки и су ви као и пре. Та ко 
се и тај по сао мо рао оста ви ти за ка сни је.

– а ако снег ни ка ко ни пад не? – упи та ла је Ве ра бо ја жљи во.
– ни шта, он да не ће мо ни опи си ва ти, – ре кла је на да. – ка ква је зи ма без 

сне га.
у пе так су по че ле да уче пе сми цу, али је Ве ра бр зо ожед не ла и по шла да пи је 

во де. И по што се мно го жу ри ла, вра та је за лу пи ла се би по пр сти ма. Та ко је Ве ра 
по ста ла ра ње ни ца и цео дан ле жа ла уви је не ша ке, а на да је дво ри ла, те ши ла и 
ну ди ла бом бо на ма. у та квим те шким тре нут ци ма ни на ум им ни је па да ло да уче.

а у су бо ту ра но исе кле су кар то не за коц ке и пи ра ми де, чвр сто ре ше не да 
до мра ка ра де. Ме ђу тим, ру ке им се мно го умо ри ле због се че ња де бе ле хар ти је 
и Ве ра је пред ло жи ла, ваљ да да би се ма ло од мо ри ле:

– Хај де да ме ри мо чи је је че ло ве ће.
на да је при ста ла и по сле то га она је пред ло жи ла да се ме ри чи је су ру ке 

ве ће. Бр зо су за бо ра ви ле на коц ку јер је по сле ово га на ста ло ме ре ње свих ства
ри по ку ћи и пре бро ја ва ње ока на по про зо ри ма, да са ка на по ду, ли сто ва по 
књи га ма, тре па ви ца, гра на на др ве ту пред ку ћом.

пред Бо жић је би ло још те же учи ти, јер су про на шле да је ту ца ни ше ћер 
сла ђи од ше ће ра у коц ка ма и да су не пе че ни ко ла чи уку сни ји од пе че них. За то 
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су сва ки час мо ра ле да оста вља ју по сао и да тр че у ку хи њу где се ме си ло и спре
ма ло за пра зник.

а кад је сва нуо Бад њидан та та је хтео да по раз го ва ра ма ло са де цом, да 
ви ди да ли су све на у чи ла. И по звао је де вој чи це, да му ис при ча ју шта су ко га 
да на ра ди ле.

– ако сте све за дат ке свр ши ле ићи ће мо да нас по сле под не за јед но да до
не се мо бад њак, – ре као им је бла го та та, јер је ве ро вао да су зби ља све за дат ке 
на у чи ле.

али су де вој чи це на јед ном по че ле пла ка ти.
Та та је раз у мео шта им је, ро ди те љи увек зна ју због че га се де ца сме ју и 

због че га пла чу, и опет је бла го али вр ло од луч но ре као:
– Зна чи, мо рам сам ићи по бад њак а ја сам же лео да и вас по ве дем.
И та та је устао и иза шао из со бе, не ре кав ши ви ше ни ре чи.
То га да на де вој чи це су би ле мно го вред не. на у чи ле су ве ро на у ку и исто

ри ју, на цр та ле су ма пу и из ра ди ле ра чу не. ни пр вог да на Бо жи ћа ни су ни ку да 
ишле, хте ле су са ме се бе да ка зне и са мо су учи ле у сво јој со би. а дру гог да на 
је пао снег, па су и зи му опи са ле. а спо ред не пред ме те су на у чи ле до по ла ска 
у шко лу.

И са да су у шко ли све ле по зна ле и до не ле го то во све што је би ло за да но да 
се ура ди...

Са мо ка ко им је би ло што су мо ра ле да уче он да кад се сва дру га де ца игра ју, 
о то ме не смем ни да го во рим.
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Го луб пи смо но ша

кад се глав ни го луб пи смо но ша про бу ди, био је већ дан. он про ви ри кроз 
про зор сво је др ве не коц ка сте ку ћи це, ко ја је као ка вез би ла обе ше на о 

стуб у пар ку. на по љу је па дао снег. пи смо но ша се бр зо об у че. на та че свој ру
жи ча сти пр сник, обу па пер јем об ло же не чи зми це, узе мо дри огр тач на ле ђа и о 
врат обе си тор бу за пи сма, па по ју ри на по сао. Тре ба ло је до под не раз да ти сва 
пи сма, а ста зе су би ле за ве ја не гу стим сне гом, је два се мо гло про би ја ти кроз 
ва здух. он пр во оби ђе го лу бар ни ке по пар ку и гра ду, он да свра ти до по зна тих 
ду пљи у шу ми, где су пти це и дру ги ста нов ни ци шу ме оста вља ли пи сма. Тог 
да на их на ђе та ко мно го, да ни су сва мо гла ста ти у тор бу, већ их је мо рао и у 
кљу ну но си ти. За то он опет свра ти до сво је ку ћи це, да по шту уре ди и да је по
де ли са сво јим по моћ ни ци ма. по ру ко пи су је већ по знао не ко ли ко свра чи јих 
пи са ма, а би ло их је и ко ја су пи са ли го лу би, врап ци, се ни це и зе че ви. не ка су 
би ла упу ће на дру гим пти ца ма, не ка оп шти ни, а не ка ра зној де ци.

он се ре ши да сам раз не се деч ја пи сма, јер је знао ко ли ко су де ца ра до зна
ла и не стр пљи ва. нај ви ше је пи са ма би ло за Мар ка и Жар ка, и њи хо ве две се
стре. они су ста но ва ли на Топ чи дер ском Бр ду, па су их за то пти це то ли ко по
зна ва ле и пи са ле им. а ка ко је то био нај у да ље ни ји крај, го луб од ле те са по штом 
пр во њи ма. ус пут је раз ми шљао, што ли се то то ли ко пти це до пи су ју са овом 
де цом, али као и сва ки че стит по штар ни је хтео да отва ра ту ђа пи сма.

Сти гав ши њи хо вој ку ћи, го луб куц ну на про зор деч је со бе.
– пи смо но ша, пи смо но ша! – за чу се у со би ви ка и све че тво ро де це се по ја ви 

на про зо ру.
пи смо но ша пу сти бр зо пи сма и хте де већ да оде, али га де ца по зва ше:
– Свра ти те на ша чи цу зр на и да се ма ло огре је те, кад сте нам та ко пу но пи

са ма до не ли.
Го луб уђе са мо на не ко ли ко ча са ка, по зо ба ма ло зр на, и од ле те да ље, јер га 

је мно го по сла че ка ло.
Чим је оти шао, де ца се ста до ше гра би ти, да ви де ко ме је по шта до шла.
– опет ва ма дво ји ци ви ше! – ре че раз о ча ра но Је ли ца, кад ви де ко ли ко су 

пи са ма до би ли Мар ко и Жар ко.
– Ја сам нај ста ри ји, – ре че Мар ко.
И он отво ри бр зо јед но на пи са но на ста рој, по жу те лој хар ти ји.
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– а, од врап ца из ко шут ња ка, – ре че он отво рив ши га. – Да ви ди мо шта 
ми пи ше.

За тим по че чи та ти по ла ко, све реч по реч, јер вра бац ни је имао та ко леп ру
ко пис:

„Дра ги Мар ко, су тра ће па сти снег. То осе ћам по ми ри су у шу ми. Спре ми 
сан ке, па до ђи су тра у ко шут њак. по ве ди и Жар ка. Са мо не мој во ди ти се стре, 
јер се де вој чи це све га пла ше. Че ка ћу те код че сме. по не си и ма ло мр ва, јер је 
не ста ло хра не. Твој друг, вра бац не мир ко.“

Дру го је пи смо гла си ло:
„Мар ко, ју  че си ме уда рио ка ме ном у кри ло, па не мо гу да ле тим. ако то 

бу деш још ко ји пут чи нио, пи са ћу тво ме та ти, да те ис ту че. Свра ка из пор те.“
Тре ће пи смо му је пи сао не ки шти глиц. пре тио му је да ће га ту жи ти учи

те љу, ако опет бу де ју рио пти чи це по школ ском дво ри шту.
Чи тај сам мо ја пи сма! – за мо ли Жар ко, јер још ни је умео до бро да чи та.
Ње му је пи сао зец са ава ле:
„Дра ги Жар ко, ста зе су већ смр зну те, по гра на ма се хва та иње. Си гур но ће 

па сти снег. До ђи са сво јим та том да ми на пра виш ка кву ку ћи цу, јер ми је мно го 
зи ма. по не си те ма ло ли ски ку пу са. Зец са ава ле.“

Дру го му је пи сао го луб из Топ чи дер ског пар ка, мо лио га да до ђе са Мар
ком и по не се да шчи цу да опра ви го лу бар ник, јер је по чео да про ки шња ва.

Је ли ца је је два че ка ла да про чи та сво је пи смо. оно је би ло од се ни це на су
сед не ули це.

„Је ли це, – пи са ла је уми ља то се ни ца, – ви дим да си вр ло до бра. Че сто ба
цаш мр ве пти ца ма. Чи ни ми се да ће на ста ти ве ли ка зи ма, за то те мо лим поп ни 
се на та ван и отво ри про зор, да бих се та мо мо гла скло ни ти са оста лим се ни
ца ма. Сва ко ју тро ће мо ти пе ва ти. Се ни ца са бо ра.“

на кра ју су де ца про чи та ла Да ни ци но пи смо. Њој је пи са ла су се до ва ка
на рин ка:

„Де вој чи це, ка жи тво јој ма ми да ме от ку пи од су се да. ов де сам са ма по 
цео дан. не мам с ки ме да се играм, не ма де це да им пе вам, за то ми је вр ло до сад
но. пре два да на сам ви де ла те бе на про зо ру и мно го сам те за во ле ла. Су се до ва 
ка на рин ка.“

Де ца су би ла лу да од сре ће. од мах су од го во ри ла сво јим при ја те љи ма. 
Мар ко је ја вио врап цу да ће си гур но до ћи на сан ка ње, ако му ма ма и та та до
зво ле. Свра ки и шти гли цу ни је ни шта пи сао, али је се би са мом обе ћао да их 
не ће ви ше ди ра ти. Је ли ца је обе ћа ла се ни ци да ће про зор на та ва ну отво ри ти и 
по зва ла је да час пре до ђе. она је и за Да ни цу и Жар ка од го во ри ла. он да је 
Мар ко од нео пи сма до пр вог го лу бар ни ка, где су де ца спу шта ла по шту за пти це 
и дру ге сво је при ја те ље.

пред ве че је го луб пи смо но ша опет на и шао и по ку пио по шту.
– пр во ћу пре да ти пи сма пти ца ма су се да ма, да то пре бри нем, – ре че он 

као за се бе, опа зив ши пи сма за се ни цу и ка на рин ку.
– куцкуц! – уда ри он у про зор ка на рин ки, ја вља ју ћи јој да је до нео по шту.
ка на рин ка бр зо до ле те и при ми пи смо, а пи смо но ша оде да ље, до ули це 

где је жи ве ла се ни ца. – на ђе је где се оти ма са не ким ко ко шка ма око хра не. 
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угле дав ши го лу ба са пи смом она му га ско ро ис трг не из кљу на и прх ну под 
стре ју да про чи та.

Го луб по том од ју ри у ко шут њак до врап ца. на ђе га крај че сме. ку пио је 
мр ве ко је су про ла зни ци слу  чај но про су ли. пи смо но ша му пре да де пи смо, 
уз гред свра ти код го лу ба из Топ чи дер ског пар ка, па од ју ри на ава лу.

Баш на по чет ку шу ме зец је већ че као кад ће пи смо но ша про ћи. Ви дев ши 
га ка ко про ле те и оста ви пи смо у шу пљи ну па ња, где је би ла зе чи ја по шта, бр зо 
от ска ку та да га узме.

Раз нев ши још не ку по шту го луб се вра ти сво јој ку ћи и слат ко ве че ра зр на 
бе ле пше ни це и мр ве хле ба. по том кроз про зор ста де по сма тра ти ка ко снег па да.

а су тра дан Мар ко је ишао на сан ка ње са врап цем. Је ли ца је отво ри ла та
ван ски про зор, да би се ни це има ле где спа ва ти. Ма ма је ку пи ла од су се да ка
на рин ку за Да ни цу. И Жар ко је оти шао са та том да на пра ве зе цу ку ћи цу и да 
по пра ве кров на го лу бар ни ку.
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Стан ко ве сан ке

на по ља ни што се спу шта ла Ду на ву сан ка ла се го ми ла де це. Сва су, као ка
ра ван, за јед но по ла зи ла са вр ха бре жуљ ка, спу шта ла се хи тро на сан ка ма 

и по сле се опет за јед но пе ла уз бр до, да се по но во спу сте. а увек ка да би се го
ми ла сан ки уре ди ла и кре ну ла низ брег, за њом би по тр ча ло не ко ли ко де ча ка, 
тан ко об у че них и про зе блих, ку ша ју ћи да се кли за ју бар на сво јој по де ра ној 
обу ћи. Вр ло рет ко би се ко је од то пло об у че не де це ре ши ло, да на сво је сан ке 
при ми ко га си ро та на, или да оста не на бре гу а да ње му сам да се спу сти.

– при ми ме на сво је сан ке, – за мо ли Стан ко свог су се да, ма лог де бељ ка 
Мир ка, – са мо јед ном да се спу стим.

– не мо гу; што ти сво је ни си по нео, од го во ри Мир ко и оти ште се низ брег.
– по зај ми ми са мо за је дан пут сво је сан ке, – за мо ли по том Стан ко де вој

чи цу што се у том ча су спре ма ла да по ђе са оста ли ма.
– Бо јим се да ми не по ква риш, ма ма ми је ка за ла да их до бро чу вам, – ре че 

де вој чи ца и окре те од ње га гла ву. Њој се Стан ко, због сво јих по де ра них ха љи на 
и си ро ма шног из гле да, учи нио као ман гуп.

– по зај ми ми сво је сан ке – по тре ћи пут за мо ли Стан ко де ча ка, на чи јим се 
но вим сан ка ма си јао че лик.

– Су тра ћу ти да ти; ја се већ два да на ни сам сан као, па сам се уже лео, – од
го во ри де чак и бр зо се и он спу сти са ка ра ва ном ко ји кре те низ брег.

оста ли де ча ци и де вој чи це, ко ји ни су има ли сан ки, по тр ча ше за њи ма. 
Хте ли су бар очи ма да ужи ва ју у тој ра до сти, а би ло им је и хлад но на ме сту да 
сто је.

Је ди ни Стан ко оста де на бре гу, гле да ју ћи за де цом. пут низ ко ји су се сан
ке спу шта ле бље штао је као да је од сре бра. Гла со ви сан ка ча су ра до сно зво ни ли. 
на про зо ре ку ћа свет је из ла зио да по сма тра. Стан ко опа зи да не где на кра ју 
ста зе не ки де чак уле те у снег, две де вој чи це се из вр ну ше, не ко за хук та но од ју
ри да ле ко пре ко ме те. И опет се це ла го ми ла ста де пе ти уз бр до. не ки су сво је 
сан ке ву кли, не ки их но си ли на ле ђи ма. по след њи пут Стан ко се усу ди да по
тра жи сан ке од ма ли ша на ко ји је за јед но са њим про да вао но ви не.

– За што ни си као и ја уште део, па ку пио, не го тра жиш ту ђе, – од го во ри овај.
– Мо рао сам но вац да да јем мај ци, она не мо же да на ђе ра да, – ре че Стан ко 

прав да ју ћи се, и, ка ко му су зе уда ри ше на очи, окре те се и по ђе ку ћи.
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Мај ка му је би ла не где оти шла. он се спу сти у по друм и по ку ша да сам 
се би на чи ни сан ке. За ње го ве не ја ке ру ке се ки ра је од већ те шка би ла, али он 
ипак успе до ве че ра да из де ље све де ло ве и да их скло пи. И су тра дан, раз нев
ши пр во но ви не, кре те ве се ло на сан ка ње. Та мо је већ би ло пу но де це. кад су 
спа зи ла Стан ка са ње го вим ма ју шним не у глед ним, од обич ног др ве та из де ља
ним сан ка ма, ста ла су се у глас сме ја ти. Би ло им је не ве ро ват но да се на то ме 
мо же сан ка ти.

– За што их ни си око вао? – упи та де чак ко ји му ју  че ни је хтео по зај ми ти 
сво је. – на то ме се не мо жеш спу сти ти.

Де бељ ко су сед пр во пре зри во раз гле да Стан ко ву ру ко тво ри ну па ре че, 
луп ка ју ћи дла ном по сво јим ску по це ним сан ка ма:

– За што ни си ку пио ова ко фи не као мо је? То ни шта не ва ља.
Је ди но се си ро та ни ма, ко ји су че ка ли го сто прим ство на ту ђим сан ка ма, 

сви де ле те че ти ри не ве што скло пље не да ске што их је Стан ко до нео со бом. Са 
ди вље њем су их пре ме та ли из ру ке у ру ку, рас пи ту ју ћи ка ко се пра ве.

кад су се де ца по ре ђа ла да кре ну низ бр до, стао је у ред и Стан ко. Стре пео 
је да ли ће мо ћи бр зо ићи, као де ча ци на ку пов ним са о ни ца ма, бо јао се да се не 
пре вр не на по пу та, па да му се де ца не сме ју. али ваљ да баш за то што су би ле 
та ко ма ле, Стан ко ве сан ке по ју ри ше као стре ла и пре сти го ше све оста ле. Свет, 
што је око ло по сма трао сан ка ње де це, по че му пље ска ти.

– ка ко див не сан ке има овај ма ли! ко ли му их је пра вио? – го во ри ли су сви 
по сма тра чи ме ђу со бом.

Док су се пе ли уз бр до, Стан ко је осе ћао да сви са ди вље њем гле да ју ње го ву 
ру ко тво ри ну. Де вој чи ца, ко ја га је ју че сма тра ла ман гу пом, пред ло жи му:

– Хо ћеш да раз ме ни мо сан ке! Тво је та ко бр зо ле те, а мо је су си гур но мно го 
ве ли ке па сва ки час за ста ју.

– Мо рам пр во да их по зај мим дру го ви ма, ко ји не ма ју сво је, а по сле ће мо 
ви де ти, – од го во ри Стан ко.

И за дру го спу шта ње да де их јед ном од си ро та на, ко ји су жељ но тр ча ли за 
сан ка чи ма. по ку ша ли су пр во да обо ји ца сед ну, али су сан ке, би ле са свим ма ле 
за дво ји цу.

– Да ви ди мо да ли ће сад опет би ти пр ве! – ре че Стан ков су сед и за ва ли се, 
чи ка ју ћи, на свом се ди шту.

у ча су по ју ри ше низ бр до. Је дан ма ли по ку ша да по ђе пре свих, не би ли 
пр ви сти гао; дру ги по че ше уз гред гу ра ти је дан дру гог, да би про ма кли у пр ве 
ре до ве; али опет пре свих сти го ше Стан ко ве сан ке.

Та ко се по но ви не ко ли ко пу та, и на јед ном сва де ца по же ле ше да има ју ње
го ве сан ке, мо ле ћи га да се с њи ма раз ме ни.

– Мо је сан ке је та та пла тио три ста ди на ра, – ре че му су сед, – али, ако би ти 
при стао, ја бих се ра до раз ме нио с то бом.

– И ја бих, – по ви ка не ки ви со ки де чак, пла ше ћи се да се ко год дру ги не по
го ди са Стан ком, – мо је су че ли ком око ва не и пре ла ко ва не, али не жа лим. Тво је 
бр же ле те.

– Ја сам се пр ва ну ди ла да ти дам сво је, – ре че де вој чи ца ко ја је још ма ло час 
пред ла га ла раз ме ну, – раз ме ни се са мном.
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али Стан ко ни је же лео ни с ким да се ме ња. Ње му су ње го ве, соп стве ном 
ру ком на чи ње не сан ке, би ле дра же од свих оста лих, а осо би то сад кад је ви део 
да су бр же не го ијед не дру ге.

он да га ма ли де бељ ко за мо ли:
– кад већ не ћеш да се ме њаш, на пра ви ми јед не исте као тво је, мој та та ће 

ти пла ти ти.
– И ме ни! И ме ни! И ме ни! – по ви ка ше де ца са свих стра на.
Стан ко ни је био па ко стан. Сви ма им је ре дом на пра вио по јед не сан ке 

исте као сво је. И бр зо се за тај ње гов изум до зна ло и на дру гим ме сти ма, где су 
се де ца сан ка ла, те сва по же ле ше да се сан ка ју са мо на са о ни ца ма пра вље ним 
Стан ко вом ру ком. Бо га та де ца су му пла ћа ла по сто ди на ра за јед не, а си ро ма
шној, ко ја са ма ни су уме ла да их пра ве, да вао је бес плат но. Та ко је Стан ко сва
ке не де ље за ра дио по две ста а не ки пут и ви ше, ди на ра и ње го ва ма ма се у то 
вре ме ни је мо ра ла бри ну ти од че га ће жи ве ти.

Са мо мо рам при зна ти, иако се Стан ко тру дио да све сан ке бу ду исто вет не 
као ње го ве, ипак су ње го ве нај че шће пр ве до ла зи ле на ме ту. Јер бој би је ср це у 
ју на ка...
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ка ко они жи ве

лу ка се у не до у ми ци за у ста ви крај ви со ких згра да по ред Зве зда ре. на ју го
и сто ку се пла ви ла ава ла и као да је те ра ла пред со бом не ко ли ко бе лих 

обла ка. у ње ном под нож ју и по огран ци ма се ва ли су кро во ви но вог Бе о гра да, 
гдег де на го ми ла ни и зби је ни као упла ше но ста до, гдег де ра штр ка ни по зе ле ним 
ли ва да ма или там ним ора ни ца ма. Чи та ва јед на вој ска си ро ма шних по лу гра ђа
на, жуд них град ског жи во та, ло го ри ла је пред ка пи ја ма пре сто ни це и че ка ла 
час да уђе уну тра. Ме ђу тим де сно, у шу мар ци ма Топ чи дер ског бр да, ди за ли се 
ма ли двор ци бо га та ша, већ си тих град ске бу ке, зи до ва, трам ва ја и ва зду ха што 
ми ри ше на бен зин и вр то гла ви цу. а у са мом под нож ју ви со ких згра да чу ча ле су 
ја та ган мал ске уџе ре, где је лу ка тре бао да на ђе свог зе мља ка Сто ја на пе тро ви
ћа, ко ји је два ме се ца пре ње га до шао у пре сто ни цу.

он као пи јан, по сле не про спа ва не но ћи, по ђе овим на се љем Ци га на и 
град ске си ро ти ње, за ви ру ју ћи у сва ку ку ћу, али не усу ђу ју ћи се ко га да осло ви: 
ули це су би ле стр ме и кри ве, пу не не ких кр ња да ка и кр па. а по ред ових са мо
ни клих ули ца ре ђа ле се бе сне, ско ро сме шне због сво је тро шно сти, ку ће. Гле
да ју ћи их лу ка по ми сли са са жа ље њем: „Во имја оца, зар и ов де љу ди жи ве.“

нај зад се лу ки до са ди да сам по га ђа, у ко јој ли му од ових ку ћа мо же би ти 
зе мљак, и ре ши се да ко га за пи та. у не ком дво ри шту за са ђе ном пр вим цве ћем, 
где су се на клу пи ве три ле ства ри са свим сум њи вог по ре кла: атла сни јор ган 
по ред ис це па не сла ма ри це и пер ја ни ја стук по ред не ких дро ња ка, лу ка угле да 
ста ру, по го спо ђе ну Ци ган ку.

– Ма ма, – осло ви је лу ка по кор но при ла зе ћи огра ди, – би ли ми мо гла 
ре ћи...

али лу ка и не до вр ши што је хтео ре ћи, а Ци ган ка пла ну увре ђе но том ње
го вом по ча шћу:

– Ја ди те сма ми ли, ко је те би ма ма!... Ву ци се...
упи та још дво је, тро је, али му ни они не ре ко ше ни шта за зе мља ка... он да 

умо ран се де на не ку клу пу по ред пло та. пред том клу пом ули ца је би ла по чи
шће на и по ли ве на ов деон де. лу ка по ми сли ка ко се зе мља ша ре ни као кра ва 
ша ру ља ње го вог су се да у се лу. И по сле још не ких ми сли ма ло за дре ма. ка да се 
из сна тр же, иза ње га је ста ја ла же на збрч ка ног цр ве ног ли ка, бе лих тре па ви
ца и ма лог но си ћа. Ру ке су јој би ле за те кле и ма ло мо дри ча сте као у пра ља. 
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Ра спре ма ла је не што око шу пе у дво ри шту, и тре нут но је не где не ста де. лу ка 
опа зи под стре хом не ко ли ко те сте ра и но га ра.

– Да Сто јан не бу де ов де, – као за се бе ре че лу ка.
а кад се бе ло тре па же на опет по ја ви, упи та је:
– Да ти то чо век не те сте ри ше? Или из да јеш ко ме ту шу пу?
Же на као је два до че ка пи та ње, и об ја сни му да не ма чо ве ка, већ те шу пе 

из да је не ким те сте ра ши ма и зи да ри ма, буд за што, тек да јој не сто је пра зне.
– а да не ста ну је у те бе мој зе мљак Сто јан пе тро вић. пи сао је да ста ну је 

не где са рад ни ци ма у Ја та ганма ли.
– Има ју не ка два Сто ја на, – бр зо до че ка же на, – је дан ће би ти си гур но тај 

што га тра жиш. а имаш ли ти пре но ћи ште? ако не маш у ме не је јед на клу па 
још пра зна, мо гу ти је из да ти.

– па оста ћу бар јед ну ноћ, да ви дим да ни је ме ђу тим рад ни ци ма и мој зе
мљак, а по сле ћу се с њим до го во ри ти. Знаш, до да де лу ка као у по ве ре њу, – син 
му се пре два да на ро дио, па хо ћу и то да му ја вим.

по том же на од ве де лу ку у шу пу. кроз по лу та му он на зре јед ну људ ску при
ли ку на клу пи. Же на му об ја сни да је то не ки од рад ни ка, ко ме ни је до бро, има 
већ дветри не де ље. она по ка за лу ки клу пи цу у углу, пре кри ве ну не ким дроњ
ци ма и ре че да ће му да ти још и слам ни ја стук и ма ло по кри ва ча, ако се по го де. 
Сву да око ло до те клу пе ко ју је ну ди ла, би ле су дру ге пре кри ве не ста рим по ња ва
ма, ис це па ним ћи ли мо ви ма и на по не кој са мо сла ма тан ка и уло жа на као гне здо. 
по по ду од на би је не зе мље тра ље, пр ља ви де ло ви ру бља, зга же не ци га ре и ку ти је 
жи жи ца. на сто лу у сре ди ни са су ше на ко ра хле ба, че ње ви бе лог лу ка, не до пи је на 
ча ши ца ра ки је. Же на као да осе ти стид због то ли ке пр љав шти не и ре че:

– Ја рет ко ов де ула зим. Има ме сец да на ка ко ни сам код њих за ви ри ла. не мам 
ни ка ква по сла. – И до да де: – Мо гу ти још јед ну клу пу до не ти да ти бу де ши ре. 
а мо жеш и сла ма ри цу на ба ви ти, ту бли зу је Се њак.

– па шта ћу кад се мо ра, – од го во ри лу ка су мор но. (нај те же му је би ло 
што је ту крај ње го ве бу ду ће по сте ље је чао бо ле сник.) – Са мо док не на ђем 
зе мља ка.

Же на је већ би ла по шла да иза ђе, али као да се не чег се ти, за ста де на вра
ти ма и ре че ти хо:

– Чи ни ми се да се Сто јан зо ве и тај што ле жи.
лу ка се упла ши:
– Бог с то бом, же но, – ре че он, – чо век је здрав оти шао, куд би то сад с њим би ло.
И ка ко је био уве рен да тај бо ле сник не мо же би ти ње гов зе мљак, ста де не

стр пљи во че ка ти рад ни ке с по сла. Тек пред са мо ве че стру га ри се ста до ше вра
ћа ти и не опа жа ју ћи лу ку у су то ну угла, се до ше да ве че ра ју око за јед нич ког, од 
не у гла ча них тре ни ца на чи ње ног сто ла. не ког, ко га су зва ли Му јом, и ко ји је 
имао де ти ње ћо са во ли це, ди ра ли су да се нај ео свињ ске ма сти, у је лу што му га 
је да ла не ка го спо ђа. не ки Ма ке до нац је на свом кре вет цу пре бро ја вао за ра ду. 
лу ка се ста де на ка шља ва ти, да би га при ме ти ли, спре ма ју ћи се да их упи та за 
Сто ја на. Мно ги, овлаш са мо ба ци ше по глед на ње га, тре нут но су би ли за у зе ти 
раз го во ром. Је ди ни Му јо се при ма че бли же лу ки у же љи да се рас пи та ода кле 
до ла зи. у том опет за је ча чо век што је ле жао, а Му јо ре че се да ју ћи крај лу ке:
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

– ето га, убо ле стио се...
ни је знао ка ко би друк чи је от по чео раз го вор, па ис при ча за то га чо ве ка 

ка ко му се ни је да ло, ка ко је по чео ле по да ра ди, на шао и ноћ ни по сао, а ни је 
био чо век изе ли ца, од ма лог је жи вео, али ето убо ле стио се. осе ћа, ка же, ве ли ки 
умор, ср це му лу па, чим што по тег не, и ка шље. Ваљ да на зе бао чо век па ка шље 
по це лу ноћ, не мо жеш од ње га ока скло пи ти.

– а да ни је она не сре ћа, – ре че лу ка ша па том. – Ве ле да је то га ов де пу но.
Му јо га од мах раз у ме де. И сам је то ми слио, али је тек она ко из ду шев но

сти го во рио о на зе бу. Јест, да чо век ни је крив сво јој бољ ци, али не ка ко до ђе и 
сра мо та од то га да се раз бо леш. Љу ди то кри ју. За то Му јо ре че:

– Та не ће би ти, не го се чо век она ко убо ле стио, про зе бао ваљ да...
– а да не ста ну је с ва ма ов де не ки Сто јан, пе тро вић по пре зи ме ну, то ми 

је, знаш, зе мљак, тра жим га, – пре ки де га лу ка.
– Сто јан? – ре че Му јо збу ње но. – па и ово је Сто јан, Сто јан из ли ке; кан да 

се и пе тро вић про зи ва.
у том се бо ле сник ди же на лак то ве; ве чер ња све тлост па де му на ли це, за лу

та ла од не куд кроз отво ре на вра та.
– Зе мља че, – ско ро за ја у ка лу ка, – је си ли ти то по бо гу! Шта ти би, те се 

раз бо ли... Си на си до био...
он се при ма ча бо ле сни ку, пру жи му ру ку као да би да се ру ку је, али му 

од го во ри са мо стра шан ка шаљ не срећ ни ков.
– Си на си до био, – по но ви лу ка не зна ју ћи у ча су шта би.
– ко си ти? – упи та про му кло бо ле сник, док су му очи не све сно по чи ва ле 

на лу ки, као, да га ни кад у жи во ту ни је ви део.
Љу ди је дан по је дан изи ђо ше на по ље, ни су зна ли шта би од жа ло сти, и 

по се да ше под стре ју, на ве чер ње сун це. Иза шу пе се чуо шум пра ња ру бља, 
бе ле тре па же на је пра ла пе ву ше ћи. Би ла је за до вољ на што је и по след њу клу пу 
из да ла.

Још не де љу да на лу ка је чу вао бо ле сни ка, ко ји га је у ча со ви ма пре по зна вао, 
али опет бр зо па дао у за нос.

– Во де бих, зе мља че, – ре као је осмог да на лу ки.
а кад се овај вра тио, би ло је већ све свр ше но. лу ка се пре кр сти са но вом 

ми шљу пу ном стра ха за сво је и за се бе. То је би ла и као не ка не ма мо ли тва, да 
их Бог са кло ни та кве бе де, и не ка свест, тре нут но вр ло ја сна, да ће јед ном сви 
умре ти. по ми слио је и на по ро ди цу по кој ни ко ву, на ма лог си на, али је од жа ло
сти бр зо от кло нио ту ми сао. у сан ду че ту је имао све ћу и бр зо је упа ли, ми сле ћи 
да ако Бог ви ди, ура чу на ће ако је и ка сни је. За тим из ва ди ма ли, још нео пран, 
убрус и пре ба ци пре ко кр ва ве мр ље на по кри ва чу и ли цу.

Љу ди су у ноћ ма ло по се де ли, по што су по мо гли лу ки да ко ли ко то ли ко 
уљу ди по кој ни ка. по ре ђа ни око сто ла где је по кој ник ле жао при ча ли су су мор
но. не ки Тур чин је ка зи вао ка ко не где у Ско пљу има чо век што ле чи од су ши це. 
Сум по ром и ка тра ном. на род са мо вр ви ње му.

– Да зна де смо за ра ни је, – ре че жа ле ћи Му јо.
– у нас је то га мно го – ја ви се сух, цр но жут чо ве чу љак, по ка шљу ју ћи. – И све 

уда ра, не чуо ђа во, у ова ко рад ни свет, у ове што се оти сну у град.
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– Исти на је, – об ра до ва се дру ги то ме за па жа њу, јер га је и сам имао, – исти
на је то. Ја ти зна дем, бра те, љу ди као гр ма ља, па кре не ли са мо где год ова ко у 
град па ар га то ва ње, очас се осу ши као биљ ка. Да ли ко зна де шта то бу де са чо
ве ком, по бо гу?

Жу то цр ни чо ве чу љак, осло бо ђен овим раз го во ром, при зна де, што је до тле 
ра ди је во лео да кри је.

– у ме не та ко, не знаш шта је, уда ри ла не сре ћа у ку ћу. оне ми три де вој ке 
као ма ле бе ху све ја ча од ја че; а сад, ка ко сти го ше за уда ју, по че ше ве ну ти, као 
да их не што гри зе из ну тра.

опет Тур чин по ме ну чо ве ка из Ско пља, што ле чи сум по ром и ка тра ном. 
а жу то цр ни чо ве чић уз вик ну са оча ја њем:

– Где је Ско пље, мој бра те, ни кад ја не мо гу до ње га оти ћи.
Сад се и Му јо усу ди да при зна:
– а имам и ја се стру, уда ла се лањ ске го ди не и ро ди ла, али ота да ни ка ко да 

се диг не...
– И у ме не, – ја ви се Ма ке до нац, – брат мо мак умро. ка ко се вра тио у је сен 

ку ћи пао и ви ше се ни је ди гао.
по том љу ди уто ну ше у бри ге о сво јим убо гим до мо ви ма, ра се ја ним по го

ле ти ма ли ке, ка ме ња ри ма Цр не Го ре, Хер це го ви не, про план ци ма ста ро ср би
јан ских и ма ке дон ских пла ни на.
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ло ли них се дам при ча

Ју трос је ло ла по ре ђа ла на ди ван сво је три лут ке и се ла на тро но жни цу ис пред 
њих, да им про чи та сво ју но ву при чу. Јер ло ла сва ки дан сми сли по јед ну 

при чу, ко ју по сле чи та или сво јим лут ка ма, или ма ми, или ма ци, или Ви ди и 
Влат ку, сво јој ста ри јој се стри и бра ту. нај ра ди је ипак чи та лут ка ма, јер је оне 
нај па жљи ви је слу ша ју, не тре ми це гле да ју у њу, не ми чу ћи се с ме ста. Ју тро шња 
ло ли на при ча је на пи са на круп ним осно вач ким ру ко пи сом, ка квим пи шу пр ва
ци: кроз сва ко а и о мо гла би про ле те ти му ва.

– Сад до бро слу шај те, – ре че ло ла лут ка ма, – и не мој те се пла ши ти, ово је 
при ча са мо.

по том се још бо ље на ме сти на сво јој тро но жни ци и по че да чи та. у ства ри 
ло ла се са мо пре тва ра ла пред лут ка ма да зна чи та ње, и све је на па мет го во ри ла, 
гле да ју ћи у оно што јој је Ви да за пи са ла.

„Јед но је не ка де вој чи ца оста ви ла са ме сво је лут ке и ка за ла им је да не из ла
зе из со бе, ина че ће их Ци ган ка укра сти. оне ни су по слу ша ле, већ су од мах иза
шле на по ље. а ули цом је на и шла Ци ган ка, па кад их је ви де ла, по тр па ла их је 
све у сво ју тор бу и по бе гла у шу му. кад је сти гла у чер гу, лут ке је да ла ци ган чи
ћи ма и оти шла опет да кра де. а они су лут ке од мах по ква ри ли и ба ци ли их у 
ве ли ку ре ку, из ко је ни су мо гле да иза ђу.“

ло ла свр ши чи та ње, па бо је ћи се да се лут ке ни су мно го упла ши ле, опет ре че:
– То је са мо при ча, не тре ба да се пла ши те. – И до да де стро гим гла сом: – а сад 

да ви дим, ко ја је упам ти ла ју че ра шњу при чу!
лут ке су по ку ње но ћу та ле, ни јед на ни је уме ла да пам ти.
– он да мо рам још јед ном да вам је про чи там, – ре че ло ла и окре те ли стић 

сво је све ске са при ча ма, на ко ме је Ви да за пи са ла ју че ра шњу при чу.
„Би ла не ка си ро та же на па има ла сто ти ну де це. Ро да јој је сва ки ме сец до

но си ла по јед но де те. За то же на ни је има ла чи ме да их хра ни и мо ли ла је Бо га 
да јој по ко ме са не ба по шље хра не за де цу. а Бог се сми лу је, па за по ве ди ти ца
ма да сва ког да на до ђу код ње га, да по шље хра не тој де ци. И за то ти це сад сва ки 
дан до но се де ци са не ба ја бу ка, ко ла ча и бом бо на и же на се ви ше не бри не“.

лут ке су и да ље ћу та ле. ло ла љу ти то иза ђе из со бе; оде да се по и гра ма ло у 
дво ри шту, док се Ви да и Влат ко не вра те из шко ле. Та мо су већ би ле две су се до
ве де вој чи це, ко је су са ло лом ишле у за ба ви ште.
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– Че га ће мо да се игра мо? – упи та ло ла.
– Бо ље, да нам при чаш што год, – ре ко ше де вој чи це, јер су ло ли не при че 

во ле ле ви ше не го ма ко је дру ге из књи га. – при чај нам о оно ме ве ли ком мач ку.
а ло ла се де на клу пу и ши ре ћи ру ке по че да го во ри:
„Жи вео та ко не ки ма чак ве ли ки, ве ли ки као ку ћа, и сви су га се ми ше ви на 

све ту мно го бо ја ли, јер је сва ког да на јео по хи ља ду ми ше ва и опет био гла дан. 
а кад је по јео све ми ше ве на све ту, хтео је да хва та и ти це. али су ти це би ле 
мно го бр же од ње га и ста ну бе жа ти да ле ко пре ко мо ра. а ма чак по ју ри за њи ма, 
па се уда ви у мо ре.“

– Та ко му и тре ба! – ре че јед на од де вој чи ца.
– Хва ла Бо гу, што наш ма чак ни је та ко ве ли ки, не ће се бар уда ви ти у мо ру, – 

ре че дру га.
– а сад при чај о оним пи ли ћи ма, што их је ко бац од нео, – за мо ли ше де вој

чи це по том.
И ло ла од мах ис при ча при чу о пи ли ћи ма:
„у се ло су ле ти до ла зи ла два стра шна коп ца и кра ла су пи ли ће. пр во су их 

је ла, чим укра ду, а кад су се за си ти ла, он да су их од но си ла на је дан ве ли ки облак, 
да их по је ду ка сни је, кад у се лу не ста не пи ли ћа. а ко ке су мно го пла ка ле за сво
јом де цом, јер су ми сли ле да их ни кад ви ше не ће ви де ти. али ка да је по че ла да 
па да ки ша, са ки шом су из обла ка па ли и пи ли ћи, и та ко су се спа сли од куп ца.“

– Баш се ра ду јем што су се пи ли ћи спа сли, – пље сну пр ва де вој чи ца срећ но 
ру ка ма.

– а на ма се на ше пи ле ни је из обла ка вра ти ло, – ре че ту жно дру га. – Си
гур но га је ко бац од мах по јео.

Тад до ђо ше из шко ле Ви да и Влат ко и при ча ње се пре ки де, јер су њих дво је 
ви ше во ле ли да се ју ре, не го да слу ша ју ло лу.

а по сле под не она је оста ла опет са ма са сво јим лут ка ма и ма цом. на јед
ном ло ла при ме ти да се ма ца при кра да ње ној ужи ни и стро го јој за по ве ди:

– Ци цо, стој! Зар се не се ћаш шта сам ти при ча ла о ма ци кра дљи ви ци?
Из гле да да се Ци ца ни је се ћа ла, јер је и да ље стал но гле да ла на ло ли ну 

ужи ну. За то се ло ла на љу ти, узе је у кри ло и опет јој ис при ча, реч по реч, са мо 
да би бо ље ма ца мо гла упам ти ти:

„Би ла не ка ма ца, па во ле ла да кра де. уку ћа ни су је ле по хра ни ли, али је она 
и по ред то га опет кра ла. Та ко јед ног да на, кад су сви би ли оти шли од ку ће, ма ца 
се при кра де у до лап и по је де ве ли ко, ве ли ко пар че сла ни не и по сле оде под 
кре вет да спа ва. кад се ују тру про бу ди ла, а оно јој на ле ђи ма по ра сла ве ли ка 
гр ба, јер јој она укра де на сла ни на ни је оти шла у же лу дац, не го у ле ђа. И по сле 
је це лог жи во та би ла гр ба ва.“

Ци ца све са слу ша, по ле жа ма ло у ло ли ном кри лу, али је ми рис ужи не био 
та ко сла дак, да хте де опет да се при бли жи та њи ру, где су ло ли ни ко ла чи ста ја
ли. За то ло ла ста де раз ми шља ти, шта би јој ис при ча ла, да је пот пу но од у чи од 
кра ђе. И он да јој па де на ум јед на са свим но ва при чи ца, те је од мах ре че Ци ци:

„као што има кра дљи вих ма ца има кра дљи ве и де це. Та ко је јед но де те 
стал но кра ло од ма ме ко ла че. Ма ма му је го во ри ла да то не чи ни, али оно ни је 
хте ло да слу ша. За то јед ном, кад је де те пру жи ло ру ку да узме ко лач, и до та кло 
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се та њи ра, пр сти су му се за ње га за ле пи ли, па су по сле сви зна ли да је кра дљи во 
и ни ко ни је хтео с њи ме да се игра.“

Ци ци се до са ди да слу ша, па по бе же са ло ли ног кри ла, али са да ви ше ни је 
оби ла зи ла око ужи не, већ оде под кре вет да вре ба ми ша. ло ла по сле то га ни је 
зна ла шта да ра ди, је два је че ка ла да се дру га де ца вра те из шко ле. За то чим су 
до шла, на ста ла је игра до уве че, те та ко им је бр зо про шло вре ме. а по сле ве че ре, 
кад их је ма ма од ве ла на спа ва ње и уга си ла све тлост, Ви да је за мо ли ла ло лу да 
ис при ча при чу, ко ју је пр во би ла сми сли ла и ко ју су уве че пред спа ва ње при ча ли, 
и ло ла је по слу ша ла:

„кад сам ја би ла ве ли ка као ма ма, би ла сам ца ри ца, а Влат ко и ти сте би ли 
кра ље ви. он да смо има ли пу но па ра и по ку по ва ли смо сву ал ву на све ту, и све 
ко ла че, и све бом бо не и све играч ке, па смо се по цео дан игра ли. а кад је на ста ла 
зи ма, ку пи ли смо тро је злат не сан ке, па смо се по цео дан сан ка ли...“

утом је ло ла за дре ма ла и за спа ла, а та ко исто и Ви да и Влат ко, на ста вив
ши си гур но при чу у сну. кад ло ла бу де сми сли ла још што год но во, ја ћу вам 
ис при ча ти.
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Злат но, би сер но и сре бр но ја је

Имао не ки бо гат чо век пу но ова ца, сви ња, го ве ди и ко ко ши ју, али ни ка ко 
ни је хтео да их хра ни. уза луд су ују тру, док је он про ла зио сво јим има њем, 

ов це бле ја њем тра жи ле ме ки ња, пи ли ћи мо ли ли сво јим тан ким гла со ви ма жи та, 
он је на бу си то кроз њих про ла зио. Ру ча ју ћи ни је хтео ни кад да спу сти ко ји за
ло гај са сво је тр пе зе ма ца ма ни ку чи ћи ма. а слу га ма је пру жао са мо де се ти део 
од оно га, ко ли ко је он сам мо гао да по је де.

За то су га по сте пе но на пу сти ле све до ма ће жи во ти ње и све слу ге и оти шле 
да тра же бо ље го спо да ре. оста ло је у дво ри шту са мо не ко ли ко ко ко ши ју и пи
ли ћа, ко ји су се за до во ља ва ли мр ва ма хле ба слу чај но ба че ним са сто ла и се мен
ка ма се на раз ве ја ним око се ња ка.

Јед ног ју тра, баш пред ус крс, су срет ну оне опет сво га га зду и по тр че за њим 
тра же ћи жи та. али их он на бу си то оте ра. он да мор ска ко кош Би сер ка ре че:

– ка да би га зда знао да ће ја је што ћу га сне ти пред ус крс би ти пу но би се ра, 
он би ми дао пре гршт пше ни це.

на то до да де ста ра ко кош Бел ка:
– а кад би знао да ће се ја је, ко је ја сне сем од мах пре тво ри ти у сре бро, из нео 

би нам пре гршт зо би.
Тре ће ре че:
– а ка да би знао да ће ја је ко је ћу ја сне ти пред ус крс би ти пу но злат ни ка, 

он би отво рио све ам ба ре.
око ре ли га зда ни је овај раз го вор раз у мео и спо кој но је на ста вио сво ју шет њу.
Све три ко ко ши се он да до го во ре, па и оне по бег ну од сво га га зде, да тра же 

бо љег. Та ко на и ђу на не ку ку ћу са зе ле ним кап ци ма на про зо ри ма, и за тра же 
ма ло зр на. али се иза ку ће по ја ви же на и оте ра их го во ре ћи:

– ка кве су ово ко ко ши лу та ли це! од мах да сте оти шле из мог дво ри шта.
Си ро те ко ко ши бр зо по бег ну низ пут. Иду ћи на и ђу на не ку ма лу во де ни цу. 

пред њом је ста ја ла де вој чи ца и игра ла се луп ка ју ћи пру том по во ди. угле дав
ши ко ко ши ка ко иду пу тем, бр зо утр ча у во де ни цу и из не се пре гршт пше ни це 
ва бе ћи их:

– пи ли, пи ли, до ђи те да вам дам ма ло зр на, ви сте из гле да глад не.
ко ко ши по ла ко пре ђу пре ко брв на све јед на за дру гом и по кљу ца ју пше ни цу 

ко ју им је де вој чи ца да ла.
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– Још су си ро ти це мно го глад не, – ре че де вој чи ца сво јој мај ци ко ја се по ја ви 
на пра гу, – из не си им још ма ло пше ни це.

– ов де ће мо за увек оста ти, – ре че Би сер ка, – ви ди те ка ко је де вој чи ца до бра.
И дру ге две ко ко ши на то при ста ну и та ко оста ну код во де ни це. Да њу су 

ишле да се ше та ју а уве че су се игра ле са де вој чи цом, ко ја их је ле по хра ни ла. 
ни кад ни је узе ла кри шке хле ба, да ни је њи ма по ла из дро би ла. Та ко до ђе и ус крс.

Ро ди те љи де вој чи чи ни би ли су три да на вр ло за бри ну ти, јер осим хле ба и 
ус кр шњих ја ја ни су мо гли сво ме де те ту ни шта дру го за ус крс спре ми ти. Се ља
ци ни су ви ше до ла зи ли да ме љу жи то у ма лој реч ној во де ни ци, већ су га во зи ли 
у ве ли ке пар не мли но ве; за то је си ро ти во де ни чар је два мо гао жи ве ти са сво
јом по ро ди цом. Та ко су два да на ус кр са про шла у ве ли кој бри зи.

кад су ско ро сва ја ја би ла по је де на, дру ги дан пра зни ка, де вој чи ца до гра би 
јед но ме ђу они ма што су још пре о ста ла и раз би га. кад има шта ви де ти: из ње га 
ис па де чи та ва пре гршт злат ни ка. она бр зо по зва ро ди те ље, ко ји су са мо за чу
ђе но гле да ли у зла то, не мо гу ћи да се осве сте. ни слу ти ли ни су да се ме ђу оста
ли ма кри ју још јед но пу но би се ра, и дру го це ло сре бр но, на ко је су тек су тра дан 
при руч ку на и шли.

Та ко су по сле це лог жи во та би ли срећ ни и за до вољ ни, и оне три ко ко ши 
др жа ли су као ма ло во де на дла ну, зна ју ћи да су им оне до не ле сре ћу.
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Ви ле и де ца

кад год се Ми ра и Ве ра са ста ну, при ча ју о вр ло ва жним за њих ства ри ма. пр во 
ис пи ту ју ко ја је ве ћа, став ши јед на крај дру ге пред огле да ло. он да гле да ју 

чи ја је ша ка ду жа и да ли Ве рин пр стен чић мо же да ста не на Ми рин прст. Јед
ном је Ве ра за чу ђе но ре кла, гле да ју ћи у Ми ри не очи:

– За што ли су тво је очи та ко пла ве, а мо је цр не?
– не знам, мо рам ма му пи та ти, – од го во ри ла је Ми ра и обе су се за ми

сли ле.
а док су оне та ко раз го ва ра ле, у со би су ле пр ша ле две ви ле, са мо што их де ца 

ни су ви де ла, јер ви ле мо гу да се бе на чи не не ви дљи вим, а сво је гла со ве не чуј
ним за љу де. То су би ле две ви ле, ко је су увек леб де ле уз Ми ру и Ве ру, и кад иду 
у шко лу, и кад се игра ју, и кад лег ну да спа ва ју. оне су би ле њи хо ве не ви дљи ве 
чу ва ри це. кад де ца поч ну не ки за да так, па да ље не уме ју, оне га бр зо ре ше и до
шап ну, са мо се де ци чи ни као да су се са ма се ти ла, јер је глас ви ла та да не чу јан. 
кад не уме ју са ме да се обу ку, ви ле им сво јим не ви дљи вим пр сти ма по мог ну. 
кад се у игри спо так ну, ви ле их за др же, да не пад ну.

Чув ши сад шта де вој чи це го во ре, ви ле се не чуј но на сме ја ше и Ми ри на чу
ва ри ца ре че:

– кад се Ми ра ро ди ла, ње не очи још ни су има ле од ре ђе ну бо ју. Ја сам он да 
бр зо по ле те ла до не ба и ски ну ла отуд ма ло пла ве бо је, па је са су ла у Ми ри не 
очи. За то су оне та ко пла ве.

– а ја сам хте ла да Ве ра има там не очи, – ре че Ве ри на ви ла, – па сам са че ка
ла да бу де по ноћ и та да сам од ле те ла у нај гу шћу шу му, до не ла отуд ма ло мра ка, 
и за су ла га у Ве ри не очи. За то су оне та ко цр не.

Де вој чи це ни су чу ле овај го вор ви ла, и на ста ви ле су да при ча ју. Ми ра је на
сло нив ши сво ју злат ну ко су уз Ве ри ну упи та ла:

– а за што ли је мо ја ко са та ко злат на, а тво ја цр на?
– Мо жда за то што је и у мо је ма ме ко са цр на, – од го во ри Ве ра.
Ви ле се опет деч јем раз го во ру на сме ја ше не чуј но и Ве ри на чу ва ри ца ре че:
– Ја сам хте ла да Ве ра има пу ну ко су, па сам ски ну ла ма ло цр не бо је са пер ја 

пти ца из ви лин ског вр та, и њо ме обо ји ла Ве ри ну ко су.
– а ја сам, – ре че Ми ри на ви ла, – ски да ла зла то са узре ле пше ни це, па сам 

њи ме по су ла ко су сво је шти ће ни це, за то јој је та ко све тла.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

Де ца, раз у ме се, ни су ни ово чу ла, па су на ста ви ла раз го вор, као да ни ко га 
ви ше не ма у со би.

– од че га ли су тво ји обра зи та ко ру ме ни, а мо ји та ко бе ли, – упи та ла је Ве ра.
– Мо жда за то што ти не ћеш да је деш све што ти ма ма спре ми, а ја је дем све.
опет су се ви ле на сме ја ле ти хо и Ми ри на је ка за ла:
– Ја сам хте ла да Ми ра бу де ру ме на, па сам у ви ли ној шу ми на бра ла пре гр

ште ја го да и њи ма на ма за ла ње не обра зе. За то ће мо ја шти ће ни ца би ти увек 
ру ме на као ја го да.

– а ја сам во ле ла да Ве ра имад не бе ле обра зе, па сам у ви ли ном вр ту са сре бр
на сто бе лих ру жа от ки ну ла не ко ли ко ли сти ћа и њи ма на ки ти ла Ве ри не обра зе.

Та да су у со бу ушле Ми ри на и Ве ри на ма ма, и де ца су их ста ла од мах за
пит ки ва ти о ово ме што са ма ни су зна ла да ре ше. али ја не знам шта су им ма ме 
од го во ри ле, са мо знам шта су кад ви ле при ча ле.
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Хај ка на пи ли ће

по бег не јед ног ју тра ста рој те тали ји Ре па тој не ко ли ко пи ли ћа из обо ра. 
Та ман је ми сли ла да не де љу да на не мо ра ићи у кра ђу, да је се би обез бе ди ла 

хра ну, а они јој та ко из не на да по бег ну. по ђе та да те та ли ја Ре па та да их тра жи. 
Ње на је ку ћа би ла у шум ској ја ру зи, те јој је тре ба ло до ста да се исп не на бр до. 
кад је при спе ла на бр до, у шу му, срет не Зе ку ока тог, па му ре че:

– До бро ју тро ба таЗе ко ока ти! Ти ра но уста јеш, да ни си ви део пи ли ће 
што су ми из обо ра по бе гли?

Зе ка ока ти се за ми сли, па ће ре ћи:
– ни сам их ви део, али ако хо ћеш, те та ли јо Ре па та, да ми по чи стиш дво ри

ште по ћи ћу ра до с то бом да их тра жи мо.
ли ја при ста де и ле по му сво јим ду гим ре пом по чи сти дво ри ште, у ко ме је 

ле жа ло раз ба ца но ли шће ку пу са и стру ко ви тра ве.
Та ко по ђу њих дво је да ље. ус пут су за гле да ли у сва ки жбун и гра ну, да се 

пи ли ћи ни су та мо са кри ли. Стиг ну убр зо до ку ће Ву ка Зу ба тог.
– До бро ју тро, чи каВу че Зу ба ти, – ре че уми ља то те та ли ја Ре па та, – да ни си 

ви део пи ли ће што су ми ју трос по бе гли из обо ра?
Вук Зу ба ти се за ми сли па ће ре ћи:
– ни сам их ви део, али ћу по ћи с то бом да их тра жи мо, са мо ако хо ћеш уме

сто ме не да ис ту чеш до бро мог нај мла ђег си на, јер ме ни ка ко не слу ша. Ме ни 
су се ру ке већ умо ри ле ту ку ћи га.

она при ста де и до бро сво јим ре пом, као не ким пру том, ис ту че не по слу
шног ма лог ву чи ћа, по сле че га по ђу да ље. Сву су шу му већ про кр ста ри ли, али 
пи ли ћа не ма, па не ма. Из не на да на и ђу на Ме ду Са ка тог, и ли ја га упи та:

– Де даМе до Са ка ти, да ни си ви део ју трос пи ли ће што су ми по бе гли из 
обо ра?

– Ви део сам их, али ти не ћу ре ћи куд су оти шли, док ми из пе ћи не не ис те
раш сле пог ми ша, ко ји ми ни ка ко не дâ да спа вам, – ре че Ме до Са ка ти.

она при ста де да ис те ра из пе ћи не сле пог ми ша, па сво јим ре пом, као ка квом 
ма ха ли цом, по че мла та ти по сви ма ку то ви ма, а сле пи миш се пре па де па по бе же.

он да Ме до Са ка ти ре че дру жи ни да су пи ли ћи по бе гли у се ло, па се при
дру жи и он. по ђу сви та мо да их тра же. на пу ту срет ну ци цаМа цу Бр ка ту и 
упи та ју је за пи ли ће.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

она ма ло про ми сли, па ће ре ћи:
– Знам ку ћу где су се са кри ли, али вам је не ћу по ка за ти, док ми ли ја не 

ухва ти оног врап ца на пло ту.
ли ја Ре па та при ста де и већ хте де да стре ља врап ца по гле дом, не би ли се 

та ко оне све стио и пао са пло та, али је он сре ћом чуо шта је ци цаМа ца Бр ка та 
зах те ва ла од ли је, те бр зо трк ну да ле ко са тог пло та. За то хај ка на пи ли ће по ђе 
са ма, без Ма це, да да ље тра га за бе гун ци ма.

Слу чај но се за у ста ви баш пред дво ри штем, где су се пи ли ћи са кри ли, и 
угле да у ње му ку цу Гр ла ту.

– До бро ју тро, ку цо Гр ла та! Да ни си ви де ла пи ли ће што су ми по бе гли из 
обо ра? – упи та ли ја.

а ку ца Гр ла та од го во ри:
– при че кај те ви ту, идем ја да ви дим да се ни су са кри ли на се да лу иза ку ће.
Ре кав ши то, бр зо отр ча, те ја ви пи ли ћи ма да се до бро са кри ју, а по сле зов ну 

га зду, ко ји је са сво јом де цом ко пао у ба шти, да их рас те ра.
Га зда бр зо узе мот ку и по ју ри на пут, за њим по ју ри ше сва де ца, а за де цом 

ку ца Гр ла та. Га зда с де цом је ви као што га гр ло но си, ку ца Гр ла та је ла ја ла, и 
та ко се хај ка на пи ли ће по пла ши, те све јед но пре ко дру гог по бе го ше у шу му 
Зе ка ока ти, Вук Зу ба ти, Ме до Са ка ти и те та ли ја Ре па та. И ни ка да им по сле 
ни је па ло на ум да опет иду да тра же пи ли ће.
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ку ца учи да ла је

ку ца Икс се ро ди ла да ле ко, да ле ко у Фран цу ској. Та мо се вр ло бр зо на у чи ла 
да ла је фран цу ски и би ла је вр ло спо кој на. Са сво јим дру штвом се вр ло ла ко 

спо ра зу ме ва ла. кад би хте ла да ка же: „Хај де да тр чи мо!“ из ра жа ва ла је ту сво ју 
ма лу ку че ћу ми сао ова ко: „Ваувауав!“ кад би хте ла да ка же: „Гла дан сам, дај те 
ми ко сти ју!“, из ра жа ва ла је то ова ко: „аввауав!“ а кад би хте ла да за и ште во де, 
чи ни ла је то ла ју ћи вр ло бр зо: „авававав!“

као што ви ди те ни је би ло ни ма ло те шко на у чи ти тај го вор, и ку ца Икс га 
је вр ло бр зо са вла да ла: већ тре ћег да на по ро ђе њу уме ла је да тра жи во де, по ле 
ме сец да на уме ла је да по зи ва дру го ве на тр ча ње, а по сле три ме се ца уме ла је да 
тра жи ко шчи це за гло да ње.

Ик сов го спо дар био је не ки ма ли деч ко Жан. он се по ва здан са њим 
играо: учио га је да пре ска че ко но пац, да тр чи за ба че ном лоп том, да сто ји на 
две но ге, да се вр ти у круг. Икс је вр ло до бро раз у ме вао све за по ве сти сво га ма
лог не ста шног го спо да ра. по ред сво јих дру го ва, ку чи ћа, и ње га је мно го во лео. 
Јед ном ре че: Икс је сво јим жи во том био за до во љан.

али јед ног да на до го ди се за Ик са не што чуд но ва то. Иза ђе он на ули цу да 
се на тр че ма ло са сво јим дру штвом, ку ца ма Док сом и Џо ном, кад се Жан из не
на да по ја ви на ули ци, ди же га хи тро, ста ви га у не ку кор пу са за клоп цем, и по
не се не куд. Икс је кроз шу пљи не на кор пи ви рио и ви део ка ко иду кроз не ке 
не по зна те ули це. Са Жа ном је ишао и ње гов та та, но се ћи у ру ци ве ли ку тор бу. 
уско ро су при спе ли на же ле знич ку ста ни цу. Икс, до ду ше, ни је знао да је то же
ле знич ка ста ни ца, јер ни ка да још та мо, ни у нај ве ћим сво јим тр ка ма, ни је до ла
зио. За то се мно го за чу ди, кад воз ста де да хук ће, и ту жно за ла ја из сво је кор пе: 
„ауву; ауву!“, што је на ње го вом је зи ку зна чи ло: „пу сти ме на по ље!“ Жан је 
от при ли ке по го дио Ик со ву же љу, од мах га из ва дио из кор пе и по са дио крај 
про зо ра. пред Ик со вим су по гле дом ле те ли нај ра зли чи ти ји пре де ли. Ње му се 
чи ни ло као да се вр ти у круг, то ли ко је воз бр зо ју рио.

нај зад су по сле два да на во жње Икс и Жан и Жа нов та та при спе ли у не ку 
са свим но ву ва рош. а та ва рош био је Бе о град. Мо рам ре ћи да се пр вог да на 
Ик су у Бе о гра ду мно го сви де ло. над ку ћа ма се ви де ло ви ше не ба и обла ка, ве
тар је бр же стру јао не го у ње го вој фран цу ској ва ро ши, а де ца су ве ли ку па жњу 
обра ћа ла на ма лог до шља ка до ви ку ју ћи му не што ве се ло.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

али се већ су тра дан Икс мно го рас ту жио. ка да га је Жан пу стио у но во 
дво ри ште, бе о град ско, да се ма ло по и гра, и ка да је Икс ра до сно по ју рио у го
ми ли цу ку чи ћа ко ја се та мо игра ла, до ви ку ју ћи на свом је зи ку да му се у Бе о
гра ду мно го сви ди, опа зио је да ти ку чи ћи не раз у ме ју ње го во ла ја ње. То му је 
би ло вр ло те шко. Та да им је ка зао: „Ваувауав!“ по зи ва ју ћи их та ко да тр че, али 
се они ни су ни сме ста ма кли. Икс је нај зад од сил не му ке оглад нео и ожед нео и 
за тра жио ма ло ко сти ју и во де, на на чин ка ко је ра ни је у сво јој зе мљи тра жио, 
али га но ви дру го ви опет ни су раз у ме ли.

Икс се он да ску њио и по ву као у крај дво ри шта, раз ми шља ју ћи ка ко би на
у чио го вор сво јих но вих дру го ва. осе ћао је да ће му жи вот би ти вр ло те жак и 
до са дан, док њи хов на чин ла ја ња не на у чи! по ста јао је још ма ло у дво ри шту, па 
се сав уту чен вра тио уз сте пе ни це код Жа на.

Су тра дан је опет по ку шао да се спо ра зу ме, али му опет ни је по шло за ру
ком. За то је све ви ше би вао не рас по ло жен. Жан се пр во чу дио ту зи Ик со вој, 
али се по сле до се тио због че га је си ро мах та кав. За то је од мах на ба вио не ко вр ло 
бр бљи во се о ско ку че, да Ик са на у чи но вом на чи ну ла ја ња. од ње га је Икс за не
ко ли ко да на на у чио да се код на ших ку чи ћа во да тра жи ова ко:

– аувау; аувау!
по сле два да на на у чио је ка ко тре ба ла ја ти, кад се тра же ко сти:
– ававву; ававву!
а кроз још дан на у чио је да се: „Хај де да тр чи мо!“ ка же:
– Ивавив; ивавив!
За пр во вре ме то му је са свим до вољ но би ло. Икс је по стао мно го ве се ли

ји, сва ки час је си ла зио у дво ри ште на игру и раз го вор. а по сле је у дво ри шту 
на у чио од оста лих ку чи ћа ре чи, ко је су ну жне у игри, сва ђи, шет њи и при руч ку.
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у вр ту љу до је да

Ста ри ти гар љу ти то под вик ну сво ме си ну, ко ји је обе сно ска као кроз пра
шу му:
– Сми ри се јед ном, не иди та ко да ле ко од ме не, јер у шу ми има зве ри кр во

лоч ни јих од нас ти гро ва; чак има и др ве ћа ко је гу та зве ри и љу де.
Ма ли ти гар се сми ри не ко ли ко ча са ка па опет ста де да ска че. ли чио је на 

не ку ве ли ку ша ре ну мач ку, а очи пу не троп ског сун ца, лу ка во су му си ја ле. на 
др ве ту опа зи мај му на, па по ју ри за њим, да га ма ло за пла ши; по сле се око ми на 
звер ку што кри шом про ђе кроз тра ву. Ју ре ћи је на и ђе на змиј ског ца ра, ко ји се 
сун чао, на сло нив ши гла ву на ши ро ко ли шће троп ског ко ро ва а реп не где да ле ко, 
да ле ко, на пе сак – то ли ко је дуг био.

– ка кво ли је ово чу до, – по ми сли ти грић, – не ма но гу, ша ре но је као пра
шум ско цве ће и ле жи го ло на сун цу!

по ми слив ши то, из за тр ке пре ско чи змиј ског ца ра, па од ју ри да ље.
ка ко се пр ви пут сам, без ро ди те ља пу стио у пра шу му, бр зо се за гу би у гу

стом ши бљу и на без број ним из у кр шта ним зве ри њим ста зи ца ма. лу та ју ћи 
ис па де на оба лу не ке во де, где су се сун ча ли кро ко ди ли. И та ман је хтео да им 
се ма ло при бли жи, кад угле да да је дан од њих про гу та у трен ока пти цу, што му 
је па ла на гла ву. Ти грић се се ти оче вих ре чи, па се опет по ву че у ду би ну шу ме.

ноћ је већ би ла па ла, и ти грић по же ле да се вра ти код сво јих ро ди те ља, али 
ни је знао пу та. Сре ћом га су сре те не ки ста ри до бар слон и од ве де сво јој ку ћи. 
али чим по че да сви ће, ти грић се опет охра бри и по бе же у шу му.

на је дан пут усред др ве ћа пра шу ме угле да он ле по уре ђен врт, пун не ког 
др ве ћа на лик на пал ме. Ти грић хте де да уско чи уну тра, али иза обли жњег па ња 
ис ко чи па ту љак с пру тем у ру ци па му ре че:

– То је мој врт, не ула зи у ње га, ина че ће те про гу та ти ко је од др ве та, зва но 
љу до јед.

– Зар има др ве та, ко ја мо гу да гу та ју зве ри? – за чу ди се ти грић.
– Сад ћеш ви де ти, – од го во ри па ту љак, – са мо ма ло при че кај и по сма трај 

шта се до га ђа.
Ти грић ста де да по сма тра и не опа зив ши ни шта осо би то већ хте де да оде, 

кад из не на да на ле те у па туљ ков врт не ка ша ре на пти ца и спу сти се нео пре зно 
на кру ну јед ног др ве та. И ка ко па де, гра не др ве та се бр зо скло пи ше над њом, 
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те је за на век не ста де не где у де блу љу до је да. За тим ма ли не ки нео ба зри ви мај
мун уско чи и по че да ли же ме дљи ка во ли шће љу до је до во, али се и над њим 
скло пи ше гра не то га не на си тог др ве та. по сле ово га ти грић угле да дво је го ли
ша ве де це, ма лих ди вља ка, ко ји пре ско чи ше огра ду зло коб ног вр та и хте до ше 
да за хва те ма ло ме да из ср ца кру не љу до је до ве. а љу до јед ис пру жи сво је гра не, 
као огром не пип ке, шче па де цу и про гу та их.

упла ше ни ти грић при тр ча па туљ ку и упи та га:
– а шта бу де са они ма, ко је љу до јед про гу та?
– Жи ве у под зем ном цар ству, – од го во ри па ту љак. – Та мо има као и код 

нас ов де: шу ма, ре ка, зве ри и де це.
Ти грић још ма ло ту по ста ја, па по бе же гла вом без об зи ра. лу тао је још два 

да на и две но ћи, и нај зад опет на шао сво је ро ди те ље. по сле ово га ни је ни кад 
ви ше, док ни је са свим по рас тао, ишао у шу му сам без ро ди те ља.
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Играч ке се ве се ле

кад су де ца оти шла да спа ва ју, пред ло жи зе ле на, ше ћер на жа би ца оста лим 
играч ка ма:
– Хај де да се ма ло са ме, за свој ра чун про ве се ли мо.
– при ста је мо, при ста је мо! – по ви ка ше лут ке, па ја ци, лоп те, др ве ни ко њи, 

тру бе и оста ли си ћу шни на род игра ча ка.
– одав но већ же лим да се ма ло по брч кам у ка квој ба ри, – на ста ви жа би ца. 

– Мо лим те, лут ко ли зо, до не си из ку хи ње во де, па је про спи по по ду, да се на
пра ви је зер це.

– по не си ма ло ви ше во де! – ја ви се стра шни гу ме ни кро ко дил, – и ја сам се 
сав осу шио.

лут ка ли за их од мах по слу ша, те се жа би ца и кро ко дил ста до ше са ужи ва
њем ку па ти.

– а ми хај де, да при ре ди мо тр ку, – пред ло жи др ве ни ко њић жи ра фи и ка ми
ли. – па ја ци мо гу би ти џо ке ји.

па ја ци, раз у ме се, од мах при ста до ше и на ста де тр ка око со бе. Др ве не ко
пи те ко њи ћа стра шно су лу па ле, али су де ца твр до спа ва ла и ни су ни шта чу ла.

– Ми мо же мо на пра ви ти игран ку, – ја ви се жу та лоп та не мир ни ца. – не ка 
нам тру бе сви ра ју, а ми ће мо игра ти уз му зи ку.

Сви ма се лоп та ма учи ни овај пред лог ди ван, па се по хва та ше у ко ло, ска чу
ћи до та ва ни це и по цуп ку ју ћи, док су тру бе сви ра ле, што су бо ље мо гле. на ро
чи то је жи во игра ла жу та лоп та: про сто се ни је до ти ца ла зе мље!...

ли ме на же ле зни ца и њен су сед, ауто мо бил од гу ме, ду го су раз ми шља ли, 
ка ко би се и они мо гли да про ве се ле. али, као упр кос, ни ка кве игре да се се те. 
нај зад же ле зни ца ре че:

– по бе ћи ће мо кроз про зор, да ма ло по по љу про ју ри мо. Ве чи то иде мо са мо 
по со би; а до ују тру ће мо се већ вра ти ти.

ауто мо бил при ста де, па из ле те ше кроз про зор у по ље.
За то вре ме су лут ки це у углу ша пу та ле, ка ко би се и оне за ба ви ле, док се 

де ца не про бу де. Јед не су пред ла га ле да се игра ју шко ле, дру ге, да обу ку деч је 
оде ло, па да што год прет ста вља ју, тре ће су хте ле да се игра ју пр сте на, на по
слет ку не ка ма ла лут ка сва раш чу па на, ре че:

– Хај де да чуп ка мо де цу за ко су, или да их ву че мо за уши, или за ру ке и но ге.
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– па то ни је игра! – за чу ђе но при ме ти дру га, ма ло уч ти ви ја, лут ки ца.
– ка ко да ни је игра! И де ца кад се игра ју, то исто ра де с на ма. Зар ни су лут ки 

ли зи иш чу па ла ко су, а но вом па ја цу ру ку? Зар ни су ме ни раз би ла нос – упа де 
опет ма ла раш чу па на лут ка.

– Исти на је, то де ца че сто ра де; – ре че тре ћа, – али чим их ста не мо чуп ка ти, 
ти не ста шци ће се од мах про бу ди ти и игра ће пре ста ти. Бо ље је да и ми иде мо 
код лоп ти на игран ку.

Та ко се је два сло же и оду да са лоп та ма по и гра ју.
Све је, да кле, ве се ло, ле по по че ло, али се ни је та ко свр ши ло. Да чу је те са мо.
Зе ле на жа би ца од ше ће ра се ис то пи ла у ба ри на по ду, ни тра га ни гла са ни је 

од ње оста ло; а гу ме ном кро ко ди лу ушло мно го во де у уста, па се ума ло ни је 
уда вио.

Два па ја ца су сло ми ла ру ку при ли ком тр ке, а др ве ном ко њи ћу от па ла 
пред ња но га. Жи ра фа је окр њи ла јед но уво, уда рив ши се о зид, а ка ми ли се не где 
ус пут от шра фи ла гр ба, и спа ла с ле ђа.

не ста шни ца жу та лоп та се опет од мно гог игра ња про бу ши ла и ни је мо гла 
ви ше ни с ме ста да се кре не; као мр тва је ле жа ла на по ду. Мно ге лут ке су по ло
ми ле сто па ла или уга ну ле но гу.

а же ле зни ца и ауто мо бил се ни су ви ше ни вра ти ли; мо жда су не где за лу та
ли, а мо жда их је ко год и украо.

За то кад су се де ца про бу ди ла, ни су се мо гла чу ду на чу ди ти. по по ду су ле
жа ли ра ње ни ци па ја ци и лут ке, и на глас пла ка ли. лоп те су са мо умор но ди са ле, 
зби је не у го ми ли цу. Ше ћер на жа би ца се ни је ода зи ва ла. Де ца по ми сли ше да су 
ка кви ман гу пи кри шом ушли у со бу, па по ло ми ли и по кра ли играч ке, јер оне, 
на рав но, ни су сме ле да при зна ју, шта се у ства ри до го ди ло.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



642

Две хи ља де бе лут ко вих го ди на

на из во ру гор ског по то ка жи вео је ве ли ки, ру мен ка сти бе лу так. Ње го ви 
су се ди су би ли ра ко ви, ри бе и ви ли ни ко њи ци. око ло ње га на да ле ко би ла 

је гу ста шу ма. Бе лу так исти на ни је мо гао да се ше та, мо рао је стал но да ле жи на 
јед ном истом ме сту; али су са свих стра на све та до ла зи ле пти це и до но си ле му 
но во сти, и из ду би на зе мљи вих бри зга ле су ка пи во де и при ча ле му шта се до га
ђа у ср цу зе мље.

ка да је ују тру бе лу так уми вао сво је ли це хлад ном во дом, што је при спе ла 
из бог зна ко је ду би не, по чи њао се ме ђу њи ма раз го вор.

– при чај те, ка пљи це, ку да сте но ћас про ла зи ле? – мо лио је бе лу так.
– но ћас смо про шле крај злат ног руд ни ка, – од го во ри ле су кат кад оне. – по

не ле смо би ле за из вор по зрн це злат ног пе ска, али смо га ус пут из гу би ле, про
вла че ћи се кроз уске зе мљи не ход ни ке.

а бе лу так је по сле це ло ју тро са њао о то ме злат ном ср цу зе мље, све док не 
до ђу пти це на из вор. он да је сва ку од њих за пит ки вао ода кле до ла зи и кроз ко је 
је све кра је ве про шла. И та ко му ни је ни кад би ло до сад но.

Жи вео је та ко бе лу так око не ко ли ко сто ти на го ди на на пла нин ском из во
ру, али јед ног про лећ ног да на из вор мно го на бу ја и од не се га на сво јим та ла си
ма до ле у се ло. а у се лу су тад баш гра ди ли ма на стир, те су се ља ци за то кр ча ли 
шу му и ва ди ли ка мен из по то ка. на и шав ши на бе лу так из ва де га и ста ну се ди
ви ти ње го вој ру жи ча стој бо ји.

– Ста ви ће мо овај ка мен у ма на стир ски праг, леп је и сја јан, те ће укра си ти 
улаз, – ре че ка лу ђер се ља ци ма.

И бе лу так по ста де ма на стир ски праг. кле ча ле су на ње му по бо жне же не и 
се де ли че сто слеп ци и про сја ци. у по чет ку му је вр ло те шко би ло без из во ра, 
осе ћао је стал но жеђ, али се по сте пе но на ви као на свој но ви жи вот. по не кад 
би се чо ба ни спу сти ли до ма на сти ра и сев ши на праг по че ли при че о шу ми и 
ву ко ви ма. по не кад би ко зе упа ле у пор ту да бр сте ле ску и кат кад раз го ва ра ле 
ме ђу со бом о гор ском из во ру ода кле је бе лу так до шао. За то му је би ло лак ше да 
под но си ма на стир ску са мо ћу.

Жи вео је ту бе лу так још дветри сто ти не го ди на, а он да јед ног да на на и
ђе тур ска вој ска, те раз ру ши ма на стир, та ко да не оста је ни ка мен на ка ме ну. 
а су тра дан су до шли не ки Тур ци са ко ли ма и од не ли мно го ка ме ња из зи до ва 
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ма на стир ских у обли жњу ва ро ши цу, те њим по кал др ми са ли ули цу по ред џа
ми је, а од бе лут ка на чи ни ли ка ме ну клу пу крај че сме у тој ули ци.

Бе лу так се мно го об ра до вао што су га ста ви ли крај че сме: мо гао је по це ле 
да не и но ћи да слу ша ону исту пе сму во де ко ју је слу шао у свом де тињ ству, на 
из во ру. Чи ни ло му се да опет во да при ча о злат ном ср цу зе мље и жи ла ма хра
сто ва. а пти це ко је су сле та ле да се на че сми на пи ју во де, опет су му до но си ле 
ве сти из це лог све та. Са мо му је би ло те шко, што ни је мо гао да раз у ме раз го
вор бу ла, што су ју тром и ве че ром до ла зи ле са сво јим те сти ја ма на че сму, јер 
ни је знао ни ре чи тур ски.

И опет је про шло дветри сто ти не го ди на, бу ле ни су ви ше до ла зи ле на во ду, 
а ули цом ни су ви ше ишли Тур ци. не ки љу ди су до шли и по ква ри ли тур ску кал
др му, а ка ме ње од ве зли да зи да ју шко лу. угле дав ши бе лу так, учи тељ је ре као 
љу ди ма што су пре вла чи ли ка мен:

– ову ка ме ну клу пу од не си те у школ ско дво ри ште, да де ца се де на њој за 
вре ме од мо ра.

Та ко је две сто ти не го ди на бе лу так про жи вео у школ ском дво ри шту. Да њу 
је слу шао ђач ку гра ју, а но ћу се се ћао ду гих ве ко ва сво га жи во та, и још се увек у 
ср цу осе ћао млад а у обра зу ру мен.

а по том су у том гра ду ре ши ли да зи да ју но ву шко лу, да зи до ве по диг ну од 
бе то на а дво ри ште да по кри ју ас фал том, и бе лу так се на шао јед ног да на из ба
чен, са оста лим ка ме њем, крај пу та, као ста ри про сјак, ми сле ћи шта ли ће га 
још у жи во ту сна ћи. утом су на и шли пу та ри и ста ли че ки ћем дро би ти ка ме ње, 
да по пра ве пут. али кад су на и шли на ле пи, бе ли ка мен, је дан је ре као:

– Ште та је да га раз лу па мо, а ишло би и те шко, кре мен је твр ђи од оста лог 
ка ме ња; не го хај де да га од ва ља мо до по то ка па не ка та мо жи ви на ми ру.

Та ко су га од ва ља ли у обли жњи вир па на ста ви ли свој по сао. а бе лу так је 
остао да жи ви та мо још сто и ви ше го ди на, али не знам шта је по сле с њим би ло: 
мо жда гра де са да од ње га ста кло у ка квој фа бри ци, мо жда је опет клу па крај не ке 
че сме или праг ка кве се о ске цр кви це, или жр вањ у ко јој во де ни ци, или се мо жда 
на ла зи сад у ва шем дво ри шту – до бро раз гле дај те.
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Три дру га ри це

Би ле су три дру га ри це: ба ка, ње на уну ка Ве ра, и пи ле. Чим сва не, ба ка оде 
па про бу ди сво ју уну ку, а она оде па про бу ди пи ле, и све тро је по ђу у шет њу. 

Ба ка во ди за ру ку Ве ру, а пи ле трч ка ра око њих. кад се ба ка умо ри и сед не, 
узме у кри ло уну ку, а она узме у на руч је сво је пи ле. кад бу де вре ме руч ку, ба ка 
на хра ни Ве ру, а она пи лен це. Та ко су жи ве ле у ве ли кој сло зи.

али мо рам пр во да вам ка жем ка ко су из гле да ле ове три дру га ри це.
пи ле је има ло ру жи ча сте ча ра пе, бе ле га ћи це чак до ко ле на и ша ре ни 

пру га сти огр тач пре ко ле ђа. То му је је ди но оде ло би ло. И ују тру, и у под не, и 
уве че, и не де љом и рад ним да ном, пи ле је ишло у том оде лу. а на гла ви је но си
ло и по зи ми и по вру ћи ни ша рен ка сту ка пу са бе лом пер ја ни цом. пи ле се у 
хо ду по ма ло ге га ло, као ка кво па че, јер је би ло дун да сто. Ве ра га је до бро хра
ни ла. а глас му је био уми љат и та нак, као и у оста лих пи ли ћа. по на ра ви је 
пи лен це ли чи ло на Ве ру, би ло је вр ло до бро. кад би га по ве ли да спа ва, по слу
шно је ула зи ло у сво ју ма лу ку ћу и пе ло се на се да ло. кад би до шли да га бу де, 
бр зо се ди за ло. а би ло је увек пр во кад се зо ве на ру чак и до ру чак, и уме ло ве што 
да кљу ца.

а Ве ра је има ла три ка пи це: пла ву, бе лу и жу ту и пу но ша ре них ха љи на, те 
је сва ки дан друк чи је из гле да ла. не де љом је има ла бе лу ка пи цу и цр ве ну ке це љу, 
на чи јем је џе пу би ло на сли ка но јаг ње. а рад ним да ном је но си ла ша ре не ха љи
не и пре ко бо сих но гу сан да ле. очи је има ла цр не као и пи ле и ишла је исто као 
оно, јер је тек го ди ну и по учи ла да хо да.

а шта да вам ка жем за ба ку! она је ли чи ла на оста ле ба ке. ни је има ла ша
ре них ха љи на, ни бе лих ка пи ца, ни ке це љу на ко јој је на сли ка но јаг ње. Ње не 
ха љи не су би ле обич не мр ке и там но пла ве, а ке це ље са тач ка ма и пру га ма. И она 
је би ла до бра као ње не две дру га ри це. Ра но је уста ја ла, ра но ле га ла и сме ши ла се 
увек на де цу.

Жи ве ле су та ко ду го у сло зи, али јед ног да на се по сва ђа ју ни око шта. Ба ка 
по зо ве Ве ру да ру ча, а она је ску пља ла пиљ ке, и не хте де да до ђе на ру чак.

– Ве ри це, до ђи да ру чаш! – по зва је ле по ба ка.
али Ве ри ца је и да ље ску пља ла пиљ ке, па ни гла ве не окре те.
– Ве ра, хо ди од мах да ру чаш, или ћеш би ти би је на! – по дру ги пут, љу ти то, 

по зва ба ка.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

али Ве ра ни та да не по слу ша. он да се ба ка на љу ти мно го. Исти на ни је је 
ис ту кла, али ни је хте ла са њом да го во ри. уза луд је Ве ра, свр шив ши игру, до шла 
код ба ке уми ља ва ју ћи се, она не хте ни да је по гле да.

То га истог да на и Ве ра се на љу ти на пи ле, јер је обич но у све му по дра жа ва ла 
ба ку. То је би ло за вре ме ужи не.

– пи ли – пи ли, – ре че му Ве ра, до ђи да ужи наш.
али је пи ле че пр ка ло не што у тра ви и ни гла ве не окре те.
– пи ли – пи ли, хо ди од мах да ужи наш, или ћеш би ти би је но! – по дру ги 

пут, љу ти то, по зва Ве ра пи лен це, исто као њу ба ка.
али пи ле ни та да не по слу ша. он да се Ве ра на ње га на љу ти, исто као на њу 

ба ка. Исти на ни је га ис ту кла, али ни је хте ла са њим да го во ри. уза луд је оно ка
сни је до тр ча ло уми ља ва ју ћи се, она не хте ни да га по гле да. пи лен це он да отр ча 
код ба ке, али се и она љу ти то окре те од ње га.

Та ко це ло по ла да на три дру га ри це ни су ме ђу со бом го во ри ле. Сва ка је се
де ла у свом ку ту и ћу та ла. пи лен це је чу ча ло под хлад ња ком, ба ка је се де ла на 
сво јој сто ли ци под стре хом, а Ве ра трч ка ра ла са ма по вр ту.

али из не на да се до го ди не што, због че га су се дру га ри це још истог ве че ра 
по ми ри ле.

Та та је пред ве че узео да ва ди мед. угле дав ши га у ње го вом стра шном мре
жа стом окло пу на гла ви, са ме хом у ру ка ма из ко га је стру јао пче ла ма та ко 
по знат ми ри сни дим, оне се си ро ти це уз не ми ре и ста ну љу ти то да ле те око ко
шни це. а пи лен це је по на ра ви би ло вр ло ра до зна ло, па отр ча да ви ди што су 
се то пче ле уз не ми ри ле. али ка ко до ђе бли зу ко шни ца, ује де га пче ла за гла ву, 
ви ше кљу на. Си ро то пи ле по бе же у врт ту жно пи ју чу ћи, а Ве ра се са жа ли па се 
од љу ти и отр ча да би је пче лу што је ује ла пи ле.

али чим се и она при бли жи ко шни ца ма и за мах ну ру ком на рој што је ту да 
зу јао, ује де и њу јед на за па лац. Ве ра, ври ште ћи, по бе же код ба ке под стре ху, а 
ба ка, кад ви де ка ко јој је па лац оте као од ује да, од љу ти се и оде да ту че пче ле, 
што су ди ра ле ње ну уну ку.

али чим се при бли жи ко шни ца ма, ује де је пче ла за образ, те и ба ка ху чу ћи 
по бе же отуд.

по сле је два да на пи ле има ло оте че но че ло. Ве ра оте чен па лац, а ба ка оте
чен образ, али су се бар из ми ри ле.
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Ску пе ја го де

Би ла не ка бо га та али вр ло до бра же на, па има ла ма лог си на. Са мо, на ње ну 
жа лост, чим је де те про го во ри ло и про хо да ло, по ка за ло се да не ма та ко до

бро и не се бич но ср це као што је она же ле ла. За то је све чи ни ла са мо да ис ко ре ни 
рђа ве осо би не из ср ца свог де те та. при ча ла му је да је бо гат ство нај про ла зни је 
до бро овог све та и да је нај ве ће бла го на зе мљи има ти чи сто и до бро ср це, али 
се он ни је ме њао.

Јед не го ди не оде та же на са сво јим си ном на ле то ва ње у не ко обич но, си ро
ма шно се ло. Мо гла га је од ве сти и у ко је рас ко шно ле то ва ли ште, али је хте ла да 
га на ви ка ва на скро ман жи вот у са мо ћи и при ро ди. Во ди ла га је да гле да ко ли
ко се се ља ци му че, док не по жа њу пше ни цу, не по ко се ли ва ду, и ка ко тре ба 
мно го тру да да се и ја бу ка с гра не обе ре. Хте ла је та ко свом си ну да по ка же ко
ли ко тре ба не чи је му ке па да ми за до во љи мо сво је нај на су шни је по тре бе.

Јед ном је та ко се де ла са њим пред лет њи ков цем и по ка зи ва ла му ка ко се го ре 
у шу ми му че љу ди се ку ћи др ва, а на и ђе не ко бо со, си ро ма шно де те, ви чу ћи:

– Ја го де! Ја го де! Де сет ди на ра ли тра!
– Ма ли, хо ди ова мо, да ку пим ма ло ја го да сво ме си ну, по зва бо га та же на 

ма ли ша на.
– Ску по је по де сет ди на ра, дај по пет, до де ма ли се бич ни бо га таш, обра ћа

ју ћи се бо сом де те ту.
– ни је ску по си не, ре че му бла го мај ка, сад ћеш чу ти да сва ка ја го да вре ди 

ви ше од де сет ди на ра, а ка мо ли чи та ва ли тра.
по том же на уве де бо сог ма ли ша на у дво ри ште, по са ди га на клу пу по крај 

свог си на и, по ка зу ју ћи јед ну круп ну цр ве ну ја го ду, упи та:
– Да ли се слу чај но се ћаш где си ту ја го ду уза брао?
Ма ли шан се за ми сли, па ре че:
– Баш се се ћам где сам њу уза брао, до бро сам је упам тио, јер сам се та да 

мно го упла шио да ме зми ја не ује де. Ра сла је под не ком мла дом јел ком, та мо 
обич но има пу но ја го да. угле дао сам је још из да ле ка и по ју рио да је убе рем. 
Та ман сам из ву као ру ку из тра ве, а отуд ис ко чи зми ја. Вр ло ла ко ме је мо гла 
ује сти, би ла је отров ни ца.

– Би ли ти за де сет ди на ра про дао ја го ду, ко ју си сам уза брао из ла жу ћи се 
то ли кој опа сно сти? упи та же на свог си на.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

– не бих ни за сто! уз вик ну он упла ше но, још јед на ко ми сле ћи на зми ју.
– ето, ви диш, ре че му ма ти, па обра ћа ју ћи се опет се ља че ту упи та, по ка зу

ју ћи ја го ду уза бра ну за јед но са це лим ста блом:
а се ћаш ли се где си на шао ову, чи је си и ста бло ис тр гао?
Се ља че се чу ди ло овом за пит ки ва њу, али ра до и сло бод но од го во ри:
– ка ко се не бих се ћао! Њу сам на шао на об рон ку ви ше по то ка. Је два сам 

до ње до шао, зе мља се та мо мно го од ро ња ва, ума ло се ни сам ско тр љао у ја ру гу. 
За то сам је у бр зи ни и ис тр гао та ко за јед но са ли шћем.

– Би ли ти бар за де сет ди на ра про дао ја го ду, кад би је уза брао сам на та ко 
стра шном об рон ку? обра ти се мај ка по но во свом си ну.

– не бих ни за сто! од го во ри упла ше ни ма ли ва ро ша нин, ми сле ћи ка ко је 
ја ру га си гур но мно го стра шна.

Ма ти се на сме ја, па по ка зу ју ћи тре ћу ја го ду, што је ле жа ла баш на са мом 
вр ху кор пе, упи та се ља че:

– а да ли би се мо гао се ти ти где си уза брао ову окру гла сту што сто ји на вр ху?
Деч ко се за ми сли, па се по че на глас сме ја ти.
– Чи ни ми се да је то она што сам је по след њу ода брао. Та кве окру гла сте 

ја го де знам, ра сту на јед ном ме сту ис под па пра ти. И ту сам, чи ни ми се, та мо 
уза брао. Би ло је та ко сме шно: та ман ја пру жим ру ку да ко ју уз бе рем, а ис под 
ли ста ис ко чи жа ба.

Деч ко се и да ље гла сно сме јао, се ћа ју ћи се ка ко су по пла ше не жа бе бе жа ле 
од ње го ве ру ке, а же на по тре ћи пут упи та свог си на:

– по што би ти ишао да бе реш ја го де та мо где жи ве жа бе?
– не бих ни за сто ди на ра! од го во ри он стре са ју ћи се, јер се, као и мно га 

дру га ма ла ва ро шка де ца, бо јао си ро тих жа би ца.
– ето, ви диш, ре че му ма ти, ти си ре као да је за чи та ву ли тру ја го да мно го 

да ти де сет ди на ра. Ви диш ли ка ко си био не пра ве дан. Ви диш ли да ти ни за три 
сто ти не ди на ра не би оти шао да уза бе реш са мо ове три ја го де, што сам их по
ка за ла, а ка мо ли ово ли ку го ми лу.

Ре кав ши ово, до бра же на узе са мо оне три ја го де, о ко ји ма је деч ко ис при
чао ка ко их је уза брао, да ју ћи му за њих три сто ти не ди на ра.

– ево ти на гра де, ре че му она, што си био та ко скро ман и свој труд ни си 
пре це нио.

а си ро то бо со де те от ска ку та ве се ло низ пут, ми сле ћи да је раз го ва ра ло 
си гур но са ка квом ми ло сти вом ви лом из при ча. Јер да нас се са мо у при ча ма за 
јед ну обич ну ја го ду пла ћа сто ди на ра.
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Ја стреб, свет ски пут ник

Ста ри ја стреб са Шарпла ни не, ка да је на у чио сво ју де цу ле те њу, јед ног да на 
ре че:
– Си но ви, по ку шај те да нас са ми да ле ти те по око ли ни. кри ла су вам оја ча ла, 

зна те ка ко се ве сла и кр ма ни кроз ва здух. Сре ћан пут!
Мла ди ја стре бо ви се диг ну: че ти ри си на на че ти ри стра не све та. ле те ли 

су це лог то га да на не у мор но и је дан стиг не до Три гла ва, дру ги до кар па та, 
тре ћи до лов ће на, а че твр ти, нај мла ђи, до Је геј ског Мо ра. а кад угле да мо ре, 
за ста де за ди вљен; ни кад га отац, док га је учио ле те њу, ни је до тле во дио. по 
мо ру су пло ви ле ве ли ке ла ђе, у да љи ни се оцр та ва ле оба ле остр ва, а ва зду хом 
про ле та ле не по зна те пти це. Мла дом ја стре бу уз дрх та ср це од те ле по те, па 
вра тив ши се уве че ку ћи ре че свом оцу:

– Зе мља је, оче, та ко ле па! пу сти ме да пу ту јем око све та.
а ста ри се ва зду хо пло вац за ми сли, за ми сли, па нај зад ре че:
– не ка ти је сре ћан пут! И ме ни је то не кад би ла же ља, али сам се ра но оже

нио, па ни сам мо гао кре ну ти на та ко ве ли ко пу то ва ње. об дан ле ти, а об ноћ се 
од ма рај, да не би сна гу ис цр пео и па зи да на го лој пу чи ни не омрк неш, јер се не 
би имао где спу сти ти. а за оста ло се не бри ни: це ла зе мља је на се ље на пти ца ма, 
сву где ћеш на ћи го сто прим ства.

Су тра дан ра но ују тру мла ди ја стреб се из љу би са ро ди те љи ма и бра ћом па 
кре те на пут око све та. Са нај ви шег др ве та на Шарпла ни ни ра до сно се ви ну у 
обла ке. Чи ни ло му се да се мо же по пе ти до зве зда, та ко се осе ћао чио.

пред ве че опет сти же на Је геј ско Мо ре, и ту пре но ћи на оба ли ка ко му је 
отац ре као, па су тра дан на ле те на пу чи ну. али пре ла зе ћи пре ко мо ра, због 
про ме не кли ме, ја стреб се раз бо ли. Сре ћом на и ђе не ка ла ђа и он се устре ми на 
њу, ина че би се стро по штао у мо ре. пад не на ка тар ку и раз гле да око се бе. од мах 
угле да на кљу ну ла ђе три ка на рин ке у ка ве зу. То га мно го об ра до ва, па им при
ђе и упи тав ши их пр во ка ко се зо ву и ода кле су, ис при ча да је по шао на пут око 
све та, али да се из не над но раз бо лео. на то му ка на рин ке да ду не ку тра ву што 
ле чи од мор ске бо ле сти и са ве ту ју му да до бро па зи да га мор на ри не ухва те и 
не стр па ју у ка вез као и њих.

– не бој те се то га, ре че љу ба зно ја стреб, јер ни сам та ко леп као вас три.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

али ипак по сле то га ма ло при па зи да га љу ди не опа зе и чим му би бо ље на
пу сти брод, по здра вив ши се са сво јим по зна ни ца ма ка на рин ка ма. а кроз дан је 
већ био у афри ци, јер пти це вр ло бр зо ле те.

кроз мно ге кра је ве је бр зо про ла зио, ни је се спу штао да их из бли за по сма
тра. Гра до ви га ни су ни ма ло за ни ма ли, пре ко њих је мир но пре ле тао; је ди но 
кад би опа зио ка кав парк или зо о ло шки врт, си ла зио би да их ви ди. Ја стреб је 
мно го ви ше во лео да раз гле да шу ме и ре ке, да се упо зна је са пти ца ма ко је жи ве 
у ту ђин ском кра ју.

у пра шу ми се пр во упо знао са па па га ји ма. Чим су га угле да ли, оп ко ли ли 
су га са свих стра на.

– ка ква је ово цр на пти ца, ли чи на ка лу ђе ра, ви ка ли су они, јер им се као 
ју жња ци ма, пти ца ма ша ре ног пер ја, ја стреб учи нио мно го строг и црн.

од мах су га по том по зва ли у го сте, тру де ћи се да му по ка жу све зна ме ни
то сти пра шу ме, али се ја стре бу бр зо до са ди ло њи хо во бр бља ње, те је уско ро 
на ста вио пут.

об и шав ши це лу афри ку на ве за се на Ти хи оке ан, од ма ра ју ћи се на ла ђа ма 
и остр ви ма ко је је ус пут сре тао. али ни је до бро знао ге о гра фи ју и за лу та у том 
огром ном про стран ству во де. не ко ли ко да на ни је ниг де срео пти це, да би му 
по ка за ла пут, ни ла ђе да би се од мо рио. Већ га је глад по че ла стра шно мо ри ти и 
умор са вла ђи ва ти, те је ми слио да се ни кад ви ше не ће вра ти ти у сво ју зе мљу, а 
пут на не се из не на да је дан аеро план. Ју рио је стра хо ви том бр зи ном и по тму ло 
ху јао кроз ва здух. Сре ћан пре сре ћан ја стреб по ле те пре ма тој чуд ној пти ци 
што су је љу ди на пра ви ли и па де на њу. угле дав ши чо ве ка где се ди у ње ној утро
би, упла ши се си ро мах, да га он не оте ра. али пи лот ре че при ја тељ ски:

– До бро до шао! Ви дим умо ран си и гла дан, али не бој се, кроз ко ји час ће
мо при спе ти у аустра ли ју.

Та ко је и би ло. кроз не ко ли ко са ти аеро план се спу сти на оба лу аустра ли је, 
а с њим и пут ник ја стреб. од мах се упо зна са та мо шњим пти ца ма и у њи хо вој 
прат њи оби ђе све аустра лиј ске пре де ле. Ја стреб је, да би им се за хва лио, при
чао њи ма о Шарпла ни ни, о на шим ре ка ма и пти ца ма.

Сву где се та мо ја стреб ле по про вео, али се по сле у жи во ту нај ви ше се ћао 
пу та пре ко ле де ног оке а на и ње го вих оба ла. Та мо је на шао пу но ди вљих гу са ка, 
ко је су до бро по зна ва ле ње го ве ро ди те ље, јер су сва ке зи ме до ла зи ле са се ве ра 
код нас, по што је та мо мно го хлад но. оне су се утр ки ва ле ко ја ће бо ље да га 
уго сти. Во ди ле су га на пли вач ке утак ми це, у шет ње на сан та ма ле да, на кли за ње. 
али је, на жа лост, отуд мо рао бр зо по бе ћи, иако су га то ли ко во ле ли, јер му је 
би ло мно го хлад но.

И јед ног ју тра, ста ри се ја стреб тек био про бу дио, а син му се вра ти. Су се ди 
и по зна ни ци сви ли стом до ле те ше да чу ју шта ће при ча ти о да ле ким кра је ви ма, 
и то га да на ни је би ло при ча њу кра ја. а и да нас још ја стреб, свет ски пут ник, до
жи вев ши ду бо ку ста рост при ча че га се све у да ле ком све ту на гле дао.
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по ро ди ца Во сак

у ,дво ри шту се ља ко ве ку ће, у ко шни ци пле та ри, жи ве ла је пче ли ња по ро ди ца: 
,мај ка, отац и њи хо ва ма ла ћер ка. отац се звао Трут Во сак, мај ка Ма ти ца 

Во ско ва, а сво ју ћер ку су зва ли про сто пче ли ца, иако јој је кум био дао не ко 
дру го име. по ро ди ца Во сак је сво је пре зи ме до би ла по то ме, што је жи ве ла у 
во шта ној ку ћи, и што јој је цео на ме штај и по су ђе би ло во шта но; а и сва пче ли
ња ва ро ши ца, сме ште на у ко шни ци пле та ри, би ла је од во ска: кро во ви су ку ћа 
би ла њи ме по кри ве на а ули це њи ме по пло ча не.

Ма ти ца Во ско ва и Трут Во сак вр ло су ле по вас пи та ва ли сво ју ћер ку, уче ћи 
је, на пр вом ме сту, да бу де чи ста. Го во ри ли су јој да у шет њи ни ка да не тре ба да 
се за у ста вља по пр ља вим ме сти ма, не го да ле ти са мо где има цве ћа. по ред то га 
су је учи ли вред но ћи; већ у пр вој го ди ни свог жи во та пче ли ца је по че ла да учи 
за нат, ко јим се од у век ба вио пче ли њи на род: од ју тра до мра ка ишла је да ску
пља мед, а уве че се са мо од ма ра ла у сво јој уској со би, на чи ње ној од во ска. Та ко 
је пче ли ца по ста ла нај чи сти ја и нај вред ни ја ме ђу сви ма сво јим дру га ри ца ма и 
у ко шни ци су је сви мно го во ле ли.

али мо рам при зна ти да је ма ла ћер ка Ма ти ци на и Тру то ва има ла и јед ну 
ма ну, исту ону ко ју мно га де ца има ју: би ла је не мир на и во ле ла да лу та по по љу 
и кад тре ба и кад не тре ба. Јед ног да на за мо ли она мај ку.

– пу сти ме, ма ми це, да ма ло про ше там по по љу. Мно го ми је вру ћи на у 
ко шни ци.

– не мо гу да те пу стим, ре че Ма ти ца, ви диш ка ко се ужа сан облак над нео 
над шу мом. ако изи ђеш, ки ша те мо же уда ви ти.

пче ли ца се на чи ни као да ће по слу ша ти, али, чим јој мај ка при дре ма, ис кра
де се из ко шни це и оде у по ље. Та мо је исти на би ло ле по, ли ва де су сна жно ми ри
са ле, као и увек пред ки шу, и шу ма је бру ја ла, као да се пре тво ри ла у ре ку. пче
ли ци се учи ни да бу бе бе же на гло ку ћа ма, од не че га мно го упла ше не, да му ши це 
др же не ке уз не ми ре не збо ро ве, да леп ти ри гла вом без об зи ра ју ре са ли ва да.

– Шта ти је, те та ко ју риш? упи та пче ли ца леп ти ра, што ми ну крај ње.
– Бе жи, бе жи ку ћи, сад ће ужа сан пљу сак, од го во ри леп тир па од ле те да ље.
И ка ко он то ре че, ки ша се спу сти као из ка бла. За шу шта ли шће на шу ми са 

ми ли он гла со ва, као кад пче ле упла ше но зу је, по том по че вр ло гла сно пе ва ти, а јад
на из не на ђе на пче ли ца при пи се на на лич је ли по вог ли ста, да се бар ма ло скло ни.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

ки ша исти на кроз не ко ли ко ча са ка пре ста де, јер је та да би ло про ле ће, а 
про лећ ње ки ше су крат ке. Са мо и под сво јим кро вом од ли по вог ли ста пче ли
ца је по ква си ла кри ла, и кад је по ку ша ла да по ле ти, па ла је на ка мен под ли пом. 
око ло ка ме на је ста ја ла ве ли ка жу та ба ра, ко ју пче ли ца ни је мо гла ни да пре
ско чи, ни да пре ле ти та ко мо крих кри ла. И већ она по че да пла че, а сре ћом ту да 
на и ђе не ки де чак не ста шко, ко га је та ко ђе ки ша ухва ти ла. он чу ње но плач љи во 
зу ја ње, освр те се, и кад је спа зи она ко по ки слу за га зи у ба ру и ди же пче ли цу на 
свој длан, пре те ћи јој у ша ли:

– И ти си, не ва ља ли це, по бе гла си гур но од сво је ма ме! али ни шта, ићи ће мо 
сад мо јој ку ћи да се ма ло осу шиш, па по сле ти иди на траг у ко шни цу.

Де чак ју је та ко од нео на дла ну до сво је ку ће, а по сле је, кад се осу ши ла, пу
стио да од ле ти.

Са ве ли ким стра хом пче ли ца се вра ти ла у ко шни цу и за ку ца ла на во шта на 
вра та Ма ти ци не со бе. кад та мо а ње на мај ка Ма ти ца пла че, и кад је са гле да, 
уме сто да је ту че, за гр ли је и по љу би, сва срећ на што је опет ви ди. утом до тр ча 
и Трут ко ји је већ био оча јан због не стан ка пче ли це. И он јој опро сти по гре
шку, ма да је био стро жи ји од мај ке. За тим се кроз це лу во шта ну ва ро ши цу про
чу да се ћер ка Тру та Во ска и Ма ти це срећ но вра ти ла и све пче ле на гр ну, да је 
ви де, за пит ку ју ћи ка ко се из ба ви ла. а пче ли ца им ис при ча о ми ло срд ном деч ку, 
ка ко је спа сао.

– нај е сен, од не ће мо му ме да, ре че Трут да ре жљи во, ма да је ина че био при
лич но се би чан.

– од не ће мо на је сен ме да до бром деч ку, по ви чу и дру ге пче ле, њи хо ве су
се де, јер су и оне би ле ра до сне што се пче ли ца спа сла.

Та да је би ло про ле ће, а у је сен су зби ља по кло ни ле деч ку пун ло нац ме да. 
Сва ка пче ла је упр ти ла на ле ђа по ка пљу, па их је пче ли ца од ве ла до ма ли ша но
ве ку ће, те су ти хо, док је он спа вао, сру чи ле тај мед у ло нац што су га на шле у 
ње го вој со би. а он кад се про бу дио од мах се се тио да му је то си гур но до не ла 
пче ли ца са сво јим дру штвом.
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Шум ски дух

Шум ски дух је ју трос ра но устао. Из и шао је пред сво ју ку ћу и сна жно 
удах нуо ва здух, али је у ва зду ху би ло пу но игли ца мра за, па је ки нуо, да 

се сва шу ма за хо ри ла.
– охо, мраз већ сте же, тре ба зна чи да се по ста рам за сво ју кра ље ви ну, по

ми сли он па по ђе до ме две да, свог су се да.
Ме двед је са сво јом по ро ди цом ко пао трап за кром пи ре, кад шум ски дух 

на и ђе. Ме двед је ста јао у ја ми и из ба ци вао ша па ма зе мљу, а ме две ди ца и ме две
ди ћи тр па ли су је на го ми лу.

– Сре ћан рад, су се ди! по ви че шум ски дух. Спре ма те ли се то за зи му?
– Спре ма мо, спре ма мо, од го во ри ве се ло ме двед. учи ни ло ми се ју трос да 

ва здух ми ри ше на снег, па хо ћу да оси гу рам зим ни цу. До бро би би ло, су се де, 
кад снег не би уда рио још дватри да на, до да де мо ле ћи во ме двед, јер је знао да 
шум ски дух све мо же.

– не бри ни, су се де, од вра ти овај, па по ђе да ље ста зом, у на ме ри да свра ти 
до ста рог зе ца ћур чи је.

И ње га за тек не у ве ли ком по слу. пре тр пан го ми ла ма кр зна, шио је бун де 
за зе че ве. Зе чи ца је кро ји ла а де ца су уде ва ла ко нац у иглу, те је та ко по сао бр же 
ишао. Сви су би ли то ли ко за у зе ти ра дом да ни су ни при ме ти ли кад је гост 
отво рио вра та.

– Сре ћан рад! тр же их он. Шта то та ко хит но ши је те?
– Бун де за зи му, од го во ри зецћур чи ја. ни смо се на да ли да ће мраз та ко 

бр зо сти ћи, па смо до ју трос по ла ко ши ли, а и мно ги су тек ма ло час на ру чи ли 
зим ско оде ло. До бро би би ло кад снег не би пао још дватри да на, док све бун де 
не по са ши ва мо.

– Ра ди те ви са мо, до ба ци им при по ла ску шум ски дух, ја ћу већ све уде си ти.
Иду ћи та ко ста зом за чу је, где у бли зи ни лу па ју че ки ћи, па скре не она мо 

ода кле је лу па до ла зи ла. кад има шта ви де ти: не ко ли ко ве ве ри ца пра ве вра та 
на бу ко вој ду пљи!

– Сре ћан рад! по ви че им он. Што сте се та ко ужур ба ле?
– учи ни ло нам се да ће снег кроз ко ји час уда ри ти, па смо до шле на мо бу, да 

сво јој ро ђа ци Цр вен ки на пра ви мо час пре вра та на ку ћи. пре ко ле та је мо гла 
ова ко у скроз отво ре ној со би спа ва ти, али кад за ве је снег би ће јој мно го хлад но.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

– по ла ко ви са мо ра ди те свој по сао, не мој те та ко жу ри ти, ја ћу већ уде си ти 
да снег та ко бр зо не пад не.

Тек кад су ово чу ле, ве ве ри це се до се те да ће овај на мер ник би ти шум ски 
дух, па спо кој но сед ну да се од мо ре, јер су зна ле да ће он зби ља мо ћи за др жа ти 
снег да не пад не још не ко ли ко да на.

а шум ски дух по сле ово га по ђе да ви ди је су ли мра ви ња ци и пче ли ња ци за
зи ме ли. али и та мо за те че ве ли ку ужур ба ност. Че те мра ва, не куд по шу ми, око 
мра ви ња ка, жу ри ле су, но си ле на ле ђи ма и у зу би ма раз не те ре те; дру ге су увр
шћи ва ле вра та и про зо ре на мра ви ња ку, за ти ски ва ле и дру ге пу ко ти не, да им 
снег не би про дро уну тра; тре ће су по кри ва ле кров су вим ли шћем и ивер јем. 
Ма ло да ље, око ко шни ца сме ште них у шу пљем др ве ћу пче ле су др жа ле збор, 
ка ко да оси гу ра ју од сне га сво је ку ће.

И где год је ко га срео од бу ба и зве ри, све су би ле из не на ђе не на глим мра
зем, ко ји је на го ве шта вао ско ри снег. кр ти це су за тва ра ле ула зе у сво је под зем не 
ход ни ке, ја зав ци, ко ји се ни су пре ко ле та оси гу ра ли, ју ри ли су са вре ћа ма ку ку
ру за и пше ни це. Сва ка је звер ка снаб де ва ла сво ју ја зби ну су вим ли шћем, да 
има то плу по сте љу пре ко зи ме.

кад ви де шум ских дух, да се ни ко у ње го вој кра ље ви ни ни је на дао та ко 
ско ром сне гу, по ђе да га за др жи још не ко ли ко да на. он је мо гао да бу де час не
ви дљив, час ви длив, час да ле ти, час да хо де по зе мљи, ка ко му је кад тре ба ло, те 
се сад бр зо ди же над обла ке. кад та мо а снег се већ спре мио да па да, че као је 
са мо за по вест ве тра па да кре не на зе мљу. Шум ски дух га ста де мо ли ти да се 
вра ти у обла ке још са мо ко ји дан али снег је био не стр пљив. Хте ло му се да што 
пре кре не на пут. кад ви де шум ски дух да не ће да му усли ши мол бу, кре те се 
код ве тра.

– Ти си го спо дар обла ка, ки ша и сне го ва. Рас те рај снег да не пад не још не
ко ли ко да на на шу му, док се све зве ри не спре ме да га до че ка ју ка ко тре ба.

али је ве тар био не што љут, па уме сто да снег рас те ра, ста де га на го ни ти 
баш над шу му.

он да се шум ски дух ди же ви со ко до сун ца, па га за мо ли:
– Ти си го спо дар це лог не ба, рас то пи снег, не дај му да пад не на мо ју кра

ље ви ну још не ко ли ко да на, јер се сви у њој ни су спре ми ли за зи му.
а сун це по сла не ко ли ко сно по ва сво је све тло сти, да пре се ку пут сне гу, ко ји 

се већ, на го њен ве тром, упу тио у прав цу шу ме. Све тлост ис пад не пред ње го ве 
бе ле че те и пре пре чи им пут, те по пла ше не наг ну бе жа ти. Да је хте ло, сун це их 
је мо гло све у ки шу пре тво ри ти, али оно се за до во љи са мо ти ме што их оте ра 
на дру гу стра ну, у ва ро ши цу, где су де ца је два че ка ла да снег пад не.

Та ко се шум ски дух, као и сва ки пра ви краљ, бри нуо о сво јој кра ље ви ни.
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Све ти ни ко ла и де да Сне шко

Све ти ни ко ла има у сво јој ку ћи ви ше игра ча ка, не го што их има у фа бри ци 
где се из ра ђу ју. али ма ко ли ко их имао, кад до ђу да ни да се де ци де ле по

кло ни, ипак му по не ста не, па не зна шта да ра ди. по не кад иде код Бо жићба те, 
да од ње га по зај ми, али ни он не мо же мно го да му да, јер би по сле ње му по не
ста ло кад до ђе Бо жић. а по не кад му се у не во љи на ђе де да Сне шко.

Та ко је и ове го ди не све ти ни ко ла устао ра но уочи свог имен да на, по ре ђао 
у тор бу пре ко сто ти ну лоп ти и исто то ли ко па ја ца, лу та ка, вој ни ка од оло ва, 
же ле зни ца и ауто мо би ла па обу кав ши бун ду спу стио се на зе мљу. али је за час 
све то пла ну ло. не где је кри шом иза вра та оста вио лоп ти цу, не где под ја стук 
спу стио лут ку, не где иза пе ћи ма цу од со мо та, и тор ба се бр зо ис пра зни ла. За то 
се све ти ни ко ла мо рао не ко ли ко пу та да вра ћа на не бо и да пу ни сво ју тор бу.

Та ко је де лио по кло не до са ме по но ћи, али му оста не пет се ла и јед на ва ро
ши ца, за ко је му ни је сти гло игра ча ка.

– а та мо, као на па кост, има та ко мно го де це, по ми сли све ти ни ко ла, на
ста ће ве ли ка дре ка ако и њи ма што год не по кло ним.

у не во љи, по ђе код Бо жићба те, али га не на ђе код ку ће. а ноћ је по ла ко 
про ми ца ла и бли жи ло се ју тро, кад ће де ца ста ти да за ви ру ју по со би да ви де 
шта им је пре ко но ћи до нео све ти ни ко ла. он да му опет па де на ум де да Сне
шко, ње гов су сед, ко ји је ста но вао на нај ви шој пла ни ни и бри нуо се о сне жним 
обла ци ма. И по ђе код ње га да га за мо ли да пу сти на она се ла и ва ро ши цу снег, 
ка ко би се де ца об ра до ва ла. кад је сти гао на врх пла ни не, де да Сне шко је био 
ма ло при дре мао на сво јој бе лој по сте љи. на гла ви му је би ла бе ла шу ба ра, на но
га ма бе ле чи зме а по крио се бе лом бун дом. а и пе ћи на у ко јој је ста но вао сва се 
бли ста ла од бе ли не. пра го ви су у њој би ли од ле да, са та ва ни це су, исто та ко, ви
си ле ле де не све ће и сно по ви, и сту бо ви на ула зу би ли су ле де ни. клу пе, сто ли це 
и сто ло ви код де да Сне шка би ли су на чи ње ни од сне жних сме то ва, од њих је, 
та ко ђе, би ла и ње го ва по сте ља, а за сто ри и чар ша ви би ли су ис тка ни од иња. 
Дру ги би се чо век смр знуо, да са мо кро чи та мо, али је де да Сне шко био на ви као 
на хлад но ћу, и би ло му је та мо та ко при јат но као да се гре је на про лећ ном сун цу.

– от куд ти у ово до ба но ћи? за чу ди се де да Сне шко угле дав ши све тог ни ко лу.
– До шао сам да те не што мо лим, де да Сне шко, јер знам да имаш до бро ср це 

и да мно го во лиш де цу.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

кад све ти ни ко ла по ме ну де цу, де да Сне шко во ли це се раз ву че у до бро ћу
дан осме јак. он по гла ди бра ду па ре че:

– е, ако се ти че де це, он да мо ли! За њих ћу све учи ни ти.
Та да му све ти ни ко ла ис при ча, ка ко му је опет по не ста ло игра ча ка за де цу 

из пет се ла и јед не ва ро ши це, па не ма чи ме да их об ра ду је за свој имен дан.
– а код њих још ни је пао снег, до да де све ти ни ко ла, па сам до шао да те мо

лим, да по шљеш од мах та мо не ко ли ко сне жних обла ка, не ка се де ца об ра ду ју 
бар ње му кад се про бу де.

– пра во да ти ка жем, не мам још мно го сне га, за бри ну то од го во ри де да 
Сне шко. Тре ба ло је њи ме за су ти то ли ке њи ве, да би се се ме очу ва ло, тре ба ло је 
по кри ти воћ ња ке, да се од мра за не смр зну; по сла ти га у шу ме, да би се по то ци 
и из во ри об но ви ли; про стр ти га по пу те ви ма, да би се ља ци лак ше на са о ни ца ма 
ву кли др ва за зи му. Тре ба ми снег на све стра не. али ћу ипак одво ји ти не ко ли ко 
обла ка и за де цу, не ка се и она об ра ду ју.

Ре кав ши то, де да Сне шко се спу сти у ма лу ува лу бли зу сво је пе ћи не, па 
ис те ра отуд го ми лу обла ка, као што па стир ис те ру је сво је ста до из обо ра. За тим 
их упу ти пре ма оним се ли ма и ва ро ши ци, где су де ца оста ла без игра ча ка.

– Бу ди сад без бри ге, ре че он све том ни ко ли. Та мо ће до зо ре на па да ти 
снег ду бок по ла ме тра. Има ће де ца до вољ но за сан ка ње. Ја не во лим без ну жде 
да ра си пам, али за де цу ће га увек би ти.

по сле ово га де да Сне шко опет оде на спа ва ње, а све ти ни ко ла свра ти 
сво јој ку ћи, об у че обич но зе маљ ско оде ло, па оде у онај крај, где су обла ци от
пло ви ли, да ви ди је су ли де ца за до вољ на. Сти гав ши до пр ве ку ће у ва ро ши ци 
ста де крај пло та че ка ју ћи да се из бу де. Снег је зби ља већ био на па дао ду бо ко 
по дла ни це и још је јед на ко си пао. Тад се отво ри про зор на ку ћи а ма ма по ви ка.

– Бр же, де цо, да ви ди те шта вам је пре ко но ћи по слао све ти ни ко ла.
Три де ча ка су из ле те ла на про зор и угле дав ши ва ро ши цу сву у сне гу, ра до

сно за гра ја ла:
– Све ти ни ко ла на бе лом ко њу! Све ти ни ко ла на бе лом ко њу.
Све тац он да кре те да ље, и где год је за стао чуо је ка ко се ма ли ша ни ра ду ју.
– Играч ке мо гу да се ку пе, го во ри ли су они, а снег не мо же.
И пра во су го во ри ли. Све ти ни ко ла се за то за до во љан вра ти ку ћи, опет на 

бе лом ко њу, ка ко је и до шао.
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Ви ли на кћи

по ђи те кроз шу му ста зом пра во, он да скре ни те ле во, па код ја ру ге де сно, 
за о би ђи те шу ма ре ву ку ћу, па опет кре ни те ле во и кад нај зад уда ри те још 

јед ном на де сно, у прав цу ста ре бу кве, та мо је пањ где жи ви ви ли на кћи.
Ви ли на кћи је ма ла, ма ла де вој чи ца, ве се ла као леп тир, а леп ша од ње га. 

она је љу би ми ца це ле шу ме. Бу бе, па у ци, ко мар ци, свит ци, мра ви, па туљ ци, и 
пче ле, сви во ле с њом да се игра ју. кад по ђе да ле ко у шу му, па туљ ци је чу ва ју да 
се не упла ши од ву ка или ме две да. кад пад не мрак, свит ци до ле те да јој све тле. 
кад за дре ма пче ле и ко мар ци зу је, да је што пре успа ва ју. ако јој се не где пу ту је, 
мра ви од ча ши це жи ра на пра ве ко ли ца па се по њих два де сет у њих упрег не, те 
је во зе по шу ми. ако по же ли да се љу ља па у ци на чи не за час љу ља шке, обе се их 
о ка кву гран чи цу и ма ла ви ла се њи ше на њој по цео дан.

али се јед ног ју тра ма ла ви ла, не ста шни ца, ис кра де од сво јих дру го ва, па 
са ма по бе же на ре ку. Хте ло јој се да се ма ло по во ди про во за. Сед не на лист бу
кве, што је ста јао у во ди крај оба ле, и оти сне се на ње му као на чам чи ћу, низ та
ла се. пло ви ла је та ко она, пло ви ла и би ла мно го ве се ла, по сма тра ју ћи кра је ве 
кроз ко је је те кла ре ка. Зе чи ћи са оба ле су је за ди вље но гле да ли; ни кад ни су 
ви де ли та ко ма ле ви ле. пат ке што их је сре та ла ду бо ко су јој се кла ња ле а пти це 
ле те ле крај ње оба лом.

Све је би ло не мо же би ти леп ше, али не сре ћа се увек из не на да до го ди. на и
шав ши на не ку ма ти цу, ча мац ма ле ви ле, лист бу ков, пре вр не се и она упад не у 
ре ку те се уда ви. а кроз не ко вре ме та ла си из ба це на оба лу, на зе ле ну ли ва ду, 
те ло ма ле ви ли не кће ри.

Ту да слу чај но на и ђе вра бац, њен су сед, па кад ви де да је си ро та ма ла ви ла 
умр ла прх ну од мах да ја ви ње ним при ја те љи ма. Та ко се глас о смр ти ви ли не 
кће ри бр зо ра ши ри по шу ми, и ње ни дру го ви па туљ ци отр че да од не су вест 
мај ци, ста рој ви ли. Тр ча ли су што су игда мо гли и на ђу је ви ше по сте ље не ког 
бо ле сног зе ца, ко га је не го ва ла.

Чим ви ла чу шта се до го ди ло ње ној кће ри по ју ри исти на као ве тар хи тро 
на ли ва ду, али се па туљ ци ма учи ни да ни су зе не пу сти.

– Ве ли ка ви ла је не ми ло срд на, ре че пр ви па ту љак гла сно пла чу ћи, ни ма ло 
не жа ли сво ју кћер.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

– Си гур но зна на чин на ко ји ће је ожи ве ти, при ме ти дру ги па ту љак; чуо 
сам да ви ле не уми ру.

Та ко у раз го во ру и они по ју ре за ви лом, да ви де шта ће би ти. али тек што 
стиг ну на ли ва ду крај ре ке, ви ла им за по ве ди да од мах по ђу да тра же ис точ ни 
ве тар и што пре га до ве ду на ли ва ду; јер ако га пре ве че ри не на ђу и ма ла ви ла 
за но ћи мр тва, ни ко јој ви ше не мо же по мо ћи.

Чув ши ову за по вест по ју ре па туљ ци и сви дру ги при ја те љи ви ли не кће ри 
да тра же ис точ ни ве тар, али као за па кост од ње га ни тра га ни гла са, јер је већ 
би ло пре ва ли ло под не. Је два у зло до ба, кад се сун це ста ло кло ни ти за ла ску, 
на ђу га у ја ру зи, за ву као се и ћу ти.

– Ма ла ви ли на кћи је умр ла, хај де бр зо до ње, јер ће ско ро ноћ, до вик ну му 
па туљ ци.

И ве тар је мно го во лео љу би ми цу па ту ља ка и бу ба, па се од мах диг не из ја ру
ге и за трен ока се на ђе на ли ва ди. угле дав ши га ста ра ви ла га за гр ли пре кли њу ћи:

– ожи ви мо ју ма лу кћер, мо лим ти се, ожи ви је што пре, јер ће кроз ко ји 
час за ћи сун це и би ће ка сно. ожи ви ми је, ти је ди ни то мо жеш учи ни ти.

а ис точ ни ве тар ста де пр во ти хо, ти хо, па он да све ја че ду ва ти у кри о ца ви
ли не кће ри, не би ли их по кре нуо. За њи ха се од ње го вог да ха окол на тра ва, по
том шу ми ца око ли ва де, а кри ла ма ле ви ле још не по крет но ле жа ху. Ње ни дру
га ри, ми сле ћи да је ни ве тар не мо же да ожи ви, ста ну пла ка ти гор ко, кад он још 
јед ном из све сна ге ду не и ње на кри о ца се ла га но по кре ну, очи јој се за чу ђе но 
отво ре, као код де це про бу ђе не из ду бо ког сна.

– ожи ве ла је, ожи ве ла на ша ма ла ви ла, по ви чу ра до сно ње ни дру го ви па
туљ ци, а ма ти је узе у на руч ја и оба су по љуп ци ма.

а кад се ис точ ни ве тар опет вра тио у ја ру гу, по са де мра ви ма лу ви лу у ко ли
ца на чи ње на од жи ро ве ча ши це и по ве зу је ње ној ку ћи. крај ко ла по ђу свит ци 
са сво јим све ћи ца ма, јер је већ па дао мрак, бу бе уде се нај леп шу свир ку, а ста ра 
ви ла се вра ти да про бди ноћ крај по сте ље бо ле сног зе ца.
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при ча о сви ци ма

на Злат ној ли ва ди би ли су се ис ку пи ли сви не бе ски ог ње ви. Му ње су би ле 
нај не мир ни је, ле те ле су с јед ног кра ја на дру ги, пре ска чу ћи се ме ђу со бом. 

Сун ца су се де ла на ва тре ним пре сто ли ма. Њи ма у бли зи ни ни је мо гао ни ко 
при ћи, то ли ко су би ла вре ла. Та моамо по злат ној ли ва ди игра ле су зве зде ко ло. 
оне су би ле ти хе и крот ке као ов це. Ме сец је ишао од јед ног до дру гог ко ла и 
сви рао им не ке ста рин ске пе сме те су оне игра ле.

на јед ном се ука за гро мов ник Или ја на Злат ној ли ва ди. Ишао је хи тро као 
олу ја, а очи су му си ја ле же же ним сја јем ог ња.

– Му ње, на по сао! – под вик ну он раз и гра ним му ња ма.
оне се као мо дра, ва тре на ко пља за час про би ше до ње га.
– од мах тре ба да се спу сти те на зе мљу над се ло Бе лу ли пу и да по ве де те 

со бом де се так обла ка. Ју че су се ља ци то га се ла мо ли ли од Бо га ки шу. ли ти ја је 
три пут про шла кроз се ло.

Му ње по слу шно од је зди ше ку да их је гро мов ник Или ја по слао, а он са 
Злат не ли ва де оде не куд да ље на не бо.

Зве зде пре ста до ше да игра ју ко ло, ме сец за у ста ви свир ку и одо ше да гле да ју 
ка ко му ње си ла зе на зе мљу.

– Бла го му ња ма! – ре ко ше Вла ши ћи – оне сва ки час иду на зе мљу, а ми не 
мо же мо да се мак не мо с не ба. Је ди на нам је шет ња по Злат ној ли ва ди.

– а зе мља је та ко ле па! – ре че Да ни ца, ју тар ња зве зда.
Та ко су зве зде раз го ва ра ле, а му ње се већ вра ти ше. Би ле су вр ло умор не; за 

не пу них де сет ми ну та пре ва ли ле су пут до зе мље и на траг.
– при чај те нам не што о Зе мљи! – за гра ја ше зве зде. – Је ли мно го да ле ко до 

ње? И ми би смо хте ле да је из бли за ви ди мо.
– Ми ли јар де ми ли јар ди ки ло ме та ра има од вас до Зе мље, – ре ко ше му ње. 

– а осим то га ви не мо же те да иде те куд хо ће те, као ми; ва ше су ста зе веч не и 
не про мен љи ве.

– И ја сам то ли ко пу та же лео да си ђем на Зе мљу, – уз дах ну Ме сец, – али 
знам, ако бих скре нуо са сво је веч не ста зе, ни кад се ви ше на њу не бих мо гао 
вра ти ти.

– о, ка ко див но у да љи ни све тлу ца Зе мља, – ре че ма ла зве зда Са ња ли ца – 
ипак се мо рам јед ном до ле спу сти ти, па ма се на не бо ви ше и не вра ти ла.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

Њој се при дру же и мно ге дру ге зве зде кли чу ћи:
– И ми ће мо се с то бом спу сти ти на Зе мљу бар јед ном.
а Ме сец им по че са ве то ва ти:
– не оста вљај те сво ју ста ру ста зу, ако са ње си ђе те, не ће те се ни кад ви ше 

вра ти ти.
– ако би сте се баш и мо гле вра ти ти, све ти пе тар вас не би ви ше при мио, и 

вр ло стро го би вас ка знио, – при ме ти Марс, ро ђак Зе мљин.
али те ма ле не ста шне зве зде ни су слу ша ле са ве та већ се ску пе у го ми ли цу 

и ста ну да ве ћа ју ка ко да от пу ту ју на Зе мљу. на ро чи то је зве зда Са ња ли ца би ла 
не стр пљи ва. Хте ла је час пре да от пу ту је и то са свим са ма, да би ужи ва ла бо ље 
у ле по ти ва си о не. За то се ис кра де од оста лих, оде у нај скро ви ти ји ку так Злат не 
ли ва де, ре ше на да се на сво јим зра ци ма за љу ља као на љу ља шци и ско чи на 
Зе мљу. И та ман она као злат на тра ка ми ну кроз ва си о ну, а дру ге је зве зде угле
да ју, па и оне ста ну да ска чу за њом. на Злат ној ли ва ди се на чи ни пра ва по
мет ња; мно ге зве зде ис ко че из сво јих стал них пу та ња и ста ну се су да ра ти.

у том се по ја ве све ти пе тар и гро мов ник Или ја. Све ти пе тар љу ти то вик ну:
– ка ква је то по мет ња! Шта је ва ма ма ло на Злат ној ли ва ди?
– не ке зве зде хо ће да ска чу на Зе мљу – од го во ри Са турн.
– не мо ра ју ска ка ти, јер мо гу по ги ну ти. не ка се ја ве ко је су, ја ћу их сам 

по сла ти на Зе мљу.
Та да се из дво је не ко ли ко ро је ва све сит них, не ста шних зве зда и ста ну 

пред све тог пе тра.
– по ђи те за мном, – ре че им он и од ве де их у сво ју ода ју, а та мо им још 

ка за: – од са да не ће те би ти зве зде, већ бу бе злат них гру ди и жи ве ће те увек на 
Зе мљи, у вре лом жи ту.

Та ко он ре че а ро је ви зве зда се пре тво ре у ро је ве све тлих бу би ца, сви та ца, 
ко је су се час па ли ле, час га си ле, као да ле ке не бе ске све тиљ ке.

по сле ово га, сви ци, ма ле жи ве зве зде си ђу на Зе мљу. И ка ко им је све ти 
пе тар за по ве дио, на ста не се у по љи ма где зри жи то.
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пче ли ца, зва на Во ско ва

у, дво ри шту се ља ко ве ку ће, у ко шни ци пле та ри, жи ве ла је пче ли ња по ро ди ца: 
,ма ти, отац и њи хо ва ма ла ћер ка. отац се звао Трут Во сак, мај ка Ма ти ца 

Во ско ва, а ћер ка се зва ла пче ли ца а пре зи ва ла се и она као ро ди те љи. по ро ди
ца Во сак је сво је пре зи ме до би ла по то ме што је жи ве ла у во шта ној ку ћи и што 
јој је цео на ме штај и по су ђе би ло во шта но, а и сва пче ли ња ва ро ши ца, сме ште
на у ко шни ци пле та ри, би ла је од во ска: кро во ви су ку ћа би ли њи ме по кри ве ни 
и ули це њи ме по пло ча не.

Ма ти ца и Трут су вр ло ле по вас пи та ва ли сво ју ћер ку, а на пр вом ме сту је учи
ла да бу де чи ста. Го во ри ли су јој да у шет њи ни ка да не тре ба да се за у ста вља по 
пр ља вим ме сти ма, не го да ле ти са мо где има цве ћа. Сем то га су је учи ли вред но
ћи; већ у пр вој го ди ни свог жи во та пче ли ца је по че ла да учи за нат, ко јим се од у
век ба вио пче ли њи на род: од ју тра до мра ка је ишла да ску пља мед, а уве че се са мо 
од ма ра ла у сво јој уској со би, на пра вље ној од во ска. Та ко је по ста ла нај чи сти ја и 
нај вред ни ја ме ђу сви ма сво јим дру га ри ца ма и у ко шни ци су је сви мно го во ле ли.

али мо рам при зна ти да је ма ла ћер ка Ма ти чи на и Тру то ва има ла и јед ну 
ма ну, исту ону ко ју мно га де ца има ју: би ла је и мно го не мир на и во ле ла да лу та 
по по љу, и кад тре ба и кад не тре ба. Та ко јед ног облач ног да на за мо ли она мај ку:

– пу сти ме, ма ми це, да ма ло про ше там по по љу! Мно го ми је вру ћи на у 
ко шни ци.

– не мо гу да те пу стим, – ре че Ма ти ца, – ви диш ка ко се ужа сан облак над
нео над шу мом. ако иза ђеш, ки ша те мо же уда ви ти.

пче ли ца се на пра ви да ће по слу ша ти, али чим јој мај ка при дре ма, ис кра де 
се из ко шни це и оде у по ље. у по љу је исти на би ло ле по, ли ва де су сна жно ми
ри са ле као и увек пред ки шу, и шу ма је бру ја ла као ре ка. пче ли ци се учи ни да 
бу бе бе же на гло ку ћа ма, као да су се од не че га мно го упла ши ле, да му ши це др же 
не ке уз не ми ре не збо ро ве, да леп ти ри гла вом без об зи ра ју ре са ли ва да.

– Шта ти је, те та ко ју риш? – упи та пче ли ца леп ти ра, што ми ну крај ње.
– Бе жи, бе жи ку ћи, сад ће ужа сан пљу сак, – од го во ри леп тир и од ле те да ље.
И ка ко он то ре че, ки ша се спу сти као из ка бла. За шу шта ли шће на шу ми са 

ми ли он гла со ва као кад пче ле упла ше но зу је, по ток по че мно го гла сно да пе ва, 
а јад на из не на ђе на пче ли ца се при пи с на лич ја ли по вог ли ста, да се бар ма ло 
скло ни од ки ше.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



661

________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

ки ша, исти на, кроз не ко ли ко ча са ка пре ста де, јер је та да би ло про ле ће, 
а про лећ ње ки ше су сре ћом крат ке. Са мо и под сво јим кро вом од ли по вог ли ста 
пче ли ца је по ква си ла кри ла и кад је по ку ша ла да по ле ти па ла је на ка мен под 
ли пом. око ло ка ме на је ста ја ла ве ли ка жу та ба ра ко ју пче ли ца нит је мо гла пре
ско чи ти, ни ти та ко мо крих кри ла пре ле ти ти. И већ она по че да пла че, а сре ћом 
ту да на и ђе не ки де чак не ста шко, ко га је та ко ђе ки ша ухва ти ла. он чу ње но 
плач љи во зу ја ње, освр те се, и кад је спа зи она ко по ки слу, за га зи у ба ру и ди же 
је на свој длан, пре те ћи јој у ша ли:

– И ти си, не ва ља ли ца, си гур но по бе гла од сво је ма ме! али ни шта, ићи ће мо 
сад мо јој ку ћи да се ма ло осу шиш, па по сле иди у сво ју ко шни цу.

Де чак ју је та ко од нео на дла ну до сво је ку ће, а по сле је, кад се осу ши ла, пу
стио да од ле ти.

Са ве ли ким стра хом пче ли ца се вра ти ла у ко шни цу и за ку ца ла на во шта на 
вра та Ма ти чи не со бе. кад та мо а ње на мај ка, Ма ти ца, пла че и кад је угле да, 
уме сто да је ту че, за гр ли је и по љу би, сва срећ на што је опет ви ди. За тим до тр
ча и отац, ко ји је већ био оча јан због не стан ка пче ли чи ног. – И он јој опро сти 
по гре шку ма да је био мно го строг. За час се кроз це лу во шта ну ва рош про чу, да 
се ћер ка Тру та Во ска и Ма ти це вра ти ла срећ но, и све пче ле на гр ну да је ви де, 
за пит ку ју ћи ка ко се из ба ви ла. а пче ли ца им ис при ча о ми ло срд ном деч ку ка ко 
ју је спа сао.

– на је сен ће мо му од не ти ме да, – ре че Трут да ре жљи во, ма да је ина че био 
при лич но се би чан.

– од не ће мо на је сен ме да до бром деч ку – по ви чу и дру ге пче ле, њи не су се де, 
јер су мно го во ле ле пче ли цу.

Та да је би ло про ле ће, а у је сен су зби ла по кло ни ле деч ку пун ло нац ме да. 
Сва ка пче ла је упр ти ла на ле ђа по ка пљу ме да, па их је пче ли ца од ве ла ма ли
ша но вој ку ћи, те су ти хо, док је он спа вао, сру чи ле тај мед у ло нац, што су га 
на шле у ње го вој со би.

а он кад се про бу ди, си гур но се мо рао се ти ти ко му је тај дар до нео.
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Сат бу дил ник на пу ту

у ,не кој за ба че ној ва ро ши ци, у по пи ној ку ћи, жи вео је ста ри сат бу дил ник. 
,Жи вео је мир ним жи во том, као и оста ли ча сов ни ци. ују тру ра но, бу дио је 

по пу да иде на ју тре ње или ње го вог ма лог си на да по ђе у шко лу. у под не је са зи
вао уку ћа не на ру чак. И у сва ком ва жни јем ча су жи во та ку цао то пло и све ча но. 
Ње га су сви у ку ћи во ле ли као не ког ро ђа ка. Др жа ли су га увек на ор ма ну у со би, 
ски да ју ћи га са то га по ча сног ме ста са мо кад је тре ба ло да се очи сти и на ви је.

кад би по ро дич ни са вет имао што год ва жно да ре ша ва, са слу шао је и глас 
ста рог бу дил ни ка, зна ју ћи да ње го во ме тал но ср це же ли сва ко до бро по пи ној 
ку ћи. кад је нај мла ђи по пин син тре ба ло да по ђе у гим на зи ју, бу дил ни ков глас 
био је пре су дан. по пи ној же ни би ло је жао што се ра ста је са си ном, па је кроз 
плач ка за ла:

– Во ле ла бих да су ми сва де ца уз ме не, не знам шта ћу ра ди ти кад ан дра 
оде у гим на зи ју.

али је ста ри бу дил ник, дав ни при ја тељ ку ће, от ку цао за по вед нич ки реч по реч:
– у шко лу се мо ра ићи!
И та ко је и би ло. од лу чи ли су да ан дра иде у Бе о град, у гим на зи ју. Бу дил

ник је иду ћег ју тра у зо ру про бу дио ан дру да се спре ми за пут, а у се дам га опо
ме нуо да тре ба кре ну ти на ста ни цу.

кад је ма ли шан оти шао, бу дил ник је по ку шао да раз ве се ли мај ку свир ком 
и раз го во ром. Јер, мо рам при зна ти, ста ри бу дил ник увек је не што го во рио, ни
ка да га ни сте чу ли да ћу ти.

Два ме се ца по сле то га по штар до не се пи смо од ан дре, у ком је ста ја ло, 
од мах у по чет ку:

„ов де не ма ко да ме бу ди за шко лу, па че сто за доц ним. Мо лим те, ма ма, по
шљи ми наш бу дил ник, и то што пре.“

кад је то ма ма про чи та ла, за пла ка ла се и по че ла да спре ма па кет за свог 
ма ли ша на. уме си ла је ко ла че, ку пи ла чо ко ла де и ја бу ка, па све сло жи ла у сан
ду че, а из ме ђу то га ста ви ла ста ри бу дил ник.

– Да ми тач но увек бу диш ан дру, ре кла му је, па га по ми ло ва ла као да је 
не ко пот пу но жи во ство ре ње.

у сан ду ку ни је баш би ло мно го при јат но, мо ра ло се ста ја ти не по мич но, је два 
ди шу ћи. али се ста ри бу дил ник ра до вао што ће на пут код де ча ка, и пе ву шио 
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

ти хо не ку ста рин ску пе сму. пе ву шио та ко, пе ву шио, па и за спао, а кад се про бу
дио, већ је био у во зу. око ње га су раз го ва ра ле не ке же не о сво јој де ци. по њи
хо вим гла со ви ма бу дил ник ра за зна да их је три: јед на је го во ри ла мно го тан ко, 
дру га мно го де бе ло, а тре ћа се је два чу ла.

– Слу ша ли вас син, го спо ђо? упи та же на тан ког гла са сво ју су сет ку.
– Бо га ми, не слу ша нај бо ље, по жа ли се го спо ђа што је ти хо го во ри ла. Ја вио 

ми је да има две двој ке, па идем да га оби ђем.
– ни мој ни је бо љи, ре че пр ва го спо ђа. Идем код ње га...
И та ман је хте ла још не што да ка же, а из сан ду че та се ја ви бу дил ник:
– Ти ката ка, по пин син, бо га ми, до бро учи. Са мо не ма ко да га бу ди ују тру, 

па ме не ша љу ра ди то га у Бе о град.
Же не упла ше но ско че, не мо гу ћи да од ре де ода кле глас до ла зи. под ви ре 

под клу пу, за гле да ју у ход ник, ни ко га не ма.
– Си гур но се не ко из дру гог ку пеа уме шао у раз го вор, ре че тре ћа же на.
по сле ово га же не су се уми ри ле и на ста ви ле свој раз го вор, а за тим по че ле 

да пе ва ју.
Ста ром бу дил ни ку њи хо ва се пе сма ни је мно го сви де ла, па по че, што је гла

сни је мо гао, нај леп шу од пе са ма ко је је знао. Же не опет за чу ђе но ско че, под ви
ре под клу пу, за гле да ју у ход ник, али ни ка ко да про на ђу пе ва ча. Чув ши пе сму 
до ђу и оста ли пут ни ци, ску пи се це ла го ми ла, а бу дил ник је пе вао све леп ше и 
леп ше, као не кад у сво је мла де да не.

– Си гур но је у ко ме од ових за ве жља ја ра дио, дру го ни шта не мо же би ти, 
ре че је дан уче ник. ни је се ваљ да чо век мо гао за ву ћи у ова ко ма ли про стор.

– Мо жда не ко се ди на кро ву и пе ва, ре че не ка де вој чи ца.
– Мо жда је у сан ду че ту, ка вез са ка на рин ком, ја вио се не ко тре ћи.
Та да на и ђе кон дук тер, па ви де ћи да се свет уз не ми рио ре че:
– То пе ва по пин бу дил ник. но сим га ње го вом си ну у Бе о град. не мо же 

деч ко сам да се бу ди за шко лу, па му мај ка ша ље сат.
Тек што је кон дук тер ка зао, бу дил ник пре ста де да пе ва и сво јим ја сним 

гла сом од бро ја до де вет.
– Де вет је, зна чи већ смо у Бе о гра ду, по ви ка свет и ужур ба се.
Бу дил ни ку је ку ца ло ср це да ис ко чи. Је два је че као да угле да свог ма лог 

при ја те ља. ни је про сто ве ро вао се би, кад по сле не ко ли ко ча са ка чу ње гов глас:
– Где је, где је ма мин па кет?
не ко ски де сан ду че са по ли це и оно се на ђе у на руч ју ма ли ша но вом. Чув ши 

да у сан ду че ту ку ца ср це ста рог до ма ћег при ја те ља, де чак до вик ну кроз пу ко ти ну:
– До бро до шао! Че кам те већ три да на. ала ће сад да се жи ви.
И за до вољ но одо ше де ча ко вој ку ћи. Ма ли ша ну се чи ни ло да су му до шли 

ма ма или та та, а ста ри бу дил ник се ра до вао што је код ње га, у Бе о гра ду.
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До бри дух чу вар

Ви шњи на ма ти је си ро ма шна се љан ка. Има са мо на врх бре га ма лу ча тр љу, 
уза но дво ри ште око ње, јед ну ко зу и јед ну ко кош. по не кад над ни чи код бо га

тих се ља ка и до не се отуд про је или хле ба за Ви шњу, а по не кад не ма у се лу по сла, 
па око па ва свој ма ју шни врт иза ку ће и пре де за имућ ни је же не. Ра ни је је по ла
зе ћи на над ни цу во ди ла и Ви шњу са со бом, али кад је де вој чи ца по ра сла по че ла 
је да је са му оста вља код ку ће.

ка да је пр ви пут по шла без ње на рад у се ло, ре кла јој је:
– кром пи ра имаш у вр ту иза ку ће. Ис ко пај дватри, па ску вај се би за ру чак. 

а до ве че ћеш има ти про је, ако ми га зда пе ра дад не. И па зи на ко зу да не по бег не; 
ве жи је за брест.

по том је ма ти узе ла сво ју жу ту ста ру ма ра му, пре ба ци ла мо ти ку пре ко ра
ме на и из гу би ла се у су сед ној че сти.

а де вој чи ци се игра ло па је се ла под шљи ву пред ку ћом и ста ла да ме си 
хлеп чи ће од бла та. на ме сти ла је та ко три де сет лоп ти ца и ста ви ла их на сун це 
да се пе ку. За тим је на пра ви ла ма ли обор, за гра ди ла га пру ћем, и по ре ђа ла по 
ње му пу но пра са ца од зе мље. Игра ла се та ко, игра ла, па и за бо ра ви ла за ру чак.

на јед ном осе ти да ми ри шу ку ва ни кром пи ри и по тр ча у ку ћу да ви ди да јој 
се ма ти ни је слу  чај но вра ти ла. а ли у ку ћи ни је ни ко га би ло. Све је сто ја  ло 
она ко ка ко је оста ло кад је иза шла да се игра. Жу ти грн ча ни су до ви су, мир но 
спа ва ли на по ли ци, зде ле су не дир ну те би ле у до ла пу, бре зо ва ме тла се од ма ра ла 
иза вра та, ко тур на че кр ку ни је се окре тао. Са мо су на ва тру би ле ста вље не две 
но ве гра не и у цр ном ту ча ном лон цу ку ва ла се че ти ри ве ли ка кром пи ра.

Ви шња отр ча у врт иза ку ће и при ме ти по све жој зе мљи да је јед на ку ћи ца 
од гр та на. Де вој чи ца та да по ми сли да је ма ти кри шом до шла и, док се она игра ла, 
ста ви ла ру чак да се ку ва. За то спо кој но иста ви ло нац и се де да ру ча.

али са мо што је ољу шти ла кром пи ре, кад ето ти ста рог про сја ка на вра та. 
у ру ци му ве ли ка по цр не ла то ја га, а лак то ви ис па ли из ру ка ва. он се де на праг 
не ре кав ши ни ре чи.

– Је си ли гла дан, ста ри? осло ви га Ви шња по вер љи во, јер се ни је бо ја ла 
ста рих про сја ка.

– Мо гао бих за ло гај про гу та ти, од го во ри он бла го дар но, па пру жи ша ку.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

Ру ча ли су та ко ћу те ћи, кад на јед ном, са мо што је Ви шња окре ну ла гла ву, 
про сја ка не ста де. уве че је Ви шња ис при ча ла мај ци шта се до го ди ло и пи та ла је 
да мо жда она ни је кри шом до ла зи ла. али ма ти од го во ри да ни је гла ве ди гла 
с ко па ња и да је си гур но не ко од су се да хтео да се на ша ли.

Су тра дан, опет по ђе ма ти у над ни цу да ко па и ре че Ви шњи да уку ва се би 
ша чи цу па су ља, а нај пре да по чи сти ку ћу. пре по ру чи јој опет и да на ко зу и 
ко кош па зи. За тим се, као и про шлог да на, по ве за, за ба ци мо ти ку на ра ме и оде; 
а Ви шња пр во си ђе на во ду, али кад се вра ти, ко зе већ не бе ше на ко ноп цу. Де те 
од мах по тр ча да је тра жи и за бо ра ви на ру  чак. Тек око под не је на ђе и сва 
умор на по ђе ку ћи ми сле ћи ка ко би до бро би ло да се опет не ко на ша лио и 
уку вао јој ру чак. И зби ља, до шав ши, на ђе крај ва тре ло нац с па су љем и ку ћу 
по чи шће ну. Бре зо ва ме тла се опет од ма ра ла иза вра та, лон ци и зде ле би ле на 
свом ме сту, као да ни ко ни је у ку ћу ула зио. Ви шња за до вољ на што јој се же ља 
ис пу ни ла се де да ру ча. кад ето ти опет истог про сја ка спу сти се на праг ни шта 
не го во ре ћи.

Ви шња га опет по ну ди:
– Мо жда си гла дан, хо ди да за јед но ру ча мо.
– Мо гу узе ти ка ши ку, две, ре че про сјак и при ма че се сто лу, али је јео по ла ко 

и без во ље као да ни је про сјак.
И опет са мо што се Ви шња окре ну ла, он је за ва рао траг и из гу био се.
кад се уве че ма ти вра ти ла, Ви шња јој ис при ча ка ко јој је опет не ко ску вао 

ру чак, а ма ти при ме ти да ће би ти си гур но не ка од су се да.
Та ко се до го ди ло и тре ћег да на. по шав ши на над ни цу ма ти ре че Ви шњи да 

на ку пи др ва у шу ми и да се би ску ва не ко ли ко ли ски зе ља. али то га да на Ви шња 
до зна де из не на да ко јој кри шом ку ва ру чак. Чим је ма ти оти шла, она по ђе да 
ку пи др ва. у шу ми се, ме ђу тим, се ти се да је та јан стве на су се да већ мо жда на
бра ла зе ље и по шла да га ку ва, и ре ши се да увре ба ко ја је. За то ти хо, на пр сти ма, 
оби ђе око ку ће и про ви ри кроз брв на. кад по ред ог њи шта се ди ста рац сав бео 
као да му је не сто не го хи ља ду го ди на.

Ви шња по ми сли у чу ду:
– ко ли је ово? Си гур но је из дру гог се ла, јер ни је, ви дим, ни ко од на ших 

су се да.
она при та ји дах да ви ди шта ће да ље би ти, а не по зна ти ста рац бо ље пот пи ри 

ва тру, ста ви ша ку зе ља у ло нац и при ма че га пла ме ну.
Ста вив ши ло нац уз ва тру ди же се да по ђе, али Ви шња бр зо утр ча у ку ћу и 

пре пре чи му пут.
– Из ко га си ти се ла, чи ко? упи та га она и са же се же ле ћи да га по љу би у ру ку, 

као што обич но де ца у се лу чи не.
а ста рац јој ста ви бла го ру ку на те ме и ре че:
– Ја сам ваш до ма ћи дух чу вар. Ја се бри нем на ро чи то за за до вољ ство и 

здра вље де це у ку ћи.
– а где жи виш, ка ко те до сад ни сам ви де ла? упи та Ви шња.
– Жи вим да њу под кро вом ва ше ку ће, а но ћу спа вам на ог њи шту. До сад 

ни сам имао по тре бе да си ла зим ис под кро ва, јер тво ја ма ти ни је од ла зи ла у над
ни цу, од го во ри јој до бри дух чу вар.
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– а знаш ли ко је онај про сјак што је ру  чао са мном два пут? по вер љи во 
упи та Ви шња.

– То је су се дов до ма ћи дух чу вар; био је по шао да ме не оби ђе, па кад те угле
дао пре тво рио се у про сја ка. Хтео је да ви ди да ли си ти до бро де те. по сле је 
за ва рао траг и по пео се код ме не под кров.

Ре кав ши ово, ста рац опет по ми ло ва де те и уз не се се по ла ко кроз ши ро ки 
се о ски дим њак на та ва ни цу. оти шао је сва ка ко да се од ма ра.

ота да се Ви шња ни је ви ше чу ди ла ко јој по ма же да свр ши по сло ве, кад јој 
ма ма оде на над ни цу.
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Гра ну ло је про ле ће

про бу ди се из не на да ме двед у сво јој пе ћи ни. Из над гла ве не што му је ху ја ло.
– Шта ли ће то би ти? по ми сли он. ни је ваљ да већ про ле ће; ни су ваљ да већ 

по то ци на бу ја ли! Чи ни ми се да сам спа вао са мо не де љу да на.
али ме двед се ва рао да је спа вао та ко ма ло. Чи та ва че ти ри ме се ца он је 

про вео у сну. За то вре ме из над ње го ве пе ћи не ду ва ли су ве тро ви, па да ли сне
го ви, ју ри ли глад ни ву ци и ли си це, тр ча ли лов ци и пси за зе че ви ма, и нај зад је 
до шло и про ле ће. Ху ка ко ју је чуо би ла је ху ка на бу ја лог по то ка, што је те као 
из над пе ћи не.

Та ман се ме двед про те гли и по тра жи да је де, а млаз во де про би та ва ни цу 
пе ћи не и сру чи се на ње го ва ле ђа. Во да је, раз у ме се, би ла хлад на и пу на сне га, 
те се ме двед бр зо раз дре ма. по ту ри ша ке под млаз и до бро се ис пљу ска, он да 
се из бри са ма хо ви ном ко је је имао до ста у пе ћи ни, па по ла ко иза ђе на по ље. 
у по чет ку го то во ни је умео да ко ра ча, јер му се но ге ни су би ле пот пу но раз др
ма ле, па је сва ки час па дао, спо ти чу ћи се о бу се ње и жи ле. Ипак, успе да се поп
не на бре жу љак, ода кле се ви де ло се ло. Ме двед ту се де на пањ, по сма тра ју ћи 
ка ко се де ца се о ска ју ре око ре ке.

ни је по се део ни де се так ми ну та, кад ето ти уз бр до и ја зав ца. кла тио се у 
хо ду као да је пи јан, јер га је свеж ва здух био опио.

– Чу до си се ти већ про бу дио? упи та ја за вац ме две да.
– ушла ми во да у пе ћи ну, од го во ри ме двед до бро ћуд но. а шта је те бе про

бу ди ло?
– Ме ни пре ко но са и ле ђа по че ле да ми ле бу бе. Вру ћи на им је већ у зе мљи 

па су се ус ту ма ра ле, хте ле би да иза ђу и оне на по ље. Та ко су ме про бу ди ле.
Го во ре ћи ово и ја за вац се на ме сти на кла ду и ста де с ме две дом по сма тра ти 

око ли ну.
За то вре ме јеж је још слат ко спа вао у сво јој ја ми. али, из не на да, и он осе ти 

ка ко му се не што оба ви ја око бо дљи и го ли ца га по ко жи. он се сав на ко стре
ши и ис пру жи њу шку.

– ко ме то у сну уз не ми ра ва? по ви че он, го тов да бо де.
а не ки му уми ља ти глас од го во ри:
– не љу ти се, то сам ја, бу ква; због ве ли ке вла ге и сун ца по че ле су на ко ре ну 

да ми ра сту мла де жи ли це, па су се та ко упле ле у тво је бо дље.
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– Зна чи да се снег већ то пи, по ми сли јеж па и он из ми ли на по ље и упу ти се 
по ла ко на бре жу љак, где су се де ли на кла ди ме двед и ја за вац.

– Гле, је жа, по здра ве га они ве се ло. И ње га је не што ис те ра ло из ја ме.
а сун це је све ви ше пе кло, при бли жа ва ло се под не. Сва је шу ма на гло ожи

ве ла: у др ве ћу су пе ва ле пти це, по то ци се сме ја ли гро хо том и утр ки ва ли ко ји 
ће пре сти ћи у до ли ну.

– ала див но сун це си ја! уз вик ну ме двед и за до вољ но се про те же. Већ су ми 
сва ле ђа вре ла. а, гле, пе њу се уз бр до и ли ја и вук.

Зби ља су се пе ли уз брег вук и ли си ца, све но гу пред но гу и уз гред су раз го
ва ра ли:

– Већ сам од мра за до би ла ре у ма ти зам, жа ли ла се ли си ца. До бро је те се 
по чео то пи ти снег.

– И ме не бо ле ко ле на, ре че вук. про зе бао сам га зе ћи зи мус по цел цу. Је два 
че кам да се ма ло про сун чам.

Та да су се већ би ли ис пе ли на бре жу љак, па по здра вив ши ме две ди, ја зав ца 
и је жа и они сед ну на кла ду да се сун ча ју.

– До шли смо и нас дво је да се ма ло раз гре је мо и рас кра ви мо ста ре ко сти, 
ре че вук.

– не ма бо ље ба ње од сун ца, по твр ди ме двед. кроз ко ји час па ће си гур но 
до ћи и ве ве ри ца и зе че ви на сун ча ње.

И по го дио је. кроз не ко ли ко ча са ка до шла су два ста ра зе ца, па за тим три 
ве ве ри це.

– ка кво је то пе вач ко дру штво? упи та нај мла ђа ко ја се увек ша ли ла. по ре
ђа ли сте се као да ће те сад да за пе ва те у хо ру.

– па и хо ће мо, ре че ме двед. Ја сам се де ћи на сун цу сми слио јед ну пе сми цу.
– от пе вај нам је, от пе вај, ста ну га дру ги мо ли ти.
Ме двед ни је био мно го сти дљив, па се од мах диг не са кла де, ис пр си се и 

за пе ва сво јим ду бо ким ба сом, да се сва шу ма за хо ри:

Сне го ви се то пе и по то ци ју ре,
на сун ча ње ме две ди из пе ћи на жу ре.
Сне го ви се то пе, не ма ви ше ле да;
би ће ско ро ја го да, кру ша ка и ме да.

Ме две да су не ко ли ко пу та мо ли ли да по но ви сво ју пе сму, што је он са за
до вољ ством чи нио.

– ни сам зна ла да је ме двед пе сник, ди ра ла га је ве ве ри ца.
– Сад знај, од го во ри он охо ло, па на ста ви све гла сни је.
Дру жи на је би ла то ли ко за не та слу ша њем, да ни је ни при ме ти ла кад су се 

на брег ис пе ла де ца. Ме двед је и да ље пе вао, а де ци ни је би ло чуд но што га ви де 
да пе ва, јер су из де чи јих при ча већ зна ла да ме две ди мо гу да го во ре и пе ва ју. 
За то су му се спо кој но при дру жи ла. И та ко су пе ва ли до са мо га ве че ра, све док 
сун це ни је за шло, и док де ци ни је тре ба ло у се ло а зве ри њу у пе ћи ну.
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Чи ча на ис пи ту

Се део је чи ка Све то зар, гим на зиј ски слу жи тељ, у со би ци где се чу ва ју ге о
ме триј ски об ли ци, мо де ли за цр та ње, сун ђе ри и кре де, и с вре ме на на вре

ме до ме тао је др ва у ва тру. око ло, из учи о ни ца, про би јао би или љу тит глас 
про фе со ров или та нак гла сић ка квог одре ши тог уче ни ка. али то чи ча Све то
зар ни је чуо, уто нуо је био у ве ли ке бри ге: ка ко да се на ја ме кре да и сун ђе ри. 
Де ца као да их гу та ју. Ју трос им да, су тра ују тру већ опет тра же.

– Шта ра ди те с том кре дом, не гу та те је ваљ да, чу дио се чи ча. ако ова ко 
по тра је, шко ла ће про па сти.

Чи ка Све то за ра су ђа ци зва ли дру гим ди рек то ром, јер је нео бич но строг 
био и ме шао се у све и све знао. кад би ђак за доц нио, па стао пред вра та, ода кле 
се чуо већ глас про фе со ров, он би га ди рек тор ском стро го шћу упи тао:

– Ми слиш ли ти да се та ко учи шко ла? ако та ко про ду жиш, ми ће мо те бе 
на по ље. Гим на зи ја ни је ша ла.

ако ђак до би је двој ку, чи ча се од мах уме ша:
– не тр пи мо ми у шко ли рђа ве ђа ке. ако се не по пра виш, мо ра ћеш, бо га ми, 

на за нат.
кад пра ви ди рек тор за по ве ди ђа ци ма да се оши ша ју до гла ве, чи ка Све то

зар се без ика кве за по ве сти и на ро чи те пла те ста ра да то уче ни ци из вр ше. 
ухва ти пр вог ко ји на и ђе за чу пе рак па пи та:

– кад ти ми слиш да от се чеш ово. Знаш ка кву смо на ред бу из да ли.
Жи ве ћи ду го са ђа ци ма чи ча је на у чио мно ге ства ри ко је ни мно ги ме ђу 

њи ма за ви ше го ди на шко ло ва ња не на у че. Знао је, ко ли ко има ци клу са на род
них пе са ма. Знао је, да по го ди под мет и при рок у про стим па и раз гра на тим 
ре че ни ца ма. Знао је та бли цу мно же ња и ра чу на ње са де ци ма ли ма. Знао је ка ко 
се др жи ше стар, ка ко се ре же кар тон за ра зна ге о ме триј ска те ла. умео је без по
гре шке да очи та мо ли тву пре и по сле уче ња, и да ис при ча при чу о Хри сто вом 
ро ђе њу. Мо гао је од пр ве на ма пи да по го ди, где се на ла зе ко је пла ни не, ва ро ши 
и ре ке. Знао је да је зе мља окру гла. Знао је чак и ко је Це зар и на по ле он. а јед ном 
је, се де ћи у сво јој со би ци, из ду га вре ме на на цр тао не ку лоп ту са гип са ног мо
де ла. Јед ном ре чи, кад би се све са бра ло што је чи ка Све то зар знао из про гра ма 
ра зних раз ре да, мо гло би се си гур но са ку пи ти зна ња за чи та ва три раз ре да 
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гим на зи је. а ово је све на у чио ше та ју ћи од вра та до вра та учи о ни це и ослу шку
ју ћи да ли ђа ци до бро зна ју или љу те про фе со ра.

Ђа ци су га се бо ја ли као раз ред ног ста ре ши не или пра вог ди рек то ра; а ро
ди те љи кад би до шли у шко лу да се рас пи та ју ка ко им де ца уче, пр во би се рас пи
та ли код чи ка Све то за ра.

код ње га је жи вео ње гов ма ли ро ђак из се ла. кад је свр шио основ ну шко лу, 
чи ча га је упи сао у гим на зи ју. од сво је ма ле, те шко за ра ђе не слу жи тељ ске пла те 
чи ча му је ку пио све но ве књи ге, сам их сво јом ру ком увио и као пра ви ди рек
тор очи тао му го вор о то ме шта је гим на зи ја и на у ка. али по зна то је да не ким 
ђа ци ма ни сто ти на го во ра не по мог не, а у те је спа дао и чи чин пи то мац. кад је 
ви део сво је зло, чи ча га је узи мао пре да се и пре сли ша вао. али ни ње го ва учи
тељ ска ве шти на ни је по мо гла. Де чак је до нео двој ке у пр вом по лу го ди шту.

Та да се до го ди ло не што због че га су се ђа ци пр во мно го сме ја ли а по сле 
мно го чу ди ли. Јед ног ве че ра чи ка Све то зар ре че сво јој же ни:

– Же но, ја мо рам да по ла жем ис пит.
– Шта! упла ши се тет ка Ми ле ва, чи чи на же на, ми сле ћи да ли је чи ча при 

све сти.
– Мо рам да по ла жем пр ви раз ред гим на зи је. Знам ја то већ све. на у  чио 

сам пре сли ша ва ју ћи овог ле њив ца.
– не мој се под ста рост сра мо ти ти, та ко ти Бо га, пре кли ња ла је чи чу же на.
али он хо ће па хо ће:
– Знам ја то све. од ша ле ћу по ло жи ти. Хо ћу да по ка жем овим ман гу пи ма 

да то ни је та ко те шко као што они при ча ју.
Тет ка Ми ле ва ми сли ла је да ће чи чу про ћи же ља, па ни ко ме ни шта ни је ни 

при ча ла, бо је ћи се да га не исме ју. али је сам чи ча још истог да на раз гла сио ђа ци
ма да хо ће да по ла же ис пит, да би им по ка зао ка ко мо же да се учи.

– Стар си, чи ча, не ће те пу сти ти да по ла жеш, го во ри ли су му они.
– не бри ни те ви. при ват но има пра во да по ла же ко год хо ће, па био стар и 

сто го ди на.
И ка ко је на у мио, та ко и бу де. пре дао је мол бу ди рек то ру и ка зао:
– Мо лим вас са мо, да по зо ве те и ђа ке кад бу дем по ла гао. не ка чу ју чи чу. 

не ка ви де ка ко се учи.
Ди рек тор, раз у ме се, ни је ве ро вао да чи ча што год зна па га је од вра ћао:
– Та не мој, чи ча, шта ће ти то. Имаш хва ла Бо гу пла ту, ле по жи виш. Ма ни 

се глу по сти.
– а ја, хо ћу да по ка жем оном мом ле њив цу и они ма дру гим ка ко се учи. Са мо 

ви, мо лим вас, при ми те мол бу.
То га да на, кад је чи ча по ла гао, би ла је учи о ни ца пре пу на ђа ка. Ди рек тор 

им је на чи чи ну мол бу до пу стио да до ђу. Ско ро не ди шу ћи слу ша ли су ка ко 
ста ри ђак од го ва ра на пи та ња, ка ко ве што обр ће на та бли ше стар, ка ко мно жи, 
де ли, чи та, при ча. про фе со ри су са мо ви ка ли:

– До бро, чи ча! Та ко је, чи ча! осра мо ти вас све чи ча!
И сви су би ли мно го ве се ли. на ро чи то кад су про фе со ри са оп шти ли чи чи 

да је по ло жио. Ђа ци су ба ца ли ка пе у вис, че сти та ли му, гле да ли га с ди вље њем 
као да га пр ви пут ви де. Су се ди: пе кар, пи љар и ба ка лин до шли су по сле под не 
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код чи че на част, и ни су мо гли си ти да га се на слу ша ју. Чи нио им се мно го па
мет ни ји не го ју че, док ис пит ни је по ло жио. Чак је и је дан но ви нар, брат не ког 
ђа ка, до шао да се по раз го ва ра са чи чом, па да по сле пи ше о ње му у но ви на ма. 
Тет ка Ми ле ва са мо је пла ка ла од чу ђе ња и ра до сти.

а нај ви ше је овај до га ђај ути цао на чи чи ног пи том ца. упра во она ко, ка ко 
је чи ча же лео: до кра ја го ди не по пра вио је све двој ке, у дру гом раз ре ду био је 
вр ло до бар а у тре ћем по стао од ли чан. И чи ча ни је ви ше имао по тре бе да иде 
на ис пит, па ни је ни ишао. Ње го во се шко ло ва ње ту и за вр ши ло.
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Вр би ца у ра ју

Се део је Го спод ра но ују тру на Вр би цу не где у обла ци ма. Ми ње га са зе мље 
ни смо мо гли да опа зи мо, јер му је се да бра да би ла из ме ша на са бе ли ном 

обла ка, а ску то ви ње го вог огр та ча ни су се раз ли ко ва ли од бо је не ба. Ми ње га 
ни смо ви де ли, али је ви део он нас. Гле дао је кроз бе тон ске зи до ве па ла та као 
кроз ста кло, где мај ке кри шом ва де но ве сви ле не ха љи не за де цу што су још 
спа ва ла и ста вља ју их крај њи хо вих по сте љи ца. Ви део је ја сно кроз пу ко ти не 
ча тр ља ка ко си ро ма шне же не пре зо ре, док це ла ку ћа још спа ва, пе ру и кр пе 
ста ро оде ло за сво је ма ли ша не. Ви део је ка ко цр кве ња ци ужур ба но спре ма ју 
оде жде за све ште ни ке, ко ји ће пе ва ти на ли ти ји; ка ко бри шу бри жљи во злат не 
кр сто ве на цр кве ним бар ја ци ма. опа зио је где низ се о ске пу те ве хи та ју се љан ке 
у град на то ва ре не сно по ви ма мла дог вр бо вог пру ћа. Чуо је не чуј не ми сли и 
сно ве, де це; ви део је ка ко се си ро ма шни ма ли ша ни ра ду ју сво јим но вим за кр па
ма и бо га та де ца сво јој но вој сви ли.

И круп ним ко ра ци ма, као што ко ра ча ју мор ски ва ло ви и ве тро ви и све
тлост, ушао је Го спод у ду би ну не ба, у рај. а по ра ју је про ле ће леп ше цве та ло 
не го на зе мљи. крај ре ке се си ја ло у све тло сти ра зно бој но пру ће вр би но: цр ве но, 
злат но, пла во, на ран џа сто, сре бр но и зе ле но. И на дну во де се пре ли вао пе сак 
пун би се ра. Ве тро ви су би ли ра до сни, а ми ри си на зе мљи не по зна тог цве ћа за
пљу ски ва ли су Го спо да са свих стра на.

– Већ је и у ра ју про ле ће; од сил них бри га ни сам га до да нас ни опа зио! ре че 
он па се де на бре жу љак крај ре ке, раз ми шља ју ћи о не че му.

Раз ми шљао је тре ну так, а кад се ди гао, ли це му је би ло као у ста ра ца ко ји 
но се у џе пу да ро ве за сво је уну чи ће – све бла же но. он про шап та са мо две ре чи: 
„Хо ди те де цо!“ а са свих стра на ра ја до ле те ше ан ђе ли у ја ти ма, па да ју ћи му 
крај но гу, сле та ју ћи му на ру ке и ра ме на. Би ло је ту чуд но ва тих ма лих ан ђе ла. 
Јед ни су ли чи ли на бе ле пти це, дру ги на уцве та ле гра не во ћа ка, тре ћи на про
лећ не не мир не обла ке. Сви су са не стр пље њем оче ки ва ли да чу ју за што их је 
Го спод звао.

– Да нас ће мо ићи на Вр би цу у пла ву Вр би ну До ли ну, ре че им он, али пр во 
че кај те да вас све ча но оде нем.

он да Го спод по гле да бла го ан ђе ла што му је ста јао на де сном ра ме ну, па га 
упи та:
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– ка кво си ти оде ло имао за Вр би цу, кад си био на зе мљи!
– Имао сам црн ка пу тић са окр пље ним лак то ви ма, и ра ши ве не сан да ле.
– Да нас ћеш има ти ве нац и пâс од ју тар њих зве зда, а на но га ма ћеш но си ти 

сан да ле од се де фа, из ва ђе ног из рај ских шкољ ки, ре че Го спод.
– а у че му си ти на Вр би цу ишао? упи та он ан ђе ла крај сво јих но гу.
– Ја ни сам ни ка да ни био на Вр би ци, ма ма ни је има ла у шта да ме об у че. 

Ви рио сам са мо кроз про зор кад је по вор ка про ла зи ла по ред на ше ку ће, од го
во ри ту жно ма ли ан ђео.

– Да нас ћеш ићи у пр вим ре до ви ма. Би ћеш огр нут сун че вом све тло шћу, 
а на но га ма ћеш има ти сан да ле од пла ве не бе ске сви ле, чу се Го спо дов глас.

– а ти? обра ти се он по том ан ђе лу на сво јој де сној ру ци.
– Ја сам три го ди не ишао бос на Вр би цу у ха љи ни ци од по де ра ног ци ца, ја ви 

се кри ла ти ма ли шан.
– Да нас ћеш има ти ха љи ну и обу ћу од ме се че ве све тло сти, за по ве ди Го спод.
И та ко је ре дом оде нуо све ан ђе ле, а нај леп ше оне ко ји на зе мљи ни су има

ли шта да обу ку за Вр би цу. по том им ре че да оду у врт где су ра сла не ка жу та 
ми ри сна звон ца и да сва ки од бе ре по јед но. ан ђе ли по слу ша ше и жу то не бе ско 
цве ће, чим су га иза бра ли, по че да зво ни ја сним као сре бро гла со ви ма. он да 
по зва све це и за по ве ди им да во де раз дра га не ан ђе ле у пла ву Вр би ну До ли ну.

Го спод је са свог бре жуљ ка по сма трао ду го ли ти ју пред ко јом су пе ва ли 
све ци у сјај ним оде жда ма. Све ти пе тар је имао на гла ви бли ста ву кру ну и ишао 
пред сви ма. За њим је ар хан ђел Ми ха и ло но сио ва трен мач, а гро мов ник Или
ја, опа сан му ња ма, ишао по крај све тог ни ко ле. Хо ро ви ан ђе ла чу ва ра или су са 
стра не, об у че ни у ју тар њу све тлост. нај зад су сту па ле бес крај не по вор ке ма
лих ан ђе ла, ко ји су још као де ца до шли на не бо. не ки су ко ра ча ли по ла ко др же ћи 
се за ру ке, дру ги су леб де ли ва зду хом као злат не и бе ле пти це.

кад су сти гли у пла ву Вр би ну До ли ну све ци су сво јим све ште нич ким гла
со ви ма чи та ли мо ли тве, а ан ђе ли се раз ле те ли кроз до ли ну бе ру ћи вр бу. И та
ко је то у ра ју би ло чуд но ва то, што год су ви ше ан ђе ли бра ли пру ће, оно је све 
ви ше ра сло: где ода бе ру је дан прут, ник ну од мах дру га два; где год по га зе тра
ву, од мах ни че но ва мно го зе ле ни ја. За то је, кад су нај мла ђи ста нов ни ци не ба 
оти шли из пла ве Вр би не До ли не, она би ла још леп ша не го кад су у њу ушли.

*
Вра тив ши се са Вр би це, ан ђе ли су за те кли Го спо да где још се ди на бре

жуљ ку и сме ши се за до вољ но. они му та да про стре ше по сте љу од вр бо вог гра ња 
и успа ва ше га сво јом пе смом.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



674

Бог ста да Во лос

по шао уочи ус кр са чи чапе ра са сво јом же ном Ја го дом у тор да ви ди ко је 
ће јаг ње за кла ти за пра зник. Та кав је оби чај вла дао у њи хо вом се лу, да се 

за ус крс ко ље јаг ње, па ни су ни они хте ли да из о ста ну, иако су би ли си ро ма
шни и ни су има ли мно го ја га ња ца. Ви де ћи их да иду јаг њад су уми ља то за бле ја
ла ме ким и ве се лим гла со ви ма, а ов це, ко је су би ле ста ри је и зна ле чуд но ва те 
људ ске оби ча је, су зним бле ја њем су се ста ле не што до го ва ра ти.

– За кла ће мо Бе ка на, ре че ба ба Ја го да кад већ мо ра да бу де.
– не дам Бе ка на, упа де чи чапе ра, ње га нај ви ше во ли мој унук; не го мо

же мо Црн ку.
– не дам, бо га ми, Црн ку, го то во љу ти то од го во ри ба баЈа го да, њу нај ви ше 

во ли мо ја уну ка.
Та ко се ба баЈа го да и чи чапе ра ума ло не по сва ђа ше, јер ко је год би јаг ње 

пред ло жи ло јед но, дру го је ка за ло да је то јаг ње љу би мац по не ког уну че та – а 
уну чи ћа су има ли пе то ро, баш као и ја га ња ца.

– Да има мо па ра, мо гао би ку пи ти јаг ње код ко га у се лу, кад ни је жи ве ло у 
ку ћи лак ше се за ко ље, при ме ти ба баЈа го да.

– И то је исти на, по твр ди чи ча, али не ма се.
у раз го во ру та ко њих дво је про ђу по крај то ра у њи ву ла га но, ста рач ки. 

Ја гањ ци про ту ри ше ру ме не њу шке кроз огра ду, гле да ју ћи за њи ма ра до зна ло. 
не ки се чак про пе ше на зад ње но ге, на сла ња ју ћи гла ву на пру ће огра де, са мо 
да би бо ље ви де ли. Си гур но им се мно го сви ђа ла чи чапе ри на бе ла ко шу ља и 
ша ре не ча ра пе, и жу та ма ра ма на ба баЈа го ди ној гла ви. Мо жда су их сма тра ли 
за ка квог ца ра и ца ри цу или за ви ша би ћа, јер су им њих дво је нај че шће до но си ли 
ме ки ње и пу шта ли их на ли ва ду да се игра ју.

– До бро је, оти шли су, као да одах ну ста ра ов ца Бел ка, ба ба свих пе то ро 
ја га ња ца, и ле же крај пло та.

И ован пред вод ник се уми ри, опа зив ши да су за шли за њи ву и на ста ви да 
пре жи ва, а ли це му по ста де за до вољ но и са ња лач ко као у љу ди кад пу ше.

– Чи ме ће мо са мо де цу об ра до ва ти за пра зник, на ста ви ба баЈа го да раз го
вор кад су за шли за њи ву.

– на ћи ће се што год, од го во ри чи чапе ра. Знаш ка ко ми је ла ко на ду ши...
Хтео је да ка же да му је ми ло што не ће за кла ти ни јед но јаг ње, кад пред њих 

ис кр се не ки чо век си ро ма шног из гле да. пре ко ра ме на је но сио бе ло јаг ње шце, 
др же ћи га за но ге.
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– про дао бих га јев ти но, обра ти им се чо век и по гле да мо ле ћи во. Тре ба ми 
ко ја па ра за су тра шњи пра зник.

– не ма мо ти, бра те мој, ни ми, до че ка га чи чапе ра; а ле по ти је јаг ње шце, 
ни сам ско ро ви део та ко ле пог јаг ње та. по гле дај, ба ба, ка ко су му уми ља те очи 
као у ма лог Јо ве.

а си ро ма шни чо век ски де јаг ње с ра ме на и пу сти га на тра ву го во ре ћи:
– па ето, ако не ма те но ва ца, узми те га она ко, са мо ме при ми те да код вас 

про ве дем пра зник.
Њих дво је при ста ну и по ђу с њим ку ћи те ра ју ћи јаг ње пред со бом. Ба баЈа

го да је у се би ми сли ла: „Ште та би би ло за кла ти га: бе ло је као гру два бо жић њег 
сне га и па мет но гле да као де те“. а чи чапе ра се у се би ра до вао: „нај леп ше ће 
ми би ти ме ђу ста дом. не го ва ћу га као да се код ме не ојаг њи ло. а де ци ће ба ба 
за ус крс уме си ти пи ту од зе ља и си ра и да ће им ша ре них ја ја“.

До шав ши ку ћи го ста су по са ди ли на тро но жац за ни ску се о ску тр пе зу и из не
ли што су у ку ћи по сно има ли: хле ба, лу ка и чор бу од па су ља. Чи ча га је за пит ки
вао ода кле је до шао и има ли де ца и уну чи ћа. а гост му је при чао да је из дру гог 
окру га, пре ко не ке ве ли ке во де, и да не ма ни ког свог. За то вре ме је ба баЈа го да у 
дру гом кра ју ча сти ла дру гог го ста: на су ла му у зе мља ну зде лу ме ки ња из ме ша
них са со љу, на чу па ла му мла де тра ве и до не ла во де. уну чи ћи се још ни су би ли 
ис ку пи ли: јед но је чу ва ло кра ву на ли ва ди, дру го би ло са сви ња ма, тре ће ку пи ло 
су вар ке по шу ми, а дво је нај мла ђих оти шло са мај ком да бе ре зе ље.

кад су до шав ши ку ћи угле да ли бе ло но во јаг ње, сва ко је хте ло да бу де ње
го во. Ве за ли су му од мах око вра та пра по рац, за ки ти ли га се ле ном и од ве ли у 
тор да га упо зна ју са оста лим ста дом.

– не бих га сад за клао ни про дао ни по што на све ту, ре че чи чапе ра стран цу, 
опа зив ши ка ко су и уну чи ћи од мах за во ле ли јаг ње шце.

– не ка вам до не се сре ћу, од го во ри про сто стра нац и за мо ли да про стру 
по сте љу, јер је умо ран.

Ба баЈа го да спре ми чи сту по сте љу у но вом ва ја ту крај ли пе, а по сле ма ло и 
уку ћа ни лег ну да спа ва ју.

Чи чапе ра је био умо ран и ка ко скло пи очи за спа, а ка ко за спа усни да се 
на ла зи са ба баЈа го дом на не кој про стра ној ли ва ди, на ко јој је ра сла ви со ка 
тра ва и па сла без број на ста да ова ца и кра ва, и ко зе уз огра ду бр сти ле ли шће. 
а на сред те ли ва де, на ка ме ном пре сто лу се део њи хов гост, са мо леп ше об у чен: 
огр нут злат ним ру ни ма, са злат ном па ли цом у ру ка ма. у кри лу је др жао јаг ње, 
а крај но гу су му ле жа ле две ве ли ке бе ле ов це. кад му се чи чапе ра и ба баЈа го да 
при бли жи ше, он их осло ви:

– Ја сам Во лос, бог ста да. пре ру шио сам се ју че у си ро ма ха и од нео по јед но 
јаг ње они ма ко ји во ле и чу ва ју сво ја ста да. Јаг ње са мо је ли ва де до не ће вам сре ћу.

Ра но се про бу дио чи чапе ра и по тр чао у ва јат сво ме го сту, али ње га већ 
ни је би ло, пре ко но ћи је оти шао. Ње го ве ре чи из сна су се ме ђу тим об и сти ни ле: 
за крат ко вре ме је чи чапе ра сте као нај ве ће и нај леп ше ста до у се лу. а јаг ње ко је 
му је Во лос до нео по ста ло ве ли ки ован пред вод ник.
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Чо бан че и ла буд

Био не ки ма ли си ро ма шан чо ба нин ко ји се са мо јед ном го ди шње обу вао, 
све га јед ном јео пше нич ног хле ба, и са мо јед ном го ди шње пио мле ка, кад 

му се га зди ојаг њи ов ца љу би ми ца. Спа вао је у ку ћи ци од бр ва на, на по сте љи од 
се на, а ка ши ка и зде ла из ко је је јео би ле су од др ве та. ни је ма ли чо ба нин Иван 
ни шта имао, али се ње му чи ни ло да има мно го: ве ро вао је да је сва пла ни на, це ло 
не бо, и је зе ро и шу ма и све што очи ма ви ди ње го во. Ду ша је у ње га би ла бо га та.

Чим би ис те рао ста до у па шњак, Иван би од ла зио на оба лу је зе ра, ко је се 
на ла зи ло у пла нин ској ува ли и по ко ме је увек пло вио је дан ве ли ки ла буд. Је зе
ро је обич но би ва ло мир но и рав но као огле да ло и Ива ну се чи ни ло да је дан 
ла буд пло ви во дом а не ки дру ги ро ни кроз во ду. кад год би ла буд на је зе ру са
вио свој ду ги бе ли врат, са вио би и ње гов пра ти лац, ла буд под во дом; кад год би 
гор њи ра ши рио кри ла, ра ши рио би их и до њи. оста ли су чо бан чи ћи зна ли да 
се то огле да њи хов ла буд у је зе ру, али Иван ни је мо гао у то да ве ру је, ми слио је 
да под је зе ром ро ни не ки дру ги ла буд из до њег све та. Ми слио је да су бо ро ви 
ко ји су се огле да ли у во ди не ки са свим дру ги бо ро ви.

– ка да бих ја био ла буд, за гњу рио бих се под во ду, да ви дим ка ко је до ле, да 
ли је зби ља та ко ле по, ми сли ло је чо бан че.

И кад се ла буд по не ко ли ко да на не би на је зе ру ја вио, Иван је ми слио да 
си гур но ше та по до њем све ту и за ви део му је. Ми слио је да та мо све мо ра би ти 
оба сја но зе лен ка стом све тло шћу, као оно што се огле да ло у је зе ру, и да је не бо 
код њих, у том до њем све ту, он де где је код нас зе мља, и да др ве ће ду би на гла ви, 
а ку ћи це сто је на тра шке.

Јед ног про лећ ног да на ис те ра опет Иван ста до на па шу, па се де на ка мен 
крај је зе ра и за гле да се у во ду. а у во ди се бли ста ло про ле ће, баш као и у Ива но
вој пла ни ни. обла ци су се пре вр та ли пре ко гла ве, по је ла ма и бо ро ви ма ни ца ле 
бле дозе ле не све ћи це, а пти це ле те ле кроз во ду ла ко као кроз ва здух. Чак је и 
не ко чо бан че слич но Ива ну се де ло на ка ме ну. кад, ето ти ла бу да. пло вио је ти хо, 
пра во пре ма Ива ну.

– Ива не, рек не му он, за што увек се диш та ко сам крај во де? о че му ми слиш?
– Ми слим ка ко је на до њем све ту. Да ли би ми ти то знао ре ћи?
– То је тај на, од го во ри ла буд, али ћу ти ја, кад бу дем до ле од ла зио, до не ти 

што год по че му ћеш зна ти ка ко је на до њем све ту.
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Да ли је ла буд зби ља ишао та мо не знам, тек су тра дан га не ста не и вра ти се 
по сле пет да на, са зр ном би се ра у кљу ну. Спу стив ши га Ива ну на ша ку ре че:

– као пше ни цом код нас, овим се хра не пти це на до њем све ту.
Иван је не ко ли ко да на био ми ран, а он да ста де мо ли ти ла бу да да и ње га по

ве де со бом, кад опет по ђе на до њи свет.
– Та мо ни ко од о вуд не мо же да иде. И ја је два кри шом про ђем. на дну је зе

ра има по нор, ко јим оно оти че у под зем ни свет, па се ту да про ву чем; али де ца 
ту да не мо гу да про ђу.

Иван ста де да пла че, а ла буд му ре че:
– не пла чи, до не ћу ти са до њег све та опет што год ле по, са мо ако бу дем још 

јед ном та мо ишао.
ла бу да кроз не ко ли ко да на по но во не ста де, а кад се вра ти до не се Ива ну у 

кљу ну зр но зла та.
– ово је кап ки ше са до ње га све та, об ја сни му.
не де љу да на Иван је био за до во љан, али га опет по че мо ри ти ра до зна лост 

ка ко је та мо где ла буд та ко че сто од ла зи, па га ста не по но во мо ли ти да га по ве де 
со бом. по што га ни је мо гао со бом по ве сти, ла буд му и ово га пу та обе ћа да ће 
му с пу та до не ти ка кав дар, и до не се му зр но сре бра ве ли ко ко ли ко ле шник.

– То је шљу нак по ста за ма на до њем све ту, ре че ла буд, сад мо жеш зна ти ка ко 
су ре ке бли ста ве.

ла буд је ми слио да ће се чо бан че за до во љи ти нај зад, али је оно би ло све ра до
зна ли је и ни ка ко ни је да ва ло ми ра сво ме при ја те љу, те му он јед ном љу ти то ре че:

– Још са мо јед ном ти мо гу до не ти дар из под зем ног све та, али се ви ше не 
усу ђуј да ме мо лиш, јер ћу оти ћи и не ћу се ви ше вра ти ти.

Че твр ти пут му до не се ко мад же ле за го во ре ћи:
– од ово га су са гра ђе не сте не у до њем све ту. Сад знаш све и не мој ме ви ше 

ни шта пи та ти.
пре ва ри се ма ли Иван па и пе ти пут за мо ли ла бу да да га со бом по ве де, али 

је он са мо ћу тао и ту жно пло вио по је зе ру, а јед ног ле пог ју тра га не ста де и ви ше 
се ни кад не вра ти.

Рас пла ка се чо бан че па се ма ши ру ком у не дра да из ва ди да ро ве што их је 
до би ја ло од ла бу да не кад, кад се вра ћао са пу то ва ња, али у не дри ма на ђе са мо 
че ти ри ле па ка мич ка.
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при ча о мач ку кме ту

Ба ба ка та и ста ри ма чак кмет би ли су са ми на овом све ту. Њи хо ва ку ћа се 
на ла зи ла иза по след њих ку ћа, на бож јем по љу. око ло су ра сли ку ку ру зи и 

пше ни ца, те као не да ле ко по ток, ка кав се обич но сре та од мах иза град ских ку ћа, 
пун ра зних от па да ка је ла, кр па и хар ти је. Љу ди су сма тра ли да тај по ток ни је 
ни ма ло леп, али се мач ку кме ту, ви ди те, сви ђао. Та мо је на ла зио мо жда по што
год да по је де, а по кат кад се ле ти у ње му сва ка ко и ку пао. Глав но је: кад год га ба ба 
ка та не би на шла под кре ве том, ни иза пе ћи, ни на по ли ци, на шла би га на по то ку.

Жи вот кме тов ни је био бог зна ка ко уго дан. ни ба ба ка та ни је че сто има ла 
шта да је де, па ни је имао ни он. а би ло му је жао да ло ви ми ше ве. Ме ђу тим, ба ба 
ка та ни је мо гла да раз у ме ту ње го ву осе тљи вост и ве ро ва ла је да је лењ. За то се 
че сто жа ли ла су се ди ма:

– не ће да мак не ре пом. Дру ги мач ко ви, ви дим, ло ве ми ше ве, а он се укме ти, 
па све че ка на го то во. не зна да је два хра ним и се бе, а ка мо ли ње га.

при том би га ма ло уда ри ла пе ру шком и ре кла:
– Хај де, кме те, диг ни се!
Ипак, не тре ба ми сли ти да се ба ба ка та и кмет ни су сла га ли. Зи ми је кмет 

ле же ћи крај пе ћи ти хо прео, све док не успа ва ба ба ка ту; али би јој, ви де ћи је 
за бри ну ту, ско чио на кри ло. а она је ње му, кад не би има ла др ва да пећ на ло жи, 
пра ви ла по сте љу од свог ста рог ка пу та, да му не би би ло зи ма; и увек кад би се би 
ку пи ла ко ма дић ме са за ру чак, от се кла би пр во за кме та пар чен це. пра зни ком 
и не де љом по ла зе ћи у шет њу, во ди ла је и ње га со бом и раз го ва ра ла:

– Бо га ми ће, кме те, ку ку ру зи би ти до бри ове го ди не; има ће мо до ста про је 
и ка ча ма ка.

кмет би та да уна крст про шао кроз су се до ву њи ву, као да је хтео да из ви ди 
да ли је зби ља та ко.

пред зи му је с њим де ли ла сво је бри ге:
– ех, кме те, кме те, би ће ове го ди не стра шна хлад но ћа. Ви дим то по сво

јим ко ле ни ма, се ва ју ми. не знам шта ће мо нас дво је без др ва.
он би он да стао да ска че по со би, не би ли је раз ве се лио, и та ко је си ро ти ца 

за бо ра вља ла ма ло на сво је не во ље.
Ишао је та ко њи хов жи вот увек исто, кад јед не но ћи умре ба ба ка та, а 

кмет оста де сам, са свим сам.
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не ко ли ко да на је још лу тао ту жно по ку ћи, тра жио је си ро ту по гу ре ну же ну 
ко ја је ту не кад жи ве ла, че као да се вра ти, али, раз у ме се, она се ни је вра ћа ла.

До шли су не ки са свим дру ги љу ди: дво је де це, же на, и чо век, али ка ко ни су 
по зна ва ли кме та по на ша ли су се пре ма ње му као пре ма уље зу. Љу ти то су га те
ра ли, кад би их мо лио да је де, и за тва ра ли му вра та ис пред но са, кад би хтео да 
уђе да се огре је.

Де ца су ме ђу со бом го во ри ла:
– ка ко је стар и мр шав! Си гур но је не ки ди вљи ма чак. Гле дај ка ко ке зи зу бе!
кмет ни је раз у ме вао баш сва ку деч ју реч, али је по из ра зу њи хо вих ли ца 

ви део шта ми сле и би ло му је мно го те шко. За то је кроз не ко ли ко да на од лу тао у 
свет, оста вив ши за увек ку ћу на по ља ни, где је та ко спо кој но жи вео уз ба ба ка ту.

лу тао је та ко ули ца ма као и сва ки ста ри про сјак без ку ће и ку ћи шта, и ку цао 
на вра та, где му се чи ни ло да жи ве до бри љу ди. али су же не од ме рив ши га од 
гла ве до пе те љу ти то го во ри ле:

– ка ква је ово ста ра скит ни ца! Да је ва љао, остао би код свог га зде.
а и де ца су га се сву где бо ја ла, као и она што су до шла у ба ба ка ти ну ку ћу, 

јер ни је ви ше био млад ни леп. Био је сав пр љав, гро зни ча во све тлих очи ју и ре па 
спу ште ног до зе мље. уза луд је по ку ша вао да им се сви ди, да се ма зи око њих; 
бе жа ла су чим га ви де.

– ево опет оног ту ђег мач ка, го во ри ла су у стра ху, сад ће нас огреп сти.
ка ко је та да би ло јад ном про сја ку кме ту мо же те и са ми по ми сли ти. ни је 

се мо гао ви ше уз др жа ва ти и гла сно је ја у као иду ћи ули цом. ус то га је глад мо ри
ла и од зи ме се већ по чео мр зну ти. Сре ћом, тре ћег да на, су срет не свог ста рог 
по зна ни ка, мач ка Ри са, и он га упу ти у ку ћи цу на углу, ре кав ши му:

– Та мо жи ви не ки ста рац без игде ико га, а у ку ћу му је мно го ми ше ва. Мо жда 
ће те при ми ти.

кмет за ку ца на вра та стар че ве ку ће, па он да по че гла сно ма у ка ти и вра та се 
отво ре. на њи ма се по ја ви раз ба ру шен ста рац, умо тан у бун ду.

– аха, уз вик ну он, опет не ки ста ри ло ла! Хај де да ви ди мо уме ли да хва та 
ми ше ве.

За тим пу сти кме та уну тра пре те ћи му пр стом:
– ако не умед неш да ло виш ми ше ве, не ма ни шта од го сто прим ства. Мо жеш 

ићи ода кле си до шао.
Јад ни кмет по кор но са же гла ву, био му је за хва лан што га је на ци чи при

мио у ку ћу, ма да ни код стар ца ни је би ло мно го то пло, јер је био твр ди ца и ште
део др ва. кмет се на дао да ће му ста рац да ти пр во ко ју кап мле ка или ко ма дић 
сла ни не, да се опо ра ви; али ста ри твр ди ца не би дао ни чо ве ку а ка мо ли мач ку, 
и на кме то ве очи до вр ши ве че ру, не пру жив ши му ни за ло гај.

по сле ве че ре, ста рац оде да спа ва а и кмет, ка ко је био из глад нео и умо
ран, сме ста за спа, по што је по јео са мо пар че хле ба ко је се слу чај но би ло ско
тр ља ло до ње га. око по но ћи за чу сво јим опре зним ма че ћим ухом да око ње га 
ми ше ви игра ју. Тр же се, ста де ми сли ти шта да ра ди: ако их не бу де хва тао, 
ста рац ће га оте ра ти, а би ло му је та ко жао си ро тих ма лих жи во ти ња. осим 
то га, осе ћао је и ве ли ку глад, те ни је мо гао да их гле да а да не пад не у ис ку ше ње 
и не по тр чи за ко јим. али га они ста ну мо ли ти:
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– не мој нас ди ра ти, до бри стар че кме те, пу сти нас да жи ви мо. у твр ди чи
ном ор ма ну има мле ка и сла ни не; ми ће мо ти по ка за ти јед на тај на вра та, па уђи 
у ор ман и на је ди се.

Дав но ни ко ни је с кме том та ко при ја тељ ски го во рио и он се раз га ли, па 
се, као да им је друг, ухва ти у ко ло с њи ма и на ста ве игру.

утом ба ну у со бу твр ди ца, па кад ви де ка ко се ма чак ве се ли за јед но с ми ше
ви ма, уда ри га шта пом го во ре ћи:

– С ми ше ви ма ко ло во диш, је ли, лен шти но! од мах да се ву чеш на по ље!
Ре кав ши ово из гу ра га у зи му и за тво ри за њим вра та. кмет се та ко опет на ђе 

сам и гла дан, као и дру ги ста ри про сја ци, и на ста ви да лу та од вра та до вра та. 
не ко га на гр ди, не ко га уда ри но гом, не ко га, кад се кри шом уву че у ку ћу, ухва ти 
за врат, па кроз про зор из ба ци на по ље. Мо жда је и умро та ко од зи ме и гла ди, 
а мо жда је ње го во ту жно ма у ка ње чу ла ка ква до бра де вој чи ца, па га при ми ла да 
се ви ше не по ту ца.
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Гра до ви под зе мљом

Би ла је не ка ма ла, са свим ма ла бу ба, у зе ле но цр ном окло пу, са шест хи трих 
но гу и гла вом као чи о да. ли чи ла је об ли ком на ка кву ма ју шну кор ња чу и 

бо јом сво га окло па на је лен ка. Име на јој ни ко у шу ми ни је знао, зва ли су је 
про сто: Ма ла Бу ба. Ње на ку ћа је би ла пу ко ти на у бу ко вој жи ли а врт зе ле ни 
бу сен тра ве пред бу квом.

Жи ве ла је та ко Ма ла Бу ба, пи ла ро су и гриц ка ла би ље, и пред ве че ше та ла 
кроз тра ву не ким скри ве ним ста за ма, са мо њој по зна тим. Иако је та ко сит на 
би ла, мо гла је бр зо да пе ша чи као ка кав мрав ска ут. об и шла је шу му уна крст: 
спу шта ла се без број пу та до ре ке, од ла зи ла до ве ли ког хра ста, пре ла зи ла пут 
ко ји је ишао крај шу ме, ула зи ла у су сед ну ли ва ду и пе ла се чак до вр ха сва ко га 
др ве та. Има ла је нео до љи ву же љу да све ви ди и чу је, да про пу ту је це лу око ли ну.

Јед ног да на, Ма ла Бу ба се сун ча ла на бу ко вој жи ли, кад ето ти мра ва на то
ва ре ног бе лом мр вом, ваљ да ко ма ди ћем про је ко ји је из па сти ро ве тор бе ис пао. 
ка ко је бр зо ишао, умо рио се, па се де под бу кву да се од мо ри.

– Где си ти та ко да ле ко био? упи та га Ма ла Бу ба.
– Тра жио сам сво јој де ци ве че ру, од го во ри мрав. она још не из ла зе са ма на 

по вр ши ну зе мље.
– Ја ћу ти по мо ћи да им ве че ру по не сеш, јер ви дим да си умо ран, по ну ди се 

Ма ла Бу ба. Ја ина че во лим да хо дам.
Та ко по ђу за јед но мра во вој ку ћи, она је но си ла на ле ђи ма мр ви цу, а он је 

ишао по крај ње. кроз час хо да стиг ну до не ке ку ле од зе мље по ко јој су ми ле ли 
мра ви на то ва ре ни мр ва ма и слам ка ма. они су ула зи ли кроз пу ко ти не у уну
тра шњост ку ле и бр зо из ла зи ли, као да ни су од мах мо гли да по го де вра та сво га 
ста на. И мрав пут ник за у ста ви се пред јед ном пу ко ти ном те мра вље ку ће и по зва 
Ма лу Бу бу да му до ђе у по хо де ко ји пут. об ја сни јој да има са мо да уђе кроз ту 
пу ко ти ну и да се спу шта сте пе ни ца ма и ход ни ци ма јед но два ме тра у ду би ну 
зе мље и да ће та мо на и ћи на ње гов стан.

Ма ла Бу ба, раз у ме се, ни је ду го че ка ла већ је од мах су тра дан по шла у по хо
де мра ву. Би ла је ра до зна ла ка ко се жи ви у под зем ном мра вљем дво ру. До бро је 
упам ти ла пу ко ти ну кроз ко ју је мрав ушао, па се и она кроз њу про ву кла. Исти
на, мра ви ко ји су ми ле ли по ку ли са чу ђе њем су је гле да ли; али ка ко она ни је 
ди ра ла њих, ни су ни они њој ни шта на жао учи ни ли.
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у ход ни ку где се од мах по том на шла Ма ла Бу ба би ло је мно го мрач но, сре
ћа је те бу бе и под зе мљом ви де, па се не ка ко сна шла. Ход ник је во дио у ду би ну 
зе мље, а свуд око ње га су би ли под зем ни мра вљи ста но ви. у њи ма се ви де ли 
мра вибе бе по ви је ни у бе ле пе ле не, а по не где су умор но ле жа ли ста ри мра ви. 
кад је Ма ла Бу ба при спе ла пред ку ћу мра ва ко ји ју је по звао у го сте, за те кла га 
је на про зо ру, ка ко је не стр пљи во оче ку је. он јој је од мах по ка зао цео град, 
од вео је до по дру ма, где се чу ва хра на, за тим јој је по ка зао ку ће где су ста но ва ли 
мра вљи го сти и при ја те љи. То су би ли не ки цр ви ћи и бу бе ко је су вр ло при јат но 
ми ри са ле и ти ме ве се ли ле мра ве. За тим је го шћу по слу жио не ким ли сти ћи ма и 
ме дом и по ну дио је да ма ло сед не на зе мља ну клу пу пред ку ћом. Ис при чао јој 
је још да се у ње го вом гра ду спре ма рат са су сед ним мра вљим гра дом. а по сле, 
кад је већ хте ла да по ђе ку ћи, по ну дио се да је ис пра ти до из ла за.

– не, хва ла, ре кла је Ма ла Бу ба, мо гу и са ма, за пам ти ла сам пут.
И та ко је по шла са ма, али је, раз у ме се, за лу та ла, јер је у мра вљем двор цу 

би ло мно го из у кр шта них ход ни ка и сте пе ни ца. И уме сто да уда ри ле во на ви
ше, по шла је по сле пр вог рас кр шћа де сно и на шла се са ма у зе мљи. Та мо ви ше 
ни је би ло ши ро ких пу те ва ни ход ни ка, те се с те шком му ком про би ја ла кроз 
уске пу ко ти не. И као за па кост ни ко га ни је би ло да про ђе, ни гли сте, ни цр ва, 
ни ка кве дру ге бу бе, ко ји би јој мо гли по ка за ти пут до шу ме.

Ишла је та ко, ишла, кад на јед ном за чу је да не ко у зе мљи ри је и ко па. она 
кре те на ту стра ну и на ђе се у ши ро ком но вом гра ду про стра них ули ца. на ула зу 
је чу ва ла стра жу јед на кр ти ца, а ма ло да ље пет дру гих је про ко па ва ло не ки про
стран ход ник. угле дав ши Ма лу Бу бу, оне све до тр че и ста ну је за пит ки ва ти:

– Шта се ра ди та мо на зе мљи? Има ли ове го ди не до ста пу же ва и кор ња ча? 
То је на ша нај о ми ље ни ја хра на.

Ма ла Бу ба им је дра го вољ но од го ва ра ла на пи та ња, док су јој оне по ка зи ва ле 
свој град. она ни је ни слу ти ла да мо же би ти та ко уре ђе них гра до ва под зе мљом, 
са та ко ши ро ким ули ца ма и ход ни ци ма. они су се гра на ли зве зда сто од сва ке 
кр тич је ку ће, од ла зе ћи да ле ко не где у зе мљу. кроз отво ре на вра та на ку ћа ма Ма ла 
Бу ба опа зи уну тра по сте ље за стр те су вом тра вом и ма хо ви ном, ко ју кр ти це до
но се са зе мљи не по вр ши не. про сто се ни је мо гла на гле да ти ле по те око се бе.

кад су јој по ка за ле све зна ме ни то сти сво га гра да, јед на кр ти ца ре че:
– Са да ми мо ра мо опет на по сао, тре ба да спо ји мо ту не лом свој град и по

нор ни цу што крај ње га про ти че, а те би ће мо по ка за ти ко јим ћеш се пу тем нај
бр же вра ти ти на зе мљу.

За тим су је из ве ле у глав ни ход ник ко ји је во дио до по вр ши не зе мље, вра
ти ле се на по сао, а она је на ста ви ла пут.

али ка ко је не ста шна и ра до зна ла би ла, ни је хте ла да се др жи глав ног ход
ни ка, не го је скре ну ла у ма њи спо ред ни и опет за лу та ла. про би ја ју ћи се кроз 
зе мљу јед но по ла ча са за чу да у бли зи ни ху чи во да и убр зо на и ђе на пре део ка
ме на и шљун ка. И што је ви ше ишла на ту стра ну, хук је све сил ни ји би вао, као 
хук ре ке што је те кла го ре кроз шу му. у том ча су кроз пу ко ти ну ка ме ња па де на 
њу ка пљи ца во де и оку па је, за тим још јед на, па за њом чи та ва ки ша.

Ма ла Бу ба се упла ши да се не уда ви и скло ни се иза ка ме ња, у уду бље ње пу но 
пе ска. кад из пе ска из ро ни црв и по здра ви је:
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

– от ку да ти, ста нов ни це шу ме, у на шем под зем ном све ту? Шта тра жиш ов де?
Ма ла Бу ба му ис при ча све по ре ду и ре че да би ипак пре не го што се вра ти 

на зе мљу же ле ла да ви ди по нор ни цу. Црв је он да од ве де до пу ко ти не ода кле је 
мо гла да по сма тра спо кој но, а да је во да не до хва ти. И њој се учи ни да ви ди ве
ли ки кри стал ни дво рац, пун злат них и сре бр них ста нов ни ка. а црв ви де ћи ка ко 
се ди ви об ја сни јој:

– по не кад се пред ве че про би је зрак сун ца до на ше ре ке и она он да по ста не 
све тла као ва ше зе маљ ске ре ке. у њој се он да лу до раз и гра ју во де не зми је и ри бе, 
док се опет сун це не са кри је и не на ста не мрак.

Још су ма ло по раз го ва ра ли, а за тим црв ис пра ти Ма лу Бу бу до не кле и по
ка за јој пут до зе мље. ово га пу та она се по ста ра да иде пра во ка ко јој је црв ка
зао, јер се већ би ла по пла ши ла да за у век не оста не под зе мљом. Сре ћом, уско ро 
угле да кроз ру пу из ме ђу ка ме ња днев ну све тлост и иду ћи пре ма њој на ђе се 
опет у шу ми.

И сад сва ком при ча сво је чуд но ва те до жи вља је.
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Врт До бре Ви ле

пре мно го го ди на, жи ве ла је До бра Ви ла у сво јој ца ре ви ни, крај не ког је
зе ра. она је од свих ви ла би ла нај леп ша и нај моћ ни ја. Мо гла је сва ког 

свог не по слу шног по да ни ка у ча су да пре тво ри у ка мен, у цвет, у звер, али је 
то рет ко чи ни ла. Во ле ла је мно го ви ше да им пра шта не го да ка жња ва, и за то 
су је сви во ле ли. кад би ко ји од ње них по да ни ка био бо ле стан, од мах је сла ла 
ви ле из сво је сви те да га не гу ју а не ки пут је и са ма ишла с њи ма. ка да би тре
ба ло да пад не ки ша у ње ној ца ре ви ни, са ма је ле те ла под обла ке да је до не се; 
и кад би тре ба ло да си не сун це, са ма је од ла зи ла том ве ли ком го спо да ру свих 
зве зда, да га за мо ли да свра ти ма ло у ње ну ца ре ви ну. Њој ни ко ни је ни шта 
мо гао од би ти.

Је ди но ју је мр зео су сед ни цар Зли Ви ле њак. кад год је мо гао што год да јој 
на па ко сти, он је то без ми ло сти чи нио. кад би бла ги ве тар ју жњак с про ле ћа 
по шао у ње ну ца ре ви ну, Зли Ви ле њак би га си лом за у ста вио у сво јој зе мљи, са мо 
да би у ца ре ви ни До бре Ви ле што ду же остао мраз. кад би гро мо ви по шли с не ба 
на зе мљу, увек их је на вра ћао да по го де ко га у ње ном цар ству. ако би ка ква ма ла 
ви ла за лу та ла слу чај но у ње го ву зе мљу, он би од мах за по ве дио сво јим по да ни
ци ма да је ухва те и ба це у там ни цу. на ро чи то је вре бао оне ви ле и ви ле ња ке, за 
ко је је знао да их ца ри ца нај ви ше во ли. Са мо они су се до бро чу ва ли да не до ђу 
у ње го ву бли зи ну.

нај ве ћа љу би ми ца До бре Ви ле би ла је ле по ти ца Ру мен ка, ње на се стри чи
на. али ко ли ко ле па, то ли ко је и по но си та би ла. Мла ди ви ле ња ци су сме ли са мо 
из да ле ка да јој се ди ве, иако су је мно ги то ли ко во ле ли, да би се ра до њо ме оже
ни ли. она је ишла увек у дру штву До бре Ви ле. Са си ро ма си ма ко ји су од ње 
тра жи ли ка кву ми лост оп хо ди ла се бла го и ра до је од ла зи ла да бди крај по сте ље 
бо ле сних ви ла и њи хо ве де це.

Дру ги ве ли ки љу би мац ца ри чин био је ви ле њак Све тлан, њен гла сник. он 
је увек пра тио ца ри цу кад је од ла зи ла у по хо де Сун цу. он је ди ни, ме ђу сви ма у 
ње ном цар ству, мо гао је да до ђе бли зу Сун ца и да не са го ри и да га гле да у очи и 
да не осле пи. За то га је он је ди ни и до че ки вао кад је до ла зи ло у ца ре ви ну До бре 
Ви ле и ис пра ћао га увек до са ме гра ни це и од ла зио му у по хо де.

Мно го је во ле ла До бра Ви ла и ма лог ви ле ња ка Си ро та на. До ве ла га је на 
двор, кад му је умр ла мај ка. Си ро тан је био вр ло не ста шан ма ли ви ле њак. пу зао 
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се увек на др ве ће, пен трао се уз ви со ке сте не. Без ика квих ле стви ца пе њао се 
на кров дво ра. До бра Ви ла че сто се због то га љу ти ла на ње га, пла ше ћи се да не 
по ги не, али му је ипак све пра шта ла, јер га је во ле ла.

Ца ри ца је ужи ва ла да се во за по је зе ру, на ме се чи ни. узи ма ла је со бом сво ју 
ро ђа ку Ру мен ку и ви ле њак Бро дар их је по це лу ноћ во зио. Час су ишли по ред 
зе ле них оба ла, час за ста ја ли на сред је зе ра, гле да ју ћи у ме сец. И Бро да ра је ца
ри ца во ле ла, он је умео та ко ти хо да го ни ча мац, да се чи ни ло да га не те ра ју 
ве сла, не го про сто да га ме се чи на сво јим зра ци ма ву че.

Та ко су се јед ном во зи ле ца ри ца и Ру мен ка до са мог кра ја је зе ра, чак до 
цар ства Злог Ви ле ња ка. Би ла је ноћ и на да ле су се да их он не ће спа зи ти. али је 
он слу чај но био омрк нуо у ло ву и пре но ћио са сво јом сви том баш у шу ми до је
зе ра. Зли Ви ле њак им, раз у ме се, ни је мо гао ни шта на жао учи ни ти, јер су би ле 
у свом цар ству; и да је мо гао ни је хтео, јер се од мах за љу био у Ру мен ку. За то је 
већ су тра дан са ве ли ком сви том по шао у ца ре ви ну До бре Ви ле да про си ње ну 
љу би ми цу. Сви ти је стро го за по ве дио да се ле по оп хо ди са по да ни ци ма ца ри
чи ним, јер је хтео по што по то да Ру мен ка при ста не да се уда за ње га.

кад се кроз ца ре ви ну про чу ло да је Зли Ви ле њак по шао да про си Ру мен ку, 
за вла дао је ве ли ки страх и жа лост. Стра хо ва ли су шта ће би ти, ако она не при
ста не да се уда за ње га, а ни са ми ни су же ле ли да при ста не. на ца ри чи ном дво ру 
је још ве ћа уз бу на и страх био. Ру мен ка је, чим је чу ла за што Зли Ви ле њак до ла
зи, ка за ла ца ри ци да не же ли ни да га ви ди а ка мо ли да се уда за ње га, и оти шла 
је да се ше та по шу ми. али ма ко ли ко да је зна ла шта че ка ње ну ца ре ви ну због 
ово га, До бра Ви ла је одо бри ла по сту пак сво је љу би ми це; раз ми шља ла је са мо 
ка ко да то ка же Злом Ви ле ња ку а да га не увре ди мно го.

Ви де ћи га кроз не ко ли ко ча са ка где ула зи у дво ра ну, уста ла је ма ло са свог 
пре сто ла, иако то ца ри це ни кад не чи не и за мо ли ла га да сед не с де сне стра не 
ње ног пре сто ла.

– Твој гла сник, ца ре, ја вио ми је за што до ла зиш, ре кла му је она, али Ру
мен ка је вр ло мла да и не ће се уда ва ти још де сет го ди на.

Зли Ви ле њак, се ово ме ни је на дао и за то, ма да је ра ни је хтео да се по ка же 
до бар и благ, вик ну пре те ћи:

– Или ће од мах по ћи са мном или об ја вљу јем рат тво јој др жа ви.
– Ја сам ти ка за ла ње ну и сво ју од лу ку, од го во ри по но си то До бра Ви ла, а ти 

чи ни што знаш.
Ре кав ши ово ца ри ца уста де с пре сто ла, да би му по ка за ла да не ма с њим ви ше 

ни шта да го во ри, а он, сав гне ван, вик ну сво ју сви ту и као му ња из ле те на двор ца 
пре те ћи ра том.

И та ко је и би ло. Зли Ви ле њак још истог да на упа де с вој ском у ца ре ви ну 
До бре Ви ле. Со бом је во дио град, му ње и гро мо ве. Сва ки ви ле њак је, сем то га, 
имао у не дри ма по де сет отров них зми ја и ба цао их на не при ја те ља. ка да је ца
ри чи на вој ска ово ви де ла, об у зео ју је ужас. Раз у ме ла је да се са та квим не при
ја те љем не мо же ду го бо ри ти. За то је по сла ла гла сни ке пред До бру Ви лу мо ле
ћи је да их све пре тво ри у др вље и ка ме ње, јер је сто пу та бо ље да веч но оста ну 
та ко не го да их Зли Ви ле њак уни шти гро мо ви ма и отру је зми ја ма. До бра Ви ла 
по ку ша да охра бри сво ју вој ску. по зва упо моћ ве тар се ве рац, за по ве ди свом 
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је зе ру да се из ли је из оба ла, али све то ни је ни шта по мо гло. Зли Ви ле њак је све 
ја че на ди рао са сво јом вој ском и још ма ло је тре ба ло, па да оп ко ли дво рац.

Та да До бра Ви ла гор ко за пла ка, па по зва сво је љу бим це: Ру мен ку, Бро да ра, 
Си ро та на и Све тла на, па их упи та:

– Во ли те ли да пад не те у ру ке Злог Ви ле ња ка или да вас пре тво рим за у век 
у биљ ке?

– Чи ни што знаш, са мо нас ње му не дај, од го во ри ше они кроз су зе.
– Ру мен ка, нај леп ша мо ја љу би ми це, бу ди кра љи ца цве ћа, ре че ца ри ца спу

шта ју ћи јој ру ку на ра ме.
И од мах се из ви ле ство ри див на цр ве на ру жа, пр ва у све ту.
а ца ри ца за тим за гр ли Си ро та на па ре че:
– Бу ди веч но мла да зе ле на биљ ка и пу жи се уз др ве ће и сте ње, као што си и 

за жи во та чи нио.
И оба ви се око ка ме на зе лен бр шљан, пр ви бр шљан у све ту.
– Бу ди бе ли во де ни цвет, ре че та да ца ри ца Бро да ру, та ко ћеш увек пло ви ти 

је зе ром као и до са да.
И ство ри се на је зе ру бе ли ло квањ, пр ви ло квањ на све ту, па за пло ви во дом 

као ма ли ча мац.
нај зад се ца ри ца окре те свом гла сни ку па ре че:
– Бу ди цвет ко ји ће веч но гле да ти у сун це, тво је су очи на ви кле на ње го ву 

све тлост.
И по ста де сун цо крет, пр ви сун цо крет на све ту, и окре те од мах сво је ве ли ко 

жу то око пре ма сун цу.
а Зли је Ви ле њак све бли же до ла зио дво ру, те До бра Ви ла иза ђе ме ђу сво ју, 

вој ску па ре че:
– Бу ди те др вље и ка ме ње и у свом за ча ра ном сну се ћај те се сво је ца ри це.
Ре кав ши ово она се уне се ме ђу обла ке, где мо жда још и да нас жи ви; Зли 

Ви ле њак не ма ју ћи ви ше с ки ме да ра ту је вра ти се у сво ју зе мљу; а не где да ле
ко крај је зе ра оста де Врт До бре Ви ле, и у ње му пр ва ру жа, сун цо крет, бр шљан 
и ло квањ.
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на тр гу у шу ми

у ,по не де љак је обич но би вао тр жни дан у шу ми зва ној ли си не. Са свих стра ,на 
се згр ну пти це и зве ри ње, да што год на тр гу раз ме не. пти це да ју пер је за 

зр на или пло до ве, ме две ди до но се ја го де или цве ће и ме ња ју их за мед. но ва ца, 
раз у ме се, у шу ми не ма па мо ра да се тр гу је на овај на чин.

Би ло је у шу ми ли си на ма и не ко ли ко стал них тр го ви на. Ве ве ри ца Хи
три ца је др жа ла тр го ви ну са ора си ма и ле шни ци ма, у не кој бу кви пу ној ду пљи. 
пти ца ма је про да ва ла очи шће не а ве ве ри це су их ку по ва ле обич но у љу сци. 
крај ње је има ла ду ћан Сви ле на Бу ба. она је да ва ла бе лу и жућ ка сту сви лу у 
за ме ну за ду дов лист. код ње су нај че шће на вра ћа ле свра ке, јер су ве ли ке ка ћи
пер ке и во ле да се оде ва ју сви лом. на спрам њих био је чи тав низ про дав ни ца 
ко је су при па да ле ли си ца ма. овај део тр га звао се ли си не, па је по то ме и це ла 
шу ма до би ла име. оне су се ба ви ле ра зно вр сном тр го ви ном. не ке су др жа ле 
ле ко ви то би ље, код не ких се мо гла ку пи ти пти чи ја и ко ко ши ја ја ја, не ке су 
као адво ка ти да ва ле са ве те и за то до би ја ле што им тре ба за је ло. Ма ло да ље 
је пче ла Бе гу ни ца про да ва ла мед, то јест да ва ла га у за ме ну за цве ће и слат ке 
пло до ве. она је ре ши ла да тр гу је ме дом кад је ви де ла да и љу ди то ра де. За то је 
са сво јим ро јем по бе гла од га зде, на пу сти ла ко шни цу и до шла да жи ви у ду
пљи ста рог хра ста. Би ло је ту и дру гих про дав ни ца, а нај леп ша је ипак би ла 
тр го ви на Бе лог Ме две да. он је одав но са се ве ра за  лу тао у шу му ли си не. 
при чао је да му је под ста рост би ло мно го хлад но да жи ви у веч ном сне гу и 
ле ду, па се за то спу стио на југ. Бе ли Ме двед је тр го вао је лен ским ро го ви ма. 
До нео их је со бом још кад је до шао са се ве ра. Мо жда их је ус пут ку по вао, мо
жда је не кад и на се ве ру њи ма тр го вао, не зна се. Би ло је ту ра зно вр сних је
лен ских кру на: раз гра на тих као кле но во мла до др во, обич них као ро го ви у 
ов но ва, слич них при мор ском буј ном би љу, ра чва стих као људ ска ша ка, ши ро
ких као ле пе зе. Би ло их је злат них и са сре бр на стим пре ли ви ма и по там не
лих од вре ме на. окол ни се ља ци су узи ма ли код ње га ове ро го ве, да би њи ма 
укра си ли сво је ку ће и да би мо гли да се по хва ле да су их са ми у ло ву до би ли. 
За њих су Бе лом Ме две ду до но си ли хра ну и дру го што му тре ба за жи вот: по
не ки му са де ље од је ло ви не по ли цу, по не ки сто и сто ли це, по не ки на бе ре су ве 
ма хо ви не за по сте љу.
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Те као је та ко жи вот у ли си на ма мир но, кад се јед ног по не дељ ни ка на чи ни 
чи та ва уз бу на. на трг се сле гло мно го зве ри ња и пти ца. на све се стра не чу ло 
по га ђа ње. не ки ма ли ме до је ну дио Бе гу ни ци:

– узми те ову ки ту сун цо кре та, а дај те ми сат ме да.
– не мо же, ма ли, чи тав сат; ако хо ћеш тре ћи ну, па да се по го ди мо.
Хи три ца је ви ка ла пред сво јом про дав ни цом:
– ево мла дих ле шни ка, ево круп них ора ха!
код Сви ле не Бу бе је не ка свра ка би ра ла сви лу:
– Дај те ми ово бе ло по ве смо, не сви ди ми се жу то. Су тра је због свра ка, па 

хо ћу да се на ки тим леп ше од оста лих.
не ка ли си ца је да ва ла ле ко ви те тра ве ста рој ме две ди ци, чи ја де ца су се 

пре је ла ме да па по ква ри ла же лу дац, дру га је са ве то ва ла ја зав ца ка ко да по кра
де ку ку руз из ам ба ра а да га се љак не ви ди.

Та да се баш пред тр го ви ном Бе лог Ме две да на чи ни це ла гу жва. на вра ти ма 
је ста јао кнез је ленâ и ви као:

– од мах ка зуј ко ти је дао ове је лен ске ро го ве? они су би ли кру на кне за 
је ленâ у шу ми Зла то ро гу, мо га нај бо љег при ја те ља, ко га је пре не ко ли ко да на 
не ста ло у клан ци ма. Си гур но га је не ко опљач као и по сле ба цио низ сте ну. 
И си гур но си ти то учи нио. За то си и по бе гао са се ве ра ова мо што си се си гур но 
про сла вио као не при ја тељ је ле на, па сад ми слиш исто и ов де да на ста виш.

а Бе ли Ме двед се ста де за кли ња ти:
– ни ви део ни сам тво га при ја те ља. Ја сам по штен ста ри ме двед, то ће сви 

мо ји су се ди по твр ди ти. ни на се ве ру ни сам ни јед ног је ле на убио; ове сам ро го
ве ку по вао и до би јао на по клон од ло ва ца. Имао сам и збир ку шкољ ки, али сам 
је та мо оста вио. а ову кру ну кне за из шу ме Зла то ро га сам до био од Ву ка Зу бо
ње; ни сам ни слу тио да је при па да ла тво ме при ја те љу. ка зао ми је да ју је на шао 
обе ше ну о је ло вој гра ни.

Та да окол но зве ри ње по ви ка:
– Бе ли Ме двед је по штен ме двед, ни ка да ни је ни ко га на пао. а ро го ве тво га 

при ја те ља до био је од Ву ка Зу бо ње, ка ко ти је и ре као. За то тре ба од мах на ћи 
то га кр во ло ка и про те ра ти га из на ше шу ме. Ју че смо га ви де ли опет кад је но
сио на ле ђи ма чо ба ни но во јаг ње, а пре два да на је ју рио за на шим зе ком ко ла
рем, ко ји про да је са о ни це и ко ла у су сед ном про план ку.

кнез је ленâ та да ре че:
– Тре ба га ка зни ти за ње го ва бе за ко ња. Ја ћу по ди ћи че ту је ле на у по те ру, 

и су ди ће мо му, ако га на ђе мо.
И зе ка ко лар се ја ви:
– И ја ћу ди ћи че ту зе че ва да га тра жи. Ми смо исти на сла би ји од ње га, али 

ће мо бар по мо ћи да се про на ђе.
Бе гу ни ца се уме ша:
– Ја од мах одох са сво јим ро јем да га го ним. ако га на ђе мо, са су ће мо му све 

сво је жа о ке у крв, па му не ће ви ше па сти на ум да ди ра мир не пут ни ке и ста
нов ни ке на ше шу ме.

Ре кав ши то она од мах са сво јим ро јем по ђе у по те ру, а за њи ма кре ну и 
оста ли. ли си ца адво ка ти ца их све пред по ла зак по са ве то ва:
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

– Са мо бу ди те опре зни. ус пут не мој те ни шта го во ри ти и ти хо га зи те, да се 
ко ра ци не чу ју.

Та ко се трг ис пра зни, јер сви одо ше да тра га ју за Ву ком Зу бо њом. али су 
це лог да на до пред ве че уза луд тра га ли, спу шта ли се у ја ру ге, за вла чи ли у ја ме, 
ни ка ко да га про на ђу. Већ су би ли из гу би ли на ду и хте ли да се вра те, кад га 
опа зи Бе гу ни ца са сво јим ро јем. Ишао је не ком мрач ном ја ру гом, сва ки час се 
об зи ру ћи, јер му са вест ни је би ла чи ста, бо јао се да га ко год не го ни. ни слу тио 
ни је да се го ни о ци мо гу спу сти ти из ва зду ха. Бе гу ни ца се та да са сво јим ро јем 
спу сти у ја ру гу и оп ко ли га. он по ку ша да бе жи, али су пче ле би ле мно го бр же. 
он да Вук Зу бо ња ста де мо ли ти:

– пу сти те ме на ми ру, бар ва ма ни сам ни шта крив.
а пче ле све у глас за зу је:
– Ти си убио кне за је ленâ из шу ме Зла то ро га и мо раш за то би ти ка жњен.
Ре кав ши то оне га ста ну ује да ти, та ко да кроз не ко ли ко ча са ка ни је мо гао 

ви ше да иде, не го је пао на сред ста зе оне све шћен. у том ча су се над ја ру гом за
чу је то пот је ленâ и Бе гу ни ца по шље не ко ли ко пче ла да им ја ве шта се до го ди ло и 
да им по ка же пут до дна ја ру ге. а кроз не ко ли ко тре ну та ка се и оста ли го ни о ци 
на ђу крај оне све шће ног ву ка.

– Шта са да са њим да ра ди мо? упи та Бе гу ни ца кне за је ленâ.
– За слу жио је да бу де смр ћу ка жњен, али ће мо му ово га пу та опро сти ти. 

пре не ће мо га са мо у де се ту шу му, док је још ова ко у не све сти. не ће се ваљ да 
по сле опет код нас вра ћа ти.

– Да му опро сти мо, да му опро сти мо! по ви чу зе че ви, ко ји су би ли ми ло
сти вог ср ца.

И оста ли го ни о ци на то при ста ну, те га пре не су у де се ту шу му и оста ве у 
не кој ја ми. Да ли се та мо про бу дио не зна се, тек се у ли си не ни је ви ше вра ћао. 
а Бе ли Ме двед је и да ље у ми ру тр го вао.
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по ро ди ца крекре

Жи ве ли су у се о ској ре ци жа бац крекре и ње го ва же на крекеке. Има ли су 
пу но не мир не, зе лен ка сте де це, ко ја су сва ли чи ла јед но на дру го. Ро ди те љи 

су их је два рас по зна ва ли, и, за вре ме руч ка кад би хте ли да се уве ре да ли су им сва 
де ца на оку пу мо ра ли су да их бро је. Ипак, не ких зна ко ва би ло је по ко ји ма су их 
де ли ли јед но од дру гог: нај ста ри ја ћер ка је има ла нај бу ља ви је очи, нај мла ђи син је 
имао ве ли ки тр бу шчић, дру га ћер ка је би ла вр ло кра ка та, тре ћа има ла жућ ка сте 
пе ге по ле ђи ма, че твр та се од ли ко ва ла пре ши ро ким усти ма. ни су им да кле жап чи
ћи би ли об да ре ни на ро чи том ле по том, али су се сви ђа ли ипак сво јим ро ди те љи ма.

Да њу, по же зи, по ро ди ца је жи ве ла у ви ру, ме ђу ка ме њем, у спле ту обал ске 
тра ве. а ве че ром је из ла зи ла на оба лу и от по чи ња ла свој кон це рат. кад би њи хов 
су сед, се љак, про шао ту да с ра да ку ћи, за стао би да слу ша, та ко је слат ко пе ва ла та 
жа бља по ро ди ца. Та да би ста ри жа бац крекре кри шом гур нуо сво ју же ну и ре као:

– пе вај још гла сни је, ви диш да нас су сед слу ша.
по сле свр ше ног кон цер та де ца су игра ла ами џај ца, уска ка ла из за тр ке у во ду, 

тру де ћи се да што ве ћи кло бук на чи не кад бућ ну. по не кад су се хва та ла у ко ло 
и не ста шно ска ка ла око жап ца и жа бе. И са мо кад би из да ле ка угле да ла ка квог 
про ждр љи вог пат ка или ро ду, по са кри ва ла би се у тра ву и под ка ме ње.

Се љак, су сед жа бље по ро ди це го во рио је че сто сво јој же ни, слу ша ју ћи њи ну 
ве чер њу пе сму и гле да ју ћи их ка ко бућ ка ју по во ди:

– Бла го овим на шим жап ци ма, ни ка ква их бри га не мо ри.
али се се љак ва рао, има ли су и крекре и ње го ва же на крекреке сво јих 

бри га. Ма ле жап це је че сто бо лео же лу дац, јер су ју ри ли го ли ша ви и гу та ли где 
шта стиг ну. по ред то га се у по ро ди ци крекре ве чи то стре пе ло од зми ја, ро да, 
пат ки, ко јих је би ло пу но у око ли ни. Чим би се ко је жап че за др жа ло и не би до шло 
на вре ме ку ћи, крекреке је бри жно ху ка ла:

– Да га ни је зми ја про гу та ла!
Сре ћом се то ни је зби ља до га ђа ло, кроз ко ји тре ну так би за ка сне ли жа бац 

до ска ку тао, пре ско чио из за тр ке ста рог жап ца и бућ нуо у во ду.
али јед ном се опа сно раз бо лео нај мла ђи син, тр бу ша сти жап чић и ћер ка 

ко ја је има ла пре ши ро ка уста. по цео дан су ври ска ли од бо ло ва. Ма ти им је да ва
ла да гу та ју гор ку тра ву, тр ља ла им же лу дац, гре ја ла га то плим ка мен чи ћи ма, али 
ни је по ма га ло. он да се ста ри креке упу ти жа бљем ле ка ру, жап цу квакквак, 
ко ји је ста но вао на са мом из во ру ре ке.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

кре нуо је ра но ују тру да би ума као не при ја те љи ма. али је па так већ ше тао 
по ви ру. Ви де ло се да је гла дан, јер је сва ки час гњу рао кљун под во ду. крекре 
по ку ша да га за о би ђе, али га па так угле да и бр зо као мо тор ни ча мац по ју ри 
пре ма жап цу. Сре ћом бле сну кроз во ду не ка ри би ца, те па так он да по ју ри за 
њом, и крекре срећ но ми ну кроз вир.

пли вао је та ко, пли вао, као да је на ка квој утак ми ци, кад се на јед ном тр же: 
усред ре ке је стра жа ри ла ве ли ка зми ја и гу та ла што год јој про ђе бли зу уста. 
Сво јим очи ма је крекре ви део кад је про гу та ла не ко ли ко ри ба и две жа бе. он се 
он да по че но га ма и ру ка ма то ли ко пра ћа ка ти, да за му ти во ду, ис те ра ис под ка
ме на и из ру па све ра до зна ле ста нов ни ке во де, збу ни тре нут но и зми ју, па кроз 
ту за бу ну по бе же да ље.

а већ је ту био и из вор. Ста ри док тор квакквак се део је на пла вој пло чи и 
сун чао се. крекре му при ђе и ре че:

– Шта да ра дим, ува же ни док то ре квакквак? дво је жап чи ћа ми се раз бо ле
ло од же лу ца; пре је ло се, не ма сум ње.

а квакквак, ко ји је сво је са ве те да вао са мо у сти хо ви ма, ре че:

крекрекре!
не ка днев но са мо две
Жап че му хе по је де.

Ста ри жа бац ко ји је знао да му де ца во ле мно го да је ду, бо ја жљи во упи та та да:
– па до кле та ко да не је ду!
а ле кар за по ве ди:

крекрекре!
не ка та ко са мо по сте,
Док не до ђем ја у го сте.

нај зад бри жни ста ри жа бац упи та:
– а да ли их смем го ли ша ве пу шта ти из со бе?
квакквак раз ми сли па ре че:

крекрекре!
обу ци им ли ске две.
кад же лу дац жап це бо ли,
тад не сме ју ићи го ли.

За хва ли се крекре, и по ђе ку ћи. па ка ко је био за до во љан, прох те му се 
ма ло шет ње ван ре ке, по пу та њи. Ме ђу тим, тек што је ис ко чио, љу то се по ка ја. 
пу та њом је ше та ла ро да у сво јим жу тим чи зма ма. Би ла је са мо на не ко ли ко ко
ра ка ис пред ње га. Да је са мо још јед ном ско чио или бућ нуо у во ду, она би га 
при ме ти ла и про гу та ла. ова ко он се бр зо ску пи, по да ви гла ву и но ге, ућу та се, 
те је ли чио на ка кав зе лен каст ка мен на ста зи. И ро да, сва за ми шље на, и не опа зи 
га, већ про ђе да ље ста зом, је ди но му сво јом чи змом ста де на ле ђа. крекре осе ти 
ужа сан бол, али не хте да пу сти гла са, јер би се та ко из дао, и про пао. Тек кад се 
ро да из гу би, он се вра ти у во ду и от пло ви ку ћи, што је бр же мо гао.

И за све вре ме, док су де ца би ла сла ба и ле жа ла у по сте љи, за ба вљао их је 
при ча ју ћи им ове сво је до жи вља је.
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ан ђео и ђа во

Во зао се јед ном не ки ма ли ан ђео у бе лом обла ку. пр ви пут та да био је из
и шао у шет њу по ши ро ком не бу. До тле ни ка ко ни је из ла зио из ра ја. ни

су му би ла по треб на ве сла да те ра свој не бе ски ча мац, ве тар га је ти хо го нио 
сад та мо сад ова мо. ус пут је ан ђео сре тао и дру ге обла ке у ко ји ма су као у 
чам ци ма се де ли ан ђе ли и во зи ли се. Би ло је ти хо лет ње ве че, и сви су по ла ко 
пе ву ши ли.

на јед ном чу је ка ко га не ко зо ве. окре не се и ви ди где за њим у цр ном обла
ку ју ри не ки ђа во лак.

– по бе гао сам и ја ма ло да се про во зам по не бу. код нас је стра шна вру ћи на. 
Хај де мо та мо где има ма ње ча ма ца, мо же мо бр же пло ви ти, ре че он ан ђе лу.

ан ђео га по слу ша. Би ло му је жао да се јад ник сам во за, јер обич но дру ги 
ан ђе ли ни су хте ли да се дру же са ђа во ли ма. пло ви ли су не ко вре ме ћу те ћи 
ан ђе лов бе ли ча мац је пло вио мир но, док се ђа во лов на ги њао сад на јед ну, сад 
на дру гу стра ну, јер се он у ње му вр тео као чи гра.

Та да у не бо ис пло ви ме сец и за ста де ма ло да раз ми сли ку да да уда ри. Ђа во
лак та да пред ло жи ан ђе лу:

– Хај де да ви ди мо ко ће пре сти ћи до ме се ца. ако ти пр ви стиг неш, при
зна ћу ти да си бо љи.

Ре кав ши то ђа во лак је сна жно за ве слао ру ка ма, али му ни је вре де ло: облак 
је ишао по ла ко као да пло ви по смо ли. а ан ђе лов бе ли ча мац је на јед ном сам од 
се бе по шао бр же; од нај ти шег ле пр ша ња па пер ја на ан ђе ло вим крил ци ма кре
тао се као од за ма ха ве ли ких је да ра, и та ко пр ви стиг не на ме ту.

То је ђа вол ку би ло кри во, и од мах је хтео да се осве ти. по то ме се и раз ли
ку ју они од ан ђе ла, што су та ко па ко сни. пру том ко ји је др жао у ру ци из боц ка 
кри шом, да ан ђео не опа зи, облак у ко ме се овај во зио. Та ко је ан ђе ло вог бе лог 
чам ца по ла ко не ста ја ло, то пио се, јер је кроз те пу ко ти не ста ла да па да ки ша, и 
из не на ђе ни ан ђео се на шао на јед ном ма ју шном окрај ку, пра ме ну ма гле. И по
што му кри ла ни су би ла још до вољ но ве ли ка, да би мо гао сло бод но да леб ди ва
зду хом, ухва тио се за ки шне ни ти као за ужад и спу стио се на зе мљу.

Ђа во лак је ми слио да се ан ђео не ће ви ше отуд ни вра ти ти и ра до вао се. 
али се ан ђео ухва тио за ме се че ве зра ке и опет се по сле не ко ли ко ча са ка на шао 
на не бу, где му је по ве та рац до гнао но ви бе ли ча мац.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

утом се на не бу ди гла бу ра, и бе ли ан ђел ски чам ци су је два ишли а цр ни 
ђа вол ков ни ка ко ни је мо гао од ве тра да кре не с ме ста. Спа зив ши га у не во љи 
ма ли ан ђео при ве же ње гов ча мац за свој и вра ти га на траг ње го вој ку ћи.

– Још те не при зна јем да си бо љи, ре че му ђа во лак при ра стан ку. Мо ра мо се 
још јед ном огле да ти.

Дру ги пут су се на шли по сле сто го ди на, у про ле ће у не ком вр ту на зе мљи. 
ан ђео се био спу стио на зе мљу да ви ди да ли де ца мир но спа ва ју, и по што их је 
успа вао јед но сто ти ну, сео је у врт не ке де вој чи це, на ме се чи ну. кад та мо се ди 
и ђа во лак. Са мо сад ни је ма ли, не го пра ви ста ри ђа во. ан ђео га је је два по знао.

– Шта си ти ра дио на зе мљи? упи та га ан ђео.
– учио сам де цу да бу ду не по слу шна, од го во ри он и се де бли же ан ђе лу.
Ћу тао је та ко не ко ли ко ча са ка, па ре че:
– Хај де да по де ли мо врт на по ла, па да ви ди мо у чи јој ће по ло ви ни цве ће 

бр же ра сти. ако тво је пр во по ра сте, при зна ћу ти да си бо љи.
ан ђео при ста не и сва ки се упу ти у свој крај вр та. Ђа во је гле дао да за ва ра 

очи ан ђе лу и он да је стао ру ка ма да ву че из зе мље стру ко ве цве ћа, да би бр же 
ра сли. али ка ко их је ву као, по ло мио је све кру ни це, и по чу пао ста бљи ке из ко
ре на. а ан ђео је са мо по ми ло вао цве то ве иду ћи ста зом и ра сли су као из во де. 
И, за тим, кад ви де шта је са ђа во ло вим цве ћем би ло, са ста ви бла го ру ком по ки
да не кру ни це, и вра ти ста бљи ке у зе мљу, и цве ће опет ожи ви.

– не при зна јем ти још да си бо љи; још јед ном се мо ра мо огле да ти, ре че му 
ђа во и љу ти то оде.

про шло је по сле то га ду го, ду го вре ме на, али се на ан ђе ло вом ли цу све тле ла 
мла дост, као да ни су про шле сто ти не го ди на. То је за то што ни кад ни је ни шта 
зло ни по ми слио. а ђа во је по стао још ста ри ји, сва ки грех је уре зао по бо ру на 
ње го вом ли цу. Сре ли су се не где на рас кр шћу не ба и па кла. ан ђео је под кри лом 
но сио сво ја до бра де ла да их по ка же Го спо ду, а ђа во у цр ној тор би сво је гре хо ве 
да их по ка же Го спо да ру Свих Ђа во ла, што су чи ни ли сва ких сто го ди на.

– Шта си ра дио за ово вре ме, док се ни смо ви де ли? упи та ђа во ан ђе ла.
– Чу вао сам ду шу де це од гре ха, бдио сам крај бо ле сни ка, но сио сам на ду 

где сум ња ју, ра дост где пла чу. по ма гао сам цве ћу да ра сте, во ди да те че, сун цу 
да си ја...

а ђа во га не стр пљи во пре ки де:
– а ја сам на го ва рао љу де на грех, се јао сум њу и бо лест; по ма гао му ња ма и 

гро мо ви ма и по пла ва ма; сме тао би љу да ра сте, во ди да те че, сун цу да си ја. И још 
мно го гре хо ва сам учи нио ко ји ма не ма име на.

– Ипак сам ја учи нио ви ше до бра не го ти зла, ре че ан ђео сме ше ћи се:
– ако бу де та ко при зна ћу ти да си бо љи, ре че ђа во љу ти то. Хај де да бро ји мо.
Бро ја ли су та ко, бро ја ли, пр во ђа во сво је гре хо ве, и про шло је го ди ну да на. 

За тим је ан ђео стао бро ја ти сво ја до бра де ла и про шло још две го ди не да на, јер 
је имао два пут ви ше до брих де ла не го ђа во гре хо ва.

За чу ди се ста ри ђа во, јер је ми слио да до бро не мо же пре ва зи ћи зло, па ре че:
– е, сад ти мо рам при зна ти да си бо љи.
За тим љу ти то по ку пи сво је гре хе у тор бу и на ста ви пут, ко ји је пре три го

ди не пре ки нуо. а и ан ђео оде пе ву ше ћи пред Го спо да.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



694

Бог опо ми ње љу де

Се део је јед ном Го спод на бла гом је се њем сун цу и сме шио се за до вољ но. То га 
да на су сва де ца слу чај но би ла до бра. ни јед но ни је ма му сла га ло, ни јед но 

укра ло ше ћер из ор ма на, ни јед но се ни је по би ло са ма лом се стром и бра том. 
а то рет ко би ва, и са ма ће де ца при зна ти. И баш је Го спод по шао да се ма ло по 
ра ју про ше та, кад у по след њем ча су опа зи до ле на зе мљи, где се не ки му шкар чић 
про вла чи ис под пло та у ту ђи воћ њак да кра де ја бу ке.

– И тај ће не по слу шни да по ква ри ова ко леп дан, ре че Го спод. Где ли му је 
ан ђео чу вар, кад се он у кра ђу спре ма.

па се Го спод освр те око се бе и опа зи стар ца Стри бо га, чу ва ра ве тро ва.
– Бр зо не ка у оном вр ту дух не ве тар, ре че му и по ка за у врт, у ко ји је деч ко 

хтео да се уву че. Тре ба опо ме ну ти оног не по слу шка да не кра де. Тре ба ве тар 
до бро да га из у да ра, па ће се вра ти ти.

Стри бог истог ча са по сла ве тар и пре сре те де ча ка ко ји се био упу тио ја бу ци. 
про сто му ни је дао да кро чи ни ока да отво ри. Де те тре нут но за ста не а и ве тар 
за ста не, оно по ђе а и ве тар по но во раз мах не кри ли ма. Де те по ку ша да за о би ђе, 
али му се ве три на ухва ти за но ге и ру ке и не да му.

– ово је не ки знак бож ји, по ми сли оно и вра ти се.
И ка ко се оно вра ти, ве тра не ста не.
Ду го се де чак се ћао ово га и ка ко би му ру ка по шла да узме што ту ђе, тр гао 

би се. Чи та вих ме сец да на ни је узео ни коц ке ше ће ра са сто ла, ни ја бу ке ко ја би 
му се са ма ско тр ља ла из ту ђег вр та пред но ге.

али кад је ма ло за бо ра вио до га ђај у вр ту, опет му се по че ла ја вља ти ње го ва 
ста ра ма па. Ње гов ан ђео чу вар је ту жио јав но јед ног ве че ра Го спо ду:

– Де те чи ју си ми ду шу по ве рио вр ло ла ко за бо ра вља. Тво је опо ме не. не 
знам шта с њим да ра дим?

– оба спи га сно ви ма ко ји ду шу ле че. Дај му сва ку ноћ да са ња не бе ске вр то
ве и пе сме рај ских пти ца.

– Чи нио сам та ко, али је опет ју че по гре ши ло, од го во ри ан ђео су мор но.
– он да му по дај да у сну чу је ка ко пла чу ан ђе ли чу ва ри не ва ља ле де це, што 

она не ће да их слу ша ју.
– И то сам већ не ко ли ко пу та чи нио па не вре ди, опет од го во ри ан ђео.
За ми сли се Го спод па ће ре ћи:
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

– Мо ра мо спа сти ње го ву ду шу, јер ко у де тињ ству поч не кра ђом, за вр ши у 
ста ро сти ве ли ким не де ли ма. Мо ра ћу сам че шће по гле да ти у ње го ву ку ћу и дво
ри ште, да ви дим шта ра ди, па да га опо ме нем.

И та ко се сва ко ве че и ју тро и под не Го спод на ги њао над ку ћу тог де те та, да 
ви ди шта ра ди, и ослу шки вао ње го ве ми сли, у стра ху да се не спре ма на ка кво 
зло. И по зна де јед ном да се де те спре ма да укра де кај мак из су сед ног мле ка ра. 
За то зов ну Гро мов ни ка Или ју и ре че му:

– не ка ки ша, му ње и гро мо ви бу ду спрем ни, па кад оно де те хтед не да кра
де и по ђе пре ма су се до вом мле ка ру, спу сти их око ње га, са мо па зи до бро да му 
што год не бу де.

Гро мов ник по слу ша, и чим ви де да се де те упу ти ло кри шом у су се до во 
дво ри ште, по сла пљу сак и уда ри гро мом у др во крај ко га је тре ба ло да про ђе. 
оно упла ше но за ста де, а у истом ча су пре ста до ше и ки ша и гро мо ви. охра брен 
ма ли ло пов по ђе опет бли же мле ка ру, а и ки ша и гро мо ви исто та ко. он се се ти 
он да до га ђа ја с ве тром и да га то Бог опо ми ње, па по сти ђен по бе же ку ћи.

по сле не ко ли ко ме се ци ње гов ан ђео чу вар ра до сно је ја вио Го спо ду:
– Де те чи ју си ми ду шу по ве рио ра сте сад не ви но као цвет. не ма ви ше злих 

ми сли ни же ља. Си гур но ће до че ка ти срећ ну ста рост и умре ти као пра вед ник.
а Го спод ре че:
– нај дра жи су ми они пра вед ни ци, ко ји су не кад има ли зле ми сли и же ље, 

па их мо јом и тво јом по мо ћу по бе ди ли. по ку шај да из ду ше тог де те та иш чу
паш и по след њу ка пљу зла и ис треш сва ку сен ку. не ка бу де чи ста као ро са.

про шло је од то га да на пу но го ди на. од де те та је по стао мла дић а од мла
ди ћа чо век. Био је до бар и жи вео че сти тим жи во том. али у ду ши му је слу чај но 
би ла оста ла ма ла ка пљи ца зла, те јед ног ве че ра на бу ја у ње му и на те ра га да 
опет по же ли ту ђе, да по ђе у кра ђу.

Го спод се мно го ожа ло сти па бр зо по зва ог ње ну Ма ри ју и ре че јој:
– Ви диш ли оног што хи та кроз по ље? по шао је у су сед но се ло да укра де 

ко ња. Спу сти се на зе мљу и ог њем му пре пре чи пут.
ог ње на Ма ри ја по слу ша и за па ли се на из ме ђу ко јих је чо век мо рао про ћи. 

он узд хр та од стра ха и за ста де. у истом ча су се на се уга си ше, као да ни кад ни су 
ни го ре ла. али жеђ за кра ђом би ла је то ли ко чо ве ка об у зе ла, те од мах, ка ко 
угле да да је ва тра пре ста ла, по ђе да ље. ог ње на Ма ри ја за па ли он да шу му у ко ју 
је био ушао. Све је око ње га го ре ло, са мо се ње га пла мен ни је до ти цао. Чо век 
та да за ста де и шу ма се у истом ча су уга си и ли шће опет по ста де зе ле но као да 
ни је ни го ре ло.

по зна де чо век у то ме знак и гнев бож ји, па се по сти ђен тр че ћи вра ти ку ћи, 
са кри се у по друм и не иза ђе из ње га чи та вих не де љу да на, јер му се чи ни ло да 
цео свет зна шта је хтео да учи ни, и ка ко га је Бог спре чио.

али о то ме ни ко ни шта ни је знао. пла мен ко јим је шу ма и се но го ре ло, ви
део је са мо он, као што је ра ни је са мо он осе тио ве тар и ки шу и гро мо ве. Бог 
опо ми ње гре шни ке, али их не сра мо ти јав но пред дру ги ма, до кле год има на де 
да ће се по пра ви ти.

а чо век се по сле тре ћег ис ку ше ња са свим по пра вио, и умро, нај зад као 
пра вед ник, и ни ко жи ви на зе мљи ни је знао кроз ка ква је ис ку ше ња про ла зио.
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уну ка тр гов ца лу та ка

Све лут ке што их је пра вио ста ри Рус лав ли чи ле су на ње го ву уну ку. кад се 
ма ла Та ња за и гра, ста рац сед не крај ње по сма тра ју ћи ка ко јој се пла ва ко са 

пре ли ва на сун цу. он да зла та стом бо јом на цр та лут ки, ко ју је то га да на на пра
вио, око че ла исте ко вр џи це као у Та ње. За тим по сма тра уну ки не тан ке уз диг
ну те обр ве, па исте та кве на цр та и лут ки. на сли ка јој бо ји ца ма и цр ве на уста 
као у де вој чи це, исти ма ли пр ћав нос и отво ре но пла ве очи. он да је об у че у ша
ре ну ха љи ну ко ју јој је сво јим ста рач ким ру ка ма сам са шио, јер је Та ња би ла 
још вр ло ма ла и ни је уме ла да ши је, а ма ме ни је има ла. она и отац су јој умр ли, 
јер су се мно го му чи ли, као и сви љу ди ко ји не ма ју кро ва, ни увек хле ба.

Та ко је Та ња жи ве ла са ма са де дом и ми сли ла је да сва ка де вој чи ца има са мо 
де ду. он јој од ту ге ни је мо гао да при ча о ро ди те љи ма, же ле ћи да Та ња бу де ве
се ла као и оста ла де ца. Гле да ју ћи сво га де ду ка ко пра ви лут ке, она је ми сли ла 
да се он то игра. ни је зна ла да их пра ви, да би њу хра нио. Са мо се чу ди ла где 
увек не ста ну, чим их де да до вр ши. не про ђе ни дан два, па се из гу бе из про зо ра, 
где су обич но сто ја ле гле да ју ћи на ули цу.

– Где су мо је лут ке? пи та ла је та да Та ња де ду кроз плач.
– Си гур но су не ста шни це опет отво ри ле про зор па по бе гле, од го ва рао је 

он. али не мој да пла чеш, дру ге ћу ти на пра ви ти.
И де да би зби ља опет сео за бе ли ча мов сто, из ва дио из џе по ва плат но и 

циц што их је у гра ду ку пио, па по чео да кро ји но ве. кроз дватри ча са из ла зи ле 
су оне из ње го вих ста рач ких пр сти ју го ли ша ве као бе бе, бе ле гла ве на ко јој 
још ни је би ло ни ко се, ни очи ју, ни уста. Та да би де да из ва дио бо ји це и чет ке 
из фи јо ке и гле да ју ћи у уну ку на цр тао но вим лут ка ма на сме ја но ли це као у ње, 
кад се игра. И по што би се де вој чи ца ма ло с њи ма по и гра ла, ста вљао их у про
зор ли цем пре ма ули ци, го во ре ћи:

– не ка ту сто је и ма ло гле да ју ка ко свет про ла зи. не бој се, не ће по бе ћи, 
до бро сам их за тво рио.

а кад не ка ма ма за ку ца на вра та њи хо ве со бе, же ле ћи да ку пи но ву лут ку 
за сво ју ћер ку, де да је мо рао да изи ђе на по ље, на ули цу, да се с њом по го ди, ка ко 
Та ња не би чу ла. И по сле кри шом, кад она за спи или се за и гра, уви јао је бр зо у 
хар ти ју и од но сио у ку ћу де вој чи це за ко ју је ку пље на.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

– За што лут ке увек бе же од нас, де ди це? За што ми не на пра виш јед ну ко ја 
ће увек оста ти са мном? пи та ла је Та ња кат кад де ду.

– на пра ви ћу ти, Та ња, са мо бу ди до бра, не мој да ми сме таш, од го ва рао је 
он, на ста вља ју ћи да ши је ру ку или но гу но ве лут ке.

Де далав се зби ља за ри цао увек у се би да ће јед ном сво јој уну ци на пра ви ти 
лут ку ве ћу не го она, али за тре ба за Та њу мле ка или хле ба, до ђе га зда да тра жи 
ки ри ју, про це пе се Та њи не ци пе ле, на ста не зи ма па тре ба др ва, и де да бу де 
при мо ран да про да играч ку ко ју је спре мио за сво ју уну ку. по не кад се та ко де си 
да их про да све, да ни јед на не оста не у про зо ру, и та да, да би уми рио рас пла ка
ну де вој чи цу, де далав је узме за ру ку и по ве де у деч ји парк ко ји се на ла зио 
бли зу њи хо ве ку ће. Та мо су све де вој чи це и њи хо ве ма ме по зна ва ле де дала ва 
и Та њу. кад би њих дво је на и шли, мај ке су го во ри ле де ци:

– пет, ено иде де далав са сво јом уну ком. Ви ди те ка ко је ле па, иста ва ша 
лут ка.

а де ца се сме ши ла при ја тељ ски на Та њу и она на њих, јер ни је зна ла да су 
лут ке из њи хо вог про зо ра по бе гле баш тој де ци.

али јед ног да на и Та ња је до би ла ве ли ку див ну лут ку, ко ја ни је ни кад од ње 
по бе гла. Сто ја ла је и у про зо ру кат кад, али јој ни на ум ни је па ло да бе жи од Та ње. 
Би ла јој је вр ло вер на. До би ла ју је јед не је се ни, кад се раз бо ле ла, кад је по чи
та ве да не ле жа ла у ва три и бу нов но го во ри ла:

– по бе го ше све лут ке из про зо ра! не дај, де ди це, не дај да бе же! За др жи 
бар јед ну за ме не. До бро је за тво ри.

Де далав је се део крај ње не по сте ље и пла као, иако је био та ко стар чо век. 
Бо јао се да Та њи ца не ће оздра ви ти, јер је због на зе ба има ла стра шно за па ље ње 
плу ћа. И та ко пун стреп ње по чео је де далав да пра ви лут ку за сво ју уну ку. Гла
ву јој је на пра вио од ру жи ча сте сви ле, обра зи су јој би ли за ја пу ре ни као код 
Та ње, и осмех је има ла њен. кад би де вој чи ца слу чај но отво ри ла очи, по ка зи
вао јој је лут ки ну ха љи ну од пла вог со мо та, ше шир укра шен бе лим цве то ви ма, 
ма ли сун цо бран од чип ке, ци пе ли це од бе ле ко же. али она у бу ни лу ни је ни шта 
ви де ла, ни че му се ни је ра до ва ла.

И оног да на баш кад је де далав до вр шио лут ку, кад јој је на гла ву ста вио 
ше шир, и за коп чао злат ним дуг ми ћи ма ха љи ну, Та ња је опет ве дро, без бу ни ла, 
отво ри ла очи и за ди вље но уз вик ну ла:

– ка ко је ле па, де ди це, та лут ка! Мо ра мо је до бро чу ва ти, да нам не по бег не.
а де да је сав сре ћан ре као:
– не бој се, она је до бра, увек ће оста ти с на ма. ево, играј се.
ка ко је де далав ре као, та ко је би ло. Ту лут ку ни је про да вао ни у нај те жим 

ча со ви ма, кад ни је имао чи ме да ку пи мле ка за Та њу. Чи ни ло му се да јој је она 
до не ла оздра вље ње. увек кад је ишао с Та њом у шет њу, ишла је и она с њи ма, јер 
се де вој чи ца бо ја ла да је оста ви са му код ку ће. а свет их је с ди вље њем по сма
трао го во ре ћи:

– Исте су као да су две се стре. То је нај леп ша лут ка што ју је икад де далав 
на пра вио.

а ста рац је то слу шао и за до вољ но се сме шио, во де ћи сво ју уну ку за ру ку.
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уста нак зе че ва

у ,да ле кој шу ми Зе чи ји где је по стао пр ви зец на све ту би ло је свих вр ста зе
,че ва. Жи ве ли су та мо хи три пе ша ци огр ну ти жућ ка стозе ле ним до ла ма

ма, као снег бе ли мир ни зе чи ћи чи је су ру ме не очи ли чи ле на очи го лу бо ва, 
спор ти сти ко ји су по цео дан во ле ли да пре ска чу пре ко ја ру га. Би ло је у Зе чи ји 
и ста рих, скром них зе че ва за на тли ја ко ји су ши ли бун де за цео њи хов на род, и 
вред них до ма ћи на ба што ва на ко ји су га ји ли зе ље и ку пус, про да ва ли га и та ко 
хра ни ли сво ју по ро ди цу и се бе. И сви су би ли ми ро љу би ви и ве се ли.

али се јед не го ди не диг ну ву ци, из су сед не пла ни не и осво је њи хо ву зе мљу 
Зе чи ју. Би ла је то стра шна вој ска, у мр ком оде лу, ва тре них очи ју, на о ру жа на 
оштрим зу би ма. пред њом је ишао цар свих ву ко ва кр во лок. Та ко за ти ли час 
по ко ре упла ше ни и из не на ђе ни зе чи ји на род. И ка ко га по ко ре, по ви че из свег 
гр ла цар кр во лок.

– ова мо, зе че ви, да чу је те мо ју за по вест. ова мо и ви шћу ћу ре ни у тра ви, и 
ви скри ве ни у пе ћи на ма и ви по жбу но ви ма и ја ру га ма.

Та ко је цар вик нуо, али јад ни зе чи ћи ни су сме ли од мах да се по ја ве. он да 
он за шкри па зу би ма, да се у чи та вој шу ми чу ло и још гла сни је их по зва:

– ако се не ис ку пи те око ме не, док вра на не пре ле ти с гра не на гра ну, те
шко ва ма: мо ја вој ска ће вас рас трг ну ти на ко ма де.

Чув ши ово зе чи ћи се по из вла че из сво јих скло ни шта и пад ну му пред но ге.
а кр во лок ре че:
– Вас сто ти ну тре ба да ме слу жи, да сва ки дан осва не и омрк не че ка ју ћи 

пред мо јом пе ћи ном за по ве сти.
И он да иза бра сто ти ну нај леп ших зе че ва ре кав ши им:
– Чим чу је те мо ју за по вест, мо ра те је од мах из вр ши ти, пре не го што лист 

са гра не пад не на зе мљу.
Та ко су от по че ли стра шни да ни за си ро те зе че ве. кр во лок је по звао од не

куд ли си це и узео их за шпи ју не, да му до ста вља ју шта по ко ре ни на род о ње му 
го во ри и шта ра ди. До вео је и не ко ли ко сна жних ме две да ко ји су има ли ду
жност да ка жња ва ју не по слу шне.

кад би цар за дре мао, вик нуо би:
– ова мо да ме успа ва те, пре не го што во да стиг не од ка ме на до ка ме на.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

он да су зе че ви мо ра ли да га че шка ју по уши ма, гла де по ле ђи ма и ре пу, да 
би што бр же за спао.

кад би по шао не где у плен, вик нуо би:
– ова мо да ми на о штри те зу бе, пре не го што ме сец ко рак не три пу та.
И они су мо ра ли да му их та ко бр зо на о штре, гла ча ју ћи их твр дим бе лу ци ма.
кад би му се прох те ло ма ло ве се ља, мо ра ли су да при ре де тр кач ке утак ми це, 

да ска чу пре ко пре по на или да игра ју ко ло пред њим.
ка ко је ра дио цар, та ко сва ње го ва вој ска, и зе че ви ма то до са ди, па се ре ше 

да диг ну уста нак. но ћу док су ву ко ви спа ва ли они су се до го ва ра ли. Исти на, 
би ло је ма лих пла шљи вих зе че ва ко ји су го во ри ли:

– ка ко мо же мо да се бу ни мо про тив њих, кад су ја чи од нас?
али их је во ђа хра брио:
– они су ја чи, али смо ми окрет ни ји и бр жи. Тре ба са мо да се до бро на о ру

жа мо. пе ша ди ја ће се на о ру жа ти стре ла ма и праћ ка ма, а ска ка чи ко пљи ма. Бр зо 
на по сао.

Ме сец као да је знао да им тре ба све тло сти, тих но ћи је ра но из ла зио и ду го 
си јао. а зе чи ћи су се бр зо спре ма ли. од пру ћа, ли ке и тр ња пра ви ли су стре ле. 
Јед ни су са ви ја ли пру ће у лу ко ве и ве зи ва ли га ли ком, дру ги су лу та ли по шу ми 
и тра жи ли ве ли ке тр но ве, тре ћи су тра жи ли отров но би ље за пре ма зи ва ње 
стре ла, да би би ле што опа сни је. Сна жни ји су де ља ли ко пља од дре но ви не. 
нај мла ђи тра жи ли по по то ку ка ме ње за праћ ке. а ма ло по да ље пе ша ди ја се 
учи ла да мар ши ра и ска ка чи да пре ска чу што ши ре по то ке и што ви ше жбу но
ве. Зе че ви стар ци, ко ји ни су мо гли да се бо ре, ши ли су чи зме за вој ску. Та ко су 
ра ди ли сва ке но ћи а кад су би ли го то ви ја ве оној сто ти ни зе че ва што је слу жи ла 
ца ра и они ма што су слу жи ли ње го ву вој ску да от ка жу по слу шност.

не слу те ћи ни шта о ово ме вик ну опет јед не но ћи кр во лок:
– ова мо да ме успа ва те!
он вик ну, али се зе че ви не кре то ше с ме ста.
– ова мо да ме успа ва те пре не го што ве тар пре ле ти од ја ру ге до ја ру ге, по

но ви он љу ти то.
али се они опет не по кре то ше с ме ста.
И та ман кр во лок јур ну да их рас трг не, а из че сте осу ше праћ ке на ње га. 

па да ло му је ка ме ње по гла ви, по ле ђи ма, ни је му да ло ока отво ри ти. Збу њен 
овим из не над ним на па дом наг не да бе жи, а за њим по ју ре ска ка чи ко пља ни ци. 
у ча су се у це лој пла ни ни на пра ви уз бу на. Са свих стра на су са мо ле те ле стре
ле, ко пља, ка ме ње из праћ ки. Ву ко ви, ка ко ни су би ли на о ру жа ни ни чим ви ше 
не го зу би ма, ни су ни шта мо гли про тив зе че ва. кад су хте ли бе сно да по ју ре за 
њи ма, они су им увек ве што ума кли, јер су би ли сто пу та бр жи; а чим би окре
ну ли ле ђа, сти за ли су их удар ци на о ру жа не зеч је вој ске.

И по сле три да на и три но ћи бор бе зе че ви су ис те ра ли све ву ко ве из сво је 
зе мље Зе чи је и се ли да се го сте и ве се ле. Зе ке ба што ва ни су до но си ли чи та ве 
пре гр шти зе ља и по се кли сав ку пус из сво јих ба шта, ни шта ни су за вој ску жа
ли ли. пти це са гра на су им пе ва ле, по ток сви рао, ве тар уда рао у бу бањ, те је 
це ле не де ље ко ло игра ло а у ње му пот ска ки ва ла раз дра га на вој ска.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



700

ку ку ру зне ко ки це

Жи вео је дан се љак то ли ко си ро ма шан да ни је ни кад у сво јој ку ћи имао 
пше нич ног бра шна ни пше нич ног хле ба.

у рад не да не ње го ва же на Сми ља обич но је ме си ла про ју, а не де љом по не
кад, да об ра ду је де цу, пра ви ла ка ча мак, ста вив ши ма ло ко зјег мле ка у про ји но 
бра шно и до дав ши ја је, ако га Шар ка тог да на сне се.

кат кад, кад не би има ла по сла на њи ви или ли ва ди, пра ви ла је ко ки це од 
твр дог и глат ког ку ку ру зног зр на, ко је се ру мен ка сто пре ли ва ло. на ог њи шту 
је та да го рео ве ли ки пла мен и над њим је Сми ља окре та ла си то пу но ку ку ру
зних зр на. она су као не мир на де ца иска ка ла из си та же ле ћи да по бег ну куд 
би ло, а де ца су ра до сно пље ска ла ру ка ма. по сле ма ло па су се зр на по че ла да 
рас цве та ва ју у бе ле ма ле цве то ве, ко је су де ца зва ла ко ки ца ма. Цве то ви су ле
те ли по убо гој со би, за си па ли зе мљом на би је ни вод као па ху љи це сне га, па да ли 
у кри ло ма лој Ру жи и у ка пе Иви и пе ри. по не кад би по ко ја ко ки ца ушла у ло нац 
обе шен на зи ду или се из мр си ла у Ру жи ној ко си као бе ла зве зда, че му се све 
тро је де це мно го сме ја ло.

а кад би сво жи то би ло ис ко ка но, це ла по ро ди ца би се ла да се го сти. Де ца 
су ша ка ма за хва та ла из си та и за ти ли час све по зо ба ла. За те си ро те ма ли ша не 
ни је би ло уку сни је по сла сти це.

Жи ве ла је та ко скром но та по ро ди ца са сво јом ко зом и сво јом ко ком Шар
ком, не же ле ћи ве ћу сре ћу на том све ту од здра вља и ису шног ко ма да про је. 
Ме ђу тим, Го спод по кат кад из не на да про ме ни жи вот љу ди: од бо га та ша на чи ни 
убо ге и од убо гих бо га та ше, да би свет ви део да је из над све га Ње го ва во ља.

Јед ног да на про шле је се ни, по што је се љак об рао ку ку ру зе, иза брао је не
ко ли ко кли по ва сит ног боц ка стог зр на и дао их же ни ре кав ши:

– ево, ово је за ко ки це де ци. осу ши на сун цу па ће мо јед не не де ље ко ка ти 
но ва зр на.

Же на је по слу ша ла, на ни за ла кли по ве на врп цу и ста ви ла пре ма сун цу под 
стре ју. а кад је до шла тре ћа не де ља узе ла је три кли па, око ми ла их се би у ке це љу 
и по шла да ко ка.

До тле је се љак на ло жио ва тру у дво ри шту, јер је још би ло ле по вре ме, и по
че ла је си ро ма шко ва је се ња све ча ност. Де ца и отац су по се да ли на тро но жни це 
око ва тре и ма ти је са су ла пре гршт зр на у си то и над не ла га над пла мен. Де ца су 
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

не тре ми це гле да ла кад ће из си та ис ко чи ти пр ва ко ки ца а отац је су вим гра њем 
пот сти цао ва тру.

на јед ном, за шкри па ка пи ја у дво ри шту и уђе не по знат чо век, па сме ше ћи 
се по дру гљи во ре че:

– Док дру ги пе ку хлеб од но ве пше ни це, ви пра ви те ко ки це. Зар ми је то ка
ква хра на!

Се љак за чу ђе но по гле да не по зна тог чо ве ка и од го во ри му:
– Ми смо за до вољ ни са оним што нам је Бог дао. И ку ку ру зно зр но је би ло 

из зе мље као и пше нич но.
Же на је, ме ђу тим, и да ље спо кој но спу шта ла си то над пла мен час га ди за

ла, и већ су не ста шни бе ли цве то ви ста ли да иска чу и да па да ју у кри ла и ка пе 
де це, а јед но се от ко тр ља чак до но ге не по зна тог го ста. он се са же и узев ши га 
на длан на ста ви да ис ку ша ва се ља ка:

– пче ле се са мо хра не цве ћем, а ти си то ли ко си ро ма шан да и тво ја де ца 
мо ра ју да се њи ме хра не, не би ли се ма ло за ла га ла.

али се љак узе не ко ли ко зр на у ша ку, па од го во ри ра до сно:
– Ви диш ли, ова зрн ца су из зе мље ко ју сам орао и ко пао и сла ђа су ми не го 

оне по сла сти це на све ту. ево, ово сит но, бе ли ча сто ми је ску пље од зр на би се ра; 
и ово ру мен ка сто леп ше од зр на зла та.

на сме ја се за до вољ но на мер ник, јер ни је био оби чан чо век, не го ан ђео 
бож ји пре ру шен у пут ни ка. на сме ја се за до вољ но и оде. а ка ко он оде, из си та 
ста де да ис ка че уме сто ко ки ца све са мо зр не вље би се ра и зла та.

на ку пи за чу ђе ни се љак пу ну ка пу и же на пу ну ке це љу, али де ца ста ну не
за до вољ но пла ка ти:

– За што ви ше не иска чу ко ки це, не го тај сјај ни пе сак?
И ка ко она то ре ко ше, опет из си та по че да ис ка че ве се ло ја то ко ки ца. Већ 

се и ва тра би ла одав но уга си ла, и же на пра зно си то спу сти ла на зе мљу, а оне са мо 
иска чу и за си па ју дво ри ште и де цу и окол не ства ри као кад у пр ви дан зи ме 
поч не снег гу сто да па да. Де ца су на ку пи ла пу не кор пе ко ки ца и по зва ла сва
ко га ко је крај ку ће про шао да ку пи.

Та ко је из си та чи та вих не де љу да на ве ја ла ве се ла вој ска ку ку ру зних па ху
љи ца и сва се окол на се ла ис ку пи ла да ви де чу до. Се љак је искре но сва ко ме 
при чао шта се до го ди ло, и сва ко га об да рио са по јед ним зр ном би се ра или зла та. 
И сви су зна ли да га је сам Бог на гра дио због ње го ве скром но сти.

а кад је пр во ве се ље и чу ђе ње про шло, се љак је бла гом ко је је до био ку пио 
до ста зе мље и жи вео мир но и за до вољ но до кра ја свог жи во та.
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Ду ши ци не ма ра ми це

Ду ши ца учи пр ви раз ред основ не шко ле и ма ла је као пи љак. кад би има ла 
ру жи ча сту ха љи ну од сјај ног со мо та, оп ши ве ну тра ка ма, и ше шир од сви ле, 

ли чи ла би на цвет. кад би јој ма ма има ла вре ме на сва ко ју тро да на ме шта ко су 
у увој ке, ли чи ла би на ма лу ви лу.

али Ду ши ца је слич на из глад не лој ма ци озе блом про сја че ту, де те ту ко је 
слу жи. Већ не ко ли ко ме се ци она но си не ку ста ру зе ле ну ха љи ну, на ру ка ви ма 
окр пље ну мр ким че тво ро у гла стим кр пи ца ма, и че сто до ла зи у шко лу нео че
шља на. Где дру га де ца у ко си но се све за ну тра ку и ша рен че шаљ, она је бе лим 
ко ма ди ћем плат на ве же, да јој не па да у очи. Где су код дру ге де це на ха љи ни 
уши ве на круп на дуг мад с цр ве ним тач ка ма, она има не ко зар ђа ло пле ха но дуг ме 
и две цр не коп че. уме сто по ја са од ко же, опа су је се де бе лим ка на пом, и џеп на 
ње ној ха љи ни са свим је дру ге бо је.

пр вих да на у шко ли учи те љи ца је ка за ла:
– Сва ко де те мо ра има ти џеп на ха љи ни и у ње му чи сту ма ра ми цу за нос.
Та да на Ду ши ци ној зе ле ној ха љи ни ни је би ло џе па и ма ма јој га је уве че 

уши ла от це пив ши ко мад ци ца од не ке кр пе. За тим јој је да ла пар че ис прав ног 
про ре ше та ног плат на, ко је је из ва ди ла из ру ка ва ста ре оче ве ко шу ље и по ру би ла 
цр ве ним кон цем, ре кав ши јој:

– ево ти ова кр пи ца за нос. До бро је чу вај, јер ти не мам да ти дру ге, ако ову 
из гу биш.

Ду ши ца је за до вољ но ста ви ла ко мад ста рог плат на у џеп и се ла да пи ше 
про пис. али јој се од сил ног на по ра и на зе ба, као и код дру ге де це, убр зо под 
но сом по ја ви ле ка пљи це и ума ло ни су па ле на про пис. Ду ши ца се сре ћом од
мах се ти ла но ве ма ра ми це, али та ман она ма ло уре ди нос, а кроз не ко ли ко тре
ну та ка ка пљи це се опет ја ве. То је, уоста лом, ма на свих деч јих но си ћа.

За то вре ме је Ду ши ци на ма ма пра ла у углу ку хи ње не ко ли ко убру са и дру
гих сит ни ца и, чув ши де вој чи цу да сва ки час шмрк ће, опо ме ну ла је.

– не мо раш код ку ће пр ља ти ма ра ми цу. Мо жеш се убри са ти и ка квом хар
ти ји цом. Јер кад ту ис пр љаш, не мам ти од мах дру ге да ти, мо раш че ка ти да је 
опе рем.

Ду ши ца је по слу ша ла ма му и по сле се до кра ја пи са ња про пи са бри са ла 
хар ти ји ца ма ко је је на шла у тор би. у се би је уз гред ми сли ла, да би би ло вр ло 
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

до ро да Бог ни је ни ство рио но се ве де ци, или бар, кад их је ство рио, да је не ка ко 
при ро ђе њу сва ком де те ту по кло нио по хи ља ду ма ра ми ца.

Та кве је бри ге бри ну ла Ду ши ца, а кад би се се ти ла пар че та ста рог плат на у 
свом џе пу, об у зе ло би је за до вољ ство. не ће мо ра ти ви ше на ча су кри шом да се 
са ги ње под клу пу, кад јој се ис под но са по ја ве до бро по зна те ша ре, већ ће као и 
дру га де ца, ко ја су и пре на ред бе но си ла ма ра ми це, сло бод но свој нос на очи
глед свих улеп ша ти. ни на ум јој ни је па да ло да се тај ко мад плат на из ва ђен из 
оче ве ко шу ље мо же не сви де ти дру гим де вој чи ца ма.

Су тра дан кад је учи те љи ца ушла на час ма ра ми це свих бо ја ле пр ша ле су по 
раз ре ду. Би ло их је но вих, ко је су још ми ри са ле на шти рак, с цр ве ним и жу тим 
ни ти ма, са сли ка ма бум ба ра, па ја ца и ауто мо би ла. Би ло их је ма лих као да су 
луч је и ве ли ких као за ста ве. Би ло их је од ци ца, фла не ла, сви ле и плат на. али 
кад је учи те љи ца ушла у раз ред ма ра ми це су по бе гле у џе по ве а она је ка за ла:

– на дам се сад да ће те све има ти увек чи сте но се ве. Чим осе ти те да вам не
што сме та при ди са њу, бри ши те се. а сад на по сао да ра чу на мо.

а ра чун, то зна сва ко де те, из ма мљу је ру мен на обра зи ма, су зе у очи ма, 
уз да хе а и мно ги но си ћи уз не ми ре се од му ке. Јер стра шно је те шко по го ди ти 
иде ли се дам у три де сет без остат ка. учи те љи ца је чу ла ка ко де ца шап ћу: „Се дам 
у три де сет... се дам у три де сет?...“ И ма ло за тим је ви де ла ка ко се ма ра ми це, јед
на по јед на, из вла че из џе по ва. Мно ги но си ћи су по ста ли цр ве ни од тр ља ња. 
Ис под мно гих се по ја ви ле ша ре, Чу ло се шмр ку та ње у це лом раз ре ду. на ро чи
то се че сто Ду ши ца ма ша ла сво га џе па и из ње га из вла чи ла ко ма дић жућ ка сте 
хар ти је, при ти ску ју ћи га уз нос. при том се бо ја жљи во освр та ла око се бе, да 
дру га де ца не при ме те ка ква јој је ма ра ми ца. не ке се де вој чи це, опа зив ши чи ме 
се бри ше, ста до ше сме ја ти, тру де ћи се да са кри ју ли це од учи те љи це.

– ка кав је то смех? упи та учи те љи ца при ла зе ћи им.
Де вој чи це се ућу та ше. ни јед на се ни је усу ђи ва ла да ка же за што су се сме

ја ле. утом се опет чу ло да Ду ши ца шмрк ће. И та да ол га, цр на ма ла ле по ти ца, 
оде ве на у ха љи ну од цр ве ног со мо та, ре че:

– Сме шна нам је Ду ши ци на ма ра ми ца. она не ма пра ву ма ра ми цу, не го не ку 
жу ту хар ти ју.

пре не го што је учи те љи ца сти гла ишта да од го во ри. Ду ши ца је из ва ди ла 
из џе па пар че ста рог плат на и, по ка зав ши га, ре кла кроз су зе:

– ево мо је ма ра ми це, али ми је ма ма ка за ла да је не ис пр љам бр зо, јер не мам 
дру гу, па за то ни сам њо ме бри са ла нос.

не ко ли ко де вој чи ца је уда ри ло у још ве ћи смех, а учи те љи ца је пре кор но 
ка за ла:

– Сра мо та је што се сме је те Ду ши ци. кад би ње на ма ма има ла да јој да дру
гу ма ра ми цу, она би јој си гур но да ла. Тре ба да зна те да је ње на ма ра ми ца од 
ста рог плат на, по ру бље на цр ве ним кон цем, леп ша не го све ва ше на ко ји ма су 
на сли ка ни ауто мо би ли и па ја ци, и ко је су за тка не сви лом. Ње на ма ма се мно го 
бри ну ла од че га да јој је на пра ви, јер их не ма као ва ше ма ме на ре ђа них на го ми лу, 
ни ти има пре те клих па ра да их ку пи. Бо ље би би ло, уме сто што се сме је те, да 
јој по кло ни те ко ја сво ју, да не мо ра нос да бри ше хар ти јом, пла ше ћи се да од већ 
бр зо не ис пр ља кр пи цу што јој је ма ма ста ви ла у џеп.
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Та ко је учи те љи ца ка за ла а ма ла ле по ти ца ол га од мах је ве за ла у чвор сво ју 
ша ре ну, пу ну бум ба ра, ма ра ми цу и до ба ци ла је Ду ши ци с ре чи ма:

– узми, Ду ши це, имам их код ку ће још је да на ест а ти имаш са мо јед ну.
И са свих кра је ва учи о ни це су за ле пр ша ле ша ре не за ста ви це и до ле те ле 

пред Ду ши цу, ко ја се збу ње но сме ши ла, гле да ју ћи у учи те љи цу. она је, ме ђу
тим, при шла Ду ши ци и ка за ла ми ло:

– узми, то је сад тво је. Ма ма ти се ви ше не мо ра бри ну ти шта да ра ди кад 
ис пр љаш ма ра ми цу, ко ју ти је она спре ми ла. Дру га ри це те во ле, па су ти сво је 
по кло ни ле.

по том, да би пре ки ну ла жа гор у раз ре ду, до да ла је:
– а сад про ду жи ти бр зо ра чу на ње, да ви дим ко ја ће би ти пр ва го то ва.
И опет се ме ђу де цом чу ло шмр ку та ње и ша пат: „Се дам у три де сет... се дам 

у три де сет?...“
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Зо ран и ки шо бран

по че ле су је се ње ки ше што па да ју од ју тра до мра ка. кад ђак, иду ћи жур но 
у шко лу, ста не сред ба ре, во да штрц не и уђе у ци пе лу не ким не ви дљи вим 

пу тем, на пра вив ши уну тра чи та во је зе ро. кад де те слу чај но ста не под стре ху, 
во да му јур не за врат и скли зи чак до по ја са. Ма ло вре де но ве нов ца те ци пе ле и 
ки шо бра ни.

ују тру, пред шко лом, ђа ци ли че на огром не цр не, мо дре и мр ке пе чур ке, 
јер их ве ли ки ки шо бра ни по кло пе то ли ко, да им се ис под њих ви де са мо но ге. 
Има, раз у ме се, и та кве де це ко ја их не ма ју, па се гр че под ту ђим, те им во да са 
шип ке цу ри пра во за врат. не ка опет не до би ју го сто прим ство, па тр че из све 
сна ге од ку ће до шко ле, да не би са свим про ки сла.

То се сва ко ју тро де ша ва и Зо ра ну. ки ша ли је, а он, по гнут, тр чи и ми сли 
на ону на род ну при чу у ко јој је зец био та ко хи тар, да је мо гао про ју ри ти кроз 
нај ве ћи пљу сак а да му се ни јед на дла чи ца не оква си. Та да утро стру чи сна гу, 
да би и он, као тај зец, нео ква шен про шао од ку ће до шко ле. али, на рав но, ма 
ко ли ко да је брз, ни је зец, и увек до ђе скроз мо кар. Са кач ке та му као из олу ка, 
цу ри ки ша а по де ра не ци пе ле су му то ли ко пу не во де да ли че на две штр цаљ ке.

За то је Зо ран же лео да јед ном, кад по ра сте, по ста не тр го вац ки шо бра на. 
Ми слио је, са ужи ва њем, ка ко ће у сва кој ру ци та да но си ти по је дан. уза луд ће 
ки ша лу ка во па да ти и с де сна и с ле ва, он ће би ти у си гур ном за кло ну. по не кад је 
же лео да про да је и гу ме не ци пе ле, ту ма ђи о ни чар ску обу ћу што су је мно ги ње го
ви дру го ви но си ли и у ко јој се мо гло по нај ве ћим ба ра ма га зи ти и да не по ква си.

Јед ног да на до ђе у Бе о град Зо ра нов уј ка из уну тра шњо сти и, по ла зе ћи на
траг ку ћи, да де му два ди на ра, ре кав ши:

– по тро ши их ка ко знаш: или ку пи бом бо не или иди у би о скоп.
– у би о скоп ћу, ра до сно уз вик ну Зо ран, за ђа ке је по два ди на ра.
– Бо ље би би ло да их при чу ваш за хар ти ју, уме ша ла се бри жно Зо ра но ва 

ма ма.
Ме ђу тим, уј ка је за мо ли да му не бра ни да по ђе куд је на у мио и оста ви још 

два ди на ра да му она чу ва за хар ти ју.
Та ко је Зо ран по под не по шао у би о скоп. Ма ма га је уде си ла што је бо ље 

мо гла. Са ма га је ма ло пот ши ша ла, опо ме ну ла га да уре ди нок те, обу кла му чи
сту ко шу љу и ча ра пе па га ис пра ти ла до вра та го во ре ћи:
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– До бро се та мо вла дај. не мој се гу ра ти. И ако ки ша бу де па да ла ка да се 
прет ста ва свр ши, ти при че кај да ста не, јер знаш да су ти ци пе ле шу пље и да си 
без гор њег ка пу та.

Зо ран је је два са слу шао ма ми не ре чи, бо је ћи се са мо да не за ка сни. уза луд 
се, ме ђу тим, пла шио, био је та мо ме ђу пр ви ма. од мах иза ње га, иза пре гра де, 
ко ја је де ли ла деч ја ме ста од оста лих, се де ли су не ки ста ри љу ди и сва ки је у ру
ци чвр сто др жао ки шо бран, да га, при из ла зу, не би за бо ра вио. За тим је у то ку 
прет ста ве, го спо дин ко ји је се део иза ње га обе сио свој ки шо бран на на слон ње
го вог се ди шта. Зо ран је осе тио ка ко га при ти ску је у ле ђа и стал но је ми слио 
шта би би ло, ако би га го спо дин слу чај но за бо ра вио. окре нуо се за вре ме од мо
ра и ви део где соп стве ник ки шо бра на, сед ста рац у на о ча ри ма, дре ма и ве ро
ват но се не се ћа да је ишта со бом до нео.

Та ко се прет ста ва свр ши ла, а Зо ран се бо ја жљи во окре нуо да ви ди да ли се 
чи чи ца се тио свог ки шо бра на. И опа зи га где већ из ла зи ме ђу оста ли ма, а ки
шо бран му сто ји обе шен о на слон Зо ра но вог се ди шта.

у пр вом тре нут ку ср це Зо ра ну не спо кој но за лу па. Сви су око ло ми сли ли 
да је ки шо бран ње гов, јер је био обе шен на ње го вом се ди шту, и он га зби ља узе. 
на по љу се чу ло да ки ша пљу ском ли је и де чак по ми сли да би до бро би ло да га 
до су тра за др жи. али од мах за тим уви де да ни на то не ма пра ва; да би се исти на 
он за шти тио, са мо би ста ри го спо дин по ки снуо. Се ти се и то га да су тра дан не 
би знао где да од не се на ђе ну ствар. И упла ше но, да се већ ни је из гу био у го ми
ли, по тра жи очи ма ста рог го спо ди на. он се још про би јао ка из ла зу. Зо ран до
бро по зна де ње го ве на о ча ре и про се ду ко су, па по жу ри да га стиг не. али мно го 
дру гог све та би ло је око стар ца, те ни ка ко ни је мо гао да му се при бли жи. Ипак 
у ход ни ку успе да до ђе до ње га.

– За бо ра ви ли сте свој ки шо бран, го спо ди не, обра ти му се Зо ран, а ви ди те 
ка кав је пљу сак на по љу.

Ста рац за ста де, по гле да у сво је ру ке као да не ве ру је да га је за бо ра вио, за
тим га узе од Зо ра на же ле ћи да се до бро уве ри је ли зби ља ње гов.

– Та ко је, ре че по том. Мој је, али, чи ни ми се, ти га не маш?
– не мам, али ни шта, при че ка ћу док ки ша не ста не, још је ра но.
Ста рац по гле да па жљи во Зо ра нов па муч ни ка пу тић, ње го ве ра ши ве не ци

пе ле, из бе ле ли кач кет, па ре че:
– Слу шај, узми мој ки шо бран. ла ко си об у чен па мо жеш на зеп сти ако бу деш 

ов де сто јао. Са мо ми ре ци где ста ну јеш, хо ћу да ти су тра по шљем свог уну ка. 
Же лим да се дру жи с де ча ком као што си ти.

Су тра дан код Зо ра на је до шао стар чев унук и до нео му но ве ци пе ле и ма ли 
деч ји ки шо бран, а онај ве ли ки по кло нио је ње го вој ма ми, ка ко му је де да ка зао.

Те но ћи је Зо ран са њао да уме сто др ве ћа из зе мље ра сту све са ми ки шо
бра ни, да уме сто кро ва на шко ли и окол ним ку ћа ма сто је они, и да ку чи ћи ули
цом под њи ма иду.
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Ме двед бе жи од Ци га ни на

пред Бо жић је по чео Ци га нин све стро жи је да се по на ша пре ма свом ме
две ду Гор шта ку. Чим би ме двед по гре шно ди гао де сну ме сто ле ве но ге, 

или не би по и грао ка ко тре ба, он би га ду шман ски ши бао би чем. по то ме је 
Гор штак знао да ће се уско ро кре ну ти на пу то ва ње кроз се ла и гра до ве, да ће 
мо ра ти игра ти кад му се не игра и ва ља ти се по зе мљи кад му се не ва ља и по
здра вља ти по вој нич ки, кад би нај ра ди је про шао ни ког не по гле дав ши, па ма 
ис пао и не уч тив. Си ро ти ме да Гор штак већ је био вр ло стар за све ове ве шти не, 
већ су га но ге и ле ђа бо ле ла и по че ле му ни ца ти се де вла си на сле по оч ни ца ма. 
ни при ро да ње го ва ни је би ла не ка цир ку зан ска. он би ви ше во лео да спа ва у 
сво јој пе ћи ни, или да се сло бод но ше та по пла ни ни. а за же лео се био и сво јих 
ста рих при ја те ља: ву ка, ли је и зе че ва. За то је увек пред ка кво ве ће пу то ва ње 
по тај но же лео да умак не са Ци га ни но вог лан ца.

овог пу та се Гор шта ку чи ни ло да ће му то зби ља по ћи за ру ком. ни је баш 
тач но знао ка ко ће бек ство из ве сти, али је твр до ве ро вао да ће Бо жић пре ве сти 
у шу ми. Мо жда је за то са на ро чи том стр пљи во шћу под но сио Ци га ни но ве ба
ти не и псов ке, на пре жу ћи се из све сна ге да му уго ди.

кад се Ци га ни ну учи ни ло да је ме две да до бро из ве жбао, по ђе с њим по се
ли ма и гра до ви ма, пе ва ју ћи пред сва ком ку ћом.

– Де, по и грај ме две де...
Гор штак, раз у ме се, ни је ни кад био до бар играч, сва ње го ва ве шти на се са

сто ја ла у те шком тап ка њу у ме сту; али и љу ди и же не и де ца, чим би угле да ли 
јад ну жи во ти њу ка ко цуп ка, ба ца ли би ди на ре пред ње го ве но ге. Та ко иду ћи, 
на сам дан Бо жи ћа до ђу у не ку ва рош, где ни кад ни су би ли. Љу ди су у чо по ру 
по ју ри ли за њим, гле да ју ћи га са стра хом и ди вље њем. а он је играо бо ље не го 
икад, ва љао се по зе мљи, по здра вљао на све стра не, а у се би стал но сми шљао 
ка ко би ума као. И Ци га ни на је ово ли ки успех Гор шта ков опио, са жуд њом је 
ку пио но вац ко ји је свет ба цао са про зо ра, и по кат кад је у оду ше вље њу по пу
штао ла нац на ко ме га је др жао.

на ве ли ком рас кр шћу, ко је је са свих стра на би ло оп ко ље но ку ћа ма, Ци га
нин до да де ла нац не ком ма лом деч ку и оде да ску пља па ре, што су се ско тр ља ле 
у олук и ме ђу кал др му. а Гор штак кад осе ти сла бу де чи ју ру ку ис тр же се и на же 
низ ули цу, пра ћен ве се лом го ми лом де це.
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– по бе же, по бе же ме двед! ви ка ла су она у глас тр че ћи за њим.
Ци га нин за бо ра ви на но вац па по ју ри и он за ме две дом, али је већ би ло 

ка сно, ње га је на јед ном не ста ло. Бр зо је скре тао из ули це у ули цу, та ко да су га 
сви уско ро из гу би ли из ви да. Ци га нин он да по ју ри у по ли ци ју да ја ви за бек
ство, али ни ко на Бо жић ни је хтео да ју ри за ме две дом, сва ком је чак би ло ми ло 
што се Гор штак до че пао сло бо де.

За то вре ме ме двед је шћу ћу рен у не кој шу пи за др ва ћу тао, че ка ју ћи да 
пад не ноћ. уве че је до шао де чак из те ку ће да на ку пи др ва и упла ше но устук нуо 
угле дав ши не ко га у мра ку.

– не бој се, ма ли, ја ви се тад Гор штак, ја сам ме двед што је да нас по бе гао 
од Ци га ни на. по мо зи ми да се спа сем.

Де чак се осло бо ди и при ђе му бли же пи та ју ћи ша па том:
– а ка ко си ушао баш у на шу шу пу? И ја сам да нас ју рио за то бом, кад си 

по чео да бе жиш, али те је не ста ло чак у дру гој ули ци.
– Са крио сам се иза пло та, док хај ка ни је про ју ри ла, па сам се по сле вра тио 

истим пу тем и ви де ћи отво ре ну шу пу шмуг нуо сам у њу, од го во ри ме двед по
вер љи во, јер је знао да га де чак не ће из да ти.

И ни је се пре ва рио, јер му ма ли шан ре че:
– по ђи са мном у ку ћу да се огре јеш, па ће мо сми шља ти ка ко да се спа сеш. 

Ма ма и та та ни су код ку ће, оти шли су у го сте, мо ја се стра и ја са ми чу ва мо ку ћу, 
по ђи сло бод но.

Ме да по слу шно по ђе за деч ком, ко ји га од ве де у со бу где му је се де ла се стра.
– не бој се, ово је наш да на шњи ме двед, ре че јој де чак. он је до бар, тре ба 

да му по мог не мо да по бег не у шу му.
Та да и де вој чи ца при ја тељ ски при ђе ме две ду.
– Мо жда си гла дан? Хо ћеш ли ко ла ча од ме да, по ну ди га она. Знам да ме

две ди во ле мед.
– пр во ми дај да за ви јем ру ку, ра се као сам се пре ска чу ћи пло то ве, за мо ли 

је Гор штак.
Тек та да де ца ви де ше да му је де сна гор ња ша па кр ва ва, и де вој чи ца од мах 

до не се сво ју ма ра ми цу те му је за ви. по сле ово га по слу же га ко ла чи ма од ме да и 
слат ким од ја го да и ста ну раз ми шља ти ка ко да га ис пра те срећ но у шу му. Де чак 
се пр ви се ти и ра до сно ско чи у вис.

– обу ћи ћеш та ти но ста ро оде ло, и ста ви ти ње гов ше шир, па ћеш та ко кроз 
мрак иза ћи из ва ро ши. ни ко не ће ни слу ти ти да ме двед мо же има ти та кво оде ло.

Ме двед при ста не и та ко га обу ку у та ти но оде ло, на ту ку му ше шир на очи, 
на пу не џе по ве ко ла чи ма, па га ис пра те до на крај ули це. Свет је про ла зио мир
но, ни ко ме зби ља ни је ни па да ло на ум да је чуд но ва ти тра по ња чи чи ца, ко га су 
де ца пра ти ла, ме двед Гор штак.

– Сад сло бод но мо жеш да ље сам, ре че де чак кад стиг ну на крај ули це, ни ко 
не слу ти ко си. Збо гом, не мој нас за бо ра ви ти.

Ме двед се са су за ма у очи ма ра ста де од де це, обе ћав ши да ће их ко ји пут 
оби ћи, и оде бр зо у мрак. И по сле је сва ког ле та до ла зио кри шом но ћу, си гур но 
у свом гра ђан ском оде лу, што су му га де ца да ла, и оста вљао им на пра гу по 
кор пу ја го да или пе чу ра ка. по то ме су она зна ла да их ни је за бо ра вио.
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успо ме не ста рог ва го на

Ви де ли сте ваљ да на по ља ни бли зу же ле знич ке ста ни це ста ри зе ле ни ва гон. 
ки ша му је ис пра ла бо ју и пра го ви се од ва ли ли, па као убо ги про сјак сто ји 

сам сред по ља. кад се спу сти мрак мај ке га с про зо ра по ка зу ју рас пла ка ној де ци 
го во ре ћи:

– Ћу ти! Ви диш та мо у ста ром ва го ну спа ва ба ук, па ако чу је те шко те би, 
од мах ће ова мо до ћи.

Та ко су оне го во ри ле, а де ца су зби ља угле дав ши два мрач на про зо ра на ва
го ну, као два огром на ба у ко ва ока, од мах ућу та ла. али не тре ба да се бо ји те, у 
ње му не ма ба у ка, са мо по не кад пла че на ње го вом пра гу ве тар и ки ша му ту жно 
ро мо ри по кро ву. по не кад и врап ци др же у ње му свје збо ро ве; лу та ли ца свра ка 
свра ти да по сто ти пут ви ди не ма ли у пу ко ти на ма по да што за је ло; кад стег не 
мраз пре но ћи у ње му ку че без го спо да ра и си ро мах чо век без кро ва. Ње го ви 
про зо ри и вра та су ши ром сви ма отво ре ни.

нас об у зи ма ту га кад га ви ди мо та ко на пу ште ног, али он је за до во љан. Се ћа 
се у оса мље но сти сво је ве се ле мла до сти ка да је и да њу и но ћу пу то вао кроз не
по зна те пре де ле: час иви цом про ва ли ја, час кроз ту не ле, пре ко мо сто ва, кроз 
гу сте шу ме и бес крај на по ља.

ка да као ог ње ни змај про хук ти крај ње га воз но ћу, увек се се ти свог пр вог 
пу то ва ња. од не куд са се ве ра по шао је у по ноћ у на шу зе мљу. пре не го што ће 
кре ну ти куц ну ли су по след њи пут дво ји ца кон дук те ра све точ ко ве и за до вољ но 
ка за ли:

– Зво не као ви о ли на, да кре не мо.
на гра ни ци су га де вој ке до че ка ле с пе смом и про су ле му пред но ге зе ле не 

гран чи це. прет сед ник оп шти не се по кло нио и ре као:
– не ка је до бро до шла пр ва же ле зни ца у на шу зе мљу!
ло ко мо ти ва је по том за хук та ла опет, зе ле ни оки ће ни ва гон јој се још чвр

шће ухва тио за скут и за пе вао за до во љан из свег гла са:

Фикфукфак,
во зи мо се чак
кроз но ве и но ве
зе мље и гра до ве.
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Фукфакфик,
стиг ни те нас, чик!
у да ле ком све ту
ми има мо ме ту.

пе вао је та ко из све га гла са но ви ва гон, ло ко мо ти ва му је од го ва ра ла у ба су 
и пра тио их у хо ру низ дру гих но вих ва го на што су ишли за њи ма гле да ју ћи је
дан дру гог у по ти љак као вој ни ци. а ре дом дуж це лог пу та се ља ци су ма ха ли 
ка па ма и шта по ви ма до ви ку ју ћи:

– Ђа во ља ко ла! Гле дај са мо ка ко ју ре.
по сле то га до шло је у на шу зе мљу још но вих ва го на, али је свет нај ви ше во

лео њи ме да се во зи. Ње га су узи ма ли кад је тре ба ло ићи на не ке све ча но сти. 
кад су ми ни стри оби ла зи ли др жа ву ишли су њи ме. кад су стра ни глум ци по хо
ди ли на шу зе мљу он их је на гра ни ци до че ки вао. он је увек ра нио на Ђур ђев ски 
ура нак, пр ви про ла зио но во са гра ђе ном пру гом и мо стом, во зио свет у ба ње и 
ту ђе зе мље. Због то га су га сва ки дан улеп ша ва ли: пра ли про зо ре и под и ва ди ли 
пра ши ну из пу ко ти на.

За тим су га ма ло по ма ло за бо ра ви ли и жи вот је стао те ћи обич но. Сва ке 
го ди не су све леп ши ва го ни ста ли до ла зи ти и на ње га се ни је обра ћа ла па жња 
као ра ни је. Та да је ју тром и ве че ром во зио че ту ђа ка у пре сто нич ке шко ле. кад 
воз за ка сни они уз не ми ре но по ви чу:

– Те шко на ма, не ће мо сти ћи за пр ви час!
Та да он шап не ло ко мо ти ви да ма ло убр за и де ца стиг ну на вре ме.
по не кад убо ги се ља ци уђу у воз без кар те и са кри ју се од кон дук те ра иза 

вра та и под клу пе, па кад на и ђе њи хо во се ло поч ну да се до го ва ра ју:
– ка ко би би ло да ис ко чи мо? ни је ви со ко, мо гло би се.
– Мо гло би се, кад би ус по рио; а ова ко би смо сло ми ли врат.
Ње му се са жа ли на си ро те се ља ке, мо жда се и се ти ка ко су га до че ка ли ра

до сно кад је пр ви пут до шао ме ђу њих, па ја ви ло ко мо ти ви да успо ри, те се ља ци 
по и ска чу го во ре ћи ме ђу со бом:

– увек има мо сре ће кад иде мо у овом зе ле ном ва го ну.
ни слу ти ли ни су от ку да та сре ћа до ла зи.
Би ло је, раз у ме се, у ње го вом жи во ту и те шких да на кад је во зио стра дал

ни ке, по го рел це, уцве ље не ро ди те ље, на пу ште ну де цу и ра ње ни ке са бо ји шта. 
кроз ху ку ло ко мо ти ве чуо је то ли ко пу та ту жно сте ња ње:

– лак ше, лак ше во зи, ко сти ме бо ле.
Та да је ути ша вао пе сму сво јих точ ко ва, га зе ћи ско ро на пр сти ма, и пе вао 

успа ван ке:

Фикфукфак
сан вам био лак;
лак вам био пут
а бол ма ње љут.

а ка да је већ по стао са свим стар ср це му је дрх та ло ви де ћи да кон дук те
ри са ста вља ју воз за ка кво ду же пу то ва ње. Мо лио се у се би да и ње га по ве ду, 
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

да још ко ју ноћ про ве де у не по зна тим шу ма ма и ју тро до че ка на оба ли мо ра. 
Из бор је и у то до ба по не кад па дао на ње га. кон дук те ри су га са ми ло штом тап
ша ли и го во ри ли:

– Хај де да узме мо ста рог. ни је, исти на, та ко мо де ран, али је го спо дин и па
ме тан: Зна кад је че му вре ме, ују тру се рас пе ва и ска ку ће, а но ћу се ути ша и ла
га но љу шка као ко лев ка.

– Тре ба ло би га са мо по но во обо ји ти, при ме ти по ко ји. Бо ја му се већ ис пра ла.
И су тра дан га пре ма жу све тлом бо јом и уде се те опет ли чи на не ка да шњег 

до шља ка ко га су де вој ке ки ти ле цве ћем, у ко ме су ми ни стри оби ла зи ли стра не 
зе мље и ко јим је омла ди на ишла на Ђур ђев ски ура нак.

али на кра ју кра је ва и ства ри оста ре као и љу ди, и по ред свих но вих ха љи на 
и же ље за жи во том. ка да је тре ћи пут ме њао сво ју оде ћу био је зе ле ни ва гон 
већ то ли ко оста рео да је не ки мла ди кон дук тер ре као:

– Тре ба га рас хо до ва ти. ни је ви ше ни за шта. И од већ је ста рин ски, сад 
ниг де ви ше не ма та квих ва го на.

Та ко су га од ве зли на по ља ну и оста ви ли да са ња и да се се ћа про шло сти. 
Сад врап ци у ње му др же сво је збо ро ве, пре но ћи ку че без го спо да ра, а он кад 
угле да кроз ноћ ог ње ни воз и не хо ти це за пе ва сво ју ста ру пе сму:

Фикфукфак,
во зи мо се чак
кроз но ве и но ве
зе мље и гра до ве.
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Ве се ла гру два сне га

Ве се ла Гру два сне га се са свим слу чај но ро ди ла. од ро нио се гру мен ле да са је ли
не гра не и ка ко је пао у смет, око ње га се ухва ти ла бе ла ко шу љи ца. Је ла је ра сла 

на стра ни, ис под ње је зи ја ла чи та ва про ва ли ја, и гру мен ле да се ко тр љао ни за 
стра ну као луд, по ста ју ћи све ве ћи и ве ћи, док ни је на ра стао ве ли ки као пе сни ца.

али пре не го што на ста вим сво ју при чу, мо рам вам ре ћи не што нео бич но: 
на ша Ве се ла Гру два би ла је жи во би ће. не твр дим да су све гру две сне га жи ве, 
али ова о ко јој ћу вам при ча ти би ла је зби ља та ква. Ње но ле де но ср це је ку ца ло 
ја сно и раз го вет но; уме ла је да се ра ду је и да се љу ти; зна ла је да пе ва и да ска
ку ће. Исти на ни је има ла ру ку и но гу; али зар је ма ло жи во ти њи ца на зе мљи и 
под зе мљом ко је су без ру ку и но гу, па опет жи ве ве се ло. Да би сте је бо ље за ми
сли ли, ре ћи ћу вам још и да је ли чи ла на ме сец: на ње ном бе лом ли цу се на зи рао 
не ки ђа вол ски осмех, ко ји је по ста јао све не ста шни ји уко ли ко је ви ше ра сла. 
Чим се ро ди ла и ко рак ну ла, за пе ва ла је:

Иде гру два ве се ла
пре ко по ља и се ла,
с је ли ног је па ла пру та;
не ма ме те, не зна пу та.

Ве ве ри це пр ве чу ју ње ну пе сму и по ју ре да је ви де. Сре ћом је у под нож ју 
пла ни не те кла ре ка, па се Ве се ла Гру два мо ра ла за у ста ви ти, не сме ју ћи да за га зи 
у во ду, и ве ве ри це је стиг ну. Та да их гру два поч не мо ли ти:

Ве ве ри це, ве ке,
не смем пре ко ре ке,
но си те ме та мо
да се по и гра мо.

Та да гру дви ца ни је би ла ве ћа од ме се ца, и две нај сна жни је ве ве ри це је 
узму као лоп ту па пре ба це пре ко во де, а за тим и оне пре ско че за њом. по и грав ши 
се зби ља ма ло с њи ма, от ко тр ља се низ по ток у ува лу до ви ку ју ћи им из да ле ка:

Ве ве ри це хва ла
ве ли ка и ма ла!
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Сад одох низ ко се,
куд ме но ге но се.

а у ува ли је жи вео ме двед и чак у сво јој пе ћи ни чуо њен звон ки глас, па 
она ко дре мљив про ви рио на по ље. угле дав ши је ка ко пот ска ку је и сам се раз дре
ма и раз ве се ли па јој ре че:

– оста ни мој гост не ко ли ко да на, па ћу те по сле на ле ђи ма уз не ти уз бр до.
Ве се ле пут ни ца при ста не и оста не код ме две да не де љу да на. Ска ка ли су по 

по љу, пре вр та ли се пре ко гла ве, док гру два ни је по ра сла ко ли ко бу ре и мо ра ла 
да на ста ви свој пут. Те шко је ме две ду би ло да је уз не се уз бр до, али је мо рао кад 
је већ обе ћао. уз нев ши је го ре ре че јој:

– Сад па зи да не за лу таш опет у ка кву ја ру гу, јер ни су сву где ме две ди ова ко 
го сто љу би ви.

Ве се ла Гру два се за хва ли и у ча су ско тр ља у по ља ну под бре гом. И ка ко до ле 
стиг не, по ста не као нај ве ће се но, јер је са сва ким ко ра ком све ви ше ра сла. Ви де
ћи је, зе че ви се ис ку пе око ње и ста ну на га ђа ти:

– ово је сва ка ко облак пао с не ба, ре че је дан, ви ди те га ка ко се сме је.
– Глуп си, при ме ти дру ги, ово је не ко ве ли ко ја је, ви диш ка ко је окру гло.
– ни ти ни си мно го до се тљив, до да де тре ћи, ово је огро ман гру мен ше ће ра, 

ви диш ка ко се сја ји.
Та да им се она гро хо том на сме ја и за пе ва:

Зе че ви, зе чи ћи,
не бој те се при ћи.
Ја сам гру два сне га,
си шла сам са бре га.

Зе че ви се мно го об ра ду ју, на да ју ћи се да ће не ста шна до шља ки ња оста ти 
ду же код њих, али она на ста ви свој пут чим се ма ло од мо ри ла. Са да је већ ју ри ла 
бр же од же ле зни це, и траг је за њом оста јао црн као за ка квом ди вов ском ме
тлом, јер се снег ле пио, омо та вао око ње све но ве и но ве по ја се ве. Би ла је сад 
већ ко ли ко ку ћа и ра до сно пе ва ла:

Ра стем као пли ма;
ни ти ми је зи ма,
ни ти тр пим глад,
ни ти знам за рад.

кад је до шла у да ле ки се вер ни крај, где снег па да кру пан као го лу бо ви, би ло 
јој је те шко да та ко бр зо иде. Ве ли ки сме то ви су јој сва ки час пре пре ча ва ли 
пут, те се убр зо умо ри и за спа. али кад се по сле по ла ча са про бу ди ла и хте ла 
по но во да кре не, ни је мо гла с ме ста ма ћи: би ла је за су та де бе лим сло јем сне га.

Ту да слу чај но на и ђе ве тар и чу је где не ко за по ма же:

Јао, јао, јао,
снег је гу сти пао.
Ве тре, што си стао?
Зар ти ни је жао?
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До се ти се ве тар да мо ра не ко би ти за тр пан под сме то ви ма и раш чи сти их, 
и Ве се ла Гру два та да са њим у дру штву оде да ље. За не ко ли ко да на су сти гли на 
оба лу ле де ног Мо ра. Та да је Ве се ла Гру два би ла ве ли ка ко ли ко пла ни на. обла
ци су се спу шта ли на ње но че ло да пре спа ва ју ноћ, и ди вље гу ске се од ма ра ле 
на њој, сма тра ју ћи је за бр до.

али ни ту ни је ду го оста ла. Бе ли ме две ди је на го во ре да сед не на сан те ле да 
и ма ло се про во за. Слич на огром ном сне жном бро ду на ве зе се она на оке ан, 
пе ва ју ћи из свог гр ла:

Гру два сне га бро ди
на ле де ној во ди;
лу та, пло ви, ше та,
иде на крај све та.

Сан те ле да је зби ља од ве зу, ка ко јој се слу ти ло, до на крај све та, то јест до 
по след ње оба ле зе мље. И Ве се ла Гру два сне га се оти сну у мо дри без дан не ба, 
слич на огром ној сре бр ној зве зди. Мо жда је пло ве ћи по бес кра ју сти гла и до 
ме се ца, на ко га је у де тињ ству ли чи ла.

по гле дај те но ћу кроз про зор мо жда ће те је опа зи ти где још бро ди и чу ти 
ње ну звон ку пе сму:

Гру два сне га блу ди
да ле ко од љу ди,
из ван ре ка, го ра,
гра до ва и мо ра.
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Ме се че ва шет ња

То га да на је ме сец до ста ка сно иза шао у шет њу. ус пут је узео у свој ча мац 
не ко ли ко зве зда и за ве слао низ не бе ску пу чи ну. Свуд на о ко ло вла да ла је 

ве ли ка ти ши на, те му се као и сви ма мор на ри ма кад пло ве мир ном во дом прох те
ло да пе ва. на миг нуо је на зве зди це у свом чам цу и за по чео:

Ме сец пло ви не бе си ма,
пре пун ча мац зве зда има.

Сва ка ре дом ле по ти ца,
ока ве дрог, злат ног ли ца.

од сја ја ње го вог чам ца за све тле ли су се вр хо ви бр да, кро во ви ку ћа, зво ни
ци и во де, а ме сец је на кри вио ка пу и ве слао што игда мо гао. ни је имао че га да 
се бо ји, обла ка ни је би ло ни ти се про вла чио кроз шу му. Се ти се у том што му је 
ма ти при по ла ску ка за ла:

– Ме се че, си не, по ла ко во зи и раз гле дај по зе мљи, мо жда ће тре ба ти да се 
ко ме на ђеш у по мо ћи. ако де те не мо же да за спи, успа вај га; ако се бо ји да пу ту
је са мо кроз шу му, по ве ди га ти; ако се ђа ку дре ма, раз дре мај га.

До бро је ме сец упам тио мај чин са вет и па жљи во мо трио шта се ра ди на зе
мљи. ослу шку ју ћи та ко, за чу не ку свир ку и угле да за тим у дво ри шту сва то ве где 
игра ју. он он да по жу ри и на ме сти се упра во из над њи хо ве гла ве, те се још ви ше 
раз ве се ли ше, као да им се при дру жио не ки ша љив чи на. али уско ро ме сец кроз 
свир ку за чу је ка ко не ко де те пла че и за ви рив у окол не про зо ре опа зи где у со би 
ба ка љу ља ма ли ша на, ко га је пе сма сва то ва про бу ди ла. Љу ља га, а уз гред се љу ти;

– Хај де, за спи већ јед ном, дре кав че. про ћи ће игран ка а ја је не ћу ни ви де ти.
али дре ка вац још ни је раз у ме вао са свим људ ски го вор. Знао је са мо шта 

при ча ју зве зде и ме сец, ве тро ви и пти це. За то се ућу та тек кад за чу ти ху ме се
че ву успа ван ку:

Сни, не ка ти са нак го ди.
Из над те бе ме сец бро ди.

Сни, он зна све тво је же ље,
ди ћи ће те са по сте ље.
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про во за ти не ба ши ром,
и вра ти ти ку ћи с ми ром.

Ба ка се за чу ди, кад де те од јед ном за спа. То је, раз у ме се, при пи си ва ла сво јим 
ре чи ма и љу шка њу. углав ном би ла је сва за до вољ на што ће мо ћи и она ма ло да 
по сма тра игру сва то ва. по ве за ла је но ву ма ра му па иза шла на по ље. Сва то ви су је 
је два до че ка ли, јер је ба ка би ла ве се ла, и на те ра ли су је да се и она ухва ти у ко ло.

ако ће мо пра во да го во ри мо, ту баш не ма ни чег сме шног. За што не би и 
она по и гра ла, осо би то на свад би свог уну ка. али је ме сец, ка ко вам је по зна то 
ве ли ки ша љив чи на, па је од мах на ба кин ра чун уде сио пе сми цу, са мо ти хо, да га 
она не би чу ла и по сти де ла се. он от по че а зве зде у ње го вом чам цу при хва ти ше:

Хо ло, хо ло, хо ло.
Игра ба ка ко ло.
Игра ко ло ба ка
међ два ју на ка.

ла ка је ко чи гра,
бо ље од свих игра,
све у ме сту цуп ка
и пе та ма луп ка.

Ме ђу тим, ма ко ли ко да је ле по би ло по сма тра ти свад бу, ме сец је мо рао да ље 
на пут.

За ве слао је, на кри вио још ви ше ше ши рић и уда рио пра во из над не ке ва ро
ши. ку бе на цр кви је за бле шта ло као дру ги ме сец, ре ка обу кла сре бр ну ко шу љу 
а про зо ри про гле да ли и ста ли је дан дру гом да на ми гу ју. До па де се ме се цу тај 
град па ма ло успо ри ход за ви ру ју ћи ре дом у сва ки про зор. То му је ве ли ка ма на 
би ла што је хтео све да ви ди и све да зна. не где да кле опа зи да свет мир но спа ва, 
не где пи је и пе ва, не где се сва ђа, не где чи та.

у не кој ку ћи на кра ју гра да на ђе ђа ка где дре ма над књи гом. За ми сли се ме
сец шта да ра ди: да ли да ђа ка са свим успа ва или да га про бу ди. по ми сли ка ко 
ће су тра дан би ти стра шно кад га учи тељ про зо ве а он ни шта не зна, и ре ши се 
да га раз дре ма. уме сто ти хе успа ван ке за пе ва му на сав глас:

учи, ђа че, не мој ста ти,
по сле ћу те пре сли ша ти.

Све на па мет мо раш зна ти,
ниг де не смеш по за ста ти.

па учи тељ да се згра не,
кад те су тра пи тат ста не.

Ђак се тр же, уми се ма ло хлад ном во дом па при о ну за књи гу. Ме сец исти на 
ни је сти гао да га пре сли ша, али кад га је учи тељ су тра дан пре сли шао, ишло је 
глат ко као во да.

утом је већ би ла и по ноћ пре ва ли ла. на оном кра ју не ба ку да је ме сец тре
ба ло да про ђе по ја ви ше се обла ци и ни је већ би ло та ко ла ко пло ви ти. Мо рао је 
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да се про вла чи кроз њи хо ве те сна це, да се су да ра сва ки час са они ма ко ји су му 
до ла зи ли у су срет. упа дао је у њи хо ве цр не пе ћи не и је два се из вла чио отуд. 
Зве зде су за то вре ме упла ше но ври ска ле, бо је ћи се да се ча мац не из вр не. у зло 
до ба се ти се ме сец ка ко га је ма ти учи ла да га та, кад га та ко ско ле обла чи не са 
свих стра на, те от по че:

Чу де са, чу де са!
до пр во га пе тла
не ка бу ду све тла
про стра на не бе са.

Да ме сец, чу де са,
ку ћи ци се вра ти,
да опет по зла ти
зе мљу и не бе са.

И ка ко је стао да га та по мо гло је: обла ка је на мах не ста ло. не бо је опет по
ста ло чи сто и глат ко те се ме сец на ми ру упу тио пре ма пла ни ни иза ко је му је 
би ла ку ћа. а пла ни на је шу мо ви та и по ви со ка би ла, бо ро ви су јој уда ра ли у са ми 
не бе ски свод, по не где се је два мо гла про ву ћи зве зда из ме ђу вр хо ва и ње га. Ме сец 
је, до ду ше, био вешт бро дар, јед но вре ме се спрет но про вла чио из ме ђу гра ња, 
али се баш пред сам из ла зак из шу ме за пле те у гра не то ли ко, да ни је мо гао да ље 
кре ну ти. а већ је ско ро ју тро би ло и час пре се тре ба ло ку ћи вра ти ти. Се ти се 
ме сец у не во љи сун ца, сво га по бра ти ма, па ста де до зи ва ти:

Сун це, ко ла сво ја кре ни
па у по моћ хо ди к ме ни.

у гра не се спле тох бо ра,
а ку ћи се ићи мо ра.

Чув ши ме се че во за по ма га ње упрег не сун це сво ја ва тре на ко ла и по ђе ма ло 
ра ни је не го што је ми сли ло. Ис пе тља по бра ти ма из гра ња, по сто ја ма ло на пла
ни ни док ни је ње гов чам чић у да љи ни по бле део, па про ду жи и оно свој пут.

а ме се че ва ма ти из гр ли и из љу би си на ви ше не го икад, угле дав ши га где се 
жив вра ћа, јер је це ле но ћи слу ти ла да му не где опа сност пре ти.
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ле ко ви ти гру мен ле да

Жи ве ло је у не ком се лу дво је си ро чи ћа, брат и се стра. Де вој чи ци је би ло 
де сет а де ча ку се дам го ди на. ни ко га сво га и ни шта сво је ни су има ли. 

За то су јед но дру го још мно го ви ше во ле ли не го што се ина че бра ћа и се стре 
ме ђу со бом во ле. кад су ра ди ли, сва ко је гле да ло да уште ди труд дру гом. кад 
су је ли, сва ко је ну ди ло бо љи за ло гај дру гом. кад брат спа ва, се стра за кло ни 
ша ком сун це, да му не би је у очи. кад пад не ноћ, брат пе ва, да се се стра не би 
бо ја ла мра ка.

Јед ном се де чак мно го раз бо ли. До би је то ли ко ве ли ку ва тру, да ни је мо гао ди
са ти ка ко тре ба ни очи ју отво ри ти. упла ше на се стра отр чи код нај ста ри је ви
да ри це у се лу и по зо ве је да га ле чи. Ста ри ца од мах по ђе, али чим ви де де те ре че:

– Дру гог ле ка му не ма, до да му ста виш гру мен ле да на ср це. Та ко му са мо 
ва тра мо же спа сти. Са мо па зи да га на ђеш до сту ра у зо ру, ина че би ће ка сно.

За пла че се де вој чи ца, чув ши ове ре чи:
– Где да на ђем ле да, кад је зи ма већ про шла и ре ке се ото пи ле?
а ви да ри ца се за ми сли па јој по са ве то ва:
– под кро вом пла нин ских ко ли ба мо жда ће га још би ти. а ако га та мо не ма, 

по тра жи га у сен ци сто лет ног др ве ћа. не на ђеш ли га ни ту, по ђи у пла нин ску 
ува лу, та мо ће га си гур но би ти. Ја ћу за то вре ме бра та чу ва ти, не бри ни се.

Де вој чи ца од мах по ђе у пла ни ну. у се лу је већ по чи ња ло про ле ће. ниг де 
ни тра га од ле да, а она је ипак сву где куд је про ла зи ла за ви ри ва ла, ни је ли ка
кав гру ми чак за о стао. али је све би ло уза луд. на кро во ви ма с ко јих су зи ми ви
си ле ле де ни це сад су ла сте пра ви ле гне зда. на ре ци ни је ви ше би ло ни јед ног 
ле де ног мо ста.

Ви де ћи је та ко за бри ну ту, про ла зни ци су рас пи ти ва ли:
– Шта тра жиш, де те, те за ви ру јеш то ли ко бри жно око се бе?
– Тра жим бар гру ми чак ле да, тре ба ми бра ту за лек, од го ва ра ла је сва ком 

кроз су зе.
по не ки је, ми ло сти вог ср ца, за стао чув ши то и по тра жио и он ма ло с њом; 

али је бр зо од ла зио за сво јим по слом. по не ки јој је у про ла зу са ве то вао да се 
вра ти ку ћи, јер је пла ни на да ле ко и пу на ме две да и ву ко ва.

Де вој чи ца се ипак не у стра ши во упу ти ла у пла ни ну, где је тек пред ве че 
сти гла. Дру го би се де те упла ши ло, али је она и да ље на ста ви ла пут. од стра ха 
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

ју је чу ва ла љу бав пре ма бра ту: ми сли ла је са мо да час пре на ђе ко ри цу ле да. 
Са мо ње га ни је би ло ни у сен ци сто лет ног др ве ћа, ни под кро вом ко ли ба.

уско ро је и пот пу на ноћ па ла и она ни је ви де ла куд иде. на јед ном за чу је 
бли зу се бе му мла ње. не ки ве ли ки ме двед ишао јој је бр зо у су срет. по сле ду гог 
зим ског гла до ва ња био је гла дан и спре мао се да је на пад не. али му се она ту
жним гла сом ста де мо ли ти:

– не ди рај ме, ме до, идем у пла нин ску ува лу да на ђем гру мен ле да бра ту за лек.
Ме две да дир ну ово ли ка се стрин ска љу бав, јер је и сам имао у дру гој пла

ни ни се стру и знао је ка ко би ње му би ло те шко кад би се она раз бо ле ла, па ре че:
– не бој се ни шта, де те, сед ни ми са мо на ра ме, ја ћу те од не ти до ме ста где 

се лед на ла зи. Ти си ма ла и не би мо гла дон де сти ћи ни за чи та вих де сет са ти.
она по слу ша и се де ме две ду на ра ме, а он је од не се ви со ко у пла ни ну до ру пе 

где се лед још био за др жао. по мо же јој да га из ва ди ода тле и раз лу па га на не ко
ли ко ма њих де ло ва, да би се мо гао лак ше но си ти. Хтео је да је опет на ле ђи ма 
сне се у се ло, али се и сам мно го жу рио сво јим по слом. Ис пра ти је са мо до не кле 
а она по сле са ма на ста ви пут, др же ћи у сва кој ру ци по гру мен.

али већ по сле по ла ча са хо да лед се стао то пи ти по ла ко, гру ме ње је по ста ја ло 
све ма ње. а пут је спо ро од ми цао: оно што је ме двед пре шао за час, она је мо гла 
пре ћи тек за не ко ли ко ча со ва. Ме ђу тим по шу мо ви ма што су се ди за ли кроз 
шу му слу ти ла је да ће ско ро зо ра. Та да удво стру чи сна гу, али је сва ки час па да ла, 
те јој се је дан гру мен от ко тр ља чак у про ва ли ју. он да она кроз плач по ви ка:

– Зар ни ког не ма да ми по мог не да на вре ме од не сем лек бра ту!
То је за чуо ста ри орао, ко ји се баш та да про бу дио, па за пи та:
– а где је он? об ја сни ми са мо. Ја ћу од не ти све што тре ба.
Де вој чи ца му он да по ка за у ком прав цу тре ба да ле ти и ста ви му лед на ле ђа, 

мо ле ћи га да до зо ре стиг не.
– не пла чи ви ше, за трен ока ћу та мо би ти, ре че орао и ви ну се под обла ке.
кад је сти гао ку ћи где је ле жао бо ле сни де чак, ви да ри ца је већ на пра гу че

ка ла, те јој орао спу сти у кри ла што је до нео. она је у свом жи во ту до че ка ла и 
ве ћих чу да, па се ни је то ме из не на ди ла. Бр зо је бо ле сном де те ту ста ви ла лед на 
ср це, а оно је кроз не ко ли ко ча со ва отво ри ло очи и по че ло ле по ди са ти.

кад је де вој чи ца око под не сти гла ку ћи, брат се сме јао у по сте љи и по звао 
је да се игра ју пи ља ка. по сле су, хва ла Бо гу, до кра ја жи во та обо је би ли здра ви.
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Мост кра љи це ки ше

кра љи ца ки ше жи ви у да ле кој др жа ви из ме ђу не ба и зе мље. про вид на је као 
из вор: на ше људ ске очи и да је где срет ну те шко би је мо гле опа зи ти. Глас 

јој је час вр ло ту жан као ро мо ре ње је се ње ки ше, час ра до стан као шум пљу ска 
упро ле ће. очи су јој по не кад там не и мр тве, по не кад из њих се ва ју му ње.

Ма да је кра љи ца, жи вот јој ни је ни ма ло ве сео. по цео дан жи ви са ма и не 
мо же гла ве од по сла да диг не: сва ки час до ње до пи ру људ ске жал бе са зе мље. 
Са јед ног кра ја ку ка ју:

– Шта је с том ки шом, тра ва не мо же да ни че!
на дру гом кра ју се жа ле:
– За што већ ки ша не пре ста не, по тру ли ће нам усе ви!
она он да мо ра бр зо ки шу из кра ја где се љу ди пла ше да ће им по тру ли ти 

усе ви да зо ве на траг и да је ша ље у су шне пре де ле. До го ди се исти на да кра љи
ца за спи, не бу де ћи се по ме сец да на, те не чу је људ ске жал бе и за то се по не где 
ја вља ју су ше а по не где по пла ве.

Јед ног да на пло ве ћи на обла ку и по сма тра ју ћи зе мљу ис под се бе по же ле 
она да си ђе у ње не вр то ве и лу го ве, јер јој се већ би ло до са ди ло да ве чи то ча ми 
са мо у сво јој кра ље ви ни. Вра тив ши се у дво рац са зва сво је по да ни ке да се по
са ве ту је с њи ма, ка ко би се до зе мље спу сти ла. Сви се ду бо ко за ми сле, али то га 
да на ни ко ни је мо гао ни шта да из ми сли.

Су тра дан ме ђу тим до ђе Мар тов ска Из ма гли ца са пу но ве ло ва и по зва кра
љи цу да је у њи ма спу сти на зе мљу. али су ве ло ви би ли од већ тан ки и ки да ли су 
се чим би их она до дир ну ла ру ком.

Иду ћег да на до ђе Је се ња ки ша на цр ном обла ку и по ну ди је да је од во за до 
зе мље. кра љи ца ра до сна се де у тај не бе ски брод, али ни тад ни је би ла бо ље 
сре ће. он је ишао са мо до пла нин ских вр хо ва, а она је же ле ла да се спу сти баш 
у до ли не, јер је ве ро ва ла да је та мо ве се ли је.

Тре ћег да на лет ња ки ша до не се уже та на ко ји ма је вла дар ка тре ба ло да се 
спу сти у зе маљ ске до ли не. Ме ђу тим у ње ној др жа ви ни је би ло др ве ћа о ко је би 
се ужад за ве за ла, па ни то ни је мно го по мо гло.

Та да она ту жно за је ца:
– Зар ћу ве чи то би ти осу ђе на да се дим у овој су мор ној и мут ној зе мљи!
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

Са жа ли се на ове ње не ре чи про лећ ни пљу сак па уз вик ну:
– кра љи це, не ту жи. Ја ћу те су тра од ве сти она мо где же лиш.
И це ле но ћи пре се де раз ми шља ју ћи ка ко да ис пу ни сво је обе ћа ње. И он да 

му па де на ум да од сун ча них зра ко ва и сре бр не ма гли це са гра ди мост ко јим би 
кра љи ца не ко ли ко ча са ка мо гла си ћи у лу го ве и до ли не. И ра но ују тру да ду се 
ки шне ка пљи це на по сао. ка ко их је би ло на ми ли о не бр зо је ишло. пре кри ли ле 
су про стор из ме ђу не ба и зе мље ску пља ју ћи сун ча не зра ке као пче ле мед и по ја
ви се мост, огро ман ша рен по лу круг ко ји је јед ним кра јем си ла зио крај не ке во де 
а дру гим у зе ле не па шња ке, по ја ви се пр ва Ду га. Свр шив ши по сао рек ну кра љи ци:

– Ди гли смо мост да мо жеш њи ме си ћи на зе мљу. по ђи сад и раз ве се ли се. 
оби ђи па шња ке и лу го ве, са мо не мој ду го оста ти: наш мост је тро шан, раз ру
ши ће се чим сун ца не ста не.

кра љи ца се спу сти на зе мљу, про хо да крај ре ка и кроз лу го ве па се с дру гог 
кра ја мо ста опет вра ти у сво ју до мо ви ну. а од мах по сле то га сун ца не ста де, као 
да се ис то пи у не бе ском пла вет ни лу.

од то га до ба је по ста ла мно го ве се ли ја. кад год је хте ла да се ра зо но ди си
ла зи ла је по не ко ли ко ча са ка на зе мљу мо стом, ко ји су ње ни вер ни по да ни ци за 
трен ока ди за ли, са мо да би је ви де ли рас по ло же ну. ако па жљи во бу де те гле да ли 
у ду гу, мо жда ће те ко ји пут опа зи ти где по њој жур но иде кра љи ца ки ше.
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ан ђео ми ло ср ђа

по зва Го спод све ан ђе ле ми ло ср ђа и ре че им:
– Бли жи се нај ве ћи пра зник мо га Си на. Иди те на зе мљу и ума њи те све ту 

пат ње.
Са мо што је Го спод то из го во рио, они су се већ ство ри ли на зе мљи. Јед ни 

су оти шли код па сти ра и бла го сло ви ли им ста да. Дру ги су се спу сти ли на њи ве 
си ро ма ха и по но во их за се ја ли, да би до не ле сто стру ки плод. Тре ћи су се спу
сти ли у там не ће ли је су жње ва и уне ли у њих све тло сти. Мно ги су оти шли да 
те ше ро ди те ље чи ја де ца су се пре се ли ла би ла у рај. а нај мла ђи се ре ши да се 
при дру жи ма ли ша ни ма ко ји про се и да им по мог не вр ши ти тај те шки по сао. 
И у не ком ве ли ком гра ду пр во сре те бед ног хро мог де ча ка ко ји је на углу про
сио про му клим гла си ћем:

– уде ли те, до бра бра ћо!
али га је свет жур но ми мо и ла зио не слу ша ју ћи га. на ср це му се би ла на

хва та ла ко ра се бич но сти. Та да ан ђео узе на се бе об лик ста рог про сја ка ис кри
вље них ру ку и при ђе ма ли ша ну ре кав ши:

– пу сти ме да про сим на твом углу, ни ко дру ги не ће да ме при ми.
Хро мо де те се на сме ши на стар ца и по де ли с њим хлад у ком је се де ло. Свет 

је и да ље про ла зио не освр ћу ћи се. на и ђе и де чак про сја че то вих го ди на и ан ђео 
ви де да и он же ли да их ми мо и ђе. За то пре ру шен та ко у ста рог про сја ка ста де 
мо ли ти бо жан ским бла гим гла сом:

„За ста ни ма ли дру же,
за ста ни крај угла мог
и ду шу не огре ши.
у ра ју сад цве та ју ру же
и до бри де даБог
на де цу бла го се сме ши.

пти це у ра ју сад по је
и сун це ус кр шње сја.
Хри стос се на де цу сме ши.
по гле дај ру ке мо је,
и бе дан ка ко сам ја
и ду шу не огре ши.“
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

Де чак за ста де да га слу ша, јер ни кад у жи во ту ни је чуо та ко бла гог гла са. 
И слу ша ју ћи за сти де се што је хтео да ми мо и ђе па спу сти у ка пу ко ја је ста ја ла 
крај њих све што је имао. уско ро се око њих ис ку пи це ла го ми ла. Слу ша ју ћи 
стар че ву пе сму же не су пла ка ле, љу де об у зи ма ла гри жа са ве сти што су до тле 
би ли то ли ко нео се тљи ви. Сва ки је да вао све што је код се бе имао и до ве че ри 
ста рац на про си ви ше не го што је де чак мо гао за це лу го ди ну да на. уве че, кад је 
сва ки тре ба ло да по ђе на сво ју стра ну, ста рац пру жи сав но вац де те ту и ре че:

– по де лио си хлад са ан ђе лом бо жи јим, и Бог те је по гле дао.
Су тра дан на пу ту сре те бо су де вој чи цу, је ла је око ре лу ко ру хле ба. Ста рац 

је осло ви:
– Већ три да на ни сам јео, по де ли са мном хлеб што га је деш, па ће мо за јед но 

про си ти до до ве че.
Де вој чи ца му да де по ла ко ре и на ста ве за јед но да про се. кад стиг ну у јед ну 

ва ро ши цу, ста рац се за у ста ви пред пр вом ку ћом па за сви ра у вергл ко ји је де
вој чи ца со бом но си ла пра те ћи се пе смом:

Хри стос во ли бо се
бед ни ке што про се.
И хро ми и сле пи,
за Ње га су ле пи.

у сну у рај но си
ма ли ша не бед не,
и на хра ни глад не,
и на по ји жед не.

И при ча им при че,
ма зи их по ко си,
и сву ноћ их Хри стос
на ру ка ма но си.

од мах се чи та ва че та де це ис ку пи око ње га. про зо ри окол них ку ћа по о
тва ра ју се и же не по ју ре да ви де ко то та ко бо жан ским гла сом пе ва. а кад је ста
рац с де вој чи цом хтео по ћи да ру ју их бо га то нов цем, бе лим хле бом и ко ла чи ма 
ко је су за ус крс спре ма ле. За за хвал ност ста ри про сјак им от пе ва но ву пе сму:

Хри стос де цу чу ва
по да ну, по но ћи,
у шум ској са мо ћи,
у ве ли ком гра ду,
при игри, при ра ду.

Хри стос де цу чу ва
од ву ко ва, зми ја,
ме две да и ли ја,
ба у ка и мра ка,
и злих ву ко дла ка.
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а уве че ан ђео од ве де де вој чи цу до ње не ко ли бе у се лу и пре да де јој све да
ро ве ре кав ши:

– Са ан ђе лом бож јим си по де ли ла ко ру хле ба, и Бог те је по гле дао. Има ћеш 
це ле го ди не од че га да жи виш.

пред ве че тре ћег да на на и ђе у пред гра ђу не ке ва ро ши ма ли ша на свег 
упла ка ног.

– Це лог да на сам про сио и ни јед не па ре ни ко ма да хле ба ни сам до био, по
жа ли се он ан ђе лу сма тра ју ћи га зби ља за не ког свог са бра та. Сад сам гла дан и 
не мам где да пре но ћим.

он да ан ђео отво ри сво ја не ви дљи ва кри ла и по зва га да за јед но крај не ког 
зи да пре спа ва ју ноћ. под ње го вим кри ли ма де ча ку је пре ко но ћи би ло то пло 
као у со би и гла ди ви ше ни је осе ћао. И су тра дан су за јед но кре ну ли у про шњу. 
ушли су пр во у дво ри ште не ке пе то кат ни це, за тво ре но са свих стра на зи до ви
ма и мрач но. Ста рац је чу де сним, не зе маљ ским гла сом стао да ма ми на про зо ре 
рав но ду шне ста нов ни ке па ла те

Злат на је рај ска њи ва,
у њој је зла тан вир,
ри би ца у ње му пли ва,
пти ца крај ње га по је
и зла тан па да жир.

обла ци злат не су бо је,
злат ни су ноћ и дан.
пе сак је пре пун зла та,
злат на су рај ска вра та
и пут је зла том ткан.

Слу ша ју ћи ње гов глас ср це се љу ди по ла ко кра ви ло и но вац је крај про сја ка 
стао да пљу шти као сре бр на ки ша. не ко ли ко пу та је ста рац по но вио сво ју пе
сму и не ко ли ко пу та су га за су ли нов цем с про зо ра. И уве че, по сле це лог да на 
про шње, пре дао је де те ту све што су до би ли и од вео га ње го вој ку ћи ре кав ши и 
ње му ко је, и обе ћав ши да ће опет ко ји пут до ћи на зе мљу.

Та ко је све но ве и но ве ма ле про сја ке сре тао и све но ве и но ве пе сме из ми
шљао, да би дир нуо око ре ла ср ца љу ди и из ма мио им ми ло сти њу. И ра но на ус крс 
се вра тио пред Го спо да и ис при чао му за сво ја де ла на зе мљи, а он га по хи ља
ди ти пут бла го сло ви го во ре ћи:

– не ка си бла го сло вен! од да нас ћу, спа ва ти на тво ме кри лу.
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Ивин стра шни сан

при зна ће те да де ца увек чуд не сно ве са ња ју. Че сто усну да има ју кри ла и да 
ле те не бом. Дру ги пут им се у сну учи ни да су са ми ауто мо бил и да ју ре 

низ бр до. Знам јед ног деч ка ко ји је са њао да је ку чен це и да тр чи по ли ва ди ма шу
ћи ре пом; и јед ну де вој чи цу знам ко ја је усни ла да је пат ка и да гу та це ле тре шње.

по не кад деч ји сно ви има ју ве зе са њи хо вом не мир ном са ве шћу. За то је Бо ба 
про шло га ле та, кад је по крао ма ми не ку пи не за слат ко, са њао да је по стао пра ви 
прав ца ти Цр нац. За то је Дра шко, по сле оног ве че ра кад га је ма ма по ву кла за 
уво, са њао да му уво ра сте, по ста је ду го као у зе ца, а он да као ли ска ре пу ши не, 
док ни је по ста ло ве ће од ње га са мог.

али је од свих Ивин ју че ра шњи сан нај чуд но ва ти ји. Ива има, исти на, ових 
да на не мир ну са вест. Чи ни му се да је мо гао ви ше учи ти. И за то је ваљ да од 
стра ха са њао да је већ Ви дов дан и да је оти шао у шко лу да при ми све до чан ство. 
кад та мо, а учи тељ, као ма ђи о ни чар усред дво ри шта на сто лу сто ји и већ их 
раз да је. Сви при ма ју ма ла, обич на, са мо ње му учи тељ пру жа не ко огром но све
до чан ство, уви је но у тру бу. Де ца тр че за њим и ви чу: „по на вљао!“ али он бе жи 
у парк и са кри је се ис под клу пе, док она ни су про шла.

кад још ле же ћи та ко за чу је не ке гла со ве у све до чан ству. он се из ву че ис
под клу пе и ра за ви је огром ну хар ти ју ко ју му је учи тељ дао, а из ње ис ко чи че та 
дво ја ка, цр них, пла вих, цр ве них, и кле че крај ње га кла ња ју ћи се. Ива се упла
ши, раз у ме се, од то ли ких рђа вих оце на и хте де да бе жи, али му јед на пре пре чи 
пут и ре че:

„Иво, ма ли Иво,
за што ти је кри во?
по ва здан си ски тао,
ни шта ни си чи тао,
ни кад ни си знао.
За што ти је жао?“

по том та двој чи ца уда ри те ме ном о зе мљу ис пред Иве и от ска ку та она ко 
кле че ћи ме ђу ше бо је, ко ји су око ло цве та ли, а од мах за тим се пред де ча ком по
кло ни дру га, гла ви це не ко ли ко пу та за ко вр ну те, са ве ли ком тач ком у сре ди ни 
као оком. Сме ше ћи се по дру гљи во она му ре че:
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„Ја сам стра шна број ка.
Из ра чу на двој ка,
ти ме до бро знаш.
Че шће ме се се ти
па на у чи ле ти
све да ра чу наш.“

по сле то га се и она са кри у цве ће, а ис ко чи пред Иву но ва, са за вр ну тим 
ре пи ћем, и кроз смех му от пе ва:

„Доремифа,
ме не Ива зна,
ја сам двој чи ца
из пе ва ња.

Ме не Ива зна,
по зна је ми стас
и та на ни глас.
Доремифа.“

по сле ово га је двој ка из пе ва ња до би ла кри ла и прх ну ла у гра ње обли жњег 
др ве та. Ива на рав но ни је знао та да да је све то сан и про сто је од чу да пље снуо 
ру ка ма, по ју рив ши да хва та ту чуд но ва ту пти цу, али су му се но ге пре се кле кад 
је чуо ба ри тон двој ке из исто ри је:

„Стој, стој, деч ко мој,
ја сам то, ша ла ни је,
двој чи ца из исто ри је.
ко сов ски ми при чај бој,
и ко су би ли бо гу ми ли,
кад је Свет ски био рат,
ко је све тог Са ве брат.
ако ово знад неш ти,
по ста ћу од јед ном три.“

Ива је вр ло ра до хтео да од го во ри на ова пи та ња, али ка ко би мо гао зна ти у 
сну оно што ни је знао на ја ви. За то је стра шна оце на из исто ри је још ви ше по ра
сла и, љу ти то га по гле дав ши, вра ти ла се на сво је ме сто у све до чан ство. по сле 
ово га је до ска ку та ла двој ка из зе мљо пи са. она, исти на, ни је би ла то ли ко стро га 
и по лу гла сно се ја ви ла де ча ку:

„Ту сам и ја, Иво, јер
ни си знао где је Цер,
ни где се ули ва Са ва,
ни ка ко се зо ве Дра ва.“

Де чак је у знак при зна ња са гао гла ву. Све је зби ља би ло она ко ка ко су оце не 
го во ри ле: ни је знао мно го шта, што се мо ра ло зна ти. по ми слио је: „Хва ла Бо гу 
што се не ја вља ју оце не из ве шти на, ина че би би ло зло.“
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али са мо што је то по ми слио, по ја ви ле су се пред њим две но ве двој ке, из 
цр та ња и пи са ња. Ива је, исти на, ле по цр тао и пи сао по пра ши ни, али му на 
про пи су и цр тан ки ни је ни шта по ла зи ло за ру ком. Це лу цел ца ту исти ну је ка
за ла двој ка о про пи са:

„ова двој ка ве ли ка
твр ђа је од че ли ка,
љу ћа не го гу ја.
Си шла је са про пи са,
ко ји Ива до пи са
го не ћи сла ву ја.“

од мах за њом је на ста ви ла двој ка из цр та ња:

„по пра ши ни Иво
пру том цр та слав но:
цр та др во кри во,
по ље во до рав но,

и гу ске и пат ке,
и ја го де слат ке,
ку ће и дво ри шта.
на хар ти ји са мо
још не уме ни шта.“

у зад њем ча су до тр ча ла је и оце на из гим на сти ке и по че ла:

„Гим на сти ка баш је ла ка,
њу би мо гла зна ти свра ка...“

у том ча су се Ива, ме ђу тим, про бу дио. по гле дао је око се бе: ни тра га ни 
гла са од ње го вог стра шног сна. За ву као је ру ку под ја стук, да ви ди да се стра шно 
при ви ђе ње ни је та мо са кри ло. по гле дао је под сто, иза вра та, али ниг де ни шта.

не мо гу ипак ре ћи да се овај сан не ће до не кле об и сти ни ти. не ка са мо Ива 
не ка же да сам му ја на слу ти ла рђа ве оце не.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



728

Де ди на при ча

оку пе де ца де ду да им ис при ча што год, са мо да не бу де по уч но: би ла су ма
ла и во ле ла је ди но при че ко је про сто за ба вља ју или за сме ја ва ју. али де ди 

је вр ло те шко би ло да сми сли та кву при чу и за мо ли их да му да ду три да на ро ка. 
Де ца ра до при ста ну, са мо да би сми слио што год ле по. ни су га та три да на ни
јед ном на љу ти ли, и чим би га ви де ли где за ми шљен се ди, го во ри ли су ти хо, да 
не би слу чај но на чи нио ка кву по гре шку у при чи.

по сле три да на де да их са зва око се бе и от по че:
„Јед ног дав ног ле та ро ди ла се ма ла Цр ве на лу бе ни ца о ко јој ћу вам при ча

ти. Спо ља је пру га ста би ла као зе бра а ср це јој је цр ве но би ло као крв. око ло 
ње се сун ча ло без број ње них дру га ри ца а ма ло по да ље два ве ли ка сун цо кре та 
су чу ва ла стра жу. Чу вао их је и ста ри бо стан џи ја са сво јим уну чи ћи ма. уве че 
кад за ђе сун це за ла зио је кроз вре же и са ужи ва њем гле дао ка ко лу бе ни це сва
ким да ном би ва ју све ве ће. крај не ких, ко је су му се чи ни ле зре ле, за ста јао је 
ду же и зврц као их у че ло као што учи те љи ра де са не по слу шним ђа ци ма.

кад су већ уве ли ко по че ле да зру на пра вио је се би на слон за спа ва ње усред 
вре жа, са ња ју ћи ка ко ће их кроз ко ји дан већ мо ћи да бе ре и про да је у гра ду. Та ко 
јед не но ћи бу дан чу где Цр ве на лу бе ни ца ре че оста ли ма:

– Та ко је ле по на на шем сун ча ном бре гу, во ле ла бих да ме ни кад не уз бе ру 
с вре же; и ту жна сам кад по ми слим да тај дан мо ра до ћи.

– Сад ће мо ти пе ва ти да те ма ло раз ве се ли мо, ре ко ше јој дру га ри це.
И у хо ру он да за пе ва ше:

Сун це нам је отац,
Ме сец нам је брат,
а ма ле не зве зди це
Све су на ше се стри це.

Сву ноћ с на ма игра ју
на ли ва ди ко ло,
Док се ме сец ше та
Са два сун цо кре та.

Зе мља нам је ма ти,
Ме сец нам је брат,
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

а ру ме на ро ђа ка
Из воћ ња ка ја бу ка.

по здра ве нам ша ље
Сва ки дан по пче ли,
ла ку ноћ нам увек
по ве тру по же ли.

Мо жда су још што та да пе ва ле, бо стан џи ја се не се ћа, јер га је њи хо ва умил на 
пе сма уско ро успа ва ла. а су тра дан за бо ра ви на раз го вор и пе сму лу бе ни ца, па 
с но жем у ру ци по ђе да их бе ре. от се кав ши их јед но два де се так до ђе и до на ше 
Цр ве не лу бе ни це и зврц нув ши је хте де и њу да ски не са вре же. али му се она 
ста де мо ли ти:

Чи чи це до бри,
про ђи ме ти,
на сун цу ми се
Још ма ло зри.

Сми лу је се бо стан џи ја и за о би ђе је, кад у тај мах лу бе ни це са ко ла за пе ва ју 
ту жно:

Сад остај збо гом,
Се стри це мла да,
Ми пу ту је мо
До пр вог гра да.

по здра ви но ћас
на шег бра та
И се ста ра зве зда
Без број на ја та.

Цр ве ној лу бе ни ци на јед ном до ђе та ко те шко и учи ни јој се као да је не ста је. 
Та да обе ћа се би да ће и она иду ћи пут по ћи са оста ли ма. Та ко је се би обе ћа ла, 
али ни је мо гла одр жа ти реч. кад је иду ћи пут бо стан џи ја за шао у врт да бе ре 
лу бе ни це, она се са кри ду бо ко у ли шће на да ју ћи се да је не ће ви де ти. он је, ме ђу
тим, знао тач но на ком се ме сту на ла зи сва ка од њих и до шав ши до ње не вре же 
при гне лист под ко ји се са кри ла. она му се опет ста не мо ли ти:

Чу ва ру до бри,
Још ме не ре жи,
Још ко ји дан ме
пу сти на вре жи.

по но во се бо стан џи ја сми ло ва и оста ви је па на то ва рив на ко ла дру ге кре не 
у град. а лу бе ни це са ко ла до вик ну по след њи пут сво јој дру га ри ци:

ка ко ћеш оста ти
на бре гу са ма?
по ђи, се стри це,
И ти са на ма.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

730

Цр ве ној лу бе ни ци би то ли ко жао слу ша ју ћи их и опет јој се учи ни као да је 
не ста је. Сре ћом, са не ба је си ја ло сун це и све се око ло ра до ва ло, па се и она бр зо 
уте ши ла.

Та ко се то до го ди ло не ко ли ко пу та: увек кад је бо стан џи ја хтео да је уз бе
ре, она га је умо ли ла да је још ма ло оста ви, док нај зад ни је оста ла са мо она на 
вре жи. Та да, иако је сун це још ве дро си ја ло и зе мља би ла још то пла, Цр ве на 
лу бе ни ца по ста де ту жна, ве ну ћи из да на у дан. Би ло јој је те шко са мој; кад сва
не је два је че ка ла да се смрк не, а кад се смрк не да опет до ђе дан. Чи ни ло јој се 
као да у се би не ма ви ше ни че га. И кад јој јед но га да на опет, у по чет ку је се ни, 
при ђе бо стан џи ја да је уз бе ре, ни је га мо ли ла да је по ште ди. За чу ди се он и от ки
де је с вре же, али узев ши је на длан осе ти да је као ме хур ла ка. Та да је ра се че, кад 
има шта и ви де ти: би ла је пот пу но пра зна, ни је се зна ло да ли јој је ср це не кад 
би ло цр ве но или жу то, и бо стан џи ја је ба ци да ле ко у тра ву.“

кад је де да за вр шио при чу, де ца су ћу та ла, си гур но им је би ло жао лу бе ни це. 
Са мо је нај ста ри ји унук упи тао:

– Де да, ка жи пра во: да ни је и ово би ла по уч на при ча?
а де да се уме сто од го во ра са мо за го нет но на сме ши.
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Два на ест за го нет ки

Би ло је хлад но ве че у пла ни ни. уте рав ши ста да у обо ре ис ку пе се чо ба ни 
око ва тре, да у за ба ви бр же до че ка ју ноћ. пр во су при ча ли при че, он да су 

пе ва ли, па се тр ка ли, рва ли и пре ска ка ли пре ко ог ња. нај зад су хте ли да се ра
зи ђу, кад се нај ста ри ји чо ба нин по гла ди по бра ди па ће ре ћи:

– Хај де ма ло да за го не та мо. Ја ћу вас пи та ти а ви од го ва рај те ако зна те.
Сви оста ли по се да ју око ње га а он сме ше ћи се по че пр ву за го нет ку:

од по стан ка све та
из ме ђу не ба и зе мље ше та.
Са да је цр но као мрак,
са да про вид но као зрак,
са да пот пу но бе ло
као ше ћер и со.
Шта ли је то?

поч ну мла ђи да по га ђа ју шта ли ће то би ти, али ни ка ко да се се те а ста рац 
ће на то:

– пре ко но ћи ми сли те па ако се не се ти те, он да ћу вам су тра ују тру ре ћи. 
а сад да ви ди мо хо ће те ли ово по го ди ти:

пр во га оку па ли,
на тра ву из ву кли,
па до бро из лу па ли,
ки да ли и пре ли,
и на раз бој де ли,
на се бе обу кли,
про стр ли на сто.
Шта је то?

опет чо ба ни ни су мо гли да по го де: пр ви пут у свом жи во ту су чу ли за го нет ке 
те ни су би ли из ве жба ни. а ста рац се ра до вао што не по га ђа ју и си пао као из ру ка ва:

Шта је ово сад по го ди:
са бра дом се од мах ро ди.

Ста ну чо ба ни да на га ђа ју. Је дан ре че да ће то би ти усуд, дру ги да је то се о ски 
све ште ник, а ста рац се гро хо том на сме ја па ре че:

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

732

– Ми сли те но ћас, па ако се не се ти те, су тра ују тру ћу вам и то ре ћи. а сад 
слу шај те да ље:

Гла ва јој ра сте
ка да па да ки ша,
ре пић та нак има
баш као у ми ша,
де се то ре уши
зе ле не ро гу ши.

при зна ју де ча ци да не мо гу ни то да се се те шта је и ста рац про ду жи са за
го не та њем:

Да ле ка је ри зни ца,
пре пу на је зла та,
ма ле них нов чи ћа,
ве ли ких ду ка та.
Чу вар сав од зла та
стра жа ри код вра та.

– е, то је ваљ да Там ни Ви ла јет! уз вик не нај мла ђе чо бан че ра до сно.
а зве зде су на не бу тре пе ри ле и ме сец ста јао за ми шљен из над шу ме. Већ се 

по ла ко бли жи ла по ноћ, а чо ба ни ни су ни при ме ти ли, за не ти у по га ђа ње.
– Су тра ћу ти ре ћи шта је то, од го во ри ста рац чо бан че ту, не го чуј ово:

Треп ти не што на сред се ла.
Сјај но је – ни је ро са,
кри ла то је – ни је пче ла,
ни је му ва, ни је оса,
ни је ва тра – ма да го ри.
Шта је ово од го во ри!

по но во је ћу та ње ду го по тра ја ло, он да се је дан чо ба нин ја ви:
– То ће би ти труд, он се у мра ку си ја.
– ни је труд. Су тра ћеш чу ти шта је, од вра ти ста рац а сад да ви ди те ово:

уз бр до тр чи вој ска це ла,
сва је об у че на у цр но,
је дан се вој ник са мо
зе ле ном до ла мом огриô.

– Тај у зе ле но си гур но је ка плар, ја ви се опет нај мла ђе чо бан че.
– ни си ни сад по го дио, до че ка ста рац. али ни шта, ују тру ћу те би пр вом 

ре ћи шта све ово зна чи.
а ноћ је бр зо про ла зи ла. Ме се ца већ ви ше ниг де ни је би ло, а и мно ге су 

зве зде би ле за шле. Ва тра око ко је су се де ли сти ша ва ла се.
– Хо ће те ли да иде мо спа ва ти? упи та ста рац. по ноћ је пре ва ли ла.
али чо ба ни ма се још ни је спа ва ло, и ста рац на ста ви, ре кав ши им пр во да 

пот стак ну ва тру.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

по го ди те шта је сад:
зе лен је док је млад,
кад оста ри, бу де жут
и об у че тврд ка пут.

– То ће би ти шу ма у про ле ће и у је сен, ре ко ше дватри чо ба ни на у глас.
– ни је шу ма, де цо мо ја. Су тра ће те ви де ти и то шта је.
И опет је за дао но ву за го нет ку:

окру гло је – ни је сло во,
из бу ше но – али но во,
пле те но је – си то ни је,
мах неш кр пом – не ста ло је.

– не вре ди ви ше ни да по га ђа мо, рек ну чо ба ни, што год по ми сли мо, ти ка
жеш да ни је.

– То је са мо пр ви пут та ко, при ме ти ста рац. ни ја од пр ве ни сам умео да 
по га ђам. ево сад ћу вам ре ћи три за го нет ке, ко је ни сам по го дио кад сам их пр ви 
пут чуо од учи те ља у се лу.

не мир но је – ни је ђак,
увек тр чи на со как,
с дру жи ном се увек би је
и рве се – рвач ни је,
у по то ку во ду пи је.

од ис то ка до за па да иде мост,
не ма на ње му ауто мо би ла,
не иде њи ме свет,
лак је као сви ла,
ша рен као цвет.

од пер ја но си ка пу тић,
жут као љу тић,
плав као раз ли чак
зе лен као чи чак,
цр вен као мак,
сив и бео чак;
има свој стан,
зна да ка же: „До бар дан“.

кад је и по след њу за го нет ку ста рац ка зао, већ је сви та ла зо ра. Зве зде су се 
по га си ле, пти це по че ле пе ва ти, ста да се по ста ја ма ја вља ла.

– Већ је ју тро, ре ко ше чо ба ни стар цу, ка жи нам сад шта ко ја за го нет ка зна чи.
– До бро, са гла си се он, пр ва зна чи во ду, дру га лан, тре ћа ја ре, че твр та ре пу, 

пе та не бо пу но зве зда, ше ста свит ца, сед ма шу му ли сто пад ну и че ти нар ску, 
осма ора хе, де ве та па у чи ну, де се та врап ца, је да на е ста ду гу, два на е ста па па га ја.

по сле то га су чо ба ни ове за го нет ке сви ма раз гла си ли па сам их и ја та ко чу ла.
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Жу ћин су срет са хро мим зе ком

Дру го га да на пред ве че тра га ју ћи за сво јим из гу бље ним си ном сти же куч ка 
Жу ћа пред ку ћу Хро мог Зе ке. Же на ње го ва, ста ра зе чи ца, че ка ла је де цу на 

ве че ру и за то је не спо кој но ска ку та ла по про план ку. Да је Жу ћа би ла ма ло ве
се ли ја, по те ра ла би је по шу ми бар ша ле ра ди, али јој са да ни је би ло ни до че га. 
уву че се у жбун и по сма тра ше умор но зе чи цу. при том је раз ми шља ла ка ко да 
је упи та за Зе љо ва а да се она не упла ши угле дав ши је, и ре ши да при че ка до ју тра, 
јер и та ко пре мо ре на ни је мо гла да ље да иде.

Зе чи ци се већ би ло до са ди ло да оче ку је де цу па по ви ка из гла са:

„охохо!
Чу је ли ме
де цо ко?

ако чу је,
скок по скок
по жу ри те на оброк.

Ску ва ла сам ку пу са,
зе чи је га је ла.
по жу ри те, зе чи ћи,
има пу но зде ла.

охохо!
Чу је ли ме,
де цо, ко?

Би ће да нас, зе чи ћи,
ве че ри це ле пе:
на се кла сам са ла те,
жу те шар га ре пе.“

пр ви ис ко чи од не куд нај ста ри ји син. Био је зно јав и упла шен па зе чи ца од мах 
по го ди да му се до го ди ло не што нео бич но. И зби ља, ка ко сти же, он јој ис при ча 
на ду шак:
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

„Цео дан сам ска као
уз дуж и по пре ко
пре ко тру лог па ња
у шу ми да ле ко.

ка да украј ње га
ле жи зми ја шар ка,
у ко лут сви је на
љу та на о чар ка.

па ми ре че: Зе чи ћу,
иди ку ћи пра во,
ако ми слиш да одеш
чи та во и здра во.

Мо гла сам те ује сти
не ко ли ко пу та,
ја сам пре ма сви ма
и стро га и љу та.

али те би пра штам
то лу до ве се ље
због Хро мо га Зе ке
и ма ми це Бе ље.

Чу јеш, она са бр да
зо ве те и ви че,
а ти зми је пре ска чеш,
шта се те бе ти че.“

Зе чи ца срећ на што га зми ја ни је ује ла за бо ра ви да га ис ту че и на су му од
мах да ве че ра. кроз не ко ли ко ча са ка ето ти и дру гог си на па се узе ис по ве да ти:

„Да нас сам се ушу њо
у се ља ков врт,
а кад та мо ле жи
ње гов цр ни хрт.

у шу ми се на ђох
тад за ти ли час,
а чу јем још ју ри
за мном љу ти пас.

И све та ко за мном
ју ри, ју ри, лај,
док ме не до те ра
до пред овај крај.

Са да га се не пла шим
кад сам уз твој скут.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

736

не ту ци ме, ма ми це,
не ћу дру ги пут.“

по сле ова ко уми ља те мол бе зе чи ца и ње му опро сти и да де му да је де. Жу ћа 
их је у свом жбу ну чу ла ка ко слат ко са ла ту ру ска ју, чи ни ло се да ни шта не ће 
оста ти за тре ћег бра та и Хро мог Зе ку. кад би у по ла ве че ре, сти же и тре ћи зе
чић, љу би мац мај чин. као си ва лоп та па де пра во зе чи ци у кри ло па јој кроз 
смех ис при ча ка ко је про вео дан:

„С пти чи цом сам јед ном
играо се ја:
ја сам шу мом тр чао,
она ле те ла.

Би ли смо се кла ди ли
ко ће сти ћи пре
до из во ра да ле ког
где су бу кве две.

Баш сам твр до др жао
пре те ћи ћу њу,
кад до бу кве до тр чим,
пти чи ца већ ту.“

Зе чи ца га по љу би усред њу шке па и ње га по са ди да ве че ра. ка ко се у шу ми 
све ви ше смр ка ва ло, она се за бри ну за Хро мог Зе ку. Иако је вр ло брз био, бо ја ла 
се да ће га пси, ву ци или лов ци ухва ти ти, јер је зна ла да во ли мно го да лу та и да 
се са сва ким ша ли. а ње га ни ка ко не ма па не ма те се по жа ли де ци:

„Бри нем се за та ти цу,
он је де цо, хром,
да ли ће се вра ти ти
до но ћи у дом.“

ка ко она то ре че, из шу ме се за чу ве се ла пе сма Хро мог Зе ке:

„Чу је Зе ка из да љи не
кад у шу ми вра бац ки не,
кад у тра ви тр чи мрав,
ка да ни че ку пус плав,
ка да ти хо пу жић пе ва,
зе ва ли ца ка да зе ва.“

Чув ши пе сму де ца му ра до сно по ле те у су срет и обе се му се о врат па на ва
ле мо ли ти да им при ча шта је но во у шу ми ви део, јер је он увек до но сио пу но 
но во сти. Хро ми Зе ка се ни је дао мно го мо ли ти по са ди их у тра ву и по че:

„Чу је те, де цо, са да
чуд ну при чу ову.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

пси се код зе че ва
ду шма ни ма зо ву.

али ја сам да нас
пса јед но га срео,
зе лен ка сте дла ке
а на ша пи бео.

Рас трг нут ме могô,
са мо да је хтео...“

утом на огром но за пре па шће ње зе че ва ис ко чи из жбу на Жу ћа и упи та Хро
мог Зе ку:

„Ре ци, зе ко ро ђе ни,
где си га то срео?

Ја сам ма ти ње го ва,
дав но тра жим си на
пре ко по ља, бре го ва,
ре ка и пла ни на“.

Ви де ћи да им Жу ћа не ће ни ка кво зло учи ни ти зе чи ћи се уми ре, зе чи ца је 
по ну ди да ве че ра а Хро ми Зе ка јој од го во ри:

„За ро бљен је Зе љов твој
код стра шних кур ја ка,
а чу ва га ли си ца
та па ко сна ба ка.

на те ру је си на твог
Да пти чи це хва та,
ве ве ри це, зе че ве,
и ме две да бра та.“

Жу ћа упи та не стр пљи во зе ца:

„Где је њи на пе ћи на,
по мог’о ти Бог?!“

Зе ка по ка за гла вом на ону стра ну где се на ла зи ла пе ћи на ву ко ва и од го во ри:

„Међ је ла ма, бли зу
Вр ха Зе ле ног...“

Хтео је још ма ло са Жу ћом да по раз го ва ра, али се она му ње ви то оти ште у 
прав цу ку да је Зе ка гла вом по ка зао, а зе че ви оста до ше за бри ну то за њом гле да ју ћи.
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Де ца код пти ца

Већ дру гог ме се ца по сле отва ра ња Зо о ло шког вр та на гр ну ла су сва мо гућ на 
де ца из гра да про во де ћи крај зве ри њих ка ве за од ју тра до мра ка. Би ло је ту 

си ро тих де ча ка ко ји су но вац ис про шен за хлеб да ли за ула зни цу; би ло је у бе ло 
об у че них де вој чи ца са ма ма ма, би ло је ђа ка ко ји су по бе гли са ча са жа ле ћи се 
да их бо ли зуб; на до ла зи ле су по пла ве це лих раз ре да са сво јим ста рим по де ти
ње ним учи те љи ма. Чу ва ри вр та је два су мо гли да на ја ме ме та ла да по сле та квог 
по хо да де це уве че опет уре де врт.

у че твр так још пре осам че ка ла је пред ула зом учи те љи ца и за др жа ва ла де цу 
сун цо бра ном да не про ва ле уну тра док се не отво ри. при том је до ви ки ва ла: „не 
про те жи врат, по ра шће ти као у но ја! не ви чи те, упла ши ће те па па га је!“ а кад 
је чу вар отво рио, по пла ва је јур ну ла пра во на је зе ро по ко ме је спо кој но пло
вио ду го вра ти бе ли ла буд. Ју ре ћи за де цом си ро та учи те љи ца се спо та че и па де 
пр ви пут по сле свог де тињ ства, што ма ли ша не то ли ко раз ве се ли, да је по здра
ви ше гла сно као ка квог по бед ни ка. И ка ко се ла буд упла шен њи хо вом ви ком 
окре те и вра ти на дру ги крај је зе ра, они по ју ре огром ном жи ча ном ка ве зу у 
ко ме су се на зи ра ла ја та пти ца. по сле не ко ли ко ми ну та учи те љи ца их на ђе на
чич ка не око ка ве за и за ди вље не ша ре ним пти чи јим све том. по што су то би ла 
град ска де ца, од ра сла да ле ко од при ро де, ни јед но ско ро ни је по зна ва ло дру гих 
пти ца сем град ског ман гу па врап ца, те учи те љи ца узе да им об ја шња ва. али 
па па гај ни је био за до во љан ње ним об ја шње њем и сам се прет ста ви:

Де ча чи ћу, знај,
ја сам па па гај,
при ча ли ца ста ра.
ако ти се кад
бр бља, раз го ва ра,
до ђи ме ни тад.
Мој је жу ти кљун
раз го во ра пун
и пре пун је ша ле
за ђа чи ће ма ле.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

Ту у бли зи ни је ста ја ла па па га је ва ро ђа ка, ша ре на и бр бљи ва кре ја, ко ја је 
је два че ка ла да са де цом ма ло по раз го ва ра, те га до ста не уч ти во пре ки де:

Бра те мој,
јед ном већ стој!

па по кло нив ши се ка ко то чи не ле по ти це на за ба ва ма прет ста ви се сад она:

Ја сам кре ја,
ње го ва се ја.
Све птич је је зи ке
до бро знам:
ћи јући,
крамкрам.
по не ку знам
и људ ску реч,
вик нем кад до ђем
код њих у стан:
До бар дан!

у огром ном птич јем ка ве зу ни је би ло, раз у ме се, вра ба ца јер су сва ком од већ 
по зна ти, али је дан ко ји је ту да об ле тао чу кре ји но бр бља ње па јој др ско до ба ци:

Чуд на ми чу да!
Баш си лу да,
кад се по но сиш
што људ ски го во риш.
Бу ди кô ја
пти ца што зна
ре чи дветри:
живжи!

Де ца се ста ну ки ко та ти на ре чи сво га ста рог по зна ни ка, али се кре ја и па
па гај на љу те и оду да ле ко, под са ми врх ку по ле. у ша ре ни лу птич јег пер ја и ле
ту ца ња де ца их ви ше ни су мо гла про на ћи: сва ког тре нут ка су про ле та ле пред 
њи хо вим по гле дом пти це као ша ре ни, хи три чун ко ви. Би ло их је бо је ва тре и 
сун ца, и бе лих као снег, и цр но сјај них као ка кве ла ко ва не цр не ци пе ле. Чи ни ло 
се да је деч је при су ство уне ло у њих још ви ше жи во сти, све су се по ме ра ле са 
сво јих же ле зних се да ла и из ле та ле из сво јих ку ћи ца. Ва здух је пун био њи хо вог 
цвр ку та. Час би до про до де це глас ку ка ви це ко ја је ви ка ла, јед но те јед но:

куку, куку,
да чу је те бру ку!

Час би злат ни рој на ших шум ских пе ва чи ца за пе вао:

не ка пе сма бру ји,
пе ва ју сла ву ји,
и дро здо ви ста ри,
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ве дри че шљу га ри,
и зла ћа не ву ге,
и све пти це дру ге.

на дру гом кра ју опет же ле ла је да на се бе обра ти па жњу не ка цр вен ка ста 
пти ца:

Ја се зо вем кри во кљун,
на кри во ми ра сте кљун;
уз жи цу се ве рем,
обу ћи цу де рем.

а ве ли ка ср на ди ца зна ју ћи ка ко јој де ца на де ва ју име на до ви ки ва ла је:

Сме ју ми се сви у брк
и зо ву ме па ти цврк,
мр ко сив – си во мрк!

не да ле ко од жи ча не ку по ле спа ва ле су со ве у сво јим ду пља ма и ка ко би 
птич ји жа гор про бу дио ко ју, она би за ху ка ла:

ов де је луд ни ца пра ва:
цвр ку ће се, кре чи и пе ва,
а ме ни се та ко спа ва
и та ко зе ва.

а вре ме је ле те ло као да је и оно не ка пти ца. учи тељ ца за то по ве де де цу да 
ви де и дру га пти чи ја на се ља. Та да са вр ха ку по ле до вик ну не кој де вој чи ци у 
цр ве ној ка пи ћу ба сти па па гај:

Цр вен ка па, цр вен ка па,
не ва ља ти тво ја ка па.
Што не но сиш ко ја кру ну
цр ве но га пер ја пу ну?

на то се де ча ци ста ну сме ја ти ма шу ћи па па га ју ру ка ма, ка па ма и ма ра ми
ца ма. Та ко ни су ни при ме ти ли кад их учи те љи ца до ве де пред дво ри ште у ко ме 
су жи ве ле рај ске пти це. Јед на од њих изи ђе пред де цу и ма шу ћи ша ре ним пу
ним па пер ја ле пе за ма сво јих кри ла прет ста ви им се:

Ја сам пти чи ца
бож ја рај чи ца.
Злат на ми кру на
Сто ји врх кљу на,
мо ја су кри ла
ша ре на сви ла.

Ме ђу тим ма ко ли ко да су рај чи це би ле ле пе, ма ли ша ни се бр зо њи ма за до
во ље и па жњу им при ву че кра ка ти, сме шни ној ко ји је мар ши рао сво јим дво ри
штем уз ко рач ни цу:
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ој, хојхој, ја сам ној
са да по ђи, са да стој
и до два број па број.

Де ца се слу ша ју ћи га и не хо ти це уре де и ко ра ча ју ћи вој нич ки по ђу пре ма 
ње му. али се у том пред њи хо вим очи ма отво ри дру ги, још за ни мљи ви ји при
зор: у ше ва ру око је зе ра цр ве ни ли се кљу но ви и но ге бар ских пти ца. онај вра бац 
што је исме вао кре ју и сад се на ђе по ред де це и по дра жа ва ју ћи ка квом во ди чу 
ре че по ка зу ју ћи на је зе ро:

Ду го но ге ча пље,
и ро де, и дро пље!
но ге су им ко пље,
као бар јак врат,
сва ки им је ко рак
дуг по је дан сат.

Де ча ци уда ре у смех, на ро чи то је дан ду го но ги, мр ша ви, на што не ка ча пља 
до ба ци:

Де ча чи ћи, де ча чи ћи,
но ге су вам ко шта пи ћи!
ко још ви де та кве мо де:
ли чи те на сме шне ро де.

на ово сад де вој чи це оку пе да се сме ју, то ли ко, да се пти це по ше ва ру уз не
ми ре као пред се о бу, што је код ма ли ша на још ви ше ра до сти иза зи ва ло. И ко 
зна ко ли ко би још ту оста ли да зво но ни је об ја ви ло да је вре ме из ла ску и учи те
љи ца их по зва ла да се вра те обе ћа ва ју ћи да ће их иду ћег че тврт ка опет до ве сти.
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пти чи ја шко ла

по ђе јед ном не ки бо га ти тр го вац са сво јом де цом да се про во за кроз шу ме 
што су се про сти ра ле око гра да. по сле ду ге во жње де ци се до са ди и за мо

ле да си ђу са ауто мо би ла и ма ло се про хо да ју. не мир не ста зе их од ма ме по да ље 
од пу та ку да рет ко гра ђа ни за ла зе. Др ве ће је при ча ло сво јим шу мо ви тим, ти хим 
је зи ком, пти це су ћи ју ка ле и пе ва ле, као што увек чи не. у по чет ку је, да кле, све 
обич но би ло. али ма ло ка сни је, кад су већ би ла у гу стом ши пра гу, де ца за чу ју 
где не ки и људ ски и не људ ски глас не пре ста но по на вља:

Тре ба уста ти,
се дам је са ти.

Дру ги још нео бич ни ји пи штао је без пре да ха:

ку пи ме, при че пун
мој је ку ка сти кљун.

Тре ћи је лу до че гр тао:

Хај де те у шко лу,
мле ко је на сто лу.

Што су ду бље у шу му за ла зи ла, све су ви ше би ла из не на ђе на. Та скри ве на 
би ћа су по на вља ла увек јед но те јед но. Де ца по ми сле да то го во ре ка кви пи ја ни 
па туљ ци скри ве ни по жбу њу. Ме ђу тим та да при ме те не ког га вра на ко ји је као 
су ма нут про му клим ба сом ви као:

Баш си туп.
Баш си глуп!

Та да на и ђе и тр го вац и кад му де ца ис при ча ју шта су ви де ла и чу ла, ре че 
сме ју ћи се да је то си гур но би ло не ко при ви ђе ње. Ме ђу тим не да ле ко ме ђу 
жбу њем опа зе пут ни ци ку ћу и пред њом чуд но ва тог, раз ба ру ше не ко се стар чи
ћа, оп ко ље ног ја том пти ца. не ке су му се да ле на ра ме на, не ке сле та ле на ру ке а 
јед на му се по са ди ла на врх гла ве. при том су стал но не што ре ци то ва ле гла сом 
по ла пти чи јим по ла људ ским. при бли жив ши се та мо про чи та ју на ку ћи кру пан 
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на пис „птич ја шко ла“. утом и ста рац опа зи тр гов ца па оте рав ши пти це по ђе му 
у су срет. Био је сав збу њен и за нет као ста ри учи те љи. Ис при ча да је већ одав но 
отво рио шко лу у ко јој се пти це уче го во ру. Имућ ни ји љу ди из гра да ра до, ве ли, 
ку пу ју па па га је ко ји зна ју људ ски је зик. а он је си ро мах чо век па та ко од то га 
жи ви. нај за ни мљи ви је је на том пти чи јем учи те љу би ло што је све го во рио у 
сти хо ви ма. То ме се био сви као го во ре ћи увек та ко са сво јим кри ла тим ђа ци ма.

ка ко су де ца је два че ка ла да уђу у птич ју шко лу, ста рац их од мах по ве де 
уну тра. Са се да ла украј ула зних вра та не ки ста ри па па гај све ча но по здра ви го сте:

До бро пре шли праг нам шко ле!
на ши ђа ци го сте во ле.

Ска ку ћу ћи око го сти ју то исто по но ви и стар чић. За тим отво ри вра та за мра
че не со би це у ко јој је ска ку та ло не ко ли ко га вра на. Глас већ по знат де ци ја ви се:

Баш си глуп,
баш си туп!

Ста рац љу ти то од мах ну ру ком по ка зу ју ћи на га вра на ко ји је је ди но знао 
да по на вља те ре чи, па об ја сни го сти ма:

пет го ди на се
у шко ли му чи,
а јо ште пр ви
раз ред учи.

Из дру гог кра ја ја ви се но ви уче ник:

кад уђеш у со бу,
ка пу ски ни,
то сва ко до бро
де те чи ни.

За њим учи тељ и сви оста ли га вра ни по но ви ше то не ко ли ко пу та.
– е, ова кав је дан га вран би ми био по тре бан, уз вик ну тр го вац, јер мој ста

ри ји син за бо ра вља ово пра ви ло.
али стар чић ни је ни обра тио па жњу на тр гов че ве ре чи, већ их по ве де у 

свра чи ју учи о ни цу. на по ду су се кљу ца ле и ту кле две свра ке ко је ста рац ова ко 
прет ста ви:

ово је свра ка
зва на Бру ки ца,
и ње на се стра
свра ка Му ки ца.

уче си ро те
од ју тра до мра ка,
али су глу пље
од свих свра ка.
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Сто пу та сти хо ве
по но вим ја,
а оне са мо:
Гага!

За тим обра ћа ју ћи се пти ца ма раз го вет но из го во ри не ко ли ко пу та:

кад до ђеш пред ку ћу,
обри ши обу ћу!

на ово све свра ке ста ну као че гр таљ ке да по на вља ју учи те ље ве ре чи.
– Мо ра те ми и јед ну свра ку про да ти – упа де опет тр го вац, да опо ми ње мо ју 

ста ри ју ћер ку.
Стар чић је ме ђу тим го рео од не стр пље ња да ча спре по ка же све шта му 

пти це зна ју па од ве де го сте код кре ја. оне ни су ни че ка ле да их учи тељ опо ме не 
на лек ци ју, већ угле дав ши га за гра је и оне све у глас:

За сто лом увек
при стој но се ди,
не ср чи гла сно,
по ла ко је ди.

Тр го вац овог пу та зна чај но по гле ди у сво га мла ђег си на па ре че учи те љу да 
би вр ло ра до ку пио и јед ну кре ју.

по сле ово га стар чић све ча но отво ри вра та па па гај ске учи о ни це, а у том му 
се ча су о ру ку ока чи је дан зе лен бр бљив ко па као на ви јен по че:

Ма ло ја че
отво ри те кљун!
ако ни сте за шко лу,
на траг у жбун!

Чи чи ца се за це ну од сме ха и об ја сни го сти ма да ни је же лео да га то ме на у чи, 
али ка ко је увек кад не зна ју љу ти то по на вљао ове ре чи, па па гај их је упам тио. 
по том се уозби љи па по ма зив ши кри ло па па га је во ре че:

од свих у шко ли
мо јих пти ца
он зна нај ви ше
ре че ни ца.

а па па гај је же ле ћи ваљ да ово да по твр ди си пао као из ру ка ва:

Из кре ве та не мој
ска ка ти бос!
не гри зи нок те,
не чач кај нос!

Де ца оду ше вље но за пље ска ју ру ка ма мо ле ћи оца да им га ку пи, али их па
па гај пре ки де стал но де кла му ју ћи:
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ово је нај бо ља
шко ла пти ца,
има мо и пет
ка на рин ца,
све јед на дру гој
до уве та,
по шле су у шко лу
про шлог ле та.
Све учи нот но
цвр ку та ње,
и у три гла са
хор ско пе ва ње.

опет ста рац уда ри у смех об ја снив ши да је па па гај ово на у чио при слу шку
ју ћи ње го ве раз го во ре са куп ци ма, ко ји сва ки час свра ћа ју у шко лу. И по што су 
де ца же ле ла да ви де ка на рин ке ко је зна ју но те, од ве де их у со би цу где су оне 
би ле. Ста рац учи ни не ко ли ко по кре та ру ка ма као што чи не ди ри ген ти а оне се 
ти хо ода зва ше успа ван ком:

Ве че па да,
сун це не сја ји!
Спа вај слат ко,
бу јипа ји!

Ра до сти де чи јој ни је би ло кра ја те им отац по ла зе ћи ку пи нај бо ље уче ни ке 
пти чи је шко ле. а стар чић оста ту жно гле да ју ћи за њи ма и сво јим љу бим ци ма.
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Ми ло срд на зи ма

Бро ди ла је јед ног де цем бар ског да на Зи ма на сво јој ве ли кој облач ној ла ђи и 
по сма тра ла шта се на зе мљи ра ди. Спу шта ла се пр во до из над пла ни на, па 

он да све ни же, ско ро до са мих њи ва. Хте ла је да ви ди да др ве ћу ни је мно го 
хлад но, да по ља ни су, она ко не по кри ве на, про мр зла. И сву где у пу ту на и ђе на 
др ве ће ско ча ње но од хлад но ће, на по ља ко ја су се то ли ко је жи ла, да је сва ка 
биљ чи ца на њи ма би ла оштра као игла. Ср це се ста рој зи ми сти ште од ту ге ка да 
то ви де, па се ре ши да по кри је чи ме зе мљу, да јој то пли је бу де. За то се обра ти 
сво јим кће ри ма па ху љи ца ма ко је су по ред ње пло ви ле на обла ци ма:

озе бле су њи ве,
озе бла је ста за
од сту де на мра за.

Сад гу бе ре, кће ри,
Што год бр же зна мо
да за њих отка мо.

Гу бе ри ма то плим,
ка да их иш че мо,
да све по кри је мо.

па ху љи це су би ле вр ло по слу шне па при о ну на по сао. За не ко ли ко тре ну
та ка сат ка ше гу бе ре за по ља и њи ве, те се зе мља ма ло згре ја и рас по ло жи. али 
гу бер ко ји је по крио зе мљу ни је био то ли ко ве ли ки да умо та и ра сти ње што се 
ко чи ло од сту де ни, те Зи ме, чим би свр шен тај по сао, ре че:

па ху љи це,
кће ри бе ле,
са обла ка
до ле те ле,
бр зо, до кле
ни сте се ле,
да отка мо
бун де бе ле
за бо ро ве
и за је ле.
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не ка ле ња ство ре ња не би од мах с јед ног по сла по хи та ла на дру ги, а оне 
све углас ра до сно од вра те:

Са мо ре ци,
до бра ма ти,
бр зо ће мо
одат ка ти
по ду гач ке бун де,
до са мо га тла,
да нам не озе бе
је ла зе ле на;
по де бе ле бун де,
с по дла ни це три,
да нам не озе бу
мла ди бо ро ви.

За ти ли час че ти на ри су до би ли бун де из ко јих им је нос је два ви рио. Би ло 
је ди во та по гле да ти го ру у та ко но вом ле пом оде лу. Зе че ви осе тив ши да им је 
по ста ло то пли је у скло ни шти ма ис ко че на по ље да ви де шта се до го ди ло и за ди
вље ни ста ну пред том ле по том. Тек по сле не ко ли ко ча са ка, кад су ма ло до шли 
к се би, ста ну ве се ло да ска чу по сне гу уди шу ћи жед но ње гов све жи ми рис ко ји 
ди вљач то ли ко во ли. За то вре ме је Зи ма би ла већ до пло ви ла до ли сто пад них 
шу ма, те су и њих ње не кће ри обу кле у бе ле ка ба ни це и бун де. по сле то га већ 
ма ло умор не од по сла хтед ну оне на бре гу да се од мо ре, али Зи ма спа зи где 
др ве ћу из ру ка ва ви ре ско ча ње не ша ке и пр сти, па до вик ну кће ри ма:

не мо же се, кће ри,
да нас јо ште се сти.
Ру ка ви це то пле
тре ба од мах пле сти
за зе мљи не ша ке
хра шћа и бу ка ва,
за ру чи цу бре зе,
да се не смр за ва.

ка ко она то ре че па ху љи це по ле те с бре га све опет углас го во ре ћи:

Са мо, ма ти,
ка жи ти,
бр зо ће мо ис пле сти
ру ка ви це пу не
од де бе ле ву не,
не ком с пр стом јед ним,
не ком с пр ста пет.
Ру ка ви це има ће
за час цео свет.

Док си оком тре нуо, сва шу ма зби ља до би ру ка ви це. пти це ко је су би ле на
ви кле да сле ћу на го ле ша ке др ве ћа збу ње но су са да по сма тра ле шу му. по не ка 
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би пав ши бу кви на ру ку стре сла с ње бе лу ру ка ви цу, али би па ху љи це од мах 
ис пле ле дру гу.

Та ко се бр зо сву да про чу да Зи ма иде са сво јим кће ри ма те де ли по кри ва че и 
оде ло. За то је мно го ра сти ње кад га слу чај но ми мо и ђу и не оде ну зва ло њих и тра
жи ло: ко бун ду, ко ка пу, ко чи зме и ру ка ви це. С јед не стра не је по зи ва ло жбу ње:

До бре се стре,
па ху љи це,
спле ти те нам
шу ба ри це,
бо ји мо се
ки ја ви це.

Из да ле ка су до ви ки ва ле то по ле:

Мр зне мо се
без оде ла
у су то ну си вом.
уви те нас
кô вре те на
ме ка ним пре ди вом.

С тре ће стра не су мо ли ли ја бла ни:

па ху љи це,
се стре мно ге,
та ко вам име на,
шиј те за нас,
јед но но ге,
чи зме до ко ле на.

кад су сти гле у до ли ну, и ста ре вр бе су их до че ка ле с мол ба ма:

Де ца нам
по ва здан пла чу,
смр зла се
од зи ме.
Спле ти те им
ка пу ља чу
да и она
уто пле се чи ме.

па ху љи це су и са ме на све стра не хи та ле, оде ва ле, обу ва ле, а и ма ти Зи ма 
их је не пре ста но бо дри ла:

нек вам ру ке, кће ри,
као ве тар ле те.
не ка јед на мо та,
не ка дру га пле те.
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на раз бо ју јед на
не ка ве же ни ти,
а дру га по њи ма
не ка тка и ки ти.

кад се ноћ ста ла спу шта ти већ је све на зе мљи би ло оде ве но и обу ве но и 
мир но по чи ва ло, па се и Зи ма спре ма ла да са сво јим кће ри ма от по чи не. али у 
том ча су спа зи ка ко у не ком се лу се ља ци кр па ма и сла мом за ти ску ју пу ко ти не 
сво јих тро шних ку ћи ца, да их ве тар не би про ду вао, па по ми сли што да не по
мог не љу ди ма кад је ра сти њу и по љи ма по мо гла па ре че па ху љи ца ма:

по гле дај те
кро ви ња ре,
ма ње су од лу ла.
на кров њи ма
на па дај те,
да бу де ко ку ла.

пу ко ти не
за ти сни те
ку да ве тар ду ва;
тре ба на ша
ру ка, де цо,
и љу де да чу ва.

оне од мах ис пу не мај чи ну за по вест, умо та ју до бро ку ћи це да не зе бу, оста
вив ши им са мо про зо ре и вра та не за ве ја на. Се ља ци крај ог њи шта на мах осе те 
да им је то пли је па се бла го на сме ше зна ју ћи да су то бе ле ру ке па ху љи ца ку ћу 
уви ле и уста ну да по гле да ју кроз про зор че. на по ље зби ља кроз су тон угле да ју 
чи та ва бе ла ко ла и ро је ве и за чу ју ме ки, та ко по зна ти, глас:

ни ко не зна
што ми зна мо,
да пле те мо
и да тка мо,
бе лу пре ђу
да мо та мо.

Што ко не зна,
ми уме мо,
за час ти ли
ми иш че мо
це лом све ту
оде ћи цу,
це лом све ту
обу ћи цу,
за сву зе мљу
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Зим ска при ча

Зи ма је до ба ка да се нај ви ше при ча ју при че. Де де и ба ке при ча ју де ци ка ква 
је зи ма би ла кад су се они гру два ли по по ља на ма и ули ца ма. Ста ри врап ци 

при по ве да ју врап чи ћи ма ка ко су не кад у де тињ ству уме ли да се пре вр ћу као 
цир ку за ни и ка ко се ни он да од де ча ка и од њи хо вих праћ ки ни је мо гло жи ве
ти. Ме две ди при ча ју ме чи ћи ма о сво јим под ви зи ма кад у мла до сти кра ли мед. 
Зе че ви се пред сво јим ма лим зе ка ма хва ле ра зним до жи вља ји ма с лов ци ма. Где 
год има ма ло то пло те, а на ђу се де ца са ста ри ји ма, од мах поч не при ча ње. Та ко су 
ју че и не ке ов це у по са ви ни за о ку пи ле ста рог пса Га ро ва да их за ба вља ка квом 
при чом. на по љу је вр ви ла ве ја ви ца, ве тар ду вао. Га ро ву се по тој хлад но ћи ни је 
ни куд ишло па по че као и сви стар ци да хва ли ста ра вре ме на:

не ма ви ше зи ма,
што су не кад би ле:
пу ца прут и ка мен,
сне га бе ло ру но
де бе ло три хва та,
а ву ци се кра ду
од се ла до се ла
до вра та до вра та...

Ту Га ров ста де да ви ди ка ко су ути сак учи ни ле ње го ве ре чи, а ов це се са 
свих стра на на че ти ше око ње га мо ле ћи га да про ду жи:

при чај, Га ро,
при чај са мо,
ми во ли мо
да са зна мо
ка кво бе ше
до ба ста ро.
при чај, Га ро!

Га ров ни је имао бог зна ко ли ко ма ште, али му је ла ска ло што га ста до то ли
ко мо ли да при ча те узе пре вр та ти по се ћа њу шта би још из про шло сти мо гао 
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ис при по ве да ти сем да је зи ма би ла ја ча и леп ша не го са да. на ум му па де ње гов 
де да, чу ве ни ов чар ски пас о чи јој хра бро сти се мно го го во ри ло. Га ров је та да 
био ште не па ни је ни упам тио ње го ве под ви ге, али са да му се хте ло да се пред 
ов ца ма по хва ли да је по то мак та ко чу ве ног пса па и сам не зна ју ћи ка ко за вр
ши ти по че:

Још се се ћам
сво га де де,
јак и смео,
чу вао је
од ву ко ва
округ цео.

ка ко он опет по ме ну ву ко ве, ов це га оку пе за пит ки ва ти:

Је си ти кад
ву ка срео?
Је си ли се
с њи ме био?
ко је ко га
по бе дио?

Шта би Га ров дао у том тре нут ку да се пред ста дом мо гао по хва ли ти ка ко 
је по бе ђи вао ву ко ве, али ни је хтео да ла же, те на та пи та ња ни шта не од го во ра, 
већ на ста ви при чу о свом де ди:

Тад у го ри
про чуо се
бе ше кур јак
не ки љу ти,
Смук се звао.
ни за шта би
по ги ну ти
тај вук знао;
ко ње, те лад
ду шман ски је
рас тр зао,
ов це клао.

Јед ном та ко
дед је спавô,
Смук упа де
и у на ше
мир но ста до
и укра де
не ко мир но
јаг ње мла до...
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Ту ње го во при ча ње пре ки де са свих стра на плач ја га ња ца. Ма ла Бел ка 
за је ца:

Јао, ма ма, јао,
сад ће кур јак зао
до ћи да ме но си.

За њом се чу Сви лен ка:

Јао, ма ма, јао,
од не куд из мра ка
чу јем ход кур ја ка.

Њен брат Ши ља при би се у сво ју ба ку мо ле ћи:

Са кри ме у ру но,
ба ко мо ја бе ла,
не ка ме је је за
стра шна об у зе ла.

Чак се и хра бро јаг ње шце пред вод ник пре па де па по тр ча сво јој мај ци го
во ре ћи:

Мај чи це, ов чи це,
узми ме у кри ло,
ву чи је је око
са да ов де би ло.

Ви де ћи да су се ја гањ ци та ко пре па ли, јед на од ста рих ова ца та да за мо ли 
Га ро ва:

не мој о то ме,
Га ро, ви ше
де ца нам се
упла ши ше,
би ће су за
као ки ше.

Га ров је два до че ка што га је ов ца за мо ли ла да при чу ту пре ки не, јер се и 
ње му од ро ђе ног при ча ња ра жа ли ло. али опет би ло је ја га ња ца ко ји ни по што 
ни су хте ли да при чу оста ви та ко не до вр ше ну те га оку пе:

при чај, Га ро,
при чај са мо,
ми во ли мо
да са зна мо
при че крај.

За то да би и при ча ње до вр шио и ја гањ ци ма рас те рао страх, он се ма ло за
ми сли па ова ко ре че:
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Тад дед, и још
па шчад мно га,
бр зо за њим
и от му му
јаг ње жи во.
по сле Смук се
ни је ни кад
за жи во та
де ди но га
код нас ви ше
на ја вљивô.

по сле ово га јаг њад се опет рас по ло жи на ва љу ју ћи да им још при ча о ву ци
ма, али им Га ров при зна де да је умо ран и за мо ли он њих да му ис при ча ју ако 
што зна ду.

о ово ме шта је јаг њад Га ро ву при по ве да ла, ка за ћу вам дру ги пут.
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пр ви ба тин зуб

Би ле три се стре без бра та, па су до са ди ле мај ци мол ба ма да им га ро ди. Твр
ди ле су да ће им та да би ти мно го леп ше, да не ће мо ра ти да тр че на ули цу да 

тра же ту ђе де ча ке за игру; обе ћа ва ле су да ће га чу ва ти и љу шка ти док не од ра
сте. Ве ро ват но због њи хо вих не пре ста них мол би ма ма им ро ди бра та, али не 
са свим она квог ка квог су оне за ми шља ле. Био је су ви ше ма ли и за у зет не ким 
сво јим бри га ма, те их у по чет ку ско ро ни је хтео ни гле да ти; за тим је по ка зи вао 
вр ло ма ло во ље да од мах про го во ри а још ма ње да тр чи са њи ма и игра жму ре. 
кроз не ко ли ко да на по стао је са свим не за ни мљив ма ли створ и се стре су ди гле 
ру ке од ње га као од ста ре играч ке за бо ра вив шта су ма ми пре ње го вог ро ђе
ња, обе ћа ва ле. Ме ђу тим ма ма то ни је за бо ра ви ла па их је сва ки час, сад јед ну, 
сад дру гу, оста вља ла да га чу ва ју док је она у по слу. Де вој чи це су се и за ба вља ле 
с њим још док ни су ис пи та ле да ли је са гра ђен као и дру га де ца, има ли по пет 
пр сти ју на сва кој ру ци, има ли нок те као и дру ги свет, где му је те ме нај мек ше и 
да ли су му уши на пра вље не ис прав но. ка да су се уве ри ле да је у том по гле ду 
све у ре ду, ни ма ми не за по ве сти ни су мно го по ма га ле, про сто су ста ле, на ро чи то 
две ста ри је, бе жа ти у игру и оста вља ти га са мог.

Та да ма ма при бе же лу кав ству и обе ћа да ће оној ко ја пр ва угле да да код 
бра та ни че зуб ку пи ти лут ку и ве ли ку чо ко ла ду. ка ко је ово обе ћа ње би ло при
ма мљи во, Сми ља и Бо са, ко је су га пре то га из бе га ва ле, ста ну сад с њим ви ше 
би ва ти, са мо да би оне пр ве угле да ле зуб. Го то во су би ле љу бо мор не на нај мла ђу 
се стри цу Цве ту што оста је с њим на са мо док су оне у шко ли. Због то га су је, кад 
год не иду у шко лу, на го ва ра ле да се игра с де цом на ули ци, што пре ма ми ног 
обе ћа ња ни су ни кад чи ни ле. Чим Цве та иза ђе, оне на ва ле с ба ја њем:

по мо ли се, зу би ћу,
кô у ку це јак.
Без зу ба нам не мо же
ба та би ти ђак
ни спор ти ста до бар
ни до бар ју нак.

Чак су и јед на дру гу, не са мо Цве ту, хте ле да пре ва ре па чим ко ја из со бе 
иза ђе, она дру га на ва ли:
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по мо ли се зу би ћу,
док је ба та са мном сам,
хо ћу пр ва ја
но вост да до знам.

по мо ли се, зу би ћу,
не би ло те срам,
па ћу чо ко ла де
од мах да ти дам.

Зуб се, раз у ме се, на ова кве мол бе ни је освр тао. Ви де ћи ка ко оне хо ће по
што по то пр ве да га угле да ју, из у ме ва ју ћи за нај мла ђу стал но не ке за ва бе и по
сло ве, да не би би ла с ба том на са мо у со би, од лу чи да ник не баш он да кад она 
бу де с њим би ла.

нај мла ђу де вој чи цу за во лео је због то га што га ни кад кад је ба ту са ма чу ва ла 
ни је зва ла: стр пљи во је че ка ла да сам он иза бе ре дан ка да ће се по ја ви ти и да сам 
он иза бе ре ко ја ће га од де вој чи ца пр ва угле да ти. Та ко че ка ју ћи да ник не са мо у 
при су ству Цве ти ном он се све ви ше бе лио кроз де сни. Бо са и Сми ља као ста
ри је то при ме те па се са да, на ве ли ко ма ми но за до вољ ство, го то во ни ка ко ни су 
од ми ца ле од ба ти не ко лев ке, не до зво ља ва ју ћи Цве ти да га уоп ште ви ше љу шка.

Јед но га да на Сми ља обе ма мла ђим се стра ма на ђе по сла па оста са ма с њим 
ста де да ути че на ње го во ча сто љу бље.

не мој, ба то, би ти
кре зуб као де ка,
не ћеш ваљ да веч но
пи ти са мо мле ка.

Ви диш зу бе има ју
и ма ца и зе ка,
и та та и ма ма,
и ја, тво ја се ка.

Ба та се с њом пот пу но сла гао. И он је је два че као да му ник ну зу би, али шта 
је мо гао кад су они окле ва ли. он се на сме ши на се стри цу па за тим осе тив ши 
јак бол у де сни ма ста де да ври шти. утом уђе Бо са па ре че се стри да је на ули ци 
че ка ју дру га ри це што она го то во је два до че ка јер ни ка ко ни је мо гла да тр пи 
кад јој брат пла че. Са да сред ња се стра хте де по след њи пут да оку ша сре ћу па 
узе пе ву ши ти пре ма не кој пе сми ци ко ју је у шко ли на у чи ла:

по ни чи те, зу би ћи,
ни кли су и пру ти ћи
крај оба ле ре ци,
по ни кла је тра ва,
ни кли ку ку ре ци.

по ни чи те, зу би ћи,
ни кли су и кљу ни ћи
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ма ле ни у пти ца,
ко цве ће се жу те.
по ни чи те, зу би ћи,
кре ни те на пу те.

Зуб се ни на ово ни је освр тао, а ба та је све ви ше пла као. упра во у том ча су 
уђе у со бу Цве та, али јој Бо са у стра ху да зуб ни је по чео већ ни ца ти до вик ну:

Иди, иди
на по ље
па за ба вљај ма че!
Ти бар не мој слу ша ти
ка ко ба та пла че.

она по слу шно иза ђе из со бе и оде зби ља да се за ба вља са ма че том. оно се 
игра ло ора хом на тре му, час га у ша пе узи ма ло, час опет пу шта ло да се ко тр ља. 
она ста де да му при ча:

Мој ба та је до бар.
кад до би је зу бе,
пре ста ће да пла че,
мо ћи ће да ру ча
ко ку ца и ма че,
и ме са, и гра ха,
и мла дих ора ха.
по ста ће му ру ке
и но жи це ја че,
по че ће да тр чи,
пре ста ће да пла че.

Ба та је ме ђу тим то ли ко пла као, да је Бо са по ред све же ље да до би је лут ку и 
чо ко ла ду оста ви ла га са мог и по бе гла на ули цу. нај мла ђој се стри ци га је би ло 
жао па од мах пу сти ма че и отр ча да га чу ва. у том ча су зу бић угра би при ли ку 
да се по мо ли и ре че де вој чи ци:

Иди, Цве то,
ја ви ма ми
нај зад сти гох ја.
Ре ци не ка
те би лут ку
обе ћа ну да,
чо ко ла ду
ве ли ку
и ше ће ра два.

Цве та то ли ко бр зо по тр ча, да за пе о по ња ву и па де; али од за до вољ ства 
што је пр ви зуб нај зад сти гао не за пла ка по оби ча ју већ ра до сно ја ви ма ми но
вост не тра же ћи на гра ду. Ма ма је по ми ло ва по ко си па ре че пру жа ју ћи јој чо
ко ла ду и лут ку ко је су че ка ле до тле скри ве не у ор ма ну:
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Ти си до бра
цу ри ца,
ево те би
лут ки ца,
и још чо ко ла да
ево те би ма ла,
што сам обе ћа ла.

Де вој чи ца јој за хва ли по љу бив ши је па од ју ри да са се стра ма по де ли да ро ве. 
од чо ко ла де пру жи сва кој по део и до зво ли им да се игра ју ње ном лут ком кад 
год за же ле.

Ба ту су по сле ово га све три ле по чу ва ле, на ро чи то док се ни су на гле да ле 
ње го вог но вог зу би ћа.
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Шум ска да ди ља

по ђе не ки си ро мах ве тар да тра жи слу жбу. Иду ћи кроз се ло ну дио се се ља
ци ма да им чу ва де цу, али му ни ко, ка ко ни је био људ ски створ, не хте де це 

по ве ри ти. Шта ће куд ће, иако је нај ви ше во лео да се с де цом за ба вља, он по ку
ша да ра ди и дру ге по сло ве: по го ди се код не ког га зде твр ди це да му раз ви је 
ли шће на воћ ња ку. ка ко је то тек тре ћи пут у жи во ту ра дио, не по ђе му за ру ком 
да све пу пољ ке раз ви је и кад по свр ше ном по слу оде да при ми над ни цу, али га
зда под вик ну:

Мој дра ги при ја не,
ти не знаш за на та!
пр стом ни си та као
мно ге до ње гра не.
ку пи се на вра та!

код дру гог се се ља ка по го ди да пле ви ба шту. Чу па ју ћи ко ров мо рао је иш чу
па ти и по не ку ста бљи ку. То се исти на сва ком до го ди, али и овај је га зда био 
твр ди ца и зао па кад ве тар за тра жи над ни цу, он се раз дра:

Мој не ве шти бра ле,
не раз у меш ти се
око ба штен ско га
ни по сла ни би ља!
Бо ље иди у шу му
па бу ди да ди ља,
што ти је и отац
а и де да био
мој при ја не мио!

пре па де се си ро мах ве тар па и не са че ка крај се ља ко ве при ди ке, већ за жди 
низ се ло у шу му и узе се та мо ну ди ти би љу и зве ри њу. Где угле да храст на ко ме 
сто ји још лањ ско су во ли шће, рек не:

Да ли ста ро ли шће
тре ба, чи кахра сте,
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ма ло да се стре се?
Због ње га ти, чи ко,
но ви лист не ра сте,
не ука зу је се.

Где угле да на бу кви су во гра ње, рек не:

ка ко ли би ло,
те то, кад бих гра ње
сло мље но и су во
ма ло ти одувô?

Где угле да са мог зе чи ћа, ста не да га љу шка пе ву ше ћи:

Ма ле ном гра бу
од не ли су ба бу
у град љу ди зли.
Спи, зе ка не, спи.

Зе ле но ме бре сту
од не ли су те ту
у гра ду љу ди зли.
Спи, зе ка не, спи.

Мла ђа но ме ду бу
од не ли су уј ку
у град љу ди зли.
Спи, зе ка не, спи.

Др ве ће је ме ђу тим од го ва ра ло: не ко да че ка ста рог по зна ни ка Раз ви гор
ца ко ји му сва ке го ди не у про ле ће по ма же при ли ком ли ста ња, не ко да во ли 
са мо да оба вља сво је по сло ве, а зе чи је мај ке су се из го во ри ле да су си ро те и 
да не мо гу да узи ма ју да ди ље. у зло до ба пред крај да на по ну ди се он хра сту на 
об рон ку ја ру ге:

Да ли имаш де чи це,
да ти де цу ни хам,
да им пе ваш ти хо?

Раз ми сли храст не ко ли ко ча са ка па ће ре ћи:

Имам три син чи ћа,
тре ба да се га је:
оста ли су си ро ти,
без ба ке и на је.

Тре ба да се љу шка ју,
тре ба у за ран ке
да им пе ваш бла ге
шум ске успа ван ке.
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Хра сто ви син чи ћи се ста до ше из ви ри ва ти на свог бу ду ћег чу ва ра и ма ха ти 
му уми ља то зе ле ним ша чи ца ма. кад ве тар ви де да му пру ће при ја тељ ски ма ше, 
с ра до шћу при ста де да оста не код ње га да га чу ва. нај зад је био на шао по сао 
ко ји во ли. Ски де од мах ка ба ни цу, обе си је о за ло мље ну су ву гра ну па се де уз 
пру ће тра же ћи чи ме да га за ба ви. Де ца као сва ка де ца, па су и хра сти ћи хте ли да 
им ве тар, ко га они од мах на зва ше Ду јом, што год при ча. по ку ша ве тар да из вр
да, јер је ви ше во лео да пе ва, али де ца хра сто ва хо ће по што по то при чу. Ду ја 
он да по че не што што је још од сво је ба ке био чуо:

Би ла не ка бре зи ца
ле па као ца ри ца,
а у го ру до шли
мла ди ћи да се ку,
од бре зи це ца ри це
са де ља ли па ли це
за сво је га де ку.

Ду ја то при ча, а пру ће у гла сан плач, жао му бре зе. он да он бр зо по че не
што сме шно, ка ко се ме двед же нио па ни је мо гао да на ђе де вој ку пре ма се би, и 
хра сти ћи се од мах раз ве се ли ше. Чи не ћи се да је то бож за нет не ким по слом 
отац храст је све то слу шао да ви ди хо ће ли Ду ја до бро оба вља ти сво ју ду жност. 
Чув ши ка ко се хра сти ћи слат ко сме ју и осе тив да су Ду ју већ за во ле ли, ре ши да 
га за др жи у слу жби до год де ца не од ра сту.

Та ко Ду ја при чао пру ћу сме шне при че, ују тру му рет ким че шљем раш че
шља вао ко су да је не би чу пао, уве че му пе вао успа ван ке да за спи. уско ро га 
упо зна ше сва шум ска де ца и њи хо ви ро ди те љи. Ма лома ло па ће тек ко ја бу ква 
до вик ну ти:

Ду јо, до бри бра ле,
по љу шкај ми де те,
не мам јад на кад,
ов чи ца ма мо рам
да иза ткам хлад.

Ду ја при ско чи бу кви ној де ци па их успа ва уз пе сму ко јом је обич но и хра
сти ће успа вљи вао:

Љу шка, љу шка, љу шка,
да ле ко у го ри
стра шни ме двед њу шка
не дам де це ја
за про лет ња да на
оба сја на два.

Та ман он успа ва ма ле бу кве а ето ти зо ве бре за да за ба ви ње ну де цу док она 
не за вр ши ве зе ни за сти рач за пањ на ко ме су јој де ца ру ча ва ла. он при ско чи и 
та мо пе ву ше ћи:
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Љу ља, љу ља, љу ља,
да ле ко у го ри
кур јак се шу ља;
не дам де це ја
за сун це, ни зве зде,
ни ме се ца два.

Та да хра сти ћи бу ду љу бо мор ни па уда ре у плач, а он бр зо оста ви бре зе па 
по тр чи њи ма још из да ле ка их уми ру ју ћи:

ни ја, ни ја, ни ја,
да ле ко кроз го ру
при кра да се ли ја;
не дам де це ја
ни за лет ња два
ле па ве че ра.

па да би до ка зао да су му они ми ли ји од бре за и бу ка ва, од мах на ову на
до ве же дру ге успа ван ке све до са мог ве че ра. Та да их уми је све жим ми ри си ма, 
по кри је кра јич ком сво је до ла ме па уљу шка. ују тру ухва ти ла сту па се са кри је 
иза хра сто вог де бла и по ви че:

До нео сам де ци
ша рен ка сту ла сту.
кад по ле ти ла ста
са гран чи це ла ке,
да пру жа ју за њом
зе ле ни ке ша ке
па да по од ра сту
по ви ше ра ме на
ста ром та ти хра сту.

пру ће се из бу ди, а Ду ја пу сти пти цу за ко јом оно жуд но ис пру жи ру ке и 
та ко зби ља сва ког ју тра по ма ло по ра сте.

Та ко је то сва ког да на би ва ло, док јед ног ју тра од пру ћа не осва ну мла до, 
сна жно хра шће ко ме ви ше ни је тре ба ло при ча ти при че ни пе ва ти успа ван
ке. али оно Ду ју из за хвал но сти што га је од га јио оста ви и да ље код се бе, те се 
на ње го вим ру ка ма у ста ро сти од ма рао и, кад је до шло вре ме смр ти, са њих 
прх нуо у не бо.
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Де те на те ра си

Гле да Мир ка са те ра се у врт под со бом где је уве ли ко на ста ло про ле ће. Сун це 
исти на си ја, али има и по ве тар ца, па је ма ма сва ки час зо ве уну тра. Мир ка 

не чу је ма мин глас, њој се чи ни да јој не ки тих гла сић под те ра сом го во ри:

Мир ка не мир ка, Мир ка не мир ка,
до ђи до ле,
под те ра сом ћеш на ћи биљ ку:
има но жи це, ру чи це го ле,
и два ли сти ћа на за тиљ ку.

Де те је бр же бо ље хте ло да ис пу ни же љу биљ чи це и об ја сни ло ма ми да мо ра 
од мах си ћи у врт, где је из зе мље сти гао но ви ста нов ник. Ма ма је ми сли ла 
Мир ки се са мо при чи ња ва да је биљ чи ца зо ве и не пу сти је го во ре ћи да је и на 
те ра си ле по: сун це је про стр ло све тлу по ња ви цу, пти це сле та ју на огра ду, др ве
ће пру жа зе ле не ру ке чак до про зо ра. Тек се де те сми ри ло, а под те ра сом се 
опет за чу гла сак:

не мо гу да сто јим ду же
на јед ном ме сту, ко лон чић,
тра ва ме ода свуд за су.
Мир ка, спу сти ми кон чић,
хтео бих да се пу жем
до те бе на те ра су.

ко ли то мо же би ти, чу ди ла се де вој чи ца и по шла да пи та ма му, али у том 
тре нут ку се ство ри пред њом онај вра бац де бељ ко ко га сва ко ју тро хра ни и об ја
снио јој:

То је вре жа ла до ле жа,
ра до зна ла биљ ка ма ла,
сву где во ли да за ви ри:
на те ра су ма лој Ми ри,
кроз про зо ре и кроз вра та, –
ру чи цом се све га хва та.
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а врап че ва дру га ри ца се ни ца до да де:

То су вре же сто ру ке,
пе њу се уз олу ке,
пе њу се уз пло то ве,
уз зи ди не, ро во ве;
на сто јед ној но жи ци
по уже ту, по жи ци,
с јед не стра не на дру гу
пре ко ра че ја ру гу.

Мир ка је отр ча ла од мах у со бу и на шла клу бе ма ми не цр ве не ву ни це, па је 
све до зе мље пу сти ла да по мог не ла до ле жу пу за ње. кад већ ма ма њу не пу шта 
до ле, не ка се ла до леж ус пу же до ње. Чу ла је под те ра сом ра до сни ус клик и опет 
се бр зо на гла да ви ди шта се до ле де ша ва. То се ла до леж гла сно ра до вао пе њу ћи 
се већ уз цр ве ни ко нац. До тле јој се чи нио ма ли и као да иде на че ти ри но ге. 
Сад на је дан пут, кад се по че пу за ти, она спа зи ка ко је по рас тао ско ро по ла ме тра. 
Имао је пу но кр жља вих пр сти ћа ко ји су се чвр сто ухва ти ли за ву не ни ко нац 
што му га је пру жи ла и пу но ли сто ва слич них зе ле ним ма лим ср ци ма. Цео врт 
се ра до вао што ће се ла до леж мо ћи по пе ти до де те та и бо дрио га:

ле ва ша ка, де сна ша ка,
пу сти вре жу, ла до ле жу,
до кро во ва, до дим ња ка.

ле ва ша ка, де сна ша ка,
сад по ка жи ју нак да си,
бу ди пр ви на те ра си.

Та мо че ка Мир ка дра га,
не мој да пре те бе стиг не
пу за ви ца и ви ња га.

пре ти ла је зби ља опа сност да ће ру жа пу за ви ца и ло за чар да кли ја сти ћи 
пре, јер су се на пут би ле кре ну ле мно го ра ни је, али их је ла до леж бр зо су сти зао, 
хтео је по што по то да пр ви за ви ри на Мир ки ну те ра су. Ру жа га је не пре ста но 
за чи ки ва ла:

Ја ћу пре, ја ћу пре,
до цу ри це сти ћи те,
ја сам ћер ка оне ру же
што се и уза зид пу же.

Ви ња га је при хва ти ла:

Ја ћу пре, ја ћу пре,
ја сам она сме ла ло за
што се пен тра као ко за.
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Мир ка је сва ки час из ви ри ва ла да ви ди до кле су биљ ке сти гле и жа ли ла се 
ма ми да спо ро пу ту ју. утр ки ва ње се ни је свр ши ло то га да на. Мир ка је још се дам 
но ћи про спа ва ла и се дам пу та се бу ди ла и тек он да сти же на те ра су ла до леж, 
сви ра ју ћи у сто ти ну бе лих, мо дрих и љу би ча стих тру би ца:

ево, ме, ево ме,
про бу ди се Ми ри це,
сти гао сам те би пре
од ру же и ви ња ге!

Мир ка је ис тр ча ла на те ра су. До ле те ле су и све пти це и бу бе из вр та. уско
ро се уз пу за ле и ру жа и ви ња га. Сад је би ло ле по и на те ра си као до ле на зе мљи. 
Мир ка се це ло пре под не за ба вља ла са сво јим го сти ма, но вим ста нов ни ци ма 
то га про сто ра где је до сад ска ку та ла са мо она са по не ком пти цом и где је за ви
ри ва ла са мо гра на ста ре тре шње. Ма ма је ни је мо гла на го во ри ти да до ђе на 
ру чак и на спа ва ње. Ме ђу тим, ка да је и сун це за шло и кад је и ла до леж дре мо
ван за тво рио цве то ве а бу бе сво ја кри ла, и Мир ка оде да спа ва ра ду ју ћи се што 
ће опет до ћи но ви дан и што ће опет чу ти свир ку цве то ва тру би ца.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



765

пче ла ма кра ду мед

не у мор но су ра ди ле пче ле це лог про ле ћа и ле та, ко шни це су на пу ни ле ме
дом и во ском па су хте ле ове не де ље да се ма ло од мо ре. Иза пче ли ња ка 

бе ле ла се пче ла ре ва ку ћа, а ис пред ње се де ца за ба вља ла. Сун це се игра ло жму ре 
са сен ка ма др ве ћа око ку ће.

пче ле су за до вољ но зу ја ле:

Спре ми ле смо зим ни цу:
сто че ти ри са та.
Ту је мед са ли ва да,
жу ћи од ду ка та.
Ту су рет ке ка пљи це
с ле ко ви тих тра ва,
ка да ко ју за бо ли
тр бух или гла ва.
Има ме да с бо сиљ ка,
с жал фи је, са зо ва,
с пло до ва, са ли сто ва,
са пр вих цве то ва.
И би стро га ли пов ца
има до сто ки ла.
Има во ска но во га
пет круп них го ми ла.

пче лар се за то вре ме спре мао да ва ди мед. нај пре је из ор ма на из ва дио ка
пу ља чу са про зор че том од жи це, ру ка ви це и плат не ни огр тач. За тим је ста вио 
за па ље ни ко ма дић тру да у ма ле ме хо ве и на о штрио тан ке но же ве ко ји ма се 
ски да во сак са са ћа, да би се мед мо гао це ди ти.

Де ца се око ње га оку пи ше и по ну ди ше му се за по ма га ча. али их је отац 
од био го во ре ћи да су пче ле љу те што им мед кра ду и да ће их све из у је да ти.

отац и де да се опре ми ли као да ће у ка кав рат, а де ца се уре ди ла као вој ни ци, 
па иду за њи ма и пе ва ју:

на пред, де цо, на пред марш,
мед ће да нас би ти наш.
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по не си мо ча ше,
по не си мо зде ле,
све ће би ти на ше,
по кра шће мо пче ле.
на пред, де цо, на пред марш,
мед ће да нас би ти наш.

Сва ко је де те но си ло ча шу или зде лу. на ру ке су на ву кли зим ске ру ка ви це 
и пре ко ли ца се по кри ли убру си ма, да би ли чи ли на де ду и оца.

кад при ђо ше ко шни ца ма, пче ле стра шно за зу је и оп ко ли ше де ду и оца, 
бра не ћи им да при ђу ко шни ца ма. кад су још и де цу угле да ле, об у зео их је пра
ви гнев:

на пред, на пред пче ли це,
да бра ни мо мед.
ено че та де чи це,
отац, де да сед,
иду да нам узму
с му ком сте чен мед.
Жа о ке на о штри те,
при би рај те јед,
па па жљи во мо три те
и бра ни те мед.

Чу ло се ка ко пче ле љу ти то до ви ку ју тру то ви ма:

Тру те, бра те, што си сео?
Дем бе ли шеш по дан цео,
и са мо би пио, јео.
Бра те, тру те, дем бе ла не,
кра деш са мом се би да не,
хо ћеш да те дру ги бра не.
Бра те, тру те, ба ци ћу те
из ко шни це кроз врат ни це.

у тај мах ко шни цу за пах ну ми рис упа ље ног тру да. пче ле се као по не те ви
хо ром за ко ви тла ју свуд око ку ће. али се де да и отац ни су пла ши ли. Де ца скри
ве на иза ку ће гле да ла су ка ко они ски да ју кров са пр ве ко шни це.

од стра шног ми ри са тру да пче ле су се опи ле, а за тим се њи хо во зу ја ње 
ути ша. Де се так их је још са мо ју ри ша ло на де ду и оца, док су дру ге већ сма лак
са ле и ста ле мо ли ти:

Мо ли мо те као бра та,
оста ви нам бар три са та,
бар три са та ме да но ва,
ме да но ва ба гре мо ва,
да има мо жи вет с чи ме.
Мо ли мо те као сво га,

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



767

________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

оста ви нам од но во га
од но во га во ска бе ла,
што ску пи смо у сто се ла,
да има мо пре ко зи ме.

отац оста ви у сва кој ко шни ци по три са та. оста ло он и де да пре не су ку ћи, 
сва ки сат отво ре и ста ну да це де. око це ди ли це по ве ја мед на, сит на ки ши ца, 
а де ца је отво рив ши уста жељ но уди са ху.

Ме ђу тим, ви де ћи да су им љу ди од не ли сву зим ни цу, пче ле при о ну опет на 
по сао зу је ћи:

Ва ља ме да ску пи ти,
ва ља ку ћу ку ћи ти,
опет из по чет ка.
Ви, оси це, до ко си це
где ви но град ра сте.
а ви, мла де, на ли ва де,
ота ву по па сте.
Ви, кри ла те, по би рај те
сла сти са шљи ва ка.
Ви, ма зи це, на ста зи це
до па лих кру ша ка.
Ва ља ме да ску пи ти,
ва ља ку ћу ку ћи ти,
опет из по чет ка.

И та ко пче ле по ку пе по след ње сла сти са во ћа и тра ва да им је би ло до ста за 
це лу зи му.
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по вра так ма лих пла ни на ра

у ,пла ни на ма ки ше с је се ни по чи њу ра но. Си но ви обла ка Бра до ње ки шев њак, 
,Мр ко блак и Гра до ња већ су би ли на пу ни ли сво је ме хо ве ма глом, ки шом и 

су сне жи цом. Са мо су че ка ли оче ву за по вест па да се сру че на пла ни ну. Ста ри 
Бра до ња се чи нио не вешт: швр љао кроз гу ду ре, ишао у по хо де свом бра ту Мра
зу и играо се жму ре са сун цем. Си но ви су га не ко ли ко пу та опо ми ња ли да је 
вре ме да поч ну с ки ша ма, али је он стал но од ла гао. пр во је то бож че као да се
ља ци сву ку др ва у се ло, по сле опет да се бер ба свр ши.

ка да се бер ба свр ши ла, усу ди се нај ста ри ји син, цр ни Гра до ња, да опо ме не оца:

Шта ти ми слиш, оче?
Је сен, ево, по че,
не мо же мо за луд ни
да се ди мо ви ше.
Тре ба ли већ јед ном
да пу сти мо ки ше?

Се ди Бра до ња са збу ни. Ви де ло се да ни ка да не же ли да се вре ме оки ша, 
а ни је хтео да при зна због че га. Тек кад му син ста де до ка зи ва ти да ће ова ко по
ре ме ти ти сва го ди шња до ба, ста рац ре че:

Дра ги мо ји си но ви,
че кај те још ма ло.
Ме ни је до на ших
пла ни на ра ста ло.

Хтео бих да бу ду
то пли, ле пи да ни
док су још у го ри
на ши ма ли ша ни.

на ово сва три Бра до њи на си на уда ри ше у смех. ки шев њак се обра ти оцу:

Зар сме зи ма, оче,
та ко да окле ва,
ки ша за ка шња ва,
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што че ти ца де чи це
у пла ни ни спа ва?

Спа зив ши да се отац ко ле ба и Гра до ња опет узе реч:

по на шаш се, оче,
као ка кав де да
ису ви ше бла го:
пре си био љу ћи.
Тре ба да нас пу сти ти
ма ло ки ше, ле да,
да се опо ме ну
и по жу ре ку ћи.

Ста рац је уви ђао да си но ви има ју пра во, али ипак ни је до зво лио да не вре ме 
поч не:

не ка де ца оста ну
још не де љу да на.
Та да по пр скај те
не ко ли ко гра на.
И мом бра ту ре ци те
не ка пад не сву да
по пла ни ни сла на.

Ме ђу тим обла ци не са че ка ју рок ко ји је ста рац од ре дио, већ од мах су тра
дан пу сте до бру ки шу. по те ку жу ти по то ци ни за стра ну.

Во да про дре у ша то ре и под по сте љу. нај мла ђи поч ну чак и пла ка ти. Ста ри 
Бра до ња за по ве ди стро го си но ви ма да око по но ћи ки шу об у ста ве.

Ви де ћи су тра дан опет ле по вре ме не ки де ча ци хтед ну да про ду же бо ра вак, 
али ве ћи на од лу чи да се иде.

кад мле ка ри це сти го ше на про пла нак где је ста јао ло гор, на ђо ше пла ни на ре 
већ спрем не за пут. Ша то ри су би ли са ви је ни, ко ље по ва ђе но и све по чи шће но. 
кра ве ста ну ту жно да му чу. Ис ку пи се зве ри ње. у исто вре ме иза ђе из гу ду ре и 
Бра до ња са си но ви ма да још јед ном ви ди де ча ке.

на ра стан ку де ча ци се пр во обра те ста ром Бра до њи и ње го вим си но ви ма:

Здра во до бри Бра до ња,
здра во цр ни Гра до ња,
здра во тмур ни ки шев ња че,
здра во стро ги Мр ко бла че!
Ви сте на ма до бри би ли,
од ки ше нас за шти ти ли.

Ста рац пу сти не ко ли ко круп них су за па по бе же у гу ду ру. пла ни на ри се 
сад узму ра ста ја ти од мле ка ри ца:

Због дра ге мле ка ри це.
Мно го сте нас за ду жи ле,
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љу ба вљу нас окру жи ле,
од све га нас из ле чи ле
као пра ве ле ка ри це.

по сле ово га се де ча ци обра те и звер ка ма:

Здра во са да и ви, зве ри.
До бре сте нам и ви би ле,
са на ма сте је ле, пи ле,
са на ма се ве се ли ле.

Ту ве ве ри це уда ре у плач бри шу ћи су зе ре по ви ма, а у зе че ва очи по ста до
ше још ру ме ни је и во де на сти је. Да би пре ки нуо плач, нај ста ри ји де чак за по ве ди 
да се кре не.

Два ма га ре та се по ну де да по мог ну де ча ци ма од не ти ства ри до гра да, јер 
су са да но си ли пу но да ро ва од се ља ка: ја бу ка, ора ха, ду ња и дру гих пло до ва.

ка да бу ду већ на из ма ку пла ни не, ма ли пла ни на ри се још јед ном окре ну па 
се и са њо ме ра ста ну:

Здра во остај, го ро ми ла.
пе смом си нас ве се ли ла,
да ла си нам ру ме ни ла,
у кри ло нас сво је сви ла.
Здра во, здра во, го ро ми ла,
ве чи то се зе ле ни ла!
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олов ни вој ник

Био је то леп вој ник, у пла вим пан та ло на ма и цр ве ном мун ди ру. Сва ко га да на 
мар ши рао је по сто лу док је де чак бро јао: „Је дандва“.
Та ко је вер но слу жио рав но 365 да на, или це лу го ди ну. а ка да до ђе три ста 

ше зде сет и ше сти дан, вој ник за тра жи два де сет и че ти ри ча са от су ства.
– Да нас тра жиш да те пу стим? а да нас је ве ли ка па ра да. не мо же, – ре че 

де чак.
– он да се ма ло за ми сли, про тр ља пр стом че ло и на ста ви:
– уоста лом, иди. али са мо ма ло. Мо раш се вра ти ти на пр ви по зив тру бе.
И та ко олов ни вој ник по ђе на от су ство.

ова квог вој ни ка
од ва жна и сме ла
И ве се лог ли ка,
не ма вој ска це ла.
Цр вен мун дир но си
Сва ко ме пр ко си!
Ту патуп, ту патуп!

Та ко пе ва он и пре ђе це лу со бу од про зо ра па до вра та. Ту сре те му ву. она 
на ле те на ње га и пи та:

– Је си ли за је ло?
Раз љу ти се наш вој ник.
– Ја за је ло? Зар др жа ње мо је сме ло не го во ри ко сам ја? Је дандва, је дандва.
Хте де вој ник да оде да ље. али му ва ле ти за њим:
– Је си ли за је ло?
Вој ник из ву че са бљи цу, по че бор ба.
Му ва је нај зад по бе ђе на. али, у то ме ча су за чу се тру ба. И вој ник по тр ча 

пре ма сто лу. али ка ко ће го ре. Шта да ра ди? под сто лом дре ма ма чак. Вој ник 
му се по пе на ле ђа, ма чак се упла ши и ско чи на сто ли цу. Са да је већ лак ше. Вој
ник се ухва ти за крај стол ња ка, ус пу за се до иви це сто ла. Ско чи – и, буп, пра во 
у та њир вре ле су пе, ко ја је ста ја ла пред де ча ком. Су па је пр сну ла, упр ља ла 
стол њак и де ча ко ву чи сту ко шу љу. Де чак из ва ди вој ни ка из су пе, ба ци га на сто 
и цр вен од љу ти не упи та:
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– Зар ту про во диш сво је от су ство?
– Ту, мо лим ле по! Жу рио сам се сви ра ла је тру ба!
Де чак на ста ви да се љу ти:
– а ли ја сам се са мо ша лио! То ни је био пра ви по зив! Хтео сам са мо да 

ви дим где си.
– он да ми ни је ни жао што сам су пом упр љао тво ју чи сту ко шу љу, – ре че 

вој ник, и ско чи са сто ла на под и на ста ви да се ше та по со би. пе вао је и да ље 
сво ју ве се лу пе сми цу. от су ство је про вео вр ло при јат но.

а ка да се вра тио и оста ли олов ни вој ни ци на у чи ли су ње го ву пе сму. Јер, 
пе сма им се сви де ла. И сад, док мар ши ра ју по сто лу уз де ча ко ву ко ман ду сви ве
се ло пе ву ше:

ова квог вој ни ка
од ва жна и сме ла
И ве се лог ли ка
не ма вој ска це ла
Цр вен мун дир но си
сва ко ме пр ко си
Ту патуп, ту патуп.

И сва ки вој ник је ми слио да се пе сма баш на ње га од но си.
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нео би чан ча сов ник

ушла је јед ног да на у ча сов ни чар ску рад њу не ка же на с де ча ком ко ји још ни је 
ли чио на пра вог ђа ка, али ни је ви ше био ни пра во де те и за тра жи ла ка кав 

до бар бу дил ник. по жа ли ла се ка ко јој син пр вак ка сно уста је, не сти же на вре
ме у шко лу, ра ди за дат ке у по след њем тре нут ку, па би хте ла да га до ве де у ред. 
Ча сов ни чар је из нео не ко ли ко бу дил ни ка и на ви јао их ре дом, да би же на иза
бра ла ме ђу њи ма нај гр ла ти ји и нај стро жи. Бу дил ни ци су зво ни ли, је дан као 
звон це на вра ти ма, дру ги као те ле фон, тре ћи је зу јао као стр шљен; док нај зад 
про да вац не из не се је дан ко ји про го во ри ме тал ним, од луч ним гла сом:

ле по ли је кад се увек
све му вре ме зна и ред,
кад у ра ду те ку да ни,
кад има ју ма ли ша ни
за све час и рас по ред.

За чу ђе на и об ра до ва на, же на се од лу чи за тај бу дил ник и, чим сти же ку ћи, 
ста ви га на сто сво га си на Ма те, са ве ту ју ћи га да се упра вља пре ма ње ним на
ред ба ма и гла су но вог бу дил ни ка. Док су би ли у рад њи, де чак је звр јао око ло и 
ни је ни при ме тио да бу дил ник уме да го во ри. За то, код ку ће, зи ну од чу да кад 
чу бу дил ни ко во од бро ја ва ње:

ле по ли је кад се увек
све му вре ме зна и ред...

Чи та ва два ча са га је па жљи во слу шао. ни је му се мо гао на чу ди ти, па га је, 
и по ред за бра не да га не сме с ме ста ма ћи но сао сву да по ку ћи: у ку па ти ло, по
друм и ку хи њу. кад је чуо да мај ка до ла зи са пи ја це, бр зо га са кри у про стор 
штед ња ка где се пе че хлеб. Ма ти је на ло жи ла ва тру и ста ла при пре ма ти до ру чак, 
не од ми чу ћи се од штед ња ка, кад за чу је за по ма га ње:

ево ме у пе ћи,
ма ми це, отво ри!
не мо гу уте ћи,
а ва тра већ го ри.
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ево ме у пе ћи,
пе чем се ко пра се,
не мо гу уте ћи,
а пећ раз бук та се.

ево ме у пе ћи,
ср це ми већ ста је,
не мо гу уте ћи.
Љу ди, гре хо та је!

Же на га из ва ди и пре гле да да се ни је по ква рио, а Ма ту уко ри и по но во за
по ве ди да не ди ра бу дил ник. Де чак је искре но обе ћао да га не ће ви ше ди ра ти, 
али га је бу дил ник сво јом мо ћи го во ра не пре ста но ма мио и на го нио да га не 
ис пу шта из ру ку. Та ко се до го ди ло да је с бу дил ни ком у џе пу по шао и у деч је 
по зо ри ште. ка ко је би ла не де ља, мно ги ро ди те љи су до шли са де цом. Чим се 
за ве са ди гла и жа гор ути шао, пр во што је Ма та чуо, био је глас из ро ђе ног џе па:

ле по ли је кад се увек
све му вре ме зна и ред...

Да га оста ли не би чу ли, Ма та бр зо стр па ка пу у џеп не би ли за глу шио тај 
глас, али се ме тал ни го вор бу дил ни ков све ја сни је чуо. Свет око ло је стао не го
до ва ти, а бу дил ник из џе па је до ви ки вао:

Та ко био жив,
ја вам ни сам крив;
крив је овај ђак,
ђак обе ше њак.

нај зад је де чак мо рао на пу сти ти по зо ри ште и вра ти ти се ку ћи. ни ово га 
не опа ме ти, већ су тра дан и у шко лу по не се нео бич ну ствар, да је по ка же дру го
ви ма. у тор би је раз у ме се, би ло за гу шљи во и мрач но као у там ни ци и си ро ти 
бу дил ник је је два ди сао. кад су сти гли на трам вај ску ста ни цу, он опет на да де 
дре ку као и у по зо ри шту:

До бри љу ди, не ка ми ко год зра ка да,
у тор би де ча ко вој угу ших се ја,
не мо гу да од бро јим че сти то до два,
не мо гу да от ку цам гла сно ни до три.
До бри љу ди, из тор бе спа си те ме ви!

Ту се свет у ре ду ус ко ме ша и од уз бу ђе ња про пу сти два трам ва ја, али успе 
да до зна шта пр вак но си у тор би и да га уко ри што та ко ску пе ства ри из но си из 
ку ће. Ма ли шан се тре нут но по сти де, али је ди но што је знао да учи ни би ло је 
да бу дил ник стр па у џеп од ка пу та, а да кли ке ре из џе па пре ме сти у тор бу. Сав 
ки ван на не ста шног ђа ка, бу дил ник од лу чи да га осра мо ти и пред учи те љем.

Због не пред ви ђе ног до га ђа ја на трам ва ју, Ма та је сти гао у шко лу по след
њег тре нут ка. од мах иза ње га ушао је учи тељ. по сле не ко ли ко ча са ка је дан де
чак је на та бли већ са би рао 11+7, али тек што је узео кре ду бу дил ник, за ја у ка:
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учи те љу спас!
Ва ди ме из џе па
ово га пр ва ка!

За ста је ми дах,
гу ши ми се глас,
та ко ме је страх.
учи те љу спас!

на ово на ста чи та ва уз бу на у раз ре ду: де вој чи це, као да ту не ма учи те ља, 
ис тр ча ше из клу па да мо гу бо ље по сма тра ти. упла ше ни де чак од мах из ва ди 
свој бу дил ник и об ја сни ка ко је био за чу ђен ње го вом спо соб но шћу го во ра, па 
га је за то до нео да га по ка же дру го ви ма. учи тељ ћут ке узе нео бич ни ча сов ник 
и по ста ви га на сто, а он да за ђе од ђа ка до ђа ка, од клу пе до клу пе и про на ђе 
још пу но не школ ских пред ме та: праћ ки, уди ца, лу та ка, су до ва и штед ња ка за 
лут ке, чи гри, кљу че ва, кли на ца, бри тви, пу шчи ца, па све то по ре ђа крај Ма ти ног 
ча сов ни ка. Све те ства ри су смер но и упла ше но ћу та ле, са мо је бу дил ник у на ди 
да ће се Ма та нај зад за у век опа ме ти ти, и да га не ће ву ћи со бом, ве се ло и хва ли
са во раз ве зао:

Ја сам сад по гр лат,
пре ма сва ком ја сам строг,
па да ми је друг и брат,
отац или ста ри сват.

Све од ју тра до у мрак,
све од мра ка до у дан,
па зим да је та чан ђак,
да на вре ме до ђе свак,
учи тељ и ка пе тан,
апо те кар и ле кар,
и гра ђа нин и се љак,
у цир ку се ве се љак,
на сви ра ње му зи чар,
на ши ве ње шва ља,
за ко ри то пра ља,
и за ко су ко сац,
по де вој ку пра сац;
да на вре ме кре ну
у рад ње про дав ци,
и сви по сло дав ци;
да на вре ме стиг ну
и ла ђа и воз
зе мљом на шом скроз;
да на вре ме сва ка
опра ви се ствар,
на сто ли ци лом,
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на ци пе ли квар,
и по лу пан кров,
и раз ру шен дом.

Ја сам сат по гр лат,
пре ма сва ком ја сам строг,
па да ми је друг и брат,
отац или ста ри сват.
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Де ца гра де зве ри њак

у ,не ки ма ли град до шао је јед ног про ле ћа пу ту ју ћи цир кус „ка ми ла“. у том 
,гра ди ћу је би ло, као и по свим на шим ма њим ме сти ма, пу но де це и она су 

стал но при су ство ва ла цир ку ским пред ста ва ма. Тра ја ла је та ра дост не по му ће
на це ла три ме се ца, а он да се ста ло го во ри ти да цир кус мо ра ићи у дру го ме сто. 
За то је још ви ше де це на гр ну ло на пред ста ве и мо та ло се це ло га да на око обо ра 
где су пре би ва ле зве ри. За то су у цир ку су ста ла до ла зи ти и пи сма осни вач ким 
шкра ба вим ру ко пи сом. нај пре јед но упу ће но ка ми ли, љу би ми ци све де це:

Ми ла ка ми ла,
не где на пу ту
кад бу деш жед на
по бег ни из цир ку са
и до ђи нам у по хо де:
у на шој ре ци пу но је во де.

по сле не ко ли ко да на до био је лав кар ту:

кад цир кус по ђе,
ла ви ћу мла ди,
ти се ис кра ди
па код нас оста ни.
кад по ра сте мо,
ми ће мо би ти
цир ку за ни.

За кар том је сти гло и пи смо у ко ме се мо ли ла цир ку ска зе бра:

Зе бро, зе бри це,
кад цир кус по ђе,
оста ви нам тро је
сво је де чи це.

Ди рек тор цир ку са је че сто чи тао ова пи сма са сво јим осо бљем и ужи вао 
што су ње го ве жи во ти ње та ко оми ље не, али пи сма, за сва ки слу чај, ни је хтео 
пре да ти ко ме су упу ће на.
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Та ко је по сле пет на е стак да на цир кус оти шао у дру го ме сто, а ни ка ми ла 
ни зе бра ни лав ни су оста ли код де це. она су сад по ва зан ту жна вр ља ла по тр ка
ли шту где је цир кус пре би вао. Се ћа ла се где је ко ји ка вез ста јао и ра до ва ла кад 
на ђу ка кву ста ру пот ко ви цу, бич или уже, ко је је цир кус за бо ра вио или ба цио.

ка ко де ца ни су има ла на де да ће се „ка ми ла“ вра ти ти, поч ну ко ва ти пла но
ве и сно ва ти сно ве ка ко би до шла бар до Зве ри ња ка ка кав су чу ла да по сто ји у 
За гре бу и Бе о гра ду. И ка ко су пре пи са ли зве ри ма из цир ку са, сад поч ну пи са
ти мол бе оп шти ни и пред сед ни ку да осну ју ма и нај ма њи Зве ри њак, или опет 
до ве ду цир кус. не мо же се за ми сли ти чу ђе ње у оп шти ни кад је сти гло пи смо 
ова кве са др жи не:

Мо ли мо вас
у име свих ђа ка,
ство ри те нам у то ку го ди не
бар по ла Зве ри ња ка.
Ми ће мо се бри ну ти
зве ри ма за хра ну,
а у пр во вре ме
код сва ког мо же би ти
по је дан мај мун на ста ну.

од мах су тра дан сти гло је и дру го ис пи са но круп ним свра чи јим ру ко пи сом:

Ја сам, исти на, де те,
али пред ла жем вам
да нам у град до ве де те
што ви ше зве ри
из аустра ли је и афри ке
и са Ма да га ска ра.

Ја вам се ну дим
за глав ног чу ва ра.

пот пис је био не чи так, мо гло се са мо про чи та ти ник, да ље је би ло по кр
ма че но. под тре ћим пи смом, ко је је сти гло по сле не ко ли ко да на, ни је би ло 
име на, већ са мо: уче ник I раз ре да. Ма ли уче ник је мо лио:

Дра ги чи ко,
та ко сам се већ сви ко
на ка ми ле и сло но ве,
ла во ве и мај му не ма ле.
Зо ви те их опет да по но ве
сво је пред ста ве и ша ле.

у оп шти ни се мно го при ча ло о овим пи сми ма, па по сле и у гра ду. Мно ги 
ро ди те љи су ста ли на стра ну де це и по ку ша ва ли да на го во ре оп шти ну да 
осну је зби ља Зве ри њак, али је за ово тре ба ло мно го, мно го нов ца, те од свих 
ових раз го во ра не би ни шта.
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За то се нај ста ри ји ђа ци од лу че да са ми се би и де ци ство ре ма ли Зве ри њак 
од рет ких вр ста пти ца и па са и ма ча ка, зе че ва и го лу бо ва до ко јих су мо гли до
ћи у свом гра ду и око ли ни. Син учи те љев је, на при мер, имао чвор ка из у че ног 
да из го ва ра не ке ре чи, су ди ји на де вој чи ца је има ла ле пог зе ле ног па па га ја, а не ки 
опет бе лих зе че ва; ста ри шу мар, ло вац, био је по знат по сво јим хр то ви ма. Би ло 
је у гра ду и ле пих пе тло ва и ко ко ши ју рет ке вр сте. отац јед ног де ча ка, ба што
ван, при стао је да да не ко зе мљи ште што му ни је би ло род но, да на ње му де ца 
поч ну оства ри ва ти свој сан.

Ба што ван, ко ји је имао си на ко ло во ђу при осни ва њу Зве ри ња ка, мно го је 
по ма гао де ци да се на чи не обо ри, ку ћи це, на сло ни и се да ла. Ње му се при дру
жи ло још не ко ли ко ро ди те ља и ста ри је бра ће, за на тли ја и гим на зи ста. Та ко је 
бр зо био ис пле тен птич ји ка вез, и ста зе по су те шљун ком и ис ко па ни јар ци за 
во ду. на ула зу, ма сним сло ви ма је ис пи са но пре не го што је Зве ри њак и отво рен:

Мо ле се де ца све ко ли ка
и ма ла и ве ли ка,
да по се ћу ју Зве ри њак
и у рад не да не,
да зве ри па зе и хра не,
и не ло ме гра не.

За то вре ме су се мла ђа де ца рас тр ча ла по окол ним шу ма ма да на ло ве ле пих 
пти ца, да на хва та ју кор ња ча и је же ва ка ко би има ла бар жи во ти ња ко је мо гу са ме 
на ба ви ти, а ко је сва град ска де ца ни су ипак по зна ва ла. не ка су у ре ци ло ви ла 
ра ко ве и рет ке ри бе за ма ли риб њак што га је ба што ван уре дио у во ди ко ја је те кла 
кроз ње го во има ње. Сва ки дан си мо гао ви де ти де те ка ко се упу ти ло ба што ва но
вом има њу са тим сво јим бла гом на хва та ним у шу ми или са нај о бич ни јим псом 
и мач ком, јер, на по слет ку, по кло ну се у зу бе не гле да. по сле си не ке мо гао ви де
ти ка ко се вра ћа ју ку ћи упла ка ни, ако при лог ко ји су но си ли ни је био при мљен.

на кон ме сец да на вред ног ра да осва ну ле су у гра ди ћу об ја ве ис пи са не 
круп ним сло ви ма, цр ве ном и пла вом олов ком, ко ји ма се по зи ва ла све ко ли ка 
де ца и ње ни ро ди те љи на отва ра ње Зве ри ња ка. Гра ђа ни су ми сли ли да от при
ли ке зна ју све што та мо мо гу ви де ти, али су их че ка ла и не ка из не на ђе ња. Ба
што ван је имао при ја те ља меч ка ра да ле ко у се лу и из мо лио је од ње га јед ног 
ста рог, ислу же ног ме две да. Са мо да би де ца ве ро ва ла да се о осни ва њу њи хо вог 
Зве ри ња ка про чу ло и у шу ми, ста вио је над ме две дов обор нат пис:

Ме двед До бро во љац.
За љу бав ђа ка,
дра ге во ље,
оста вио је шу му и по ље,
и по стао
осни вач Зве ри ња ка.

За то што је до шао дра ге во ље, ка ко су де ца од мах по ве ро ва ла, она су ста ја
ла по нај ду же крај ње га и го во ри ла му не жне ре чи, на де ва ли ле па име на, за бо
ра вља ју ћи да их че ка још то ли ко ле пих ства ри да ви де. Тек кад би ма ло по да ље, 
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с ле ве стра не, за бле ја ло, у обо ру са свим ма ло те ле, оста вља ла су До бро вољ ца и 
сри ца ла нат пис:

Те лен це Цве та
са зве здом сред че ла.
по кло нио га Све та,
зе мљо рад ник
из Ду гог Се ла.

Тај Све та је имао си на ко ји је учио гим на зи ју и кад је чуо за од лу ку ђа ка, 
још пр вог ју тра по сле збо ра, на го во рио је оца да те ле по кло ни, уве рен да има 
де це у гра ду ко ја ни те ле та ни су ни ка да ви де ла.

не ко ли ко ко ра ка од Цве ти ног обо ра че ти ла су се де ца око птич јег ка ве за:

Жу не и се ни це,
пре пе ли це и кре је,
ко со ви и сла ву ји,
га вран, зва ни Џин:
по хва та ни код во де ни це.
по кло нио мли на рев син.

у кра ју Зве ри ња ка где су би ли је же ви и кор ња че, ба што ван је при ре дио де ци 
још јед но из не на ђе ње: у сан дук пун облу та ка и по кри вен про зор ским ста рим 
кри лом за тво рио је отров ну зми ју и на пи сао на та бли ци:

Зми ја ка ме њар ка,
во ли ме ста жар ка.

Ре ђа ло се он да не ко ли ко пра зних обо ра ко ји су че ка ли ве ли ке зве ри, па у 
ма лом дво ри шту ше тао пе тлић по но си то као да зна да је због ле по те до ве ден 
у Зве ри њак. Две де вој чи це су чи та ле:

оби чан пе тао,
из Де ве си ља.
кад ку ку ри че,
над ви че
пе тло ве на сто ми ља.

Ње го ве су се де су би ле си ве, по гр бље не ко ко ши. Би ло је де це ко ја ту вр сту 
жи ви не ни је би ла до тле ви де ла па су се љу ти ла што је нат пис на њи хо вом дво
ри шту био кра так:

ко ко ши Би сер ке.
по клон де вој чи це пер ке.

пред не ким ве ли ким сан ду ком чуо се ве сео смех. Из сан ду ка је упла ше но 
ви ри ла не ка ле па цр на мач ка. од о зго је пи са ло цр ве ном бо јом:

Цр на мач ка, обич на,
ми ше ве ло ви;
Ци цом је зо ви.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

Би ло је у вр ту још не ко ли ко до ма ћих жи во ти ња; обич но јаг ње, псе то, ждре
бе од ме сец да на, па ипак де ца су се че ти ла и пред њи хо вим обо ри ма, ужи ва ју ћи 
што на јед ном ме сту ви де све сво је љу бим це.

на и шла су де ца ту и на ко зу јед ног свог дру га ко ји се ду го ко ле бао док је 
ни је дао а сад је ту сва ки час по но си то до тр ча вао да чу је ка ко по се ти о ци чи та ју:

Јед но ро га,
бе ла ко за,
ро дом из се ла Си ња,
из под ри ња,
не ма ја ри ћа,
по кло нио је
То мић Ми ћа.

Ду го се по сле то га да на при ча ло у гра ду о отва ра њу Зве ри ња ка, ду го су не
што и иду ћег да на ве ћа ли град ски од бор ни ци. Де ца и дан да ни ми сле да су раз го
ва ра ли ка ко да на ба ве и круп них зве ри за деч ји Зве ри њак и че ка ју не стр пљи во 
њи хо ву од лу ку.
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ка да мач ка оде ми ши ко ло во де

Ду го је ми сли ла ба ка сме ли Ја го ду и пе ру са ме оста ви ти у ку ћи док она оде 
на њи ву да око па кром пи ре. Син и сна ха су јој ре кли да не иде у по ље док 

се они не вра те из гра да, али ки ша је пред зо ру би ла па ла и ни је јој се про пу
шта ла зго да да тај по сао свр ши док је зе мља још вла жна. од мах за тим су јој иза
шле пред очи и све ште те што се мо гу до го ди ти ако де цу са му оста ви. ус то је 
зе мља та ко то пло за ми ри са ла и за чуо се од не куд звук мо ти ке, па се од лу чи ла 
да ипак по ђе на њи ву. Ми сли ла је: пе ра је већ ве ли ки, свр шио је пр ви раз ред, 
уме ће при па зи ти на Ја го ду и ку ћу док се она не вра ти.

пе ра је опа зио ка ко ба ка под на сло ном тра жи мо ти ку, и да би је ча спре ви
део ван дво ри шта, на чи нио се као бу би ца ми ран. Во лео је да оста не сам код ку ће, 
мо гао је да сми сли мно го леп ше игре не го кад су му над гла вом ро ди те љи и ба ка. 
кад га спа зи та ко сми ре ног, она се об ра до ва и за мо ли га на по ла ску:

Чу вај са мо до бро пра се,
нек у ба ри ва љу шка се,
ов цу да ми не уте че,
и да па суљ не по по са!
И Ја го ду чу вај ме ни,
бу ди до бар, не ви ле ни!

Да му је то га ча са тра жи ла да не рек не ни ре чи док се она не вра ти, да се не 
мак не с ме ста, све би обе ћао, са мо да га оста ве ма ло са мог. ни је ни шта ни ру
жно ни опа сно на ме ра вао, али су то опет би ле ства ри ко је су ста ри за бра њи ва
ли чи не ћи му ти ме, по ње го вом ми шље њу, не прав ду. Ре као је ра до сно ба ки:

Иди са мо, иди, ба ко!
при чу ва ћу ја де тен це
и пи ли ће и пра сен це.
не до ђем ли баш до но ћи,
за тво ри ћу јаг њад, ов це,
на хра ни ћу за тим ку че,
да пре ко ноћ не ска му че,
до не ћу ти др ва, во ду,
успа ва ћу тад’ Ја го ду.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

Чим је ба ка иза шла из дво ри шта, де чак се дао у ис пи ти ва ње, чи ме би се мо
гао што бо ље за ба ви ти. у кач ња ку је на шао не ку ста ру кар ли цу и за ми слио да 
од ње ство ри ча мац ко ји би пло вио по ба ри где се пра сци ва ља ју. ка ко је сам 
био пре те жак да се у та кав ча мац сме сти, на у ми да про во за мач ку. Да му не би 
уте кла с во жње, при ве зао је ли ком за кар ли цу; али чим ју је гур нуо од оба ле, 
по ку ша ла је она да ис ко чи и та ко се пре вр ну ла у ба ру па пре ки нув ши ли ку 
упла ше на и љу та по бег не чак на та ван.

уско ро су су сед ска де ца при ме ти ла да је пе ра сам код ку ће, па их се за час 
сле гло пу но дво ри ште. Сад су удру же ном сна гом ста ли из ми шља ти ка ко би се 
за ба ви ли. па да ли су уна кр сни пред ло зи:

Мо же да се игра жму ре.
Мо же на дуд да се пе ње
и ка ме ње у вир ба ца.
Мо гу чав ке да се ју ре,
и ко тр ља ста ра ка ца.
Да се ска че са док са та,
да се гра ди што од бла та.

он да су пре ста ли и по гле да ли се: све је то ипак не што обич но, све би се то 
мо гло и пред ба ком чи ни ти. Тре ба про на ћи што опа сни је. на јед ном је Си мо 
ре као:

Хај де, де цо, да ви ди мо
шта ће ов ца да учи ни
кад се као коњ че ја ше,
да л’ се ко ке праћ ке пла ше,
зна ли ку че
да ко ли ца пу тем ву че.
Бла го ме ни, бла го ме ни,
имам до бра ја уну ка,
он је ме ни де сна ру ка.
уме ку ћу да при чу ва,
и ва три цу да раз ду ва,
зна да иде и по во ду,
па при чу ва сам Ја го ду.“
ка да сми ри кућ не бри ге,
при хва ти се ле пе књи ге.

ни ово ни је би ло бог зна шта, али су сви опет сма тра ли да тре ба ча спре 
игру по че ти, па су пр во упре гли пса у Ја го ди на ко ли ца. он је је два до че као да 
га пу сте с лан ца и отр чао гла вом без об зи ра у по ток, ло ме ћи ус пут точ ки ће 
истру га не из ча мо ви не. од ја ха ња су мо ра ли бр зо од у ста ти, ма да су ов це би ле 
тр пе љи ве, јер су им но ге, кад уз ја шу, до пи ра ле до зе мље, што ни је ни ма ло ко
ња нич ки из гле да ло. на по слет ку су се сми ри ли на игри ко ја би се мо гла зва ти 
зе мљо рад нич ком: снаб де ве ни ста рим но жем, бе ку та ма и ку тла ча ма па при о ну ли 
на ри ља ње ута ба не ле ди не по крај пу та.
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Ба ка је за то вре ме вред но на њи ви ра ди ла, а при по ми сли на пе ру ср це јој 
је пе ва ло.

око па ва ње је по сле ки ше ишло ла ко, па је по сао за вр ши ла и по шла за до
вољ на ку ћи. али чим је до под воћ њак сти гла, по ка ја ла се што је оно ли ко по ве
ре ња има ла у пе ру, јер се из дво ри шта чу ла гра ја и гла сан Ја го дин плач. по тр ча
ла је ста зом уз бр до, иако већ умор на. Јед ним је ди ним по гле дом об у хва ти ла је 
ку ћу и де цу и дво ри ште и све што је у ње му по чи ње но, па је ста ла још с врат ни ца 
на бра ја ти пи та ња као да де кла му је:

Је ли то мој унук до бри?
Је ли ово мир на ка та?
И Је ли ца до ми шља та?
Зар се та ко ку ћа чу ва?
Зар се та ко чу ва пр се?
Зар ку тла чом за ба вља се?
Зар се но жем зе мља оре?
Зар се де те та ко љу шка?
ни шта го ре
од де те та не ма му шка!

по ју ри ла је у ку ћу и на шла Ја го ду ка ко пла че у пе пе лу крај ог њи шта, и пр во 
је њу уми ла и на хра ни ла, срећ на што се и го ре ни је до го ди ло, а он да је за шла 
по дво ри шту да оста ле ства ри до ве де у ред. Це ло по под не ни је хте ла по гле да ти 
уну ка, ни ти га је што пи та ла, ни ти тра жи ла да јој што по мог не. Дру го ви и дру
га ри це су се би ли сви раз бе гли, па је се део сам сам цит под ду дом. Тек кад је 
уве че за спао, ср це јој је омек ша ло, па га је по љу би ла. То је зна чи ло да му је већ 
опро сти ла и на се бе при ми ла по ла кри ви це.
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но во го ди шња бај ка

Био је дав но не ки де чак ко ји је сви ма ства ри ма око се бе же лео да зна узрок. 
ни је се за до во ља вао крат ким и уз гред ним од го во ром. Јед ном га је за ни ма

ло ка ко мо же ре ка и по рав ни ци, где не ма на ги ба, да те че пре ма ушћу, ка ко не 
по гре ши пра вац и поч не се вра ћа ти ода кле је и до шла; дру ги пут ко ли ко је по
треб но док во да хра пав ка мен угла ча у облу так; ка ко ла ста уме да се вра ти у 
ста ро гне здо; за што ка мен, иако га за ма хом по ша ље мо увис, опет па да на зе мљу 
или за што се пти ца зо ве та ко, а не не ким дру гим име ном. Мно ги су се овим пи
та њи ма сме ја ли. Је ди но му је ње гов де да увек озбиљ но од го ва рао.

по чео је тај де чак јед ном се би раз би ја ти гла ву ка ко се до зна ло да но ва го
ди на до ла зи упра во у онај дан ка да је сла ви мо, ко је то пр ви до знао и за што не 
по чи ње у про ле ће, ка да се све у при ро ди об на вља.

– До ла зи ла је но ва го ди на, ис при ча му де да, не кад у овај, не кад у онај дан, 
и јед ном до ђе упра во у про ле ће, ка да се при ро да об на вља. Де ци ко јој је та да 
би ла до шла би ло би са да око две хи ља де го ди на, да су све до сад жи ве ла. кад је 
сти гла на по пу та, пре срет не је не ка бле да же на за бри ну та и за мо ли:

„не до ла зи још, док се мо ја де вој чи ца не по пра ви. Хте ла бих и ја њој, као 
све срећ не мај ке сво јој де ци, да дам да ро ве кад ти стиг неш, али до год је не ва
ља ла, не мо гу ни да је во лим, ака мо ли да ро ви ма да је оба си пам“.

Би ло је но вој го ди ни то ли ко жао те јад не мај ке, те при ста де да се вра ти, 
упи тав ши при ра стан ку ка кве јој ма не има де те.

„по ред ку ће нам те че ди ван би стар по ток, а она се ни кад не уми је; у ку ћу 
смо сви не жни пре ма њој као пре ма го лу би ци под до ма ћом стре хом, а она нам 
ни кад исти ну не го во ри; иако смо си ро ма шни, све нај бо ље њој да је мо, а она 
опет ни кад ни је за до вољ на; гла сно увек о све му го во ри мо, ни кад јој ра до зна
лост не бу ди мо, а она опет при слу шку је; има мо још јед ног син чи ћа ма њег од 
ње и осе ћа мо под јед на ку љу бав пре ма обо ма, али њој је кри во за сва ки осмех 
ко ји ње му по кло ни мо и му чи га кад год оста ну са ми“.

„Чи ни ми се, ако бу дем че ка ла да се тво ја де вој чи ца по пра ви, не ћу до ла зи
ти ду го, ду го, ре че но ва го ди на. Жа лим те мно го, ако те то мо же уте ши ти“.

Де си ла се ту у бли зи ни и не ва ља ла кћи те же не, али ни је хте ла да се ја ви. 
ка ко са ма ни је увек го во ри ла исти ну, по ми сли ла је да и но ва го ди на ла же и да 
ће ипак уско ро мо ра ти да до ђе, ако не због ње, оно због дру ге де це.
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про шло је рав но че тр на ест ме се ци, а но ва го ди на се ни је по ја вљи ва ла, јер 
јој је ма ти ја вља ла да се де вој чи ца ни ка ко не по пра вља. про чу ло се уско ро по 
се лу, па по гра ду и по це лој зе мљи да но ва го ди на не ће до ћи док се не ко не ва
ља ло де те не по пра ви. „ко је ли је то де те, де вој чи ца или де чак?“, ста ли су се сви 
рас пи ти ва ти. Мно га де ца су се ста ла бо ја ти да ни су она узрок то ме за ка шње њу, 
да се не ка ко ни је до зна ло за не ке њи не ма не. До бра су би ла љу та на не ва ља лу, а 
не ва ља ла на ону још го ру. Њи хо ве ка зне из ме ђу њих са мих би ле су мно го стро
же не го ро ди тељ ске, јер су се бо ље ме ђу со бом зна ли и јед но дру го ка жња ва ли 
оним што им је нај те же па да ло: са пр љав ци ма се ни су хте ли ни кад ру ко ва ти, са 
ла жљив ци ма ни кад раз го ва ра ти, са убо ји ца ма игра ти. по вео се нај у збу дљи ви
ји рат што га је свет ви део. ни је ту би ло ра на из ко јих је крв те кла, већ ра ње ног 
ча сто љу бља, су је те и по но са.

пр во су се по че ли по пра вља ти пр ља ви и не у ред ни. И де вој чи ца због ко је 
но ва го ди на ни је до ла зи ла – уми ла се јед ног ју тра на по то ку, јер ни ко до тле 
ни је хтео да се так не ње них ру ку. по сле су се мо ра ли по пра ви ти и ле њи, јер је 
жи вот ме ђу де цом по те као пет пу та бр же. И кра дљив ци, јер су се дру го ви чим 
они на и ђу при хва та ли ка пе на гла ви, као да би је од њих са чу ва ли. при слу шки
ва чи су се од у чи ли од при слу шки ва ња, јер су дру го ви са гну ша њем го во ри ли о 
њи хо вој ма ни, па се и не ва ља ла де вој чи ца од ово га од у чи ла. Ипак но ве го ди не 
ни је би ло још је да на ест ме се ци. Сви су се чу ди ли за што је још не ма, кад су се 
де ца то ли ко по пра ви ла. Та да је но ва го ди на по но во за ку ца ла на про зор мај ке 
ко јој је обе ћа ла да не ће до ла зи ти све док се ње на де вој чи ца са свим не по пра ви.

„Мо гу ли сад до ћи? Сва де ца на зе мљи по ста ла су до бра“.
„по пра ви ла се и мо ја де вој чи ца, са мо још во ли да ди ра сво га ма лог бра та“.
„Ја не мо гу це лог ве ка че ка ти и ка жња ва ти ти ме и до бру де цу, већ дај те ви 

ме ни сво га син чи ћа да га но сим и спа сем ње го ве нео се тљи ве се стре, док се не 
бу де по пра ви ла“.

Да ли је ма ти зби ља ми сли ла да се одво ји од сво га си на или је хте ла да 
по след њи пут ку ша ср це сво је кће ри, тек она је уста ла да спре ми ма ли ша на за 
по ла зак. а та да се до го ди ло чу до: де вој чи ца је ско чи ла и за гр ли ла свог бра та, 
обе ћа ва ју ћи кроз су зе да га ви ше ни кад не ће ди ра ти.

Стр пљи ва но ва го ди на са че ка ла је још не ко ли ко ме се ци, и тек он да кад се 
уве ри ла да је де вој чи ца обе ћа ње одр жа ла, до шла је, у дан у ко ји и дан да њи увек 
до ла зи, да се не би за бо ра ви ла ова ле па бор ба и по бе да у деч јем ср цу.

Де чак се се тио не ких сво јих гре ша ка и упи та бо ја жљи во да ли би но ва го
ди на мо гла опет да пре ста не до ла зи ти ако би де ца пре ста ла да слу ша ју. не знам 
шта му је де да на ово од го во рио.
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Ме двед Гор штак

пред зи му је ста ри Ци га по чео све стро же да се по на ша пре ма сво ме ме две ду 
Гор шта ку. Чим би тра па ви играч по гре шно ди гао де сну уме сто ле ве но ге, 

или је не би по ди гао ка ко тре ба, он би га ши бао то ја гом. по то ме је Гор штак 
знао да ће се уско ро кре ну ти кроз се ла и гра до ве, да ће мо ра ти игра ти ка да му 
се не игра и ва ља ти се по зе мљи кад му се не ва ља, и по здра вља ти по вој нич ки, 
кад би нај ра ди је про шао ни ког не по гле дав ши. Си ро ти Гор штак већ је био вр ло 
стар за све ове ве шти не, већ су га но ге и ле ђа бо ле ла и ни ца ле му се де вла си по 
сле по оч ни ца ма. ни при ро да ње го ва ни је би ла не ка цир ку зан ска. он би ви ше 
во лео да спа ва у сво јој пе ћи ни или да сло бод но вр шља пла ни ном. а за же лео се 
био и сво јих ста рих при ја те ља, ву ко ва, ли си ца, зе че ва. За то је увек пред ка кво 
ве ће пу то ва ње же лео да умак не са га зди ног лан ца.

ово га пу та се Гор шта ку чи ни ло да ће му то зби ља по ћи за ру ком. ни је баш 
тач но знао ка ко ће бек ство из ве сти, али је твр до ве ро ва да ће зи му про ве сти у 
шу ми, па је мо жда за то стр пљи во под но сио го спо да ре ве ба ти не, на пре жу ћи се 
из све сна ге да му уго ди.

кад се ње го вом го спо да ру учи ни ло да га је до бро уве жбао, по ђе с њим кроз 
се ла пе ва ју ћи пред сва ком ку ћом:

– Де, по и грај, ме две де...
Гор штак, раз у ме се, ни је ни кад био до бар играч, сва ње го ва ве шти на са сто

ја ла се у те шком тап ка њу у ме сту; али и љу ди и же не и де ца чим би ви де ли јад ну 
жи во ти њу ка ко цуп ка, ба ца ли би но вац пред ње не но ге. Та ко иду ћи до ђе у не ку 
ва рош где ни кад ни су би ли. Љу ди су у го ми ли по ју ри ли за њим, гле да ју ћи га са 
стра хом и ди вље њем. а он је играо бо ље не го икад, ва љао се по зе мљи, по здра
вљао на све стра не, а у се би стал но сми шљао ка ко би ума као. Ње гов го спо дар, 
за до во љан ово ли ким успе хом, по кат кад се за бо ра вљао и по пу штао ла нац на 
ко ме га је во дио.

на ве ли ком рас кр шћу, ко је је са свих стра на би ло оп ко ље но ку ћа ма, Ци га
нин оде да ску пља но вац што се ско тр љао у олу ке а ла нац да де не ком де ча ку. 
Чим осе ти сла бу деч ју ру ку, Гор штак се ис тр же и на же низ ули цу, пра ћен ве се
лом че том де це.

– по бе же, по бе же ме двед! – ви ка ла су она тр че ћи за њим.
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Ци га нин за бо ра ви на но вац па по ју ри и он за ме две дом, али је већ би ло ка
сно, ње га је на јед ном не ста ло. Бр зо је скре тао из ули це у ули цу, та ко да су га сви 
уско ро из гу би ли из ви да. Ци га нин он да по ју ри у ми ли ци ју да ја ви за бек ство, 
али и та мо као да им је би ло ми ло што се Гор штак до ко пао сло бо де.

За то вре ме ме двед је шћу ћу рен у не кој шу пи за др ва ћу тао, че ка ју ћи да 
пад не ноћ. уве че је на и шао де чак из те ку ће да на ку пи др ва и упла ше но устук
нуо угле дав ши не ко га у мра ку.

– не бој се, ма ли, ја ви се тад Гор штак, ја сам ме двед што је да нас по бе гао 
од го спо да ра. по мо зи ми да се спа сем.

Де чак се осло бо ди и упи та ша па том:
– а ка ко си ушао баш у на шу шу пу? И ја сам да нас ју рио за то бом ка да си 

по чео да бе жиш, али те је не ста ло чак у дру гој ули ци.
– Са крио сам се иза пло та док хај ка ни је про ју ри ла па сам се по сле вра тио 

истим пу тем и ви де ћи отво ре ну шу пу шмуг нуо сам у њу, од го во ри ме двед 
по вер љи во, јер је знао да га де чак не ће из да ти.

И ни је се пре ва рио, јер му де чак ре че:
– по ђи са мном у ку ћу да се огре јеш, па ће мо сми шља ти ка ко да се спа сеш. 

Ма ма и та та ни су код ку ће, оти шли су у го сте. Мо ја се стра и ја са ми чу ва мо 
ку ћу, по ђи сло бод но.

Ме да по слу шно по ђе за де ча ком ко ји га од ве де у со бу где је се де ла се стра.
– ово је наш да на шњи ме двед – ре че јој бр зо де чак, да се не би упла ши ла. 

– он је до бар, тре ба да му по мог не мо да по бег не у шу му.
Та да и де вој чи ца при ја тељ ски при ђе ме две ду.
– Мо жда си гла дан? Хо ћеш ли ко ла ча од ме да? – по ну ди га она.
– пр во ми дај да за ви јем ру ку, ра се као сам се пре ска чу ћи пло то ве, за мо ли 

је Гор штак.
Тек та да де ца ви де ше да му је де сна гор ња ша па кр ва ва и де вој чи ца од мах 

до не се сво ју ма ра ми цу те му је за ви. по сле ово га по слу же га ко ла чи ма од ме да 
и слат ким од ја го да па ста ну раз ми шља ти ка ко да га ис пра те срећ но у шу му. 
Де чак се пр ви се ти и ра до сно ско чи у вис.

– обу ћи ћеш та ти но ста ро оде ло и ста ви ти ше шир, па та ко кроз мрак из и
ћи из ва ро ши. ни ко не ће ни слу ти ти да ме двед мо же има ти та кво оде ло.

Гор штак при ста де и та ко га обу ку у та ти но оде ло, на ту ку му ше шир на очи, 
на пу не џе по ве ко ла чи ма, па га ис пра те до на крај ули це. Свет је про ла зио мир
но, ни ко ме зби ља ни је ни па да ло на ум да је чуд но ва ти тра па ви чи чи ца ко га су 
де ца пра ти ла, ме двед Гор штак.

– Сад сло бод но мо жеш да ље сам, ре че де чак кад сти го ше на крај ули це. 
Здра во, не мој нас за бо ра ви ти.

Ме двед се са су за ма у очи ма ра ста де од де це, обе ћав ши да ће их ко ји пут 
по се ти ти, а бр зо оде у мрак. И по сле је сва ког ле та кри шом до ла зио но ћу, си
гур но у свом гра ђан ском оде лу што су му га де ца да ла и оста вљао им на пра гу 
по кор пу ја го да или пе чу ра ка. по то ме су она зна ла да их ни је за бо ра вио.
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Ма ца са звон це том

Игра ла се јед ном три врап ца пред ку ћом Цр ног Ди ва, ка ко су они ме ђу со
бом зва ли чо вје ка ко ме је ку ћа при па да ла Би ло је баш око руч ка и врап ци 

су зна ли да ће се за ко ји час Цр ни Див ја ви ти на про зор и ба ци ти им мр ва. пре
тва ра ли су се као да слу чај но ту да шет ка ју, пра во су на го збу свра ти ли. али 
то га да на мр ве је из ни је ла ма ла Чи гра, Ди во ва кћер ка. под па зу хом је но си ла 
бе лу мач ки цу.

Врап ци се овом но вом уку ћа ни ну ни су мно го об ра до ва ли, јер су се бо ја ли 
ма ча ка. Мр зи ли су њи хо ве зе ле не жмир ка ве очи и ло пов ски ход. Ме ђу пти ца ма 
су кру жи ле стра шне при че о ма че ћем ро ду. Го во ри ло се да мач ке зна ју та ко ти
хо да се при вр за ју пти ци да она и не осе ти и за тим је за да ве. а што је још стра
шни је, да мо гу по гле дом да успа ва ју те им плен сам па да у кан џе. по ред то га 
при ча ло се да ви де но ћу као и да њу, да чу ју нај ма њи шум чак на хи ља ду ко ра ка, 
да ни су од њих мир ни чак ни гу ште ри ни ри бе. Та ко су си ро ти врап ци пре мр ли 
од стра ха кад су у Чи гри ном на руч ју спа зи ли мач ку. кљуц ну ли су са мо дветри 
мр ве и од ле те ли на гра ну да из да ље по сма тра ју стра шног не при ја те ља.

а има ли су пра во што су се по пла ши ли од ма це до шља ки ње, јер са мо што 
их је ви де ла, ис тр гла се из Чи гри ног на руч ја и ле гла под др во на ко је су они 
сле те ли. Чи гра се вра ти ла у со бу да се још по ма зи код тет ке ко ја је то га ју тра 
би ла до шла у го сте чак из дру ге ва ро ши це и до не ла јој со бом ма цу. Тет ка је у 
том ча су при ча ла Чи гри ном оцу:

– Ви де ћеш већ, вр ло је окрет на, сва ког да на уло ви по јед ног бар ми ша и 
од мах га до не се на ма да га ви ди мо.

И та ко је још не ко вре ме тет ка хва ли ла ма цу, кад ето ти ње са пољ ским ми
шем у зу би ма по бе до но сно се ја ви ма шу ћи ре пом као да оче ку је по хва лу. Тет ка 
и Чи грин отац су је зби ља по ма зи ли по ле ђи ма, али се де вој чи ца за пла ка ла 
и из ја ви ла да не во ли ма че ко је ло ви ми ше. отац и тет ка су је је два уте ши ли и 
отац је обе ћао да ће не што из ми сли ти да је од у чи од ло ва.

Тет ка се вра ти ла ку ћи по ма ло љу та што је де вој чи ца за ме ра ла ма ци упра во 
оно због че га су је сви дру ги хва ли ли. Ма ма и та та од по сла ни су сти гли да још 
и мач ки цу пре ва спи та ва ју. Та ко се Чи гра са ма мо ра ла то га ла ти ти. кад јој је 
ма ца опет до не ла ми ша и ста ви ла пред ње не но ге, узе ла је прут и из у да ра ла је 
по ша па ма. Мач ки ца је ве ро ват но ми сли ла да је Чи гра би је што ни је на јед ном 

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

790

уло ви ла два ми ша, па јој је су тра дан до не ла два. кад је опет до би ла ба ти не, по
ми сли ла је да де те не во ли ми ше па по ђе по сле под не да јој уло ви ка кву пти цу. 
Ме ђу тим је опет би ла ка жње на и ту жно ста ла ма у ка ти не зна ју ћи ви ше ка ко да 
за до во љи сво ју но ву га зда ри цу.

И Чи гри је би ло жао мач ки це. Да је ма ца раз у ме ва ла људ ски је зик, ла ко би 
јој об ја сни ла за што се на њу љу ти. на јед ном се се ти звон це та што га је чу ла ме ђу 
играч ка ма и ра до сно отр чи да га на ђе. при ве за ће јој га око вра та па ће је из да ле
ка сви чу ти да се вр за и мо ћи на вре ме по бе ћи. не ће ви ше мо ра ти да је ка жња ва 
и за во ли ће је по но во као оног да на кад се тет ки у на руч ју по ја ви ла на пра гу.

Ма ца је пр во по ку ша ла да се осло бо ди звон це та. Вр ти ла се у круг, ву кла га 
ша па ма, хте ла зу би ма да га от ки не, али ни је вре де ло. Што се она ви ше вр те ла, 
оно је све гла сни је зво ни ло. Чак се и при нај о пре зни јем ко ра ку ја вља ло сво јим 
ја сним гла сом.

– Сад мо жеш куд хо ћеш: у по друм, на та ван, у ба шту, не бо јим се да ћеш ко га 
пре ва ри ти, за до вољ но уз вик ну Чи гра и пу сти је из со бе.

Мач ки ца ис ко чи у ба шту а Чи гра ста де на про зор да по сма тра хо ће ли јој 
изум вре де ти. опет су се врап ци игра ли на ста зи и ма ца по ку ша да им се при
ву че, али звон це још из да ле ка об ја ви до ла зак не при ја те ља и врап ци на вре ме 
по бе го ше. Та ко ко ме год се хте ла при ма ћи: пти ци, ми шу, гу ште ру, он је од мах 
чуо и на вре ме се скло нио. За то ни кад ви ше ни је мо гла ни шта уло ви ти, пти це 
су се по ба шти спо кој но игра ле а ми ши по та ва ну с ми ром хо да ли. И по ла ко се 
на у чи ла да је де оно што и Чи гра: мле ко, ме со, хлеб и ко ла че, је ди но во ће ни је 
мо гла ни кад оку си ти.
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Де ца у ожа ло шће ном гра ду

Љу ди су би ли за бо ра ви ли да по је пти це и жи ви ну по ка ве зи ма, да за ли ва ју 
цве ће, де цу су оста ви ли са му се би, без осме ха, без успа ван ки, на пи та ња 

јој ни су од го ва ра ли, гле да ли је а ни су при ме ћи ва ли, и кад би им се пле ла око 
но гу, скла ња ли је као ма чи ће. а кад би је и опа зи ли и у ми мо хо ду и за гр ли ли, 
би ли су ти за гр ља ји та ко очај ни, та ко не до вр ше ни, да су их се де ца бо ја ла ви ше 
не го пре не бре га ва ња. Мо гла се ви де ти је ди но на пра гу или под др ве том ста ри
ца исто та ко за бо ра вље на, с из гле дом крив ца, где др жи дво го ди шње де те у кри лу. 
оста вљен са мом се би, сва ки час би се у пу стој ули ци ство рио тро го ди шњи де
чак и они исти вој ни ци ко ји су пре не де љу да на на Шу ма ри ца ма мо жда стре ља
ли ње го вог ста ри јег бра та, сми ло вав ши се или из и гра ва ју ћи ми ло ср ђе, уно си ли 
би га у пр во дво ри ште и за тва ра ли ка пи ју да по но во не иза ђе.

– леп вој ник! – ре као је ма ли Бран ков брат гле да ју ћи јед ном та ко пла вог 
буц ма стог вој ни ка ко ји је про ла зио ми мо дво ри шта.

кроз пу ко ти не на пло ту он и још не ко ли ко истих та квих ма ли ша на по сма
тра ли су вој ни ка с ди вље њем, али чим се на пра гу по ја ви ла Бран ко ва мај ка, нај
о дра сли ји ме ђу њи ма, ши ре ћи ру ке као кад се го не пи ли ћи, по гнао је оста ле од 
пло та го во ре ћи гла сом ко јим су ње му го во ри ли ста ри ји кад би по ка зао же љу да 
гле да вој ни ке и да тр чи за њи ма:

– Бе жи те у ку ћу!
Град је за њих још био пун нео бич них, при влач них до га ђа ја. ено та мо иза 

ба ште ору жа ни чо век пред ма ју шном ку ћом по кри ве ном ће ра ми дом раз го ва ра 
с не ким стар цем у ко ме де ца од мах пре по зна ју Ива но вог де ду. ору жа ни чо век 
го во ри вр ло гла сно, од сеч но, а де да се је два чу је. Де ца не мо гу да ра за бе ру о че му 
раз го ва ра ју, али ви де ка ко де да ски да цр ни бар јак из над ка пи је. Го ми ла де це 
ра сте. До тр ча ло је и не ко ли ко уче ни ка осно ва ца. они већ зна ју не мач ко на ре ђе
ње да се цр ни бар ја ци по ски да ју, али не удо сто ја ва ју мла ђе об ја шње ње. Њи ма 
се чи ни да че тво ро го ди шња де ца не мо гу зна ти шта је на род на жа лост, шта пр кос 
не при ја те љу и чу де се кад нај сит ни ји ме ђу сви ма из ја вљу је:

– е, али вој ни ци не мо гу мо јој ма ми ски ну ти цр ну ха љи ну.
И кад дру ги, је два ма ло ве ћи, из ја вљу је по вер љи во, ти хим гла сом:
– Ми смо бар јак на ше вој ске са кри ли на та ван.
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Чим је ору жа ни чо век оти шао, сви ко ли ко их је, про вла че се кроз пло то ве 
до стар че вог дво ри шта и сти жу баш у пра ви час кад он умо та ва бар јак у но ви не, 
бри жљи во при ве зу је и кри је иза гре де у ку ћи ци за алат ке, као да је ва жан до ку
ме нат. осим мно гих дру гих од ра слих, де да их при ме ћу је. Чи ни се да му је ми ло 
што су се ту на шли. Чи ни се да је и он за бо ра вљен, да не ма с ки ме да по раз го ва ра.

– не ма ни ка кве вај де од бар ја ка, – де ли он с де цом сво ју ми сао, или се са мо 
пре тва ра да се по ми рио с овим на сил ним угу ши ва њем јав не на род не жа ло сти 
и про те ста. – не ка га он де. – И са свим бла гим гла сом ка же де ци: – До бро је 
што се игра те по дво ри шти ма, још је опа сно из ла зи ти.

Ма да се пра ви ми ран, де ца при ме ћу ју да му глас и ру ке дрх те, да се дав но 
ни је бри јао ни ши шао и за кљу чу ју да је то за то што ви ше не ма Ива на да му др жи 
огле да ло. она га по сма тра ју с не скри ве ном ра до зна ло шћу, ћут ке, као да је нео
бич на, ту жна сли ка, а не чо век.

– Хај де те да вам по ка жем Ива но ве књи ге! – пре ки да ста рац ћу та ње и во ди 
их до пла во обо је ног сан ду чи ћа у сво јој со би, слич ног вој нич ком.

па жљи во као да се бо ји да ће ски ну ти са њих пу хор успо ме на де да их ва ди 
и ре ђа по клу пи.

– Ту су му све, од бу ква ра до ово го ди шњих. Ман гуп је дан, гле дај те ову ни је 
ни раз ре зао.

ни нај ста ри ја ме ђу де цом не раз у ме ју ову де ди ну ми ло шту, љу та су што 
стре ља ног уну ка на зи ва ман гу пом. она са стра хом по сма тра ју Ива но ве књи ге, 
не ке већ рас ку пу са не, дру ге пот пу но но ве, не у ви је не. по не кад ми сле ка ко ће и 
њи хо ве књи ге мо жда не ко ова ко чу ва ти ако у ка квом но вом ра ту бу ду опет 
стре ља ли ђа ке.

Две ци ган ске ку ће су на ро чи то при вла чи ле деч ју па жњу због гла сне кук
ња ве ко ја се отуд сва ког да на раз ле га ла, због то га што су сви уку ћа ни буч но 
од ла зи ли сва ког ју тра на стре ли ште, и опет се отуд сви за јед но, уз кук ња ву, 
вра ћа ли; због то га што су све по смрт не оби ча је из во ди ли јав но, у дво ри шту, 
на о чи глед це ло га све та. Ру жа је уз то сва ког да на из но си ла пред ку ћу но во оде
ло сво га му жа, ка ри ра ни ка пут и бриџпан та ло не, ко је су сва де ца то га кра ја 
до бро зна ла. Док је она крај оде ла гла сно на ри ца ла, де ци се чи ни ло да ће од не
куд угле да ти по зна тог град ског сви ра ча, јер за њи хо ва че тво ро го ди шња ис ку
ства о смр ти би ло је не схва тљи во да оде ло сто ји жи во, ка ко је ка за ла јед на де
вој чи ца, а да не ма ле пог цр ног сви ра ча, да је он у гро бу. Да нас ње не ма код ку ће, 
али је у свом дво ри шту, под ду дом, ста ра Жив ка, оп ко ље на го ми лом су сед ске и 
до ма ће де це. по што је ме ру узе ла ка на пом, не ка квим ве ли ким ма ка за ма, на
лик на во ћар ске, она по чи ње кро ји ти цр ну ха љи ну за шко лу црн пу ра стој ма лој 
уну ци. Све је то уве ли ча но и за то де ци за ни мљи во: и те ма ка зе и ко нац ко ји је 
из ву кла из хр пе ка на па и узи ца, и игла слич на игла ма за про ши ва ње ду ше ка, и 
бо до ви ко ји ма је за тим ста ла са ста вља ти по ле сук њи це, и на бре кле жи ле на ње
ним ру ка ма што су као на школ ском ана том ском учи лу по ка зи ва ле у ком све 
прав цу иду и укр шта ју се и ко ли ко их има, и ње ни про ду же ни уз да си.

Ци ган чи ца др жи у ру ци већ при прав на че ти ри дуг ме та, ски ну та с му шког 
оде ла. И то сва че ти ри јед на ка, што се не ви ди че сто на оде лу де це, осо би то ци
ган ске. Већ су и ру ка ви са ста вље ни и при вр ху убра ни. не ма сум ње, де вој чи ца ће 
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су тра пред учи те љи цу иза ћи у цр ној ха љи ни. осмо го ди шња Ви шња, ко ја та ко ђе 
ту сто ји и по сма тра, ми сли ка ко ни ка да до тле ни је ви де ла Ци га не да но се цр ни
ну. али ово је сад дру го, за кљу чу је она, ова цр ни на ни је са мо због лич не жа ло сти, 
не го због це лог ожа ло шће ног гра да, због свих ко ји су стре ља ни, због то га да се 
по ка же нем ци ма да ни су сме ли уби ја ти ђа ке. она осе ћа у то ме тре нут ку не
при ја тељ ство и от пор пре ма мај ци ко ја ни ка ко не ће да јој са ши је ни шта цр но.

– Ма ла си ти за то, бла го ме ни, – од го ва ра јој, збу ње но је од гур ку ју ћи чим 
јој то по ме не.

– И дру га де ца су ма ла!
– али она мо ра ју...
– Ја још ви ше мо рам. оно ме чи јег су бра та стре ља ли иона ко ве ру ју да жа

ли, а за ме не ни ко не ће зна ти... а и ме ни је жао.
Да њу Ви шња и за бо ра ви на стра шни до га ђај, али но ћу пред њом све ожи ви, 

ви ди по вор ку ђа ка она ко ка ко је спа зи ла оног да на кад су их од во ди ли. пе то ри
цу њих је зна ла и лич но, а ме ђу њи ма на ро чи то Жив ки ног уну ка ко ји је сва ке не
де ље цеп као су се ди ма др ва за пот па лу, и Је ли чи ног бра та од тет ке и Ми ри ног 
ро ђе ног бра та. Сад их је но ћу ви де ла ка ко ле же сви у јед ном гро бу, је дан пре ко 
дру гог, ка ко их има мно го, мно го. пла ши ла се да нем ци јед ном не од лу че уби ја ти 
и де вој чи це. Та да би она во ле ла да бу ду крај ње Је ли ца, Ци ган чи ца и Ми ра и пла че 
за сви ма за јед но, и за они ма ко је су већ стре ља ли и за сво јим дру га ри ца ма и со бом.

И Је ли ца је још у ха љи ни ко ју је но си ла пре стре ља ња. обе су за ви де ћи 
Жив ки ној уну ци из и шле из ње ног дво ри шта. Има ле су по тре бу да се уса ме, да 
не што сми сле. Зна ле су да ни је исти на ка ко у ку ћи не по сто ји ни шта цр но од 
че га би се мо гле за њих са ши ти ха љи не и ве ро ват но ни је исти на да је све цр но у 
гра ду рас про да то, ка ко ка жу њи хо ве мај ке. Сад су се без до го во ра упу ти ле Ви
шњи ном по дру му. при ме ти ле су би ле да се љу ди, от ка ко је на стао рат, та мо 
кри ју кад го во ре о опа сним ства ри ма. по по дру ми ма се ме ри бра шно ко је се
ља ци по тај но до но се, по по дру ми ма се при ча где су се чу ле пу шке, ко је оти шао 
у пар ти за не, ко је по ги нуо, ко ус пео да по бег не од стре ља ња. у по дру му ба ка 
њи хо ве дру га ри це Ми ре ку ка за стре ља ним уну ком. И ју че уве че су слу ша ле 
ње ну кук ња ву, као ужа сом ома ђи ја не, же ле ле су да до ку че не што ви ше о смр ти 
то га де ча ка, и уоп ште о смр ти. ка ко то да на јед ном не ста не то ли ко хи ља да љу ди? 
ка ко да се ду го го ди шњи по штар, њи хов су сед, ви ше не ми че, а та ко је бр зо пре
тр ча вао од ку ће до ку ће раз но се ћи пи сма? ка ко да обу ћар из њи хо ве ули це не 
куц ка ви ше по ђо но ви ма, а као ча сов ник се не пре кид но чуо? у ње го вој ра ди о ни
ци Ви шњи су оста ле ци пе ле ко је му је не ко ли ко да на пред стре ља ње би ла од не ла 
на оправ ку, али и кад не ко ра ди о ни цу по но во отво ри, она не ће ићи да их узме, 
ни ти ће их икад мо ћи ста ви ти на но ге. Ду го не ће мо ћи про ћи ули цом ку да су про
ве ли ђа ке. Где ли је сад њи хов смех, њи хо во зна ње ра зних школ ских пред ме та?

Се ле су у по дру му на не ку пре вр ну ту ка чи цу. Би ле су убе ђе не да то што 
има ју да го во ре и од лу че при па да оној вр сти ства ри о ко ји ма се кри шом раз го
ва ра. по че ло им се од мах сту жи ва ти од ва зду ха пу ног ми ри са сир ће та, кром
пи ра, вла ге, али су хра бро оста ле уну тра.

– ова ко је мрач но би ло и њи ма кад су их од ве ли у шу пе, – про шап та ла је 
Ви шња.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

794

За тим су се обе на гло при та ји ле јер је по кал др мље ном ста зом пре ма бу на
ру про шла Ви шњи на мај ка лу па ју ћи др ве ним сан да ла ма. по сле ма ло по чео је и 
до го вор због ко га су се скри ле. Био је кра так. Све што се под ра зу ме ва ло, о че му 
су се по гле дом и на го ве шта јем спо ра зу ме ле још ра ни је, ни су по ми ња ле не го је 
са мо Ви шња ка за ла са жа ље њем:

– Ба ба Жив ка не ши је баш ле по. Има мно го ве ли ку игу.
– И ма ка зе су јој стра шне,.
– Са мо ши је бр зо. Мо гле би обе ха љи не би ти за дан го то ве.
И он да су опет за ћу та ле. Још је дан део раз го во ра као да се оба вио без ре чи. 

нај зад је Је ли ца с не ве ри цом упи та ла:
– а мо жда је сан дук за кљу чан?
– ни је, за то што ту сто ји и ма мин џем пер ко ји че сто обла чи.
Је ли ца је упу ти ла још је дан упи тан по глед. Ви шња је на то од го во ри ла 

крат ко:
– Би ће до вољ но и за те бе.
про те кло је још ма ло за ве ре нич ког ћу та ња. Ве ро ват но је оно са др жа ва ло 

по след ње ко ле ба ње и јед не и дру ге де вој чи це да ли да се цр на ста рин ска убра
на сук ња Ви шњи не ба бе, ко ју је би ла по кло ни ла кад је код њих по след њи пут 
до ла зи ла да Ви шњи на мај ка са ши је се би не што, да је кри шом на ши ве ње њи хо
вих ха љи ни ца. Са Ви шњи ног ку хињ ског про зо ра гле да се пра во на дуд у ци ган
ском дво ри шту, а Жив ка, да нас су ви де ле, во ли да ши је под ду дом, на о чи глед 
це ло га све та.

– Је ди но њу сме мо мо ли ти да не ка же ма ми док не бу де го то во, – до да ла је, 
као прав да ју ћи се не што, Ви шња.

– Мо жда ће су тра па да ти ки ша па мо ра ши ти у ку ћи, – из ра зи ла је сла бу 
на ду дру га де вој чи ца.

по ста ја ле су све раз го вор ни је сад кад су се од лу чи ле на под виг. ни је их 
ви ше би ло страх у по дру му. ни је им би ло ни то ли ко те шко што ће су тра мо ра
ти у шко лу оде ве не као и пре стре ља ња јер су ве ро ва ле да ће за дандва и оне 
има ти цр не ха љи не.

Су тра дан је ипак у раз ред ко ји се цр нео од цр не оде ће Ви шња ушла по сра
мље но. ко ће зна ти да и она жа ли и да ће уско ро има ти оде ћу као и дру га де ца? 
Шта ће ми сли ти о њој и учи те љи ца ко ја та ко ђе има цр ну ха љи ну, иако јој ни ко 
ни је на стра дао, и ко ја је сво је жу те но ве ци пе ле, це лом раз ре ду до бро по зна те, 
пре ма за ла цр ним има ли ном?

Ма да са свим ма ла, Ви шња слу ти да учи те љи ца мо ра сад у раз ре ду ре ћи не
што од суд но, не што што об ја шња ва цр ни ну, смрт, рат, стре ља ње ђа ка; а мо жда 
и не што уте шно, нео бич но, као оно ла не кад је об ја сни ла да Зе мља иде око 
Сун ца а не Сун це око Зе мље, не што су прот но од оно га што јест: да су, на при
мер, ђа ци нем ци ма оте ли оруж је и по би ли они њих. она се тру ди да јој иза 
клу пе ви ри са мо гла ва, ка ко се не би при ме ти ло да ни је у цр ном. Има нео до љи ву 
по тре бу да од мах са оп шти це лом раз ре ду да ће пре ко су тра и она би ти оде ве на 
као и оста ла де ца.

Ме ђу тим учи те љи ца ста је уза свој сто и ка же дрх та вим гла сом:
– ни кад, до кле год бу де ђа ка и шко ле, не ће мо за бо ра ви ти...
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Мо жда је ре кла: ва шу бра ћу, мо жда што дру го, али су осмо го ди шња де ца 
зна ла шта се то не ће за бо ра ви ти и у њи хо вим се ср ци ма зби ло не што као за кле
тва, не што ве се ли је од жа ло сти ко ју су, бес по моћ на, до тог ча са осе ћа ла. ето, 
има још не што, сем но ше ња цр ни не, што и она мо гу учи ни ти у стра шним до га
ђа ји ма ко ји се око њих зби ва ју. Мо гу: ни кад не за бо ра ви ти.

– Ма ма ка же да ће увек но си ти цр ну ха љи ну, – упао је пре пла шен, си тан 
де чак чи јег оца и бра та су стре ља ли, као да је хтео пот кре пи ти учи те љи чи не 
ре чи.

Ви шња се још ви ше под ву кла под клу пу, али је учи те љи ца сре ћом на де ча
ко ву при мед бу ка за ла да ће на про ле ће до ћи сло бо да и да он да ви ше ни ко не ће 
но си ти цр но, да ће у школ ском дво ри шту опет би ти као пре ве се ло.

И дру га де ца су се осло бо ди ла и, по сле мно го ћу та ња у ку ћи, пред учи те
љи цом отва ра ла ср це тра же ћи по моћ и об ја шње ње за стра хо те ко је су се до го ди
ле, при ча ла ка ко су со бе от ка ко су од ве ли оца и бра та пра зне и од је ку ју као кад 
се кре чи, ка ко ма ма стал но не што тра жи по ку ћи и дво ри шту и не чу је шта јој 
се го во ри, ка ко ба ка не мо же ви ше да ми че ру ком, от ка ко је чу ла да ку пе ђа ке, 
ка ко де да ка же да би сто пу та би ло бо ље да су ње га уме сто ње го вог си на уби ли.

по сле шко ле Је ли ца и Ви шња се по ла ко опет, као и сва ко ве че, при кра да ју 
по дру му где Ми ри на ба ка ку ка. уз др жа на да ха слу ша ју ка ко ста ра же на ку не 
се бе што је оног зло слут ног да на пу сти ла де ча ка у шко лу, а био је блед и жа лио 
се да га бо ли гла ва. Се ћа ла се ка ко је увек за пи сме ни из срп ског тра жио чи сту 
ко шу љу као да ће у го сте. пре ба ци ва ла се би пре ко ре ко је му је не кад упу ћи ва ла, 
по сло ве ко је му је да ва ла, она ко мр ша вом и гла во бол ном.

у ср цу де вој чи ца се та да та ко ђе бу ди ло ка ја ње што су га ди ра ле због мр ша
во сти и ве ли ких ци пе ла ко је су се чи ни ле још ве ће на тан ким но га ма. на то се 
на до ве зи ва ла муч на осе ћа ња ка ко су Жив ки ног уну ка за чи ка ва ле да ски не жу ту 
тра ку, ка ко су се ње го вом пра де ди сме ја ле кад је твр дио да су и Ци га ни Ср би, 
јер су за јед но с њи ма ишли у ра то ве. Сад, по што су оба де ча ка мр тва, је ди но 
што им је оста ло је сте: не за бо ра ви ти.

Смр ка ва се. Ба штен ско ши бље, жи ви це, кру не мла дих во ћа ка обла че цр
ни ну но ћи. Де вој чи це тад по ла зе кри шом у ци ган ско дво ри ште да пре го ва ра ју.
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Де тлић, Ђе тић, пе тлић, Свр длић

Има ли су Де тлић и Де тлић ка че ти ри си на: Ђе ти ћа, Де ти ћа, пе тли ћа и 
Свр дли ћа. Де ца као сва де ца, мно го су бри ге за да ва ла сво јим ро ди те љи

ма, ни су уме ла че сти то ни да је ду, ни да цвр ку ћу, ни да ле те. Све му ово ме тре
ба ло их је на у  чи ти. Док је отац ишао по слом у шу му, ма ти се тру ди ла да им 
пру жи ле по птич је вас пи та ње. уз то су ма ли ша ни мо ра ли из у чи ти и јед ну ве
шти ну ко ја ни је по треб на сви ма пти ца ма: ска ку та ти уз ус прав но ста бло. по ка
зу ју ћи ка ко се то чи ни, ма ти им је го во ри ла:

не во лим да имам
де цу тра па ву.
ова ко се ска ку ће
уз ко ру хра сто ву,
стр му и хра па ву.

по ле тар ци су по ку ша ва ли да је по дра жа ва ју, али су се сва ки час спо ти ца
ли и па да ли, јер ни ле те ти, раз у ме се, још ни су уме ли. Ду го је тре ба ло док се 
ни су на ви кли да ле ту ца ју и да се пе њу уз стр мо ста бло.

у исто вре ме ма ти их је учи ла де тлић ком је зи ку са ве ту ју ћи их:

не мој те ми цвр ку та ти
као сла вуј, као ше ва,
или зе ба ко што пе ва:
ћи јући.
Ма ло гру бље, од сеч ни је,
збо ре, де цо, де тли ћи.

по ред свих ле пих са ве та Ђе тић ни ка ко ни је умео да из го во ри глас ћ, нај
глав ни ји од свих птич јих гла со ва; а Свр длић је опет шу шкао у го во ру. Де тлић ка 
их је ко ри ла и из но си ла им за при мер ма ле су се де зе бе и ро ђа ке гр му ше ко је су 
вр ло бр зо на у чи ле да го во ре и зна ле чак не ке птич је де кла ма ци је.

али од све га је нај те жа би ла бри га око ис хра не. Ис пр ва ни ка ко ни су уме ли 
да отво ре кљун, те је Де тлић ка ви ка ла љу ти то док их је хра ни ла:

Зи ни те, за бо га,
зи ни те бо ље.
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________    Проза за децу објављена у периодичним публикацијама   ________

Шта ће те кад су тра
прх не те у по ље?
не ће те има ти та ту и на ну
да вам у кљу ну
до но се хра ну.

ка сни је, кад су на у чи ли је сти, ни си им мо гао на ја ми ти хра не. угле да ју ли 
ро ди те ље да им се при бли жа ва ју но се ћи што у кљу ну, то ли ко за гра је и ус ко ме
ша ју се у гне зду да ума ло што не по ис па да ју, а отац он да под вик не:

Ђе ти ћиДе тли ћи,
сад не го во ри те,
кљун отво ри те.
До нео сам вам
ре пак од цр ва,
крил це од осе,
у жи ру ро се,
слат ко је по пи те
па кљун скло пи те.

кад се ру чак за вр ши Де тли ћи она ко бр ља вих кљу но ва по ђу да се игра ју, 
али се по ја ви ма ти с не ко ли ко ли са ка у кљу ну опо ми њу ћи их:

Ђе ти ћиДе тли ћи,
ре ду се учи те
по сле је ла
бри ши те кљун
од мр ва отре си те
до бро гуњ.

на ову ње ну опо ме ну сва ки до бро ли шчи цом обри ше кљун и о ко мад ко ре 
га угла ча, а пер је очи сти од мр ва. Тек кад бу ду пот пу но уљуд ни, ма ти их пу сти 
да се игра ју и да оду с оцем на из лет.

по што су већ са свим по од ра сли, њи хо ви из ле ти с оцем су се пре тво ри ли у 
лов. Ста ри Де тлић хтео је да их при пре ми за жи вот, да им по ка же где се мо же 
на ћи хра на и ка ко се до ње до ла зи. Још пре зо ре из бу ди он де цу по кли чем:

Де тли ћу, пе тли ћу,
по ђи мо у лов,
на о штри мо кљун.
ов де би ће црв,
та мо би ће трун
и бо би ца ка ква
ру ме на ко крв.
Ђе ти ћу, Свр дли ћу,
на о штри мо кљун,
по ђи мо у лов
од гра не до гра не,
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од ду ба до ду ба,
пун је шум ски кров
мр ви ца и бу ба,
слат ке птич је хра не.

Сва че тво ри ца си но ва из ле те бр зо из гне зда и о ко ру бу кве на ко јој су ста
но ва ли на о штре кљу но ве. по сле то га кре ну ду бље у шу му. код сва ког ста ри јег 
др ве та отац се за у ста ви и уда ри не ко ли ко пу та у ко ру:

Чукчукчук,
цео дан,
ис под ко ре бу ко ве
црв је сит ни за кљу чан.
Чукчукчук,
као кљу чем
ис под ко ре цр ва ћу
сит ног да из ву чем.

ко ра се за и ста под удар ци ма ње го ва кљу на рас це пи, он отуд из ва ди цр ва па 
га пру жи ко ме од си но ва. Гле да ју ћи шта он ра ди и си но ви су исто то ра ди ли, 
али у по чет ку ни ка ко ни су успе ва ли да до ђу до пле на. За то је ста ри Де тлић мо
рао упра во као учи тељ у шко ли да их оку пи око се бе и да им одр жи пре да ва ње:

Сад гле дај те, си но ви,
ка ко ра дим ја:
чукчук,
је дан, два.
Сад кљу ном ова ко
удри те и ви:
чукчук,
два, три.

То је не ко ли ко пу та по но вио, док ни су на у чи ли. по сле не ко ли ко да на већ 
их је пу штао да са ми тра же хра ну, Свр длић је по нај бо ље ло вио, па је сва ки час 
уз ви ки вао:

Та ти це, та ти це,
на шао сам под ко ром
не што сит но, бе ло,
то је црв, за це ло.
Та ти це, та ти це,
на шао сам у ло ву
не ке сит не бу би це?
ка ко ли се зо ву?

на у чив ши их да се са ми хра не Де тлић и Де тлић ка го во ри ли су да мо гу 
мир но умре ти. Ви ше бри ге око де це ни су има ли, а кад су мно го оста ре ли, де ца 
су се о њи ма бри ну ла и она њих хра ни ла.
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Бе ле пе ћи не

на се ље Бе лих пе ћи на, где је пре три де се так хи ља да го ди на жи ве ла пра де
вој чи ца, би ло је по зна то ме ђу лов ци ма то га до ба. на ла зи ло се по крај ре ке, 

на об рон ку креч њач ких сте на, ви ше ко јих се ди за ла ви со ка пла ни на. Сте не су 
оби ло ва ле пе ћи на ма и ома њим ја ма ма, за ку ци ма ко ји су би ли отво ре ни пре ма 
ре ци и до ли ни и има ли ка ме не над стре шни це. Из ових за ку та ка се по не кад 
ула зи ло у про стра не пе ћи не, у ко ји ма су љу ди ра ни јих хлад них раз до бља жи ве
ли, а ку да су се и лов ци Бе лих пе ћи на у хлад ни је да не скла ња ли. Сте не су има ле 
пу но за рав ни, ко је су се од под нож ја сте пе на сто пе ле све до гу сто по шу мље ног 
пла нин ског по ја са. на не ки ма од ових за рав ни би ли су ра за пе ти ко жом по кри
ве ни ша то ри. они су би ли не ка вр ста пра чо ве ко вог лет њи ков ца: у то пле да не 
лов ци су под ша то ри ма спа ва ли и у њи ма ра ди ли, гла ча ли вр хо ве ко па ља и 
стре ле, ши ли ко же, а ка да ду ну ве тро ви и уда ре ки ше, по вла чи ли су се у ка ме не 
над стре шни це или у пе ћи не.

Би ло је у на се љу Бе лих пе ћи на не ко ли ко ли ца и не ко ли ко дру гих жи вих 
би ћа и по ја ва без ко јих се жи вот пра де вој чи це, ни ти ико га у на се љу, ни је мо
гао за ми сли ти.

нај пре је то био ле де ни гу штер, уда љен од пе ћи на ко ли ко би до бар ло вац 
с об рон ка сте не мо гао до ба ци ти стре лом. нај ста ри ји чо век у на се љу при чао је 
ка ко је ле де ни гу штер син ле де не кор ња че, ко ја је јед ном би ла по мо ри ла цео 
свет. лов ци са Бе лих пе ћи на ни су ни у ка кво га бо га ве ро ва ли, али су се ле де ног 
гу ште ра бо ја ли као да је не ко древ но бо жан ство, сма тра ју ћи га жи вим би ћем.

Био је за тим Брат ог ња, ују тро обич но благ и ру мен, у под не сли чан пла
ме ну кад се раз го ри, а уве че цр вен као крв про су та из зве ри или из љу ди. То га 
ва тре ног ство ра, ко ји по не кад си ла зи с не ба у ре ку да се оку па, пра ти ла су при
ја тељ ска осе ћа ња ло ва ца. они су го во ри ли:

– Брат ог ња се про бу дио ве дар.
Или би, по сма тра ју ћи га у сми рај да на, ре кли:
– Брат ог ња оде у пе ћи ну да спа ва.
За тим би и они по шли у сво је ша то ре и ка ме не за кут ке. не ки сме ли лов ци 

по ку ша ва ли су да на ђу улаз у пе ћи ну где је Брат ог ња спа вао и кроз ко ју је мо
гао да про дре чак до ме ста где се ују тру ја вљао, али ни улаз у њу ни ме сто где је 
из ње ују тру из ла зио ни су мо гли ни кад на ћи. Ва тре ни створ је за ва ра вао траг: 
кад би лов ци до шли до ме ста где им се чи ни ло да је ју че ушао и иза шао, он иза ђе 
да ље, на не ком са свим дру гом ме сту.

Био је слич но ува жа ван и ње гов Мр тви брат, са ве зник ло ва ца, ко ји је че сто 
но ћу, или још од пред ве че, уста јао из ја ме где је био са хра њен и по ла зио да ухо ди 
зве ри и њи хо ва ле гла, по ка зу ју ћи лов ци ма пут до њих.

Рав но пра ван и ува жен члан на се ља био је и ста ри ја вор ко ји је ра стао пред 
пе ћи на ма и шти тио их од му њи них ва тре них џи ли та до че ку ју ћи их у сво је 
ру ке. Већ че ти ри пу та је та ко му њи ну ва тру хра бро до че као и са го рео сво је 
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до лак ти це. За то су га лов ци сма тра ли би ћем се би на кло ње ним и от куд год би 
ишли, хра ни ли су га и по ји ли, до но си ли му пре гршт зе мље, јер је на сте ни где 
су жи ве ли ни је би ло до вољ но, и во ду са по то ка за вре ме су ше.

Жи вот ло ва ца се ни је дао за ми сли ти ни без со ве у ја ру зи, ко ја се сва ко ве че 
ја вља ла жа ло сним ћу ком, опо ми њу ћи лов це на мно штво опа сно сти ко је пре те 
из шу ме, на бли зи ну зве ри, на смрт, на глад, не ман злоб ни ју од хи је не, ја чу од 
ма му та и пе ћин ског ме две да. уме сто очи ју она је има ла две круп не жи шке, ко је 
су лов ци мо гли угле да ти и пре не го што њу у та ми са гле да ју. Со ва је кат ка да 
има ла глас по не ког њи хо вог по кој ни ка, те су лов ци ве ро ва ли да их он не за бо
ра вља, да им се пре ко ње ја вља.

нај у ва же ни ји од ло ва ца на пе ћи на ма био је сли кар, отац пра де вој чи цин, 
ви ши од свих у на се љу, бла га осме ха и за го не тан, ко га су сви у на се љу зва ли 
Вра чем. он је уре зи вао по зи до ви ма сво га ка ме ног ате љеа при ли ке зве ри, ко је 
су, иако са мо цр те жи, би ле жи вље од оних на ко је су ишли у лов. пред њим су 
лов ци осе ћа ли стра хо по што ва ње као пред Бра том ог ња или пред ле де ним гу
ште ром: он је сво јим цр те жи ма ба цао чи ни на зве ри што их је тре ба ло ло ви ти и 
за то био сма тран за ло гом жи во та у на се љу.

Сли кар је имао пе ћи ну у ко јој је ра дио, ши ро ко отво ре ну пре ма до ли ни. 
Је дан део ње ног пре двор ја, по кри вен ка ме ном над стре шни цом, био је та ко ђе 
бо га то укра шен цр те жи ма сит не ди вља чи, за чи је ло вље ње ни је би ла то ли ко 
по треб на Вра че ва по моћ. ове цр те же је сли кар уре зи вао у ка мен про сто се би 
за за до вољ ство и по не кад да за ба ви сво ју де вој чи цу. у том де лу ње го вог ате љеа 
ни су се из во ди ле об ред не игре.

Вра че ва пе ћи на би ла је сре ди шно ме сто у на се љу. у њој су се др жа ли збо ро
ви кад је тре ба ло што ва жно од лу чи ти. у њој се игра ло пред по ла зак у лов. у њој 
је су ђе но они ма ко ји се огре ше о пра ви ла ло ва, ко ји ута је ме со у до ба оску ди це. 
у њу су свра ћа ли углед ни ји чла но ви на се ља да по сма тра ју кад сли кар ра ди, ма да 
он ни је во лео да има по сма тра ча кад је у по слу.

у сре ди шту па жње био је и син плод нин Хел, на зван Ве шта ком, ко ји је 
знао да пра ви игле, на ру кви це, огр ли це, по ја се и дру ге укра се. Због ове у на се
љу це ње не ве шти не је и до био свој на ди мак. око ње го ве ра ди о ни це увек су се 
мо гле ви де ти де вој ке, жељ не на ки та. по не кад су оне сво је на руџ би не сти дљи во 
го во ри ле ње го вој се стри и мај ци:

– Тај ха же ли огр ли цу од пу же вље вих љу шту ра. оха има ша ку шкољ ки, не ка 
јој их Ве штак на ни же.

он је стал но лу тао око ре ке тра же ћи ле пе ка мич ке ко ји су се да ли об ра ђи
ва ти и шкољ ке, као што је сли кар по шу ми тра гао за кре ме ном и цр ве ном зе
мљом. Иде оба лом и по сма тра ре ку као да је у њој не што из гу био. по не кад га 
ви де: за га зи у во ду и пре гр шти ма ва ди из ње шљу нак, шкољ ке и он да из а би ра 
шта би мо гло ући у ње го ву ри зни цу. пре тра жи вао је Ве штак и пе ћи не и у њи ма 
на ла зио зу бе зве ри, од че га је та ко ђе пра вио огр ли це. он их ни је про сто ни
зао, као што су чи ни ли лов ци у бли зи ни Бе лих пе ћи на, он их је нај пре гла чао 
да ју ћи им дру ги об лик. Све на ки те по са хра њи ва них де во ја ка, мла ди ћа, де це 
са Бе лих пе ћи на та ко ђе је пра вио он, кит ња сте по ја се, обру че око че ла, грив не. 
на ро чи то се тру дио око на ки та за де цу, ко ју је сву знао, ко ја су се за жи во та 
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ту кла из за се де ка ме њем, ве ра ла по сте њу као мај му ни и че ти ла се ра до зна ло 
око ње го ве ра ди о ни це.

Ра ди о ни ца му је би ла под ша то ром од ко же, у са мом под нож ју сте не, а не у 
ка ме ном уду бље њу ма ло уз бр до, где су му жи ве ли мај ка, се стра и бра ћа и где му 
се на ла зи ла ри зни ца. у ша тор је до ла зио са мо да ра ди, ка ко би био уда љен од 
ра до зна ла ца, али му је то ма ло по ма га ло.

Би ло је на усна ма ло ва ца че сто и име Бу ка, пра де вој чи ци ног вр шња ка, це
ње ног због сме ло сти и ве шти не. Био је то де чак ко ји је мо гао нај ви ше да ско чи, 
нај бр же да се ус пен тра са под нож ја до вр ха сте не, да иза тр ке уско чи на го ве че 
ко је ју ри. Мо гао је кла ду сам с пла ни не да до ву че у на се ље. Че сто се рвао и са 
ја чим да би за шти тио мла ђе де ча ке и де вој чи це.

– Бук је ја чи од ме две да – хва ли ли су га ње го ви шти ће ни ци. – Бук ће ба ци ти 
у по нор Ге на.

Бук је имао и осе тљи во сти за ле по ту, во лео је ле по об ра ђе не пред ме те, 
рет ке ка мич ке, ша ре не пти це, во лео је да гле да игру та ла са. Сли кар је то за па
жао и био је пре ма ње му бла го на клон. кад се ис ку пе мла ди ћи и де ча ци да по
сма тра ју ње гов цр теж, је ди ни Бук, сем пра де вој чи це и Ве шта ка, знао је да осе ти 
ко ји је део цр те жа нај у спе ли ји. Бу ко во рас по ло же ње је за ви си ло од не ких мо
рал них чи ње ни ца, би вао је увек ра до стан кад не ком по мог не, кад мај ци из шу ме 
до не се до ста др ва или ко ре ња и бо би ца.

у сре ди шту жи во та ло ва ца са Бе лих пе ћи на био је и Тра вар, чо век ко ји је 
био про на шао мно го ле ко ви то би ље, из ле чио ра не мно гих ло ва ца у чи је су се 
бу ти не би ли за ри ли зу би ме две да или ву ка; ути шао зу бо бо ље мно гих бре ме
ни тих же на, ко ји ма је сва ко но во де те од но си ло по је дан кут њак или оч њак; 
уга сио гро зни це ло ва ца про зе блих по вла жним пе ћи на ма и у пла ни ни. Жи вот 
ло ва ца, иона ко те жак, без ње га би био мно го те жи.

пре не го што се по чео ба ви ти ле че њем, Тра вар је јед но га да на не ко ли ко 
са ти ва дио ка мен на об рон ку за по пло ча ва ње пе ћи не. Био је сав у го лој во ди 
кад је по сао за вр шио и, ка ко му је би ла вру ћи на, ушао је у про хла дан, вла жан 
те снац те, за спав ши она ко врео на го лој зе мљи, про бу дио се са ве ли ком ва
тром. ка ко му се то пр ви пут до го ди ло, упла шио се. Ми слио је да му је не ки 
пла ми чак чак с ог њи шта но ћу не ка ко за лу тао у гру ди и сад се раз го рео. око ло 
је ра сло оби ље не ка квог ме ка ног круп ног ли ста, и бо ле сни ло вац, не зна ју ћи 
шта ће од се бе, пру ћио се по ње му, и то пр во по тр бу шке уто нув ши у ње го ву ме
ко ћу груд ним ко шем. Већ по сле не ког вре ме на осе тио је ка ко лак ше ди ше и 
при ме тио ка ко се ли шће под њим спа ру ши ло. За па зио је и ка ко лист пу шта зе
лен каст и ле пљив сок и ка ко упра во та теч ност ис те ру је ва тру. уско ро је све ли
шће око ло би ло по ле гло као по па ре но вре лом во дом јер се бо ле сни чо век стал но 
по ме рао тра же ћи но ве, све же ли ске.

убр зо је це ло на се ље зна ло ка ко се ис те ру је пла мен ко ји уђе у чо ве ка. по ку
ша ли су лов ци да тим ли стом ис те ру ју и дру ге му ке ко је се усе ле у те ло, бол из 
зу ба или хлад ни ве тар ко ји им се за вла чио у ко ле на, али ни је по мо гло. Тра вар 
је, ме ђу тим, и да ље тра гао за но вим ле ко ви тим би љем про ба ју ћи пр во сам на 
се би ње го во деј ство. Же не, ко је су увек бо ло ва ле и чи ја су де ца би ва ла сва ки 
час ра ње на или по ло мље на, стал но су оп се да ле ње го во скло ни ште за би ље.
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Сла ван је био и ста рац аох, ко ји је знао при чу о ле де ној кор ња чи, што је 
не кад дав но би ла по мо ри ла свет, чу ва ју ћи је од за бо ра ва као што се чу ва ва тра 
да се не уга си. аох ни је био бр бљив ста рац, тре ба ло га је мо ли ти да при ча, али 
ипак све што су лов ци ма и мут но зна ли о љу ди ма пре се бе, о ле де ном до бу, о 
мо ри ма ко ја су на ста ја ла кад се снег стао то пи ти, зна ли су из ње го вих при ча.

Жи вот ло ва ца ни је се дао за ми сли ти ни без нај ста ри јег лов ца у на се љу, не у
стра ши вог Ги ма, ко ји је устре лио оно ли ко је ле на ко ли ко има пр ста на обе ру ке, 
и лу та ли ца ко ња ко ли ко је би ло пе ћи на на ње го вој сте ни, и ме две да ко ли ко је 
очи ју у гла ви. пред по ла зак у лов ње га су у на се љу пи та ли за мно ге са ве те. 
оштрач се с њи ме до го ва рао ка кво кад оруж је да пра ви. Гим је про ри цао кад 
ће ло ви на на и ћи, а кад ома њи ти.

– на и ћи ће, на и ћи – би ла је ње го ва уз ре чи ца за вре ме не ста ши це и гла ди. 
– осе ћам у ва зду ху ми рис ди вља чи.

ка ко се без оруж ја ни је мо гло у лов, та ко се ни без оштра ча ни је мо гло на 
Бе лим пе ћи на ма. Био је он чо век ко ји је умео да на њу ши где има кре ме на као 
што звер њу ши траг чо ве ка. И не са мо што је умео да на њу ши већ да га нај бо ље 
об ра ди. Вр хо ви ње го вих ко па ља би ли су као ока ме ње не ле де ни це, а вр хо ви 
стре ла као ока ме ње но иње. пред по ла зак у лов увек је нео бич но ра стао углед 
оштра чу и сли ка ру. Сви они чи ји хар пу ни, ко пља и стре ле ни су би ли у ре ду тр
ча ли су по зна ва о цу кре ме ног оруж ја.

Тај при ми тив ни чо век осе ћао је по тре бу за ре дом као за кре та њем или ди
са њем. у ка ме ном скло ни шту, где му је би ла ра ди о ни ца, би ло је пу но ка ме них 
до ла па што их је во да ве ко ви ма у сте ни ду би ла или што их је сам кре ме ном у 
ме кој сте ни на чи нио. оруж је и ору ђе би ло је ту сре ђе но ка ко по не кад во да зна 
да сре ди, ка ко ре ка пр во по ре ђа не у гла ђе но круп но ка ме ње па облу так, шљу
нак и, на по слет ку, пе сак, и ка ко ве тар на го ми ла ли шће у сме то ве, гра ње сло жи 
у сно пље, сит не су вар ке за чи сти у го ми ли це. у јед ном до ла пу би ли су вр хо ви 
смр то но сних ко па ља са ка ме ним за ли сци ма ко ји су це па ли ра ње ној зве ри ме со, 
а у дру гом су се сре бри ле игли це стре ла. кре ме не ши шар ке слич не ши шар ка
ма бо ро ва ле жа ле су у ко ри та стом при зем ном уду бље њу сте не. Ши ла и ре за чи 
има ли су та ко ђе за себ но ме сто.

– оштрач у но ћи на пи па где су се ки ре, а где ко пља – го во ри ли су лов ци са 
по што ва њем до те ру ју ћи у ње го вој ра ди о ни ци сво је оруж је или ме ња ју ћи до
бро кре ме ње за го то ве вр хо ве ко па ља и стре ла.

оштрач је тра гао за кре ме ном и об ра ђи вао га, нај пре се би на ра дост, као 
што је сли кар сли као пре све га за то што је имао сли кар ско око и ру ку и што му 
се сли ка ло, а тек он да за то да би обез бе дио на се љу до бар лов, да би цр те жи ма 
ба цио враџ би ну на го ње ну звер.

И прав до љу би ви ста ре ши на на се ља Рвач ужи вао је углед сли чан сли ка ре
вом. Свој на ди мак до био је још у мла до сти кад се пор вао са ме две дом. ка ко је за 
то тре ба ло мно го сме ло сти, сна ге, ис ку ства, лов ци су га иза бра ли за ста ре ши ну. 
Рвач је при па дао оним љу ди ма ко ји су као ва здух нео п ход ни, али чи је се при су
ство мно го не осе ћа. он је до но сио ва жне од лу ке, из ри цао ка зне за крив це, да вао 
тра же не са ве те, а кад то ни је би ло по треб но, жи вео, као и дру ги лов ци, скром но, 
не на ме ћу ћи се он де где ни је тра жен или где му ни је ду жност да се по ка же.
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Би ло је и ло ва ца ко ји су због сво га зла увек би ли при сут ни у све сти оста
лих, због сво јих ди вљих ис па да и на си ља, као гла ва ти, под ли Ген. он се пре ма 
де вој ка ма у на се љу по на шао као да су из ту ђег пле ме на, као да им не по зна је 
мај ку и бра ћу. За то је увек ишао пун мо дри ца, уја ци или бра ћа де во ја ка су му се 
све ти ли са че ку ју ћи га у но ћи из за се де. Ген је во лео да пре па да и де цу из ла зе ћи 
из шу ме че тво ро но шке, ри чу ћи као лав или за ви ја ју ћи по кур јач ки. Мај ке ни су 
пла ши ле де цу да ће звер из шу ме на и ћи, већ су го во ри ле:

– Сад ће Ген из мра ка.
лов ци су се и пре ма сво ме ту жно о ком су се ду Шим пан зу од но си ли мал те не 

као пре ма чо ве ку, са мо мо жда чо ве ку из не ког дру гог пле ме на. они су му би ли 
за хвал ни за то што је јед ном пле ме ну јед ном ја вио про дор ном ци ком но ћу за по
жар, ко ји је пре тио бо ро вој че сти иза Рва че вог ста ни шта, као да се бли жи ти гар 
или лав. Дру ги пут су мај му ни опо ме ну ли До ји љу да јој је зми ја до пу зи ла до де
те та. Тре ћи пут је ста ри мај мун ско чио на лов ца за спа лог крај по но ра и та ко га 
спа сао да не пад не. кад год су се лов ци с Бе лих пе ћи на спре ма ли да због гла ди 
на пу сте сво ја ста ни шта, по ми сао и на су се де мај му не по ма ло их је за др жа ва ла.

а на ро чи то је би ло ува жа ва но не ко ли ко мај ки ко је су бо га тим по ро дом 
одр жа ва ле пле ме као што ки ше осве же рав ни цу. Ме ђу њи ма је би ла нај у глед
ни ја до бро ду шна и ра зум на До ји ља, ко ја је ла ко ра ђа ла и чи ја су не дра то чи ла 
мле ко као је ла смо лу. она је мир но и са по но сом но си ла те рет сво јих гру ди, 
рет ко ка да огр ћу ћи и гор њи део оде ће. ни су ма ње по што ва ње осе ћа ли лов ци 
ни пред плод ном Ве шта ко вом мај ком, за ко ју су го во ри ли да се је си но ве као 
бу ква жир. по шла би плод на у шу му по др ва, иако сва ког тре нут ка оче ку ју ћи 
де те, и вра ти ла би се отуд с до јен че том у на руч ју и др ви ма при ве за ним за пле ћа. 
ни ко јој ни је чуо ја у ка док је ра ђа ла, ни ко јој ни је ука зи вао по мо ћи.

пре ма ој хи, мај ки пра де вој чи це, и нај гру бљи лов ци су се осе ћа ли за штит
нич ки. они су се у сво јој јед но став ној, али у пред о се ћа њи ма не по гре ши вој 
ду ши до се ћа ли да ој ха че зне за си ном и кад спу сте длан на те ме ко је ње не де
вој чи це, го во ри ли су:

– не ка ој ха ра ђа са мо кће ри, пле ме ну су оне по треб не као и си но ви.
И крај пе ћи не где је ој ха жи ве ла би ла су два по ве ли ка сте но ви та за кут ка 

по кри ве на ка ме ном над стре шни цом. Ту се у то пли је да не спа ва ло и ра ди ло. 
И пе ћи на где је она жи ве ла и сли ка рев ка ме ни ате ље би ли су на по след њој за
рав ни Бе лих пе ћи на, ода кле се пру жао ши рок по глед на све стра не, ода кле се 
до бро ви део син ле де не кор ња че и пла ни не ко је су окру жи ва ле ши ро ку рав ни
цу. ој ха и пра де вој чи ца су са сво је за рав ни ви де ле нај у да ље ни ји из лаз из пе ћи
не Бра та ог ња и ме сто где је ва тре но би ће, ма ко ли ко лов ци ма траг за ва ра ва ло, 
ипак мо ра ло ући у под зе мље.

Де ца у на се љу на ро чи то су во ле ла ста ри цу ку ку ви ју, ко ја је пре жи ве ла смрт 
свих сво јих си но ва из ги ну лих у ло ву. ка да је и по след њег из гу би ла, ни је ви ше 
ло жи ла ва тру на свом ог њи шту, не го се по ту ца ла од пе ћи не до пе ћи не, ну де ћи 
се мај ка ма с пу но де це да им чу ва нај мла ђе док оне иду по слом у пла ни ну или на 
ре ку. Же не су, кад је за тек ну да по хлад но ћи спа ва под др ве том где жи ве су се ди 
мај му ни, одво ји ле је под сво је над стре шни це и ша то ре. Та ко, иако ни је има ла 
ро ђе ног ни де те та ни уну че та, сву де цу с Бе лих пе ћи на сма тра ла је и сво јом.
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при ча о кор ња чи

пра де вој чи ца је во ле ла да слу ша аохо ве при че. он је при чао по кре ти ма, из ра
зом ли ца и очи ју, ре чи ма. ка да јој је би ло све га се дам го ди на, при чао јој је о 
ле де ној кор ња чи са стра хом по гле да ју ћи у обли жњи гле чер, ко ји се као ди вов
ски гу штер ве чи то сун чао на пла ни ни. лов ци у на се љу гле чер су зва ли ле де
ним гу ште ром и сви од ње га за зи ра ли као од ка квог стра шног вра ча гле да ју ћи 
га са не по ве ре њем, ма да је из ње го вог на руч ја до ла зи ла ре ка без ко је се у на се љу 
не би мо гло жи ве ти. аох је имао оби чај да у то пли је да не си ла зи до под нож ја 
сте не да ослу шне не чу је ли се ка ква ху ка, ни је ли по чео на гло да се то пи.

– аох се бо ји Гу ште ра? – пи та ла га је Га ва, ко ја је на об рон ку че ка ла да се вра ти.
– Бо ји, – при зна вао је аох, на зван та ко јер је умо ран увек го во рио: аох. он 

је син ле де не кор ња че.
– а где је ле де на кор ња ча?
– ото пи ла се.
– не ка аох при ча о њој!
– Би ла јед ном та мо? – аох је по ка зао пре ма пла ни ни на се ве ру, – огром на 

кор ња ча.
– ко ли ка?
– ко ли ко пла ни на и још пла ни на и још пла ни на.
– Шта је је ла?
– Зи му.
– од че га је умр ла?
– убио је Брат ог ња.
– не ка аох при ча.
аох је обич но се део на ис ту ре ном ка ме ну и гле дао на се вер. ли чио је на 

ор ла са ли ти це. Ду бо ко под њим би ла је про ва ли ја, ле во је сре бр на сто од бле
ски вао гле чер, са ко га се ве ја ла хла до ви на. Из над и ис под ка ме на где је аох се
део би ле су пе ћи не, ка ме ни за ку ци под над стре шни ца ма и ша то ри у ко ји ма су 
жи ве ли лов ци. Мно ги се ни су оба зи ра ли на оно што аох го во ри, као да ду ва ве
тар или жу бо ри во да, јер су сви ви ше пу та чу ли при чу о ле де ној кор ња чи, али 
би ло их је и ко ји су во ле ли ви ше пу та да је чу ју. пра де вој чи ца је би ла нај вер ни ји 
аохов слу ша лац, мо жда и за то што је он био ој хин отац и њен де да. Се ла би на 
су сед ни ка мен и сам ис ту рен над по но ром и пра ти ла сва ку стар че ву оскуд ну 
реч. Чи ни ло јој се да аох ви ди у том тре нут ку све оно што при ча.

по не кад су до ла зи ла де ца и зва ла је на ре ку и ој ха је до зи ва ла да ску пља 
гра ње, али ако је већ по че ла да слу ша, она се ни је ми ца ла од аоха.

– не ка аох при ча, – по но ви ла је не стр пљи во.
И он је на ста вљао да при ча. Са да је то би ло о нео че ки ва ном спу шта њу са 

се ве ра огром ног гле че ра ко ји је на зи вао ле де ном кор ња чом.
– ле де на кор ња ча је кли зи ла по ла ко, – при том је спу шта ју ћи длан ла га но, 

низ око ми ти ка мен по ка зао ка ко је кли зи ла. – Брат ог ња је од бле ски вао од ње ног 
окло па и сле пио очи пти ца, оран гу та на и ир ва са.

при ча ју ћи с вре ме на на вре ме се од ма рао, не мо гу ћи од јед ном да на ђе до
вољ но ре чи у сво ме оскуд ном реч ни ку. по што поч не, на ста ви:
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– кор ња ча је кли зи ла а ис под окло па не ста ја ло је све та.
Ста ри ло вац опет ма ло по чи ва а Га ва га гле да не тре ми це.
– ле де на кор ња ча је го ни ла пред со бом обла ке ска ка ва ца и чо по ре ир ва са.
– не ка аох при ча да ље!
– по лу де ли од стра ха зве ри и пап ка ри бе жа ли су пред њом и зе мља се тре

сла од њи хо вог тр ка.
аох је опет стао и Га ва га је под сти ца ла да на ста ви.
– Бе жа ли су оран гу та ни и њи хов глас је за глу ши вао ве тро ве.
– Га ва во ли при че, – при ме ти ла је де вој чи ца.
– Др ве ће ни је мо гло бе жа ти и па да ло је пред њом на ко ле на, па да ло је по

ле ђу шке.
– не ка аох при ча, – не стр пљи во га је она под се ћа ла.
– она му је ло ми ла тру по ве, от ки да ла гла ве.
– Је ли аох то ви део?
– ни аох, ни ње гов отац, ни оче ви њи хо вих оче ва. То је ви део са мо Брат 

ог ња и ње гов Мр тви брат.
– а ле де ни гу штер?
– ле де ни гу штер је син ле де не кор ња че. Ро ди ла га је уми ру ћи.
– Је ли би ла ста ра као аох ка да је умр ла?
– Би ла је ста ра као сте не, као Бе ле пе ћи не.
пра де вој чи ца је гле да ла у да љи ну. Ње на мла да ма шта ви де ла је та мо све о 

че му је аох го во рио. ле де на кор ња ча је и за њу као и за аоха би ла би ће ко је је 
при па да ло опа сном све ту зве ри и гми за ва ца или не по го ду. ни је има ла ни че га 
за јед нич ког са ста ром при ле њом кор ња чом ко ја је жи ве ла око Бе лих пе ћи на, 
осим та јан стве но сти.

Га ва на цр та у пе ску кор ња чу о ко јој је аох при чао и по ка за му.
Ста рац јој спу сти ру ку на те ме и ре че:
– она је сад ван људ ског до ма ша ја. ни твој отац не мо же ви ше на њу ба ци ти 

чи ни.
– а по сле? кад је умр ла?
– по сле се зе мља од би ља ни је ви де ла.
– За што?
– Би ло је круп но и гу сто.
– Је ли ли ска би ла ово ли ка? – и она на цр та лист мно го ве ћи од ли шћа ко је 

је тре пе ри ло око њих по др ве ћу.
– То ли ко.
– а по сле?
– Све га је би ло мно го: тра ве, др ве ћа, во де, зве ри, зми ја ве ли ких.
– Је ли ово ли ких? – И опет је по зе мљи по ву кла ду гу ви ју га ву цр ту.
– Ду гих као ре ка.
– а жи во ти ње?
– Жи во ти ње су би ле као бр до ве ли ке.
при чао је аох и о по стан ку пла ни на. при чу о њи ма по чи њао је по кре ти ма. 

нај пре је по ла гао ша ке на за рав ње ни ка мен до се бе. То је зна чи ло да је зе мља 
јед ном на том ме сту би ла рав на. он да је на гло јед ну ша ку спу штао а дру гу ди зао, 

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

808

што је тре ба ло сли ко ви то да пред ста ви ка ко се зе мља рас це пи ла и је дан део се 
спу стио ду бо ко, а дру ги остао го ре као кр ше ви ти пла нин ски ла нац.

Де вој чи ца је од мах за ми сли ла ка ко је то мо ра ло би ти, уоста лом, ни је јој за 
то тре ба ло мно го ма ште: пред њом се пру жа ла ши ро ка рав ни ца с јед ног кра ја 
оиви че на пла ни ном чи ја је па ди на окре ну та пре ма аоху и ње го вој уну ци би ла 
зби ља као да је пла ни ну не ка си ла рас по ло ви ла па оно ра ња во ме сто ни је сти гло 
још да се за це ли, да об ра сте шу мом или ма хо ви ном.

– Бо ли ли пла ни ну ра на?
– Би ло је то дав но, про шло ју је.
Већ се сен ке по но во из ду же кад ста рац за вр ши при ча ње. по дух не хла дан 

ве тар са ле де ног гу ште ра и Га ва узме де ду и во ди га да се огре је на ва три ко ју 
под сти че ој ха.

– код ој хе је за ве три на, – из ја вљу је ста рац за до во љан што кроз ши ро ки 
улаз под над стре шни цу мо же и да по сма тра ка ко Брат ог ња од ла зи у сво ју пе ћи
ну и да га би је ве тар с Гу ште ра.

пра де вој чи ца

пра де вој чи ца Га ва би ла је ле па. Има ла је та нак нос и ли це ши ро ко око ја го ди ца, 
ко је су јој се пе ле до под очи, те су оне ви ри ле иза њих као там ни сит ни твр до
крил ци. Би ле су ту жне очи у пра де вој чи це и не ка ко упла ше не и за чу ђе не. Ру ке 
су јој би ле вит ке као пу за ви це. Би ла је жи вах на и во ле ла игре де ча ка. Де те том, 
чим би по че ла ки ша, ис тр ча ва ла је на не ки об ро нак, ски да ла огр тач са бе да ра и 
игра ла под пљу ском, чи је су ка пи би ле круп не као та ли ри и па да ле по ко жи као да 
је ши ба ју. Ње на ве ли ка сто па ла шљап ка ла су по по то ци ма, ко ји су се у ча су ста ли 
ода свуд сли ва ти, као да је хте ла над и гра ти ка пи што су, по шле са ве ли ке ви си не, 
пра ви ле бр зо но ге кло бу ке. Во ле ла је да тр чи по олу ји и да се над ви ку је с њом.

на за рав ни се сва ки дан чу ло:
– не ка до ђу Хон ла и оха и ај ва! не ка по жу ре Бук и Тр кач!
То је пра де вој чи ца са зи ва ла де цу да иду с њом у шу му. Та мо је из у ме ва ла 

за ба ве леп ше не го Бук, ко ји је и сам био до ви тљив. Де ча ци су ве зи ва ли љу ља
шке од одр ве не лих пу за ви ца па су се њи ха ли ви со ко се уз ба цу ју ћи. Га ва је про
на шла да се бо ље за њи ха кад се но ге при по врат ку ску пе у ко ле ни ма. пе ли су се 
на др ве ће и сме шта ли у ра чве до ви ку ју ћи се с др ве та на др во. Ва ља ли су се низ 
бр да шца и за тр па ва ли у сме то ве. Стр ча ва ли су на ре ку и га зи ли по ње ним 
плит ким ру кав ци ма. Че ти ли се око сла па што је па дао не да ле ко од ле де ног гу
ште ра и пу шта ли да их ку па из ма гли ца ко ја је око ње га ве ја ла.

Јед ном су по ме се чи ни до шли на ре ку и у ви ру опа зи ли Мр твог бра та. Га ва 
је ти хо за га зи ла у во ду и при ми ца ла му се опре зно, као што се при ми че пти ци 
или зми ји или звер ки ко ју би смо хте ли жи ву да ухва ти мо, али чим би се при ма
кла ме сту где је ма ло час био двој ник Мр твог бра та, угле да ла би га по но во да ле
ко од се бе. Ба ци ла се шљун ком на ње га и он се раз био у па рам пар чад. Де ца на 
оба ли упла ше но су ври сну ла ми сле ћи да га је уби ла или ра ни ла. Ме ђу тим, чим 
су се кру го ви на во ди сми ри ли, опет је он, ис це љен, за ти трао на ви ру, за ки ћен 
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бе лим пра ме ном отрг ну тим од уса мље ног об лач ка. Истим та квим пра ме ном 
био је за ки ћен и Мр тви брат да ле ко из над во де. Јед ном су мла ђе Га ви не се стре 
вик ну ле за ди вље но:

– Га ва сто ји на гла ви!
Сва де ца су се на че ти ла као ве нац око ви ра и опа зи ла ка ко и она сто је у во ди 

на гла вач ке. Јед но по јед но је уз ви ки ва ло:
– пр ха сто ји на гла ви! И ај ва! И оха!
Хва та ла су се за уши, за нос да ви де хо ће ли се и оно би ће у во ди ухва ти ти. 

по сле ду гог ис пи ти ва ња хо ће ли се створ у во ди по на ша ти исто као она, не ја
сно су схва ти ла да има ју сво је двој ни ке у во ди као што их има Мр тви брат и 
обал ско др ве ће, ко је је та ко ђе ста ја ло у ви ру на гла вач ке.

Је ди но је мо жда Га ва, ко ја је буд но око се бе гле да ла, че шће од свих си ла зи
ла на ре ку и по сма тра ла у њој обла ке и зве зде и Бра та ог ња, до не кле пој ми ла да 
ре ка од ра жа ва са мо при ро ду око се бе, да не жи ве у њој ни ка кви двој ни ци ни 
ста нов ни ка зе мље, ни ста нов ни ка не ба.

она је још у де тињ ству по ка за ла дар за па жа ња. у гран чи ца ма ко је је ску пља ла 
по шу ми час би ви де ла је ле на, час ву ка или ко зо ро га или зми ју. Јед ном је из шу ме 
до не ла две гра не – јед ну ко ја је ли чи ла на је ле на и дру гу на лик на ву ка, и са кри ла 
их је у уду бље ње у сте ни крај ог њи шта. али их је не ко уве че про на шао и са го рео 
са дру гим гра њем. опа зив ши ују тру да их не ма, де вој чи ца је ста ла пла ка ти:

– ој ха је спа ли ла је ле на и ву ка!
уми ри ла се тек кад јој је де чак Тр кач до нео дру гог ву ка и ко зо ро га ко је му 

је ра ни је би ла по кло ни ла. кад је де чак ој хи об ја снио ка кав су је лен и вук спа
ље ни, ој ха је уз дах ну ла:

– Вра че ва кћер! – она је сли ка ра увек зва ла Вра чем.
Дру ги пут је до тр ча ла на за ра ван и ја ви ла да је ви де ла го ве да. ка ко се тих 

да на жељ но иш че ки ва ло да би ло ка кав лов на и ђе и ка ко су де ца стра жа ри ла по 
об рон ци ма и ја вља ла ако што ви де, лов ци су по тр ча ли на ре ку. по ка за ло се да 
су се де вој чи ци с ма штом, ро ђе ној за сли ка ра, обла ци у во ди, ви ђе ни из да љи не, 
учи ни ли као го ве да, мо жда и због то га што је же ле ла да ча спре од не се до бру 
вест. Ме ђу тим, кад су лов ци сти гли до ле, ни са мих обла ка ви ше ни је би ло у ви ру, 
па су ве ро ва ли да је де те хте ло да их об ма не. озло је ђе на, ој ха је по че ла да је 
ту че, а Ген је злу ра до под ба дао:

– не ка је ој ха ба ци у мра ви њак.
Ба ца ње у мра ви њак би ла је нај стра шни ја Ге но ва ша ла с де цом. И с Га вом се 

та ко јед ном на ша лио док је би ла са свим ма ла и ни је јој дао да уста не с уза вре ла 
мра ви ња ка све док лов ци ни су на и шли и спа сли је ње го ве обес ти. на ње го ве 
ре чи де вој чи ца је ста ла још жа ло сни је пла ка ти: у ства ри, она ни ти је зна ла за
што је ој ха би је ни за што Ген тра жи да је мај ка ба ци ме ђу мра ве.

пра де вој чи ца је по че ла нај пре цр та ти по пе пе лу на ог њи шту, али ој ха би 
се на то са мо осмех ну ла с ре чи ма:

– Вра че ва кћи.
Ве ро ва ла је да јој де те, бу ду ћи увек код оца у ра ди о ни ци, по ку ша ва да му по

дра жа ва, као што су се ди мај му ни по дра жа ва ју лов ци ма, као што мла ђе се стре 
Га ви не чи не све што ви де од ста ри јих. ка ко је би ва ла ста ри ја, пра де вој чи ца је, 
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ме ђу тим, све че шће ша ра ла по зе мљи и пе ску. Игра ла би се с де цом и на јед ном би 
се за гле да ла, за гле да ла у да љи ну и пру том по вла жној зе мљи ста ла по вла чи ти 
цр те, пу но та квих ус прав них цр та. у њи ма је ви де ла да ле ку шу му жи вље не го 
што ју је са гле да ла по сма тра ју ћи је. на вр ху сва ке ус прав не ду ге по ву кла је по 
не ко ли ко кра ћих ко сих цр та. Сад је да ле ка шу ма би ла још леп ша. омр кла је крај 
цр те жа по сма тра ју ћи ка ко бу бе по ње му ми ле и чи не га, за ње не очи, још слич ни
јим шу ми у да љи ни. ују тру иду ћег да на од мах је стр ча ла до ре ке, али су та ла
си већ би ли по рав на ли цр теж. она је то до и ста бр зо пре бо ле ла, јер је, јед ном 
осе тив ши за до вољ ство цр та ју ћи, са да сва ки дан не што по зе мљи ша ра ла.

Јед ном јој је по шло за ру ком да на цр та че тво ро но гог ин сек та, јед ног од 
оних ка кви из ле ћу из над ре ке и ка кве су де ца обич но ло ви ла. Имао је те ло ду гач
ко, вре те на сто, кри ла при ка че на бли же гла ви, по два и два, ус прав на, ка ко сто је 
кад се ку кац спу сти на зе мљу или на биљ ку. Би ла су ре шет ка сто иза тка на – упра
во као у жи вог кук ца. За вр шив ши цр теж, по гле да ла је по де ци по бе до но сно. 
Иако је жи ве ла пре ви ше хи ља да го ди на, иако је би ла још ма ла, у њој је, као у 
умет ни ку свих вре ме на, жи ве ла жеђ за ис ти ца њем. као што је има ла очи, уме
ла је да се на сме ши, да пла че, да стре пи, да се ди ви и во ли, та ко је има ла и ту 
људ ску, умет нич ку осо би ну. Го ди ло јој је што су је де ча ци и де вој чи це гле да ли 
са ди вље њем као лов ци ње но га оца, оку пље ни у круг око ње га. Јед на од де вој
чи ца ски ну ла је огр ли цу од сит них пу же вљи вих шкољ ки и пру жи ла јој, ве ро
ват но да је уми ло сти ви. не ко ли ко за ви дљи вих уза бра ло је од мах прут и хте ло 
та ко ђе да на цр та кри ла то ство рењ це, али је са мо уз му ти ло мир пе ска, ко ји су 
та ла си но ћу би ли по рав на ли.

Де ца су зна ла ка ко су лов ци ве ро ва ли да се на суд би ну ло ва мо же ути ца ти 
цр те жом, да ће се зби ти оно што сли кар, или Врач, ка ко су га још зва ли, на цр
та: ако на сли ци сто ји ир вас ко пљем про бо ден, за це ло ће га уло ви ти, на ро чи то 
ако се око цр те жа из вр ше об ред не игре ко је је тре ба ло да уми ло сти ве ви ше си ле. 
Слу ша ла су она ви ше пу та ка ко су лов ци пред по ла зак у хај ку, у Сли ка ре вој пе
ћи ни, ба ја ли игра ју ћи:

– не ка је лен пад не по го ђен!
– не ка је лен пад не у клоп ку!
– не ка му се ко ле на по ло ме!
– не ка об не ви ди!
– Ва тра ва пи је за кр вљу је ле на.
Та ко су лов ци го во ри ли игра ју ћи око ог ња и па да ју ћи у за нос, и по сле су се 

вра ћа ли са ло вом и за ли ва ли ва тру је лен ском кр ви.
За то је Га ва сад, пре не го што су де ца по шла да хва та ју леп ти ре, на цр та ла 

круг око сво га цр те жа, што је тре ба ло да зна чи да ће леп тир па сти у клоп ку. 
по сле то га су сви за и гра ли око цр те жа и за гра ја ли по дра жа ва ју ћи лов ци ма кад 
по ла зе у лов:

– не ка леп тир об не ви ди!
– не ка се леп ти ру по ло ме кри ла!
– не ка пад не у клоп ку!
на сре ћу ма ле сли кар ке, не ко ли ко леп ти ра је би ло бр зо ухва ће но, што јој 

је још ви ше по ди гло углед.
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пра де вој чи ца је та ко от кри ла да и она мо же не што слич но што и њен 
отац, от кри ла је да је друк чи ја од оста ле де це. али, ма да се по но си ла што је 
слич на сво ме оцу, ни је му по ка зи ва ла да уме цр та ти. он је пр ви пут са знао да 
Га ва има сли кар ског да ра кад јој је би ло око је да на ест го ди на. Има ју ћи ви ше 
ма ште не го дру га де ца, по ја ви ла се пра де вој чи ца јед ном из шу ме огр ну та око 
бе да ра круп ним ли шћем. Би ло је пред ве че. Љу ди су се већ спре ма ли на по чи
нак. Три ње на вр шња ка, ви де ћи је та ко нео бич ну, по че ла су ци ка ти и под ска
ки ва ти. Је дан је вик нуо:

– Га ва је врач пти ца!
на те ре чи ис тр ча ла су ис под над стре шни ца и ша то ра мно га де ца и ста ри ји. 

Сви су је по сма тра ли у чу ду и ско ро упла ше но, јер су би ли скло ни да у све му 
не сва ки да шњем ви де раз лог за стра хо ва ње, знак да се бли жи не ка не во ља. Сви 
су за тим, по сле по ду жег ћу та ња, по че ли углас ви ка ти, ма ха ти ру ка ма, по зи ва ти 
је да ски не ли ске са се бе, псо ва ти је, али је то она је два чу ла, то ли ко је би ла оча
ра на сво јим про на ла ском. он да се на сил ник Ген ба цио на њу ка ме ном и уда рио 
је у бе дро, а ње го ва се стра је при тр ча ла и сву кла јој ли ске.

Тек кад је осе ти ла бол од уда ра и кад су је ли ши ли ли са ка, она се пре ну ла 
из за не се но сти и по че ла пла ка ти. Био је вр ло ту жан плач пра де вој чи це, сли
чан ски ча њу бо ле сна ку че та. не ка ста ри ја же на је до не ла ко жу и огр ну ла је 
отрв ши јој не спрет но око ре лим пр сти ма су зе. Ма да су и дру га де ца слич но 
пла ка ла, Га вин отац је по знао плач сво је де вој чи це и из ле тео из ра ди о ни це, 
мрк и пле ћат. Чим су га угле да ли, и де ца и ста ри ји су устук ну ли, не због ње го ве 
чу ве не сна ге, и они су сви би ли сна жни, не због по гле да у ко ме је го ре ла там на 
ва тра ко ја се сме њи ва ла са пли ма ма по зна те пра људ ске ту ге, мно го ви ше су за
зи ра ли од ње го ве мо ћи да у зи ду пе ћи не уре зу је сли ке је ле на, ир ва са и оста ле 
ди вља чи, сма тра ју ћи га због то га по ве за ним са си ла ма ко је упра вља ју ло вом. 
ко зна шта још мо же чо век ко ји је ка дар ир ва се при ву ћи на до ма шај њи хо вих 
ко па ља! Мо жда ће их сад за су ти не ком не чу ве ном ка зном, не чим не из бе жним 
као што је спу шта ње ле да у до ли ну. Мо же на њих ба ци ти враџ би ну, на цр та ти 
их рас трг ну те ву ком – па ће их вук зби ља и рас трг ну ти.

Гле да ју ћи га са стреп њом, де вој чи ца је ре кла:
– Га ва се огр ну ла ли стом.
И да би оцу об ја сни ла ка квим се ли стом би ла огр ну ла, у не ко ли ко по те за је 

пру том на цр та ла у сит ном пе ску на за рав ни лист елип са ста об ли ка и још по ву
кла сре ди ном цр ту ко ја је пред ста вља ла глав ни биљ ни суд.

он је од мах по цр те жу по знао биљ ку глат ких круп них ли сто ва. ли це му је 
по бе до но сно си ну ло. Ре као је звон ко, по ви ше ним гла сом:

– не ка лов ци ви де шта уме кћи Вра че ва!
И ка ко је Ген, ко ји се ма ло час био на њу ба цио ка ме ном, ста јао још пред пе

ћи ном оша му ћен, узео га је за ру ку па и ње га при вео цр те жу.
– Га ва, кћи Вра че ва, има ру ку и око сво га оца – из ја вио је све ча но као да ју 

је тим ре чи ма ми ро по ма зао.
До и ста, она ни је би ла на цр та ла ир ва са, и ни је цр теж укле са ла у сте ни, али 

је у сит ном пе ску, у не ко ли ко по те за, ство ри ла лист, упра во она кав ка кав су 
они ма ло час по де ра ли и због ко га је ума ло ни су за су ли ка ме њем. Гле да ли су 
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сад ли ску ко ја ни је би ла жи ва, ни је се њи ха ла, ни је се зе ле не ла, али је ипак би ла 
жи вља од оне ко ју су са ње по де ра ли. оку пље на де ца су истог ча са по тр ча ла 
пре ма ме сту где ра сте ли шће од ко га је Га ва би ла на пра ви ла се би огр тач. За ти ли 
час су сва отуд до не ла по лист и пру жи ла јој га, пре да је уми ло сти ве, јер је моћ на 
као и њен отац сли кар и врач, не го што су се ка ја ла због сво га по на ша ња. очи 
су им ти тра ле као шљо ки це, а но здр ве њи хо вих уза них но со ва по дрх та ва ле су 
као у жед них звер ки.

охра бре на оче вом по хва лом, Га ва је од мах за тим пру том у пе ску на цр та ла 
нај пре со ву ка ко се ди на гра ни: то јест круг и у ње му два ма ња на спрам на – со
ви ну гла ву и очи, ис под очи ју клин – со вин кљун; по ву кла је за тим ис под со ви
не гла ве во до рав ну цр ту – гра ну на ко јој со ва се ди, и ту цр ту пре се кла са не ко
ли ко ус прав них цр ти ца – оне су пред ста вља ле со ви не кан џе.

Де ца су се ма ло по од ма кла од ме ста где је Га ва цр та ла, али се ни су ра зи ла
зи ла, оча ра на ње ном спо соб но шћу да у пе ску пред ста ви и њи хо ву су се ду уху. 
ка ко се де вој чи ци осла дио овај по че так сла ве, на цр та ла је и ле де ног гу ште ра. 
И же не и лов ци су се при бли жи ли да за ви ре у сли ку опа ко га гми зав ца: њен 
отац је цр тао жи во ти ње и зве ри ко је је тре ба ло ло ви ти, а ње го ва кћер ка се усу
ђу је да ба ца враџ би не и на си на ле де не кор ња че!

Бог зна ко ли ко би де вој чи ца ту оста ла да се ни је по ја ви ла ој ха. не мно го 
срећ на што јој је де те на сле ди ло очев дар, узе ла је де вој чи цу за ру ку, и по ве ла је 
рас ту рив ши, по сле не ко ли ко ча са ка ко ле ба ња, бо сом но гом ње не цр те же у пе
ску на за до вољ ство оку пље них ло ва ца.

Сли кар се већ био вра тио у свој ка ме ни ате ље, али ој ха за ви ри уз пут та мо 
и до ба ци уз при звук ту ге, с ула за, др же ћи ма лу сли кар ку за ру ку:

– Га ва је до и ста Вра че ва кћер ка.
Ме ђу тим, Га ва је, ви де ћи мај ку не за до вољ ну, од та да из бе га ва ла да цр та 

пред ста ри ји ма, па су они по ла ко за бо ра ви ли тај до га ђај не одва ја ју ћи Га ву од 
оста ле де це. Је ди но је сво јим вр шња ци ма де вој чи ца и да ље цр та ла леп ти ре ко је 
су же ле ли да ухва те и је ди но је де ча ка Бу ка, с ко јим се нај че шће игра ла, во ле ла 
да за ди вљу је сво јом цр тач ком ве шти ном.

при ја тељ ство са по ро ди цом шим пан за

Де ча ци и де вој чи це на Бе лим пе ћи на ма во ле ли су да се за ба вља ју са мај му ни
ма. Игра ти се с њи ма би ло је још за ни мљи ви је не го игра ти се ме ђу со бом. Мај
му ни су уме ли да до зе мље спу сте гра не др ве та на ко ме су се њи ха ли че ка ју ћи 
да се де ча ци за њих ухва те, уме ли су да се га ђа ју ши шар ка ма, да се љу ља ју о гра
на ма. Га ва би се по не кад по пе ла до пр вих ра ча ва и та мо при ча ла с њи ма не ким 
мај мун ско људ ским еспе ран том. на ро чи то јој је ла ска ло што мај му ни чи не све 
оно што она чи ни: ако она про ву че пр сте кроз ко су, и они ди жу ру ке пре ма 
гла ви и гла де се по те ме ну; кад она скло пи ру ке у тру бу и вик не ооо, сви мај
му ни ви чу, ма да се у њи хо вој ви ци ви ше чу ју пи шта ви са мо гла сни ци.

по што је иза шла по бе до но сна по сле су ко ба због сук њи це, опет се по сле не
ког вре ме на огр ну ла ши ро ком ли ском, за ка чив ши је ко ма ди ћем пру та, и по шла 
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су се ди ма мај му ни ма, до ду ше кри шом од де ча ка да је не би опет ко на пао. Мај
му ни су је пр во за чу ђе но гле да ли, али не са стра хом као љу ди, већ про сто ни су 
мо гли од мах да утвр де да ли је то за и ста она; а кад су је по зна ли бр зо су по ска
ка ли са др ве ћа и оп ко ли ли је. не ко ли ко ча са ка су раз гле да ли ње ну нео бич ну 
сук њу и кад су утвр ди ли да је од ли ста и од ко је га, од ска ку та ли су низ бр до ста
зом ода кле се она ма ло час по пе ла. од ге гао је за де цом и ста ри Хо па. по сле по
ла ча са сви су се по ја ви ли са сук ња ма као у ње, и то при чвр шће ним ко ма ди ћем 
пру та, ка ко су за па зи ли да је она сво ју при чвр сти ла. оде ве ни та ко, хте ли су 
опет на др во, али су при то ме ли сну оде ћу по ки да ли.

ово при ја тељ ство из ме ђу де вој чи це и мај му на по че ло је јед но га сун ча ног 
да на кад је она ле же ћи у раз гре ја ној тра ви за спа ла. око ло су се бла го њи ха ле 
кру не раз гра на тог др ве ћа и све лу дач ки ми ри са ло: зе мља и во да и би ље. Ми ри
са ла је ту жно и на гор ко круп на па прат и бу ква, че ти на ри су оди са ли ми ри сом 
смо ле, и од не куд из да ле ка по ве та рац је до но сио ми рис зо ве. Би ло је све слич но 
про ле ћу, са мо три де сет хи ља да пу та мла ђем и ми ри сни јем. Си ја сет би ћа је 
крај за спа ле де вој чи це ми ле ло, гми за ло, ска ка ло, про ле та ло. у сме то ви ма зла
та стог ли шћа чуо се шу шањ зми ја, у гра њу пр хут пти ца. по др ве ту су се ве ра ли 
мај му ни. уто је до гми за ла од не куд огром на зми ја и склуп ча ла се крај де вој чи
це, још је, до ду ше, не ди ра ју ћи, би ло што је ни је при ме ти ла, би ло што де вој чи ца 
ни је њу ди ра ла. Мај му ни су се, ме ђу тим, уз не ми ри ли. То ли ко пу та су би ли све
до ци кад зми ја уби ја жи во би ће или сте жу ћи га сво јим клуп ком или угри за ју ћи 
га. Хте ли су де вој чи ци не ка ко по мо ћи. Би ли су је за па зи ли чим је сти гла. Ви де
ћи је сад у опа сно сти, осе ти ли су се пре ма њој као пре ма ко ме из сво га ро да. 
огро зди ли су се око јед не од ве ћих гра на до го ва ра ју ћи се. Та да је је дан стао 
по ви ја ти нај ни жу гра ну ве ша ју ћи се о њу. по вио ју је до са ме де вој чи це и њом 
јој до та као че ло, не пу шта ју ћи гла са од се бе.

Га ва се од до ди ра упла ше но тр гла, а још ви ше што ју је мај мун, ко ји се увек 
на да ле ко чуо, сад гле дао не мо. Тог ча са је угле да ла ша ре ни змиј ски обруч и 
спљо ште ну као пат кин кљун змиј ску гла ву. Схва ти ла је да мај мун же ли да јој по
мог не и на ко ји је на чин за ми слио да из ве де по моћ. Ње ни ин стинк ти су би ли си
гур ни као у звер ке. опре зно се од ма кла од зми је па се и са ма, ве што као мај мун, 
ус пен тра ла на др во сво јим су се ди ма. оба зри ва као и сва би ћа ко ја су је окру жи ва
ла, тек отуд је ста ла по сма тра ти зе мљу. И пти це су би ле уз ле те ле на гор ње гра не, 
уз не ми ре не до ла ском зми је. Гу ште ри су се по за вла чи ли у ка ме ње и сме то ве. Све 
је на јед ном по ста ло ти хо, као да су и би ћа ко ја се гла се на јед ном оне ме ла.

Тог ча са је од не куд пао ка мен, је дан, па дру ги, и то не по гре ши во пра во на 
гла ву зми ју ри не. За тим их је па ло још не ко ли ко на змиј ски труп. по сле не ко
ли ко из ло мље них по кре та као у му ње не при ја тељ отров ник се сми рио и истог 
ча са је на ста ла опет ци ка, шум, пр хут, пуц ка ра ње, до зи ва ње пти ца, и иза де бе
лог ста бла бу кве ис ко чио је Бук па су се шум и бу ка по но ви ли.

Мај му ни су спу за ли са др ве та. Га ва је та ко ђе си шла за трен ока. осе ћа ла је 
бес крај ну ми ли ну као крај ва тре у хлад не да не. За Бу ком је до тр ча ло још не ко
ли ко де ча ка и мла ди ћа.

– Бук има ру ку и око си гур но као Врач – ре као је син До ји љин, за ба да ју ћи 
су ву гра ну у гла ву мр тве зми је.
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по шу му ко ји се по ди гао, по ци ки мај му на у на се љу су по го ди ли да се у 
шу ми не што де си ло па су до тр ча ли и лов ци и же не с де цом.

– Бу ка већ мо же мо во ди ти у лов – ре као је Рвач, ста ре ши на на се ља, и на
сме шио му се као ле пом ју тру или ме се чи ни, или лов цу кад се по ја ви са нео че
ки ва ном ди вља чи.

За тим су зми ју, као да је рат ни тро феј, обје си ли о гра ну. До са ме ве че ри 
де ца су око ње ска ка ла, игра ла, увек се по ма ло при бо ја ва ју ћи да ка ко не ожи ви; 
а лов ци су се над ме та ли ко јој вр сти отров ни ца при па да.

– Тра ва ру! Тра ва ру! – зва ли су лов ци при род ња ка да ка же сво је ми шље ње.
– Тра вар зна са мо би ље – бра нио се он у не до у ми ци: ни је во лео да не по го

ди, а ни је мо гао од ре ди ти ко ја је зми ја јер јој је би ла раз мр ска на гла ва, по ко јој 
су се мно ге вр сте зми ја од ре ђи ва ле.

– Рва чу! – по зва ли су ста ре ши ну.
– Бес кру наш! Знам га и по ре пу – твр дио је Рвач.
– Ша ре на кич ма! – до вик ну ли су дру ги.
– под му кли!
– Жи ва пу за ви ца!
над ме та ње је по ла ко пре ла зи ло у ша лу, уко ли ко су лов ци уме ли да се ша ле. 

За вр шио га је не ки ве се љак ре чи ма:
– Мр тва зми ја!
И, за и ста, са да је отров ни гми за вац био са мо мр тва зми ја па су и пре ста ли 

по га ђа ти и раз и шли се.
оста ли су са мо Га ва и Бук. она је, не ма ју ћи у бли зи ни пру та се ла на зе мљу 

и на цр та ла ши ља тим ка мич ком змиј ски ко стур.
– За што Га ва цр та зми ју? – за чу ди се де чак – она је већ мр тва.
али Га ва га ни је чу ла, она је по на цр та ном змиј ском тру пу уцр та ва ла кр сти ће 

слич не ша ра ма, ко је су као пле те ни це ишле низ кич му уби је не отров ни це.

пра де вој чи ца се игра лу та ка

Га ва је, као и сва ка де вој чи ца во ле ла да се игра лу та ка, то јест да се игра мај ке и 
де те та. осе ћа ла је још у ра ном де тињ ству по тре бу да се бри не о не ком, да га 
љу љу шка и да му те па. у Бе лим пе ћи на ма ни је би ло до ма ћих жи во ти ња да би 
их хва та ла и на си лу им на ме та ла сво ју не жност. на об рон ку би са мо по не кад 
ис кр сла ди во ко за, про тр ча ли би не где да ле ко не при пи то мље ни ко њи, за ри ка ло 
не где го ве че и у но ћи се ја ви ли пси и кур ја ци ур ла њем.

Ме ђу тим, кад је Га ви би ло је да на ест го ди на, у су се де мај му ни це на шли су 
се мла дун ци. они су јој би ли за ни мљи ви ји од ка ме них игра ча ка, ко је су не ки 
лов ци уме ли да ре жу. Мај му ни су по ва здан ска ка ли као на ви је ни, пре вр та ли 
се, за ди р ки ва ли је дан дру гог. пра де вој чи ца је од ла зи ла сва ког да на да гле да 
ка ко мај му ни ца до ји мла дун чад; а ка да би их она на до ји ла и оста ви ла са ми ма 
се би, Га ва је по ку ша ва ла да нај ма ње га, ру жног кр жљав ка, до хва ти с гра не. 
Њој је упра во жао би ло то га не ле пог ство ра, ње му је упра во хте ла да ука же 
ми ло шту. Мај ка ма лог Хо пе, ка ко га је де вој чи ца на зва ла, одо бра ва ју ћи и сет но 
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је гле да ла ка ко се Га ва тру ди да до ма ми ње ног мла дун ца, ка ко по ку ша ва да га 
до гра би за реп. не ко ли ко да на је Хо па по сма трао Га ву ра до зна ло и ту жно, ка
ко обич но мај му ни гле да ју, а он да је јед ног да на спу стио сам гра ну пре ма њој. 
пред њим је ста ја ло би ће ипак не ка ко слич но ње го вој мај ци, ко је би га глад
ног, ка ко му се чи ни ло, мо гло и на хра ни ти, ко је је има ло ру ке и но ге као и очи 
слич не ње ним. нај зад јој је дра го вољ но ско чио на ра ме. Мај му ни ца је и да ље с 
др ве та одо бра ва ју ћи гле да ла по че так њи хо вог при ја тељ ства. Та ство ре ња из 
Бе лих пе ћи на, ко ја су га ња ли ди во ко зе, ко ње, зе че ве, ни кад ни су ди ра ла њих 
мај му не. За то се ни ма ло ни је уз не ми ри ла кад је Га ва по ку ша ла да сво јим ру
ка ма спу та мла дун че то ве не мир не удо ве. оно се нај пре ма ло опи ра ло, а он да 
се пу сти ло ње ној ми ло шти. До зво лио је да га при љу би уз гру ди, да га ста вља 
под гр ло, слу те ћи не ка ко да ово до ла зи од при ја тељ ства пре ма ње му. од свих 
Га ви них ми ло шта нај сла ђе му је би ло њи ха ње, ли чи ло је као кад мај ка мај му
ни ца за њи ше гра ну о ко ју се обе се мла дун ци.

Га ва је сва ко га да на до да ва ла по јед ну но ву не жност, чи не ћи, с њи ме све 
оно што је ви де ла да же не чи не са сво јом де цом, сти ска ла га уза се, љу шка ла 
на ру ка ма, но си ла на ле ђи ма, по ку ша ва ла да га ста ви на по сте љу, то јест на 
зе мљу за стр ту ли шћем или ко жом. Са сви ме оста лим би ло је и ко је ка ко, али 
по сте љу Хо па ни је мо гао да под не се. Чим би га по ло жи ла во до рав но ско чио 
би као опру га и ве шао јој се ру ка ма или но га ма о ми ши цу или око вра та. Де
вој чи ца се та да до се ти ла ка ко мај му ни по ку ша ва ју да чи не што и љу ди, њи хо ви 
су се ди, па је и она ле гла по ред ње га – и зби ља, док је она ле жа ла, и он је под но
сио овај по ло жај.

Га ва се мај мун че то вој по тре би да је по др жа ва нео бич но ра до ва ла. она 
уза бе ре цвет, и он га уза бе ре; она сло ми гран чи цу, и он је сло ми; она се ва ља по 
тра ви, и он то чи ни. Вре ме ном је де вој чи ца сте кла још не ко ли ко при ја те ља мај
мун чи ћа. ују тру је ви диш – си ла зи са њи ма на ре ку. Та мо их ста вља у ра чве др
ве ћа да се де, ка ко мај ке чи не са сво јом до јен ча ди чим поч ну да се ус пра вља ју, 
њи ше их, за дир ку је и на во ди и њих да је по дра жа ва ју.

Шу ма не да ле ко од Га ви ног ста ни шта би ла је ли сто пад на, а ма ло по да ље 
ра сли су че ти на ри и бре зе. Би ла је пу на сит них звер ки с чи јим се мла дун ци ма 
мо гло игра ти као и с мај му ни ма. Че сто је Га ва се де ла на кла ди и љу љу шка ла 
на кри лу је жа убун да ног у су во ли шће као де бе ло убун да но де те, али јој ни је 
по ла зи ло за ру ком да га успа ва. ко би још спа вао у ру ка ма ство ра од ко га не 
знаш шта те све мо же сна ћи и ко ји сва ки час раз гр ће ли шће да ви ди је си ли за
тво рио очи!

по ку ша ва ла је и друк чи је да се игра с њим: пу шта ла га је да се ко тр ља низ 
бр да шце, по опа лу ли шћу и са ма се с њим ко тр ља ју ћи. кад би се та ко не ко ли ко 
пу та спу сти ли, вр шак ни јед не бо дље на ње му ско ро се ни је ви део, па га је оста
вља ла по ла ко под др во као што мај ке оста вља ју успа ва но де те.

ко га би сад ма ло љу шка ла, пи та ла се Га ва. Мо жда пти це, али њих ни је би ло 
ла ко ухва ти ти. Та да је угле да ла су ва рак ди ван, гла дак као кост, при том на лик 
на људ ско би ће: по ду жа гран чи ца се за вр ша ва ла ра чва ма ко је су ли чи ле на но ге, 
а при вр ху су би ла два на спрам на при пер ка – две ру ке. умо та ла ју је у лист ре пу
ши не као што је ви де ла да ој ха за ви ја у ко жу ње ну нај мла ђу се стру и љу шка ла 
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је то ле во то де сно, то го ре то до ле. То га ча са је ба ну ло из шу ме не ко ли ко де ча ка 
и са њи ма Бук. но сио је у ру ка ма ма лог, тек око ће ног ство ра, ме ког као ма хо
ви на, пре пла ше ног.

– Бук га је отео од мај ке? – за у ста ви ла је Га ва де ча ка.
– Бук га је на шао у жбу ну.
То ма ло би ће, мо жда ка кав пра зе чић, би ло је упра во она кво ка кво је де вој

чи ци тре ба ло да би се мо гла игра ти мај ке и де те та, шти ти ти га и ма зи ти. Ба ци ла 
је бр зо су ва рак и ско ро оте ла звер чи цу од Бу ка. Звер ка ју је по вер љи во гле да ла 
круп ним вла жним очи ма, иза звав ши у де вој чи це та лас не жно сти.

– Га ва мо ра на хра ни ти де те – ре кла је и, по ло жив ши звер чи цу у бу ко ву 
ду пљу, по шла да јој тра жи хра не.

И Бук је по шао крај ње час ди жу ћи ка мен са зе мље и од ба цу ју ћи га, час ска
ку ћи до ви со ких гра на и њи шу ћи се о њи ма.

– Га ва је на шла де те ту пти цу – на јед ном је уз вик ну ла по ди гав ши са тла 
ко ма дић су ве гра не на лик на пти цу у ле ту.

Бук се ни је за чу дио, знао је да у свим тим мр твим ства ри ма око се бе она 
ви ди или пти це или зве ри или људ ска би ћа. Чак је сам по чео гле да ти па жљи во 
око се бе не ће ли и он на ћи ка кву гран чи цупти цу или ву ка или ве ве ри цу. убр зо 
је на шао су ва рак сли чан че тво ро но шцу, са мо ни је знао да ли да га про гла си ме
две дом, ву ком или псом. нај зад се усу дио да ка же:

– Бук је на шао де те ту пса!
– То је вук – увре ди ла се де вој чи ца и ба ци ла пру же ни јој су ва рак. – Де ца 

се бо је ву ка. не ка Бук на ђе ве ве ри цу.
Сре ћа се Бу ку осмех ну ла. од мах ту, пред со бом, угле дао је ко ма дић ри ђе 

су ве ма хо ви не од лу пље не од др ве та ко ја је опо ми ња ла на ве ве ри цу.
И де вој чи ца се сло жи ла да је то што је на шао зби ља ве ве ри ца. И ма да за до

вољ на што има ве ве ри цу, љу бо мор но је ре кла:
– И Га ва ће ухва ти ти још две ве ве ри це.
Вра ти ли су се звер чи ци са бу се ном тра ве, са не ко ли ко пти ца и ве ве ри цом.
– ка да ће Га ва ро ди ти де те? – упи тао је на јед ном Бук као да пи та о не ком 

тре ћем, гле да ју ћи је ка ко при љу бљу је уза се звер чи цу, ко ја их је са че ка ла у ду пљи 
јер ве ро ват но још ни је уме ла да ска че.

– То зна ој ха – мир но је од го во ри ла она.
Ма да је већ као ма ла би ла ра зум ни људ ски створ, ра до зна ла ду ха, ма да је 

буд но пра ти ла све око се бе, во ле ла да по сма тра ка ко лист из са ви је не тру бе по
ста је ши рок као длан или као це ла зе ле на по ња ви ца, ма да је зна ла да се цвет 
пре тва ра у плод и да из се ме на ни че биљ ка и да леп ти ри из ле ћу из ча ху ра и да 
мај ке тр пе ра ђа ју ћи – ипак је би ла де те.

– Бук ће се оже ни ти и има ти си на – при ме тио је де чак.
– леп ше су де вој чи це – ре кла је она про сто, је два слу те ћи да Бук по ла ко 

до ра ста у мла ди ћа.
пти це су их ра до зна ло по сма тра ле из гра ња ви ше њих. Шу шка ло је у сме то

ви ма без број не ви дљи вих ство ро ва. Ство рио би се на ка ме ну ра до знао гу штер 
и у ча су би га не ста ло. као сун чев од бле сак, ус тр ча ла би уза ста бло ве ве ри ца 
не да ју ћи се са гле да ти – по бр зи ни ко јом је пре ле та ла зна ли су са мо да је она. 
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у пе ћи на ма и по ша то ри ма чуо се ври сак де це, не стр пљи ви по ви ци мај ки. ој ха 
је до зи ва ла, ни је се чу ло ко га, ве ро ват но Га ву, нај ста ри ју.

– Га ва ће би ти сли кар као њен отац – до да де де вој чи ца осе тив ши до са ду, 
ту гу и не ја сан от пор пре ма све му сва ко днев ном што се чу ло из пе ћи не.

Бу ђе ње мла до сти

ка ко се пре тва ра ла у де вој ку, Га ва је све ви ше во ле ла да се оса мљу је. нај че шће 
се спу шта ла на ре ку, лу та ла ње ним оба ла ма час се огле да ју ћи у ви ро ви ма, час 
ре ме те ћи њи хов мир ба ца њем облу та ка у во ду. Јед ном се та ко са ма спу сти ла 
ни за сте ну. на ре ци ни је би ло ни ко га. Са мо су не где да ле ко огром не ру жне бо
го мољ ке ска ка ле по тра ви и над ре ком се пле ла кри ла ви ли них ко њи ца. она се 
окре те пре ма пе ћи на ма. Тек што их је сун це би ло огре ја ло, де се так же на с до
јен ча ди би ло је иза шло на пре двор је. Де ца су си са ла оп ко ра чив ши мај ке око 
па са, осло ње на зад њи чи ца ма о њи хо ве дла но ве. Га ва се за чу ди што их се на јед
ном то ли ко ис ку пи ло, ма да су че сто има ле оби чај да до је де цу на ула зи ма у сво ја 
ста ни шта. уско ро су се крај њих по ја ви ли и лов ци по ка зу ју ћи ру ка ма она мо ку да 
су и оне би ле упра ви ле по глед. Га ва се се ти при че де де аоха ка ко су ви ше пу та 
са се ве ра, то јест од о нуд где Брат ог ња ни кад не за ла зи ни ти се ра ђа, си ла зи ле 
огром не ле де не кор ња че и са ти ра ле све пред со бом: ве ков не шу ме, ма му те, ир ва
се, зми је и љу де, цвет не буј не ли ва де, при че ка ко је под ле де ном пло чом не ко ли
ко пу та био са хра њен ско ро цео свет. ни је ваљ да до шло вре ме да ка ква ле де на 
кор ња ча опет по да ви свет, да се ле де ни гми зав ци са пла ни на спу сте у по ље?

Та да опа зи ка ко огром ни од бле сци па да ју на сте ну, ле пр ша ју по њој и од ла
зе да ље. ови све тли нео пи пљи ви леп ти ри, што их је Брат ог ња ба цао са гле че ра 
као с огле да ла, че сто су за ве дрих да на ти тра ли над тим кра јем, а ипак се и њој у 
том ча су, као и увек сви ма из на се ља Бе лих пе ћи на, чи ни ло да су они као гла
сни ци не чег стра шног и нео бич ног. Све при род не по ја ве чи ни ле су се лов ци ма 
као би ћа из све та из ко га им мо гу до ћи или ве ли ке не да ће или пре о кре ти, или 
опо ме не и пред зна ци.

у окол ном жбу њу, ме ђу тим, не што шу шну, и за ве ре нич ки се по ја ви Бук.
– ле де ни гу штер – ре че он – ја вља да ће нас по мо ри ти. Бук до ла зи да Га ву 

спа се.
Рет ко су се лов ци на Бе лим пе ћи на ма ша ли ли, али Бук је имао ту осо би ну 

љу ди ко ји су жи ве ли по сле ње га, у ка сни јим вре ме ни ма. Др жао је сад у ру ци 
она кав лист ка квим је Га ва би ла јед ном на пра ви ла уз бу ну у на се љу. он на чи ни 
по крет као да хо ће да јој га оба ви је око бе да ра. она је, ме ђу тим, ста ја ла не по
мич на и гле да ла у во ду. Бук ју је ипак огр нуо ли стом тру де ћи се да га при чвр
сти ве ли ким сјај ним тр ном, на лик на врх је лен ко вог ро га. Ру ка му се слу чај но 
до та че ње них гру ди, ско ро још де ти њих, и он је за ди вље но по гле да: не са мо 
што зна да на цр та лист и кук ца у пе ску не го јој је и у гру ди ма не ка ва тра и не
што уну тра би је као пти ца кри ли ма кад се ухва ти у мре жу. Бук ду бо ко удах ну 
ва здух и ре че:

– Га ва има огањ у гру ди ма.
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Хтео је још јед ном да се уве ри да ли је она ко ка ко је ре као и на сло ни сво је 
гру ди уз гру ди пра де вој чи це: да, па ли ле су као да се у њи ма на ста ни ло сун це.

Га ва од ло ми прут и у вла жној зе мљи на чи ни не ко ли ко та ча ка упи тав:
– Шта је ово?
– Зве зде – без ко ле ба ња од го во ри Бук.
Из два јао се он од оста лих де ча ка не са мо сна гом и сме ло шћу, ве шти ном да 

се у ча су са под нож ја сте не ус пен тра до пе ћи не, спрет но шћу ко јом је хва тао 
зми је већ је знао и ода кле се нај бо ље чу ју од је ци и имао глас ко ји, кад се од би је 
о сте не, зво ни ско ро ди вљач но.

– охо! – од нео бја шњи ве ра до сти под вик ну Бук као пре јед но го ди ну да на 
кад су се мла ди ћи и де ча ци так ми чи ли ко ће сил ни је вик ну ти, ве ру ју ћи да им 
се на по вик не ко са дру гог да ле ког об рон ка ода зи ва – под вик ну и при том по
ло ми око се бе гра не ру ка ма као је лен ро го ви ма.

До ли на му глас не од вра ти, али у гру ди ма де вој чи це Бу ков глас од јек ну не
ко ли ко пу та као усред пла ни не.

– не ка Га ва с Бу ком по ђе до по но ра! – по зва он оја ђен што му крај ру ке ни је 
би ло да но да иза зо ве ча ро ли ју у ко јој је то ли ко ужи вао и он и Га ва.

по шли су пре ма по но ру. Тре ба ло се ве ра ти уза сте не, и де чак и де вој чи ца су 
се ве што ве ра ли, ни мај му ни им у то ме не би би ли рав ни. под но га ма им се ро ни
ло ка ме ње и па да ло са бу ком, што их је ве се ли ло, па га је де чак и на мер но но гом 
оти ски вао. Где год је би ло згод но да се за у ста ве, за у ста вља ли су се и по сма тра ли 
рав ни цу под со бом. не због ње не ле по те, већ су вре ба ли не ће ли до ле угле да ти је
ле не или го ве да или ко ње, јер су де ца, као нај бе спо сле ни ја, обич но има ла ду жност 
да по сма тра ју рав ни цу с об ро на ка и да по том тр че и ја ве ако угле да ју ка кву ди
вљач. Де вој чи це су, као и увек, има ле и мно го дру гих ду жно сти. Га ва је мо ра ла чу
ва ти две нај мла ђе се стре да не пад ну с об рон ка или да не упад ну у ва тру и по ма га
ти мај ци да про ши ва ко же. И де ча ци су, до ду ше, по ма га ли лов ци ма да гла ча ју 
вр хо ве ко па ља и стре ла, до но си ли др ва из пла ни не, а на ро чи то Бук, ко ји је имао 
сна ге као од ра стао, зрео мла дић. Са мо њих дво је са да ни су ми сли ли на по сло ве, 
као ни оста ла де ца кад се ис кра ду и чи је су гла со ве и са да чу ли сву да око се бе.

ка да су ушли у по јас шу ме ви со ко над пе ћи на ма, ука за ли су се об рон ци са 
ко јих су де ца обич но ви ка ла и слу ша ла од је ке.

– ооо! – уз вик нуо је Бук не стр пљи во и пре не го што су се за у ста ви ли 
крај по но ра.

од јек се не ко ли ко пу та по но вио са не ко ли ко стра на, као да се са мно гих 
чу ка по је дан де чак, исто та ко звон ка гла са, сна жна, с њи ма до ви ку је, што су 
де ца до не кле и ве ро ва ла.

– ооо! – по но вио је Бук још сна жни је ка да су сти гли на иви цу по но ра, и опет 
се учи ни ло као да се са де сет стра на ода зи ва по де сет сна жних нео б у зда них гр ла.

Бу ку је би ло ма ло да се гла си са мо са јед ног ме ста. Хтео је да уста но ви ко ји је 
об ро нак нај по де сни ји, са ко га су од је ци нај звон ки ји, па су се про би ја ли све да ље 
кроз че сту пу ну пу за ви ца, ко ји ма је др ве ће крај по но ра би ло об ра сло. Бук их је 
ки дао сво јим ши ро ким ра ме ни ма га зе ћи при том без ми ло сти сит но жбу ње кле
ке и мла де из дан ке око па ње ва. Ту и та мо на и ла зи ли су на вла жне по ја се где је 
во да бла го об ли ва ла ка ме ње под ма хо ви ном. Би ло је по њој ме ко га зи ти, али и 
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кли за во, те су се сва ки час спо ти ца ли. Ва здух је био пун ми ри са смо ле, ко ја је те
кла низ ко ру не да ле ко че ти на ра, ме ђу ко ји ма су се ста бла бре за чи ни ла још бе ља.

Се ли су бли зу не ке са су ше не во до де ри не, пу не бе лих и си вих облу та ка. 
на јед ном је ма ла сли кар ка уста ла и на ку пи ла два де се так облу та ка. Бу ку се ни је 
сви де ло што не што дру го од вра ћа ње ну па жњу, па је, опет ста вља ју ћи по лу кру
жно ша ке око уста, из свег гла са ба цио у про стор не ко ли ко отег ну тих уз ви ка. 
али она као да то ни је чу ла. по че ла је по тра ви ре ђа ти ка ме ње, сад два бе ла, сад 
је дан си ви, па опет два бе ла и до ње га ома њи си ви, и та ко на из ме нич но док се у 
тра ви ни је ука зао сту бић ко ји се Бу ку учи нио као сли ка зми је.

– Ссст – за сик тао је де чак као зми ја да би по ка зао шта зна чи сли ка и 
упла ше но се од ма као.

Сад је опет се де ла крај ње га да ле ка, ње му та јан стве на де вој чи ца, ко ја зна 
да од ка ме на пра ви зми је као ка кав врач, ко ја је уз то на јед ном по ста ла и не за
до вољ на да ју ћи му на зна ње да ни је на пра ви ла зми ју. Бук је бес по моћ но гле дао 
у по ре ђа но ка ме ње – ње му ни шта у бли зи ни ни је ли чи ло на то што је де вој чи ца 
на пра ви ла. на јед ном је по бе до но сно уз вик нуо:

– Бууук! – ка ко се на је зи ку ло ва ца зо ве во до де ри на.
ни на ум му ни је па да ло да би тај ка ме ни стуб по ло жен по зе мљи мо гао да 

пред ста вља ста бло др ве та.
Га ва, ско ро кроз плач за тре пе ри са свих де сет пр сти ју као што тре пе ри ли

шће бре зе и ка ко се увек чи ни ло у на се љу кад се име но ва ла бре за. Бук је тек та да 
при ме тио да се на ста блу бре зе ко ја је крај њих ра сла исто та ко сме њу је си во и 
бе ло – али још ни ка ко ни је мо гао схва ти ти шта ће Га ви да пред ста вља бре зу 
кад то не мо же би ти ни од ка кве по мо ћи у ло ву.

уско ро им, као и увек кад су ту би ли, при ву че па жњу да ле ка про те гља ста 
пла нин ска гре да, на пу кла од вр ха до под нож ја, кроз чи ја се ди вов ска вра та 
мо гло ви де ти кад с дру ге стра не про ла зе ир ва си или ко њи. при вр ху су се ова 
два гре бе на су че ља ва ла, те су смео ло вац или ди во ко за мо гли пре ско чи ти с 
јед ног гре бе на на дру ги. Га ва је то ли ко пу та ода тле по сма тра ла ка ко јед но 
ждре бе лу та ли ца, ко је лов ци ни су ни ка ко мо гли ухва ти ти, пре ска че пре ко 
про це па као од ша ле. она је же ле ла да га лов ци ни ка да не ухва те, јер оче ки ва
ње да ли ће се оно по ја ви ти на ви ди ку би ло је ње на нај че шћа за ба ва и ра дост, 
ма да је и она, као и оста ла де ца из на се ља, во ле ла да лов бу де бо гат. Та да је би
ва ло пу но кр зна за огр та ње и за по сте ље. Та да се мо гло и ка ме ње на ко ме се 
око ог њи шта се де ло за сти ра ти ко жом и мо гло се ра за пи ња ти ви ше ша то ра. 
Та да су лов ци ма ње ко же, оне од сит не ди вља чи, по кла ња ли де ци да и она, 
игра ју ћи се, по ди жу сво је ша то ре. Га ва је има ла јед ну зеч ју ко жи цу, а ње не се
стре по јед ну ве ве ри чи ју и још два ли сич ја ре па.

Та мо се и сад по ја ви ло не у ло вљи во ждре бе, за ко јим су сви де ча ци у на се љу 
че зну ли. Ишло је ка про ва ли ји. Сун це је та ко па да ло да је жи во ти њу ру би ло 
сре бром, као да је хте ло Га ви по ка за ти ка ко би тре ба ло на цр та ти раз и гра ног ко
њи ћа. Ждре бе се с вре ме на на вре ме за у ста вља ло и па сло, за тим ди за ло гла ву 
ослу шку ју ћи не ма ли у бли зи ни не при ја те ља и из ди жу ћи врат – ве ро ват но се рза
њем ја вља ло сво јој дру жи ни, али то де чак и де вој чи ца ни су мо гли из да ле ка чу ти.

– Бук не ће ре ћи лов ци ма да је ждре бе ви део – ре као је за ве ре нич ки.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

820

– ни Га ва не ће ре ћи да је ждре бе ви де ла – при хва ти ла је она.
– Бук ће га сам уло ви ти – до дао је уз бу ђе но он.
Док су лов ци, ко ји су ждре бе та ко ђе ви ђа ли и ју ри ли за њим, же ле ли да га уло

ве уби ја ју ћи га, као што су се ло ви ле и дру ге жи во ти ње, он је са њао да га ухва ти 
жи во, да га др жи на узди, да се утр ку је с њим у рав ни ци ис под сте на. Ма да лов ци 
са Бе лих пе ћи на ни су при пи то мља ва ли жи во ти ње, Бу ко ва же ља да ждре бе има 
увек уза се ве ро ват но је би ла за ме так же ље да га при пи то ми, да бу де ње гов го спо
дар, али и да се ста ра о ње му, да му чу па тра ве, да га по ји на ре ци. кад год би до пр
ла њи ска ко ња с обли жње пла нин ске ко се, се тио би се ле пог ждре бе та и ње го вих 
сме лих ско ко ва пре ко по но ра. по не кад је за ми шљао да га већ има, да му је од па
ви ти ис плео улар, за ко ји би га во дио на па шу и на по ји ло. Мо жда је то био пр ви 
у све ту за ми шље ни улар, јер га још ни у ком на се љу ни је би ло. лов ци са Бе лих 
пе ћи на, па ни они из су сед них рав ни ца и пла ни на, ни су зна ли за ја ха ње. Ме ђу
тим, у ње му се ра ђа ла же ља да се ждре бе ту ухва ти о гри ву, да се ба ци на ње га, па 
да га раз и гра ни ждре бац по не се на се би чак до по но ра и да та ко за јед но пре ско че.

лов ци Бе лих пе ћи на су на мно го на чи на ло ви ли. не ке жи во ти ње су хва та
ли у ом че и мре же, или са го ни ли у ја ме по кри ве не гра њем, или их уби ја ли ко
пљем, стре лом и ка ме ном. по ми сао да би ждре бе мо гло до жи ве ти смрт дру гих 
жи во ти ња на ко је се ишло у лов, би ла је и Бу ку и Га ви не под но шљи ва. по сма
тра ју ћи га сад та ко, из да ле ка, же ле ли су да оно умак не сва ком сем њи ма.

Бук је био де чак о ко ме су пра де вој чи це мо гле са ња ти. Све су оне во ле ле да 
га срет ну, све су за ви де ле Га ви што он нај че шће с њом лу та шу мом, све су их 
из да ле ка га ђа ле шљун ком и жи ром да им не ка ко оме ту раз го вор. Да Га ва ни је 
би ла Сли ка ре ва кћер, мо жда би је у шу ми пре сре та ле и на па да ле. И сад пред 
њих па де ша ка шљун ка ба че на љу бо мор ном ру ком. али Бук то ни је при ме тио. 
Спре мао се да ис ка же оно што је био на у мио.

– Бук ће по кло ни ти ждре бе сво јој же ни – ре че он на јед ном.
– Га ва га не ће на цр та ти – до че ка она ње го ве ре чи при гу ше ним гла сом.
– Бук ће га сам уло ви ти и по кло ни ти Га ви – за вр ши он сво ју ми сао.
Био је су ви ше ка зао за свој уз раст. Ви ше не го што су мла ди на Бе лим пе ћи

на ма зна ли да ка жу. За то је по сле за све вре ме по врат ка ћу тао. кад су сти гли на 
за ра ван, пра де вој чи ца је про мр мља ла:

– Га ва ће на цр та ти ждре бе.

ле де ни гу штер

Га ва је за мно ге ства ри и при род не по ја ве ве ро ва ла да су би ћа, ма да нео бич на, 
друк чи ја од љу ди и жи во ти ња. ако се ве тар кре ће и уме да зви жди и ша пу ће и за ви
ја, а то уме ју и љу ди, за што и он не би спа дао у не ка би ћа, ма и вол шеб на, ко ја, исти
на, не ви ди мо, али чи је при су ство осе ћа мо. За што по ток ко ји она ко ве што ска че 
с ка ме на на ка мен, ко ји има сна ге да у ру ка ма но си ве ли ке облут ке, ко ји уме да пе ва 
леп ше не го пти ца, не би та ко ђе био жи ви створ? За што буј но ра сти ње крај по то ка, 
ко је мо же да уз ра сте бр же не го де ца, по по дла ни цу у то ку но ћи, ко је је об да ре но 
с пу но свој ста ва ка квих ни у љу ди не ма, ко је мо же да жа ри, да бо де, да ми ри ше, ко је 
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сво је очи, цве то ве, не мо ра да за тва ра пред све тло шћу, за што и оно не би спа да ло 
у жи ва ство ре ња ко ја ути чу на суд би ну чо ве ка? За што она биљ ка што ски да ва тру 
не би би ла та ко ђе врач, до ду ше нем и при ко ван на јед но ме сто, али ипак врач?

Мо гло се чу ти ка ко и од ра сли и де ца го во ре:
– Мно го ру ки је љут на Га ву, ту че је пе сни ца ма – ре кли би за ве тар.
– Мно го ру ки је брат ву ку, зна да ур ли че.
– Трн има ве ће нок те не го Тр кач.
– Ре ка је до бра, љу шка ка ме ње.
– оја је ви де ла ре ки не ру ке.
– Ду го ли ста ра сте бр же од мо је де це.
За по ток, глав ну при то ку њи хо ве ре ке, ве ро ва ли су да је вол шеб но ждре бе 

јер ска че као ждре бад лу та ли це. Тим пре је ле де ни гу штер, што по ла ко пу зи са 
пла ни не, за слу жи вао име гу ште ра. у то пле да не је ди сао као што ди шу љу ди и 
зве ри кад им је вру ћи на. по не кад се Гу штер за бо ра вљао и по не ко ли ко да на 
ни је учи нио ни јед ног ко ра ка. Де ча ци и мла ди лов ци, у да не кад се ни је ишло у 
хај ке на ди вљач, има ли су оби чај да бе ле же кре ме ном по ка ме ном Гу ште ро вом 
ко ри ту до кле је кад сти гао.

он се, до ду ше, увек чи нио ми ран и не по кре тан као и сте не ко је су се крај 
ње га сун ча ле, и лов ци су се у до ко ли ци кла ди ли:

– не кре ће се – ви ка ли су јед ни, за гле да ни у ве ли чан стве ни мир ле де ног 
гми зав ца са ко га је све тлост од бле ски ва ла.

– кре ће се – ви ка ли су дру ги, ко ји ма су од јар ког сја ја очи по чи ња ле да су зе.
– пре тва ра се да спа ва – до ви ки ва ли су тре ћи, на ви кли да све у све ту чо ве ку 

по ста вља за се ду.
аох је био увек на стра ни оних ко ји су го во ри ли да се кре ће и љу тио се на 

Га ву и ње не вр шња ке кад су пред у зи ма ли по ход на пла ни ну где је би ло Гу ште
ро во ста ни ште зна ју ћи по ле ген да ма о дру гим ле де ним гу ште ри ма и кор ња ча
ма да се опа сни гми за вац, ко ји се та ко при та јио, мо же из не на да от ка чи ти од 
сте не за ко ју се др жао при чвр шћен чо ве ку не ви дљи вим кан џа ма и сру чи ти у 
до ли ну ни ште ћи све пред со бом. ка ко се у то пли ја ле та во да сли ва ла са ње га, 
ву кла ка ме ње у до ли ну и пра ви ла ре ку, и ка ко је во да на се љу ло ва ца би ла нео п
ход на, гле да ли су мно ги на ње га као на до брог вра ча ко ји упра во он да кад дру ге 
во де пре су ше поч не њи ма бу ји цом сла ти во ду у до ли ну.

на сте ни где је жи вео ле де ни гу штер ни је би ло ди вља чи, али су се јед но 
вре ме по че ле ја вља ти ди во ко зе у пре де лу где је ле жа ла Гу ште ро ва гла ва и по 
окол ним гу ду ра ма. ка ко је сит не ди вља чи би ло и на Бе лим пе ћи на ма, од ра сли ји 
лов ци ни су хте ли да иду у лов на Гу ште ро ву пла ни ну, али је де ча ке и мла ди ће 
при вла чи ла опа сност да се пе њу упра во по гу ду ра ма око ле де ног гу ште ра у по
тра зи за ди во ко за ма.

– Бук иде да ис пи та ода кле ко зе до ла зе.
– ка ме ње ће се оти ски ва ти – опо ме нуо га је аох учи нив ши по крет ша ка ма 

као кад се мо та пре ди во или као кад се ко тр ља облу так пре ко облут ка.
Бук је од ско чио из ме ста три ме тра да би по ка зао аоху да је ка дар спа сти 

се ако се ка ме ње ста не ро ни ти. не ко ли ко де во ја ка и де вој чи ца га је са ди вље
њем, по гле да ло – био је то скок ка кав мо гу учи ни ти са мо је ле ни.
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– Бук је сна жан – при ме ти ла је се стра Тр ка че ва, на што ју је Бук по гле дао по
гле дом у ко ме је би ло и мла дић ког жа ра и де чач ког за до вољ ства што је по сма тра.

Га ва је мр ко по гле да ла Тр ка че ву се стру и ре кла осор но:
– Бук ска че бо ље од свих.
Бук је ме ђу тим већ био у оном уз ра сту кад се по чи ње би ва ти све сно се бе и 

кад се по чи ње тру ди ти да се сво ја осе ћа ња пред дру ги ма не по ка зу ју. И ма да му 
је ср це због Га ви не по хва ле за и гра ло, ка зао је пр ко сно као да је тај раз го вор 
обич на деч ја пре пир ка:

– Тр кач ска че бо ље од Бу ка и бо ље од Ве шта ка.
а Га ва је од жа ло сти стр ча ла ни за сте ну, чак до по то ка, и ни је се вра ћа ла до 

ве че ри.
Бук је са још дво ји цом ста ри јих де ча ка су тра дан кре нуо у по ход на Гу ште

ро ву пла ни ну. не ко ли ко ло ва ца оста ло је на об рон ку да пра ти њи хо во пе ња ње. 
Га ва је, ме ђу тим, мо ра ла оцу у пе ћи ну да му до да је ре за че јер је био по чео не ки 
но ви цр теж. кад већ ни је мо гла Бу ка пра ти ти по гле дом као оста ла де ца и лов ци, 
пра ти ла га је у ми сли ма док је оцу по ма га ла: сад, ено, си ла зи ста зом пре ма ре ци, 
на јед ном ме сту мо ра ићи по гну то јер се про ла зи ис под ка ме не над стре шни це. 
кад се не жу ри, ту је ле по се сти, спу сти ти но ге пре ма по но ру под со бом и по
сма тра ти из не на дан пљу сак или ду гу. али се Бук не ће за у ста ви ти јер му тре ба, 
по ред све ње го ве спрет но сти у си ла же њу и пен тра њу, до бар део да на до Гу ште
ра, до ње го ве гла ве, где се ди во ко зе ви ђа ју. Сти ћи ће та мо кад сен ке чуч ну уза 
ста бло да се од мо ре. Сад Бук сту па уза ном ста зом ко зо ро га и по не кад, из обес
ти, оти сне по не ки ка мен у по нор, али не гле да за њим јер мо ра до бро па зи ти ку да 
сту па. Ма ло ће, за це ло, пре дах ну ти пред сте ном ко ја се, па да ју ћи, та ко глат ко 
од ло ми ла да би сли кар мо гао у њу уре за ти цр теж. она то све та ко ја сно ви ди 
као у жи во ме, упе ча тљи вом сну. уоп ште, све што ми сли, Га ва ми сли у сли ка ма.

– Га ва не пру жа кре ме ње! – ја ви се пре кор но сли кар, ко ји увек гро зни ча во 
ра ди и не ма вре ме на, ба цив ши оту пе ли кре мен, да се са ги ње и тра жи дру ги.

она пру жа по треб ни ре зач и опет се пре да је са ња ре њу. ено, Бук ће сад си ћи 
ни за сте ну, за тр ча ва се сад и са по след њег гре бе на пра во у кру ну др ве та под со
бом и у ле ту се хва та о гра не, њи ше се обе шен о њих, и још јед ном ска че, у тра ву 
под др ве том. То уме је ди но Бук ме ђу сви ма ста ри јим де ча ци ма. Ре ка ро ђе на 
ис под гле че ра, у ко ју се ули ло не ко ли ко по то ка, на ста лих исто та ко под гле че
ри ма, за пљу ску је га сво јом ху ком.

И дру га два де ча ка се по во де за Бу ком: љу ља ју се ма ло сва тро ји ца на пу за
ви ци што ви си са древ них ста ба ла као др ве но уже, ба ца ју ка ме ње у ви ро ве. Чим 
ка мен у ре ку пад не, она ја ук не. Га ва до бро по зна је тај ја ук. Бук ба ца још је дан 
ка мен пра во у ср це ре ке.

– Ре ка ја у че! – вик не Га ва.
али сли кар у ства ра лач ком за но су и не по и ма шта она го во ри.
– не ка Га ва ста ви бо ју на ло па ти цу – го во ри јој.
Де вој чи ца усрд но по чи ње ома њим облут ком тр ти зе мљу у ка ме ној сту пи. 

За тим узи ма ма ло зе мље ме ђу пр сте, као кад се со ли, и њо ме тр ља оцу на дла ни
цу да он про су ди је ли до бро усит ни ла. За до во љан ме ко ћом зе мље, он је ста вља 
на па ле ту, где је већ би ло при пре мље но са ло ди вља чи, са ко јим гли на тре ба да 
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се из ме ша. Га ва би дру ги пут жељ но по сма тра ла ка ко он ра ди, али јој се хте ло и 
да гле да с оста лим ка ко се де ча ци пе њу пре ма Гу ште ру.

уми ља ва ју ћи се око оца, де тињ ски про сто ду шно ре че:
– Га ва хо ће да гле да Бу ка.
– не ка иде и гле да – до зво ли он, ма да га за пљу сну ше ту га и из не на ђе ње.
као стре ла је отр ча ла на об ро нак и се ла по крај оста лих по сма тра ча. Би ле 

су се сад ту на че ти ле, по ред ло ва ца и де ча ка, и де вој чи це. Брат ог ња гле дао је 
прав це у Гу ште ра и на ву као му сре бр ни пан цир. на уда ље ној пла ни ни ви де ло 
се све као на дла ну. Га ва ја сно ви де ка ко се Бук упу тио пра во у че љу сти Гу ште
ра. Ви де ка ко опре зно сту па по ка ме њу да га не би оти ски вао. Дру га дво ји ца су 
би ла за о ста ла. Мла ди ћи и де ча ци су ћут ке по сма тра ли као да по сма тра ју бор бу 
зве ри, а де вој чи це су уз ви ки ва ле:

– Сад ће Гу штер про гу та ти Бу ка.
– Сад ће се Гу штер на љу ти ти.
Је дан ка мен се оти ште Бу ку ис под но гу и по ву че га три ко ра ка на зад.
– Гу штер не да Бу ку да ље – оте се не ком.
али он се ус пра ви, про те же ру ке не ко ли ко пу та, јер је из че љу сти Гу ште ра ве

ро ват но би ла хлад но ћа, па кре те ма ло уде сно пре ма круп ни јем ка ме њу ко је се ни је 
ла ко оти ски ва ло. Би ло га је ве ли ког као па ње ви и ома њег као оно што га ре ка сно
си са пла ни не. Са да се Бук по ма гао и ру ка ма и сто па ли ма, нај пре до бро опи па вао 
сва ки ка мен да ви ди мо же ли се на ње га осло ни ти. Дво ји ца дру гих пут ни ка, ви
де ћи да Бук да ле ко од ми че, по че ла су га га ђа ти ка ме њем. ка ко су би ли да ле ко и 
ис под ње га, ка ме ни це ње му на ме ње не ни су увек ње га по га ђа ле, не го Гу ште ра.

– Гу штер ће им се осве ти ти – вик ну ло је не ко ли ко гла со ва.
по сма тра чи су се и до тад чу ди ли ка ко ле де но чу до ви ште до зво ља ва де ча

ци ма да му се при бли же: ни оби чан пе ћин ски ме двед не пу шта ла ко чо ве ка у 
сво ју пе ћи ну, ни Сли кар, не пу шта сва ког пе ћи ни кад ра ди свој та јан стве ни 
по сао. И зби ља, ле де ни гу штер ни је Бу ку до зво лио да уђе у све ње го ве тај не, 
ни је га пу стио ни до об рон ка где су се ди во ко зе ја вља ле.

Бук је, ме ђу тим, кад су ка ме ни це по че ле па да ти око ње га, учи нио у уз бу ђе
њу нео пре зан ко рак, а мо жда га ни је ни учи нио, не го је не ки ове ћи ка мен већ 
био зрео да пад не са пла ни не као плод са др ве та – тек лов ци су ви де ли ка ко 
свуд око де ча ка, и ис под ње га и ви ше ње га, ка ме ње по чи ње да се ро ни. Јед но га 
је ву кло на ни же, дру го га је гу ра ло, тре ће се пре ко ње га ко тр ља ло, као да је сав 
тај ка ме ни на нос био Гу ште ро ва вој ска, ко ја се сад пре ну ла и го ни га да ље из 
бли зи не сво га ко ман дан та. пут ко ји је та ко ду го уз бр до пре ва љи вао сад је пре
ва лио бр зо као да је и сам био ка мен ко ји се оти ску је у под нож је.

лов ци су опет ви ка ли:
– Гу штер се љу ти.
ка ме ње ко је се ро ни ло за хва ти ло је и дру гу дво ји цу. лов ци, же не и де ца 

по ју ри ли су пре ма под нож ју да по мог ну. Цео онај пут ко ји је Га ва ма ло час би ла 
у ми сли ма пре ва ли ла сад је у трен ока про шла ве што као ди во ко за и сме ло као 
смео де чак. До ле крај ре ке лов ци су већ ука зи ва ли по моћ из у би ја ним и ра ње
ним де ча ци ма ста вља ју ћи им ле ко ви то ли шће на ра не и хлад не ка мич ке на мо
дри це по што су их нај пре по ло жи ли на оце ди то ме сто, на по сте љу од ма хо ви не 
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и ли шћа. До тр ча ла је и Бу ко ва мај ка чу па ју ћи ко се; од си но ва је има ла са мо 
ње га, за чу до слич ног сво ме оцу, за ким је она још и сад са ту гом и ди вље њем 
гле да ла кад би га спа зи ла ме ђу лов ци ма. До ју ри ле су са њом и ој ха и плод на и 
још не ке же не.

– не ка Га ва чу ва но ћас де цу – за по ве ди ла је ој ха кће ри – лов ци и же не ће 
оста ти крај бо ле сни ка.

она дру га дво ји ца би ла су, ме ђу тим, ма ње по зле ђе на па су им лов ци по мо
гли да се поп ну уза сте ну, а ују тру су и Бу ка не ка ко уз не ли до на се ља.

аох је су тра дан, се де ћи на об рон ку, го во рио ис ку пље ној де ци:
– осве то љу бив је син ле де не кор ња че. у мла до сти аохо вој убио је мла дог 

лов ца.
– не ка аох при ча о лов цу! – за мо ли ла је пр ва ме ђу оку пље ни ма Га ва.
– Мла ди ло вац је хтео из бли за да ви ди Гу ште ра.
– Је ли га ви део?
– Хтео је да про дре у пе ћи ну из чи је утро бе ис ти че ре ка.
– Је ли про дро?
– али је ле де ни гу штер, син ле де не кор ња че, од ло мио ко мад сво га ре па и 

ба цио се њи ме на сме ло га лов ца.
Мно ги не стр пљи ви гла со ви су за гра ја ли мо ле ћи га да на ста ви.
– ко мад ко јим се ба цио био је те жи од ма му та.
– не ка аох при ча!
– од мла дог лов ца ни је оста ло ни ко ма ди ћа за ор ло ве, а ка мо ли за кур ја ке.
пра де вој чи ца је те но ћи мо ли ла ој ху да она спа ва уз њу, а не нај мла ђа се

стра. ој ха ју је при гр ли ла, али де вој чи ца ипак ни је мо гла ду го од стра ха за спа ти.

отац и кћи

на све стра не у на се љу при ча ло се о Бу ку и осве ти ле де ног гу ште ра. ка ко је 
ју тро би ло ле по, лов ци су из ми ле ли из сво јих ста ни шта. Ве штак је си шао у ко ли
бу крај ре ке и, се де ћи на ка ме ну пред њом, по чео пре би ра ти шкољ ке и љу шту ре 
ре ђа ју ћи их по ка ме ној пло чи ко ја му је слу жи ла као рад ни сто. на и шао је гла
ва ти Ген и за у ста вио се. Ве штак га ни је по гле дао. лу ка ви гру би јан се, ме ђу
тим, ис це рио:

– Ве штак ки ти по јас Бу ку за ја му.
– Бук је жив – од бру сио је умет ник не ди жу ћи очи на ње га.
– Су тра не ће би ти.
Мла дић је ско чио гнев но и по шао пре ма ње му да се би је, али је Ген од мах 

ума као бо је ћи се ви ше ње го вог гне ва не го сна ге. Тек кад је био да ле ко од ње га, 
до вик нуо је:

– Ве штак ни же Га ви огр ли цу.
ко ли ко глуп то ли ко и пре пре ден, Ген је ла ко уоча вао ко ју де вој ку с ди вље

њем гле да ко ји мла ди ло вац осе ћа ју ћи их све сво је су пар ни ке, иако сам ни је 
при вла чио ни ка кве па жње, сем као не ко од ко га се тре ба кло ни ти.

И аох је на свом об рон ку при чао о Бу ку, а оштрач у сво јој ра ди о ни ци.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



825

________    Прадевојчица   ________

– Брат ог ња во ли оне на ко је се ле де ни гу штер ср ди – твр дио је оштрач 
оку пље ним лов ци ма. – Бук ће оздра ви ти.

– ле де ни гу штер је ја чи од Бра та ог ња – го во ри ли су здра ви ји. – Бук ће 
оста ти хром.

– Тра вар ле чи Бу ка – до че као је мир но њи хо ву зло бу оштрач сма тра ју ћи 
да је ти ме све ре че но.

И зби ља је Тра вар ују тру до шао из у би ја ном мла ди ћу са на рам ком тра ва.
– Бук ће тр ча ти су тра као је лен – мр мљао је ис ку сни ло вац, док је Бук сте

њао од бо ла при до ди ру тра ва ко ји ма га је Тра вар уви јао.
– Тре ба се бо ја ти осве те ле де ног гу ште ра – при ме тио је је дан од при сут

них ло ва ца.
– Бук ни је вре ђао гу ште ра – про сте њао је ра ње ни мла дић.
– Бук до и ста ни је – сло жио се дру ги ло вац.
– не ка Бук мир но ле жи – при ме тио је Тра вар кад је по шао да пре ви је дру

ге ра ње не.
– Бук је смео и до бар – за кљу чи ли су оку пље ни лов ци па су по шли са Тра

ва ром да ље, ода ју ћи ме ђу со бом Бу ку при зна ње да ни ка да про тив ни ка ни је га
ђао у за ти љак, да га је на па дао са мо у ча су кад му је он окре нут ли цем.

по сле ма ло је на и шао с Га вом и њен отац, окру жен го ми ли цом де ча ка, код 
ко јих је ужи вао углед јер им је по ка зи вао ве шти не ко је су и ста ри ји лов ци рет
ко зна ли: ка ко тре ба уда ри ти ка мен да се рас це пи, ко је су сте не ме ке, а од ко јих 
се мо гу пра ви ти вр хо ви за ко пља или се ки ре. За ви рив ши иза сте не где је Бук 
ле жао, осло вио га је ре чи ма:

– Бук је смео, али ни је опре зан.
– опре зни ни су сме ли – про сте њао је де чак и по ку шао да се осмех не.
И де ча ци и Га ва су та ко ђе за ви ри ли у за ку так где је ра ње ник ле жао. Њој се ње

го во ли це учи ни ло још пу ни је мо дри ца и огре бо ти на, не го што је у ства ри би ло. 
Бук је на гон ски ди гао ша ку и за кло нио га, ре кав ши ви ше сли ка ру не го де вој чи ци:

– не ка Га ва не ула зи.
Сли кар се осмех ну и бр зо по ве де де цу да ље, до ба цив ши ра ње но ме:
– Бук ће бр зо оздра ви ти.
Сли кар се се ти ка ко је у ра ној мла до сти јед ном из ту че иза шао ли ца пу ног 

мо дрих пе ча та и ка ко је по бе гао да ле ко у шу му да га не би ој ха, ко ја му се сви
ђа ла, ви де ла та квог. у све му је он био из у зе тан и ишао да ле ко пред сво јим вре
ме ном. он је пре ма ој хи, Га ви ној мај ци, био па жљи ви ји не го дру ги лов ци пре ма 
мај ка ма сво је де це. пред ро ђе ње Га ви но и не ко ли ко да на по сле то га, уме сто 
ње, ишао је по др ва и сме шио се на њу оскуд ним осме хом пра чо ве ка. узи мао је 
де вој чи цу на ру ке и та ко по ка зи вао да му се сви ђа. Ма да ни је мно го во лео лов, 
уло вио је не ку ме ко ко жу сит ну звер ку да се за де те на пра ви по кри вач.

ка ко отац мла ђих ој хи них кћер ки ни је ис по ља вао очин ских осе ћа ња, оне су 
по че ле сма тра ти да је сли кар и њи хов отац по што је отац њи хо ве се стре. Сли кар је 
и ту по ка зао за лов ца нео бич ну осе тљи вост не по ри чу ћи оно што су де ца ве ро ва ла.

– не ка Врач узме кре ки ну ру ку! – мо ли ла је увек де вој чи ца.
И он ју је узи мао за ру ку и цр тао јој у пра ши ни, као не кад Ха ви док је би ла 

ма ла, пти це и гми зав це, а он да је вра ћао ој хи и од ла зио сам или са Га вом да ље 
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у шу му. Би ло је и де ча ка што ни су зна ли за оца, а осе ћа ли по тре бу за њим, ко ји 
су га мо ли ли хо да ју ћи с њи ме по шу ми по сле ка квог ње го вог под ви га, кад по го
ди ка ме ном у ме ту или кад на цр та ме ком кре дом на сте ни је ле на или ко ња:

– не ка Врач бу де ло хов отац!
И са да су де ча ци би ли вољ ни да с њим лу та ју кроз шу му, да тра же пе ћи не 

или цр ве ну зе мљу, да га ђа ју с њи ме у ме ту, али их је он, се би свој стве ним, бла
гим на чи ном на го во рио да оста ну пред Бу ко вом над стре шни цом и да ће их он 
на по врат ку из шу ме во ди ти на ре ку. као да им је бог зна што обе ћао, де ча ци 
су се ус хи ће но ухва ти ли за ру ке и по че ли ска ка ти око ње га бро је ћи не што као 
ен цибен ци, са мо још не ра зу мљи ви је, али што их је под сти ца ло да ска чу као 
лу ди и да по том ври ште као ждре бад.

он је угра био тре ну так кад су би ли у нај ве ћем за но су и ума као им са Га
вом. по шао је био у по тра гу за кре ме њем и ко ма ди ћи ма ме ких сте на. ни је дан 
ло вац ни је имао оби чај да та ко пла ни ном лу та са сво јом де цом, а још ма ње жен
ском, али лов ци су би ли на ви кли да њих дво је сре та ју за јед но: би ли су Сли кар 
и Га ва у све му из у зет ни, па су мо гли би ти и у то ме, тим пре што се већ зна ло у 
на се љу да и де вој чи ца има чуд ни дар сво га оца и да јој он до зво ља ва да му у ра
ди о ни ци по ма же. кад би их сре ли, освр ну ли би се за њи ма и при ме ти ли:

– И кћер Вра че ва је врач.
И ни ко се то ме ни је су ви ше чу дио: жен ски род је у на се љу Бе лих пе ћи на 

ужи вао ве ли ки углед: ако је же на мо гла би ти мај ка, мо гла би ти из вор жи во та, 
за што не би мо гла би ти врач!

Иду ћи та ко шу мом, обо је су осе ћа ли ле по ту то га про хлад ног ве дрог ју тра, 
иако ни су би ли све сни да им уз бу ђе ње и же ља да иду све да ље до ла зе од те ле
по те. Стра на ко јом су ишли би ла је око ми та и окре ну та сун цу. пред њи ма се 
про сти ра ла трав на сте па, не где у да љи ни мо дре пла ни не су за тва ра ле ви дик. 
Из над ре ке ко ја је пре се ца ла до ли ну леб де ла је ма гла.

Спрет но као ди во ко зе би ра ли су ка мен по ка мен на ко ји ће ста ти. Ма да је под 
њи ма био по нор, ни су га се пла ши ли – мо гли су се у па ду ве што као оран гу тан или 
шим пан зо, њи хо ви су се ди, ухва ти ти ру ком за сте ну или др во и одр жа ти се. Раз го
ва ра ли су ду жим, сло же ни јим ре че ни ца ма не го дру ги у на се љу, бо га ти јим реч ни
ком, јер их је ви ше ства ри за ни ма ло па су их мо ра ли не ка ко и име но ва ти. по ка зу ју
ћи ру ком и очи ма на сун це, ко је је иза обла ка про ди ра ло зра ка сто, Сли кар је ре као:

– Стре ле!
ка ко је и она има ла сли кар ско око, од мах је схва ти ла шта је ти ме ре че но, и 

при хва ти ла:
– Мно го стре ла.
Иза за ви јут ка се по ка зао брат оштра чев и од мах и он за по део раз го вор 

о Бу ку:
– Бук је раз гне вио ле де ног гу ште ра.
– Гу ште ра су раз гне ви ла она дру га дво ји ца – при ме тио је сли кар.
– Гу штер ће се све ти ти це лом на се љу – за бри ну то је про гун ђао ло вац и на

ста вио пут.
И то ни је би ло је ди но ње го во ми шље ње, сви су се на Бе лим пе ћи на ма бо ја ли 

да се Гу штер не око ми на це ло на се ље због на не те му увре де.
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– не ће се Гу штер ви ше све ти ти – ре као је Сли кар де вој чи ци – де ча ци су 
већ ка жње ни.

То га ју тра ју је пр ви пут од вео у пе ћи ну где је, као и свом пре двор ју у на се љу, 
цр тао оно што се ње му сви ди, а не са мо зве ри ко је тре ба ло ви ти, и у ко ју за то ни је 
во лео да уво ди лов це. пе ћи на је би ла до бро осве тље на, ма да за сво ђе на та ко да 
ки ше ни су мо гле у њу па да ти. Би ла је сва иша ра на цр те жи ма ко ји су пред ста вља
ли мај му не, со ве, ву ко ве та ко жи во да де вој чи ца ни је мо гла од њих ока одво ји ти. 
Био је ту и је дан не до вр шен цр теж шим пан за ока че ног де сном ру ком о гра ну. 
Сли кар је већ био укле сао и обрис мај му но ве гла ве. Сад су на ре ду би ле обр ве.

освр нуо се умет ник ра до сно по пе ћи ни, то га тре нут ка див но оба сја ној, 
спу стио ша ке де вој чи ци на ра ме на и по са дио је да сед не на ка мен пре ко ко га је 
би ла пре ба че на вуч ја ко жа. Иза брао је за тим нај о штри ји и нај твр ђи кре мен, 
сли чан ши лу, са го ми ли це ко ја је ле жа ла у ку ту пе ћи не, и опре зно га уда ра ју ћи 
облут ком, стао је из вла чи ти обр ве пре ко кон ту ре већ оцр та не ме ком кре дом. 
Ра дио је ве што као ва јар, др же ћи ле вом ру ком кре ме но дле то, а де сном облу
так. ни је смео од ва ли ти ни јед не тру ни ви ше. Де вој чи ца је са стреп њом пра ти
ла ње го ве по кре те схва та ју ћи шта би зна чи ло уда ри ти ја че или укри во.

Све тлост је па да ла упра во на ме сто ко је је умет ник об ра ђи вао. Га ва ни је 
мо гла од ре ди ти да ли зрак пра ти оче ву ру ку или она иде за њим. умет ник је сад 
од ба цио облу так и, упи ру ћи из све сна ге де сном ру ком, по ку ша вао да оцр та 
очи и зе ни це. кад се сун чев зрак из гу био, би ле су и очи мај му но ве уцр та не. 
Гле да ле су исто она ко сет но са сте не као што гле да ју ина че док по сма тра ју де
вој чи цу ка ко се игра.

умет ник се уда љио ма ло од цр те жа и по сма трао га. Био је за до во љан као 
кад у ло ву по го ди звер, као кад обо ри оно га с ки ме се рве или кад срећ но пре
ко ра чи по нор.

Де ча ци су га че ка ли он де где их је оста вио. угле дав ши га, ста ли су ска ка ти, 
ва ља ти се по зе мљи, мо ли ти га да им на цр та на сте ни пти цу ко ју су хва та ли и да 
на цр та ка ко је про бо де на стре лом, и он им је го то во у хо ду на цр тао што су тра
жи ли. Де чач ки по ви ци ди вље ња, гром ки, слич ни хај кач ком по ви ку, ни су га 
пра ви ли гор дим. Чи ни ло се да је тај ло вац ро ђен сли ка рем знао вред ност сла ве. 
на не ки мут ни на чин слу тио је да ће и цр теж уре зан у сте ни вре ме из бри са ти, 
или ће га кри шом, но ћу, док оста ли спа ва ју, из греп сти кре ме ном за ви дљив ци, 
или мо жда су је вер ни су сед ко ме се и та цр тач ка спо соб ност Вра че ва и ње го ви 
цр те жи чи не не чим опа сним.

Чи ње ње ко жа

Су тра дан је не ко ли ко же на и де во ја ка при пре ма ло на ре ци ко же за чи ње ње. 
Ма ла де ца су се гре ја ла као жа бе у то плом му љу, пу за ла, док су њи не мај ке 
оштрим бе лу ци ма чи сти ле ко же из ну тра и ис пи ра ле их. ка да ко ју ис пе ру, 
про стру је по пе ску или сит ном жбу њу да се су ши. И не окре ћу је пре ма ве тру 
и сун цу уну тар њом стра ном ка ко би се, у ства ри, бр же ису ши ле, већ та ко да се 
ви ди дла ка и ко стрет. про стру и ужи ва ју гле да ју ћи их и при жељ ку ју ћи ово 
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или оно кр зно. И као што је сва ка уме ла да гле да, да ми сле ћи до но си за кључ ке, 
да осе ћа, та ко је уме ла, за чу до, да иза бе ре ко жи цу ко ја би јој нај бо ље при ста ја
ла. ој ха је че зну ла за ма лом зеч јом да нај мла ђој кће ри са ши је огр тач. Тај ха је 
при жељ ки ва ла јед ну вуч ју, ста ра јој се ме две ђа, ко ју је про сти ра ла крај ог њи
шта, већ би ла по де ра ла. Хон ли на мај ка је ба ци ла око на ко жи цу мла дог ко зо
ро га да је про стре под сво је бу ду ће но во ро ђен че. али сво јих же ља оне ни су 
пред ста ре ши ном на се ља и оста лим ста ри јим лов ци ма ис по ља ва ле, и кад су се 
ко же на ску пу де ли ле, узи ма ле су без ре чи ону ко ја им је до де ље на. Би ло ка ко 
би ло, оне су се сад осе ћа ле ра до сне као што би ва увек кад се лов ци не вра те 
пра зних ша ка из пла ни не.

пре три да на ста ре ши на на се ља је са звао збор и об ја вио:
– Сме ли, Тр кач и Срећ на ру ка има ли су да нас сре ће у ло ву: устре ли ли су 

че ти ри ву ка, пет ко зо ро га и не ко ли ко зе че ва. од да нас има ју пра во ићи у лов са 
нај ста ри јим и нај срећ ни јим лов ци ма.

Њих тро ји ца су за тим ис при ча ла, ко је ре чи ма ко је по кре ти ма и из ра зи ма ли ца, 
о срећ ном и рет ком слу ча ју ка ко су, док су по ста вља ли зам ке у шу ми на да ле кој 
ви со рав ни, угле да ли чо пор ву ко ва. Ву ци су, као да игра ју не ку за мр ше ну зве ри њу 
игру, кр ста ри ли по ви со рав ни, ишли укруг, за тим се ску пља ли у го ми ли цу, опет 
се ра зи ла зи ли и ску пља ли, ми мо и ла зи ли се до ти чу ћи се бо ко ви ма, њу ши ли се и 
он да, као да су се за не што при пре ми ли или о не че му до го во ри ли, по че ли ва жно 
си ла зи ти низ бр до на ко ме су би ли. Ишли су је дан по је дан, за ми шље ни али од
луч ни. Мла ди ћи су ста ли у за се ду бли зу ста ба ла уз ко ја би се да ло ус пу за ти ако 
бу де не во ље. на о ру жа ни ко пљи ма, стре ла ма и ба ца чи ма ка ме ња, на па ли су их ка да 
су се ву ко ви то ме нај ма ње на да ли. ур ли чу ћи од бо ла, ра ње не зве ри су још ма ло 
по тр ча ле и па ле, док су дру ге, пре пла ше не, од ју ри ле у пла ни ну.

И на ди вљач су то га истог да на са свим нео че ки ва но на ба са ли. на сме је се 
та ко по не кад сре ћа на лов ца па га по сле ду го за бо ра ви. по што су их би ли про
гла си ли лов ци ма, оштрач им је ско ро са жа љи во ре као:

– Сме ли, Тр кач и Срећ на ру ка вра ћа ће се сад ду го без ло ва. Ди вљач ће око 
њих да ле ко оби ла зи ти.

Ме ђу же на ма на ре ци би ле су и њи хо ве мај ке, али оне ни јед ном ре чи ни су 
по ми ња ле под виг сво јих си но ва ни ти ис ка зи ва ле же љу да њи ма при пад ну нај
леп ше или нај ве ће ко же. Њи ма је би ло до вољ но што је њи хо ву де цу у пла ни ни 
дво стру ка сре ћа сна шла: и сре ћа у ло ву и сре ћа да не до ђу из ње га ра ње ни или 
да не оста ну мр тви у пла ни ни.

Ре ка, ве ли ка до бро твор ка ло ва ца, лу та ла је по пе ско ви том на но су, бе жа
ла у ши пра ге за бо ра вља ју ћи да се вра ти у глав ни ток, где су же не ра ди ле. 
Соч на и ду гач ка ста бла обал ског би ља чи ни ла су се Га ви, ко ја је гле да ла све 
оком сли ка ра, као кљу но ви бар ских пти ца, а окру гло за гре ја но обал ско ка ме
ње ли чи ло јој је на по дре ма ле склуп ча не жи во ти ње. Ин сек ти су крај де вој чи
це час про ле та ли као стре ле, час леб де ли у ва зду ху, дрх те ћи као у гро зни ци. 
она их је до бро рас по зна ва ла. Та вре те на ста жу та бу ба што се за ле ће у не
дра, у све же ко же на оба ли, опак је створ, од чи јег ује да гла ва по ста је као у 
гла ва тог Ге на; ти све тло мр ки и сме ђи ин сек ти, што ју ри ша ју на биљ ке гу бе ћи 
се у слат ким по но ри ма цве то ва, жи ве не да ле ко од пе ћи не ње ног оца, у ду пљи 
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др ве та. Друг гла ва тог Ге на је јед ном гла ву не ког де ча ка гур нуо у ту ду пљу и 
по сле је де чак, из у је дан, не ко ли ко да на био за тво ре них очи ју, уса на као у ка кве 
звер ке и је два га је Тра вар спа сао.

Ма ло по да ље од ви ра где су же не ра ди ле, у мо кро ме пе ску и му љу, ра сло је 
огром но ли шће, ве ли чи не три пу на ме се ца, ср ца стог об ли ка, као ка ква ли сна та 
пра шу ма, про сти ру ћи се све до мо дро зе ле не тра ве, слич не коњ ским ре по ви ма, 
та ко ђе из ра сле на иви ци пе ска и во де. кад би по ду нуо ве тар, круп но ли шће би 
по ка за ло сво је на лич је, бе ло као пре гр шти зе мље што се ви де ла ов деон де у 
па зу ху сте на; а зе ле ни ре по ви би се за мр си ли. Же не су га зи ле ре ку и до но си ле 
де ци бо ко ре те ду гач ке тра ве да би се њо ме за ба вља ла, а не ке су бра ле круп но 
ср ца сто ли шће и ста вља ле до јен чад на ње га као на ко жу.

Га ва је с оста лим од ра слим де вој чи ца ма по ма га ла же на ма да чи сте ко жу, 
уми ри ва ла де цу, а чим би тре ну так би ла сло бод на, ша ра ла је пру том по ме кој 
обал ској зе мљи. по не кад се ни је мо гло од ре ди ти шта ша ра пред ста вља, по не
кад су то би ли цр те жи ин се ка та и ср цо ли ког ли шћа, ко је је ту у бли зи ни из о
бил но ра сло. не ке же не су ба ца ле не спо кој не по гле де на цр те же: за што кћи 
Вра че ва цр та ту, по ред њи хо ве де це. Је ди но их је ува же ње пре ма умет ни ку уз др
жа ва ло да не рук ну на Га ву, али су узи ма ле сво ју де цу и ста вља ле је да ле ко од 
де вој чи них цр те жа. Са мо је До ји ља узе ла Га ви ну гла ву, за гњу ри ла је у сво ја бо
га та не дра и нај мла ђег си на диг ну ла са пра ве ли ске и ста ви ла по сред на цр та не.

За вре ме пре да ха же не су ишле низ ре ку га зе ћи во ду до ко ле на. од ла зи ле 
су чак до за ви ју та ка, где је во да че љу сти ма ла ко ми јим од ла вљих би ла на не
ко ли ко ме ста по је ла оба лу. по сма тра ле су су је вер но ка ко су ње ни зу би од
гри за ли ве ли ко ка ме ње ого ле ва ју ћи ко ре ње вр ба ко је су ра сле дуж ре ке у не
до глед, те се од њи хо вих кру на чи ни ло да су зе лен ка сти ме ки обла ци по ле гли 
око оба ле.

Го ре из над же на ди за ла се ка ме ни та пла ни на, са ко је се ве ко ви ма ка ме ње 
ро ни ло и сит ни ло, по ста ју ћи при реч ној оба ли пе сак и ме ша ју ћи се са шљун
ком што га је ре ка до но си ла ис под ле де ног гу ште ра. по сле ма ло хо да се ле би 
на тра ву и по сма тра ле сте ну на ко јој су жи ве ле и не зна ју ћи по не кад ка ква је 
гле да на са под нож ја. Тру ди ле су се да на ђу на њој ста зе ко ји ма су се спу шта ле 
до ре ке, чу де ћи се ка ко је сте на сва као ухва ће на у ре шет ка сту зе ле ну мре жу. 
уз ви ки ва ле су ка да про на ђу по зна то др во или жбун или ша тор или ула зе у пе
ћи не, ко ји су се, гле да ни из под нож ја, цр не ли. пред плод ни ном пе ћи ном би ла 
је ши ро ка ка ме на над стре шни ца. плод на је под њом стал но и жи ве ла ула зе ћи у 
пе ћи ну са мо кад за ду ва ју хлад ни ве тро ви. пред ој хи ном пе ћи ном ра стао је 
жбун уза сам улаз, а он се ши рио као ле вак и ли чио на ве ли ку раз ја пље ну че
љуст, ма да је из бли за та че љуст би ла при јат но ста ни ште, са три стра не за кло
ње на од ве тра, а с че твр те ши ро ко отво ре но пре ма до ли ни и да ле ком ви ди ку.

на јед ном је не ко ли ко њих углас ре кло:
– Вра че ва пе ћи на!
Гле да ле су је ћут ке. улаз у њу се про сти рао два де се так ко ра ча ја и по не где 

био ви сок да је чо век мо гао без са ги ња ња ући. И пред њом је би ла ка ме на над
стре шни ца ши ро ка ко ли ко кру на ста ро га др ве та. Из под нож ја им се чи ни ло 
да су све те пе ћи не и ка ме ни тре мо ви не при сту пач ни, да би у њих мо гла са мо 

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

830

пти ца уле те ти или за лу та ти са мо звер и ди вљач, и чу ди ле се ка ко се не ви де и 
пре двор ја, ка ме ни та или об ра сла тра вом, где им се де ца игра ју и где и оне та ко 
че сто се де на сун цу.

ни су би ле ни при ме ти ле да су сти гле до дав но од ва ље не сте не, ве ли ке да је 
де сет ма му та не би мо гло по ме ри ти, иза ко је је би ла Ве шта ко ва ра ди о ни ца, 
сме ште на у ша то ру по диг ну том у са мом под нож ју Бе лих пе ћи на. Сто ти нак ме
та ра ни же од ка ме ни тог за кут ка гдје је жи ве ла плод ни на по ро ди ца он је пред 
ша то ром до те ри вао шкољ ке за на кит. не ко ли ко де во ја ка је по тр ча ло пре ма 
ње му и као уко па но ста ло по сма тра ти ка ко ра ди. узи ма ле су об ра ђе не шкољ ке, 
ста вља ле их на дла но ве и раз гле да ле за ди вље но као да им је зве зда с не ба па ла у 
ру ке. Би ле су опа ље не сун цем, ми ри са ле су мла до шћу, и мла дић ди же гла ву и 
на свих не ко ли ко на јед ном на сме ши се че жњи во. Би ло му је вре ме да са ња, да 
по же ли не ку се би за же ну. Ма да ме ђу њи ма ни је би ло оних ко је му се у сну при
ви ђа ју, при вла чи ле су га и те сво јом мла до шћу.

Тек што су се же не би ле вра ти ле ра ду, не да ле ко крај по то ка је за ја у ка ла, 
ло ме ћи ру ке, мла да угљо о ка Хон ла, ко ја је, ма да оче ку ју ћи де те, све ју тро ипак 
ра ди ла. Све же не су по ју ри ле к њој, оп ко ли ле је као што се оп ко ља ва са мрт
ник, за тим се ужур ба ле, јед не бра ле це ла на руч ја ср ца стог ли шћа, дру ге за хва
та ле дла но ви ма во ду с ре ке и по ли ва ле је. плод на је ка за ла ти хо же ни крај се бе:

– Хон ла, кћер ка ој ве, ра ђа пр во де те. Ње на се стра је ра ђа ју ћи умр ла.
– ко ли ко има пе ћи на и ша то ра, то ли ко је же на умр ло ра ђа ју ћи – при хва

ти ла је дру га.
Га ва и дру ге де вој чи це за ћу та ле су и са стра хо по што ва њем и за гле да ле се у 

да љи ну. не ке су чвр сто за тво ри ле уши ша ка ма да не чу ју ја у ке и му кло сте ња
ње Хон ле, ко ја је, као и ње на се стра, у му ка ма до но си ла де те на свет. обал ске 
пти це су из ле та ле из ше ва ра, лу па ле кри ли ма: де ца оста вље на од мај ки ври ска ла. 
не ке де вој чи це и де вој ке су по ку ша ва ле да се про би ју кроз круг же на ко ји је 
окру жи вао по ро ди љу. она би се ма ло сми ри ла, и ка ко би и же не око ње за ћу та ле, 
чуо се опет раз го вет но жу бор во де и шу мор ли шћа.

Же не су је два успе ва ле да од стра не ра до зна лу де цу, час је ша љу ћи до Ве
шта ко ве ра ди о ни це, час го ре у на се ље да до не су ову или ону ствар чи цу. Да не 
ми сли мо ра ли Хон ла умре ти као и ње на се стра, ка ко су ма ло час оне две же не 
ша пу та ле, Га ва је узе ла ко жу ко ју је по ро ди ља ма ло час уре ђи ва ла и на ста ви ла 
је чи сти ти. при дру жи ле су јој се и дру ге де вој чи це ис ка зу ју ћи та ко са у че шће 
пре ма Хон ли, ко ја је опет по че ла ја у ка ти. Де вој чи це су се при та ји ле: хо ће ли 
опет до ћи онај стра шни ја ук као пре не ко ли ко да на ка да је ра ђа ју ћи умр ла же на 
ко ја је има ла већ че тво ро де це. И тај ја ук је не где око под не до шао. Ње му се при
дру жио и До ји љин.

по сле то га је на ста ла не из др жљи ва, пре те ћа ти ши на не ко ли ко ча са ка, чак 
су де ца, за чу ђе на, пре ста ла пла ка ти. За тим је за ва пи ла Хон ли на мај ка и за њом 
све же не, као кад звер поч не ур ли ка ти па јој се и дру ге при дру же. Све су про су
ле ко се по гру ди ма и пле ћи ма у знак жа ло сти за пре ми ну лом мла дом же ном ко ја 
је до ма ло час наг ну та над ви ром ра ди ла за јед но с њи ма. а До ји ља др же ћи у ру ци 
но во ро ђен че већ оста ло без мај ке ре че по ка зу ју ћи свог ма лог си на:

– не ка га Га ва по не се до пе ћи на, До ји ља мо ра но си ти но во ро ђен че.
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Га ва по ди же де те са на цр та не ли ске и по ђе пре ма пе ћи на ма кри шом се 
освр ћу ћи. као ра ње на звер, за ви ја ла је ој ва и ње не две се стре по ред мр тве Хон ле.

Га ва ту ноћ ни је мо гла за спа ти. пр во се чу ла ре ка ја сни је не го обич но. она 
је жу бо ри ла: Хон ла, Хон ла, као да је ца за по кој ни цом. по сле то га су по че ле ху
ка ти со ве. пр во она из ја ру ге где се де ца обич но игра ју ло ва га ђа ју ћи то бо
жњим ко пљи ма и стре ла ма па ње ве про гла ше не за кур ја ке и ме две де. по сле она 
крај пе ћи не ла вље Че љу сти и, на по слет ку, со ва из бо ро ве че сте иза на се ља. Га ва 
им је рас по зна ва ла гла со ве: јед на је пра ви ла ду ге стан ке иза гла ше ња и гла ше
ња, дру га се ја вља ла ви ше ту жно не го стра шно, а тре ћа је има ла глас про му као 
и пре те ћи. Тек што су се со ве на про ро ко ва ле, не гдје ви со ко у пла ни ни по че ли 
су ур ла ти пси и кур ја ци. ни је се зна ло да ли се ме ђу соб но бо ре или на па да ју 
не ко га тре ћег. Њи хов ур лик се час уда ља вао, час при ми цао пе ћи на ма, уда ља
вао и при ми цао. Га ва се по ла ко из ву кла из ме ђу те ла де це уз ко ју је спа ва ла и 
по шла пре ма из ла зу. не ко ко ме је ста ла на но гу ја ук нуо је, али се ни је пот пу но 
про бу дио. она је ста ла на из лаз по сма тра ју ћи Мр твог бра та. пи сак не ке ма ње 
пти це од јек нуо је у но ћи као у пра зној пе ћи ни.

Се ћа ња

Смрт Хон ли на иза зва ла је рој се ћа ња у де вој чи ци. Два нај ста ри ја Ве шта ко ва 
бра та, си но ви плод не, две го ди не пре то га би ли су по ги ну ли у ло ву. Ви де ћи да 
се дру ги лов ци вра ћа ју без њих, по там не ли у ли цу због то га гу бит ка, не че ка ју
ћи да јој из го во ре ка ко их је из гу би ла, плод на је ста ла на об ро нак и за ја у ка ла 
уда ра ју ћи се пе сни ца ма у гру ди, по тр бу ху, по сле по оч ни ца ма. Мај ке по ша то
ри ма и пе ћи на ма ска ме ни ле су се од ужа са. плод ни ни ја у ци су их на го ни ли да 
се се ћа ју смр ти сво је де це, да на кад су и на би ла рас трг ну та кан џа ма зве ри. Де ци 
су они за да ва ли ви ше стра ха не го гр мља ви на, или ри ка ла во ва и за ви ја ње ша
ка ла. Ис ку пи ла су се ипак крај ње на об ро нак и по сма тра ла је. а плод на би ко ји 
тре ну так по ћу та ла па опет по чи ња ла про му кло да за ви ја, до че кав ши та ко да се 
Мр тви брат, огро ман, кр вав, по ја ви над рав ни цом. Та да је упу ти ла сво је ја у ке и 
пре ма ње му, ноћ ном по гла ви ци не ба, пред чи јим су сја јем пле ме на зве зда бле
де ла и во де отва ра ле све ко ли ке очи.

Га ва је то слу ша ла се де ћи по крај ој хе, ко ја је на те ме на сво је нај мла ђе де це 
би ла спу сти ла дла но ве као да би да их за шти ти. ноћ је би ла ина че хлад на, а од 
ја у ка оја ђе не плод не по ста ла је још хлад ни ја. Де ца су се за вла чи ла под ко же, 
же не су до да ва ле на ва тру др ва – и да би би ло то пли је и да би ода гна ле смрт, 
ко ја, ве ро ва ле су, бе жи од ва тре као звер, бу ду ћи и са ма слич на зве ри. осе ћа ле 
су мут но да се њој не мо же ума ћи, али се бар мо же с њо ме бо ри ти, као што су се 
то ли ко пу та бо ри ле са гла ђу и дру гим не да ћа ма.

Ве штак, ко ји је већ ула зио у мла дић ко до ба и био пр ви по сле по ги ну ле бра
ће, не зна ју ћи да се бо ри са соп стве ним бо лом ни са ва па ји ма мај ке, за ви тлао је 
у ноћ ни про стор не ко ли ко ка ме ни ца, као да је хтео раз мр ска ти гла ву не ма ни 
што се над не ла над ње га и мај ку и над на се ље. Га ва је са зеб њом ослу шки ва ла 
ка ко се ба че но ка ме ње оти ску је ни за сте ну и ка ко по не ко шум но па да у во ду.
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Док је слу ша ла у но ћи плод ни не ва па је, у ду ши Га ве, ко ја је већ на слу ћи
ва ла ма те рин ске не во ље, про бу ди ло се се ћа ње ка ко је плод на, ко ја је ина че 
ла ко ра ђа ла, ку ка ла и кад је до но си ла на свет по след ње де те. али, се ћа ла се 
де вој чи ца, то ку ка ње ни је бу ди ло ужас. Слу ша ју ћи га, и же не и лов ци су се 
при ја тељ ски сме ши ли. Сме ши ла се и ој ха. Ре кла је:

– плод на ће има ти још јед ног си на.
кад се за чуо за тим си ло вит плач де те та, ој ха је до да ла:
– Син је, та ко си но ви пла чу.
у ду ши Га ви ној ство рио се та да не ки му тан за кљу чак да се ја у  че и кад се 

де ца до но се на свет и кад се гу бе, и не жност јој је за пљу сну ла ср це, а у исто вре
ме је по ди шла је за. Чу ла је утом ти хи глас мај ке:

– И Га ва је на му чи ла ој ху.
по сле то га де вој чи ца ни је мо гла још ду го за спа ти. И дру га су се де ца и же не 

око ње вр те ли. нај зад су сви по ста ли мир ни. И ој ха је већ ди са ла ду бо ко сти
шћу ћи уза се по след ње де те. Га ва је по тра жи ла та ко ђе ме ста на ње ним не дри ма. 
Спо ља је ула зио про хла дан по ве та рац њи шу ћи жбун, ко ји је био на шао ма ло зе
мље у пу ко ти ни ка ме ног до врат ка и за ко ји су же не ве ро ва ле да ће им до не ти 
сре ће, да је ве сник или де це или из о би ља ло ва у на се љу, или из о би ља во де у ре ци.

Га ва је за тво ри ла очи у же љи да за спи, али јој се сли ке све да ље на ме та ле. 
Ис кр сла јој је пред очи ноћ из де тињ ства кад су кур ја ци би ли на па ли пе ћи не. 
Ве тар је фи ју као, глад не зве ри ур ла ле. ужа сну те же не, му ва ју ћи се, ста ле би јој 
сад на но гу, сад на ру ку. нај хра бри ја је узе ла рас плам сан уга рак, ди гла га из над 
гла ве и из не ла на улаз. пла мен је осве тлио жбу ње и сте ње. Га ва је на зре ла јед
ног кур ја ка ка ко уз ми че пред пла ме ном, али на сат ке, још ре же ћи. Ње го ве очи, 
чи ни ло се де вој чи ци, пра во су у њу по гле да ле. И дру ге же не и лов ци су за оном 
же ном иза шли на за ра ван с ог њем у ру ка ма. Вук, ко ји је нај пре уз ми цао на сат ке, 
окре нуо је на јед ном ле ђа и по шао пре ма шу ми.

За тим јој је па ла на ум не ка стра шна ме две ђа ко жа. Ста ја ла је кр ва ва на за
рав ни пред пе ћи на ма. Че ти ри сна жна лов ца су је до не ла на мот ки и, ба цив ши 
на зе мљу, ду бо ко одах ну ли. Га ва још ви ди го ми лу де це ко ја ска чу око све же жи
во тињ ске ко же. Че сто је и Га ва, на рав но, с оста лом де цом игра ла око ко жа до
не тих из ло ва. То мо жда и ни је би ла то ли ко ра дост што је лов био бо гат ко ли ко 
оби чај да се та ко чи ни у част ло ва ца ко ји су има ли сре ће.

Га ва се ма  ло за не се у сан, а ли се не ко за ка шље, не ко про ме шко љи и 
сли ке опет на ви ру, бу де се се ћа ња из нај ра ни јих да на кад је још ишла го ли
ша ва: лов ци по ла зе у пла ни ну с ко пљи ма чи ји вр хо ви си ја ју. не ко ви че ка ко 
се сви ња лу та ли ца по ја ви ла бли зу пе ћи не Со ви но око. За по јас му је за де ну
то се чи во од кре ме на. Ве тар им сви ма мр си ду гу ко су. Ту сли ку по ти ску је 
се ћа ње ка ко се сре та, у ли це, са зми јом. Зми ја за ба цу је гла ву, па ла ца и гле да 
је у очи. Де вој чи ца се не усу ђу је да се на њу ба ци ка ме ном – мо же не по го
ди ти, а зми ја је на па сти.

Га ва ста вља још ду бље гла ву у ој хи на не дра и осе ћа ка ко јој она спу шта ру
ку на те ме и при вла чи је још бли же к се би. И ту по чи њу са мо де ло ви раз би је них 
сли ка – јеж умо тан у ли шће, су ва рак ко јим се игра као с де те том, ста ри шим
пан зо се љу ља на гра ни. не ки пи скав деч ји глас мо ли:
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– Тај ха хо ће на по ље! Тај ха хо ће на по ље!
не ко де те бун ца у сну:
– До ји ља је укра ла Хон ли но де те.
на по слет ку све се мр си, и Га ва за спа.

ој ха че шља Га ву као де вој ку

ој ха је во ле ла да са ња ри. То се ви де ло већ и по ње ном др жа њу, по гле ду и осме
ху. Би ла је ви ша и та ња и у ли цу не жни ја од оста лих же на у на се љу. оне су по 
сво јим ка ме ним за ку ци ма за ви дљи во шу шка ле:

– ода кле ој ха ра ђа! она је без бо ко ва.
ој ха је има ла ви ше сми сла за чи сто ћу не го што је у на се љу би ло обич но. 

Ра су ти пе пео око ог њи шта ску пља ла је дла но ви ма или за ћи шћа ва ла гу жва ма 
су хе тра ве. она је че сто од во ди ла сво ју де цу на ре ку и пу шта ла да се у пли ћа ку 
за ба вља ју. Иако си ро ма шно, ис ку ство јој је ипак го во ри ло да де ца бр же за спе 
кад су би ла у во ди и да не ма ју пли ко ва ни ти оспи ца по те лу.

Га ва се увек се ћа ла тих брч ка ња у ре ци, ко ја је би ла ве ли ко бо гат ство ње
но га де тињ ства. Иако тек по те кла с из во ра, бе ло пе ћин ска ре ка је нео бич но ли
чи ла на ре ке при уто ку због ве ли ке ко ли чи не ка ме ног на но са до ва ља ног ис под 
ле де ног гу ште ра, где се ра ђа ла. по кри ва ју ћи шљу нак и обло ка ме ње око из во
ри шта тан ким сло јем во де, пре тва ра ла их је у бес крај но ша ре ни ло на ра дост 
де те ту ро ђе ном за сли ка ра. Ма ло да ље је ду бла там но зе ле не ви ро ве да би, по де
лив ши се у ру кав це, по но во је два сти гла да оро си пу та ње ко ји ма је ишла. по не
где је по два де се так ко ра ча ја то ну ла под шљу нак при ка зу ју ћи се због то га де
вој чи ци као жи во би ће, и опет се ја вља ла и пра ви ла у ка квој плит кој удо ли ни 
ба ру, ко ју је Брат ог ња че сто пре тва рао у бо га ту сли кар ску па ле ту. на и шав ши 
у свом то ку на жи ле и круп но ка ме ње, пра ви ла је ма ле во до па де. Зна ла је ра до
зна ло да лу та по обал ском ше ва ру и жбу њу. у то ме ње ном лу та њу Га ва ју је че сто 
пра ти ла тра га ју ћи за гне зди ма бар ских пти ца и за жа ба ма ко је су се сун ча ле по 
раз гре ја ном шљун ку и гле да ле де вој чи цу бу ља вим пра зним очи ма.

у де тињ ству се већ спри ја те љив ши са ре ком, Га ва је зна ла све те ње не ру
кав це и оазе пу не ме ких и сив ка стих кру на вр ба; зна ла је оку ке где је во да оста
вља ла на оба ли тра го ве сво јих зу ба; зна ла је ви ро ве где се нај бо ље огле да и по
зна ва ла ушћа свих хуч них при то ка. ка ко је во да не пре ста но жу бо ри ла као 
што се не пре ста но ди ше, ли чи ла је Га ви и због то га на жи во би ће.

Јед ног ју тра, док је би ла с мај ком крај ре ке, осе ти она нео бич но уз не ми ре
ње. И сме ја ло јој се и пла ка ло у исто вре ме. Има ла је же љу да ју ри, да се пе ње уз 
др во, да лег не под је дан од ма лих во до па да, а би ла је ма лак са ла као да је цео дан 
хо да ла. на сла ња ла је сад је дан, сад дру ги образ уз ми ши цу ужи ва ју ћи у то ме 
до ди ру. при ви ја ла је ме ко и глат ко ли шће уз че ло, уз гру ди. па да ли су јој на ум 
ли ко ви де ча ка и мла ди ћа.

по шла је низ ре ку до ој хе, ко ја је на ви ру чи сти ла ко жу. ле гла је крај ње у 
плит ку во ду по сма тра ју ћи не бо, ви ли не ко њи це, зла та сте му ши це и леп ти ре. 
То бо гат ство бо ја опи ја ло је ма лу сли кар ку.
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– не ка Га ва уста не из во де! – за по ве ди ла је ој ха, за чу ђе на ње ним по на ша њем.
Га ва је по слу ша ла, али као у сну. по глед јој је сад при ву кла игра све тло сти 

на ма ти ци: ре ка се пру жа ла у да љи ну, из ву кав се из из во ри шног ка ме ња ра, као 
огро ман змиј ски цар раз гре јан на сун цу. не да ле ко на из гу бље ном ру кав цу во
де ни цве то ви су отва ра ли сво ја сун ча на ср ца. не што слат ко про стру ја ло је 
кроз Га ву. Во ле ла је у том ча су Бра та ог ња, во ле ла ре ку, во ле ла је се бе са му. 
осе ћа ла је ка ко по сто ји, и то ме се ра до ва ла.

За га зи ла је у врео пе сак и ра су ла ко су. Брат ог ња је за вла чио вре ле пр сте у 
ње не по ве тар цем раз ве ја не чу пер ке, ста вљао јој гла ву на гру ди, љу био јој че ло и 
ми ши це. де вој чи ца је на јед ном ври сну ла:

– Га ву је не што ра ни ло.
ој ха опа зи ка ко гу ште рак ру бин ске бо је скли зну низ лист Га ви не но ге, па 

за њим још је дан и још је дан.
ој ха се се ти јед ног то плог да на из сво је мла до сти, Бра та ог ња у сре ди шту 

не ба раз бук та лог као ва тра под стак ну та су вим гра њем, вре лог ка ме ња крај 
во де, не ја сног уз не ми ре ња и стра ха кад је опа зи ла да јој се до го ди ло оно што 
се са да до го ди ло Га ви. она при ђе де вој чи ци, при ви је не спрет но, са ту гом уза 
се, за тим јој ко се са ви и по ди же над че ло као кру ну.

– Га ва је по ста ла де вој ка – ре че јој мај ка сет но, не гле да ју ћи је. у ше ва ру 
по крај во де чу ле су се бар ске пти це. не где ви со ко, ви со ко у не бу кру жио је 
орао. не ки ја сан, од јед но га влак на ис пре ден глас пе вао је у не да ле ком жбу ну, 
раз го вет но се из два ја ју ћи из окол ног шу ма и жу бо ра. ој ха об у хва ти то плим 
по гле дом вит ки, а сна жни стас сво је де вој чи це и ре че уз дах нув ши:

– Га ва ће јед ном би ти мај ка и ра ђа ће као плод на ла ко, у пла ни ни.
– Га ва ви ше во ли да цр та – оте же се де вој чи ци ро ђе ној да бу де сли кар.
а ој ха, као да то ни је чу ла, од ло ми не ко ли ко оних огром них ср ца стих ли

сто ва и ста ви их у хла до ви ну под др ве том.
– не ка Га ва ле жи док се Мр тви брат не поп не над рав ни цу.
Де вој чи ци се и пе ва ло и пла ка ло од мут ног бо ла. пред њом је за леб део лик 

Бу ков, ње го ва ши ро ка ра ме на. Ро ји ле су се и пре ме та ле бр зо као ви лин ко њиц 
сли ке ка ко се Бук њи ше о гра ни, ка ко ви че на об рон ку у за ма гље ну пла нин ску 
да љи ну. при ви ђао јој се и Ве шта ков осмех. И гра бљи ве очи дру гих мла ди ћа.

ој ха је оста ла с њом крај ре ке све док се Мр тви брат ни је по пео над рав ни цу. 
на ста ви ла је да чи сти ко жу се ћа ју ћи се ме се чи не у но ћи ка да је ра ђа ла Га ву и 
ју тра ка да су јој же не са пе ћи не до не ле слат ких бо би ца и ка ко су до ла зи ле да 
под сти чу ва тру о ко јој се она бри ну ла, све док сен ке ни су па ле под др ве ће, и ка ко 
је сли кар, ми мо оби ча ја свих оче ва у на се љу, до шао то га ју тра, узео де вој чи цу у 
сво је ве ли ке али спрет не ру ке, на сме шио се на њу и опет је спу стио крај ој хи
них не да ра.

по ла ко су се за тим ма ти и кћи по пе ле до на се ља. Бук је се део пред ко ли
бом и гла чао ко ма дић кре ме на. опа зио је ка ко Га ва са де ти њом гор до шћу но си 
кру ну там них вла си, али и не ка ко пре пла ше но, као да су јој ста ви ли птич је 
гне здо пу но ја ја на гла ву па се бо ји да јој не пад не на зе мљу.

– Га ва је ле па – ре као је по лу гла сно и пра тио је по гле дом све док ни је за ма
кла за ка ме ни гре бен иза ко га је ста но ва ла.
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Га ви на пе ћи на

Што је би ва ла ста ри ја, Га ва је све ви ше же ле ла да и она има сво ју пе ћи ну као 
њен отац, да уре зу је по ње ним зи до ви ма ка ме ним ре за чем цр те ко је во да и ве
тар и људ ске сто пе не ће из бри са ти. лу та ју ћи креч њач ком пла ни ном где су би ле 
Бе ле пе ћи не, пу ном вр та ча и ја ма, про це па, уду бље ња, у сва ки тај про стор сли
чан пе ћи ни за ви ри ва ла је про ба ју ћи кре ме ном мо же ли се сте на за па ра ти. ни је 
би ло ја ме где ни је по ву кла цр те или где ко ма дом мек ше сте не ни је по твр ђој 
на цр та ла лист, гми зав ца или не што што ни са ма ни је зна ла шта је. пр во су то 
би ли цр те жи не ве шти као код сва ког дру гог де те та.

– Га ва уме да на цр та ме две да као у пе ћи ни код Вра ча – по хва ли ла се по сле 
сво га пр вог цр те жа у сте ни.

– Га ва је на цр та ла бр до – при ме тио је Бук.
– не ка Бук на цр та ме две да ако уме!
– Бук ни је врач – од го во рио је де чак.
у вре ме кад се по че ла че шља ти као де вој ка, цр те жи су јој би ли си гур ни ји и 

њи ма се све ви ше за но си ла. кад ој ха оде по слом на ре ку, она по бег не до пр ве 
ја ме и та мо цр та не што што би тре ба ло да бу де мај мун или со ва или ка кав ин
сект. Све те ма ле пе ћи не би ле су, ме ђу тим, на уда ру ло ва ца и де це, а Га ва је че
зну ла за јед ном ко ју би са мо она зна ла, чи је би све зи до ве пр во иша ра ла па тек 
он да по зва ла оца да ви ди.

Јед ном је, лу та ју ћи за ба че ном па ди ном об ра слом кле ком и ста рим ви со ким 
че ти на ри ма, за пе ла но гом о ка ме ни про цеп. узе ла је мот ку да из ме ри ко ли ко је 
ду бок и мот ка је кроз ње га про шла, а ни је до хва ти ла дна. ле гла је тад по тр бу
шке на зе мљу и, при љу бив ши уста уз пу ко ти ну, вик ну ла сна жно као на об рон ку. 
отуд се ода зва ло као из пе ћи не. Био је то за њу до га ђај ве ћи не го за вре ме гла
ди на тра па ти на сла дак ко рен или ша чи цу бо би ца и ди вљач. узе ла је ве ли ки 
облу так и ста ла уда ра ти по сте ни, сто пу по сто пу, па жљи во ослу шку ју ћи. Јест! 
пе ћи на је. Ту јој у бли зи ни мо ра би ти улаз. Ма ло по сле и на шла га је за кло ње
ног ру ка ви ма ста ре је ле.

од ра сла на Бе лим пе ћи на ма, са лов ци ма, ни је ушла уну тра сло бод но – мо
жда зве ри у њој де ле плен, мо жда је на пу ште на гроб ни ца љу ди ко ји су не кад 
жи ве ли у то ме кра ју. нај пре је уба ци ла кроз улаз не ко ли ко ка ме ни ца: глас жи ва 
ство ра ни је се ода звао. ушла је опре зно не ште те ћи је ли них те шких ру ка ва, ко ји 
су улаз за кла ња ли од по гле да про ла зни ка. Све тло шћу што је па да ла кроз про
цеп пе ћи на као да је би ла рас по лу ће на, у ње ном дну се све тле ла ве ли ка ру па 
слич на оној кроз ко ју се код Вра ча ула зи ло из пре двор ја у дру гу, уну тар њу, пе
ћи ну. Де вој чи ца сад сло бод но за ко ра чи у пр ви део, пре ђе га и по гле да кроз све
тли отвор. ни њен отац ни је мо гао ни шта бо ље по же ле ти – дру ги део био је 
све тао и ви сок. не ка иш че зла во да по нор ни ца га је хи ља де и хи ља де, мо жда 
ми ли о не го ди на ко па ла, гла ча ла, кло ко та ла у ње му увек на исти на чин, ју тром 
и ве че ром, и он да оти шла да ље. кроз ко си отвор на та ва ни ци па да ло је то га 
тре нут ка не ко ли ко сно по ва бла ге све тло сти.

Га ва је ушла и у дру ги про стор пе ћи не и ста ла ска ка ти као мај му ни ка да се 
игра ју. оштрим кре ме ном, ко ји је увек но си ла са со бом ка да је ишла у по ход на 
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пе ћи не, за гре ба ла је пе ћин ски зид цр том из ло мље ном као му ња и по но во по че
ла ра до сно ска ка ти. а он да се на гло уозби љи ла, по ста ла го то во сет на и по че ла 
уцр та ва ти у ка мен цвет ло ква ња, ко ји је то ли ко пу та по сма тра ла на уда ље ној 
ба ри што ју је Брат ог ња оба си пао зла том. Тај цвет је она, ја сно оцр тан, ви де ла 
још ра ног де тињ ства кад год би скло пи ла очи. Био је он пред њом као го тов 
цр теж још док је ста јао на за мр лој во ди отрг ну тог реч ног ру кав ца. Га вин по глед 
је пре сли ка вао од у век све што је и во да пре сли ка ва ла: ме сец, сун це, звер ке, 
леп ти ре и би ље ко је је око ње ра сло.

Тај во де ни цвет био је њен пр ви пот пун цр теж на сте ни. Де вој чи ца је ра ди ла 
ка ко је ви де ла да њен отац ра ди. пр во је ме ком сте ном на зна чи ла цвет, а он да је 
кре ме ном па жљи во из вла чи ла већ озна че не цр те. Ишло је то пр ви пут нео бич
но те шко, ма да су зи до ви ње не пе ћи не би ли мек ши не го зи до ви оче ве. Сва ки 
час би дле том укри во уда ри ла, сва ки час би се од ва ли ло ви ше ка ме на не го што 
тре ба. Смр ка ва ло се, а она још ни је би ла го то ва.

Та да су се на по љу за чу ли гла со ви Ге на и ола ха. Би ли су не где са свим бли зу. 
пре тр ну ла је од стра ха – све су де вој чи це за зи ра ле од њих као од зве ри. Ви ка ли 
су на не ко га, не што су му оти ма ли.

– Ген и олах из вр ше што на у ме! – му млао је Ген.
на пад ну ти ве ро ват но ни је хтео да им се по ко ри, јер се чу ло по сле њи хо вих 

прет њи ње го во за по ма га ње. про му клим гла сом је про му млао:
– олах и Ген су хи је не.
– Ген и олах из вр ше што на у ме.
опет се чу ло за по ма га ње на пад ну то га, за тим ола хов ур лик. Га ва је тај ур

лик по зна ва ла још од ра ног де тињ ства. она се на је жи од ужа са. не ко ли ко да на 
по сле то га ни је сме ла да иде у пе ћи ну, ни ти је ду го сме ла то га да на из ње да иза ђе, 
а још ма ње је сме ла ој хи по ве ри ти да је би ла све док Ге но вог и ола хо вог на си ља 
над не по зна тим.

олах је су тра дан ишао с мо дри цом под оком и гле дао сва ко га под му кло. 
Бо је ћи се да јој из ока не про чи та ка ко зна от куд му бе ле га, скла ња ла се под 
над стре шни цу код оца чим на сил ник на и ђе. Ме ђу тим, по сле не ко ли ко да на 
страх ју је про шао и опет је на ра чун ску пља ња др ва и би ља од ла зи ла у ку так, 
где се осе ћа ла срећ ни ја не го и кад се ди крај Вра ча док он сли ка и где јој се чи
ни ло да је ма ње са ма не го кад је са сви ма у на се љу. у пе ћи ни се сад све ду же за
др жа ва ла и би ва ла све не за до вољ ни ја кад је мо ра ла оста ти с ој хом да под сти че 
ва тру или да чу ва ма лу де цу и да им ши је оде ла. Чи ни ло јој се да јој не ко не пра
вед но кра де вре ме ко је би про ве ла ина че цр та ју ћи.

Чу ва ње де це и чу ва ње ва тре ни је био лак по сао. ако се ма ло за не сеш, де ца 
пад ну на жар или пла мен на го ри ко же про стр те око ог њи шта. Да би јој вре ме 
при јат ни је про ла зи ло, Га ва, ако ој ха ни је у пе ћи ни или ако спа ва, пре гле да 
шта же не чу ва ју по уду бље њи ма сте на. Ва ди и по сма тра ко шта не игле за про
ши ва ње ко жа, ко шта на и кре ме на се чи ва и ши ла, тан ке ре за че опу те за про ши
ва ње и су ха влак на пу за ви ца. у јед ном уду бље њу сте не ви ше ко же на ко јој је 
спа ва ла, ој ха је чу ва ла свој на кит: огр ли це од шкољ ки, за тим јед ну од оч ња ка 
не ке зве ри ко ју Га ва ни је мо гла по зу би ма по зна ти, ви суљ ке од кре ме на, го ми
ли цу пу же вље вих љу шту ра, су хе цве то ве па ви ти ко ји ма је ки ти ла ко су. Јед ном 
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је упра во би ла вра ти ла све ства ри на ме сто, про џа ра ла ва тру и по шла у пре
двор је ко ра ком ка квим иду они ко ји вре ба ју, а ој ха се ство ри на ула зу.

– ку да иде кћи Вра че ва?
ој ха је увек Га ву зва ла кће ри Вра че ва јер је то го ди ло и ње му и де вој чи ци и 

јер су сви у на се љу Га ву та ко зва ли, иако су се оста ла де ца зва ла по мај ка ма.
Де вој чи ца је ћу та ла јер још ни је био до шао час да сво ју пе ћи ну по ка же.
– Вра че ва кћи иде да тра жи цр ве ну зе мљу – ре кла је нај зад.
Тим од го во ром је уми ри ла ој ху, јер је она зна ла да Га ва обич но тра га оцу 

за зе мљом по треб ном у сли ка њу.
За и ста је то га да на ма ла сли кар ка би ла на у ми ла да оде до на ла зи шта цр ве

не зе мље, али овог пу та је на ме ра ва ла да је но си се би, за сво ју сли кар ску ри
зни цу. при су ству ју ћи че сто оче вом ра ду и при пре ма ју ћи му бо је, би ла је до
бро на у  чи ла ве шти ну њи хо вог спра вља ња и упо тре бе при сли ка њу. Зна ла је 
ка ко зе мљу тре ба сит ни ти и ме ша ти са жи во тињ ским са лом, зна ла ка ко тре ба 
др жа ти па ле ту. кад су лов ци би ли јед ном до не ли ло па ти це од ди вља чи Вра чу, 
за мо ли ла је оца да јој да јед ну. он је ре као:

– не ка Га ва узме и две.
– Мо же кћи Вра че ва њи ма бу ди ти огањ – сло жио је бла го на кло но ста ре

ши на на се ља Рвач, ко ји их је био до нео сли ка ру на дар зна ју ћи да му оне слу же 
као па ле те.

Га ва је осе ти ла не што као пр кос, као не ја сну са мо свест да мо же, као и њен 
отац, што дру ги не мо гу, да ће Рва чу већ по ка за ти да ли ће ло па ти ца ма бу ди ти 
ва тру. лов ци на Бе лим пе ћи на ма ни су мно го го во ри ли, а Га ва је го во ри ла још 
ма ње не го дру ги, чак је во ле ла да пре ћу ти и оно што је же ле ла по не кад ре ћи. 
И сад је про мр мља ла крат ко:

– Га ва ће бу ди ти ло па ти ца ма ва тру – и од не ла их је у свој ка ме ни ате ље, где 
је у уду бље њу сте не би ла већ са кри ла оста ле ства ри по треб не за сли ка ње.

Ра став ши се од ој хе, по шла је до на ла зи шта цр ве не зе мље, ка ко је би ла ре
кла, да је пре не се у сво ју сли кар ску ри зни цу. пут јој је био при ја тан: тре ба ло је 
пр во пре га зи ти три трав не оазе, за тим про ћи по крај пе ћи не Со ви не очи, па 
по ред дру ге, зва не ла вља че љуст. Тре ба ло је по том пре бро ди ти ме ку жу то зе ле
ну ма хо ви ну, ко ја је оби ла то по кри ва ла жи ле и ка ме ње. Во ле ла је кад је осе ти 
под сто па ли ма. по сле ово га се про би ла кроз че стар мла де бо ро ви не. од мах 
иза ње био је об ро нак где се зе мља, цр ве на као ме сец на ро ђа ју, по ла ко ро ни ла. 
на пра ви ла је од ње лоп ту ве ћу не го ла вља гла ва. Са да је би ла бо га та ско ро као 
Врач – има ла је зе мљу, две па ле те, кре ме ње.

при по врат ку је сре та ла же не, на то ва ре не гра њем, где по гр бље не те шко 
ко ра ча ју. Ви де ћи је са зе мљом ко ју је но си ла на на чин на ко ји су оне но си ле де цу, 
го во ри ле су са за зи ра њем:

– кћи Вра че ва но си оцу зе мљу за сли ка ње.
пре не го што се са ма снаб де ла зе мљом, Га ва је узи ма ла кри шом од оца по 

си тан гру мен цр ве не гли не и ша ра ла по сво јој пе ћи ни цр ве не леп ти ре не оцр та
ва ју ћи их нај пре, не го од мах на ба цу ју ћи пр сти ма зе мљу. по не кад је свра ћа ла и 
у дру ге ма ле пе ћи не и на бр зи ну по не што ша ра ла. Те ње не пр ве сли ке бо је не зе
мљом ни су увек ли чи ле на оно што је она у њи ма ви де ла. Би ло је леп ти ра за ко је 
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се мо гло ми сли ти да су пун ме сец или про цве та ли цве то ви. Би ло је ви ли них ко
њи ца ко ји су се пре чи ни ли по ки да не па у ко ве мре же или гу жва пу за ви це.

Већ оног да на кад јој је ус пе ло да на зе мљи пру том на цр та ждре бе, по же ле
ла је да га на сли ка и у пе ћи ни, она ко ка ко је Врач на сли као је ле не и го ве да. Мо
жда ће Бук ле пу жи во ти њу мо ћи та ко лак ше ухва ти ти, ми сли ла је, не го кад је 
она на цр та са мо пру том у пе ску или зе мљи. Зна ла је по ис ку ству, гле да ју ћи 
оца, да ве ли ки пе ћин ски цр те жи не би ва ју бр зо го то ви. по сма тра ла је ко ли ко 
се он му чи док не из ву че кре ме ном је дан је ди ни је лен ски рог. али и она је има ла 
сна жну и си гур ну ру ку и то ли ко је пу та оцу из ву кла кре ме ном у сте ни по не ку 
цр ту ка да би се он умо рио.

ка да је по че ла цр та ти ждре бе, од ла зи ла је сва ки дан у свој ка ме ни ате ље и 
та мо ду го оста ја ла. Че сто је чу ла ка ко је мла ђа се стра до зи ва кроз шу му же ле
ћи да ма ло ду жно сти пре не се и на њу, Га ву, али се ма ла сли кар ка ни је ода зи ва ла. 
Та ман се се стра из гу би, за му мла не што око пе ћи не као ме двед, али Га ва зна да 
се то Бук пре тва ра, да хо ће да је упла ши. Ње му је је ди ном би ла по ве ри ла где јој 
се на ла зи пе ћи на, али ни ње га ни је хте ла пу шта ти уну тра док цр теж ждре бе та 
не бу де го тов.

у по чет ку је Га ва ра ди ла по ла ко и стр пљи во, јед но ко пи то је уре зи ва ла по 
цео дан, а по сле ју је об у зе ло не стр пље ње, па је, пре не го што је кре ме ном из ву
кла пр ви цр теж, ски цу ко њи ћа, озна че ну ме ком сте ном, по че ла бо ји ти. у сте ни 
је би ло не ко ли ко мр ља, бра зго ти на, слич них коњ ском ре пу. она им се не ис ка
за но об ра до ва ла и цр теж та ко по ста ви ла да бра зго ти не ко је на сте ни већ по
сто је мог не ис ко ри сти ти као цр теж ре па – што је на у чи ла од оца кад је цр тао 
по след њег је ле на и не ку ша ру у сте ни ис ко ри стио као цр теж ро го ва.

– Сте на Вра чу по ма же да цр та је ле на – ре као је та да. – Врач при ма ње ну 
по моћ.

– Сте на Га ви по ма же да на цр та реп ждре бе та – ша пу та ла је сад она по дра
жа ва ју ћи оцу. – Га ва при ма ње ну по моћ.

по сле не ко ли ко да на ждре бе је би ло го то во: чи ни ло се ма ло ту жни је не го 
оно жи во и ма ло цр ве ни је, али се ипак ви де ло да је ждре бе, њи хо во, Га ви но и 
Бу ко во, ако ни по че му, оно по гри ви ко ја је ле пр ша ла у ва зду ху. Га ва ни је одва
ја ла по глед од цр те жа. Што га је ви ше по сма тра ла, ви ше јој се из јед на ча вао са 
ви зи јом жи вог ждре бе та ко ја је леб де ла пред њом кад год би скло пи ла очи.

Га ва ни је би ла при ме ти ла да је већ су тон. Тек кад се по след њи зрак уга сио 
и цр теж се ви ше ни је мо гао на зре ти, иза шла је и по шла пут пе ћи не. Ми сли су 
јој се као и обич но пре тва ра ле у сли ке. Ви де ла је Бу ка ка ко јој при ла зи са свим 
бли зу и го во ри као оно на ре ци:

– у Га ви ним гру ди ма је на ло же на ва тра.
Ви ди Вра ча ка ко ула зи у ње ну пе ћи ну за јед но са Рва чем, Тра ва ром и 

оштра чем. Са њи ма су До ји ља и ој ха. Гле да ју ждре бе и го во ре не што као да је 
жи во и чу де се от куд је ту до спе ло. Чу је Рва ча:

– а где је ждре бе ту стре ла у са пи ма?
– ово ждре бе не сме да се уби ја.
уто се на шла пред сво јом над стре шни цом. огањ је осве тлио злоб на ли ца 

не ких же на, а ој ха је ско чи ла и ухва ти ла је за ко су као да же ли гла ву да јој 

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



839

________    Прадевојчица   ________

от ки не. Дав но је би ло про шло вре ме кад ју је ту кла пе сни ца ма по пле ћи ма што 
је пу сти ла да се упа ли ко жа и кад су ис ку пље не же не ви ка ле:

– не ка ој ха ка зни кћер.
ој ха је сад ви ка ла ву ку ћи је за ко су:
– Где је кћи Вра че ва у до ба кад кур ја ци си ла зе до пе ћи на?
ко са, ко ју јој је са ма ују тру спле ла, ра су ла се. Де вој чи ца је па ла у пе пео на 

ог њи шту. Две мла ђе се стре су пла ка ле углас.
– Хо ће ли Га ва да је дла ка ви Ген на ђе са му у шу ми?
а де вој чи ца је у се би го во ри ла: „Га ва не сме још ка за ти за пе ћи ну. Га ва не 

сме још по ка за ти ждре бе.“
на вра ти ма пе ћи не су се че ти ле де вој чи це и мај ке из дру гих ко ли ба. не ке 

су ви ка ле:
– не ка је ој ха ту че. не ка јој ко сти по ло ми!
а ој ха је на јед ном пре ста ла ву ћи Га ву за ко су и по шла је са за па ље ним 

угар ком пре ма ула зу као да су пред њи ме кур ја ци.
– не ка се хи је не ра зи ђу – ре кла је она озло је ђе но и до да ла де вој чи ци. – не ка 

Га ва лег не та мо уза се стре.
За тим је и она ушла и за пла ка ла – гру бост ни је би ла у ње ној при ро ди, де вој

чи цу је ту кла са мо због при су ства же на, ко је су обич но та ко ка жња ва ле сво ју 
де цу и во ле ле да гле да ју кад дру ги сво ју ка жња ва.

огр ли ца

Ве штак је за па зио пра де вој чи цу још док је као ма ла лу та ла око ре ке. Из ко ли бе 
где му је би ла ра ди о ни ца по сма трао је ње зи не де ти ње игре, ба ца ње ка ме на у 
ви ро ве, цр та ње по пе ску, огле да ње у во ди. кад је по од ра сла, на мер но је си ла
зио до ко ли бе и ре ке где се на дао да ће и она би ти, за ви де ћи Бу ку што се с њом 
пен тра уз сте не, ју ри по шу ми – али се сам ни је усу ђи вао да јој при ла зи.

Јед ном, ме ђу тим, на ре ци, кад је Ген био по чео да је га ђа ка ме њем, он је 
нео че ки ва но ис кр сао из сво га ша то ра, и ма да сла би ји од на сил ни ка, ус пео је да 
га ба ци у вир. До тр ча ли су и дру ги мла ди ћи бра ни о цу у по моћ.

– Га ва зна Ве шта ка – ре кла је де вој чи ца сво ме за штит ни ку. – он пра ви 
огр ли це.

Мла ди ћу се њен глас учи нио то пао као пуц ке та ње ва тре, и осе тио се раз дра
ган и сна жан да би три Ге на на јед ном мо гао ба ци ти у вир.

по сле не ког вре ме на она је опет вр ља ла око ре ке. ко ли ко су је при вла чи ле 
бо је, то ли ко и ми ри си ко ји се ши ре око во де. у ње је, као чу ло ви да, би ло оштро и 
чу ло слу ха и ми ри са. Мо гла је на два де се так ме та ра, и ви ше, од ре ди ти где ра сте 
ко је ши бље, где се на ла зи мра ви њак или оси њак. по зна ва ла је на гор ко оди са ње 
бу кве, раз ли ко ва ла дах јед ног че ти на ра од дру гог.

на јед ном ју је при ву као не ки сна жан ми рис, ко га на ре ци ни је би ло пре 
де се так да на. угле да ла је за тим не да ле ко од се бе соч ну по мам ну биљ ку вре те
на стог ли шћа, ко ја је ра сла ус прав но као ко пље и за вр ша ва ла се још не раз ви
је ним ли стом. од мно гих чу да ко ја су је сре та ла и окру жи ва ла би ло је то јед но 
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но во: биљ ка је ни кла и по ра сла за пет на е стак да на ве ћа не го де ца ко ју Га ва зна 
от ка ко се бе пам ти.

Мла дић је спа зио ка ко је ста ла уз вит ку ста бљи ку да из ме ри ко је ве ћи. 
То га пу та она је би ла ве ћа за по дла ни цу. Ви део је и кад је су тра дан по но во 
си шла на ре ку и по но во ста ла уза ста ба о це та ну шне биљ ке и ка ко је биљ ка би ла 
ве ћа за по дла ни цу од де вој чи це. Ви део је ка ко је Га ва од љу ти не за ло ми ла лист 
ко ји је пре ко но ћи из ра стао и пре те као је. Био је за тим све док ка ко је сва ко 
ве че и ују тро до ла зи ла да се ме ри са чуд ном буј ном ста бљи ком: уве че јој за ло ми 
лист ко ји пре ко да на по ђе увис, а ују тру је опет дру ги, но ви, пре тек не. Тра ја ло 
је то не ко ли ко да на. Сма тра ју ћи и биљ ку би ћем слич ним се би, не са мо по то ме 
што мо же да ра сте већ и по то ме што мо же да пр ко си, де вој чи ца јој је го во ри ла 
за ла ма ју ћи је:

– Га ва ће би ти ве ћа.
Биљ ка је ћу та ла, али је опет ују тру би ла ве ћа. при ро да је, оче вид но, још 

би ла над моћ ни ја од чо ве ка, он је тек по чео да је по ко ра ва.
– Шуш је зла! – чуо је он ка ко де вој чи ца ви че.
Иза шао је за тим из ко ли бе и, ви де ћи је ка ко пла че, ме ким, зве ри њим ко ра

ком пра чо ве ка при бли жио јој се.
– Га ва спо ро ра сте – за је ца ла је она још жа ло сни је.
– Га ва је ве ћа од свих де вој чи ца – по ку шао је да је те ши мла ди умет ник.
– Шуш је сва ки дан ве ћа од Га ве.
– ко је Шуш?
Де вој чи ца је – по ка за ла на ло мље ну биљ ку.
– Шуш! – на сме јао се он не раз го вет ним, је два чуј ним сме хом и, сна жним 

уда ром, не где око сре ди не ста бла, пре ло мио не срећ ну на ло мље ну ста бљи ку, 
ко ја се ду го бо ри ла са де вој чи цом и по бе ди ла је. Га ва га је по гле да ла пу на де ти
њег ди вље ња.

Мла дић је за тим стао уза ста бло бо ра не ко ли ко пу та ве ћег од се бе. по сле 
то га уз дру го не ко ви со ко др во, па уз тре ће. Сва су она би ла ви ша од ње га. Га ва 
се на сме ја по гле дав као да је сад пр ви пут при ме ти ла да је др ве ће ве ће од љу ди. 
он је он да стао уз њу ра ме уз ра ме и ре као:

– плод нин син је ви ши од Га ве.
– плод нин син је ло вац – при ме ти ла је она. – Шуш је тра ва.
по сле то га, кад год би се сре ли, мла дић је го во рио:
– плод нин син је ви ши од Га ве.
Што је она ви ше из ла зи ла из де тињ ства, мла дић је ви ше че знуо за њом и тра

жио на чи на да при ву че ње ну па жњу. по чео јој је при ла зи ти и кад би је ви део са Бу
ком. ка ко је и да ље до ла зи ла на ре ку, на ме сту где је обич но пре ла зи ла пре ко во де, 
на ва љи вао је ве ли ко ка ме ње и кад се по ја ви ла по но во, од вео је та мо с ре чи ма:

– плод нин син је на пра вио Га ви пут кроз во ду.
– плод нин син уме све – ре кла је она и, ста ју ћи с ка ме на на ка мен, пре шла 

на дру гу оба лу.
Јед ном ју је угле дао ка ко је ус хи ће но по ју ри ла пре ма гран чи ци пу ној цр ве

них сит них пло до ва. Ве што ју је убра ла и ста ви ла око вра та. ој ха је но си ла огр
ли цу од пу же вље вих љу шту ра. не ке же не и де вој ке од ле пе об ра ђе не ко сти, од 
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ме ка ка ме на, шкољ ки, а Га ва је, из ра ста ју ћи у де вој ку, по че ла се би тра жи ти по 
шу ми огр ли це од ли шћа, од бе лих и цр ве них пло до ва. нај ви ше је во ле ла кад их 
на ђе су ве. Та да је кра ла од ој хе иглу за ко же и у ту гру бу, од ко сти на чи ње ну 
спра ву увла чи ла је пу за ви це та ну шне као ко нац и та ко ни за ла се би су ве сит не 
пло до ве за огр ли цу. Јед ном је и не ке круп не би ла про гла си ла за ђин ђу ве и по ја
ви ла се та ко оки ће на пред ој хом. Де ца су се сме ја ла, а ој ха је ре кла:

– Га ва је још ма ла.
– ој ха че шља Га ву као де вој ку – при ме ти ла је де вој чи ца.
И ка ко је за пла ка ла, ој ха јој је да ла свој ђер дан да га до уве че но си.
Гле да ју ћи је ка ко се ра ду је огр ли ци од пло до ва, умет ник је од лу чио да јој 

на пра ви истин ску, од пу же вље вих љу шту ра или шкољ ки, ка кве је пра вио сво јој 
се стри и мај ци. на дао се да ће та ко за се ни ти све оне ра до сти ко је би јој мо гао 
при чи ни ти Бук.

Це ло по сле под не је за нет лу тао оба лом ре ке за ми шља ју ћи тре ну так ка да 
јој огр ли цу бу де пре да вао. Чуо је њен го вор, ко ји му је зво нио као жу бор, и све 
ви ше су бле де ли у ње го вом се ћа њу ли ко ви де во ја ка о ко ји ма је до тад са њао.

Бук сти че су пар ни ка

Се стра Ве шта ко ва има ла је три огр ли це. Јед на је би ла од пу же вље вих ме ких и 
сит них љу шту ра, на ни за на та ко да су се вр шци ви де ли. Дру га је би ла од цр них 
реч них шкољ ки, ни за на рет ко, те су шкољ ке би ле по крет не и звец ка ле при хо ду. 
И тре ћа је би ла са де фа ста. на њој су шкољ ке би ле об ра ђе не тро у гла сто. Све 
три јој је на чи нио брат. Још не ким де вој ка ма и же на ма он је на пра вио слич не 
огр ли це. лу та ју ћи крај ре ке и по шу ми, у да не кад ни је би ло оп штих по сло ва, 
он се ни је, као дру ги мла ди ћи и де ча ци, обе сно за чи ка вао са мај му ни ма, ни је 
са мо хва тао пти це, тра жио гне зда и ле гла сит ног зве ри ња. уз гред је ску пљао и 
пу же вље ве љу шту ре и шкољ ке и скла њао их у уду бље ње сте не, у сво ју умет
нич ку ри зни цу.

оног да на кад је Га ва би ла се би на чи ни ла огр ли цу од гран чи це, са че као ју 
је пред ула зом у на се ље.

– Га ва има де ти њу огр ли цу – ре као је. – плод нин син ће јој по да ри ти пра
ву, за де вој ке – до дао је за тим.

про шла је ми мо ње га као да ни је чу ла шта је ре као. она је би ла за до вољ на 
сво јим на ки том и хи та ла је да се с њи ме по ка же пред ој хом и се стра ма.

Ра став ши се од ње, мла дић се пра во упу тио сво ме скро ви шту и по ва дио 
сву имо ви ну на ка ме ну пло чу. Би ло је ту ра зно вр сног бла га, пра вих дра го це но
сти за огр ли це. Би ло је и су хих пло до ва, за ко је се не би ре кло да ни су од ка ме на. 
он од мах од ба ци по ми сао да на кит пра ви од пло да, па ма и нај леп шег. Та кве је 
на ки те де вој чи ца и са ма се би уме ла на ћи. И још је ве ћи раз лог био што је од то га 
од у стао: са свим ма ле де вој чи це су но си ле та кве. Га ва тре ба да има огр ли цу као 
од ра сле де вој ке – нај леп шу у на се љу.

Све тлост је од бле ска ва ла од са де фа, од љу спи ца ли ску на. он све па жљи во 
пре гле да. Имао је ме ђу сво јим бла гом и бе лих, глат ких ко шчи ца, али не до вољ но 
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да на чи ни бо га ту, ве ли ку огр ли цу, а ње му се хте ло да је поч не час пре пра ви ти. 
по след њи су срет с Га вом раз бук тао је у ње му на де, учи нио да је стал но ви ди 
пред очи ма: сна жну, а вит ку, већ оче шља ну ка ко се че шља ју де вој ке.

пред њу се ни је по ја вљи вао док огр ли ца ни је би ла го то ва. За то вре ме ју 
је ви део ви ше пу та из да ле ка, нај че шће у дру штву Бу ка, ка ко иду на об ро нак 
ода кле се слу ша ју од је ци, ка ко кре ме ном уре зу је цр те же у ста бло бу кве, ка ко 
јој Бук по ма же да ву че из пла ни не др ва, ка ко за јед но си ла зе на ре ку и хва та
ју Мр твог бра та у ви ру. Ипак је био убе ђен да ће Га ва, кад јој бу де по да рио 
огр ли цу сво јом ру ком на чи ње ну, ра ди је с њи ме ићи на об ро нак и на ре ку не го 
с Бу ком. Та по ми сао му је да ва ла во ље да об ра ђу је твр де шкољ ке, за ко је се 
био од лу чио.

Јед ног ле пог, не мно го то плог да на, ка да се ни је ишло у лов, ка да се ни су по
ста вља ле зам ке, ни су чи ни ле ко же, де ца и мла ди лов ци са Бе лих пе ћи на раз ми
ле ли су се по пла ни ни, си ла зи ли на ре ку, ску пља ли гра ње по шу ми. Га ва и Бук 
су би ли ме ђу они ма ко ји су ску пља ли огрев. Га ва је во ле ла овај по сао, о ко ји се 
мно га де ца ни су оти ма ла. Мо гла је, по шав ши по др ва, да лу та да ле ко, да за ви
ру је у сва ки кут; ни је мо ра ла да па зи на мла ђе се стре и чу ва их да не пад ну у 
жар. про на ла зе ћи от пат ке др ва, про на ла зи ла је по не ку но ву пти цу, или гми
зав ца и леп ти ра, и уцр та ва ла их у ко ру др ве та.

И сад је ра до сно при о ну ла да ску пља. у пр ви час се ску пља чи ма учи ни ло 
да ниг де ни че га не ма, као у до ба гљи ва што се учи ни нај пре да је не ко у зо ру 
про шао и по ку пио све. Већ по сле не ко ли ко ко ра ка Га ва пр ва угле да по ве ћу 
об ли цу. Сво јим оскуд ним зна њем о ме ре њу ко ли чи на, али по мог нут ве ли ким 
ис ку ством, Бук бр зо сра чу на:

– Го ре ће од су мра ка до но ћи.
– Го ре ће од зо ре до пр вог су мра ка – до да де Га ва.
– Го ре ће док се сен ка ду га ко рак не сма њи на пе даљ – на ста ви Бук и до да де: 

– об ли ца је Га ви на. Га ва је пр ва угле да ла.
она ни је про тив ре чи ла, већ пред ло жи да је за тр па ју у ли шће и упам те где 

су је за тр па ли па да тра же да ље. Са че ка ли су ма ло да се дру ги ску пља чи уда ље 
и са кри ли про на ђе но бла го.

у шу ми се чу ло до ви ки ва ње:
– Тр кач је на шао ко ру хра ста!
– Тај ха не да ивер, не ка лох се би сам тра жи.
– кла да је ој хи на.
од не кле се чу ло му мла ње Ге но во, ври ска де вој чи ца и по ви ци де ча ка:
– удри Ге на! Ба ци Ге на у по нор!
Га ва и Бук кре ну ле во од те бу ке и ма ло по сле на и ђу на по ду гач ку, ра чва сту 

гра ну, та ко да се да ла ву ћи, за тим на још јед ну исту та кву.
– Јед на је Бу ко ва, јед на Га ви на – пред ло жи она.
Бук се сло жио, јер је и он мо рао до не ти др ва за ог њи ште сво је мај ке. За до

вољ ни, по шли су да ље, но га ма пре ме ћу ћи сме то ве да би про на шли за пре та не 
су вар ке, а и го ди ло им је да та ко шу мом иду. уско ро је опет Га ва за пе ла но гом о 
не што и пре тр ну ла од сре ће. кад су раз гр ну ли ли шће, ука за ло се ома ње де бло. 
И ње га су мо ра ли по но во за тр па ти, би ло је ве ли ко, а да се бо ље обез бе де где су 
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га оста ви ли, Бук је за се као обли жње ста бло. од лу че да де бло бу де Бу ко во и да 
га су тра дан са До ји љи ним си но ви ма до ву че на пе ћи не.

Иако су се опи ли овим по слом и бо га тим пле ном и све ду бље за ла зи ли у 
шу му, Га ва се по че ла ума ра ти и на јед ном је по же ле ла да ма ло пре дах не. Се ли 
су под мла ду бу кву глат ке ко ре. на јед ном је де вој чи ца уз вик ну ла:

– Га ва мо ра на цр та ти ону пти цу!
– Га ва мо ра по мо ћи да се на пра ве но си ла – до че као је Бук.
он је био из у мео да се две здра ве мот ке пре пле ту мла дим пру ћем, као за 

ра ње не лов це и да се на та ко по ве за не мот ке ста вља ју др ва ко ја се ску пе па да се 
из ме ђу се бе но се.

– Га ва же ли пр во на об ро нак!
Бук је овај пред лог кан да је два до че као те су та мо по тр ча ли ра до сно као у 

пр ве да не кад су би ли от кри ли то звон ко чу до пла ни не. обо је су би ли сна жни, 
ве шти хо ду кроз па ви ти и че ста ре. као две раз и гра не звер ке, ло ми ли су у тр ку 
су вар ке, ки да ли пу за ви це ве што пре ска чу ћи пре ко кли за вог, ма хо ви ном об ра
слог ка ме ња. Га ви на ко са се рас пле ла и ра су ла јој се по пле ћи ма као не кад док 
јој је ој ха још ни је спли та ла над че лом као кру ну. об у зе ти за до вољ ством кре
та ња, ни су чу ли гра ју ску пља ча око се бе ко јој су се по но во при бли жи ли.

кад су би ли бли зу об рон ка, Ве штак је пре ком ста зом из био пред њих. ни је 
хтео ку ка вич ки, кад је са ма, да јој пре да је огр ли цу. но сио ју је на ша ци ле ве ру ке. 
Чи ни ло се да је био убе ђен да њих дво је мо ра ту да про ћи и да је са да ром че као 
у за се ди. огр ли ца је би ла од тро у га о них са де фа стих ли шчи ца, с ове ћим овал
ним ви суљ ком на сре ди ни. ни шта не го во ре ћи, при шао је Га ви и обе сио јој око 
вра та. Де вој чи ца је по че ла ска ка ти од ра до сти и пље ска ти.

– леп ша је не го огр ли ца Ве шта ко ве се стре – ре кла је док су јој очи бли ста
ле. – не ка Ве штак са Бу ком и Га вом слу ша од је ке.

по шли су све тро је пре ма об рон ку. на там ној ко жи де вој чи це огр ли ца се 
чи ни ла још бли ста ви ја. Бук се осе ћао као да му је де сет зми ја са су ло отров у 
крв. нај зад ре че:

– Бук и Га ва ће са ми слу ша ти од је ке.
плод нин син је ипак ћут ке на ста вио ићи по ред њих. Док је пра вио огр ли

цу, чи ни ло му се да ће, као се чи вом, огр ли цом ра ста ви ти Га ву од Бу ка, по ста ју
ћи све све сни ји да че зне за њом, за ми шља ју ћи ка ко јој рас пли ће ко су, ко ју јој је 
ој ха са да као де вој ка ма спли та ла и ди за ла врх че ла као кру ну, ка ко је за си па 
свим са де фи ма ко је ре ка кри је.

ко ра чао је крај њих, али по ни жен и не сре ћан. Сти гли су на об ро нак и Бук 
је вик нуо из све га гла са:

– ооо!
Вик нуо је и плод нин син исто та ко сна жно.
Бу ку се хте ло да ско чи у про ва ли ју, да гур не у њу су пар ни ка за јед но са Га

вом, да по ло ми ста бла око се бе. а Га ви на ко са је ми ри са ла као тра ва осу ше на 
на сун цу и с огр ли це је од бле ски ва ла све тлост.

Из шу ме се по ја вио Го ул и још не ко ли ко мла ди ћа. они сви ба ци ше у про
стор пре ур лик не го уз вик и пла ни на им га вра ти ви ше пу та. ка ко је плод нин 
син био вр шњак Го у лов, Го ул по зва:
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– Ве штак и Го ул ће га ђа ти у ме ту!
али га плод нин син ни је чуо. нео до љи во је же лео да ис ка же ми сао ко ја га 

је му чи ла кад год би ви део Бу ка уз Га ву. он је и ре че, ви ше се обра ћа ју ћи Го у лу 
не го Бу ку:

– Бук је де чак. За ње га ра сту ој ла и Тај ха и кре ха и оштра че ва Гор ха и 
Тра ва ре ва он ла.

Го ул га по гле да пра во у очи, као да же ли по гле дом да га укро ти, да га ис це ли, 
и по но ви:

– не ка Ве штак га ђа са Го у лом ме ту!
плод нин син је, оча јан, остао са Го у лом, а Га ва и Бук су оти шли пре ма 

пе ћи на ма.

Глад

у на се ље ло ва ца са Бе лих пе ћи на с вре ме на на вре ме је на вра ћа ла глад, звер 
опа сни ја од ти гра и ла ва и кур ја ка. Ви де ло се та да ка ко на пе ску пред ула зом у 
пе ћи ну ле же де ца та ко из мр ша ве ла да би се хи је на мо гла пре ва ри ти да ни су 
жи ви ство ро ви и на ср ну ти. крај њих су се де ле же не с до јен ча ди на гру ди ма и 
бес по моћ но гле да ле у да љи ну. не ке су цви ле ле као пре би је на звер, не мо гу ћи 
на хра ни ти ни до јен че, а ка мо ли ма ло ста ри ју де цу, ко ја су, мут но се се ћа ју ћи 
за до вољ ства што су јој до не дав но пру жа ле ма те рин ске гру ди, оти ма ла из уста 
нај мла ђе бра ће и се ста ра пра зне дој ке не срећ них мај ки. Би ва ло је то кад по не
ста не у шу мио сит ног зве ри ња, јер су лов ци од ње га жи ве ли че ка ју ћи да на и ђу 
круп не жи во ти ње, ко је су све ре ђе на и ла зи ле у њи хов крај.

Ви ше пу та су на ме ра ва ли да ме ња ју ста ни ште, да по ђу за ло вом у дру ге 
шу ме, али ни су има ли сна ге да кре ну. Те шко је би ло оста ви ти ле де ног гу ште ра; 
ма ка ко стра шан, та јан ствен, био је он ипак за штит ник Бе лих пе ћи на. Из ње го
вог на руч ја ис ти ца ла је ре ка, ве ли ки при ја тељ ло ва ца на пе ћи на ма, њи хов нај
вер ни ји са ве зник, нај бо ља зам ка за жи во ти ње. Тра га ју ћи за по ји лом, оне су, та ко 
ре ћи, са ме па да ле у ру ке ло ва ца оп чи ње не реч ним зе ле ним из во ри ма. Те шко је 
би ло оста ви ти и до бре су се де мај му не, пред стра жу Бе лих пе ћи на пре ма шу ми. 
Га ва се се ћа ла ка ко су при ли ком јед не гла ди три де ча ка по ви ка ла у глас на збо ру 
где се ве ћа ло да ли да се кре не;

– не ка лов ци по ве ду и су се де мај му не!
Мај ке су ве зи ва ли и гро бо ви де це. при ли ком три та ква пред се лид бе на 

ве ћа ња, оне су увек би ле про тив ме ња ња ста ни шта.
ка ко се глас мај ки код ло ва ца по што вао ви ше од све га, нај ста ри ји ло вац у 

на се љу, по сле њи хо вих ја ди ков ки, по ма гао је ста ре ши ни при од лу чи ва њу.
– на и ћи ће – го во рио је – на и ћи ће го ве че, коњ, је лен, ста до ко зо ро га. не ка 

лов ци по че ка ју.
у те да не, Га ва се се ћа, ста ре ши на је био стро жи не го икад.
– Глад вам је го ри не при ја тељ не го лов ци иза Го лих сте на, ко ји су нас већ 

два пут хте ли оте ра ти с Бе лих пе ћи на. Сва ки за ло гај се мо ра де ли ти, ма се де лио 
до ко ма ди ћа ма лог као жир под бу квом, да би на се ље оп ста ло.
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нај ста ри је мај ке у на се љу, ста ре ши на, Врач, оштрач, Тра вар на ро чи то су 
буд но па зи ли у до ба не ста ши це да сва ка уло вље на звер ка бу де пра вич но на све 
по де ље на. али су се бич ни и под му кли, и по ред свих оби ча ја и за по ве сти, по ку
ша ва ли да ута је по не ки лов. И ка ко би их пе че но ме со мо гло ода ти, је ли су га у 
по та ји жи во, као у древ на вре ме на, и скри ва ли га у пу ко ти на ма уда ље них сте на. 
Гла ва ти Ген је ви ше пу та та ко учи нио, али ка ко се ни је мо гло до ка за ти, а ста ре
ши на ни је во лео да ка жња ва за не до ка за но де ло, Ген је оста јао, исти на пре зи
ран, али не ка жњен.

Га ва је, ме ђу тим, јед ном при су ство ва ла ка да су мај ке чи ја су де ца гла до ва
ла на ва ли ле очај нич ким бе сом на ола ха, Ге но вог ро ђа ка, ухва ће ног у ута ји. 
олах је био уло вио ди во ко зу на не ком од гре бе на ис ту ре них у за ле ђи ни пе ћи
на. Ди вљач је одрао кри шом, у шу ми, но ћу, од ву као у за ба че ну пе ћи ну и ту је 
раш че ре чио, са крив ши ме со на ви ше ме ста по про це пи ма. Са мо је дан бут је 
до нео у пе ћи ну где је жи вео. по ве рио га је мај ци, исто та ко пре пре де ној и оси о
ној, да га ис пе че.

– у не чи јој пе ћи ни ми ри ше пе че но ме со – ско ро је рик нуо ста ре ши на – а 
мај ке и де ца га ни су до би ли.

Га ва је ис тр ча ла с оста лом де цом из пе ћи не и по жуд но удах ну ла при ја тан 
ми рис, ко ји дав но ни је био ока дио пе ћи не. пред ола хо вом пе ћи ном се у ча су 
ис ку пи ло це ло на се ље. у ње го вој мај ци је оси о ност над вла да ла оба зри ву пре
пре де ност. Иза шла је пред лов це и ре кла:

– И ола хо ва је мај ка ма ти пе то ро де це: олах је на шао скри ве ни ко ма дић 
ме са и до нео јој.

лов ци су ста ли ви ка ти, ди за ти пе сни це. Два ста ри ја су из ву кла ола ха из 
пе ћи не.

ко ли ко под му као, био је он исто то ли ко и глуп и нео ба зрив:
– олах је до нео глад ној мај ци са мо ма ли ко мад зе че ви не ко ји је не ки ло вац 

био са крио за се бе.
– ола ху је ко жа око бе да ра по ка па на кр вљу, а у ње го вој пе ћи ни ми ри ше 

ко зе ти на.
не ки мла дић из по за ди не ба цио се ка ме ном у прав цу ола ха, а за тим је 

Га ва чу ла за по вед нич ки глас Рва чев:
– ола ху ће ста ре ши на су ди ти. не ка нас олах во ди нај пре она мо где је са

крио ме со.
Са ста ре ши ном се ни је би ло ша ли ти, ни ти са глад ним љу ди ма. не ка мај ка 

је, и по ред за бра не ста ре ши не, пре не го што су је мо гли спре чи ти, за ри ла ола ху 
нок те у ра ме уз по ви ке одо бра ва ња оста лих же на.

Сви су та ко са крив цем по шли пре ма пе ћи ни ла вља че љуст. Га ви су не ко
ли ко пу та на га зи ли на но ге, али је она с го ми лом на ста ви ла до пе ћи не. кад су 
сти гли, кри вац је, при вид но по ко ран, из но сио ко мад по ко мад скри ве ног ло ва.

– олах је пре дао све.
– Ди во ко за има че ти ри но ге! – чу Га ва љу ти ти глас ста ре ши не.
– Јед ну је олах од нео мај ци.
– Ди во ко за има и врат.
олах је из нео и врат, сте жу ћи зу бе од му ке.
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– не ка мај ке чи ја су де ца глад на са да ка зне крив ца – пре су дио је ста ре ши
на. – И не ка га два сна жна лов ца др же да не по бег не.

Же не су као су ма ну те, уз прет ње, по ју ри ле на ње га. Ту кле су га пе сни ца ма, 
чу па ле за ко су, бо ле му тр њем та ба не, као да су им ње го ви пре те ра ни ур ли ци 
да ва ли же љу да га још ви ше му че.

– олах ур ла као же на кад се по ра ђа!
И на јед ном као да им се зга дио, удар ци су сла би ли, ви ка ње се сма њи ва ло 

да би се пре тво ри ло у лу дач ко кли ца ње кад су Бук и тре ћи До ји љин син до тр
ча ли да ја ве:

– Го ве да! Го ве да су на ре ци. Јед но го ве че је ра ње но.
– Ре као сам да ће се по ја ви ти – при ме тио је нај ста ри ји ло вац за до вољ но.
кад су сви отр ча ли пре ма ре ци, из жбу на је иза шла се стра ола хо ва мај ке и 

ли шћем об ло жи ла мо дри це и огре бо ти не ола хо ве. а Га ва је, иза бу кве са кри
ве на, ра до зна ло по сма тра ла ка ко га пре пла ше на же на пре ви ја ју ћи ми лу је не
спрет но по гла ви и оти ре му крв с ли ца.

у до ба не ста ши це у хра ни де ца су обич но ишла у шу му да тра же пло до ве, 
ли шће, ко ре ње ка ко би за ба шу ри ла глад. пе ла су се и пре ко гра ни ца до кле су 
обич но од ла зи ла, на ве ћу ви си ну. Га ва је во ле ла да се се ћа тих по хо да. Јед ном 
је та ко из би ла на ви со ра ван, ко ја ју је за пах ну ла ми ри сом кле ке и бо ро ви не. 
Др ве ће је ту би ло огром но, не за гу ше но ши праж јем. на па ди ни ко ја се спу шта
ла пре ма про план ку пу кла је пред Га вом не ка при зем на гу ста че ста, не ви ше од 
зе ца, ли шћа сит ног као ка пи ро се, а под ли шћем се ука за ше ма ле мо дре бо би це. 
Га ва је кле кла и раз гр ну ла сит на ста ба о ца, из ко јих се пре зрео плод про си пао 
по зе мљи. оп чи ње на тим из не над ним про на ла ском, ле гла је по тр бу шке и ста ла 
пу зи ти кроз па туљ ка сту шу му.

по сле не ког вре ме на се, с дру гог кра ја те при зем не шу ми це, у шу ми за чу ла 
пре те ћа дре ка и две ка ме ни це су па ле у бли зи ни пра де вој чи це. од мах је по го
ди ла да су њој на ме ње не. Че та де ча ка је та ко ђе би ла про на шла бла го сло ве ну 
биљ ку ко ја ис те ру је из же лу ца ве ве ри цу што га гри зе кад је ду го пра зан. Де ча
ци су бра ни ли сво је пра во на си тост, на жи вот. она се то ме ни је из не на ди ла: 
они ко ји су брат ски де ли ли ме со уби је них је ле на и зе че ва и го ве да и ко ња, у до ба 
гла ди су се кла ли око ша чи це жи ра, ур ла ли по мам но због оте тог све жег ко ре на 
или пло да.

она се тре нут но при та ји ла и пре ста ла да бе ре, али де ча ци су та ко ђе би ли 
лу ка ви и зна ли су да ни је мо гла у зе мљу про па сти те су на ста ви ли га ђа ти ка ме
њем у прав цу не при ја те ља ко ји је на тра пао на њи хов мај дан. Де вој чи ца је у маг
но ве њу ле гла у ко ри та сту ја му по ред ста бла бу кве. по што је ма ло одах ну ла, из
ви ри ла је иза др ве та. Ви де ла је да су де ча ци ко ји су је га ђа ли мла ђи од ње. не ће 
ваљ да це лу па туљ ка сту шу му обр сти ти, по ми сли ла је ле же ћи у уду бље њу из ме
ђу бу ко вих жи ла. Ту око се бе уско ро је на пи па ла три уклуп ча на је жа и об ра до
ва ла има се као ство ре њи ма с ко ји ма се мо же по и гра ти, као у пр вом де тињ ству. 
уто су они ко ји су бра ни ли свој из не над но сте че ни воћ њак хит ну ли још не ко
ли ко ка ме ни ца. Га ви је од јед ном си ну ла враж ја ми сао. Ма да ни је же ле ла да је
же ви ма учи ни зло, бук ну ла је у њој же ља да се на па да чи ма осве ти. ус пра вив ши 
се у за кло ну иза бу кве, ба ци ла је јед ног по јед ног је жа у го ми лу де ча ка. ли ку ју ћи, 
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при ме ти ла је ка ко је пр ва бо дљи ка ва лоп та па ла јед ном де ча ку у ко су, а дру ге 
две уда ри ле још дво ји цу у гру ди. на па да чи су за ку ка ли од бо ла, од из не на ђе
ња, не схва тив ши од мах да су те бо дљи ка ве лоп те је же ви. Док су они ви ка ли 
та ко по ме те ни, она је от пу зи ла из па туљ ка стог жбу на и са кри ла се у про цеп, 
где је раз ја ре ни де ча ци ни су мо гли по го ди ти. Тек кад су се они раз и шли, би ло 
за си ће них, би ло од стра ха, из ву кла се из за кло на и по бе гла ку ћи.

Са стра хом се се ћа ла и ка ко су у до ба гла ди са хле гру ди мај ки, и ка ко су 
лов ци су мор но од њих окре та ли гла ву да их оне не опо ми њу ка ко на се ље по ла
ко про па да, а ни ка кве се од лу ке не до но се. Се ћа ла се на ро чи то она че ти ри уза
стоп на ве че ра кад су мај ке ко ји ма су де ца од гла ди по мр ла за ви ја ле уз хук та ње 
со ва. кур ја чи це та ко не за ви ја ју кад им лов ци по би ју мла дун чад. Се ћа ла се ка ко 
су се че ти ри пу та отва ра ла вра та ја ме где су лов ци са Бе лих пе ћи на са хра њи ва
ли сво је мр тве. Ма да ни су би ла од јед не мај ке, де ца су по ла га на у гроб јед но до 
дру гог као знак да их је исти по нор од нео. Сви ма че тво ро ма су би ли ста ви ли 
исте по ја се ве укра ше не пу же ви ма и шкољ ка ма и оста ви ли крај њих исте ка ме
не зде ли це са не ко ли ко бо би ца. Иако жи ва де ца ни су има ла шта да је ду, мр тви
ма се мо ра ло у гроб ма што оста ви ти да се не љу те на жи ве кад се пре ну и прох те 
им се је сти. Со ве су и та да, као на па кост, сва ке но ћи ху ка ле и по ве ћа ва ле ноћ и 
страх и глад.

И Врач је та да ле жао из не мо гао, и у ње го вој су пе ћи ни, при дрх та вој све тло
сти ог ња и све ти ља ка, лов ци као жи ви ко сту ри игра ли об ред не игре пред по
ла зак у још је дан ло вач ки по ход. Ме ђу њи ма је био и онај нај ста ри ји и го во рио:

– на и ћи ће ди вљач. увек је та ко: не бу де, па на и ђе.
Би ло је то не где пред по ја ву ир ва са. И, зби ља, не ко ли ко уби је них ко зо ро га 

опет је лов ци ма по мо гло да од ба це по ми сао на ме ња ње ста ни шта. уоп ште цео 
њи хов жи вот био је бор ба за хра ну, страх од мо гу ће гла ди. Ме со од ко зо ро га 
је ма ло по тра ја ло и опет је за тим на ста ла ду га не ста ши ца. Де ца су се по но во 
раз ми ле ла по шу ма ма. Мај ке су уна пред ку ка ле. пра де вој чи ца је го во ри ла ој хи:

– Га ва не ће да умре. Га ва не ће по јас од шкољ ки.
Сре ћом, ова не ста ши ца је по че ла у до ба гљи ва и, сре ћом, ки ше су би ле че

шће не го обич но у том кра ју те су гљи ве у из о би љу ни ца ле. Де ца су уста ја ла пре 
сун ца да јед на дру гу пре тек ну и пр ва от кри ју ко рен или плод или што дру го 
чи ме би мо гла глад за ва ра ти. Га ва се обич но ди за ла ме ђу пр ви ма. али је јед ног 
ју тра уста ла ка сни је и по шла на дру гу стра ну, ку да оста ли обич но ни су од ла зи
ли. Ишла је шум но кроз сме то ве мр мља ју ћи опет:

– Га ва не ће да је за тво ре у ја му. Га ва не ће по јас са шкољ ка ма.
Сву да по шу ми ви де ле су се же не пра ће не де цом ка ко че пр ка ју по зе мљи. 

она опа зи ме ђу њи ма и Тан ху. пра ти ло ју је че тво ро де це, од ко је је нај ста
ри је је два има ло пет го ди на. Тан ха би ишла, ишла, он да би се на јед ном устре
ми ла пре ма не ком па њу или бу се ну, а све че тво ро де це би јур ну ло за њом и из 
ру ку јој оти ма ло бо би цу или ко рен ко ји је на шла, ву кло је за скут, пе ло се на 
њу, ту кло јед но дру го, да би се пре оста лих до че па ло хра не. Тан ха умор но се де 
на пањ и ли ском им обри са сви ма че тво ро ма но со ве, он да јед но де те пу сти да 
је оп ко ра чи око вра та, дру го нај ма ње, узе на ру ке и на ста ви с њи ма тра га ње 
кроз шу му.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

848

Га ви је уско ро но га за пе ла о пе чур ку млеч ња чу, на гри же ну бу ба ма, што је 
био знак за де цу ло ва ца да се та ква гљи ва је де. она ју је по зна ла и по на љу том 
ми ри су и твр дој бе лој стре хи. по че ла је још па жљи ви је ићи и раз гр та ти ли шће, 
из бе зу мље на од ра до сти увек кад на ђе го ми ли цу бе ло стре хих би ља ка, ко је, 
зна ла је, опој но ми ри шу кад се ба це на жар. Ску пља ју ћи их нај пре у скут, а по
сле у ле вак на чи њен од ли ста, го во ри ла је:

– ој ха, Врач, ма ле се стре – на ме њу ју ћи их та ко по ре ду це лој по ро ди ци.
по не кад би је око об ма ну ло. угле да не што бе ло као ко ра бре зе и мла де бу

кве, окру гла сто као гла ви ца гљи ве и по тр чи, али уме сто гљи ве сто ји облу так. 
она га бе сно ба ца у ја ру гу. Дру ги пут јој се од уве ла ли ста учи ни но ва вр ста 
пе чур ке. по не ке бу ду и отров ни це, ко је је ла ко рас по зна ва ла, и уда ром пру та 
их ло ми ла.

Би ла је већ умор на, а ипак јој се све да ље ишло, не са мо за то што је хте ла да 
са бе ре што ви ше хра не не го и што је во ле ла да лу та шу мом. Ње но чу ло ми ри са, 
не по гре ши ви је од чу ла ми ри са ка кве звер ке, уз не ми ри јој при јат но но здр ве и 
про бу ди же љу за је лом. учи ни не ко ли ко ко ра ка пре ма ми ри су ко ји ју је об ра до
вао. За у ста вље на у ко тр ља њу пре ма ја ру зи ста бли ма два мла да бо ра, тру ле ла је 
по ве ли ка кла да об ра сла ме две ђим ша па ма, ко је су ли чи ле на уве ли ча не пип ке 
пу жа. Ми ри са ле су при јат ни је не го млеч ња че, не го по ки сла зе мља, не го сме то
ви уве лог ли шћа. она на чи ни још је дан ле вак од ли ста ре пу ши не и на пу ни га 
на но вом на ла зи шту.

– ој ха не сме умре ти. Врач не сме умре ти – ша пу та ла је.
И дру га ој хи на де ца би ла су се ују тро раз и шла по шу ми и већ се дав но 

вра ти ла, а Га ве још ни је би ло. Ме ђу тим, спре ма ла се ки ша ко ја би ој ху ра до ва
ла да су јој сва де ца би ла крај ње. Иза шла је уз не ми ре но пред улаз с по гле дом 
пре ма ле де ном гу ште ру, ода кле су увек ки ше до ла зи ле.

То је у пла ни ни би ва ло на гло, док одеш у шу му по су вар ке, или док по до
јиш де те, док Га ва пру том на цр та у сит ном пе ску ис пред оче ве пе ћи не кри ло 
бар ске пти це, или док Врач на зна чи у сте ни око је ле на. по сле но ћи бли ста ве од 
ме се чи не, кад су уда ље не пла ни не леб де ле у сре бр ној из ма гли ци и Мр тви брат, 
пра сли ка не ке древ не уту ље не ва тре, до ти цао пе њу ћи се уз не бо вр хо ве пла ни
на, од мо рив ши се по ма ло на сва ком, из не над ни обла ци пре тво ри ли су ју тро у 
су мрак. нај пре се по че ла ди ми ти пла ни на на ко јој је ле жао ле де ни гу штер, 
као да се у не кој обли жњој не ви дљи вој пе ћи ни ло ма че си ро вих глав њи ди ме ла
га но се па ле ћи. уто се са свих стра на од не куд ство ри ла кр да цр них обла ка као 
те шких ме две да. Му мла ли су по тму ло као пра ви ме две ди и ста ли на ој хи не 
очи гу та ти пла ни не. Док су де ца из пе ћи на ис тр ча ла чув ши му мла ње, они су 
већ би ли по је ли све пла нин ске вр хо ве пре те ћи да про гу та ју и Бе ле пе ћи не. 
Му мла ње се пре тво ри ло у ла вље ри ка ње, у бе со му чан ту тањ као да сви ко пи та
ри све та тр че низ пла нин ске об рон ке. Ва тре ни змиј ски ца ре ви пре ле та ли су 
из над Бе лих пе ћи на, из ло мље ни као да су их те шким ка ме њем за си па ли, а уда ри 
гро мо ва су се ста ли до зи ва ти са пла ни не на пла ни ну. ој хи се чи ни ло да су ме
две ди за у век по је ли и Бра та ог ња и ње го вог Мр твог бра та, да су љу де са Бе лих 
пе ћи на за тво ри ли у ве ли ку там ну гроб ни цу на ко ју ће на ва ли ти огром ну сте ну 
да ни ко ви ше не мог не иза ћи, да су и Га ву не где про гу та ли.
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За тим је по че ло да шу ми и бу чи, пр во над ле де ним гу ште ром па са свих 
стра на, и круп ни мла зо ви ки ше су се обо ри ли и на пе ћи не. И по след њи по сма
тра чи не по го де ко ји су је до жи вља ва ли ви ше пу та по ју ри ли су у за клон. Је ди но 
су мај ке, и ој ха ме ђу њи ма, ста ја ле под бе со муч ним пљу ском до зи ва ју ћи сва ка 
сво ју де цу од лу та лу зо ром у пла ни ну. Слу ша ле су ка ко се ме ша шум ки ше по 
ли шћу и бу ка по то ка ко ји су се сли ва ли с пла ни не но се ћи др во и ка мен и сур
ва ва ју ћи се у ре ку низ ви со ке об рон ке. За тим се му мла ње ма ло уда љи ло, а ху ка 
и шум пљу ска би ва ли су све ја чи. Љу ди су већ по че ли лак ше ди са ти. ој ха је чу ла 
из пе ћи не глас не ког ста рог лов ца:

– Чим се та зве рад с не ба ра зи ђе, тре ба у лов док је ди вљач по пе ћи на ма у 
ко је се за не по го де скла ња.

ој хи на мла ђа де ца су одах ну ла чув ши тај ми ран глас у мно штву стра шних 
гла со ва не по го де и кук ња ве мај ки. не ко је чар нуо ва тру и пла мен је оба сјао 
ли ца. Сва су би ла окре ну та пре ма ула зу у пе ћи не. Ста ри не стр пљи ви ло вац је 
иза шао под над стре шни цу па су за њим и дру ги по и зи ла зи ли. ој ха је ло ми ла 
ру ке и де сет пу та по ла зи ла у шу му и опет се вра ћа ла и опет по ла зи ла у дру гом 
прав цу ода кле јој се чи ни ло да се Га ва мо же по ја ви ти. Тек кад се на не бу ја ви ла 
ду га, ве ли ко не бе ско чу до, Га ва је до тр ча ла, је два ма ло оро ше на, са два лев ка 
пу на пе чу ра ка и пре не го што је ис при ча ла где ју је не по го да за те кла, ре че по
гле дав ши у ви со ки лук на не бу:

– Брат ог ња је ода пео стре лу.
од мах иза ово га, из не мо гла, ле гла је на ме две ђу ко жу крај ог њи шта.
– ој ха је ми сли ла да су Га ву обла ци про гу та ли – чу се из не мо гли ој хин глас.
– Га ва је по бе гла у пе ћи ну ор ло ва обр ва.
За тим је за ћу та ла. по сма тра ла је умор но ва тру, ко ја ни је игра ла, ни је ти

тра ла до та ва ни це. Би ла је и она глад на и жа ло сна. пра де вој чи ци се чи ни ло да 
је из жа ра вре ба ју очи зве ри, слич не они ма што су се јед ном би ле при ма кле пе
ћи ни и про го ре ва ле мрак. Ва тра је та да оте ра ла зве ри, али ни је ни кад има ла 
сна ге да оте ра и глад. Две ма ле жи шке с кра ја ог њи шта учи ни ле су јој се на мах 
Бу ко ве очи и да је гле да ју та ко да не зна би ли пла ка ла или би се сме ја ла.

Сам, без ичи је по мо ћи, бук нуо је уто пла ми чак до гра бив ши се су ва ра ка 
ко ји му је био на до мак и за час га про гу тао. али Га ву ни је раз дре мао, ње не ми
сли су се ме ша ле.

упра во је хте ла за спа ти, а Бук се по ја вио са не ко ли ко пе чу ра ка и на рам ком 
гра на. пр во је ба цио гра ње у че љу сти ва тре, и ве сео пла мен је оте рао страх и 
хлад но ћу осве тлив ши огр ли цу о Га ви ном вра ту. За тим је при ма као три до не те 
пе чур ке ог њу и ре као:

– Ве штак зна са мо да пра ви огр ли це.
Иза угла су се ја ви ла де ца, иако им је ој ха већ би ла ис пе кла не ко ли ко пе

чу ра ка.
– кре ха је глад на.
– пр ха хо ће пе чур ку.
а Бук је на ста вио сво ју ми сао:
– Ве штак уме са мо да на ђе шкољ ке и љу шту ре пу же ва.
– Ве штак уме и да ни же огр ли це – ре кла је са њи во Га ва.
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Бук, чи је је ср це гри зла љу бо мо ра као глад же лу дац, про ду жи:
– Ве штак ни је тра жио за Га ву пе чур ке.
Де вој чи ца је ћу та ла.
Бу ку се чи ни ло да је при мио ма ло ра до сти за на по ре ко је је под нео тра же

ћи за Га ву не што што би јој за ва ра ло глад. Док се за но си ла у сан, он јој ре че:
– Бук је на шао пе чур ке на Чу па вом бр ду, та мо где ра сте тра ва као гри ва ко ња.
– И та мо где зе мља има бо ју ти гро ве ко же – до пу ни де вој чи ца и за спа док 

је Бук био још у пе ћи ни.
– кре ха хо ће пе чур ке – до пр ло је опет из угла пе ћи не.
Бук пру жи две пре о ста ле гљи ве Га ви ним се стра ма и иза ђе, а ој ха на ста ви 

пе ћи оне што их је Га ва на ку пи ла.

Бу ко ва љу бо мо ра

Бук се вра тио из шу ме мра чан: срео је Га ву с огр ли цом од ду гу ља стих пу же вље
вих љу шту ра, дру гом по ре ду ко ју јој је Ве штак по кло нио. Бо јао се да ће јој 
умет ник по кла ња ти огр ли це све док не учи ни да Га ва за бо ра ви об ро нак ода кле 
се слу ша ју од је ци, ждре бе, ли сна ти огр тач, да за бо ра ви пен тра ње уза сте ну, 
ску пља ње др ва и зе че ве ко је јој је до но сио да се игра. Ста ре ши на на се ља ће до
зво ли ти Ве шта ку да је узме за же ну за то што Ве штак уме да пра ви огр ли це, па 
је ње го вим кће ри ма на пра вио по јед ну и што је већ од ра стао мла дић, а Га ву је 
ој ха оче шља ла ка ко се че шља ју де вој ке.

Бук је, по ред све не ста ши це у хра ни, био још сна жан јер се ни је пре да вао 
оча ја њу и јер је уба ци вао у же лу дац све што се да ло пре гри сти и про гу та ти. 
Мо гао би Ве шта ка, да га за тек не на спа ва њу, узе ти на ру ке и ба ци ти ни за сте ну. 
Мо гао се с њи ме пор ва ти и от пр ве га обо ри ти. олах је сво га вр шња ка због де
вој ке на пао са ле ђа, по длач ки, али је Бук, ма да је по шао за љу бо мо ром као за 
тра гом зве ри, био дру гог ко ва и кад је мр зео, ни је иза ле ђа на па дао.

Ве шта ко во скло ни ште шкољ ки би ло је отво ре но. Бук је за те као мла ди ћа 
склуп ча ног пред ула зом, ле жао је и је чао не отва ра ју ћи очи. Бук га је мо гао но
гом, та ко склуп ча ног и из не мо глог, оти сну ти у по нор. али ње го ва мр жња, до 
ма ло час го то ва и на по ступ ке ко ји му ни су би ли свој стве ни, спла сну кад умет
ни ка на ђе та ко јад ног. Са мо не ко ли ко ча са ка осе тио је ли ко ва ње, а та да га об у зе 
ужас: пре не ко ли ко да на она ко пр ко сан, по ма ло за нет као Га ва и Врач, мла дић 
ће би ти мо жда уско ро унет у пе ћи ну из ко је ни ко не из ла зи ме ђу жи ве лов це, 
али ула зи но ћу у њи хо ве сно ве, стра шни ји не го кад би опи пљив иза шао из пе
ћи не где су га оста ви ли и за тво ри ли из лаз ка ме ном пло чом. у Бу ко ве сно ве је 
та ко ду го до ла зио ње гов умр ли брат, ко га су у пе ћи ни оста ви ли и го во рио му:

– не ка Бук до ђе да се рве мо!
а Бук је и кро за сан знао да не ће, да не сме по ћи за бра том ко ји га зо ве. 

Мо жда ће и Ве штак, ка да умре, до ла зи ти Бу ку у сно ве и го во ри ти:
– Га ви на се стра кре ха ра сте за Бу ка.
И Бук га не ће мо ћи оте ра ти. И бра та је по ку ша вао да оте ра из сно ва, али је 

он све че шће до ла зио.
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Бук ни је мо гао од ре ди ти због че га је мла дић у та ко јад ном ста њу: не ста ши
ца у хра ни је би ла ве ли ка, али се још ни ко то га пу та ни је раз бо лео од гла ди.

Бес по моћ ном де ча ку и бо ле сном умет ни ку при те че у по моћ умет ни ко ва 
се стра у прат њи Тра ва ра: до шла је и до не ла у ка ме ној зде ли ци на це ђе ног биљ
ног со ка. око вра та је има ла огр ли цу исту као Га ва.

И Тра вар и се стра се об ра до ва ше Бу ко вом при су ству. Тра вар об ја сни за што 
је мла дић бо ле стан:

– Мла ди ло вац је по јео ју трос не ку отров ну биљ ку.
Бук осе ти жа о ку. Ве шта ка већ зо ву мла дим лов цем, а ње му, Бу ку, још се ни ко 

ни је тим име ном обра тио.
Тра вар, ме ђу тим, за мо ли:
– не ка Бук по мог не да про тив о тров ни сок ули је мо лов цу у гр ло.
Се стра је бла го по ди гла бо ле сни ко ву гла ву. Су зе су јој па да ле на мла ди ће

во ли це. Тра вар је цев ку, исе че ну од ме ке бар ске биљ ке, на пу нио со ком увла че
ћи га уди са њем ва зду ха из ње и, ве што отво рив ши бо ле сни ко ва уста, са суо му 
га у гр ло.

Већ по сле ма ло вре ме на бо ле сник је отво рио очи, али још ни ко га ни је по
знао. Тра вар му је још не ко ли ко пу та са суо ле ко ви ти сок у гр ло и по ла зе ћи ре као:

– плод нин син ће уско ро мо ћи је сти ме са бу де ли га. – За тим је до дао ви де
ћи збу ње на ли ца око се бе: – Ве штак ће уско ро оздра ви ти.

оста ли су са мо бо ле сни ко ва се стра и Бук. она се на сме ши осме хом та ко 
слич ним бра то вом и ре че:

– Ве штак ће на ни за ти Бу ко вој се стри огр ли цу од шкољ ки.
Ма да је из пе ћи не био иза шао са же љом да се умет ни ку до го ди ка кво зло, 

да му га он сво јом ру ком учи ни, био је сад за до во љан што ће мла дић оздра ви
ти. Бо ље је да се бо ри са жи вим не го са мр твим. Жи во га још и мо же по бе ди ти и 
ис те ра ти из сво га жи во та, а мр тво га, ве ро вао је, не би ни кад ис те рао.

Док је ста јао та ко по ред бо ле сног мла ди ћа, не ко ли ко лу дих на да и пла но ва 
оза ри ло је ње го ву ду шу. Ро ди ла се у ње му же ља да учи ни не што чи ме би сте као 
при зна ње свих у на се љу, због че га би га сви за па зи ли и за во ле ли, и то да учи ни 
свој под виг још док је умет ник бо ле стан ка ко га он не би пре те као.

Ир ва си

на нај и стак ну ти јој из бо чи ни сте не пре ма рав ни ци стра жа ри ла су де ца. опет 
већ ду го, у Бе лим пе ћи на ма лов ци ни су ви де ли ме са. Ва тре су уза луд го ре ле и 
че ка ле да по же ра ви ци пад не крв и са ло ди вља чи, од ко га пла мен као луд бук не. 
Из хлад них про це па сте на же не су већ би ле опет по ва ди ле по след ње за ли хе. 
Био је крај њи час да на тр че од не куд ко њи, да ис кр сну ди во ко зе на вр ху ка ква 
кр ша, да за ри чу и за топ ћу у да љи ни ир ва си. Ста ре ши на на се ља са звао је, као и 
увек у тим при ли ка ма, збор и ре као:

– Да по тра жи мо дру ге шу ме где још има бо га та ло ва.
До че ка ла га је нај пре пре не ра же на ти ши на: на да ле ко у пе ћи ни мно ге мај

ке су има ле са хра ње ну де цу, а у там ним за ку ци ма Бе лих пе ћи на оне су их ра ђа ле. 
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у сну су че сто ви де ле ка ко њи хо ве мр тве де вој чи це, оки ће не бо га тим огр ли ца ма 
и по ја се ви ма, уста ју и го во ре им:

– Тај ха не ће да оста не са ма. не ха се бо ји мра ка.
по сле стра вич не ти ши не за чу ли су се још стра вич ни ји ја у ци. Же не су уда

ра ле гла вом у зе мљу, о ка мен, ло ми ле ру ке не го ду ју ћи и про тив са ме по ми сли 
ста ре ши ни не да се ста ни ште на пу сти. И ка ко су оне би ле те ко је жи вот про ду
жу ју, ко је ра ђа ју бу ду ће лов це, му шки ње је по пу шта ло пред њи хо вом упор но
шћу и њи хо вом ту гом. Буд но су при том сви ослу шки ва ли шта ми сли До ји ља, 
шта сну је Врач. а До ји ља је про го во ри ла гор до и уве ре но:

– пр ве нац До ји љин Го ул на ћи ће ло ва, ма га из че љу сти ти гра оти ма ла.
Сли кар је као за се бе мр мљао:
– Врач не мо же оста ви ти са ме у пе ћи ни сво је ир ва се и ме две де.
– не ка лов ци по ја ча ју стра же и из вид ни це – за кљу чио је Рвач, ко ме се та

ко ђе ни је оста вљао гроб си на по ги ну лог у ло ву.
Де ца су по ма ло гу би ла стр пље ње стра жа ре ћи. Ве ро ва ла су да са мо тре ба 

иза ћи на об рон ке, а је ле ни или го ве да ће се ука за ти у рав ни ци. али ово је већ 
че твр ти дан ка ко уза луд стра жа ре, над рав ни цом са мо уз ле ћу гра бљи ви це и 
око ре ке ле те ви ли ни ко њи ци. За то су сва ки час на пу шта ла осма трач ни це и лу
та ла по шу ми тра га ју ћи за ко ре ном или пло дом ко ји би се дао по је сти. оста ли 
су крај ре ке на об рон ку са мо Га ва и Бук. Ви ка де ча ка се уда ља ва ла, и шу ма је 
по ста ја ла све ти ша.

– Га ва се не бо ји – ре кла је де вој чи ца и на јед ном уста ла не чим из не на ђе на.
у до ли ни под со бом угле да ла је не ко ли ко ир ва са где до ла зе на по ји ло. Жи

во ти ње су ишле ка сом да би што пре сти гле до во де, јед на дру гу пре сти жу ћи. 
Та ко са би је на у го ми лу, два ир ва са су се су да ри ла ро го ви ма и за пле ла их. по че
ла су ри ка ти за чу ђе на и упла ше на, не мо гу ћи је дан од дру го га да се одво је. 
оста ли су се по ме ли и уда ри ли у бек ство. Све се то зби ло у тре ну, али ви де ћи 
да не ко ли ко жи во ти ња већ бе жи, Га ва се отр гла од нео бич на при зо ра по ју ри да 
ја ви ра до сну вест. Ме ђу тим, Бук је по хи тао ни за сте ну згра бив ши не ки кре мен.

– не ка Га ва гле да! – до ба цио је.
она два ир ва са су се ди вљач ки бо ри ла, ни ти су мо гла ро го ве да раз мр се, 

ни ти да по ло ме. Бук је већ био стр чао до об рон ка ви со ког јед но два ме тра над 
реч ном оба лом, ис ту ре ног као над стре шни ца. Ви чан ска ка њу, ско чио је с об
рон ка и, ска чу ћи, ухва тио се о гра ну ко ја се над но си ла над ир ва се, а са ње је 
ско чио на ле ђа јед ну од за ро бље них жи во ти ња чвр сто је згра бив ши за ро го ве. 
у ди вљем стра ху ир вас је по ку ша вао да га зба ци, али за пле тен ро го ви ма за дру
го га, ни је имао за ма ха, већ је са мо још стра шни је за ри као. Га ва је, по тр чав ши 
нај пре пре ма пе ћи на ма да ја ви за ир ва се, и са ма сад за ста ла као за ча ра на по
сма тра ју ћи при зор. За па жа ла је сва ку по је ди ност: и ка ко је Бук из ва дио де
сном ру ком ка мен, ко ји је био за де нуо за ко жу око бе да ра, ухва тив ши се ле вом 
што је мо гао чвр шће за је дан од глав них из да на ка на ро го ви ма жи во ти ње ко јој 
је ско чио на са пи, и ка ко је по том кре ме ном стао уда ра ти нај пре нај ма њи из да
нак ро го ва, дру гог ир ва са не срећ но укље ште ног у ро го ве сво га са бор ца. не ко
ли ко пу та уда рен, ро шчић се пре ло ми. За тим она спа зи ка ко Бук свом сна гом 
мла да, здра ва ство ра гур ну на ни же гла ву дру гог са пат ни ка и ка ко га осло бо ди 
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сте га, ка ко се за тим у пра вом ча су до че ка на но ге, јер осло бо ђе не жи во ти ње 
по мам но по ју ри ше низ ре ку.

Ју на штво ко је је из вр шио при чи ни ло је Бу ку исто оно ли ко за до вољ ства 
ко ли ко Га ви пр ви цр теж у пе ску. ни је Бук овај под виг учи нио из са жа ље ња 
пре ма жи во ти ња ма – он је мо рао не где да оку ша сво ју ве шти ну и на го ми ла ну 
сна гу, да по тро ши не где њи хо во из о би ље. у тој по тре би и за но су за бо ра вио је 
ка ко пе ћи на ма пре ти глад. Хтео је мо жда и да по ку ша мо же ли јед ном та ко 
исто уско чи ти на же ље но ждре бе ко је че знуо да за ро би. Мо жда је и Га ви хтео 
по ка за ти шта је све ка дар. она је и би ла за ди вље на ње го вим под ви гом: ни је дан 
дру ги де чак ни мла дић ни од ра стао чо век не би то уме ли учи ни ти. она сво јим 
ср цем умет ни ка и жен ског би ћа схва ти да Бук ни је са мо хра бар не го и нео би
чан и до бра ср ца и не ко ри сто љу бив. он је ла ко мо гао кре ме ном се ки ром уби ти 
и јед ну и дру гу жи во ти њу удар цем у че ло, али ње му ни на ум ни је па ло да то 
учи ни, ма да су то би ле жи во ти ње – ње му је ва жно би ло са мо раз мр си ти ро го
ве, по ло ми ти ве штим удар цем ма те ри ју чвр шћу и од ка ме на. Га ва за тим схва ти 
да он не би убио ни ждре бе кад би га се до мо гао. И не го во ре ћи ни ре чи, на цр та 
у пе ску ко ња с ом чом, а не про бо де ног ко пљем, ка ко их њен отац цр та. Те шко је 
би ло бр зо на цр та ти ко ња, и он је зби ља био не ве што на цр тан – тек ви де ло се да 
о вра ту има ом чу. Бу ка за пљу сну не ки то пли та лас, он осе ти по тре бу да увек, 
це ла жи во та бу де уз Га ву, ко ја је ма ли врач, али ње му на кло њен и у чи јим гру ди ма 
го ри пла мен, што је већ не ко ли ко пу та осе тио.

Ме ђу тим, са сте не се спу шта ла де се ти на ло ва ца ви чу ћи раз ја ре но и ма шу
ћи ру ка ма. Га ва пр ва схва ти ко ли ко су љу ти и за што су љу ти: ир ва си та ко рет ко 
про ла зе њи хо вом до ли ном, на се ље не ма до вољ но ме са, а Бук, уме сто да уби је 
жи во ти ње ко је су му би ле под ру ком, пу шта их жи ве. Да ле ко у до ли ни чу ла се 
још ве ћа ви ка, то су за це ло дру ги би ли по шли у по те ру за од бе глим ир ва си ма. 
Зам ке и ја ме су, исти на, дав но би ле сву да до ли ном по ста вље не и при кри ве не 
гра њем и мо жда ће ло ва и би ти, али је тре ба ло да Бук бу де ка жњен што је из не
ве рио на се ље, што се играо, пре ма њи хо вом ми шље њу, уме сто да бри не чи ме ће 
се љу ди на пе ћи на ма хра ни ти.

лов ци су већ при сти за ли; је дан је ишао пра во на Бу ка, спре ман да се пор ве 
и ко сти му по ло ми. у бе су ни су Га ву, ко ја је ста ја ла не да ле ко, ни при ме ти ли.

– пу стио ир ва се! Два ир ва са! – ви ка ли су раз бе сне ли љу ди.
Бук, уме сто да не што ка же се би у од бра ну, опру жи ру ке хо ри зон тал но и 

са ви их у лак ту као кад де ча ци хо ће да из ме ре има ју ли ја ке ми ши ће. Био је то 
знак да је схва тио опа сност и да је спре ман да се бра ни. Иза лов ца ко ји је ишао 
на че лу, го тов пре да се рве не го да ту че де ча ка, до ла зи ли су дру ги са ка ме ни ца ма 
и ба ти на ма. Чи ни ло се да раз ја ре не лов це ни ко не ће мо ћи уми ри ти. не ко ли ко 
ко ра ка иза њих, ме ђу тим, хи тао је и Врач. Био је при су тан кад је нај мла ђи син 
ста ре ши не на се ља до тр чао и ја вио ка ко су ир ва си про шли по љем и ка ко су два, 
за мр сив ши ро го ве, за о ста ла и ка ко је Бук уско чио на јед но га те их, раз дво јив
ши, пу стио оба низ до ли ну.

– За што син Рва ча то тек сад ја вља?
– Бук је хра бар – ре као је де чак. – Та ох во ли да по сма тра хра бре.
– Бук је обес тан – ре као је Рвач и, ухва тив Та о ха за ко су, гру бо га од гур нуо.
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Бу ков под виг Вра чу се, као и Га ви, сви ђао и по хи тао је за го ми лом да се ста
ви у од бра ну де ча ка зна ју ћи шта зна чи бес из глад не лих ло ва ца ко ји ма плен 
умак не, и то не чи јом кри ви цом. у ча су кад је ста ре ши на сти скао Бу ку сна жним 
пр сти ма згло бо ве на ша ка ма као да ће их смр ви ти, Врач сти же раз ја ре не и ре че:

– не ка лов ци пу сте Бу ка!
Ста ре ши на, ма да не ра до, ола ба ви Бу ко ве згло бо ве че ка ју ћи шта ће да ље 

Врач ре ћи или учи ни ти. а он ре че, ве ру ју ћи ма ње не го они у оно што го во ри, 
са мо да би спа сао де ча ка:

– Ир ва си ће би ти уло вље ни – и го во ре ћи то, на цр та у пе ску, као што је и 
Га ва има ла оби чај, јед ним по те зом ско ро, оно што је то ли ко пу та уре зи вао у 
сте ну: ир ва са про бо де на ко пљем.

Ста ре ши на пу сти де ча ко ве ша ке, лов ци се раз ма ко ше по ве ро вав ши да је 
сли кар цр те жом већ ба цио враџ би ну на жи во ти ње и да ће зби ља би ти уло вље
не. Да би љу де још ви ше уми рио, ма да се Бу ку ди вио и ма да му га је би ло жао, 
ре че стро го:

Бук не ће од уло вље них ир ва са до би ти ни за ло га ја.
– Бук и не же ли њи хо ва ме са, – при хва ти дје чак пре су ду од луч но, ма да и 

ту жно. он је же лео у том ча су да ње го ва два ир ва са не бу ду уло вље на, па ма шта 
по сле са њим би ло. Ма да пра де чак, био је људ ско би ће ко је осе ћа при ја тељ ство 
пре ма они ма ко ји ма учи ни до бро.

Го ње ње ир ва са

Ир ва са ни је би ло у шу ма ма око Бе лих пе ћи на. по не кад би их са мо пут на но сио 
кроз рав ни цу. Дуж во де и око те сна ца, ко ји ма су мо ра ли про ћи да би на ста ви ли 
пут, зам ке су увек би ле спрем не; ду бо ке ја ме по кри ве не гра њем. Чим би јед но по
ве ну ло, ста вља ло би се дру го да би зам ка би ла што не при мет ни ја. ка да би сре ћа 
до не ла да лов ци при ме те ди вљач, они су је, ако је ни су ко пљи ма и стре ла ма мо
гли до сти ћи, хај ком на те ри ва ли у те ја ме и те сна це, где је лак ше би ва ла уло вље на.

на глас да су се ир ва си ја ви ли у рав ни ци, Бе ле пе ћи не су про вре ле. Де ца су 
се на чич ка ла на об рон ке. И же не ко је су де цу до ји ле из ми ле ле су са сво јом до
јен ча ди из пе ћи на и по шле на об рон ке да по гле дом ис пра те лов це, ко ји су с ко
пљи ма, стре ла ма и ба ца чи ма ка ме на по ју ри ли ви чу ћи, псу ју ћи Бу ка што је пу
стио плен ка да га је већ имао у ру ка ма. ни су би ли сти гли ни да оба ве об ре де 
ко ји су се увек пред по ла зак у лов оба вља ли у Вра че вој пе ћи ни.

Де ча ци су, са ка ме ни ца ма иза ле ђа скри ве ним, че ка ли у за се ду Бу ка, ма да 
му је ста ре ши на био опро стио. пред ња чи ли су они ко ји су би ли ја ви ли за ир ва
се и чи ји је углед у на се љу због то га по рас тао. пре не го што се Бук и по пео на 
за ра ван, ка ме ни це су по че ле пр шта ти од би ја ју ћи се о гре бен ку да је тре ба ло да 
на и ђе, као да су се бо ја ли да ће им нео па же но про ма ћи. Же не су то мир но гле
да ле. пе че но ме со ни је дав но ми ри са ло на Бе лим пе ћи на ма. но вих ко жа за 
оде ло и по сте ље ни је би ло. а све га то га би би ли опет за ду го ли ше ни да дру ги 
ни су жи во ти ње опа зи ли и по пра ви ли Бу ко ву по гре шку. Са мо се До ји ља по бу
ни ла про тив на си ља ко је су де ца при пре ми ла. Вик ну ла је:
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– не ће лов ци на чо ве ка сво га пле ме на на ср та ти као на ти гра.
За њом је плод на оте ла ка мен из ру ке сво га сред њег ра то бор ног де ча ка го

во ре ћи:
– по ги не ли Бук или оста не без ру ку, ма ње је је дан бу ду ћи ло вац на Бе лим 

пе ћи на ма.
али се бор бе ност, осве то љу би вост, мр жња, же ља за ис ти ца њем му шког 

под млат ка у на се љу ни је да ла ла ко уга си ти ре чи ма мај ки. Де ча ци су се са кри ли 
по да ље да их оне не ви де ка ко др же иза ле ђа спрем но ка ме ње.

Ме ђу тим, на за ра ван се по пео Врач пре Бу ка. на шав ши по гле дом ме ђу 
оку пље ним же на ма Бу ко ви мај ку, ко ја је чу па ла ко се бо је ћи се не сре ће, ре као је:

– Бук, син Хор ле, не смо тре но је пу стио ир ва се, али је су ви ше млад да то 
пла ти гла вом.

кад се по ја вио кри вац, Врач је за по вед нич ки по гле дао по де ча ци ма и ре као:
– не ка Бук узме ко пље и по ђе са лов ци ма у хај ку. а за крив ца му је ка зна 

већ из ре че на.
Сли ка ра су и де ча ци по што ва ли. не ки су од њих ка ме ње по ла ко спу сти ли на 

зе мљу крај се бе, док су га не ки бе сно ба ца ли у по нор или уда ра ли њи ме о из бо
чи не об рон ка.

Бук се при дру жио Го у лу, нај ста ри јем си ну До ји љи ном, ко га је на шао у ча су кад 
је по ла зио за лов ци ма. Мла дић је био на о ру жан ко пљем, стре лом и мла ти ли цом.

– Го ул има ко пље ко је мо же за у ста ви ти и раз ја ре ну сви њу – ре че му Бук 
при дру жив ши му се.

– Бук има сна ге и сме ло сти – од го во ри Го ул не за у ста вља ју ћи се у тр ку и 
ли це му осве тле брз осмех.

– Го ул има још јед но оруж је сем ко пља и стре ле. Го ул је му дар – при ме ти Бук.
Го ул је већ знао да је Бу ку до зво ље но да по ђе са мла ђим хај ка чи ма и био за

до во љан што се де чак, чи ју је окрет ност и из др жљи вост био за па зио, упра во 
ње му при дру жио. Го ул је имао не ки план у ко ме му Бук ни је мо гао сме та ти, за то 
га је и по звао осме хом да по ђе за њим.

про би ја ли су се кроз за мр ше не мре же па ви ти, ло ми ли и га зи ли гра ње, оба 
пле ћа та, бр за, очи ју жи вих као у пти це. Сва ки час би се окли зну ли на вла жној 
ма хо ви ни ис под ко је је из би ја ла во да. Бук од мах за па зи да су је ди но њих дво ји ца 
ишли тим пу тем, Бу ку не по зна тим, док су оста ли стр ча ли ка ре ци и рав ни ци 
где су би ле по ста вље не зам ке за жи во ти ње.

– Зна ли Го ул пут? – упи та не спо кој но де чак.
– Го ул зна и ви ше – од го во ри та јан стве но мла дић. – Бук ни је крив – до да

де за тим и опет се бр зо осмех ну.
Го ул ча ском за ста де и ослу шну. у рав ни ци, ко ја се ни је ви де ла из че ста ра 

где су се они на ла зи ли, чу ла се ви ка ло ва ца и за тим ри ка ње ир ва са. Го ул сна
жно по ву че де ча ка ду бље у че сту ло ме ћи је као сна жна звер. Ту су се ме ша ли 
ле ка, бу ква, че ти нар, чи је су су ве игли це по тлу би ле још кли за ви је не го ма ло
час ма хо ви на. Го ул чу ч ну и скли за се низ је зи чак нео бра стао др ве ћем ко ји 
је во дио на ни же. И Бук то исто учи ни. по игли ца ма бо ра, чу че ћи, кли за ло се 
бр же не го што би се мо гло тр ча ти. За у ста ви их но ва бо ро ва че ста и за чу се не где 
жу бор во де.
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– Го ул је лу кав – ре че за до вољ но До ји љин син и по ђе кроз че стар пре ма 
жу бо ру.

по сле не ко ли ко ча са ка Бук угле да ду бо ко под со бом је зе ро, у сре ди ни мо
дро, с кра је ва зе лен ка сто и, нај зад, уза са му оба лу му тио је во ду бе ли муљ креч
ња ка. об ро нак на ко ме су ста ја ли спу штао се пре ма во ди око ми то, та ко да јој 
се мо гло при ћи са мо мај мун ски – ру ка ма и ско ко ви ма. на спрам на па ди на би ла 
је бла жа и за вр ша ва ла се је ло вим про план ком, го то во рав ним с по вр ши ном је
зе ра. Де сно је оба ла је зе ра би ла об ра сла гу стом во де ном тра вом, тр ском и буј
ним ши бљем. отуд, из тог гу сти ша, чу ло је гр го ре ње и жу бор, и на иви ци уз тај 
гу стиш ви де ло се ка ко на том ме сту обал ски из во ри уба цу ју во ду у је зе ро. Са 
те исте стра не не ко ли ко глат ких, бе лих ја ру жи ца спу шта ло се ка је зе ру. крш 
по ло мље ног гра ња ко је је во да сно си ла с вр ха био се за у ста вио свуд око ста ба ла 
др ве ћа у под нож ју. у ру кав цу из гу бље ном у бар ској тра ви, не ко ли ко ко ра ча ја 
да ље, пло ви ле су жа бо кре чи не као ли шће ло ква ња и све до чи ле да во да с те 
стра не ни је би ла ду го уз не ми ра ва на.

Са ле ве стра не је зе ру се мо гло при ћи кроз уске врат ни це два ју об ро на ка. 
оно је ту да оти ца ло мла зо ви ма за си ће ним креч ња ком, ко ји су се за тим бр зо 
би стри ли гу бе ћи се кроз ка ме не врат ни це. Ту је оба ла би ла уга же на, ви де ли су 
се тра го ви па па ка и ко пи та.

Је два је Бук сти гао да тај зе ле ни пла нин ски ка зан, ко ји је по кри ва ла во да, 
об у хва ти по гле дом, а кроз ка ме ни те снац су уле те ла два ир ва са, па, не мо гу ћи 
ни ку да да ље, за га зи ла у во ду, а за њи ма су се ука за ла још два.

– не ка Бук га ђа пр вог! – за по ве ди Го ул, син До ји љин.
Ме ђу ир ва си ма Бук по зна де и сво га по по ло мље ним ро го ви ма, и хит ну ко

пље у јед но га од дру га два. За глу шна је зо ви та ри ка од јек ну у шу мо ви том ка за ну 
и од би се у не ко ли ко на вра та о сте ње.

Са по вољ ног по ло жа ја, на ко ме су се на ла зи ли, ис ко ри стив ши по ме те ност 
жи во ти ња пре мо ре них од тр ча ња, Го ул и Бук за да до ше ра не сва кој од њих не 
би ра ју ћи ви ше у ко ју га ђа ју и по бе до но сно кли чу ћи сле те ше низ ли ти цу, ви ше 
ска чу ћи од др ве та до др ве та не го тр че ћи.

– Бук ни је крив! – по но ви Го ул се ћа ју ћи се ка ко је и он јед ном, као де чак, 
за те као срн да ће на истом је зе ру, али их ни је уз не ми рио ни стре лом ни ка ме ном, 
ни ти је икад то при знао лов ци ма.

Бук је пр ви пут уче ство вао у ло ву и осе ћао се као и сва ко би ће ко је пр ви 
пут уби је. на јед ном је у ње му по не ста ло сна ге и сео је на ве лик окру гао ка мен 
крај оба ле. као да крв из ње га оти че, осе ћао се ма лак са лим. Из бе га вао је да по
гле да у очи ир ва се ко ји ма је ују тру био раз мр сио ро го ве. Ње гов друг као да је 
по га ђао шта га му чи и ре че:

– Го ул је ра нио ир ва се по ло мље них ро го ва. Го ул ће Бу ку по да ри ти те ро го ве.
Тог ча са су и дру ги лов ци ба ну ли на врат ни це ка за на уз хај кач ке по ви ке, 

на о ру жа ни. угле дав ши Го у ла и Бу ка по ред по би је них жи во ти ња, од чу да су се 
ска ме ни ли. ка ко су се мла ди ћи на шли пре дру гих ло ва ца на по ји лу? Је ли Врач 
по мо гао не ком враџ би ном сво ме шти ће ни ку?

под ли, гла ва ти Ген, на лик на љу де ко ји су жи ве ли на зе мљи пре ло ва ца, не
згра пан и осо би то лу кав, пр ви пре ки де ћу та ње:
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– Бук ни је смео уче ство ва ти у ло ву на ир ва се!
али га је ста си ти, ду го ли ки До ји љин син пре зри во пре се као:
– не мо же Бук би ти крив и што је пу стио ир ва се и што их је за тим устре лио.
– Бук не ће је сти пе че но га ме са ових ир ва са – ис пре чио се опет гла ва ти Ген.
Го ул спу сти ру ку на Бу ко во ра ме и ре че:
– Бук не ће, по пре су ди Вра че вој је сти ме са жи во ти ња ко је је уло вио, али ће 

до би ти њи хо ве ро го ве.
– Мо же има ти са мо оне ко је је по ло мио – до би Ген по ја ча ње у још јед ном 

лов цу.
Го у ло ве очи сев ну ше та ко ја сним по дру гљи вим пла ме ном као да је имао за 

со бом хи ља ду пре да ка хо мо са пи ен са и он од вра ти лов цу:
– Те ће по ло мље не и до би ти за то што их је по ло мио.
– За што ни сте ишли за јед но са дру гим хај ка чи ма? – му млао је и да ље гла

ва ти Ген.
– Ве шти лов ци не иду у го ми ли – до ба ци му не хај но нај ста ри ји син До ји љин.
на по слет ку је ра дост због до бра ло ва пре ки ну ла ра спру, по га си ла за вист, а 

злу во љу пре тво ри ла у бри гу ка ко да се лов пре не се до пе ћи на, ко је су би ле да
ле ко од је зе ра. ка ко су жи во ти ње би ле ве ли ке, а већ се спу шта ла ноћ, од ре ђе на 
је стра жа пре ко но ћи па да се су тра дан с пр вим зра ци ма сун ца ме со поч не че
ре чи ти и пре но си ти у на се ље.

Још је дан Бу ков грех

Су тра дан је чак до ре ке ми ри са ло пе че но ме со. Бук је за ми шљао ка ко не ко ко
ма де ба ца пра во на жар, а не ко на ба да на шиљ ко ве и при но си пла ме ну. Спу
стио се био на ре ку већ кад се ме со по че ло де ли ти ка ко му се не би ре кло да га и 
он оче ку је. не мо гу ћи гла дан под но си ти тај ми рис, ко ји му је иза зи вао во љу за 
је лом, Бук се упу тио да ље пре ма је зе ру, и то је по ку шао да иде истим пу тем ко јим 
је ишао са Го у лом. Цре ва су му кр ча ла и је два се про би јао кроз ши пра ге и пу за
ви це. Жу бор во де га је из не на да оба ве стио да иде до брим пу тем: на ла зио се на 
нај ви шој тач ки око ми те сте не зе ле ног ка за на. Је зе ро је уско ро пред њим за бли
ста ло и за сле пи ло му очи. До ле у рав ном је ло вом про план ку ви де ла се крв на 
ме сту где су ир ва се че ре чи ли. при ву че на ми ри сом кр ви, два га вра на су кру жи ла 
из над је зе ра.

Мо жда је не ки ко мад ме са при че ре че њу за бо ра вљен, по ми слио је глад ни 
де чак. он је знао шта је за по вест и Вра че ва и ста ре ши не на се ља, али је пре био 
склон да уто ли глад и про тив за по ве сти не го да се пре да је ча сто љу бљу. Ве што 
је, као и про шло га да на, си шао на је зе ро. на ме сту че ре че ња ста ја ло је не ко ли
ко за бо ра вље них алат ки, али ни јед но га ко ма да ме са, ни че га што би чо век, ма 
ка ко био гла дан, мо гао је сти. у оча ја њу Бук се ба ци ка ме ном у бо кор круп ног 
ли шћа ко је је ра сло са стра не где је во да ути ца ла у је зе ро. круп но кр то ли шће 
се по ки да и ука за се ме ђу ста бљи ка ма бар ске биљ ке ко мад ме са, ве лик ко ли ко 
ове ћи облу так. Бук згра би нео че ки ва ни плен, нај дра го це ни ји ко ји је икад 
имао, и без дво у мље ња по тр ча уз бр до при др жа ва ју ћи се за ста бла др ве ћа. 
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Игли це су се под но га ма ро ни ле, Бук је по ср тао, али је гра био на пред, што да ље 
од је зе ра, што да ље од ме ста где се огре шио о за по вест ста ре ши не.

Бук је по зна вао ве шти ну до би ја ња ва тре тре њем два су ва др ве та јед но о 
дру го. За па ли ће ва тру под над стре шни цом ка кве сте не, да ле ко од Бе лих пе ћи
на. Зар ни је он ра нио два ир ва са? Зар до бри Го ул, син До ји љин, ни је ре као да 
Бук ни је крив? За у ста вио се тек кад му се учи ни ло да је да ле ко и од је зе ра и од 
на се ља, на ме сту пу ном та ну шног су вог гра ња и су вог ли шћа. Дао се од мах на 
тре ње два др ве та. Био је то по сао те жи не го спу сти ти се с око ми те сте не у под
нож је, те жи не го по пе ти се под врх ле де ног гу ште ра, те жи не го раз мр си ти 
ро го ве ир ва са кр ње ћи их кре ме ном се ки ром. али Бук је тро и тро. Др во је по
ста ја ло вре ло као да је ле жа ло на по днев ном сун цу. Сна жни де чак по чео је су
ста ја ти. по же лео је да на и ђе Го ул да на из мен це тру. Да на и ђе Га ва, сна жни ја од 
сва ко га де ча ка. али и ту ра дост што је нео че ки ва но до био плен и тај на пор да 
ство ри огањ ни из че га, и тај не мир и пи та ње ко је са крио ме со у бо ко ру ли шћа, 
мо рао је под не ти сам. Мо жда је зам ка. Мо жда су хте ли да га ис ку ша ју хо ће ли 
се по ко ри ти за по ве сти. али људ ско око га, ни при ја тељ ско, ни не при ја тељ ско 
ни је ви де ло кад је плен угра био. не би га бр же ни ја стреб од нео под обла ке. 
Са мо ко зна, мо жда је не ко ипак чу чао са кри вен у жбу ну и по шао из да ле ка за 
њим? Мо жда ће му сва ко га ча са ба ну ти иза ле ђа? очек нуо је стре пе ћи не ко 
вре ме, и он да је на ста вио тр ти др во. па ло му је на ум да је мо жда под ли Ген ме со 
био са крио за се бе, по ред оно га што ће му, као и сва ко ме у на се љу, при па сти. 
Мо жда олах. на ту по ми сао по бе до но сна ра дост об уј ми Бу ка. Ге ну и ола ху 
на па ко сти ти, би ло је сла ђе не го уби ти звер. а мо жда је Го ул, нај ста ри ји син 
До ји љин, са крио ме со крај је зе ра, убе ђен да ће Бук, гла дан и увре ђен, до ћи на 
је зе ро упра во кад се го ре, на Бе лим пе ћи на ма, ме со бу де пе кло.

Бук је чу чао под ка ме ном над стре шни цом, где је на го ми лао су хог ли шћа, 
гра ња, ивер ја. ко ли ко је био јак, то ли ко је био и брз и са бран. пр ву сла бач ку 
вар ни цу на хра нио је су вим ли стом, јед ним, дру гим, це лом пре гр шти. лак по
ве та рац му је у по слу по мо гао. ни пре гршт би ра них шкољ ки, ко је је по чео ску
пља ти за Га ви ну огр ли цу от ка ко јој је Ве штак по кло нио јед ну, ни је му у том 
ча су би ла дра го це на као та го ми ла жа ра у па зу ху сте не.

кре ме ним се чи вом, ко је је увек но сио уза се, исе као је ме со на ма њу пар чад 
и јед но ба цио на ва тру. Ми рис на жа ру пе че но га ме са, ко ји је хи ља да ма го ди на 
био је дан од нај ја чих иза зи ва ча чо ве ко ве во ље за је ло, за пах нуо га је свом сла
шћу и си ли ном ме ша ју ћи се са ми ри сом че ти на ра и су во га ли шћа. ни је са че
као да се до пе че, већ га је још по лу кр ва во ис ки дао и у ча су са млео вуч јим 
оштрим зу би ма. по сле пр вог ко ма да за у ста вио се. у овом ство ре њу из пр вих 
вре ме на, јед ном од пр вих ра зум них љу ди, за чу до је по сто ја ло већ и зрн це му
дро сти. од лу чио се да све не по је де од мах, ви ше из све сти да не ће сва ки дан 
би ти до бра ло ва не го за то што је знао да се мо же умре ти ако се гла дан пре је де.

лов ци су зна ли не ке, ма и оскуд не, на чи не да ме со ду го одр же у све жем 
ста њу. Бук про на ђе ме сто у сте ни где је стру јао ва здух, а сун це ни је до пи ра ло и 
оста ви по ло ви ну на ђе не хра не. при по врат ку је кре ме ним се чи вом за се цао ко ру 
др ве ћа да би мо гао ла ко на ћи пут до дра го це ног скро ви шта. кад је био бли зу 
пе ћи на, Бук опет си ђе на ре ку и са ње се уоби ча је ном ста зом вра ти у на се ље.
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Ста ре ши на на се ља, спа зив ши де ча ка, обо ри по глед: си том и у осве ти за до
во ље ном, учи ни му се ка зна ко ју је Врач из ре као де ча ку да га спа се још го ре, и 
на ко ју је и он, ста ре ши на, при стао, пре ве ли ка. ако би Бу ку До ји ља, или ој ха, 
или плод на, да ле кри шом ко ма дић, ста ре ши на би се учи нио да не ви ди.

лу ка вом Ге му се Бу ко во ли це не по ка за оно ли ко јад но ко ли ко је оче ки вао. 
у при су ству ста ре ши не, у при су ству До ји ље и Го у ла, про му мла по до зри во:

– Бук гле да као лав ко ји се вра ћа са го збе.
а Го ул мир но ре че:
– Бук је ју че ра нио два ир ва са. – при том по гле да за ве ре нич ки у Бу ка.
али Бук ни је ни ка да са знао ко је био са крио ме со у ли шће крај је зе ра.

Син ле де ног гу ште ра

Бук је и да ље за ми шљао ка квим би се још под ви гом мо гао ис та ћи ко ли ко Ве
штак сво јом умет но шћу. Час је од лу чио да Га ви на чи ни по јас од пло чи ца ко је 
би из де љао од др ве та, час је са њао да у ру ци на ђе ка кав кру пан ру мен ка мен па 
да га об ра ди та ко да га она мог не но си ти у ко си. Гле дао је он по не кад, док су 
обо ји ца би ли мла ђи, ка ко Ве штак бу ши пред ме те за ни ске и по ја се ко је пра ви, 
ка ко пре тра жу је ре ку, сво ју глав ну ри зни цу. Јед ног ју тра је Бук устао док још 
ни ко ни је био из ми лео ис под ка ме них над стре шни ца. Јур нуо је пре ма ре ци. 
по то ци су сва ко га ју тра у њу на но си ли но во ка ме ње, а у је зе ру под ле де ним гу
ште ром, ода кле је ре ка по ла зи ла на свој ду ги пут, та ко ђе се сва ког да на мо гао 
на ћи нов бе лу так нео бич не ле по те.

Рав ни ца је би ла још под ма глом, тим нео бич ним би ћем ко је је спа ва ло по 
ја ру га ма и ни је зна ло да го во ри ни ко ли ко тра ва, а мо гло да се кре ће, да ме ња 
об ли ке, да ру ке у бес крај из ду жу је. Брат ог ња тек се био про бу дио и по мо лио 
из сво је пе ћи не. До зво лио је Бу ку да га са мо не ко ли ко тре ну та ка гле да. То за до
вољ ство да га мо гу гле да ти а да им очи не за се не Брат ог ња је пру жао лов ци ма 
је ди но у зо ру, кад из ла зи из пе ћи не, и они ко ји су во ле ли с њим да се спри ја те
ље и да раз го ва ра ју ди за ли су се ра но и окре та ли ли це пре ма пла нин ској гре ди 
ко ја је за тва ра ла рав ни цу ис пред пе ћи не.

– Брат ог ња је још не на о ру жан – го во ри ли су му не тре ми це га по сма тра ју ћи.
Или би му ре кли:
– Брат ог ња је ју трос благ као ње гов Мр тви брат.
кад би се ог ње ни не ми са го вор ник по пео два ко пља уз не бо и кад ви ше ни је 

до зво ља вао да га по сма тра ју, гун ђа ли су:
– Брат ог ња се ору жа стре ла ма!
И Бук је не бе ског ра но ра ни о ца по сма трао док му он ни је, бра не ћи се од 

људ ских по гле да, ба цио стре ле у зе ни це, а та да је, при кло пив ши кап ке не ко ли
ко ча са ка, по ва дио све тло сно тр ње из очи ју и сту штио се ни за сте ну. Ска чу ћи 
с об рон ка на об ро нак, ру шио је под со бом ка ме ње, хва тао се о жбу ње из ра сло 
по пу ко ти на ма ка ме на и од ба ци вао по три ме тра на пред. кре та ње му је при ја
ло ка ко мо же са мо не ко ме пу ном сна ге а у исто вре ме не мир ном. Ско чив ши 
с по след њег об рон ка на обал ски пе сак по пла ши жа бе, гу ште ре и реч не пти це. 
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Чу се бућ ка ње скри ве них во до зе ма ца, шум обал ског жбу ња и тр ске. не ко ли ко 
бе лих птич јих кри ла се по ди же у зрак, не ко ли ко цр ве них и цр них кљу но ва се 
на зре у тр сци.

Бук, као увек ују тру, под ско чи не ко ли ко пу та, тру де ћи се да до хва ти гра не 
др ве та под ко јим је ста јао. као пас пу штен с лан ца оп тр ча це лу реч ну оба лу под 
сте на ма. И не зна ју ћи да су те те ле сне ве жбе чо ве ку по треб не, пра вио их је јер 
су му го ди ле.

Већ пот пу но ра са њен узе пре би ра ти шљу нак. Ње га је на ро чи то мно го 
би ло по плит ким ру кав ци ма. Чи ни ло се да реч но ко ри то цве та ка ме ним цве
ћем. Бук је као свак ко се од де тињ ства учи да стре ља имао из о штрен вид и ла ко 
је про на шао из о бил но сит ног окру гла стог ка ме ња про зрач ног, цр ве ног и мо
дрог, жућ ка стог. не ко ли ко пу та је ишао уз во ду до под слап ле де ног гу ште ра и 
низ во ду до ра ди о ни це плод ни ног си на. Ње га та мо још ни је би ло и Бук за кљу чи 
да ње гов су пар ник још бо лу је, што га об ра до ва.

Ме ђу тим Бу ка је већ на по чет ку че ка ло раз о ча ре ње: ша ре ни, бли ста ви 
шљу нак ко ји се у во ди пре ли вао као дра го ка ме ње, чим би се на оба ли осу шио, 
гу био је и бо ју и сјај. Све га не ко ли ко бе лу та ка сит них као птич ја ја ја би ло је 
при влач но као и док га је гле дао у во ди. он их по ку пи и ста ви у уду бље ње јед
ног ве ли ког ка ме на, а оста ло ко је је с то ли ко ус хи ће ња ску пљао по ба ца у во ду.

И по след њи пут де чак по ку ша. Би ло је оста ло још са мо јед но ме сто не ис пи
та но: део је зер ца ко ји се на зи рао иза сла па. Бук сме ло про ђе кроз за глу шни шум 
и пе ну у во де ни пре део што је ми ро вао. Је дан по преч ни гре бен одва јао је овај 
мир ни за ку так је зер ца од дру гог ус кљу ча лог де ла у ко ји се ру шио слап. Сте на са 
ко је је слап па дао би ла је под ло ка на. Бук сло бод но за га зи у мир ну, там но зе
ле ну во ду чак под тај сте но ви ти свод, и за гра би пре гршт шљун ка. Био је и он 
са свим сли чан оно ме што га је ре ка но си ла: све тао и ша рен кад га из ва диш из 
во де, а чим се осу ши на лик на обич ни шљу нак око пе ћи на. Бук га је ипак из но сио 
и оста вљао на оба ли и по но во за ла зио иза во де не за ве се да ко па по дну је зер ца.

на јед ном у пре гр шти шљун ка, ко ји је био за гра био ис под са ме из ло ка не 
сте не, Бук опа зи ма лог не по мич ног гу ште ра. Хтео га је ба ци ти, али убр зо при
ме ти да у ру ци др жи пра ви прав ца ти ка мен у об ли ку гу штер ка. као гу ште ри 
ко ји су се око пе ћи на сун ча ли, имао је и овај два па ра но гу, исте ша ре по ле ђи ма, 
исти реп, то ли ко ши љат да би га мо гао уде ну ти у иглу за ши ве ње ко жа. пр сти 
са пред њих но гу би ли су му по ло мље ни, док су се зад њи одр жа ли. Са су је вер
ним стра хом Бук га је др жао на дла ну, не зна ју ћи је ли до бар или рђав знак то 
што му је гу ште рак пао ша ка. ка ме но ство рењ це до вео је од мах у ве зу са ле де
ним гу ште ром. по Бу ко вом ми шље њу оно је мо ра ло би ти у ве ћем срод ству са 
сво јим ле де ним са бра том не го гу ште ри ко ји као му ње сва ки час пре ле ћу пре ко 
ка ме ња: исто је та ко та јан ствен, не по ми чан и ле ден.

Га ва је ви ше пу та цр та ла гу ште ра. Мо жда је та ко ба ци ла чи ни на ово га не
срећ ни ка и пре тво ри ла га у ка мен. Мо жда ће му ка ме ни гу ште рак до не ти сре ће. 
на у ми нај пре да га ста ви као коп чу на Га вин по јас, ко ји је на ме ра вао да јој на
чи ни од др ве них пло чи ца. Ме ђу тим, пе њу ћи се уза сте ну, од ба ци ту на ме ру по
ми слив да ће код ста ре ши не и Вра ча и оста лих ста ри јих ло ва ца сте ћи углед ако 
им по да ри ка ме ног гу штер ка. Ти ме ће их за ду жи ти ви ше не го до нев ши из ло ва 
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ди во ко зу, и ста ре ши на ће мо жда до су ди ти Га ву пре ње му, Бу ку, не го Ве шта ку. 
С вре ме на на вре ме за у ста вљао се на ка ме ним пра го ви ма ко ји ма се пео и при
сла њао уз ухо свој дра го це ни ка ме ни плен да чу је ни је ли мо жда по чео ди са ти. 
ока ме ње ни не срећ ник га је гле дао упор но ка ме ним сит ним очи ма, пот пу но 
ми ран, не ди шу ћи. ни тра га у ње му од по зна те пла шљи во сти гу ште ра на ста
ње них по пу ко ти на ма сте на. Исти ње гов моћ ни ле де ни ро ђак.

на по след њој за рав ни Бук за те че ста ре ши ну и Вра ча. ле по су из гле да ла та 
два пра чо ве ка, већ опле ме ње на ду шом ко ја се у њи ма бу ди ла: сун це им је би ло 
опа ли ло ко жу по пле ћи ма и иза зва ло ру мен на ис пуп че ним ја го ди ца ма. Гу ста 
цр на ко са и бра да пре ли ва ле су се на сун цу. Бук ста де пред њих с ка ме ним гу
штер ком на дла ну и ре че:

– Бук га је уло вио у пе ћи ни иза сла па.
оба чо ве ка у чу ду по гле да ше ока ме ње ног гми зав ца. Мо жда је ка ме ни гу

ште рак син ле де ног чу до ви шта? Мо жда ће лов ци сад мо ћи уце њи ва ти свог 
ле де ног су се да на пла ни ни?

– Бук је до нео плен ве ћи од пе ћин ског ме две да! – по ка за ста ре ши на за до
вољ ство, али се још не та че ка ме ног ство ре ња у де ча ко вој ру ци.

али Врач, ко ји је и сам ве ро вао да има моћ над сви ма ство ро ви ма у пла ни ни, 
узе гу штер ка с Бу ко вог дла на и као да се тек тад уве ри да је то ство ре ње не по
крет но, да не ди ше, да не ви ди, ре че:

– не ке чи ни моћ ни је од Вра че вих ска ме ни ле су га.
Бук бр зо при хва ти:
– Вра че ва кћи Га ва уре за ла је гу ште ра у јед ној пе ћи ни.
– не ка ру ка моћ ни ја од ру ке Вра че ве кће ри ба ци ла је чи ни на ро ђа ка ле де

ног гу ште ра.
За трен ока оку пи ли су се и дру ги лов ци око нео бич не ока ме но ти не, ко ју 

је Врач др жао на дла ну. у Бу ка су по че ли гле да ти као у ка квог вра ча: око ње га се 
за тва рао круг, али се де ча ку ни ко ни је бли зу при ми цао. лов ци и нај у ва же ни је 
мај ке из дво ји ли су се да се до го во ре где ће ста ви ти на ђе ног гу штер ка. не ки су 
се и бо ја ли што је нео бич ни гми за вац из ва ђен из пе ћи не ис под ле де ног гу ште
ра и пред ло жи ли:

– не ка га Бук вра ти под сте ну!
– не ка га Бук но си на пла ни ну и ста ви крај гла ве ле де ном гу ште ру – пред

ло жи ли су дру ги.
– Бук је украо ле де ном гу ште ру си на. Бу ка ће ле де ни гу штер ка зни ти – го

во ри ли су тре ћи.
Врач их је уми рио ре чи ма у ко је је и сам био убе ђен:
– ле де ни гу штер нам је по слао по Бу ку си на да нас шти ти.
Ста ре ши на му се при дру жио:
– не ка ка ме ни гу штер бо ра ви у Вра че вој пе ћи ни.
– при вла чи ће го ве да и ир ва се на по ји ло.
То је сви ма лов ци ма не ка ко би ло нај ја сни је: ле де ни гу штер да је ре ку, а ње

гов нео бич ни ка ме ни син при вла чи жед не жи во ти ње и зве ри на во ду. Ста ре ши на 
за кљу чи раз го вор са Бу ком ре чи ма:

– Бук је ис ку пио грех.
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лов ци су сме сти ли за тим си на ле де но га гу ште ра на ма лу ка ме ну из бо чи ну 
у сте ни сли ка ре ве га ле ри је, слич ну по ли чи ци: ка ко би и он с Вра чем на го ва рао 
сре ћу да се лов ци ма на сми је кад за дандва поч ну об ред не игре.

Бу ку се чи ни ло у том ча су да је из свих бор би ко је је икад с ки ме во дио из и
шао по бед ни ком. Да је смр вио ла о ха и Ге на, да је стао на пут Ве шта ку, да је 
устре лио љу бо мо ру, ту стра шну не ман ко ја му се усе ли ла у ср це от кад је Ве
штак Га ви по кло нио огр ли цу, не би му сла ђе би ло. Ста ре ши на и Врач су му са да 
на кло ње ни, тре ба са мо да на чи ни по јас ко ји ће се пра де вој чи ци сви де ти.

у до бром рас по ло же њу по шао је у шу му. ни је имао вре ме на да се на у жи ва 
сла ве ко ју је ују тру сте као, ни ти му је она би ла та ко ва жна као Га ви на на кло
ност. Још из вре ме на кад је с лов ци ма учио да га ђа у ме ту, знао је да је ли по во 
др во ме ко и ве ро вао да ће из ње га ла ко ка ме ним ре за чем на чи ни ти Га ви на кит 
ко ји је на у мио. упу тио се пра во ли пи у чи ју ко ру је пра де вој чи ца не дав но би ла 
уре за ла глад ног Мр твог бра та.

– не ка га Га ва на сли ка си тог – ре као јој је та да.
– Га ва во ли глад ног Мр твог бра та.
– ако га на сли ка си тог, он ће на ћи од мах шта да је де.
– али је Га ва би ла сли ка ре ва кћи и са ма ро ђе на да бу де сли кар и уочи ла је 

да се Мр тви брат са мо у од ре ђе но вре ме за о кру гли и за ру ме ни. Ре кла је за то 
де тињ ски ва жно:

– Мр тви брат без ичи је по мо ћи на ла зи хра ну.
– Зна ли Га ва где је на ла зи?
– кад лов ци по спе он је де же ра ви цу с њи хо вих ог њи шта.
– Брат ог ња хра ни Мр твог бра та – ус про ти вио се Бук.
али пра де вој чи ца ни је де ли ла ми шље ње Бу ко во и оста лих ло ва ца. она је 

је ди на у на се љу ве ро ва ла да се ме сец хра ни жи шка ма с ог њи шта. кад га угле да 
ка ко за ви ру је у пе ћи ну, чи ни јој се да ноћ ни пут ник вре ба час кад ће лов ци по
спа ти па да им укра де ко ју жи шку, и за то скло пи очи да га не би оме та ла у то ме.

Бук од лу чи да по јас пра ви упра во од те ли пе, под ко јом су се то ли ко пу та 
пре пи ра ли чи ме се Мр тви брат хра ни.

по жар у шу ми

Су тра дан су мла ди лов ци по шли у шу му да про сла ве Бу ков успех так ми че ћи се 
у му шким игра ма. по шли су без оруж ја, за де нув је ди но за ко жу огр ну ту око 
бе да ра кре ме на се чи ва, од ко јих се ни су ни ка да ра ста ја ли. пре пла ну ла пр са 
зла ти ло им је сун це и ли шће их је час боц ка ло час ми ло ва ло док су се про би ја
ли кроз че сте. Иду ћи шу мом, мла ди ћи су се, за тво рив ши очи, обич но так ми чи ли 
у по га ђа њу др ве ћа по ред ко га про ла зе. Чу лом ми ри са би ли су у ста њу да од ре де 
не са мо иду ли кроз је ло ву или бо ро ву че сту, не го и где је ко ја пти ца гне здо са
ви ла. Њи ма су дру га чи је ми ри са ла гне зда пе ви ца, а дру га чи је гра бљи ви ца.

И сад су, на и шав ши на че ти нар ску шу му, жму ре ћи по че ли по га ђа ти про
би ја ју ли се кроз бо ро ву или је ло ву че сту. И ма да ни су сме ли гра не ко је су их 
до ди ри ва ле опи па ти, и ма да је би ло те шко од мах од ре ди ти да ли су игли це ко је 
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их бо ду крат ке или ду гач ке, да ли ра сту у ћу ба ма или су на ни за не на гра ну као 
сто но ги не но ге, у ча су су сви по го ди ли да су за шли ме ђу бо дљи ка ве бо ро ве ћу бе.

уто је нај мла ђи Го у лов брат вик нуо:
– у бли зи ни је ја стре бо во гне здо!
Мла ди ћи су се рас тр ча ли по шу ми. Сад су сви осе ћа ли ми рис гне зда, али 

му ни су мо гли ући у траг. на по слет ку су от кри ли на ви со кој сте ни, ко ја се ди
за ла украј не ке вр та че, гне здо ор ла. Та ма ла ома шка у по га ђа њу би ла је Го у ло
вом бра ту опро ште на.

За до вољ ни овим ус пе си ма, ишли су јед но вре ме отво ре них очи ју, па су их 
из не на да, на Го у ло ву за по вест, сви по но во за тво ри ли и по шли на сум це да ље. 
по сле ма ло вре ме на ли шће се про ре ди ло и са мо их се ола ко ти ца ло. Чи ни ло 
им се да око њих об и гра ва ју леп ти ри. Те шко је би ло раз ли ко ва ти лист бре зин 
од ја си ки ног и по го ди ти иду ли кроз ја си ке или кроз бре зе. Мла ђи су би ли у 
ис ку ше њу да кри шом ба це по глед око се бе, али Го ул, као да је знао шта на ме ра
ва ју, опо ми њао је:

– не ка лов ци иду жму ре ћи!
Би ло је ли сто ва ко је они ни су по зна ва ли ни гле да ју ћи – у том из о би љу ра

сти ња ни кад ни су мо гли ре ћи да га све по зна ју. ко ли ко са мо вр ста ре пу ши не 
ме ке као кр зно, ко ли ко остру ге ко је ни Тра вар ни је раз ли ко вао, ко ли ко ра зно
ли ких ма хо ви на, ли ша ја, тра ва, ко ли ко ши бља чи је цве то ве ни су рас по зна ва ли, 
па ни је чу до што је Бук, ко ји се пр ви усу дио да ка же ка ко про ла зе ми мо бре зе, 
по гре шио и што је мо рао, по за ко ни ма игре, отр пе ти да га бре зо вом гран чи
цом иши ба ју.

кад су на и шли на вла жну ма хо ви ну, зна ли су да ће ту у бли зи ни би ти об рон
ци. Ма да су им, ве чи то бо си, та ба ни би ли огру бе ли, ипак су, без по му ке сви 
по го ди ли и жму ре ћи по ка квој сту па ју: да ли по оној по ви со кој, где се раз ли ку ју 
ста ба о ца, или по ни ској, ме кој на ко јој се те шко рас по зна је од че га је иза тка на. 
ка ко су већ би ли за си ће ни по га ђа ња кре ну да до зи ва ју сво је не ви дљи ве не по
зна те вр шња ке из не ког дру гог на се ља. За у ста ви ли су се крај об рон ка до ко га 
су ре ђе до ла зи ли: под њи ма се ука зао жућ ка стобел ка ме но лом, пун бе лог коц
ка стог ка ме ња, пун бе ли ча стог пе ска и пра ши не. у том ка ме но ло му је ди ни 
рад ник био је Мно го ру ки. он је из ва љи вао ка ме ње, ко тр љао га, це пао; сит нио 
га је игра ју ћи по ње му као по гув ну. Бе ли на ка ме но ло ма за сле пи ла им је очи. 
у по чет ку ни су спа зи ли ниг де ни јед не там не тач ке у це лом том огром ном бе
ли ча стом ко тлу под со бом. а та да на јед ном угле да ше у са мо ме дну крај ве ли ког 
коц ка стог ка ме на људ ску не по зна ту при ли ку: ку пи ла је пре гр шти ма бе лу пра
ши ну око ка ме на. Гле да ли су не ко ли ко ча са ка и чу ди ли се ка ко се чо век мо гао 
до ле ство ри ти. Да се с об рон ка спу штао, ка мен и пе сак би га за тр па ли. а ниг де 
се ни је ви де ла пе ћи на из ко је је мо гао иза ћи. оно људ ско би ће до ле тре нут но 
се ис пра ви ло. Би ло је ви со ко и сна жно, др жа ло је лоп ту бе ле зе мље у ру ка ма и 
из гу би ло се за ве ли ким ка ме ном. лов ци су по че ка ли да се опет по ја ви, али чо век 
као да је био у зе мљу пот пу но. Бук, ко ји је имао нај ја чи глас, по звао је. Да љи на 
му се ви ше стру ко ода зва ла, али је чо век у по но ру ћу тао. Сад су сва сед мо ри ца 
зва ла и сва сед мо ри ца оча ра но ослу шну ла од јек. Већ у са мом де тињ ству чо ве
ко ве ду ше жи ве ла је жеђ за да љи ном, по тре ба да се од го нет не тај на.
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– Је ди но се чо век из по но ра не ода зи ва – при ме тио је Го ул.
– не ода зи ва – раз о ча ра но су по но ви ли и оста ли.
– не ка се скри ве ни ја ви! – не стр пљи во је ипак по звао нај мла ђи ме ђу њи ма.
Скри ве ни као да се сад ода звао, али се ни је по ја вио ни иза ка ме на, ни ти на 

ко јој од ко са са ко је су од је ци до ла зи ли.
– не по зна ти као опре зна звер за ва ра ва траг.
Гле да ли су у по нор, гле да ли у да љи ни и че ка ли по но во. Шум ска ти ши на се 

чи ни ла још ду бља кад се од је ци уми ре.
– не по зна ти је за це ло ло вац са Го лих бр да – при ме тио је не ко.
ка ко им се стра нац ни је хтео по ка за ти, вра ти ли су се у шу му убр зо за бо ра

вив за го нет ну при ли ку из по но ра. Има ли су сна ге у из о би љу и тре ба ло је да је 
ис тро ше. Ско ро без до го во ра по че ли су се бо ри ти по дра жа ва ју ћи бор бу зве ри 
и жи во ти ња. нај пре су се су ко би ли као је ле ни, бо ре ћи се ре дом два по два док 
су оста ли би ли на ви ја чи. Ра ши ре ни пр сти сна жних ша ка би ли су им ро го ви. 
они су их укр шта ли, су да ра ју ћи се че ли ма и пр си ма.

по сле то га су се Бук и Го у ло ва бра ћа игра ла па са и ву ко ва. ки ди са ли су је
дан дру го ме на гр ло, ре жа ли, оба ра ли про тив ни ка на зе мљу, и он се као са вла
дан вук бо рио по ле ђу шке, ди жу ћи и ру ке и но ге увис и ује да ју ћи са бор ца. За тим 
су се сва тро ји ца по ве зи ва ла ру ка ма, и об и гра ва ла око ка квог па ња, ко ји је 
пред ста вљао оп ко ље ног, на смрт осу ђе ног не при ја те ља. на кра ју су ур ла ли, 
као што чи не у оча ја њу ву ци и пси, те се чи ни ло да зби ља зве ри за ви ја ју.

по сле ово га су за по ве ди ли Ска ка чу да се ус пу же уз др во. Је два су оста ли 
мо гли и са гле да ти кад се на шао чак у по след њим ра чва ма, ода кле је, ско чив ши, 
пао на ру ке сво јих дру го ва.

За тим је Го ул про гла шен за лов ца ме две да. он се освр нуо око се бе не ће ли 
не где у бли зи ни на ћи ка мен ко ји тре ба да ба ци у пр ву вр та чу на то бо жњег ме
две да. ка мен је мо рао би ти те жак као ка ме ње у бор би са тим сна жним зве ри
ма. Мла дић је ужи вао у при ли ци да по ка же сна гу и из ву као је ве ли ки облу так 
ис под је ле. Ди гав ши га за тим из над гла ве, ба цио га је у обли жњу ја му.

– До ји љин син је сна жан као ме двед – ода ли су му при зна ње.
Са да су деч ка про зва ног Тр ка чем по зва ли да бу де го ње ни је лен. он је свој 

на ди мак био за слу жио још у пр вом де тињ ству ка да га је ју ри ло раз и гра но го ве
че и ума као му. Би ло је то ују тро, ка да де ца из на се ља си ла зе на ре ку. Де чак је 
ди зао крај ње них ру ка ва ца бе де ме од шљун ка, зби рао га за тим у ку пе ве ли ке 
као шум ски мра ви ња ци. Игру му је пре ки ну ла ри ка. Из да љи не, пре ко рав ни
це, бли жио му се бик сна жних пр са и гла ве по гну те ско ро до зе мље као да је 
био спре ман да га диг не на ро го ве. Де чак је на гао у бек ство. Је дан део рав ни це 
ку да је кре нуо био је без ра сти ња. Хи тао је да се до ко па ри то ва и ше ва ра. ка ко 
је тр чао нај пре по шљун ко ви том пли ћа ку, во да је око ње га пљу ска ла, ска ка ли 
по пла ше ни во до зем ци. С об рон ка су два де ча ка ви ка ла:

– не ка Тр кач за ђе у че сту!
Де чак од стра ха ни је био при ме тио да је бли зу че сте ко ја се пе ње уза сте ну. 

при ку пио је по след њу сна гу и као ви хор ују рио ме ђу мла до др ве ће. Бик се ту 
мо рао за у ста ви ти, и због уз бр ди це и због гу сте шу ме, кроз ко ју се ни је мо гао 
про би ја ти ла ко као де чак.
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Још за ди хан од бек ства, до тр чао је он пред ста ре ши ну пе ћи не и ја вио да је 
го ве че у рав ни ци не ре кав ши ка кав му је страх оно за да ло, те је ста ре ши на по
ве ро вао да је де чак ју рио са мо из же ље да до не се до бру вест. Ста ре ши на је 
утвр дио на ди мак ко ји су му да ли по сма тра чи ње го вог бек ства:

– Син неј лин је до бар тр кач – ре као је.
Њих не ко ли ци на сад су га хва та ла, али им је он та ко уз ми цао да су по че ли 

по ср та ти. Гра де ћи, као пче ле у ле ту, осми це из ме ђу ста ба ла, ус пео је, не са мо 
бр зи ном не го буд но шћу, да, пре не го што се и он на дао, го ни о ци по ви чу:

– не ка Тр кач пу сти да га ухва ти мо. по бе дио је!
у бли зи ни се чуо де тлић. он се као и увек по не ко ли ко ча са ка од ма рао из ме

ђу јед не и дру ге на ва ле, па се чи ни ло да се у по слу за у ста вља да би мла ди ће по
сма трао. Тр кач је лов це био од вео да ле ко у пла ни ну, али се чи ни ло да и за по
сле на пти ца иде за њи ма. по сле ма ло и она је за о ста ла, и на шли су се пот пу но 
са ми на про план ку пу ном бу ко вих сме то ва: ни де тла, ни леп ти ра, ни ве ве ри це, 
ни зе ле не жа бе у тра ви. Све игре су већ би ли ис про ба ли: ви ка ли, тр ча ли, рва ли 
се, пе ли уз др во. Би ло је још оста ло да се так ми че ко ће пре иза зва ти ва тру тре
њем др ве та о др во. Сви су би ли сна жни и вич ни то ме по слу. али пре не го што 
су так ми че ње по че ли, до бро су ис пи та ли не чу је ли се не где Мно го ру ки. Је дан 
се по пео на нај ви ше др во и по гле дао њи шу ли се вр хо ви др ве ћа. Дру ги се пру
ћио по зе мљи, на сло нио ухо на тло и ослу шки вао чу је ли се ка кав сум њив шум. 
Тре ћи се спу стио у ја ру гу и ослу шнуо во ду. учи ни ло им се да Мно го ру ког не ма 
ни од ко ро ва: мо жда им се и за то та ко учи ни ло што су же ле ли да га не ма у бли
зи ни. Ра ди ве ће пре до стро жно сти Ве штак је ипак за по ве дио:

– не ка лов ци тру на тра ви.
– Смет се бр зо па ли – са гла сио се Бук.
на јед ном су сви за ћу та ли. Сву па жњу су усред сре ди ли на дрв ца ко ја су се у 

њи хо вим ру ка ма гло жи ла, рва ла, по ста ја ла то пла као жи ви ство ро ви. Мла ди ћи
ма се чи ни ло да кроз др во у ко ме су иза зва ли огањ по чи ње крв да стру ји, и ср це да 
ку ца. оно је бри де ло у њи хо вим ру ка ма, по чи ња ло да их нај пре гре је, а он да же же.

– не ка лов ци за кла ња ју ша ком и пр си ма вар ни це од Мно го ру ког! – опо ме
нуо је по но во не ко.

на про план ку се чу ло са мо ужур ба но ду бо ко ди са ње за по сле них так ми ча
ра. уто се Го у лу учи ни да си ну вар ни ца. Мла дић упла ше но по гле да за њом, али 
се она од мах уга си као сви тац.

Сун це је би ло из над гла ве ло ва ца. Сен ке су при дре ма ле и ле гле уза ста бла 
да се од мо ре. пти це се ни су чу ле. Са мо лов ци ма ни је би ло до од мо ра. ни ти се 
ва тра ја вља ла, ни ти се њи ма од так ми че ња од у ста ја ло. у шу ми је на ста ла тре
нут но још ве ћа ти ши на.

– Го ул се бо ји гра на ко је се не њи шу – ре као је он не спо кој но.
– не где чу чи Мно го ру ки – до дао је Бук. – пти це ко је мно го ства ри са зна ју 

пре љу ди ус ко ме ша ле су се.
И опет су тр ли, тр ли. За ми ри са ла је сна жно бу јад, бу ков лист, зе мља и дно 

ја ру ге. у пла ни ни се бу ра спре ма ла. Го у лу се опет учи ни да вар ни ца као сви тац 
не где си ну и уга си се, те ре че за по вед нич ки:

– не ка лов ци пре ста ну тр ти!
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оста ли су га не за до вољ но по гле да ли: зар сад од у ста ти од так ми че ња кад се 
бли же ци љу? Без об зи ра и на ње гов лич ни углед, и на то да је већ про из ве ден за 
лов ца, Го ул је био син јед не од мај ки ко је су ужи ва ле нај ви ше угле да, ко је су пле
ме ло ва ца про ду жи ле, те они, ма да пре ко во ље, по слу ша ше, по за ба да ше у зе мљу 
или у пе сак већ ожи ве ла дрв ца, вре ла као њи хо ве ша ке, дрв ца ко ја су би ла усли
ши ла мол бу ло ва ца да пу сте ва тру за пре та ну у свом би ћу, да је за ча сак осло бо де.

Ме ђу тим, Мно го ру ки је ба нуо на про пла нак. Јед ним ру ка ма је оба рао гне
зда са др ве ћа, дру гим ди зао са тла сме то ве, тре ћим но сио су во гра ње, че твр
тим уда рао у до бо ше, пе тим ди зао бе лу пра ши ну из па зу ха сте не за си па ју ћи 
њо ме очи ло ва ца. Све се на јед ном за мр си ло, по ме ша ло, сме то ви и пра ши на, 
сен ке и све тло сни леп ти ри, тра ва и ши бље, кри ла ин се ка та и па у чи на, гла со ви 
во де, не ба, гра ња; вој ске жу тих и цр них мра ва, ко је су се до ма ло час гло жи ле, 
на пу сти ле су бор бу и за јед но по шле да се скло не од ме тле ко ја је све ме ла.

Де ча ци и мла ди ћи су по тр ча ли пре ма пе ћи на ма. Го ул се још јед ном освр
ну зна ју ћи ка ко са мо из јед ног је ди ног ва тре ног кри ла тог се ме на мо гу да ник ну 
це ли бо ко ри ва тре. као стре лом по го ђен, по вео се угле дав ка ко на про план ку 
где су ча сак пре то га ста ја ли ни чу ва тре не ли ске из јед ног сме та.

– не ка сви чи не што чи ни До ји љин син! – на ре дио је и у не ко ли ко ско ко ва 
се на шао на упа ље ном про план ку.

у бли зи ни ни је би ло ни сит не зе мље ни пе пе ла ни ве ли ких ко жа да се ва тра 
њи ма га си. огро ман страх об у зео је мла дог лов ца: ни глад, ни ди вље зве ри ни су 
ус пе ли да оте ра ју на се ље с Бе лих пе ћи на, али га по жар мо же оте ра ти ство рив
ши пу стош свуд око ло.

– не ка сви чи не што чи ни До ји љин син! – по но вио је и у маг но ве њу се ба
цио ко ли ко је дуг на упа љен смет, угу шив у се би искон ски страх од ва тре, чи ји 
је брат био ста ре ши на ва та ра на не бу и мо гао, ве ро ват но, цео свет у ча су гне ва 
пре тво ри ти у огањ.

по том је зба цио огр тач с бе да ра и по крио њо ме три пла ме на је зич ка. Ска
чу ћи пре ко ње га, опет је по звао дру го ве да му се при дру же. Сви су чи ни ли што 
и он, ла ким се ско ко ви ма пре ме шта ју ћи на ме сто но ве опа сно сти чим јед ну са
вла да ју. Зап ти ва ли су очај нич ки про до ре ог ња као што мор на ри зап ти ва ју про
ди ра ње во де на брод или у ча мац. опа ље на ко жа је по че ла ми ри са ти. на мно
гим огр та чи ма су се по ја ви ле пре го ре ти не. Мла ђи су ја у ка ли чим ста ну го лим 
та ба ни ма на пла мен, док су Го ул, Ве штак и Бук ћут ке под но си ли опе ко ти не.

пре ко про план ка је Мно го ру ки овог пу та сре ћом са мо про ху јао. уз ви тла
не ру ке му са се дла ни су мо гле сву где до хва ти ти зе мљу. За то их је он у љу ти ни 
ло мио над сво јом гла вом и мр сио. Ње гов вре ли дах све ре ђе би опах нуо гру ди и 
пле ћа ло ва ца и по мр сио пла ме не је зич ке.

– Мно го ру ки на пу шта сво ју са ве зни цу ва тру – вик нуо је ра до сно Го ул.
– Мно го ру ки се вра ћа у ја ру гу – по бе до но сно је об ја вио и Бук.
– на ср та ти на огањ те же је не го на ср та ти на би ка – чуо се не чи ји глас, ве ро

ват но Тр ка чев.
Ви де ћи да се опа сност сма њу је, сва ки је по но во до био же љу да го во ри. 

пла мен ни је ниг де ви ше из би јао, али су они и да ље ба ца ли ко же по сме то ви
ма где им се чи ни ло да је ли шће упа ље но, му ње ви то их пре но се ћи с ме ста на 
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ме сто. Тек кад су се убе ди ли да ни јед на ли шчи ца ви ше не ти ња, се ли су да 
одах ну и по че ка ју, за сва ки слу чај, не ће ли се не ко но во жа ри ште про бу ди ти. 
Мла ђа Го у ло ва бра ћа су кри шом пре гле да ла опе ко ти не ко је су за до би ла, док су 
се ста ри ји пре тва ра ли да их не при ме ћу ју. Ме ђу тим, кад се по шло пре ма пе ћи
на ма, ни они ни су мо гли ћут ке под но си ти бол ко ји се ја вљао кад год би но гу 
спу сти ли на тло. Мо ра ли су да по тра же мот ке ка ко би лак ше мо гли хо да ти.

– Тра вар ће лов це бр зо ис це ли ти – те шио је Ве штак и се бе и дру ге.
– Тра вар зна би ље од опе ко ти на – до дао је Бук.
ни је то био пр ви пут по жар ко ји су лов ци до жи ве ли. Го у ло вом сред њем 

бра ту па ла је јед ном но ћу жи шка с ог њи шта у ко су. Са мо ве ли ка при себ ност 
До ји ље, ко ја му је на гла ву ба ци ла де бе лу ко жу, спа сла га је. а Бу ку је јед ном 
пла мен био ухва тио огр тач усред да на, док се гре јао уз ва тру.

За у зе ти тра же њем па ли ца, лов ци ни су ни при ме ти ли ка ко се Ген шу ња од 
ста бла до ста бла. он их је пра тио још од пе ћи на, али им се ни је ја вљао. кад су 
се за не ли тре њем др ве та, ње му је би ло до са ди ло и уда љио се не сме ју ћи им иза
ћи пред очи, бу ду ћи увек с њи ма у су ко бу; а чим су се сме то ви упа ли ли, по го
див због че га се то до го ди ло, по жу рио је пре ма про план ку. уна пред се сла дио 
ка ко ће ја ви ти ста ре ши ни на се ља ко је иза звао по жар, го то во се не ра ду ју ћи 
што је угу шен. не стр пљив да им час пре ка же ка ко их је ви део, ка ко све зна, ни је 
пр во по шао пре ма пе ћи на ма. Из био је из жбу ња за му млав као ме двед:

– Ген је ви део лов це. Ген је ви део по жар.
– лов ци су пре Ге на ви де ли по жар – од бру сио је Бук.
– лов ци су га уга си ли – до дао је Го ул.
Био је ки ван на Ге на, јер се упра во по на дао уга сив ши бр зо ва тру, да ће све 

про ћи на ми ру, да ста ре ши на на се ља не ће ни кад са зна ти ка ква се не сре ћа мо гла 
до го ди ти због њи хо вог не по ко ра ва ња за по ве сти да се огањ не сме иза зи ва ти 
ни па ли ти у шу ми, на ро чи то кад Мно го ру ки ба не у њу.

– Ген мо же ре ћи ста ре ши ни шта је ви део.
– не ка Ген са мо ка же! – пла ну ли су и Бук и Го ул.
Сви јур ну ше на ње га да му се уна пред осве те што ће их ту жи ти ста рим 

лов ци ма, али су им ра не сме та ле да се бр зо кре ћу. ка ко се и ухо да на дао да му 
та ко хро ми ни шта не мо гу, нео ба зри во се при ма као Го у лу уно се ћи му се у ли це:

– не ка Го ул за бо ра ви да је био ло вац!
кад Ген не би био Ген, ста ре ши на на се ља би му и мо гао по ве ро ва ти и од у

зе ти пра во Го у лу да но си на зив лов ца; али ни ко Ге но ве ре чи ни је слу шао, и ка ко 
по жар ни је бук нуо, Го ул пре те ћи рук ну:

– не ка Ген за бо ра ви шта је ви део!
при том га је згра био за ру ке и та ко му их увр тео да је не срећ ник за ја у као. 

И дру ги су при сти гли и око ми ли се на омр зну тог мла ди ћа, ко ји је увек на ср тао 
на сла би је и на оне у не во љи. Рву ћи се с њим, обо ри ли су га у сме то ве, још пу не 
ми ри са ди ма, и за тр па ли у њих. Док се он бо рио са су вим ли шћем, ско ро угу
шен, Го ул је с бра ћом и дру го ви ма био при лич но од ма као. Зна ју ћи да ће се до
га ђај с Ге ном и ва тром про чу ти, би ло да Ген ка же ста ре ши ни, би ло да дру го га 
под го во ри, хи та ли су да пр ви о то ме од не су вест. у пу ту су хра ма ли, спо ти ца
ли се, ска ка ли на јед ној но зи, ишли са мо на пе та ма или са мо на пр сти ма, већ 
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ка ко је ко био ра њен. Иако су им та ба ни би ли твр ди као у зве ри, ипак су им 
сви ма по и ска ка ли пли ко ви.

Го ул као да је сво јим са у че сни ци ма да вао лек ци ју шта тре ба ста рим лов ци
ма ка за ти, сва ких не ко ли ко ча са ка би из ре као не ко твр ђе ње:

– плод ни ни и До ји љи ни си но ви су уга си ли ва тру на про план ку зва ном 
огр тач Бра та ог ња.

оста ли су то по но ви ли.
– Мно го ру ки је до нео у шу му од не куд ва тре ног сви ца.
И оста ли су то исто ка за ли.
– лов ци су ко жа ма уга си ли пла мен.
– Го ул је за до био ра не – при дру жи му се Бук.
– не ка ста ре ши на ка зни Ге на, ко ји увек из ми шља кле ве ту – и Ве штак се 

при се ти шта би се још мо гло ре ћи.
– не ка се сви ра ње ни про гла се лов ци ма – усу ди се да ка же Тр кач.
Го у ло во ли це си ну од све тлог бла го род ног осме ха.
– Тре ба ухва ти ти ко зо ро га да се по ста не ло вац.
пр во их је угле дао Тра вар, што им је сви ма ски ну ло те рет са гру ди.
– лов ци су за до би ли ра не – пр ви по че Бук.
Тра вар, ви де ћи да су сви ма ра ња ва сто па ла, упи та с до бро ћуд ним под сме хом:
– Је ли лов це зе мља из у је да ла?
– лов ци су га си ли ва тру на про план ку огр тач Бра та ог ња – од го во ри Го ул.
– опе ко ти не се ле че зеч јим са лом – про мр мља као за се бе Тра вар.
он на чи ни по крет ру ком као кад се зве ри њи мла дун ци са го не у пе ћи ну и 

по ка за им по гле дом да уђу у пре двор је ње го вог скла ди шта тра ва. ни су има ли 
по тре бе, бар пред њим, да из го во ре све што су на у ми ли. Бр зо се он се тио ка ко 
је са са да шњим ста ре ши ном на се ља иза звао огањ и ка ко су упа ље ни смет по сле 
га си ли зе мљом. ка ко мо же млад ло вац бо ље оку ша ти сна гу не го иза зи ва ју ћи 
ва тру! Да нас већ Тра вар то не би мо гао ус пе ти, а у мла до сти је то би ло ла ко.

– не ка Го ул по ка же сво ја сто па ла! – за по ве дио је, убе ђен да је син До ји
љин био ко ло во ђа и у кри ви ци и по сле у под ви гу га ше ња.

Из про це па у сте ни из ва дио је зеч је са ло и при вио га на мла ди ће ва ра ње на 
сто па ла, по сле че га му је за по ве дио да лег не у пре двор је. Та ко их је све ре дом 
пре вио и по са дио јед ног до дру гог.

– не ка лов ци про ве ду ноћ код Тра ва ра! – ре као је за тим и по шао да по тра жи 
ста ре ши ну.

Бук је но ћу, је два за спав ши од бо ло ва, уснио ка ко је он, иза зи ва ју ћи огањ 
да би ис пе као ме со, упа лио шу му око се бе. С ко пљи ма упе ре ним на ње га, лов ци 
су га оп ко ли ли.

– не ка Бук ска че у ва тру! – ви ка ли су му.
– не ка Бук ру ка ма га си!
Три да на ни су лов ци мо гли на но ге, ко је због опе ко ти на, ко је за то што су 

пли ко ве би ли по зле ди ли. Ге на је за то вре ме ра до зна лост до те ра ла да до ђе 
Тра ва ру не би ли про њу шио ка ко су про шли.

– Мно го ру ки је до нео вар ни цу – ре као им је чим је на и шао, бо је ћи се и ра
ње ног Го у ла.
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– лов ци су га се ћи ва тру за до би ли ра не – при ме тио је Тра вар.
– Тре ба ли и Ге ну зеч јег са ла? – под сме шљи во је упи тао Го ул.
Сад кад су про шли до бро и кад су на сил ни ка ућут ка ли, би ли су ипак за до

вољ ни што га ни су у бор би озле ди ли.

об ред не игре

Тих да на на пла нин ским гре да ма, ку да је обич но лу та ло Бу ко во и Га ви но ждре
бе, ви ђе ни су ко њи, и на се ље је уза вре ло од уз бу ђе ња, од при пре ма. Све дру го 
би ло је ма ње ва жно, за бо ра вио се тре нут но и ка ме ни гу штер, тре ба ло је оба ви
ти об ред не игре, тре ба ло је при пре ми ти оруж је, и то све у крат ком вре ме ну 
јер се ко њи лу та ли це ни су ду го за др жа ва ли у јед ном кра ју.

Ста ре ши на је са звао збор пред Вра че вом пе ћи ном и об ја вио да су ви ђе ни 
ко њи на пла ни ни ода кле из ла зи Брат ог ња. лов ци су кли чу ћи ста ли ба ца ти ко
пља увис и до че ки ва ти их де сном ру ком. Же не су ра до сно по ди гле ру ке пре ма 
не бу: би ће опет но вих ко жа и ме са. Ир ва со во ме со је у ча су би ло пла ну ло, и 
опет су се мај ке по че ле ви ђа ти ка ко се де за бри ну то крај ог њи шта.

– не ка лов ци при пре ме оруж је – на ре ђи вао је ста ре ши на.
И Врач је био на збо ру. Ма да су му сва ког да на ука зи ва ли па жњу као оно ме 

од ко га за ви си жи вот, ма да су увек пре ма ње му осе ћа ли стра хо по што ва ње као 
пре ма ле де ном гу ште ру, у ча су пред об ред не игре та осе ћа ња су у лов ци ма још 
ви ше на ра сла. Же не су де цу скла ња ле да му не сме та ју, лов ци су го во ри ли:

– у Вра че вим ру ка ма је суд би на Бе лих пе ћи на.
До ји ља је до да ла:
– не вре ди из о би ље де це ако не ма из о би ља хра не.
И плод на јој се при дру жи ла:
– Гру ди мај ки пре су ше у до ба гла ди.
а Врач је на ре дио:
– не ка се ог њи ште Вра ча са Бе лих пе ћи на при пре ми за об ред.
на ре ђи ва ти ни је би ло по треб но. на се ље се са по ле том ста ло спре ма ти и 

за лов и за све ча ност ко ја му прет хо ди. Док су лов ци код оштра ча пре гле да ли 
оруж је, гла ча ли вр хо ве ко па ља, док се крај ре ка ску пља ло ка ме ње за ба ца че, 
же не су у шу ми би ра ле др ва за ло ма чу око ко је ће се из во ди ти об ред не игре. 
ој ха и Га ва су сли ка ре ву пе ћи ну гу жва ма су хе пу за ви це и тра ве и оштрим ка
ме њем чи сти ле та ко бри жљи во као да чи не огром ну ко жу, ниг де ни јед не тру ни 
ни је сме ло оста ти: си ле ко је да ру ју сре ћу у ло ву во ле чи сто ћу. ка мен на ог њи
шту, на ко ји се на сла ња ју глав ње, та ко ђе је био очи шћен од пе пе ла и га ри.

За то вре ме је обри се зве ри уцр та них по зи до ви ма пе ћи не Врач осве жа вао 
по вла че ћи пре ко већ из ву че них цр та оштрим кре ме ном. по сле то га је про цеп у 
сте ни та ва ни ци, ко ји је за тва рао ка ме ном пло чом по ру жном вре ме ну и кад ду го 
не цр та, по шао да отво ри јер је знао из ис ку ства да ве ли ка ва тра око ко је се 
игре из во де има мно го ди ма ма ко ли ко се су вим др ве том ло жи ло, ни је до пу
штао да ча ди или да је вла га на гри за.

у де сном углу ка ме не ода је по ја ви ла се би ла јед ног да на вла га. кроз уску 
пу ко ти ну ко ју сли кар ни је при ме ћи вао док је би ла су ва, про би ло је на јед ном 
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ме сту не ко ли ко ка пи во де па по сле ма ло вре ме на на дру гом и тре ћем. Сте на је 
око пу ко ти не по там не ла. Ма да ни јед ног цр те жа ни је би ло у бли зи ни, сли кар 
је био оча јан јер је по зна вао рад во де, ње ну упор ност и ве шти ну кад поч не да 
ра за ра. од мах је стао спо ља сте ну ис пи ти ва ти. као чо век си гур на ока, сме ста 
је од ре дио ода кле се во да мо гла про ми го љи ти: ко рен не ког мла дог ста бла, тра
же ћи се би хра не, отво рио је не ко ли ко ход ни ка ки ши. Врач је одах нуо, јер се 
бо јао да не где у бли зи ни по сто ји мо жда из вор ска жи ца, а од ње би се би ло те же 
бра ни ти. ова ко је иш чу пао др во, и ме сто где је био ко рен за ти снуо гли но ви
тим гру ме њем зе мље кроз ко ју во да ни је мо гла про дре ти.

по сле то га је мно го че шће пре гле дао зи до ве пе ћи не. пре гле дав и са да нај
пре зи до ве, а осо би то ону пу ко ти ну, по ђе да ски не ка ме ну пло чу са та ва ни це. 
пред ула зом у пе ћи ну на ђе два стар ца: аоха и пам ти ла, аохо вог вр шња ка. 
они због ста ро сти ни су мо гли по др ва, ни су мо гли оштри ти оруж је, а хте ли су 
по штопо то да бу ду ко ри сни, да се при ме ти њи хо во при су ство у вр ше њу по сло
ва, у жи во ту уоп ште. Вра чу, чо ве ку нео бич не сна ге, ни је би ла по треб на ни чи ја 
по моћ, али као умет ник, ство ре ње раз ви је ни је ду ше, осе тио је да би аоха и 
пам ти ла за бо ле ло да не при ми њи хо ву по моћ и ре као је уз свој ствен осмех:

– не ка ста ри лов ци по мог ну Вра чу с Бе лих пе ћи на да по ме ри ка мен.
при ма ју ћи у сво је ру ке ско ро сав те рет, пу стио их је да се дрх та вим пр сти ма 

при хва те ка ме на и да га ма ло по гу ра ју. ка ко су се и због оно ма ло пе ња ња и по
ме ра ња ка ме на би ли умо ри ли, ни је им се од мах си ла зи ло са сте не, те пред ло же:

– не ка Врач мир но иде. аох и пам ти ло ће па зи ти да Мно го ру ки не уба ци 
пе сак и ли шће у пе ћи ну.

Мно го ру ким су лов ци зва ли ве тар, али Мно го ру ког ни је би ло ни од ко ро
ва, све је ми ро ва ло као да је шу му не ко на јед ном успа вао. Ши бљи ке су ста ја ле 
ус прав но као ко пља; ви син ска тра ва, иако ви со ка и сви ла ста, ни је се мр си ла, 
ни су ве гран чи це ни су па да ле са др ве ћа ни ти пра ска ле. Чу ло се са мо с вре ме на 
на вре ме зу ја ње и до пи рао са ре ке њен раз го вор са шљун ком ко ји је у не дри ма 
но си ла. За то је Врач и смео по ма ћи ка мен са та ва ни це, али, бо је ћи се опет да 
стар це не увре ди, од го во ри:

– не ка ста ри лов ци по се де го ре и при чу ва ју.
Врач ни је био ма ње уз бу ђен од ло ва ца. Ве ли ка је од го вор ност би ла на ње му. 

а слу тио је не ја сно, бу ду ћи сло же ни је ду ше не го ње го ви са пле ме ни ци, да се у 
при ро ди стал но игра ју не ке об ред не игре, да су и Бе ле пе ћи не и ле де ни гу
штер не чи ји цр теж, не чи је де ло, и да сре ћа у ло ву не за ви си са мо од об ред них 
ига ра у ње го вој сли кар ској пе ћи ни већ и од не ких дру гих ко је се не где не ви
дљи во ње го вом оку из во де.

Да би тај не мир ути шао, стал но је још не што по сло вао. на ме стио је си на ле
де ног гу ште ра на вид но ме сто, за до во љан што га има. Мо жда ће му и по мо ћи тај 
ка ме нак при ба ца њу чи ни. оче ки вао је да же не с др ви ма при стиг ну и на ло же 
ва тру, а за њи ма и на о ру жа ни лов ци. у Бе лим пе ћи на ма они ни су, као у не ким на
се љи ма, пра ви ли ма ске за ову све ча ност, по не ки су са мо ма за ли ли це цр ве ном 
гли ном, а по не ки ста вља ли вен це око гла ве и око вра та. Же не су се ки ти ле и огр
та ле но вим ко жа ма. не ке ме ђу њи ма ма за ле су сем то га ја го ди це бо је ном зе мљом 
не да би ис та кле сво ју ле по ту, већ је то био са став ни део при пре ма ња за об ред.
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За вр шив ши чи шће ње пе ћи не, ој ха и Га ва су по шле до пр ве во до де ри не да 
се уми ју. Ми рис че ти на ра и вла жне зе мље за пах нуо их је све жи ном и опо ме
нуо да је све ча ност, јер ни њих две ни су че сто си ла зи ле на по ток да се ку па ју. 
Мо кро те ло су нај пре на тр ља ле бе ли ча стом гли ном, ко је је у том кра ју би ло у 
из о би љу, и оста ви ле да ма ло по сто ји. кад је, су ше ћи се, гли на по че ла на би ра ти 
ко жу, спра ле су се на ма лом сла пу, не ви ше од сво га ра ста ужи ва ју ћи у пе ни у 
ко ју се пре тва ра ла под мла зо ви ма во де. Те ло је по сле та квог ку па ња би ло глат ко, 
и сјај но и огр ли це су се на ње му леп ше бли ста ле не го у дру ге да не. Ма ло ни же 
њих уми ва ла се До ји ља са сво јом ма њом де цом, и све та ко до ушћа по то ка у до
лин ску ре ку ви де ле су се же не и по не ки лов ци ка ко се при пре ма ју за Игре. они 
се ни су уми ва ли че сто као же не, ни ти су то и сад чи ни ли ра ди чи сто ће и ле по те, 
већ за то што је то спа да ло у при пре му за све ча ност, као и ки ће ње и пре ма зи ва ње 
ли ца цр ве ном зе мљом.

Ва тру су у Вра че вој пе ћи ни под сти ца ли лов ци до но се ћи сва ки у ка ме ној 
зде ли не ко ли ко жи шки са свог ог њи шта. Дан је био ја сан, ва тра се бр зо раз го
ре ла, рас пи ри ва на стру јом ва зду ха ко ја је на ди ра ла од пе ћин ског ула за пре ма 
отво ру на та ва ни ци. Бук нуо је пр во бо кор у за че љу ог њи шта, крај ка ме на. Ње го
ве ог ње не ли ске би ле су але ве и пе ле се у зрак по и гра ва ју ћи. И дру га жа ри шта 
ста ла су се бу ди ти про би ја ју ћи се кроз гра ње као све тло сни кло бу ци и је зи ци. 
убр зо су се сви ти пла ме ни је зи ци за гр ли ли, за мр си ли и као ог ње на гри ва за ле
пр ша ли на ог њи шту. од бле сак ог ња је па дао по ли ци ма љу ди, по цр те жи ма жи
во ти ња па се чи ни ло да се оне кре ћу, да жи ве.

Врач, све чан, с вен цем око гла ве, огр нут ко жом пла ме не бо је, че као је час да 
сви лов ци уђу па да на огањ ба ци го ве ђи лој ка ко би га још ви ше раз бук тао. крај 
ње га су ста ја ли ста ре ши на и оштрач, ли ца и гру ди пре ма за них цр ве ном гли ном, 
с вен ци ма око вра та. Љу ди ко ји ни су мо гли ста ти оста ли су у пре двор ју, под над
стре шни цом. Ме ђу њи ма су би ли аох и пам ти ло, ко је је с вр ха сте не оте рао дим 
кад је по чео су кља ти кроз отвор где су би ли оста ли да стра жа ре. кад се ка ме ни 
ате ље на пу нио лов ци ма, Врач је ба цио пре гршт усит ње ног го ве ђег ло ја на ва тру, 
и она се, на хра ње на овом жр твом, по пе ла до та ва ни це. Та да је он по чео об ред 
уцр тав ши јед ним по те зом ре за стре лу у ко ња ко га је био ра ни је на сли као.

– не ка се лов ци Бе лих пе ћи на вра те из ло ва с устре ље ним ждреп ци ма – ре
као је све ча но.

Га ва и Бук су ста ја ли при љу бље ни уза сте ну и кад су чу ли сли ка ре ве ре чи 
уз дрх та ли су. Мо же се и њи хо во ждре бе на ћи с дру гим ко њи ма, мо гу ре чи Вра
че ве ва жи ти и за ње га. Још док је ста јао ту за вре ме об ре да, Бук од лу чи да све 
учи ни ка ко би спа сао сво га и Га ви ног љу бим ца. Би ло му је та ко те шко при по
ми сли да би њи хо во ждре бе мо гло би ти уби је но, ра ди је при ста ју ћи да се с ло ва 
ни шта не до не се не го да оно бу де устре ље но.

Вра че ве ре чи су, ме ђу тим, до че ка не кли ца њем и игром у ме сту.
– не ка ко њи до ђу ре ци на по ји ло! – ре као је све ча но оштрач.
– не ка је ле ни за мр се ро го ве у шу ми ви ше Бе лих пе ћи на! – по же лео је не ко 

дру ги.
– не ка ко њи пад ну у про ва ли ју и но ге по ло ме! не ка их стре ле по го де усред 

гру ди!
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– не ка рав ни ца од јек не од тр ке ко пи та ра!
Ту су лов ци по че ли све за не ти је ска ка ти у ме сту, туп ка ти, за тим су, ухва

тив ши се у ко ло, за и гра ли око ог њи шта. у је ку игре и из ри ца ња же ља, плод на, 
ој ха и До ји ља су ба ци ле на ва тру пре гршт кле ки них ми ри сних бо би ца, ко јих 
су има ле пу не зде ле. Дру ге же не су тр ле гран чи це че ти на ра и још не ког би ља. 
пе ћи на је за ми ри са ла опој но као шу ма по сле ки ше. пла мен је оба сја вао час је
дан час дру ги цр теж, и лов ци ма се учи ни ло да су хај ком ис те ра ли из за кло на 
жи во ти ње пред ста вље не на Вра че вим цр те жи ма.

– не ка се стре ле лов ци ма с Бе лих пе ћи на не по ло ме! – упао је Врач по но во 
сво јом же љом ме ђу же ље ло ва ца. – не ка за ми ри ше пе че но ме со у на се љу крај 
ле де ног гу ште ра!

– не ка се зам ке скло пе и око ир ва са! – по же лио је пам ти ло, по ву чен у го
ми лу ко ја ни је игра ла.

– не ка се ја ме пред њи ма отво ре! – до дао је аох из пре двор ја.
Ви ше се ни је зна ло ко шта го во ри; ре чи су се ме ша ле, лов ци су па да ли у за

нос игра ју ћи око ва тре. Зе мљу ко јом су би ли на ма за ли ли ца спи рао је зној. Же не 
су се је два про би ја ле кроз за не те игра че да на ба цу ју на ва тру но во га гра ња.

– не ка Брат ог ња бу де ва здан на сме јан!
– не ка Мр тви брат стра жа ри лов ци ма док бу ду че ре чи ли плен!
Игра ле су са да и же не с лов ци ма. Њи хо ве огр ли це су звец ка ле као да без број 

ин се ка та ме тал ног гла са ме ђу со бом раз го ва ра. ка ко се ма ла де ца ни су хте ла 
од мај ки одво ји ти, оне су их ста вља ле се би око вра та, др жа ле их на тр бу ху и та ко 
с њи ма и да ље игра ле. Вен ци су им се рас пли та ли, огр ли це ки да ле и са бе да ра 
па да ле све ча не ко же.

ка ко се ва тра ума ра ла и до го ре ва ла, та ко су се ума ра ли и игра чи и па да ли 
крај ог њи шта те шко ди шу ћи, али убе ђе ни да мо гу мир но кре ну ти у лов, да се 
не ће пра зне ру ке вра ти ти. не ко, па да ју ћи крај ог њи шта, уз вик ну:

– не ка и гра бљи ви це до ђу на го збу!
– не ка ре ка по не се на та ла си ма дроб жи во ти ња! – до да де дру ги.
– не ка син ле де ног гу ште ра бу де лов ци ма у по мо ћи! – за кљу чио је из ри ца ње 

же ља ста ре ши на.
Је дан од мла ђих игра ча хит нуо је уто ко пље у но ви цр теж ко ња на зи ду, 

убе ђен, ве ро ват но, да ће тај хи тац до при не ти ко ли ко и Вра че ва на цр та на стре
ла. Сви су то га тре на ско чи ли као опа ре ни у стра ху да одр жа не об ред не игре 
не ће сад вре де ти, да ће се Врач на љу ти ти и ски ну ти враџ би не са же ље них жи
во ти ња. Ста ри ји лов ци су од у зе ли ко пље мла ди ћу, а Врач је по ју рио упла ше но 
цр те жу да ви ди је ли од ко пља оста ла огре бо ти на. огре бо ти на, сре ћом, ни је 
би ло, али су мла дом лов цу за бра ни ли да иде у лов то га пу та.

Ме ђу мно штвом ло ва ца и же на у пре двор ју на шло се и не ко ли ко мај му на. 
лов ци их ни су го ни ли. по на ша ли су се пре ма њи ма као пре ма ми ро љу би вим 
на мер ни ци ма из дру гог не ког на се ља. пу сти ли су их да за ви ре у пе ћи ну. Ра до
зна ле очи Хо пи не ска ка ле су са пред ме та на пред мет као сун чев од бле сак.

Мно ге по кре те, рад ње ло ва ца, из ра зе ли ца мо гли су Хо па и ње го ви ро ђа
ци да по дра жа ва ју, али да на ло же ва тру, ни је им успе ва ло. Ви ше пу та су они 
по сма тра ли ка ко лов ци пот па љу ју огањ, ка ко игра ју об ред не игре у Вра че вој 

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



873

________    Прадевојчица   ________

пе ћи ни. Јед ном су и са ми би ли на ву кли пу но др ва у сво је мај мун ско на се ље, 
ста ви ли га на го ми лу и око ње га за и гра ли уз гро мо гла сну ци ку, на ве ли ко ужи
ва ње де це и мла дих ло ва ца оку пље них око њих.

Мо гли су они да уоче и ре до след не ких зби ва ња. Зна ли су да ће, по сле ве
ли ке ва тре у Вра че вој пе ћи ни и игре ло ва ца, до ћи хај ка на зве ри. Да ће, на о ру
жа ни ко пљи ма и мла ти ли ца ма, љу ди по ћи пре ма ре ци, или шум ском те сна цу. 
Хо па је чу вао у ра чва ма где је обич но спа вао сво је ко пље: ду гу су ву гра ну без 
огра на ка, оштро за ло мље ну. он се њим играо га ђа ју ћи ста нов ни ке ши бља и 
тра ве под со бом.

кад су се игре за вр ши ле и лов ци раз и шли, сли кар се сам у пу стој пе ћи ни 
спу стио на ка мен крај ог њи шта и гле дао за ми шље но ка ко по след ње жи шке за
тва ра ју зе ни це. у ње му је опет ожи ве ло осе ћа ње зеб ње и од го вор но сти. Шта 
ако се љу ди вра те из ло ва без иче га? не ве ру ју ћи у моћ враџ би на оно ли ко ко ли ко 
лов ци, бо јао се да се ко њи и ир ва си не упу те не ком дру гом пла ни ном, дру гом 
рав ни цом. али исто та ко је знао да се у лов мо ра по ћи с ве ром у успех, да ће та 
ве ра и же ља да жи во ти ње на и ђу при ву ћи бар ко ју, па се ра до вао што лов ци не
ма ју ње го вих не до у ми ца.

кад је по шао да на ву че ка ме ну пло чу на отво ре у та ва ни ци, на шао је аоха 
и пам ти ла ка ко опет го ре стра жа ре и по звао их да му по мог ну за тво ри ти про
цеп, ма да је то мо гао и сам ла ко учи ни ти.

– Врач са Бе лих пе ћи на има до бро око – при ме тио је аох као за се бе док су 
си ла зи ли.

пам ти ло је до дао:
– И отац Вра ча с Бе лих пе ћи на имао је си гур но око и ру ку.
Стар ци су за тим по шли за Вра чем ћут ке. Из оскуд ног реч ни ка ко јим су 

рас по ла га ли по тро ши ли су би ли сву ри зни цу ре чи. аох је још са мо ре као:
– Врач је умо ран, не ка се од мо ри.
по ја ви ла се уто Га ва но се ћи у ру ка ма ја је, ве ли ко и сив ка сто. уче сни ци 

об ред них ига ра би ва ли су по сле об ре да то ли ко ис цр пље ни да су мо ра ли по је
сти ма шта: ко рен, ко ју гљи ву, плод или птич је ја је. Же не су за овај пра зник чу
ва ле увек по не што чи ме би по вра ти ле сна гу сво јим љу ди ма.

– не ка Врач сад је де – одо бра ва ју ћи су ре кли стар ци и упу ти ли се на об ро
нак да још по се де на сун цу.

а Га ва је, ушав ши у пе ћи ну, за пре та ла ја је у пе пео, ко ји се још ни је био охла
дио. она је пре не ко ли ко да на на шла у пла ни ни три та ква ја је та у тра ви бли зу 
ли сне ко ли бе. Гне зда на др ве ту ни у тра ви ни је би ло, и ни је зна ла ка ко су се ту 
на шла ни од ко је су пти це. Мо жда их је не ко на шао да ле ко у шу ми, у гне зду, и у 
по тра зи за дру гим пле ном, спу стио их ту да за тим до ђе по њих, па за тим за
бо ра вио ме сто где их је оста вио. у шу ми врх пе ћи на че сто се до га ђа ло да се за бо
ра ви ме сто где се плен при вре ме но оста ви и да га не ко са свим дру ги на ђе. Га ви 
су ви ше пу та дру ги од не ли на ку пље но ко ре ње, гљи ве или ја ја.

– не ка Га ва узме по ло ви ну! – по ну ди је сли кар кад му је кћер ка пру жи ла 
рет ку по сла сти цу.

– Га ва је јед но већ по је ла – сла га она оца и по ђе у шу му да по тра жи за се бе 
ка кав плод или ка кво гне здо у тра ви.
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Бу ко ва смрт

у лов се кре ну ло од мах по сле об ред них ига ра. Бу ка су још с два лов ца од ре ди ли 
да стра жа ри у те сна цу и до че ку је жи во ти ње ко је би ту да мо ра ле про ћи ако би 
окре нув уле во од об рон ка на ко ји их бу ду на го ни ли, ума кле хај ка чи ма. али је 
он кре нуо ма ло ка сни је сам, не за то што ни је био за до во љан до де ље ним му ме
стом, већ у же љи да сво је ждре бе за шти ти ако се и оно на ђе у кр ду оста лих ко ња, 
да га не ка ко по гна у стра ну, да га од ма ми њи ском, ко ју је на у чио да по дра жа ва 
још от кад је стао са ња ти да га ухва ти и об у зда.

ноћ се бр зо спу сти ла. у хо ду је но га ма раз гр тао ли сна те сме то ве, не што 
би у њи ма што тра жио, већ да би му шум ли шћа пра вио дру штво. Да не би пао у 
ја му или вр та чу, за би јао је мот ку пред со бом у зе мљу и опи па вао њо ме тле ко
јим је ишао. Гро зни ча во уз бу ђе ње га је још др жа ло, па ни је осе ћао гла ди, иако у 
то ку да на ни је ни шта јео.

па ди на на ко ју је до спео би ла је об ра сла мла дим др ве ћем. олу ја га је мо
гла ла ко из ва ли ти из плит ког сло ја зе мље. кроз оскуд ну тра ву на про план ци
ма су сва ки час из би ја ле као ли ша ји оазе сит на ка ме на. Са вла дан умо ром и 
на прег ну том па жњом, Бук је за спао у отвор по крај ари ша. кад се пре нуо, око
ло је би ло све там но, др ве ће као да се згу сло, со ве се до зи ва ле и чу ла се не где 
не ви дљи ва во да.

Бук је оста вио про пла нак и по шао уде сно пре ма ста рој шу ми га зе ћи са да 
мир но као да иде по да ну. у та квој шу ми те шко је мо гло би ти за се да, ми слио 
је. Ве ли ко др ве ће је би ло при гу ши ло сит но ши бље. Све је по ста ло ја сно као на 
дла ну јер је од не куд на јед ном гра ње по ди шла бла га све тлост ме се ца, ко ји се 
још ни је био ви део. Ма да је знао да опа сних зве ри дав но ни је би ло у пла ни ни 
иза Бе лих пе ћи на, Бук се уко чи угле дав ши на три де се так ко ра ча ја пред со бом 
све тлу ца ње слич но све тлу ца њу зве ри ње зе ни це у та ми. при љу би се уза ста бло 
пр ве бу кве и при че ка при пре мив ши оруж је. Све тлу ца ње се ни је при ми ца ло 
ни од ми ца ло. по че ка још ма ло. ни је се чуо ни шум ко ра ка ни ди са ње зве ри. 
Ми ри са ло је са мо на би ље, на зе мљу, на не бо. уто је по ве та рац до нео ми рис 
тру лог др ве та и са Бу ка у ча су спа де оков стра ха. по шао је сло бод но пре ма 
фос фо ра стој све тло сти, ко ја га је би ла ма ло час пре па ла. али ње је као сви ца 
час не ста ја ло, час се ја вља ла, да се пот пу но уга си кад јој се при бли жио. Тру ла 
кла да би ла је об ра сла бо кор јем ме две ђих ша па. То је од ре дио ви ше по ми ри су 
и пи па њем не го ви дом.

Ма ло по сле Бук угле да Мр твог бра та, ве ли ког и цр ве ног као Брат ог ња ка да 
се спре ма на по чи нак, и за тим још јед ног, у плит ком је зер цу на ра слом по сле 
ки ше, са свим друк чи јем од оно га где су по би ли ир ва се. при су ство во де и све
тле ћег би ћа на не бу раз ве се ли ло га је и охра бри ло. про стор је на јед ном по стао 
ши ри и на кло ње ни ји људ ском ство ру. не ка пе ви ца се на др ве ту раз бу ди ла.

на ме се чи ни Бук од ре ди да се при бли жио бр ду по ко ме се обич но ди жу 
хај ке на ко ње и ода кле их на те ру ју у по нор сли чан оно ме ко ји се ви ди са њи
хо ве сте не, го и око мит, за се чен, та ко да го ње не жи во ти ње не слу те шта их 
че ка иза нај ви ше тач ке бр да. Са то га бре га су лов ци већ не ко ли ко пу та са те
ри ва ли у по нор ко ње ко је ни су мо гли ко пљи ма и стре ла ма сти ћи. он, исто 
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та ко, од ре ди да Га ви но и ње го во ждре бе ни је ни кад до ла зи ло са стра не то га 
бр да, и уми ри се.

у пла ни ни из над Бе лих пе ћи на још су се по не кад мо гли чу ти ву ци и пси. 
За то Бук раз гле да око се бе има ли др ве ћа уз ко је би се да ло ус пу за ти ако би 
кур ја ци на тра па ли, јер ка ко већ не ма ва тре у ру ци, та ко сам, не би мо гао из бе
ћи смрт.

он је већ јед ном пре се део ноћ на др ве ту, на ко је је ус пео да се ус пен тра пре 
не го што су кур ја ци из би ли на про пла нак. Сре ћом су се ур ли ком та да би ли 
још из ја ру ге ја ви ли. на про пла нак су из би ли у дру штву па са. Ишли су за ди ха
но, на ћу ље них уши ју, сту па ју ћи ме ко, ка ко обич но зве ри сту па ју. Из за кло на, 
ван њи хо ва до ма ша ја, во лео је да их по сма тра. на слу тив ши при су ство чо ве ка, 
кур ја ци су се, ме ђу тим, зго ми ла ли под др во ур ла ју ћи по диг ну тих гла ва као пси 
кад ла ју на ме сец. Ма да је од де тињ ства слу шао њи хов ур лик, ипак се био на је
жио и по пео још две гра не ви ше. ка ко се та ноћ Бу ку чи ни ла ду гом! Зве ри су се 
про пи ња ле, гре бле ко ру др ве та, лу та ле про план ком су да ра ју ћи се као да су у 
ка ве зу и опет се вра ћа ле под др во. Тек у зо ру их је ми рис не ке ди вља чи од ма
мио да ље, умор не и раз о ча ра не због уза луд ног на ср та ња на не при ја те ља скри
ве ног ви со ко на др ве ту. Бук ипак ни је си шао на тле док се ду гач ке ју тар ње сен ке 
ни су по ву кле до са мог ста бла.

ово се ћа ње га је при лич но уз не ми ри ло, те се при ма као бли же јед ном од 
ста ба ла уз ко ја се да ло ла ко пе ња ти. уто је из да ле ка чуо по знат то пот ко пи та ра 
и ви ку ло ва ца. не ко ли ко ко ња је до га ло пи ра ло на је зе ро, пре га зи ло га и од ју
ри ло да ље. ка ме ње и стре ле су већ до ле та ле. лов ци са Бе лих пе ћи на су нај зад 
на и шли по но во на бо гат плен. Чу ли су се њи хо ви убој ни хај кач ки гла со ви.

он је био као у гро зни ци. по сле под ви га ко ји је био учи нио у ло ву на ир ва
се, увек је са њао још је дан та кав под виг. И у сну, но ћу, и ма шта ју ћи, ви део је се бе 
у хај ци, час по но во на ир ва се, час на ко ње. Ви део их је ка ко на ле ћу пра во на ње га, 
ка ко оба ра јед ног, дру гог, тре ћег, сад ко пљем, сад мла ти ли цом, сад стре лом. 
као и оног пу та с Го у лом, лов ци га гле да ју за пре па шће но. Ста ре ши на при ла зи 
и спу шта му ру ку на ра ме:

– Мла дом лов цу Бу ку ис пу ни ћу сва ку же љу, не ка је ка же!
али Бу ко ве су же ље та кве да се не усу ђу је још ни јед не из ре ћи. Ре ћи ће их 

кад учи ни још ко ји под виг. Сад је из го во рио је ди но:
– Бук је још јед ном хтео да ис ку пи кри ви цу.
– Ис ку пио је – уз вра ћа Рвач.
у на се љу га до че ку ју са кли ца њем. Га ва ски да огр ли цу ко ју јој је по кло нио 

Ве штак и ста вља му је у ко су као по бе до но сни ве нац.
успех ко ји је по жњео на шав ши ка ме ног гу ште ра ни из да ле ка му ни је био 

та ко драг као успех у ло ву на ир ва се. Мо жда је нај ве ћи раз лог што је и сад пре
кр шио за по вест, што је на пу стио ме сто где је тре ба ло да стра жа ри, би ла же ља 
да на пра ви под виг сли чан оном пр вом, уве рен да ће му и по след њи пре кр шај 
би ти због то га опро штен.

То пот ко ња и гла со ви ло ва ца сад се још ја сни је за чу ше, и це ла го ми ла уз не
ми ре них жи во ти ња из би на ви со ра ван оба сјан ме се чи ном. Бук одах ну ви де ћи 
да ме ђу њи ма, осу ђе ним да се за ко ји ча сак сур ва ју у обли жњу про ва ли ју не ма 
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ње го вог ждре бе та, ко је би ме ђу хи ља да ма по знао. по ју ри и сам за ко њи ма пре 
оста лих хај ка ча, ли ку ју ћи што ће и ово га пу та он пр ви ус пе ти да устре ли бар јед
ну го ње ну жи во ти њу. И до и ста је ус пео за би ти ко пље у са пи јед но га ду го гри вог 
ждреп ца. Ме ђу тим и лов ци су већ из би ли на ви со ра ван не слу те ћи да их је не ко 
пре те као. Јед но ко пље смрт но ра ни Бу ка, ко ји је већ ју рио за го ње ним жи во ти
ња ма ме ша ју ћи се с њи ма и ко га ни ко од ло ва ца у уз бу ђе њу ни је био при ме тио.

За гу ше ни соп стве ном ви ком, они ни су чу ли ње гов крик. До Бу ка је са мо 
до про Рва чев за по вед нич ки глас:

– не ка лов ци го не на об ро нак.
И за тим као из огром не да љи не оштра чев:
– Бе ле пе ћи не не ће ду го гла до ва ти.
на по слет ку му се при чи ни и глас Га вин:
– Бук не сме устре ли ти ле по ждре бе.

Бу ко ва са хра на

ују тру су че ти ри лов ца до не ли Бу ка на но си ли ма, слич ним они ма на ко ји ма су 
се но си ла др ва из шу ме. они су до не ли и ве сти о до бром ло ву: не ко ли ко ко ња 
би ло је на ви со рав ни по би је но ко пљи ма и стре ла ма, а не ко ли ко их се сур ва ло у 
про ва ли ју, ку да су их обич но лов ци са го ни ли. у на се љу се по ме ша ла ра дост због 
то га са жа ло шћу за тек ста са лим мла дим лов цем.

а ују тро је би ло ве дро и мир но. Же не и де ца су би ла про из и ла зи ла из пе ћи на 
гре ју ћи се на сун цу, ко је је при ја ло по сле но ћи про ве де не у вла жној и про хлад
ној ка ме ној из би. Два де ча ка су на об рон ку слу ша ла аоха, ко ји је го во рио:

– Син кор ња чин ју трос је до бре во ље. Раз го ва ра са Бра том ог ња.
– За што је Син кор ња чин увек хла дан? – упи тао је је дан де чак.
– Те че у ње му уме сто кр ви во да.
– Је ли ре ка ње го ва крв? – пи тао је дру ги де чак.
– Ре ка је ње го ва крв. ко ли ко му кр ви за дан ис те че, то ли ко пла ни на из сво га 

ср ца ули је у ње го во.
Та мо пред пе ћи на ма Бу ко ва мај ка је не спо кој но при ла зи ла сва кој же ни и 

го во ри ла:
– не ма још Бу ка да се вра ти.
– ни дру ги се још ни су вра ти ли – већ три пу та јој је од го во ри ла До ји ља.
– Ду го ру ки су сед це ло ју тро ски чи – опет се огла си ла Бу ко ва мај ка, стал но 

иду ћи од сво је пе ћи не до об рон ка.
– Исто је та ко ски чао и ју че.
И Га ва је иза шла и се ла на об ро нак крај аоха.
– Бук се ни је још вра тио – ре кла му је уз не ми ре на злом слут њом Бу ко ве мај ке.
– Мла ди лов ци се по след њи вра ћа ју – при ме тио је аох.
у том ча су су Га ва и аох угле да ли ка ко су све же не и де ца ско чи ли на но ге и 

уко че но по гле да ли пре ма шу ми иза пе ћи не. не спа зив ши још но си ла са мр
твим Бу ком, ње го ва мај ка је за ку ка ла и по тр ча ла она мо ку да су сви гле да ли, а 
за тим је ја ук ну ла да се ср це свих сле ди ло.
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лов ци су спу сти ли но си ла пред пе ћи ном ње го ве мај ке. Са по след њом очај
ном на дом она је за гр ли ла Бу ка при но се ћи сво је ли це ње го вом, па осе тив ши да 
је хла дан и да мо ра у ја му из ко је се ни ко не вра ћа, по че ла је ја у чу ћи чу па ти ко су 
и гр ди ти ли це и гру ди. Чи ни ло се да ће се би ме со по ки да ти и очи ис ко па ти. 
Же не су је та да са свих стра на оп ко ли ле, ухва ти ле јој ру ке ја у чу ћи, ме ђу тим, 
све као и она. у кру гу око њих де ца су их не мо по сма тра ла.

Га ва од стра ха ни је сме ла при ћи но си ли ма. Страх и из не на ђе ње су је об у
зе ли пре не го што се бол ја вио. Би ло јој је не схва тљи во да Бук мо ра у пе ћи ну 
где спа ва ју мр тви, где су два плод ни на си на, где је Вра чев брат, где су Хон ла и 
ње на се стра, кће ри ој ви не, по мр ле на по ро ђа ји ма, где су де ца ска па ла од гла ди 
и мно ги дру ги чи ји се гла со ви у но ћи чу ју у со ви ном ку ка њу. ни је мо гла ве ро
ва ти да ће са ма од са да ићи у шу му по др ва, са ма од ла зи ти на об ро нак где се 
слу ша ју од је ци, да не ће мо ћи ви ше Бу ка за чу ђи ва ти ни ра до ва ти сво јим цр те
жи ма. Тек кад је чу ла ње го ву се стру ка ко пла че за бо ра вље на од мр твог Бу ка, од 
мај ке, од свих, и она је по че ла с њом пла ка ти. Чи ни ло јој се ка ко је Бук из ве ли ке 
не ке да љи не пи та:

– ка да ће се Га ва уда ти?
– То зна ој ха – чу је Га ва свој глас.
– Бук ће се оже ни ти и има ти си на – опет се из да љи не ја вља Бук.
– леп ше су де вој чи це – чу је опет она се бе.
Ви ше ни је би ла де те и бо ље је раз у ме ла дав не Бу ко ве ре чи и још ја че је по

че ла пла ка ти.
Ме ђу тим, лов ци су ста ли при сти за ти са ве шћу о до бром ло ву, али ни ко о 

то ме ни је го во рио пред не срећ ном мај ком. Све ча ност због до бра ло ва од ло же на 
је. кад је и ста ре ши на сти гао, огла сио је:

– не ка се мла ди ло вац Бук са хра ни у пе ћи ни по ред сме лих плод ни них 
си но ва.

а оштрач је до дао:
– Бук је био нај сна жни ји у на се љу Бе лих пе ћи на, не ка се крај Бу ка ста ви 

ко пље ко јим је по био ир ва се и оруж је ко јим је обо рио ко ња у по след њем ло ву.
по сле сва ке до бре ре чи ста ре ши не и оштра ча, као и дру гих ло ва ца, мла ди

ће вој мај ци се отр зао оча јан крик. Њој ни су до зво ли ли да опре ма Бу ка за пе ћи ну 
ода кле се не вра ћа. у на се љу Бе лих пе ћи на то мај ке ни су чи ни ле.

уме сто ње, До ји ља је мла ди ћа огр ну ла но вом ко жом.
Ве штак га је опа сао нај леп шим опа са чем ко ји је имао у сво јој ри зни ци.
Га ва је ски ну ла огр ли це ко је јој је мла ди умет ник по да рио и јед ну упле ла 

Бу ку у ко су, а дру гу му омо та ла око ми ши це.
Го ул је спу стио крај ње га ко пље ко јим је де чак ир ва се по го дио и оруж је ко је 

је но сио у по след њем ло ву – ка ко је оштрач за по ве дио.
оштрач му је по да рио два кре ме на вр ха, је дан за стре лу, је дан за ко пље, ко ји

ма се де чак за жи во та, до ла зе ћи у ње го ву ра ди о ни цу, на ро чи то ди вио. у ка ме
ној зде ли се стра му је до не ла во де са ре ке ако бу де же дан.

Ска кач му је по ред зде ле с во дом оста вио ко мад тек раш че ре че ног ме са.
оти шао је Бук све ча но оде вен у пе ћи ну мр твих да се не по сти ди пред они ма 

ко ји су ту већ ра ни је ле жа ли.
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Имао је, ако га ко на пад не, чи ме да се бра ни, имао је да пи је и да је де ако 
му се прох те.

Два сна жна лов ца на те ра ла су Бу ко ву мај ку да иза ђе из ја ме где су га са хра
ни ли и где је хте ла оста ти да га на хра ни и на по ји кад се де чак пре не; али је ни су 
мо гли од ве сти од ве ли ке ка ме не пло че, ко ју су за тим на улаз на ва ли ли.

Га ва се по сле са хра не нео па же но спу сти ла на ре ку. Та мо је нај че шће би ва
ла с Бу ком, осо би то у пр вом де тињ ству. Та мо су се ва ља ли по то плим, плит ким 
ру кав ци ма ре ке, тра жи ли гне зда бар ских пти ца, пла ши ли жа бе ко је су се сун
ча ле по оба ли ужи ва ју ћи да их са те ра ју у во ду. Та мо су се до ми ле во ље за ле та
ли у из ма гли цу во до па да, у ху чан во де ни за стор ко ји се спу штао са сте не о ко ју 
се ле де ни гу штер од у пи рао ре пом да не скилз не са пла ни не. утр ки ва ла се за
тим с мр твим Бу ком ко ће се пре ус пен тра ти на за ра ван. Љу ља ла се о гра ни с 
ко је је де чак био ско чио на јед ног од ир ва са за пе тља ног ро го ви ма за сво га са
дру га. И ка ко је би ла мла да, то хо до ча шће по ме сти ма где је бу ди ла успо ме не 
сва ки час се пре тва ра ло у де ти ње за до вољ ство.

по ред пра зни не ко ја је оста ла иза Бу ко ве смр ти, с ко јом још ни је уме ла да 
се бо ри, Га ву је му чи ла по ми сао да ни је мо жда ме ђу по би је ним ко њи ма би ло и 
њи хо во ждре бе. Тих да на ни је хте ла оку си ти коњ ског ме са, ко га је би ло то ли ко 
да су га же не скла ња ле у хлад не про це пе сте на ка ко би до тра ја ло до иду ћег ло ва. 
Сва ко га да на је од ла зи ла на об ро нак на ко ме су де чак и она че ка ли да им се љу
би мац по ја ви. И он се, зби ља, по ја вио, без бри жан, обес тан, ду го грив. кад се 
ждре бен це из гу би ло са ви ди ка, отр ча ла је аоху.

– Мо же ли Бук сад чу ти Га ву? – упи та ла је.
– Бук сад чу је са мо Мно го ру ког и под зем ну во ду.
Ипак је она оти шла она мо. ни ко га ни је би ло по ред пло че ко ју су на ва ли ли 

на ја му. ни јед не мај ке, ни јед не се стре. Га ва се то ме об ра до ва ла: не тре ба ни ко 
да чу је да се ждре бен це спа сло јер би лов ци мо гли и на ње га ди ћи хај ке.

– Бу ко во ждре бе је жи во – шап ну ла је на сло нив усне на пло чу. – Га ва га је 
ви де ла.

ослу шну ла је. Из пе ћи не се ни је ни шта чу ло. по но ви ла је још јед ном сво ју 
до бру вест. они из пе ћи не ни сад се ни су ја ви ли. И она је по шла пре ма на се љу, 
но гу пред но гу.

при су ство та јан стве ног

Го ул и ње го ви дру го ви су већ по че ли за бо ра вља ти ка ко су у Бе лом ка ме но ло му 
угле да ли не ко људ ско би ће ко је је са ку пља ло бе лу зе мљу и по сле се ду го ни је ја
вља ло. али не ко вре ме по сле Бу ко ве смр ти опет Го ул угле да стран ца, или не
ко га ње му слич ног, ка ко се вр зма око бе лог ка ме на и, кад је опа зио да је при ме
ћен, ка ко се кри је. Ду го је Го ул гле дао ка ме но лом, по сма трао ка ко се и без 
по мо ћи Мно го ру ког зе мља оси па и ка ме ње оти ску је у по нор и по но во се чу дио 
ка ко је то би ће мо гло до ле до спе ти, и још чуд ни је – ка ко се мо гло од о здо из ву
ћи. Го ул је био хра бар, али је био и уман и ни је хтео ни по ку ша ва ти да иде до ле 
у по те ру за не по зна тим. Ба цио се кре ме ним облут ком у прав цу ве ли ког ка ме на 
и по го дио га, али се чо век иза ње га ни је по ја вио.
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Тре ћи пут кад је до шао до Бе лог ка ме на, мла дић је са знао ка ко се чо век мо же 
спу сти ти у по нор и из и ћи из ње га. Са ме ста где се обич но за у ста вљао по шао је 
да ље трав ном иви цом об рон ка. ка ко је др ве ће на о ко ло ра сло а сип ка зе мља се ро
ни ла, на ви ше ме ста су жи ле и ко ре ње би ли ого ље ни и ви ри ли из зе мље као птич је 
кан џе и као ом че или ду гач ке зми је. Го ул је за стао у чу ду: о та кву јед ну ом чу би ла 
је ве за на ду га де бе ла пу за ви ца, ско ро одр ве не ла, слич на уже ту ис пре де ном од 
ви ше вла ка на. она је би ла на не ко ли ко ме ста за ве за на у чво ро ве и до пи ра ла је до 
са мог дна по но ра. Тај на си ла за ка не по зна тог чо ве ка у по нор Го у лу се од јед ном од
го нет ну ла. не што слич но за ви сти ро ди ло се у ср цу мла дог пра чо ве ка: ка ко мо же 
не ко са дру ге пла ни не, из дру гог, мо жда не при ја тељ ског, пле ме на уме ти не што 
што лов ци са Бе лих пе ћи на не уме ју? ка ко то да ње му, до ви тљи вом Го у лу, Бу ку, 
Вра чу или ста ре ши ни на се ља ни је па ло на ум да се у по нор спу шта ју пу за ви цом?

не ча се ћи ча са и не бо је ћи се да би мо гао по ги ну ти, Го ул се ста де спу шта
ти. Сто па ли ма је ве што об у хва тао чво ро ве, те, и по ред сво је ве ли ке те жи не, 
ни је скли знуо у по нор.

пре пао се кад је по гле дао пре ма шу ми. Ста бла ви со ког др ве ћа чи ни ла су 
се скра ће на, као да је на јед ном та мо го ре не ка но ва па ту ља ста шу ма за ме ни ла 
ону из ко је је ма ло час из и шао. Дно по но ра учи ни ло се про стра ни је и не рав ни
је и не та ко бе ло као кад га је гле дао са ви си не. оба зрео се око се бе. ниг де ни
ко га. по знао је од мах ве ли ки че твр та сти ка мен иза ко га се не по зна ти увек 
крио и по шао је та мо ме ко као звер ка. Иза ка ме на ни је ни ко га би ло. Ви де ле су 
се са мо у пра ши ни сто пе не по зна тог и ма ло по да ље ста ја ла је ку па бе ле зе мље, 
на чи ње на ру ком чо ве ка. Мно го ру ки ни је ни кад пра вио та ко пра вил не ку пе. 
Го у лу се, с јед не стра не, жу ри ло да се уз пу за ви цу опет поп не на об ро нак пре 
не го што та ма огр не шу ме, пре не го што не по зна ти, ко ји је ве ро ват но био не где 
го ре, кад ни је у по но ру, од ве же пу за ви цу. а с дру ге стра не, још му се оста ја ло 
да до бро ис пи та сва ку сто пу, сва ку ја му. осе ћао се као је дан је ди ни чо век на 
све ту, као створ ко га су жи ва за тво ри ли у пе ћи ну где се оста вља ју мр тви. по ред 
све сво је чу ве не хра бро сти, осе тио је ла ку је зу стра ха. И упра во је хтео да се 
ма ши пу за ви це, кад угле да стре лу на зе мљи где се не по зна ти до че као на но ге 
ско чив ши с уже та. И иста као у на се љу Бе лих пе ћи на, и опет друк чи ја. Дрв це у 
ко је је кре ме ни врх био уса ђен би ло је укра ше но не ком ре зба ри јом. Ње го ви са
пле ме ни ци ни су та ко укра ша ва ли стре ле. опет га оши ну та лас за ви сти, ко ја је 
би ла по зна та и пра чо ве ку, као што му је би ло по зна то осе ћа ње мр жње, осве те 
или очин ства. Стре ла је ве ро ват но ис па ла не по зна том иза по ја са кад је ско чио 
а да то ни је ни опа зио. Го ул у је дан мах по же ле да га вик не, али од мах од у ста де: 
бо ље је, по ми сли, да му се ја ви ка да опет бу де био на по то ку.

Ис ку ству не по зна тог Го ул је до дао не ко сво је или је ве ро вао бар да је то он 
из ми слио: при пу за њу уз уже упи рао је с вре ме на на вре ме пр сти ма сто па ла о 
зид сте не ко ја се ро ни ла; али и овај ла ки до дир, ма да је иза зи вао ру ше ње ка ми
ча ка и пе ска у по нор, ствар но је код ње га осе ћа ње не ке си гур но сти. ка ко уже 
ни је би ло при ве за но за ста бло на об рон ку, не го ни же, за жи ле, би ло му је те
шко да ис ко чи на твр до тло об ра сло тра вом и ши бљем.

– ооо! – по ви као је Го ул ви ше сре ћан што је опет на об рон ку не го што му 
се до ви ки ва ло са не по зна тим.
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од јек се по но вио у не ко ли ко на вра та, али ло вац је мут но осе ћао да му се то 
не од зи ва ње гов не по зна ти, тај чи ју је стре лу на шао и чи јом се пу за ви цом спу
штао у по нор, већ не ки са свим дру ги, још да љи.

у на се љу су по ста ли не спо кој ни због при су ства та јан стве ног на мер ни ка. 
Час их је му чио страх да ни је тај чи је стре ле на ла зе, ко ји се по не кад ви ди у ка
ме но ло му, ко ји уме по не што што они не уме ју, иза сла ник не ког на се ља ко је се 
спре ма да их на пад не, ко ме се сви де ло њи хо во ста ни ште. Дру ги пут су по ми
шља ли да је не по зна ти од не куд за лу та ли ло вац ко ји не уме да се вра ти она мо 
от ку да је по шао, а страх га да се њи ма по ка же.

а не по зна ти је зна ке сво га при су ства сву да оста вљао и они су би ли увек 
не ка но ви на за лов це из Бе лих пе ћи на. Јед ном су на шли клоп ку ка кву они ни су 
уме ли да на пра ве. Дру ги пут клуп ко па ви ти оста вље но у тра ви. Тре ћи пут су 
за па зи ли да је до ла зио пред са ме пе ћи не: сто пе бе ле, као да се тек вра тио из 
ка ме но ло ма, оста ле су му под др ве том где су жи ве ли мај му ни. Чи ни ло им се да 
их не по зна ти за чи ка ва, да им се под сме ва.

Тра га ли су та ко, тра га ли, си ла зи ли у ја ру ге, на ре ку, ишли на јед но и дру го 
је зе ро; али ка ко се он ни је ви ше по ја вио, сем оно га пу та у по но ру, по ла ко су и 
за бо ра ви ли на ње га. ни је то, уоста лом, би ло пр ви пут да се стран чо век по ја ви 
у њи хо вом кра ју. пре не ко ли ко го ди на био се ја вио у рав ни ци не ко гла ват као 
Ген, ру та ва те ла, ома лен, и уз не ми рио на се ље. Стра хо ва ло се и та да да ни је 
ухо да ка квог не при ја тељ ског пле ме на ко је се спре ма да их на пад не, по сла ли су 
по тер ни це, али се не по зна ти ни је ви ше ја вио ни ти их је ко по том на пао.

Дру ги пут су за па зи ли са стра не Го лог бр да лов ца с устре ље ном сит ном 
ди вља чи пре ба че ном пре ко ра ме на. оти шао је не куд сво јим пу тем, ни је се на 
њих ни оба зрео. Чи ни се да ни је ни слу тио да у бли зи ни по сто ји на се ље.

– одво ји се и кур јак од чо по ра – при ме тио је онај ста ри, ис ку сни ло вац ко ји 
је увек ве ро вао да ће ди вљач на и ћи.

– Са мо Брат ог ња и ње гов Мр тви брат не по гре ше ни кад пут – до дао је 
Го ул.

Сан о не по зна том

по сле Бу ко ве смр ти Га ва се осе ћа ла уса мље ном, осе ћа ла да јој не до ста је друг 
с ко јим би, као са Бу ком, лу та ла пла ни ном, си ла зи ла на ре ку, под слап. Де вој
чи це, ње не вр шња ки ње, би ле су са свим друк чи је, ве за не за ог њи ште, за мај ку. 
Го ул је во лео да се дру жи са мла ди ћи ма, да се игра му шких ига ра, да ло ви: а са 
Ве шта ком се због Бу ка ни је ви ђа ла, јер је че сто са ња ла ка ко јој Бук го во ри:

– не ка Га ва не иде у ра ди о ни цу огр ли ца!
И она ни је ишла.
До ду ше, Бук јој је та ко ђе го во рио:
– не ка Га ва не тра жи не по зна тог!
али је она ипак тра жи ла. Тај та јан стве ни, још не ви ђе ни стра нац пред ста

вљао је за њу оли че ње за ма гље них да ле ких пла ни на, у ко је је че зну ла да оде. у њој 
се бу ди ла по тре ба да во ли, и ка ко је још би ла на пре ла зу из ме ђу де вој чи це и 
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де вој ке, а при ро де ко ја бе жи од сва ко днев ног, по че ла је са ња ти о не по зна том, 
оче ки ва ти од су сре та с њим не што нео бич но, а ни је зна ла шта. Би ла је срећ на 
што о та јан стве ном стран цу ни су у на се љу ви ше го во ри ли и од лу чи ва ла је, ако 
га она бу де ви де ла, да ни ко ме, па ни ој хи, не ка же.

по не кад је ми сли ла да се Бук, по тај но, но ћу ис кра да не ка ко из сво је пе ћи
не и лу та по шу ми не би ли је срео и да се за то кри је од ло ва ца, да је он тај та јан
стве ни стра нац. а ка ко је, ве ро ват но, те шко по бе ћи отуд, ње га и не ма увек у 
шу ми. ка сни је је све че шће по ми шља ла да је не по зна ти до шао не куд из да љи не 
да укра де де вој ку са Бе лих пе ћи на и да је во ди у сво је пле ме. Јед ном је мла дић 
из на се ља од вео про тив ста ре ши ни не во ље де вој ку ко ју он ни је хтео да му до
су ди; украо је из пе ћи не пу не че ља ди и по бе гао с њом не куд у пла ни ну.

До бро за па жа ју ћи сва ку по је ди ност пу тем ку да про ла зи, при ме ти ла је јед
ном да је на два ме ста цео жбун па ви ти иш чу пан. лов ци из на се ља ни су па вит 
ни за што упо тре бља ва ли и уз дрх та од по ми сли да је не по зна ти про ла зио ту да, 
крај са ме ње не пе ћи не. осе ти ла је ра дост као да је на цр та ла не што што јој ду го 
ни је по ла зи ло за ру ком. Дру ги пут је на шла не ко ли ко бе лих пе ра на ста зи ко јом 
је дан пре то га про ла зи ла и где их та да ни је би ло. осе ти ла је мут ну, де ти ња сту 
на ду мла де де вој ке да је та јан стве ни стра нац оста вио пе ра ту да их она на ђе 
уочив ши да ту да про ла зи.

Бук се ме ђу тим, и да ље ја вљао и мо лио:
– не ка Га ва не тра жи не по зна тог!
али га је она и по ред Бу ко ве мол бе, и упр кос ту ге ко ју је осе ћа ла по ми

слив ши на ње га, тра жи ла, че зну ла за оства ре њем не ког сна ко ји је био у исти 
мах и умет нич ки и љу бав ни.

по сле ка квог не у спе шног тра га ња, од ла зи ла је у сво ју пе ћи ну и уре зи ва ла 
у сте ни пе ра пти ца, жбун па ви ти, на лик, та ко у цр те жу, на из у кр ште не бо га зе, 
или је се де ла бес по сле на и по сма тра ла иша ра не зи до ве свог ате љеа во де ћи за
ми шље не раз го во ре с та јан стве ним мла ди ћем.

– ко је сли кар ове пе ште ре? – пи та не по зна ти и упо тре бља ва реч пе ште ра, 
ко јом су, ка ко јој је аох при чао, не ки лов ци с дру ге пла ни не зва ли пе ћи не.

– Га ва – рек не она гор до.
– Је ли Га ва врач?
– Га ва во ли да цр та.
– не по зна ти ће Га ву од ве сти пре ко пла ни не.
– Га ва во ли да цр та – по на вља она.
– не ка Га ва цр та у дру гој пе ште ри.
– Га ва во ли ову пе ште ру.
Дру ги пут, пред ве че, кад осе ћа страх, раз го ва ра ју:
– не по зна ти је сна жан као ме двед – рек не мла дић.
– Га ва је сна жна као Бук.
– ко је Бук?
– Бук је ло вац у пе ште ри где спа ва ју мр тви.
– не по зна ти је сна жан и зао као змиј ски ста ре ши на.
– Га ва зна ка ко се зми ја уби ја.
али на ра стан ку та јан стве ни мла дић рек не на сме шив се:
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– не ка се Га ва не бо ји!
по не кад, но ћу, бун ца, пре мо ре на од лу та ња, од че ка ња, и ој ха је бу ди и 

пи та:
– Шта је Га ву упла ши ло?
ој ха је ви ше во ле ла да се Га ва упла ши ла од зве ри, јер су и де вој чи це у на се

љу зна ле ка ко се од зве ри спа са ва, не го да је не где у шу ми пре пао ло вац на сил
ник. али Га ва је и бу нов на па зи ла да се не ода и од го ва ра ла ка ко је сре ла зми ју 
или ву ка.

кад се Га ви учи ни ло да се не по зна ти не ће ви ше по ја ви ти, да се лов ци ма 
мо жда са мо учи ни ло да су не ког не по зна тог сре ли, ука за се он јед ном пред ве
че с дру ге стра не ја ру ге крај ко је је би ла ње на пе ћи на. Ста сит као Го ул, ми о лик, 
ко же пре пла ну ле, али ипак све тли је не го код ло ва ца из на се ља, ишао је стра ни 
ло вац и гле дао у зе мљу као да тра жи не што ме ђу жбу њем, и она се по бо ја да је 
не ће при ме ти ти па му до вик ну ка ко је че сто до ви ки ва ла с об рон ка не ви ђе не 
лов це с дру ге стра не. он се тр же и, угле дав је, од го во ри истим до зи вом, али не 
по хи та пре ма њој, ни ти до мах ну ру ком да она до ђе. За стао је са мо не ко ли ко ча
са ка и гле дао је из да ле ка, а он да се на гло уда љио као да је не куд хи тао, или се 
бо јао да де вој чи ца не ода ње го во при су ство.

Га ва је до мра ка оста ла на истом ме сту че ка ју ћи га да се вра ти, а кад га ни је 
би ло, по шла је по ла ко пре ма пе ћи на ма. Шу мом су га ла ми ли не ки мла ђи лов ци 
спу шта ју ћи се са па ди не ко јом је не зна нац ма ло час био оти шао. она ослу шну 
да га мо жда и они ни су при ме ти ли, али су се они вај ка ли:

– Стра ни ло вац је у ја му про пао.
– Стра нац је за це ло при ви ђе ње.
Би ло да су и они још тра га ли за њим, би ло да је њи хов раз го вор са мо се ћа

ње ка ко се не дав но не ко та јан ствен ја вио у њи хо вом кра ју и по том иш че зао, 
осе ти се срећ ном што га је са мо она ви де ла по но во обе ћав ши се би да га не ће 
из да ти ка да већ он не же ли да бу де ви ђен. ову вер ност та јан стве ном мла ди ћу 
ни је осе ћа ла као из да ју пре ма Бе лим пе ћи на ма, не го као вер ност сво јим сно
ви ма. Мо жда је го њен, по ми сли ла је са са ми ло шћу. Слич ну са ми лост осе ћа ли 
су Бук и она пре ма сво ме ждре бе ту же ле ћи му, и у до ба гла ди на Бе лим пе ћи на
ма, да го ни о ци ма умак не.

Те ве че ри је ој ха до че ка ла кћер с гор ким пре ко ром:
– Вра че ва кћи лу та као ди вљач.
Га ва је и пре то га ма ло бо ра ви ла с мај ком у пе ћи ни, али у по след ње вре ме 

од ла зи ла је још ра ни је и вра ћа ла се ка сни је не го ина че. Без мно го раз ми шља
ња, ма те рин ским ср цем, осе ти ла је до не кле ој ха узрок Га ви ног уз не ми ре ња 
при ме тив ши да је оно по че ло от ка ко се ста ло го во ри ти о та јан стве ном лов цу. 
Тим пре је раз у ме ла Га ву јер је и она, се ћа се, кад је би ла ње них го ди на, са ња ла 
да до ђе не ко из да ле ких пле ме на о ко ји ма је аох при чао и да је ње му до де ле. 
Сре ћом су је да ли вра чу, ко га је увек осе ћа ла као да је за лу тао у на се ље Бе лих 
пе ћи на с не ке дру ге пла ни не.

– Вра че ва кћи ни је ду го оца ви де ла – на ста ви ла је ој ха ма ло бла же.
Га ва зби ља ни је ду го би ла у Вра че вој пе ћи ни ни гле да ла ка ко ра ди, али се 

ни је мо гла про би ти до ње га кроз гу сту ома гли цу сво јих сно ва.
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Ста ре ши нин раз го вор са Го у лом и Ве шта ком

пле ме је тре ба ло под мла ђи ва ти. не ко ли ко мла дих ло ва ца по ги ну ло је у ло ву 
за крат ко вре ме, а ме ђу њи ма и нај о ми ље ни ји Бук. До ји ља, плод на, Тај ха, ој ха 
и њи хо ве вр шња ки ње већ су да ле на се љу де це ко ли ко су мо гле да ти. Ста ре ши
на је, уско ро по сле смр ти Бу ко ве, са Вра чем, оштра чем, Тра ва рем и аохом 
сми шљао ко је мла де де вој ке тре ба уда ти, да за ме не мај ке ко је пре ста ју ра ђа ти, 
и ко је им лов це тре ба од ре ди ти за му же ве. нај у глед ни ја два лов ца би ла су, за
це ло, та да Го ул и Ве штак, а ме ђу де вој ка ма су се ис ти ца ле Ве шта ко ва се стра 
неј ла, Тај хи на кћер ка он ла и Га ва. Иако нај мла ђа, Га ва је мо гла би ти пр ва по 
ре ду, али Врач је увек оћут ки вао ка да би ста ре ши на по вео реч о ње ној уда ји, 
или би го во рио да је још де вој чи ца. ка ко ње га ни ко ни је же лио да увре ди, ста
ре ши на је ње ну уда ју од ло жио; али се плод ни на кћер неј ла и кћер Тај хи на 
ни су мо гле за о би ћи. обе су би ле ста си те и здра ве обе осун ча не као зрео плод, 
обе су има ле див ну там ну ко су, обе зна ле да хра не ва тру, да чи не и ши ју ко же, 
обе мо гле да но се те ре те.

Ста ре ши на је у два ма ха срео Го у ла са Ве шта ко вом се стром и при ме тио 
ка ко је Го ул жељ но гле да. Ма да је у ње го вој мо ћи би ло да пра ви же нид бе не пла
но ве као што пра ви пла но ве за лов, ста ре ши на се ра до вао ка да по го ди же ље 
мла дих ло ва ца, јер је ве ро вао да ће по род би ти бо гат и здрав ако лов ци ма до су ди 
де вој ке у ко је се че жњом гле да ју. пре не го што је све ча но пред це лим на се љем 
Го у лу и Ве шта ку до су дио де вој ке по раз го ва рао је са сва ким од њих. оти шао је 
пр во До ји љи ној пе ћи ни. она је се де ла под над стре шни цом на бла гом ју тар
њем сун цу из ло жив ши му сво ја не дра.

– Ста ре ши на тра жи Го у ла, си на До ји љи ног – ре као је он све ча но.
– Го ул, син До ји љин, по пло ча ва се би пе ћи ну – од го во ри ла је же на.
– Го у лу је те сно у До ји љи ној пе ћи ни.
– Го ул је ста сао за лов ца и мла дић ки гле да де вој ке по на се љу – при ме ти ла 

је Го у ло ва мај ка.
– ка ко ће Рвач на ћи пе ћи ну?
– не ка Рвач гле да куд иду по гле ди се стре Ве шта ко ве.
Тек што је ста ре ши на по шао од ње не пе ћи не, угле да Го у ла. Мла дић је увек 

ука зи вао по што ва ње Рва чу, али ка ко се бли жио час да му он до де ли бу ду ћу 
же ну, био је пре ма ње му још па жљи ви ји. у ру ци је но сио устре ље ног ја стре ба, 
чи ја су кри ла ви си ла као гра не ста рих је ла. у на се љу ни је био оби чај да се ло ве 
пти це, јер се ни је хра ни ло птич јим ме сом и јер су се рет ко но си ле че лен ке, али 
су их мла ди, из за ба ве, во ле ли да обо ре стре лом са ви си не. Го ул је већ две 
устре ље не гра бљи ви це од нео на дар Ве шта ку јер је он по не кад пра вио че лен ке 
од пе ра, а у по след ње вре ме је из у мео огр ли це од пти чи јих кљу но ва. пр ва се 
неј ла, Ве шта ко ва се стра, по ја ви ла са та квом огр ли цом. кљу но ви су би ли там
но мр ки, по ви је ни, и ни за ни као зу би. усред огр ли це био је ви су љак у об ли ку 
цве та, опет од кљу но ва. Мај ке, де вој ке, де вој чи це оп ко ли ле су је са свих стра на 
и гле да ле у чу ду: ни су зве ри њи зу би, ни су шкољ ке, ни ка мен чи ћи квар цо вог 
по ре кла, ни су шкриљ ци. пр ва је Га ва, чи јем за па жа њу ни је ни шта из ми ца ло, 
по го ди ла од че га је но ва огр ли ца. Све су оне та да стр ча ле до Ве шта ка на ре ку 
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с мол бом да и њи ма ство ри та кве. И Га ви на мла ђа се стра кре ха, чи ју је ко су 
мај ка по че ла спли та ти над че лом као у де во ја ка, би ла је ме ђу њи ма. Има ла је 
кре ха Га ви ну ле по ту, а би ла је од Га ве уми ља ти ја, ни је би ла за не та ни за ми
шље на. Из ме ђу свих жар ких по гле да упе ре них у се бе умет ник уочи нај пре 
кре хин, на сме ја ни ји не го што су би ли по гле ди дру гих де во ја ка.

– не ка Ве штак да кре хи је дан птич ји кљун! – за мо ли ла је.
И он јој је у ка ме ној зде ли у ко јој је чу вао ства ри об ра ђе не за огр ли це про

на шао је дан.
по го див ши за што га је ста ре ши на тра жио, Го ул му пру жи устре ље ну пти цу.
– не ка Рвач на чи ни че лен ку.
он је ста ре ши ну увек осло вља вао ње го вим име ном, ко јим су га зва ли пре 

не го што је про гла шен ста ре ши ном.
– на се љу тре ба ло ва ца – ре че он. – Бук је већ у пе ћи ни ода кле се ни ко не 

вра ћа.
Го ул на то из ре ђа име на и дру гих ко ји су по ги ну ли тек што су би ли про из ве

де ни за лов це.
– До ји љин син тре ба да под мла ди Бе ле пе ћи не но вим лов ци ма.
Го ул је ду бо ко ди сао.
– не ка До ји љин син спре ми ко же за дар оној ко ју му на се ље од ре ди за же ну.
Го ул је опет оћу тао.
Истог да на ста ре ши на се спу стио и на ре ку. За те као је под ша то ром Ве

шта ка у по слу. Спу стио се крај ње га на ве ли ки об ли ка мен и по сма трао га не ко 
вре ме, ћут ке, а ни он, умет ник, ни је ни шта го во рио, че као је да ста ре ши на пр во 
поч не раз го вор. Знао је и Ве штак, а го то во и сви у на се љу, ко јим лов ци ма је до
шао ред да их же не. пре стао се дав но на да ти да ће му Га ва би ти да та, а пре стао 
је то и же ле ти по сле Бу ко ве смр ти. као што се Бук за жи во та бо јао да ће му Ве
штак, бу де ли га Бук из љу бо мо ре убио, до ла зи ти мр тав у сно ве, та ко се сад он 
бо јао да му мр тви Бук не ће да ти ми ра ако би ње му, Ве шта ку, Га ва би ла да та за 
же ну. И он би се ра ди је бо рио са жи вим не го са мр твим Бу ком, као што је Бук 
ви ше во лео да се бо ри са жи вим Ве шта ком. Бук је већ три пу та про ди рао у ње
гов сан. пр ви пут су га пра ти ла три кур ја ка, глад на као Мр тви брат кад из глад
ни. Бу ку су би ла по кор на, иду ћи крај ње га, тр ла су му се о но ге, уми ља ва ла се 
ста вља ју ћи му ша пе на гру ди, а на Ве шта ка су ре жа ла по ка зу ју ћи зу бе. кур ја ци 
су го во ри ли, што је би ло стра шни је не го да су ур ла ли.

– не ка Ве штак вра ти зу бе мог де да – ре као је је дан.
– не ка вра ти оч ња ке мо га пра де да! – зах те вао је дру ги.
– не ка син плод нин вра ти Га ву Бу ку!
Дру ги пут је Бук до шао пред зо ру, кад рав ни цом и ре ком блу де она ла ка 

би ћа што гу та ју жбу ње, цве ће и пла ни не. Ство рио му се на јед ном пред ко ли
бом тут ка ју ћи на ње га та без ру ка, без гла ва ство ре ња ко ја су пред зо ру из ла зи
ла из сво јих пе ћи на. он, ко ји се ни је бо јао ни ву ка, ни пса, раз бе сне ла го ве че та, 
од стра ха ни је мо гао ди са ти. а тре ћи пут је до шао Бук са че том ло ва ца ко ји су 
би ли са хра ње ни у ис тој пе ћи ни у ко јој и он. Сви су они би ли оки ће ни она ко 
ка ко су их у пе ћи ни оста ви ли, сви су би ли уко че ни и хлад ни као ка мен пре ко 
ко га је сву ноћ те кла во да. у ко ли би код ње га се де ла је Га ва и че ка ла да јој за вр ши 
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но ву огр ли цу. Мр тви ко пља ни ци су ћут ке до шли, ћут ке и су ро во узе ли Га ву 
за ру ке и по ве ли. И ка ко је и она би ла са мо сан, ћу та ла је и она и при ста ла да је 
во де у сво ју пе ћи ну, а Бук га је на јед ном по чео до зи ва ти гла сно као кад до зи ва 
с об рон ка не по зна те лов це.

За то, кад му је ста ре ши на ре као ка ко су ста ри ји лов ци од лу чи ли да га же не, 
стре пе ћи је упи тао:

– Зна ли и Врач ко ја ће де вој ка би ти да та плод ни ном си ну?
Ста ре ши на по ми сли да мла дић при жељ ку је Га ву, па да би га спа сао из не

над ног раз о ча ре ња, ре че и ви ше не го што је пи тан, јер је мла дом умет ни ку био 
склон:

– Врач и оста ли ста ри лов ци од ре ди ли су си ну плод ни ном де вој ку слич ну 
Вра че вој кће ри.

умет ник, одах нув ши од стра ха да му, до ју че же ље на де вој ка, Га ва, не бу де 
да та, ра до сно и за хвал но по гле да ста ре ши ну.

ој ха је то ве че, вра тив ши се из плод ни не пе ћи не, се ла на ко жу под над
стре шни цом от хук нув ши. кре ха и две нај мла ђе де вој чи це спа ва ле су у пе ћи
ни. Ве че је би ло про хлад но, али је под ме се чи ном бли стао сав пре дио: рав ни ца, 
ле де ни гу штер, пла ни не око ње га. Га ва се би ла вра ти ла пре мај ке и раз го ва ра
ла с Мр твим бра том:

– не ка Мр тви брат ка же где је ве че рао!
учи ни ло јој се да се мр тва гла ва по дру гљи во осмех ну ла.
– Зна ли Мр тви брат где је пе ћи на не по зна тог?
Гра на ис пред над стре шни це за њи ха ла се и тре нут но са кри ла ли це Га ви

ног не мог са бе сед ни ка. кад га је опет угле да ла, на ста ви пи та ти, упра во на ста ви 
гла сно ми сли ти.

– Је ли Мр тви брат јео же ра ви це на ог њи шту не по зна тог?
не ми са бе сед ник је био окру гао и још цр вен као да је зби ља не где гу тао жар.
– С ким Вра че ва кћи раз го ва ра? – пре ки ну ла ју је у раз ми шља њу ој ха сту

па ју ћи под над стре шни цу, и од мах за тим до да де: – Го у лу и Ве шта ку би ће уско ро 
до де ље не де вој ке.

Га ва за стре пе: шта ће ако и про тив Вра че ве во ље Рвач од лу чи да је да ко ме 
за же ну?

– Го ул ће мо жда до би ти он лу – на ста ви она.
– не сме Го ул до би ти он лу – ско ро вик ну де вој ка.
– Же ли ли Вра че ва кћи да њу да ду Го у лу? – упи та ој ха из не на ђе на Га ви ним 

уз ви ком.
– То же ли кћи плод ни на – ре че Га ва као да чи ка мај ку.
– Вра че ва кћи – ре че ој ха с ту гом.
Вест да Го ул тре ба да се же ни под се ти Га ву ка ко је јед ном, пред ве че, вр ља

ју ћи шу мом, угле да ла пред со бом две при ли ке.
– Го ул ће плод ни ну кћер укра сти – чуо се му шки, Го у лов глас.
– плод ни на кћер ни је птич је ја је.
– Го ул ће плод ни ној кће ри до не ти из ло ва ко жу ди во ко зе.
– плод ни ној кће ри ће плод нин син, Ве штак, до не ти ко жу ди во ко зе – опет 

је пр ко сио жен ски глас.
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– Ве штак је ло вац реч ног шљун ка – чуо се му шки глас.
– не ка се Го ул не ру га плод ни ном си ну – увре ђе но је за дрх тао глас де вој чин.
– Го ул се не ру га. Је ди ни плод нин син у на се љу Бе лих пе ћи на зна да ло ви 

шљу нак.
Га ва је већ та да по го ди ла ка ко би Го ул же лео да му ста ре ши на до де ли за 

же ну се стру Ве шта ко ву. у глас мла дог лов ца би ло је не што слич но дрх та њу Бу
ко вог гла са кад је го во рио да јој у гру ди ма го ри ва тра. Го ул је био Бу ков при ја
тељ и она је по же ле ла да Го ул до би је умет ни ко ву се стру. по шла је из да ле ка за 
њи ма, опре зно, не да их ухо ди, већ као што се по ђе за не чим што при вла чи, за 
ле пом звер ком или пти цом, или за ми ри сом. Ве шта ко ва се стра би ла је оче шља
на као де вој ка и огр ну та но вом ко жом од ме ка кр зна. Би ла је ви со ка го то во као 
Го ул и кре та ла се гип ко по пут мач ке. уз пут је хва та ла гра не ми мо ко јих су про
ла зи ли, чу па ла вла ти ви син ске сви ла сте тра ве уви ја ју ћи их по том око пр сти ју. 
Из ме ђу ви со ких ста ба ла ко је је Мно го ру ки био окре сао ви део се ру мен траг 
Бра та ог ња, ко ји је од ла зио на спа ва ње. али кад се ње гов траг из гу био и кад су 
се мрач не врат ни це из ме ђу ста ба ла ста ле за тва ра ти, де вој ка је за ста ла на гло 
као да је угле да ла пред со бом звер.

– не ка Го ул не иде да ље – ре кла је мол бе но.
– Го ул ни је Ген и ни је олах – од вра тио је мла ди ло вац.
Ипак се окре нуо и по шао на траг, пре ма пе ћи на ма.
Га ва је оста ла још у шу ми. Мно го не ја сних осе ћа ња про бу ди ло је у њој та да 

тај раз го вор из ме ђу Го у ла и де вој ке. Ства ри ко је су јој се чи ни ле јед но став не 
док је би ла де те на јед ном су јој по ста ле сло же не, иза зва ле у њој не мир, бри гу, 
од бој ност. Се ти ла се не ких ре чи и не ких раз го во ра ко је је уз гред не где чу ла, и ту, 
у шу ми, по сле раз го во ра из ме ђу де вој ке и Го у ла, чи ни ло јој се да има ју дру го 
зна че ње од оно га ко је им је ра ни је при да ва ла. Се ти ла се јед ног збо ра ло ва ца на 
ко ме је ста ре ши на од ре дио ко је ће де вој ке при па сти ко јим мла ди ћи ма. Би ла је 
ма ла и ти ска ла се кроз го ми лу да ви ди шта се зби ва пред Рва че вом пе ћи ном. 
али је угра би ла да ви ди са мо ка ко је дан мла дић узи ма сво ју бу ду ћу же ну за ру ку 
и на вла чи јој на ру кви цу од шкољ ки. Ре чи лов ца ко је је та да чу ла та ко ђе су јој 
сад до би ле но во зна че ње.

– не ка као ва тру мла ди ло вац уже же но ви жи вот!
– не ка бу ду ћа мај ка чу ва уже же ни пла мен!
Ста ре ши на ће, по ми сли ла је, са да та ко исто ре ћи и Го у лу и плод ни ној 

кће ри кад об ја ви на се љу да тре ба да жи ве у ис тој пе ћи ни и да ра ђа ју бу ду ће 
лов це. об да ре на и ум на, она је слу ти ла да та ко мо ра би ти, као што мо ра ду ну ти 
Мно го ру ка да раз бук ти по жар, као што мо ра пти ца са ви ти гне здо да би би ло 
по ле та ра ца; али се због то га осе ћа ла ту жна, осе ћа ла да ни је иста као оста ле 
де вој чи це и нео до љи во је по же ле ла да се сме ста на ђе у сво јој пе ћи ни ме ђу 
сво јим цр те жи ма.

Све то са да ожи ве у ње ном се ћа њу, и ка ко при ме ти да је ој ха још по сма
тра, ре че:

– Га ва че ка не ког иза пла ни не ку да Брат ог ња од ла зи да спа ва.
– Вра че ва кћи – опет про мр мља ој ха ми сле ћи да де вој чи ца у ства ри жа ли 

Бу ка, а да су све оста ло из го во ри.
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не по зна ти ло вац

Би ло је у шу ми над Бе лим пе ћи на ма јед но скро ви то ме сто ме ђу др ве ћем на зва
но ли сна ко ли ба. у ли сну ко ли бу је сун це рет ко про ди ра ло. Гра ње је ту би ло 
гу сто и спу ште но до зе мље, те је на чи ни ло пра ви прав ца ти ли сни ша тор. Тре
ба ло је да пад не ве ли ки пљу сак па да се про стир ка од су вих игли ца по ква си. 
пра де вој чи ца је у де тињ ству во ле ла да по њој ска че јер је про стир ка би ла ме ка 
и уги ба ла се као пу та ња кроз мо чва ру. ка сни је је свра ћа ла у ту је ло ву ко ли бу 
кад из пе ћи не по бег не умор на од чу ва ња ва тре, или де це, или ши ве ња ко жа. Ту 
се на ми ру мо гло ми сли ти о Бу ку, о огр ли ца ма, о оче вим цр те жи ма, о не че му 
не по зна том, ле пом, што је че ка ла да се до го ди. Ту је до ми ле во ље слу ша ла зу ја
ње пче ла, де тли ће ве че гр таљ ке, по сма тра ла пти це пе ви це ка ко не што по слу ју, 
уле ћу и из ле ћу, од ма ра ју се у гне зду, ста вља ју ћи гла ву под кри ло, би шту се. Ви де
ли се са мо њи хо ви па пер ја сти тр бу си и под вољ ци, сне жно бе ли, цр ве ни, ри ђи. 
по не кад у ли сну ко ли бу за лу та зец и, угле дав ши је, струг ну на траг; по не кад 
ве ве ри ца ра до зна ло про ви ри из ра ча ва.

Та мо су ма хом свра ћа ле де вој чи це, го дио им је ми ри сни зе ле ни по лу мрак, 
ти ши на ко ја је у ко ли би вла да ла. Де вој чи це ни су мно го раз го ва ра ле, уоп ште 
љу ди у на се љу ни су мно го го во ри ли ре чи ма. кад ко ја од де вој чи ца за тек не Га ву 
под је ла ма, рек не про сто:

– Га ва је са ма.
И пру ћи се по ле ђу шке по игли ча стој про стир ци, без по тре бе да ишта да ље 

ка же.
Га ва исто та ко крат ко од вра ти:
– Де тлић је на ста блу.
ако се по ја ви па ук на вр ху ка кве гран чи це, оне се ћут ке по при диг ну и по

сма тра ју по че так пле те ња мре же, стре пе да ли ће ус пе ти да по диг не пр во та ну
шно брв но из ме ђу вр ха гран чи це на ко јој сто ји до вр ха нај бли же су сед не. оне 
зна ју, јер су че сто па у ков по сао по сма тра ле, да му је нај те же ис пре сти оквир за 
мре жу и до бро га учвр сти ли за гран чи це. То је за па у ка, ми сли ле су, исто то ли ко 
те шко ко ли ко лов ци ма на пра ви ти зам ке за ди вљач.

по не кад до пру до ли сне ко ли бе до зи ви мла дих ло ва ца с об рон ка и за тим од
је ци. Де вој чи ца ма се та да при ка зу ју ли ца не ви ђе них де ча ка и мла ди ћа ко ји се 
ода зи ва ју Бу ку, Го у лу и оста ли ма. Мо жда ће, ми сли ле су, јед ном ба ну ти на Бе ле 
пе ћи не ста си ти, сна жни, сва ки ка дар да из ро ди пу ну пе ћи ну де це, да уло ви мр ког 
ме две да, да ко пљем стиг не ир ва са. оне су при жељ ки ва ле да ти не знан ци до ђу у 
њи хо во на се ље. Мо жда би их ста ре ши не до де ли ле њи ма. И Га ви је лик не ви дљи
вог че сто ис ти ски вао из сно ва лик Бу ков и Ве шта ков. по ред пра де вој чи це нај че
шће су у ли сну ко ли бу свра ћа ле Ве шта ко ва и Го у ло ва се стра. оне су би ле ста ри је 
од Га ве и већ су во ди ле раз го во ре у ко ји ма се слу ти ло да се осе ћа ју де вој ка ма.

– кћи До ји љи на зна да чи ни и ши је ко же – ви ше пу та се хва ли ла де вој чи ца ма.
– До ји ља тре ба да је оче шља као де вој ку – при ме ти ла је Ве шта ко ва се стра, 

та ко већ оче шља на.
– кће ри ло ва ца мо ра ју зна ти ка ко се ло жи и хра ни ва тра.
– кће ри ло ва ца мо ра ју зна ти ка ко се пе че ме со.
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– кћи До ји љи на ће сво ме лов цу са ши ти ко жа ко ли ко на ру ци има пр сти ју.
Де ча ци и мла ди ћи из на се ља зна ли су да се оне нај ра ди је са ку пља ју у ли

сној ко ли би и, про ла зе ћи ми мо ње, ба ца ли су стре ле у гра ње и пла ши ли их. 
али оне су би ле кће ри и се стре ло ва ца и зна ле су ка ко се чу ва од стре ла: чим 
стре ле за зви жде, оне лег ну по тлу.

од мах по сле Бу ко ве смр ти, по што је он мо лио че сто у сну да не иде у ли
сну ко ли бу, Га ва ни је ишла. али ка ко се у по след ње вре ме стао ре ђе ја вља ти и 
то је мо ли ти, ми сли ла је да се ви ше не ће љу ти ти ако та мо по ђе и опет је јед ном 
по шла. по ред пе ћи не мр твих га зи ла је са свим ти хо да се Бук не про бу ди јер 
мо жда је не опо ми ње и за то што сад ду бље спа ва и ре ђе се иза сна бу ди.

Мр тви брат, до гр ла сит, нај пре је по ка зао че ло иза пла нин ске гре де, а за
тим це ло ли це, цр ве но као у лов ца кад се ди бли зу ва тре. Ве ро ват но је, ми сли ла 
је гле да ју ћи га та ко за ја пу ре ног, за ла зио ре дом у пе ћи не док лов ци спа ва ју да 
се на хра ни. Шу мом су за бле де ла не ка та јан стве на, про зир на би ћа гр ле ћи се, 
игра ју ћи ме ђу др ве ћем. не ка су се њи ха ла у љу ља шка ма ко је им је Мр тви брат 
за ве зао. у про план ци ма су се отва ра ла све тло сна је зе ра, а зе ле но жбу ње се 
пре тва ра ло у гу жве сре бр на сте па ви ти.

по зва ла је Мр твог бра та да до ђе у ли сну ко ли бу да се од мо ри, али је он ве
ро ват но, ни је чуо за ду бље но по сма тра ју ћи да ле ке пла нин ске гре де и рав ни цу, 
уми ре ни под ње го вом све тло шћу као што се во да под ки шом уми ри. Ћу ко ви из 
гу ду ра упор но су по ми ња ли мр твог Бу ка:

– Бук! Бук! Бук!
Де вој чи ци се ср це сте гло. не слу те ћи да би не по зна тог мо гла сре сти у ли

сној ко ли би, по шла је та мо да не слу ша ћу ко во за по ма га ње. Шу ма је би ла ти ха 
као кад је по след њи пут с Бу ком хо да ла њо ме. Чу ла је са мо не срећ ну пти цу и 
шум сво јих ко ра ка по су вом ли шћу и се ти ла се ка ко се јед ном у де тињ ству 
скри ла с Бу ком у ли сну ко ли бу да им дру га де ца не би оте ла бо би це ко је су ду го 
ску пља ли то га да на по пла ни ни.

угле да ла је уско ро ку па сту ста ру је лу и про ву кла се кроз је дан ли сни за
стор, кроз дру ги, кроз тре ћи. Мр тви брат је био упра во из над ко ли бе и осве
тлио је кроз про ре ђе не гра не. Га ва за ста де као ска ме ње на: на зла та сто ри ђој 
про стир ци спа вао је не по зна ти, на о ру жан стре ла ма, ко пљем и ба ца чем ка ме
на – као и лов ци у на се љу. од мах је зна ла да је то он. ова ко, из бли за, учи нио јој 
се сли чан Бу ку, али је имао све тли ју ко су, и бра да му је би ла већ мла дић ка, гу
ста. по крај ње га је ле жа ла не у чи ње на вуч ја ко жа. не по зна ти је ди сао ду бо ко, 
ја го ди це су му се би ле за ру ме не ле и зној из био по гру ди ма. она при ме ти да му 
је огр тач око бе да ра од ко же не ке зве ри ка квих не ма крај Бе лих пе ћи на, да је 
са ши ве на друк чи је не го што их ши ју До ји ља, плод на или ој ха.

Га ва га је гле да ла као оча ра на. у ча су јој си ну рој прет по став ки: да је не
по зна ти ту че ка већ ду го зна ју ћи да мо ра јед ном на вра ти ти, да се ту кри је од 
не ког лов ца из на се ља, да је ту вре бао не ку ди вљач. уто, по сле то ли ко да на, чу 
по но во Бу ка:

– не ка Га ва не гле да не по зна тог лов ца!
И ње не оча ра но сти као да је не ста ло. Бу ков глас је био ту жан и до ла зио са 

Бе лих пе ћи на. она од мах на у ми да кре не та мо, и за то што је Бук мо лио да не 
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гле да стран ца и што је на јед ном осе ти ла страх да се не по зна ти не про бу ди. 
пре ну ла се у њој на мах ој хи на кћи и аохо ва уну ка, ко ја се на слу ша ла од де де 
при ча о опа ким лов ци ма лу та ли ца ма и ућут ка ла Га ву са ња ли цу и умет ни ка. 
али са мо што је раз гр ну ла је ли не гра не да иза ђе, мла дић, ко ји се у ме ђу вре ме ну 
био про бу дио, згра би је сна жно за пле ћа и окре те ли цем се би. Раз гле дао је ра до
зна ло као што ло вац раз гле да пр ви пут ви ђе ну пти цу ко ју је устре лио. он да се 
на сме ши, пу сти је и по ка за ру ком пре ма ја ру зи где га је пр ви пут опа зи ла и вик
ну ла. Ве ро ва ла је да раз у ме шта је пи та и, упи ру ћи пр стом се би у пр са, ре кла:

– Га ва.
ка ко је по но во по ку ша ла да иза ђе из ко ли бе, не по зна ти је за др жа згра бив 

је за ру ку и опет не што ре че гле да ју ћи за ди вље но ње не очи, сјај не и цр не као 
цр ни твр до крил ци. при том је не што из го во рио по чи њу ћи ре че ни цу са Га ва. 
она по ми сли да је ка зао:

– Га ва има пла мен у очи ма.
по што је и она ње га гле да ла за ди вље но, не по зна ти је по ве ро вао да му је 

ка за ла ка ко је ста сит и јак, на што јој је од вра тио на свом је зи ку да је и она ле па и 
ста си та, по ка зав ши на мла ду је лу ко ја је ра сла под окри љем ли сне ко ли бе. Га ви се 
за то учи ни да мла дић хо ће да об ја сни от куд се на шао ту, под је ла ма, и при ме ти:

– не по зна ти се кри је од ло ва ца.
при ме тив ши да де вој ка сва ки час из го ва ра исту реч: не по зна ти, стра нац 

за кљу чи да га она та ко зо ве и по жу ри да ка же сво је пра во име по ка зу ју ћи на се бе:
– клек.
Ду го су не по зна ти и Га ва раз го ва ра ли на тај чу дан на чин: Га ва се ње му 

обра ћа ла го во ром одо ма ће ним на Бе лим пе ћи на ма, а он њој го во рио на сво ме 
је зи ку по ма жу ћи се по кре ти ма, по гле ди ма, оно ма то пе ја ма. Час је по дра жа вао 
гла со ве пти ца, час зве ри, час шу мо ве. обо је је ве ро ва ло да зна тач но шта је ка
за но. кад је не по зна ти, го во ре ћи не што, стао по дра жа ва ти за ви ја ње не ке зве
ри, Га ва је би ла убе ђе на ка ко јој је ре као да је го не ћи звер ко ја је та ко за ви ја ла 
за лу тао на Бе ле пе ћи не. Чак је уобра зи ла да зна ко ја је звер би ла, јер је, из кра ја 
ода кле је ве ро ва ла да је не по зна ти за лу тао у на се ље, јед ном на ба са ла звер пот
пу но не по зна та, ду гач ка, ни ских но гу и гла си ла се као што је он то га тре нут ка 
пред ста вио. За то је ре кла:

– Га ва по зна је ту звер.
при том је из ва ди ла кре ме ни ре зач иза по ја са и на ко ри ко ју је на шла под 

гра на ма на цр та ла звер на ко ју је ми сли ла.
не по зна ти згра би ко ру из ње них ру ку за ди вље но по сма тра ју ћи час де вој ку, 

час њен цр теж, и ре че не што што је она про ту ма чи ла као по хва лу ње ном сли
кар ском да ру.

Зна ју ћи већ не што о на се љу, зна ју ћи да оно има сво га вра ча стра нац је по
ми слио да ће де вој ка за це ло би ти вра че ва кћер и у ње го вом др жа њу ја ви се не што 
што је Га ва ви дје ла код ло ва ца ка да го во ре са ње ним оцем.

За гле дав ши се још јед ном у ње но ли це, оба сја но ме се чи ном, и у сву њу и 
ви де ћи да је још са свим мла да, а убе ђен да је и кћер нај у ва же ни јег чо ве ка у на се
љу, не по зна ти са ту гом и раз о ча ра њем по ми сли да је тре ба од мах пу сти ти да иде 
ка ко с Бе лих пе ћи на не би по шли да је тра же па та ко и на ње га на и шли. Раз гр ну 
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за то гра не је ла и из го во ри не ко ли ко ре чи, по ко ји ма јој се учи ни ка ко је зо ве да 
опет су тра до ђе у ли сну ко ли бу. И она обе ћа:

– Га ва ће до ћи.
по ње ном из ра зу, по то ме ка ко јој се ни је од ла зи ло из ко ли бе мла дић по го

ди шта је ка за ла и на сме ши се ра до сно.
по сле то га и он је иза шао, још збу њен и уз бу ђен због су сре та са нео бич

ном дје вој ком. Што је ду же о њој ми слио, би вао је уве ре ни ји да је кћер вра че ва, 
да му по ма же у ра ду и да је та ко на у чи ла цр та ти. по ла зе ћи из ко ли бе, за по јас је 
за де нуо ко ру с цр те жом и сва ки час је за гле дао. не ки по те зи су би ли до стој ни 
цр те жа ста ро га сли ка ра и вра ча из ње го вог пле ме на.

Шум ска ти ши на је као ви но убр за ва ла крв у ње му и на го ни ла ма шту да ра
ди. Мр тви брат је био сад у зе ни ту, блед, и за и ста се чи нио као не ко ко је мр тав. 
Гра не се њи ха ле и љу шка ле гне зда и зве зде. не по зна тог оба сја не ка ми сао, од 
ко је ра до сно под ско чи, ухва ти се за пр ву гра ну и за кла ти на њој не ко ли ко пу та. 
За тим ста де бр зо, као да се спре ма у хи тан лов па му тре ба да пра ви зам ке, ки
да ти жбу ње па ви ти, ски да ти по ви ју ше, ко је су се као зми је уви ја ле око сто го
ди шњих ста ба ла и ве зи ва ти у сно по ве. Го во рио је при том:

– Га ва, Га ва, Га ва.
по дра жа вао је пти ца ма, и оне су му бу нов не од го ва ра ле, по дра жа вао глас 

не по зна те мла де де вој ке, по дра жа вао глас Го у лом, ко ји га је он да с об рон ка, 
кад су га лов ци при ме ти ли, до зи вао. у ду бо кој ја ру зи ис под Га ви не пе ћи не гла
сио се ћук. по дра жа вао је и ње гов глас, ко ји му се ни је чи нио ту жан као Га ви. 
Та ко раз дра ган, са то ва ром пу за ви ца, вра тио се у ли сну ко ли бу и по чео пле сти 
љу ља шку, слич ну но си ли ма од гра ња за ра ње ни ке: две де бе ле, сна жне, по ви ју
ше за ве зао је на спрам не за че тво ре ра чве др ве ћа ко је је огра ђи ва ло ли сну ко ли
бу. За тим је та два ја ка др жа ча оплео та њим пу за ви ца ма и па ви ти. Та ко су у ње
го вом п ле ме ну пра ви  л и по сте ље за ра ње ни ке ко ји мо ра ју ду  го ле жа ти, 
по кри ва ју ћи те по сте ље ко жа ма. Ис плев ши љу ља шку, по крио је ко жом на ко јој 
је ле жао, и по но во је, као што пти ца пе ва крај тек са ви је ног гне зда, стао из ра
жа ва ти сво ју ра дост гла се ћи се сад као јед на, сад као дру га пе ви ца, по дра жа ва
ју ћи гла со ве ди вља чи у до ба ње ног свад бо ва ња.

И све та ко док Брат ог ња ни је уба цио пр ву жи шку у ко ли бу.

Збор пред Вра че вом пе ћи ном

пред Вра че вом пе ћи ном ста ја ла је ве ли ка го ми ла. лов ци на о ру жа ни као да ће 
у лов, огр ну ти но вим ко жа ма. Же не на ки ће не, са зим зе ле ним вен ци ма у ко си. 
у пр вом кру гу око ста ре ши не и Вра ча ста ја ле су мај ке с де цом. Тек ро ђе ну су 
до ји ле ту, на сред све ча ног збо ра, што је тре ба ло да на слу ти бо гат по род де вој
ка ма ко је ће за ко ји ча сак би ти до де ље не за же не Го у лу и Ве шта ку. Дру ге су тек 
про хо да лу де цу др жа ле око вра та и да би она бо ље ви де ла све ча ност и да би 
што ви ше де це би ло ви ђе но у кру гу где се све ча ност оба вља. Тре ћа де ца су оп ко
ра чи ла мај ке око бе да ра. око мај ки су се ти ска ле де вој чи це и де ча ци, а иза њих 
су ста ја ли лов ци.
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на сва кој за рав ни око ко је ни је бли зу би ло би ља, у сва ком уду бље њу го ле 
сте не, на ка ме ној, у шљун ку уса мље ној, пло чи, би ла су из у кр шта на су ха дрв ца 
и че ка ла да бу ду пот па ље на. крај сва ког та квог си ћу шног ог њи шта ста ја ли су 
по де чак и де вој чи ца, чи је су буј не и цр не ко се, ни кад још спли та не, па да ле им 
чак до по ја са.

на се ље је са мо на га ђа ло ко ја ће дје вој ка при па сти Го у лу, а ко ја Ве шта ку, 
чи је су мај ке ста ја ле уза са мог ста ре ши ну и Вра ча. обе су то га да на би ле оче
шља не као кад су их мај ке за де вој чи ле. ка сни је, као уда те, пре тр па не бри гом 
око де це, ва тре, ко жа, пу шта ле су ко су сло бод но као у де вој чи ца, не ма ју ћи ни кад 
вре ме на ни пр сте кроз њих да про ву ку.

Ма да су сви сва ки час оче ки ва ли да ста ре ши на и Врач диг ну ко пља, као 
знак да све ча ност по чи ње, сви се из не на ди ше кад их они по ди го ше и кад Врач 
из го во ри:

– Ста ре ши на по зи ва Го у ла, си на До ји љи ног, и Ве шта ка си на плод ни ног, 
да иза ђу пред Вра че ву пе ћи ну.

Мла ди ћи су ста ја ли у бли зи ни, али ни су од мах иза шли да се не учи не од већ 
не стр пљи ви. угле дав ши их ка ко ста ју пред ста ре ши ну, го ми ла је по че ла про ду
же но кли ца ти. не са че кав ши да се кли ца ње сти ша. Ста ре ши на по но ви оно што 
им је ре као кад их је оба ве стио да тре ба да се же не: ка ко до бро на се ље зах те ва 
да га сво јим по ро дом под мла де.

по сле то га узе реч и Врач:
– Го у лу и Ве шта ку су до де ље не де вој ке до стој не До ји ље и плод не.
– не ка иза ђе пред ста ре ши ну он ла, кћи Тај хи на.
не ко ли ко ср ца је за стре пе ло у том ча су: ср це Го у ло во да мо жда ипак ни су 

ње му на ме ни ли он лу, јер по ста ре шин ству је тре ба ло да пр во бу де про зва на 
де вој ка ње му на ме ње на; ср це Ве шта ка, ко ји је при жељ ки вао, да му бу де да та 
бар кре ха, се стра Га ви на, ка да већ ни је мо гао до би ти Га ву. уз дрх та ло је ср це 
мај ки ко је су има ле од ра сле кће ри, и ср це де во ја ка ко је су се на да ле да ће би ти 
по зва не; за стре пе ло је ср це Стрел че во: он ла је би ла и ње го ва кћи, али по оби
ча ју на се ља, са мо су мај ку по ме ну ли као да он, отац, и не по сто ји.

као ни мла ди ћи, ни он ла се ни је од мах по ја ви ла, што је Стрел ца и Тај ху 
об ра до ва ло. уз бу ђен, не по ме нут, отац као да тек сад до бро при ме ти ка ко му је 
кћи и ле па и ста си та. Има ла је око вра та са мо скром ну огр ли цу, ка кву обич но 
но се де вој чи це, да би се огр ли ца ко ју бу де до би ла од бу ду ћег му жа што бо ље 
ис та кла. И све оста ле де вој ке, не зна ју ћи на ко ју ће од њих па сти ко ца да се уда, 
има ле су скром не огр ли це и та ко и не хо ти це по ка за ле да се у по та ји на да ју уда ји.

– не ка до ђе неј ла, кћи плод ни на.
Иза шла је се стра Ве шта ко ва и од мах по тра жи ла по гле дом Го у ла. у ње је 

би ла огр ли ца од пу же вље вих љу шту ра. обе де вој ке су има ле са мо ла ке огр та че 
око бе да ра, док су, пре ма оби ча ју, тек иза шав ши пред збор ло ва ца, ски ну ле ко же 
ко је су има ле пре ба че не пре ко пле ћа и гру ди, као и оста ле де вој ке на збо ру.

– Го у лу, си ну До ји љи ном, збор ло ва ца до дје љу је за же ну плод ни ну кћер 
неј лу – све ча но је об ја вио Ста ре ши на.

на се ље је ње го ве ре чи до че ка ло кли ца њем. Ћу та ло је раз о ча ра но са мо 
не ко ли ко де во ја ка и не ко ли ко мај ки. Ћу та ла је и кре ха и ту жно по гле да ла и у 
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Ве шта ка и у Го у ла. она је још би ла у оно ме уз ра сту кад се ср це не ве зу је, кад би 
га мо гла пре да ти сва ко ме ста си том мла дом лов цу.

– Ве шта ку, си ну плод ни ном, збор ло ва ца до де љу је за же ну он лу, кћер Тај
хи ну – об ја вио је за тим ста ре ши на.

кли ца ње је до че ка ло и ову од лу ку, јер је збор сма трао да он ла од го ва ра 
мла дом умет ни ку, бу ду ћи не жна и по ву че на као и плод нин син.

ка ко се го ми ла већ по че ла ко ме ша ти, Врач се уз осмех обра ти мла ди ћи ма:
– не ка син плод нин и син До ји љин по ве ду сво је же не до ва та ра.
С не стр пље њем и не спрет но шћу пр вих мла де нач ких го ди на Ве штак је 

узео он лу за ру ку и по вео пре ма ме сту где су ва тре би ле пот па ље не чим се у 
збо ру чу ло кли ца ње. ни је крио да је оча ран ње ном ле по том, ње ном ста си то шћу, 
здра вљем, ни ти је умео да не гле да ње не пре пла ну ле, не спу та не гру ди, њен 
врат, ко ји ће за ко ји тре ну так оки ти ти свад бе ном огр ли цом.

Го ул, ста ри ји од ње га, ко ји је неј ли већ ра ни је по ка зао да за њом жу ди, 
срећ но се, мир но на сме шио на њу и по вео је пре ма ва тра ма ла ко јој та кав пле ће.

на два де се так ме ста го ре ле су ма ле ва тре и крај сва ке стра жа ри ла по јед на 
де вој чи ца и је дан де чак, с при прав ном ко жом да пла мен уга се ако се су ви ше 
раз бук ти. Тре ба ло је да у при су ству ва та ра мла ди ћи пре да ду свад бе ни дар он ли 
и неј ли, и Врач их опо ме ну:

– Ва тре до го ре ва ју, не ка Го ул и Ве штак оки те сво је же не!
Ве штак је иза по ја са из ва дио огр ли цу од тро у гла сто из ре за них шкољ ки, 

с тро у гла стим ви суљ ком по сре ди ни, ко ја се пре ли ва ла у свим ду ги ним бо ја ма и 
за бли ста ла на там ној он ли ној ко жи као ро са кад Брат ог ња ју тром по гле да на 
рав ни цу. он ла се на сме ши ла де тињ ски по но си то и по тра жи ла по гле дом Тај ху.

Го у ло ва огр ли ца, ко ју је та ко ђе Ве штак на пра вио, би ла је од сит ног, угла
стог квар ца, о ко ји се све тлост од би ја ла као о реч ну ма ти цу. Ма да је Ве шта ко ва 
се стра зна ла све на ки те ко је је он пра вио, и ма да се свих на но си ла, овај ни је би ла 
ви де ла и очи су јој ра до сно си ну ле кад јој га је Го ул ста вио о врат.

по сле ово га Ста ре ши на је из го во рио ре чи ко је је Га ва још у де тињ ству би ла 
чу ла при ли ком же нид бе јед ног лов ца:

– не ка као ва тру мла ди ло вац уже же нов жи вот!
– не ка бу ду ћа мај ка чу ва уже же ни пла мен! – до дао је Врач.
Би ле су те ре чи свад бе на пе сма ло ва ца, још су их се пам ти ло и аох се ћа ли.
Ва тре су већ би ле по га ше не, и мла ди лов ци су по шли пре ма сво јим ста ни

шти ма, пра ће ни кли ца њем. Ис пред њих су по шле две де вој чи це са жа ром у ка
ме ним зде ли ца ма и сва ка са сно пом су ха гра ња. За њи ма су се ти ска ле њи хо ве 
вр шња ке, за тим Га ви не вр шња ке и вр шња ци. не ки су по жу ри ли пре чи цом да 
бу ду пред пе ћи на ма кад Го ул и Ве штак стиг ну са неј лом и он лом.

Њи хо ве пе ћи не су би ле при лич но уда ље не од оста лих и пот пу но окре ну те 
пла ни ни, ода кле се Брат ог ња ја вља по сле ноћ ног од мо ра. Ве шта ко ва је би ла 
бли зу ње го ве ра ди о ни це, ша то ра крај ре ке, а Го у ло ва не да ле ко од ње. у њи ма су 
ог њи шта већ би ла по пло ча на и ко же про стр те у ку ту од ре ђе ном за спа ва ње, а 
ви ше њих о сте ни ока че не дру ге. обе пе ћи не су би ле ши ром отво ре не пре ма 
рав ни ци, све тле, пре над стре шни це не го пе ћи не.

С де цом су се би ли по ме ша ли и стар ци и ста ри це, још ра до зна ли ји од де це.
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– аох је спа вао на го лој зе мљи – уз дах нуо је Га вин де да за ви рив у Го у ло во 
ста ни ште.

– пам ти ло ни је ни кад ло жио ва тру на ка ме ним пло ча ма – про мр мљао је 
дру ги ста рац.

Ста ри це су ша пу та ле:
– плод на и До ји ља су по да ри ле све сво је ко же си но ви ма.
– ни су до бро учи ни ле – гор ко је про мр мља ла ку ку ви ја.
Ме ђу тим, при сти гле су и де вој чи це са жа ром. За у ста ви ле су се по да ље од 

пе ћи не и пре да ле га са су вар ци ма неј ли и он ли. И це ла по вор ка се ту за у ста
ви ла да са че ка док огањ на но вим ог њи шти ма не бук не.

про шло је ма ло вре ме на, и он ла и неј ла су се, го то во у исти мах, по ја ви ле 
с упа ље ним су вар ци ма ди жу ћи их ви ше гла ва, што је до че ка но ра до сним по ви
ци ма. не ко је ре као:

– Рас пи ру ју огањ бр зо као Мно го ру ки.
Ста ре ши на и Врач су по но ви ли све ча не свад бе не ре чи:
– не ка као ва тру мла ди лов ци уже гу нов жи вот! не ка бу ду ће мај ке чу ва ју 

уже же ни пла мен!
по сле то га по вор ка се вра ти ла на Бе ле пе ћи не го во ре ћи, ка ко је у на се љу 

био ред, о са свим дру гим ства ри ма. Са мо су де вој ке и де вој чи це ша па том хва
ли ле свад бе не огр ли це.

Га ви на тај на

Чим се по сле свад бе них све ча но сти у на се љу мо гла нео па же но уда љи ти из 
ој хи не пе ћи не, Га ва је по шла у ли сну ко ли бу. До че као ју је нео би чан при зор: 
не по зна ти се њи хао у љу ља шци, ко ју је за њу ис плео. Та кве по сте ље Га ва до сад 
ни је ни кад ви де ла и за ста ла је оча ра на. у пр ви мах мла дић је ни је при ме тио: 
тру дио се да се што ја че за њи ше хва та ју ћи се сад јед ном сад дру гом ру ком за је
ли не гра не и на гло се за тим пу шта ју ћи. угле дав је, на гло је ис ко чио из мре же и 
док се Га ва још ни је сна шла, ди гао је на ру ке и спу стио у мре жу, за њи хав је из 
све сна ге. Гле дао је са че жњом и го во рио не што што је она бо ље раз у ме ва ла из 
очи ју не го из ре чи – њи хо во спо ра зу ме ва ње и да ље је ишло без раз го во ра.

– клек је ча роб ник – ре кла је Га ва.
он је одо брио и не схва та ју ћи тач но шта му је ре кла.
не где у да љи ни чу ли су се гла со ви ло ва ца. Њих обо је је за стре пе ло. Јед на 

од дра жи њи хо вог су сре та би ло је то што ни ко ни је знао за њих. И обо је је хте
ло да та ко што ду же оста не. не по зна ти је не што ре као и учи нио по крет као да 
би тре ба ло иза ћи из ко ли бе. Га ва се бр зо ди гла из љу ља шке и пр ва иза шла да 
их бар не би ви де ли за јед но ако јед но и опа зе. Да не би лов це сре ли, мо ра ли су 
или за ћи да ле ко у шу му или по ћи у Га ви ну пе ћи ну. али ка ко је ми сли ла да још 
ни је час да је ико ме по ка же, упу ти ла се она уза стра ну бр зим ко ра ком, и мла
дић је пра тио са мо по шу шта њу ли шћа, ко је је ко ра ци ма раз гр та ла. Та ко су 
сти гли на не ки да лек осун чан про пла нак где се по жбу њу ви де ло не ко ли ко па у
ко вих мре жа.
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– клек је па ук – ре че она се тив ши се мре же ко ју је у ко ли би ис плео, и по ка
за па у ка ка ко се њи ше у јед ној.

клек је схва тио да го во ри о љу ља шци и би му ми ло – у ко ли би му се учи ни ло 
да је ни је љу ља шком мно го за ди вио јер су их гла со ви ло ва ца бр зо отуд ис те ра ли.

он по ка за леп ти ра ухва ће ног у јед ној мре жи и ре че:
– Га ва је леп тир.
И она је ње га схва ти ла и са де ти њим пр ко сом од мах ну гла вом.
на јед ном су и Га ва и мла дић за чу ђе но ста ли. на сред осун ча ног про план

ка, ку да је Мно го ру ки че сто про ла зио и где је тра ва би ла ни жа не го у за ве три ни, 
бо го мољ ке су пру жа ле не на вик нут при зор и за око пра чо ве ка, ко ји се на гле дао 
нео бич них и стра вич них по ја ва у при ро ди. Ру жни, круп ни кук ци, ко ји су ли чи
ли на ко сту ре, па ри ли су се на сун цу. Га ва је че сто у де тињ ству окре та ла ли це од 
њи хо вих ига ра на ло ба ње де ча ка, ко је је јед ном ви де ла у пе ћи ни мр твих. Љу бав
ни плес бо го мољ ки ни је она та да раз у ме ва ла. Сад их је, осун ча не, рав но ду шне 
за све што се око њих зби ва, са гле да ла упра во у ча су кад су жен ке про жди ра ле 
сва ка сво га су и гра ча. ни кад јој се че љу сти зве ри ни су учи ни ле та ко ужа сне као 
сна жне ви ли це бо го мољ ки кад су мр ви ле, крх ки је од сво јих, ко сту ре муж ја ка.

И сам уз бу ђен при зо ром ис пред се бе, клек сте же ми ши це збу ње не де вој
ке; али она, об у зе та са свим дру гим осе ћа њем, с нео че ки ва ном не тр пе љи во шћу 
се отр же, сна гом ко ја је кле ка и за чу ди ла и за ди ви ла.

– Га ва као стра шна бу ба ло ми ко сти – ре че он и с че жњом по гле да ње не 
вит ке и сна жне ру ке.

она га ни је чу ла, већ је би ла по шла да ље од при зо ра, ко ји јој је за дао и 
стра ха и про бу дио осе ћа ња ка квих до тад ни је има ла. у мла дом умет ни ку су се 
бо ри ли ра зум и осе ћа ње. Из све сна ге се тру дио да Га ву не уз бу ди отво ре ним 
ис ка зи ва њем же ље ко ја га је му чи ла, јер је са њао њо ме да се оже ни, и јер је знао 
да је кћи Вра че ва и да је без ње го ва при стан ка не мо же има ти. За то је до кра ја 
да на ни је ни за ру ку узео.

од ра сла с де ча ци ма, Га ва је во ле ла да се ју на чи, да се игра му шких ига ра и, 
ка ко је у њој би ло још мно го де ти ње га, хте ла је кле ку да се сви ди по ка зу ју ћи да 
до бро га ђа у ме ту, да мо же да ле ко да од ско чи. Сва ки час би об ја ви ла да га ђа у 
по не што. клек је пу штао као што се пу шта де те, а он да је сам об ја вио:

– не ка Га ва гле да!
од бро јао је три пут ви ше ко ра ка не го што их је она од бро ја ва ла од ме ста у 

ко је је га ђа ла, али ви де ћи да се она већ уна пред љу ти што ће он по бе ди ти, већ и 
за то што из ве ће да љи не га ђа, на мер но про ма ши. Га ва нај пре по гле да свог так
ма ца чу де ћи се, али се бр зо до се ти да је на мер но про ма шио и ре че:

– Бук се бо рио с Га вом као с де ча ком.
То клек ни је раз у мео. осе тио је са мо да му не што пре ба цу је и да је Бук не ко 

ко му је про тив ник, али ни је знао је ли не ко из ње них де ти њих ига ра или млад 
ло вац ко ји је та ко ђе же ли.

клек уто опа зи да Га ва ле же бр зо у ши бље, па и он то учи ни. на три де се так 
ме та ра од њих про ла зи ла су два лов ца. Ишла су на ни же, пра во пе ћи на ма. од 
за до вољ ства што опет мо ра ју да се кри ју, што она је ди на зна за го нет ног им 
стран ца, про ђе је љут ња што је клек на мер но про ма шио и пред ло жи да пу жу 
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по зе мљи по да ље од ло ва ца ко ји су се вра ћа ли с пла ни не, не то ли ко што се бо
ја ла да ће их зби ља ви де ти ако уста ну са зе мље ко ли ко што је то ви ше ли чи ло 
на за ве ру. ни то клек ни је до бро раз у мео, али је чи нио што она чи ни.

Све тло сни леп ти ри су па да ли по тлу око њих, сле та ли на ста бла др ве ћа; и 
пра ви леп ти ри, жу ти и мр ки, по ка зи ва ли су ко ли ко су ла ки, ко ли ко бес те ле
сни, пче ле су опи си ва ле сво је зам ке, пти це про ле та ле бр зо као стре ле, гу ште ри 
се игра ли жму ре по сте њу, те је би ло те шко уочи ти сва ко би ће. За то су у по
след њем тре ну опа зи ли зми ју ко ја им се бли жи ла. Га ва се ма ши ла ка ме на да је 
га ђа ско чив ши упла ше но из ши бља а клек се му ње ви то ба цио пре ма зми ју ри
ни и, укле штив ши јој гла ву пал цем и ка жи пр стом де сне ру ке, по ди же је увис 
ка ко се по ди же ра ње на ди вљач да би се ви де ло ку да је стре ла про сви ра ла. по што 
је за ви тлао њо ме као мла ти ли цом и угу шио је, ба цио је у обли жњу вр та чу. Све 
се та ко бр зо од и гра ло да је Га ва је два до шла се би.

– клек је ча роб ник – оду ше вље но је ре кла с по кре том као да би по тра жи
ла од ње га за шти ту, тек сад, на кнад но, кад је зми ја већ би ла у вр та чи. лов ци са 
Бе лих пе ћи на су сме ли да пре ко ра че и нај о па сни ју зми ју док спа ва, да јој за бо
ду ко пље у гла ву, да јој је ка ме ном раз мр ска ју, уме ли су да је ухва те у про цеп 
рас це пље не гра не и да је про но се кроз на се ље; али још ни ко ме ни је би ло па ло 
на ум да јој дах оду зме сте жу ћи јој гр ло го лом ру ком. За то је Га ва с ди вље њем 
гле да ла до шља ка, ко ји зна то ли ко ве шти на не по зна тих у на се љу.

по не кад би се сре ли на пот пу но дру гом ме сту, а не на оном где би за ка
за ли, за ре зу ју ћи знак у ста блу или по вла че ћи цр ту по сте ни мек шим ка ме ном, 
јер су мо ра ли из бе га ва ти су срет са лов ци ма и де цом, ко ји су увек вр ља ли у 
шу ми. И ти су сре ти су би ли још дра жи, чи ни ло им се да се пр ви пут су сре ћу. 
Јед ном је клек, скла ња ју ћи се од про ла зни ка, оти шао чак до по но ра. Га ва га је 
за те кла ка ко до ви ку је са об рон ка као она у де тињ ству и при том још не што 
го во ри. Мо жда до зи ва сво је са пле ме ни ке, по ми сли ла је, ја вља им мо жда да је 
за лу тао, или да у на се љу Бе лих пе ћи на има де во ја ка ко је уме ју да га ђа ју у ме ту, 
да цр та ју и да ће јед ну оте ти и по ве сти та мо иза Го лог бр да. ли це му је би ло 
озбиљ но и уз бу ђе но.

Дру ги пут га је за те кла где се спре ма да пу сти стре лу за гра бљи ви цом ко ја 
је клик та ла у ви со ком не бу.

– не ка клек не стре ља ја стре ба – ре кла је и ис тр гла му стре лу из ру ке.
на Бе лим пе ћи на ма су ишли у лов са мо на зве ри и жи во ти ње; по не кад су 

са мо де ча ци устре ли ли пти це, и њој се чи ни ло да ће се Брат ог ња на љу ти ти 
угле да ли да се стре ла бли жи пу та њи ко јом он иде. али мла дић је, очи то, био 
из не на ђен и не за до во љан као да му је жед ном про су ла из дла но ва во ду ко ју је 
за хва тио на из во ру.

Ју тро је би ло, ме ђу тим, то ли ко је сно и ле по, пти це су би ле то ли ко ра до сне 
и то ли ко их по вер љи во гле да ле да је бр зо дао Га ви за пра во што га је оме ла у на
ме ри да устре ли ја стре ба. а шу ма их је би ла пу на: ше ве су бр зо као стре ле уз ле
та ле у не бо; де тли ћи, чи ји су тр бу си, у ус прав ном ста ву, по чи ња ли чак од гр ла 
као у не си та, уда ра ли су у ко ру не у мор но; пти це тка ље, пер ја стих за у ша ка, ћу
та ле су као да не што вре ба ју; не ви дљи ви ко со ви су зви жда ли по лет но, а шум ске 
шљу ке, с кљу но ви ма као игле за про ши ва ње ко жа, вр зма ле се око њих по др ве ћу.
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од лу чив да Га ву или до би је од Вра ча и са ве та ло ва ца, или, ако му је они не 
до су де, да је угра би, клек је, по оби ча ју сво га кра ја, хва тао пти це у зам ке ка ко 
би их, на дан же нид бе, све на јед ном пу стио на сло бо ду. И сад је имао у жбу ну 
јед ну за ро бље ну пе ви цу, ко ју је ми слио ка сни је да од не се у сво ју ко ли бу; али 
сад не одо ле и до не се је де вој ци.

– клек ће та ко за ро би ти Га ву – ре че на свом је зи ку и пру жи јој пти чи цу 
зла та сте вољ ке као да је по ва здан се де ла окре ну та сун цу.

Га ва је већ до бро раз у ме ва ла је зик љу ба ви и по ми сли да јој је ре као ка ко је 
ле па као пти ца, што су му го во ри ле очи, и узе за ро бље ни цу ме ђу дла не ис пе тљав 
је из мре же. пти ца је би ла то пла, ср це јој је убр за но ту кло, и она је при ви уза се.

– пти ца се бо ји – ре че.
уто се опет чу шу шањ не где у бли зи ни, и она се шћу ћу ри и за ћу та.
Ма да се њи ма чи ни ло да су по ста ли не ви дљи ви, кле ка су лов ци и де ца по

не кад опа зи ли из да ле ка и чу ла их је где на за рав ни го во ре.
– Стра нац опет лу та око Бе лих пе ћи на.
– Зло им не на но си.
– Ве што се кри је – при зна ва ли су с ди вље њем лов ци, јер са кри ва ти се ве

што, би ло је це ње но у до ба хај ки и за се да.
– не оста вља ви ше за со бом тра га.
Га ва је би ла гор да што тај ко га су хте ли сви да срет ну њу тра жи, што га она 

ви ђа сва ки дан, што ње ну ве ли ку тај ну ни ко не зна. не кад пред ноћ, кад оста не 
са ма с ој хом и се стра ма, не мо же да одо ли да не по ве де раз го вор о ње му. Јед ног 
да на јој се учи ни ло ка ко је ви де ла ој ху да за ми че за жбу ње не да ле ко од ме ста 
где се она кри ла са кле ком. Дру ги пут да ју је ој ха упор но зва ла не ми чу ћи се с 
јед ног ме ста, као да је би ла убе ђе на да јој је кћер у бли зи ни или као да ју је ви
де ла па је опо ми ње.

– Ви ђа ли ој ха не по зна тог? – упи та ла је на звав ши га име ном ко јим су га 
зва ли у пр ве да не кад се по ја вио.

– Же ли ли Вра че ва кћи да га ви ди? – од го во ри ој ха око ли шно.
– Вра че ва кћи же ли.
– И кре ха же ли – из ја ви ње на мла ђа се стра.
по не кад се клек ни је ја вљао по не ко ли ко да на, и кад би се по ја вио, чи нио 

се из му чен и збу њен, па је Га ва ве ро ва ла да је ишао да ле ко, чак у сво је пле ме, да 
из мо ли опро штај што ће оста ти у Бе лим пе ћи на ма, или да су за њим по сла ли 
по те ру и на сил но га вра ћа ли те да је мо рао бе жа ти. по не кад би при ме ти ла да 
је свра ћао у ли сну ко ли бу и ле жао у мре жи ко ју је за њу ис плео, оста вив слу чај но 
не ки до каз о то ме.

по не кад она ни је хте ла да од ла зи тач но на ме сто са стан ка, већ је, при бли
жив ши му се, по сма тра ла ка ко се клек му чи, ка ко се освр ће тра же ћи је по гле
дом и ослу шку ју ћи опре зно. по не кад је за њим ишла као ухо да, не ће ли от
кри ти чи ме се ба ви кад ни је са њом. Јед ном га је нео че ки ва но от кри ла у 
ка ме но ло му ка ко гра би бе ли ча сту зе мљу и гра ди од ње гру две. Иза ве ли ког 
ка ме на, где га је Го ул пр ви пут от крио, зе мљи ште је оче вид но би ло под вод но, 
па су се гру две да ле ла ко са би ја ти. уме сио их је не ко ли ко и сео за тим уз ка мен 
да се од мо ри.
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по же ле ла је да вик не и пи та ка ко би се и она до ле спу сти ла, али се уз др жа 
да би ви де ла шта ће до кра ја би ти. а он се, кад се ма ло од мо рио, из све сна ге 
про пео и по ку шао да за ба ци јед ну, нај ма њу, гру дву го ре, у шу му. али ка ме но
лом је био ду бок и ни ка ко ни је успе вао да до ба ци ни бли зу трав не иви це по но
ра у ко ме се на ла зио. па да ју ћи на тло, гру два се мр ви ла те је мо рао по но во да је 
са би ја. Тек пе ти пут је ус пео, и то их је две уза ман це уба цио у шу му, ме ђу ста
бла. Био је, чи ни ло јој се, ја ко умо ран и спре мао се да на пу сти ка ме но лом.

Са кри ве на иза ста бла, по сма тра ла је ка ко се ус пео од под нож ја до зе ле не 
иви це шу ме. Из да ле ка се ни је ви де ло да се пу зао уз уже спле те но од па ви ти. 
уоста лом, Га ву ни је то ли ко чу ди ла ве шти на ко јом се пен трао ко ли ко ње го ва 
жеђ за бе лом гли ном. Зи да ли мо жда од ње ко ли бу за њу ка кве се зи да ју у ње го
вом пле ме ну? по пло ча ва ли не где се би ог њи ште? али за што ће кле ку ог њи
ште, чу ди ло јој се ср це. он као да је пао с не ба, као да је би ће са мо до не кле 
слич но љу ди ма. И за што ће њој ко ли ба? ако је да ду кле ку, њи хов ће жи вот, чи
ни ло јој се, про ти ца ти у шу ми, под за шти том Бра та ог ња и ле де ног гу ште ра. 
кад га је, упи та ла, су срев ши се пр ви пут по сле то га с њи ме, за што си ла зи у ка
ме но лом и за што пра ви гру две од гли не, нај пре се ма ло збу нио па за тим об ја
снио, ма ло ре чи ма, ма ло по кре ти ма, да се та мо нај бо ље кри је и да во ли да ку ша 
сна гу уз ба цу ју ћи гру две што се њој учи ни ло са свим при род но.

Ма да их је при вла чи ла, ду го се ни су усу ђи ва ли да си ђу на ре ку јер су са сте не 
мо гли би ти ла ко за па же ни; али су јед ном би ли при си ље ни да по бег ну из шу ме 
по што су же не и де ца би ли по шли у ску пља ње др ва. Га ва је зна ла да ће ме ђу њи ма 
би ти и ој ха са мла ђим кћер ка ма, и од лу чи да је бо ље и на ре ци не го на пла ни ни.

То лу та ње крај ре ке учи ни ло им се леп ше не го ијед но до тад по шу ми. уву
кли су се у обал ске ше ва ре, ко ји су им би ли из над гла ве, сва ки час гу бе ћи јед но 
дру го због гу сти не ста бљи ка. на и ла зи ли су у ше ва ру на ма ле шљун ко ви те оазе 
и то пле ба ре на се ље не мно штвом во до зе ма ца. у та квој јед ној оази се ли су на 
шљу нак ко ји је пла ви ла плит ка мла ка во да. огр та че с пле ћа су ски ну ли. Брат 
ог ња је то је два до че као и за гр лио их та ко сна жно да им је ко жу по ди шла ру мен 
од то га за гр ља ја. Жа бе су их за чу ђе но гле да ле, а бар ске пти це сва ки час су кљу
но ви ма раз гр та ле ше вар, као да же ле да их ви де.

Ше вар је ишао дуж це ле оба ле, час јој се бли же ћи, час од ми чу ћи од ње. ка ко 
се бли жи ло вре ме кад де ца си ла зе на ре ку, они су, про вла че ћи се кроз зе ле не 
обал ске че сте, по шли пре ма сла пу. Што се ње гов шум ви ше чуо, то су они ви ше 
хи та ли. угле дав га, за глу шен ње го вом моћ ном ху ком, на лик на ху ку ко ју је чуо 
у се би, клек је уле тео у ње га и про био се кроз бли ста ве из ма гли це ко је је слап 
ве јао око се бе.

– не ка Га ва до ђе!
Зна ла је да је зо ве, ма да га ни је до бро чу ла од ху ке, али ни је по шла. Мла дић 

је по но во по звао, али ка ко се она ни је по ма кла и ка ко му се учи ни ло да је из го
во ри ла Бу ко во име, из ју рио је кроз во де ни млаз, и узев је на ру ке, про тр чао по
но во у про стор иза сла па.

Док је, пре то га, њих дво је лу та ло кроз ше ва ре крај ре ке, до шла је До ји ља 
под ој хи ну над стре шни цу и ре кла озбиљ но и крат ко:

– не ка ој ха си ђе на ре ку!
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До ји љи су си но ви већ три пут го во ри ли да су Га ву ви де ли са стран цем, што 
ој ха по го ди по До ји љи ном гла су.

– Га ву за це ло Врач ша ље стран цу са не ком по ру ком – од го во ри ла је До ји ља 
та да си но ви ма, али је ста ла из да ле ка мо три ти кре та ње ој хи не кће ри, по ма ло и 
сум ња ју ћи да су си но ви до бро ви де ли.

И чим ју је то га ју тра опа зи ла да се про вла чи кроз ши праж је са не по зна
тим мла ди ћем, по ру чи ла је ој хи да ста ри ји лов ци не би де вој ку ви де ли и да ли 
мо жда ко ме мла ди ћу из на се ља и про тив Вра че ве во ље.

ој ха је, и упла ше на и љу та, отр ча ла на ре ку. на сре ћу, од мах се упу ти ла 
пре ма сла пу, ко ји је био ис под гре бе на на ко ме је она жи ве ла. ка ко украј сла па 
ни је ни ко га опа зи ла, а зна ју ћи да је Га ва, још као са свим ма ла, во ле ла да про тр
ча ва кроз слап у је зер це ис под сте не, по зва ла је не ко ли ко пу та гла сом ко ји ни је 
мо гао са кри ти да је уз не ми ре на. на њен оча јан по зив Га ва је ис тр ча ла из за пе
ну ша не во де и по шла пре ма мај ци.

– не ка се Га ва огр не су вом ко жом! – би ло је пр во што јој је ре кла пру жа ју ћи 
јој свој огр тач, а са ма се огр ћу ћи ње ним.

До пе ћи не су бр зо сти гле. Ћу те ћи. Сти гав ши, ој ха је су ро во гур ну ла де вој
ку ис под над стре шни це у пе ћи ну. ухва ти ла је за пер чин из над че ла и, за ба цу ју ћи 
јој гла ву уна зад, му кло про го во ри ла:

– не ка Вра че ва кћер лу та са стран цем кад је ста ре ши на и отац ње му до су де!
– ле де ни гу штер је Га ву до су дио не по зна том.
ој ха јој се по но во за гле да у ли це и опет је згра би за пра мен над че лом, као 

да га је хте ла иш чу па ти. кре ха и нај мла ђа се стра су жа ло сно у углу цви ле ле, и 
ди ве ћи се Га ви и жа ле ћи је.

по сле то га, по се дев ши не ко вре ме на ула зу, ој ха се ди же и по ђе у прав цу 
сли ка ре ве пе ћи не.

Ва ја ре во скла ди ште

Тре ба ло је да он ла и неј ла по ка жу на се љу зна ју ли чи ни ти ко же. пра ће не же
на ма и де вој ка ма ко је су од ре ђе не да бу ду све до ци њи хо ве уме шно сти у по слу, 
по шле су све ча но на ре ку. И Га ва је мо ра ла по ћи, ма да се на да ла, кад сви оду на 
ту по сле свад бе ну све ча ност, да ће ус пе ти сре сти се са кле ком и ка за ти му да је 
ој ха не пу шта ви ше са му из пе ћи не. Мај ка ју је ско ро за ру ку из ве ла и упу ти ла 
се с њо ме пре ма по вор ци. Раз дра га не и све ча но оде ве не, же не су кре ну ле низ 
во ду, да ле ко од Ве шта ко ве ра ди о ни це, пре ма ве ли ком ви ру ко ји је ре ка на чи
ни ла у ка ме ња ру. Брат ог ња је та ко ђе по шао са же на ма. пр во их је све ра но из
бу дио, а он да је кре нуо низ ре ку с њи ма ку па ју ћи се на сва ком ме сту где је во да 
би ла ду бља. по сле јед не оку ке пре те као их је као да им же ли по ка за ти пут, па
ле ћи без број сит них пла ми ча ка на ма ти ци, ко ја је, као не ка дру га ре ка, те кла 
бли ста ва сре ди ном оне зе ле не, мир не, што се за вла чи ла под сте не и у ого ље но 
ко ре ње вр ба. Же не су би ле ра до сне. Чи ње ње ко жа, осо би то ово, свад бе но, ни су 
сма тра ле ни ка квим по слом. оно им је да ва ло при ли ке да из ми ле ис под сво јих 
ка ме них над стре шни ца, да пре бро је и по ве ду сву сво ју де цу со бом, као што 
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ли вад ске пти це по ве ду сво је по ле тар це да их на па су. То је би ла при ли ка да се 
упо зна ју са сви ма ве шти на ма и ћу ди ма Бра та ог ња, на ко га по не ко ли ко да на 
ина че ни су ди за ле очи; има ле су при ли ке ви ше не го икад да осе те ко ли ко је 
врео, ка ко во ли да се ку па, ка ко во да не мо же да му уга си пла мен, ка ко се ве што 
пен тра уз пла ни ну од ма ра ју ћи се час на бу кви, час на је ли. То им је да ва ло при
ли ку и пра во да се осло бо де ко жа, ко ји ма су го ре, на за рав ни, би ле огр ну те, да
ва ло пра во да га зе та ко во ду до ра ме на, да ври ште од хлад но ће и за до вољ ства. 
Ту су де вој ке мо гле да по ка жу сво ју ле по ту и сна гу, вит кост, а мај ке да опо ме ну 
на сво ју из ну ре ност, уве лост, ис пи је не гру ди, ко ји ма су от хра ни ле де це ви ше 
не го ву чи це. Ту је Га ва до ми ле во ље мо гла да се се ћа сво је по след ње шет ње са 
кле ком, украј во де, и да при жељ ку је ка ко ће га угле да ти не где из ме ђу гра ња.

За у ста ви ле су се крај ду бо ког, зе ле ног ви ра, око ко га су се од ма ра ли круп
ни, си ви обла ци, то пли као да је на њи ма ло же на ва тра, јер је Брат ог ња по сле 
ку па ња на њи ма ле жао. на оба ли пре ма рав ни ци шљу нак је за ла зио у тра ву 
пра ве ћи у њој ка ме на је зер ца. Две мла де же не су то ме сто иза бра ле да на ње му 
ра де и од мах су се да ле на по сао.

Ста ри је же не, ко је је тре ба ло да бу ду су ди је је ли по сао до бро оба вљен и је 
ли ра ђе но по про пи си ма, по шле су да ље да сво јим при су ством не збу њу ју ра де
ни це. Де ца су ди за ла бу ку у ви ру, а же не и њих оста ви ле ра до сти и по се да ле 
куд ко ја око ре ке. Га ва је ле гла по да ље од оста лих на пло част смеђ ка мен, ми
сле ћи шта би би ло да не по зна ти, да клек, ба не од не куд из клан ца, ку да се ре ка, 
на ку пив сна ге у ви ру, би ла упу ти ла да кроз ка ме ње кр чи пут.

Док су дру ги при дре ма ли на сун цу, она је по шла да ље уз те снац, за ви ри ва
ла у оба ле, пе ла се на сте не оба ра ју ћи, као не кад у де тињ ству, ка ме ње у во ду. 
Тра жи ла је што ве ће да би ис про ба ла сна гу, још увек се де ти ње њом по но се ћи. 
угле да ла је два ме тра над со бом по ве лик пло част ка мен, ко ји се, чи ни ло се, дао 
ла ко из ва ли ти и оти сну ти у во ду. То се по ка за ло и лак ше не го што се на да ла јер 
ка мен ни је био из да нак сте не, не го са мо на ва љен на отвор не ке ја ме. кад га је 
по ме ри ла, пред њом се по ка зао нео би чан при зор: жен ске сит не при ли ке, из ва
ја не од бе ли ча сте гли не, ста ја ле су по ре ђа не на јед ној пло чи пре ма ула зу, а ду
бље у ја ми ви де ле су се две гру две зе мље као она из ка ме но ло ма. у ку ту је би ло 
и ма ло ог њи ште, где су се фи гу ре ве ро ват но пе кле. на мах се се ти ла ка ко је пре 
не ки дан не по зна тог ви де ла, у бе лом ка ме но ло му и за кљу чи да је он сва ка ко 
ва јао те жен ске фи гу ре. Де вој чи це, ко је су ишле за њом, до тр ча ле су да ви де 
шта по сма тра па, и са ме за ди вље не ње ним про на ла ском, по зва ле сву неј ли ну и 
он ли ну прат њу да ви де. Же не ни су при ла зи ле са свим бли зу; од сва ке но ве по
ја ве оне су у по чет ку за зи ра ле. по се да ле су на обал ско ка ме ње и по сма тра ле 
ћут ке. ка ко су не тре ми це гле да ле, учи ни ло им се да се гру ди бе лих жен ских 
при ли ка ди жу, да оне ди шу. Же не и де вој ке, као и Га ва, од мах су по го ди ле да је 
не по зна ти тво рац нео бич них жен ских фи гу ра. Га ва је би ла срећ на што се и 
ој ха с оста лим же на ма из на се ља ди ви кле ко вим фи гу ра ма. Де тињ ски пр ко
сно и по бе до но сно са да је гле да ла мај ку, ко ја јој, уоста лом, ни је ви ше по ми ња ла 
не по зна тог ни ти до га ђај крај сла па по сле сво га раз го во ра са Вра чем.

Га ва кле ку ни је за ме ра ла што је крио од ње чи ме се ба ви; ни она сво је цр те
же у пе ћи ни ни је ње му по ка за ла. Схва ти ла је да и он и она же ле да, обе ло да њу ју ћи 
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сво ју тај ну, об ра ду ју јед но дру го оног да на ка да је до су де кле ку за же ну. по сма
тра ју ћи са да са ди вље њем ње го ву ри зни цу, за ми шља ла је ка ко ће ста ре ши на и 
њен отац би ти из не на ђе ни, ка ко ће кле ков углед од јед ном по ра сти, и би ла убе
ђе на да ће је ра до ње му до су ди ти сло жив ши се са во љом ле де ног гу ште ра. Из 
раз ми шља ња је тр же глас До ји љин:

– Стра нац је Врач. Ба ца чи ни на же не да ро де.
Ту су се све за гле да ле у ши ро ка бе дра и ве ли ке тр бу хе бе лих фи гу ра.
– Стран че ве же не има ју пр са и бе дра као у нас – за до вољ но је при ме ти ла 

плод на.
– он вра ча да мај ке има ју мле ка – при ме ти ла је ој ха.
Фи гу ре су би ле оче шља не као де вој ке у на се љу. Слич но ку па стој кру ни, 

ко са им је ста ја ла ви ше че ла.
– ова ко ој ха че шља Га ву – при ме ти ла је де вој чи ца гор до као да је не по

зна ти са ње них пле те ни ца пре сли као пле те ни це ко је је ва јао.
по сте пе но им је умет ност стран че ва би ва ла све ја сни ја, чу ди ле су се са мо 

за што те же не од гли не, те ла то ли ко слич них њи хо вом, има ју но ге за кр жља ле. 
Да ни су мо жда же не ње го вог пле ме на та кве, или враџ би на зах те ва да их та квим 
пра ви. уто је јед на мла да мај ка, па све оста ле за њом, кле кла, и већ им је те ло 
би ло слич ни је гли не ним те ли ма нео бич ног вра ча ту ђин ца. Та ко кле че ћи по 
ка ме њу око ви ра, час су по сма тра ле се бе у во ди, час сво је гли не не сли ке.

– Бе лим пе ћи на ма је по тре бан врач ко ји ба ца чи ни на мла де мај ке – про
мр мља ла је за се бе До ји ља.

а ку ку ви ја је на то до да ла ка ко не ма ви ше мај ки ка кве су плод на и До ји ља.
– ни ку ку ви ја – при ме ти ла је ој ха.
– не ка му ста ре ши на до де ли де вој ку из на се ља, и стра нац ће оста ти – на

ста ви ла је сво ју ми сао До ји ља.
– не ка му Врач да сво ју кћер – на ста ви ла је плод на овај жен ски искон ски раз

го вор ви де ћи да су се ој ха и Га ва уда љи ле пре ма мла дим же на ма на ре ци, ко је су, 
у ме ђу вре ме ну, би ле за вр ши ле по сао и се де ле за ја пу ре не и за до вољ не на шљун ку.

уско ро су и оста ле же не на пу сти ле стран че ву ра ди о ни цу за тво рив ши је 
пло чом и упу ти ле се пре ма он ли и неј ли ре кав ши им да ко же по не су на за ра
ван, где ће се до не ти суд ка ко је ура ђе но. Ту од лу че и то да плод на и До ји ља 
од мах оба ве сте ста ре ши ну и Вра ча о нео бич ном про на ла ску.

Још истог да на же не су од ве ле лов це до стран че вог скла ди шта. ка ко је 
Врач сли као на сте ни са мо жи во ти ње, и ка ко су пр ви пут у жи во ту ви де ли ва
јар ско де ло, лов ци су би ли за чу ђе ни и упла ше ни. ни су сме ли да се так ну ма лих 
гли не них би ћа стре пе ћи, као и сва ки пра чо век, од све га не по зна тог. ни су мо
гли да од го нет ну шта пред ста вља ју стран че ве же не од гли не и за што их пра ви, 
и то та кве, пре у ве ли ча них гру ди и бо ко ва.

Је дан ста ри ло вац упи та бо ја жљи во:
– За што је стра нац до шао ова мо? Ње го ве бе ле же не на ма ни су по треб не.
– не зна нац је до шао на Бе ле пе ћи не тра га ју ћи за гли ном – ре че Врач уду

бљен у по сма тра ње стран че вог де ла.
– он је за це ло врач у сво ме пле ме ну – за кљу чи ста ре ши на раз гле да ју ћи 

жен ска гли не на ство рењ ца.
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Сли кар је, ме ђу тим, узео јед ну фи гу ру на длан, и раз гле дав је са свих стра
на, при ме ти:

– не по зна ти ва ја ле по као во да.
– он ве ли ча жи вот и плод ност – при ме ти Ве штак, ко ји је као умет ник та

ко ђе бр зо ушао у су шти ну стран че вог ства ра ња.
оста ли су лов ци по се да ли на окол но ка ме ње и, осло бо див ши се стра ха 

и чу ђе ња, на ста ви ли ћут ке и мир но по сма тра ти стран че во скла ди ште. За
кљу чи ли су и они да су же не у ње го вом пле ме ну за це ло пре ста ле ра ђа ти, па 
ба ца на њих враџ би не да ро де. а ни шта не ма стра шни је, зна ли су, не го кад 
пле ме ста не из у ми ра ти, кад се сма њи број ло ва ца, кад мај ке ни су ка дре да 
пе ћи ну на пу не де цом. И ако је ње го вој умет но сти циљ да спа са ва пле ме од 
из у ми ра ња, као што Врач спа са ва њи хо во на се ље од гла ди, он да им је она пот
пу но схва тљи ва.

по не ки се усу дио, охра брен Вра че вим при ме ром, да ста ви на длан нео бич
ну стран че ву ру ко тво ри ну и да је из бли за по сма тра. Ма да су се пр ви пут сре ли 
с том умет но шћу, и ма да су те ла же на би ла сти ли зо ва на, у не ку ру ку им је ва
јар ска умет ност би ла бли жа од Вра че вих цр те жа; чи ни ло им се да би и они мо
гли не што слич но од гли не на чи ни ти.

– умет ник мо ра до ћи у сво ју ра ди о ни цу – пре ки нуо је Врач ћу та ње. – Ма 
ка ко се крио, мо ра до ћи.

И Вра чу и ста ре ши ни би ло је ста ло да стран ца ви де и да га сва ка ко за др же 
на Бе лим пе ћи на ма. Сма тра ли су да је и њи хо вом на се љу по тре бан умет ник ко ји 
сво јим враџ би на ма мо же ути ца ти на плод ност мај ки.

– не где у бли зи ни он мо ра има ти и свој ша тор – при ме ти ста ре ши на.
не ко ли ко мла дих ло ва ца се по ну ди да стра жа ри. Иза бра ли су Срећ ну ру ку, 

Тр ка ча и два мла ђа Го у ло ва бра та да се сме њу ју, јер је тре ба ло ту би ти и да њу и 
но ћу док стра нац не на и ђе. по ла зе ћи, Врач је на ре дио да стра жа ри по зо ву ста
ри је лов це чим се стра нац по ка же.

пр во су стра жа ри ли Срећ на ру ка и Тр кач. Би ла је пот пу на ти ши на, са мо 
се чу ло гр го ре ње во де у ко је се упли тао шум ли шћа, али се њи ма не пре ста но 
чи ни ло да не где не ко ша пу ће, да оба зри во га зи, да не где не ко та ко упор но ћу ти 
да му чу ју ћу та ње. по сле три да на зна ли су сва ки за ку так то га ме ста, сва ко др во 
и жбун; уочи ли су ка ко се игра ју та ла си ко ји иду пре ко истог ка ме ња, зна ли кад 
се ја вља ко ја пти ца, ко је при зем но ство ре ње. а ва јар ни ка ко да свра ти у сво ју 
ра ди о ни цу. ка ко су се стра жа ри на ро чи то но ћу ума ра ли, Срећ на ру ка ре че 
тре ће ју тро:

– ноћ ни је до бра за бе гун ца. он но ћу не из ла зи.
Го у ло ва бра ћа, оба углас, по ви ка ше:
– Та ма чу ва бе гун ца!
– али кри је и го ни о ца – при ме ти Срећ на ру ка. – Бе гу нац во ли да ви ди ста зу 

пред со бом.
у тај мах су на ко си ви ше се бе угле да ли стран ца. очи глед но је био по шао 

пре ма скло ни шту и, угле дав њих, про ду жио у шу му. Го у ло ва бра ћа хте до ше по
тр ча ти за њим, али Срећ на ру ка не да де:

– лов ци ма је на ре ђе но са мо да че ка ју.
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по сле не ко ли ко да на, ка ко ни ко од ста ри јих ло ва ца ни је на вра ћао, а Тр кач 
им уз то до нео вест да се Врач раз бо лео, мла ди ћи пре ста ну че ка ти и од лу че да 
оду Вра чу и пи та ју га шта ће да ље.

Вра че ва бо лест

отац Га вин се раз бо лео од мах по сле от кри ћа скла ди шта у сте ни. Сти гла га је, 
за гре ја ног у ка њо ну, сту ден и ле жао је у ве ли кој ва три.

у Бе лим пе ћи на ма су мно ги бо ло ва ли уса мље ни, бес по моћ ни, као звер ке у 
шу ми. ка да би осе ти ли бо лест, на гон ски су на ла зи ли ле ко ви то би ље и је ли га, 
као што чи не пси кад их за бо ли же лу дац. Врач, сре ћом, ни је био оста вљен, увек 
је по не ки од ло ва ца био уз ње га. Тра вар и оштрач су му до шли на пр ву вест да 
је бо ле стан.

– Тра вар до но си Вра чу би ље ко је раз го ни пла мен из гру ди – ре као је ску
пљач ле ко ви та би ља и спу стио два де се так ли са ка ко ји ма се и сам јед ном из ле чио.

– оштрач до но си два кре ме на дле та.
– Вра чу с Бе лих пе ћи на ви ше ни су по треб на – про сте њао је бо ле сник.
– Врач ће од ле ко ви те тра ве оздра ви ти – до че као је Тра вар ње го ве су мор не 

ре чи.
– лов ци иду су тра у хај ку на ди вљач – на до ве зао је оштрач раз го вор да би 

бо ле сни ка ра зо но дио.
Сли ка ре во ли це се ма ло раз ве дри ло. упи тао је, али, ви де ло се, са мо по на

ви ци јер то га тре нут ка је ми слио са мо на сво ју бо лест:
– Има ју ли лов ци до вољ но стре ла?
Ње му је, очи глед но, би ло те шко раз го ва ра ти, и лов ци су оста ли са мо док 

ни је сти гла ње го ва мај ка и ој ха. он ни је ни при ме тио ка да су иза шли. Би ли су 
за бри ну ти и су мор ни. Шта ће би ти ако Врач умре, ко ће ба ца ти враџ би не на 
ди вљач? За сва ки но ви ве ли ки лов тре ба нов цр теж, раз ми шља ли су. Би ли су у 
бри зи и оста ли лов ци. До ла зи ли су сва ки дан до ула за у сли ка ре ву пе ћи ну и че
ка ли ве сти. по цео дан су та ко ишли као про це си ја, до но се ћи му сва ки сво ју 
за ли ху ле ко ва. Ње го ва мај ка или ој ха, ко је су нај ви ше би ле крај ње га, из ла зи ле 
су до ула за и об ја вљи ва ле:

– пла мен се сма њу је. – Или би уту че но го во ри ле: – пла мен ра сте.
Гле да ју ћи га та ко из му че ног, ој ха је има ла ути сак да је за лу тао на Бе ле пе

ћи не из не ког дру гог људ ског пле ме на ко је жи ви не где иза пла ни на у ма гли, о 
ко ме је њен отац, аох, во лео че сто да при ча. С вре ме на на вре ме би ло му је ли
це оба сја но не ким уну тар њим осме хом као он да кад јој је спу стио ру ку на ра ме 
по што му је би ла до де ље на за же ну и он да кад се Га ва ро ди ла. пре пла ше на опа
сно шћу ко ја му се бли жи, Га ва је го то во стал но се де ла украј ње га и дла но ви ма 
му при ти ска ла оно ле ко ви то би ље и ли шће уз ко жу да би бо ље де ло ва ло. То га 
ли шћа је тре ба ло мно го, а би ло је го ди шње до ба кад се те шко мо гло на ћи. За то 
су се сви лов ци раз ми ле ли по шу ми да га тра же и ис пра зни ли све сво је ри зни
це. ој ха је би ла по бра ла све што је ра сло украј пе ћи на и по тро ши ла га, и по
тро ши ла све оно што су лов ци на дар до но си ли, а ва тра ни је спа да ла. Сли кар је 
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те шко ди сао. Ма да да ле ко ум ни ји од дру гих, ни он ни је мо гао се би ва тру пред
ста ви ти друк чи је не го пра ви пла мен ко ји му је бук нуо не где у груд ном ко шу.

кад би ој ха се де ла уз Вра ча, Га ва је из ла зи ла у шу му не ће ли сре сти не по
зна тог, с ко јим се, због из не над не оче ве бо ле сти, ни је ни ка ко сре та ла по сле до
га ђа ја крај сла па и ој хи не ка зне, ни ти му је об ја сни ла за што је та ко из не над но, 
ње му нео бја шњи во, иш че зла.

нај пре ни је ишла да ле ко, ка ко би се мо гла пре вра ти ти, а по сле се ста ла пе ти 
до ве ли ких ти ши на, где је та ко ђе јед ном лу та ла с не по зна тим. Хва та ла је је за 
од ду бо ког ми ра, ма да је мир у пла ни ни увек при су тан као и све тлост и ва здух. 
ни је у том кра ју сре та ла ни Тра ва ра, ко ји се обич но ви ђа у шу ми са сно по ви ма 
гра ња и тра ве ве за ним су вом пу за ви цом и на то ва ре ним на ле ђа. Са мо Тра вар, 
оштрач и Врач, са мо не кад Бук и она, или она и не по зна ти, мо гли су се оса мље
ни ви де ти у пла ни ни, и са мо по не ки ло вац ко ји зло сми шља че ка ју ћи у за се ди 
оно га ко ме хо ће да се осве ти. Мо жда се не по зна ти су ко био с ко јим од под му
клих мла ди ћа па су га уби ли? Мо жда се вра тио у сво је пле ме, та мо иза Го лог 
бр да? Мо жда се ни ка да ви ше не ће по ја ви ти на Бе лим пе ћи на ма ве ру ју ћи да га 
је она на пу сти ла по што је би ла иш че зла без ре чи?

кад се вра ти ла с јед ног та квог лу та ња, за те кла је оца са мог. он ју је по тра
жио очи ма. За тим јој је спу стио ру ку на ра ме. Ру ка му је би ла као жи шка.

– Врач с Бе лих пе ћи на је имао оца – ре као је сли кар ти хо.
– Во лео је оца – при ме ти ла је Га ва.
– Вра чев отац је умро.
она је ћу та ла упла ше но.
– И Вра чев отац је имао оца – ре че сли кар.
она је и да ље ћу та ла.
– И Вра че вог оца отац је умро.
Де вој чи ца ни је опет ни шта ре кла.
– Врач с Бе лих пе ћи на ће умре ти, али ће оста ти цр те жи и Га ва.
ноћ је би ла про хлад на. кроз пе ћин ски улаз ви део се Мр тви брат, хла дан, 

рав но ду шан и леп. пра вио је дру штво зе мљи и не срећ ним љу ди ма.
– Бе ле пе ћи не ће оста ти без вра ча – на ста вио је бо ле сник по сле по ду же 

по чив ке.
Да ли да оцу ка же ка ко и она има сво ју пе ћи ну и ка ко је у ње не зи до ве уре

за ла не ко ли ко пра вих цр те жа, упи та ла се мла да сли кар ка. Мо жда је до шао час 
да му то при зна, и мо жда га ово при зна ње не ће ни кад ви ше об ра до ва ти не го у 
овом ча су. Мо жда ће су тра већ би ти ка сно. Јед ном, док је још би ла де те, ре као 
је са жа ље њем:

– кад би Га ва би ла мла ди ло вац, мо гла би у сте ни уре зи ва ти сво је цр те же.
он да она ни је још има ла свог ка ме ног ате љеа, чак је из бе га ва ла да пред 

оцем и по зе мљи цр та ка ко би га јед ном још ви ше из не на ди ла.
Раз го вор су пре ки ну ли лов ци, мај ке, де ца до ла зе ћи и да ље са по ко јом ли ском.
пре да ју ћи ле ко ви то би ље, лов ци су го во ри ли:
– Ска кач је до нео ли сто ва ко ли ко има пр ста на ру ци.
– Цр ни пер чин до но си ко ли ко је очи ју у ње га и ње го ва бра та.
– аох до но си це лу сво ју ри зни цу.
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– плод на до но си бо ко ра ко ли ко има си но ва.
Де ча чић, син пр вог су се да, спу стио је јед ну ли ску.
Де вој ка оха до не ла је све жањ го во ре ћи:
– Има ли сто ва ко ли ко је на охи ној огр ли ци шкољ ки.
по ја вио се и Хо па са две ли ске. уочив ши да сви иду пе ћи ни Вра че вој и сви 

но се исти лист, и он га је бр зо на шао и по нео у бо ле сни ко ву пе ћи ну.
али сли кар ни ко га ви ше ни је ви део. Ње му се у бу ни лу при ка зи ва ле об ред

не игре: ва тра бук ти, а лов ци око ње у за но су игра ју, ба ца ју се ко пљи ма у цр те же 
и го во ре:

– не ка Врач на ђе за ме ни ка!
– лов ци ма тре ба врач.
Њи хо ва ли ца, оба сја на ва тром, ру ме не се као Брат ог ња ка да се спре ма на 

по чи нак, а сен ке им по сте ни ти тра ју као но ше не олу јом.
Га ва је оста ви ла ој ху и лов це крај Вра ча и по шла пре ма пе ћи ни мр твих. 

То га пу та ни је же ле ла да срет не не по зна тог, хте ла је Бу ку да ка же да Врач мо ра 
к ње му. крај пе ћи не ни је би ло ни ко га. Вла да ла је ту ве ћа ти ши на не го у дну ја
ру ге. на сло ни ла је Га ва усне уз ка ме ну пло чу.

– Врач мо ра умре ти – ре кла је.
Бук ни је од го во рио.
– Врач ће ле жа ти по крај Бу ка.
ни сад се ни шта ни је чу ло.
– И отац Вра че вог оца је умро.
Бук се ни је ода зи вао.
Др во где је жи вео Хо па би ло је не да ле ко. Ње го ва мај ка је се де ла за ми шље на 

у ра чва ма.
– И отац Вра че вог оца је умро, и Врач ће умре ти.
угле дав ши је, мај му ни ца је ра до сно за ски ча ла.
– И Га ва ће умре ти – на ста ви ла је де вој ка сво ју ми сао.
не да ле ко од мај мун ског на се ља она угле да не ко ли ко ли са ка ко ји ма се Врач 

ле чио, и по ђе да их убе ре. И мај му ни ца ско чи са ра ча ва и на ђе јој још две. Са 
сла бом на дом да ће још ишта на ћи, по ђе Га ва да ље, пре ма обли жњим тру лим 
кла да ма, где се увек мо гао на ћи по не ки ле ко вит лист. Ме ђу тим, са да ту ви ше 
ни јед ног ни је би ло, ма да су кла де ле жа ле об ра сле мно штвом дру гих трав ки: ма
хо ви ном, ли ша ји ма, не ким гљи ва ма слич ним ба би ном уху, зим зе ле ним пу за ви
ца ма. у тре ну Га ва за бо ра ви оца и ње го ву бо лест за ди вље на тим бо гат ством би ља, 
ко је до тад ни је би ла за па зи ла, ма да је че сто ту да про ла зи ла, а још ви ше за ди вље на 
ус ко ме ша но шћу и ра зно ли ко шћу сит них ство ре ња ко ја су ми ле ла кла дом, по
слов но ула зе ћи у ход ни ке про ко па не кроз ње ну на тру лу ср чи ку, увла че ћи се под 
ко ру, у жућ ка сту, од веч не вла ге обо ле лу тра ву. Би ло је ту мра ва жу тих и цр них, 
оса, бу ба вла жа ра, ко је су се скри ва ле ис под кла де. И гу ште ри, ко ји ина че во ле 
ка мен, лу та ли су ту да, као и зе ле не жа бе. ко зна ко ли ко би ту ста ја ла да се клек 
не по ја ви пред њом. ни ка да ни је био до шао та ко бли зу пе ћи на.

– Врач ће умре ти – ре че му она без ика ква уво да, као да су се тек ју трос 
рас та ли, не об ја шња ва ју ћи за што је ду го ни је би ло. по ка зав ши за тим ли ске ко је 
је на шла, до да де: – Врач има пла мен у гру ди ма и мо ра у пе ћи ну мр твих.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



905

________    Прадевојчица   ________

Схва тив за што Га ве ни је ду го би ло у шу ми, клек се уми ри. Раз у мео је и то од 
че га Врач бо лу је. у ње го вом кра ју та се бо лест ни је ле чи ла ли ска ма ко је је Га ва има ла 
у ру ци, не го не ким сит ним ли ша ја стим би љем. Био је ра до стан што се Врач раз бо
лео упра во од те бо ле сти за ко ју он, клек, мо же од мах на ћи тра ву и из ле чи ти га.

За мо лив Га ву по кре том ру ке да оста не на ме сту где су се сре ли, клек се 
освр те не ко ли ко пу та око се бе и упу ти се пре ма на тру лим кла да ма по крај ко
јих је она ма ло час за ста ла. упра во на на тру лом др ве ту ра сла је ле ко ви та тра ва 
ко јом су у ње го вом пле ме ну ле чи ли ва тру. И ни је се пре ва рио да ће је та мо на ћи. 
у ча су је на брао це лу пре гршт сит не ли ша ја сте биљ ке.

кле ко ве ми сли су у том ча су бр зо те кле. Бо је ћи се да Вра че ва бо лест ни је 
за пу ште на и да се мо жда ни овом тра вом не мо же спа сти, же лео је да се пре ње
го ве смр ти по ка же пред њим и да, пре ко оби ча ја ло ва ца у на се љу, сам од ње га 
за тра жи Га ву бу де ли ви део да се Вра чу бли жи крај. не го во ре ћи јој о то ме ни
шта, по шао је и он са де вој ком пре ма пе ћи ни ње ног бо ле сног оца, сти скав ши 
чвр сто у ру ци ле ко ви ту трав ку. Га ва ни је про тив ре чи ла, њој је са да глав но би ло 
да јој отац ча спре при ми но ви лек. ни тре нут ка ни је по ми шља ла шта ће ре ћи 
ој ха, или ста ре ши на и дру ги лов ци ви де ћи је с њи ме.

у ме ђу вре ме ну, у Вра че вој пе ћи ни би ли су оста ли са мо оштрач, Тра вар, 
ста ре ши на, а од же на плод на и До ји ља. Ста ли су све ча но око по сте ље сли ка ра, 
ко ме ни ру ко ве ти Тра ва ре ве ле ко ви те биљ ке ни су га си ли ва тре у гру ди ма. 
угра би ли су је дан тре ну так све сти да по ве ду раз го вор с њим.

– Га ву, кћер Вра че ву, мла ди лов ци све че шће по гле да ју – ре као је нај пре 
ста ре ши на.

Тра вар је до дао:
– Гла ва ти Ген и олах гле да ју је као да је де вој ка не при ја тељ ског пле ме на.
– Га ву тре ба уда ти за оно га ко га ста ре ши на и њен отац од ре де – до да ла је 

До ји ља, док је ој ха ду бо ко уз дах ну ла.
Ма да је у на се љу био оби чај да ста ре ши на од ре ђу је му жа де вој ка ма за уда ју, 

бо је ћи се да ће сли кар ско ро умре ти, хте ли су да до ку че ње го ву во љу. по ред 
ове бри ге о Га ви, оштрач је био за бри нут за суд би ну ло ва. у на се љу је би ло и 
до брих ло ва ца и до бра оруж ја; ње го ва ри зни ца би ла је пу на стре ла, ко па ља, хар
пу на – али ако из гу бе Вра ча, шта им све то вре ди! ни је знао вре де ли и об ред не 
игре без ње го ва при су ства и тре ба ли за сва ки нов по ход на зве ри да се уре зу је 
нов цр теж. упра во се при пре мао да о то ме упи та, а при сти гла су Го у ло ва бра ћа, 
ко ја су стра жа ри ла крај стран че вог скла ди шта да ја ве ка ко је стра нац са мо јед
ном про шао крај сво је ра ди о ни це, из да ле ка, и да га по сле то га ни су ви де ли. 
Врач ко ји се до тад чи нио да ни шта не слу ша и не опа жа, за гле дан у свој ле пи 
цр теж је ле на, на ре чи при спе лих мла ди ћа се пре ну и про ша пу та:

– не ка не по зна ти умет ник оста не на Бе лим пе ћи на ма. не ка га лов ци на ђу!
– лов ци ће га на ћи и до ве сти Вра чу – ре че ста ре ши на и се де крај бо ле сни ка.
Из сли ка ра је као са ог њи шта би ла ја ра, а тра ве ви ше ни је би ло те су сви 

по сле ста ре ши ни них ре чи за ћу та ли и бес по моћ но се за гле да ли у из му че но сли
ка ре во ли це.

То га тре нут ка по ја ви ла се Га ва са кле ком. угле дав их, Го у ло ва бра ћа су из не
на ђе но уз вик ну ла:
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– Стра ни врач!
Чи ни ло се да ни ко ни је за па зио да је мла дић за јед но са Га вом ушао, то ли ко 

су сви би ли из не на ђе ни угле дав ши га.
– Стра ни врач! – про мр мљао је сли кар за гле дав се не ко ли ко ча са ка у ли це 

сво је кће ри, па у мла ди ће во.
– клек је до нео Вра чу ле ко ви ту биљ ку – ре че стра нац и пру жи пре гршт 

тра ве слич не ли ша ју.
Док су га сви за је дљи во гле да ли, утр ља он ме ђу дла но ви ма струк до не те 

биљ ке и про гу та, обра тив се по но во Вра чу:
– не ка бо ле сник ова ко узи ма лек, за три да на пла мен ће се уга си ти.
при том по ка за и по кре ти ма то што је ре чи ма из ра зио, и иза ђе пре не го 

што су се лов ци сна шли да му ишта ка жу.
кад су ста ре ши на и лов ци по шли, Врач, као да су му тог тре нут ка по ста ви ли 

пи та ње о Га ви ној уда ји, ре че ста ре ши ни:
– За три да на ћу лов ци ма ка за ти сво ју во љу.
остав ши са ме с Вра чем, ој ха и Га ва су утр ле не ко ли ко стру чи ћа ли ша ја

сте тра ве.
– не ка Врач по је де. Врач мо ра оздра ви ти – ре кла је ој ха не жни је не го што 

је био оби чај у на се љу да се и оцу свог де те та обра ти.
– отац Вра чев ни је јео ову тра ву, за то је умро – шап ну ла је Га ва оцу у 

са мо ухо.
Ма да се чи ни ло да сли кар не ве ру је мно го ни у но ви лек, узео га је до кра ја 

да на не ко ли ко пу та. И већ кад је Брат ог ња по шао на по чи нак, стао се зно ји ти.
– Во де! – по тра жио је из не мо гло.
Га ва је стр ча ла на ре чи цу у ја ру зи и до нев ши во де у ка ме ној зде ли, пру жи ла 

му да из ње ног дла на пи је. Што се ви ше зно јио, све ви ше је тра жио да пи је, и она 
је стал но од ла зи ла до ре ке и до но си ла во ду. у су тон се опет по ја вио Тра вар и, 
ви де ћи ка ко се Врач зно ји, ре као с при зна њем:

– Стран че во пле ме бо ље ле чи од пла ме на не го на ше.
За тим је за по ве дио да бо ле сни ка до бро умо та ју у ко же и да му да ју во де 

чим за тра жи. пред зо ру се опет по ја вио са кле ком, ко ји је до нео још пре гршт 
ле ко ви те биљ ке, уда љив се од мах кад је лек пре дао ој хи и ба цио по глед на Га ву.

кад је бо ле сник стао ма ње же ђа ти, Тра вар му је ски нуо ко же и, ста вив му 
длан на гру ди, ра до сно ре као:

– пла мен се га си. Стра нац је Вра чу спа сао жи вот.
по што је Брат ог ња тре ћи пут по шао у сво ју пе ћи ну, сли ка ру се пла мен 

пот пу но уга сио, као што је клек пред ви део. Са мо је био то ли ко из бо ло вао 
да је ли чио на оне ко је оста вља ју у пе ћи ну мр твих. Тра вар је он да до нео је дан 
ко ма дић ме са, за не во љу чу ван у про це пу сте не, ко ји је ој ха од мах ис пе кла 
на жа ру.

на вест да је Вра чу бо ље и да га тре ба са мо опо ра ви ти, свак је до нео по ко
ма дић чу ва не за ли хе. Бу де ли Врач жив, он ће учи ни ти да Бе ле пе ћи не имад ну 
увек хра не, да се лов ци не вра ћа ју из хај ки пра зне ру ке.

Сви су до ла зи ли, са мо се стра нац ни је ја вљао. Ста ре ши на је пред ла гао да 
се опет стра жа ри крај скла ди шта фи гу ра, на ме ран да му, и као за хвал ност што 
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је Вра чу жи вот спа сао и не би ли га за др жао на Бе лим пе ћи на ма, до де ли за же ну 
де вој ку ко ју до шљак хтед не, пре ко оби ча ја ко ји је вла дао у на се љу, али је Врач, 
за гле да ју ћи се у Га ви но ли це, од го ва рао:

– Сам ће он до ћи.

Га ви ни цр те жи се обе ло да њу ју

Ра до сна због оче ва оздра вље ња, Га ва се упу ти ла у сво ју пе ћи ну ме ђу цр те же, 
од лу чив да му их уско ро по ка же, да их по ка же исто та ко и кле ку. Из ме ђу се бе 
и кле ка на шла је још јед ну слич ност: не са мо да су же ле ли да њи хо ви су сре ти 
оста ну тај на за на се ље не го су и јед но и дру го има ли ме ђу со бом тај ну ко ју су 
стал но од ла га ли да от кри ју. Са мо пре не го што по ка же сво је цр те же, хте ла је 
да кле ка то бож слу чај но до ве де до ње го ве ра ди о ни це.

али са да ни је же ле ла ни кле ка да срет не. То га ју тра јој се ужи ва ло у са мо
ћи, у шу ми. Чим је за шла да ље од пе ћи на, ле гла је у тра ву окре ну та ли цем не бу. 
оно је у том тре нут ку би ло пу но жи вих би ћа, исти на друк чи јих од ло ва ца, или 
леп ти ра, или пти ца; али да ни су би ћа, ми сли ла је Га ва, зар би се мо гла кре та ти, 
ра сти, зар би мо гла по не кад го во ри ти љу ти то и пла ка ти, зар би јој мо гла до ма
хи ва ти ру ком? ка ко је ле гла, у тај про стор из над ње не гла ве до шло их је си ја сет 
слич них ко зо ро зи ма и упу ти ло се мо дрој ре ци, ко ја је опа са ла ви дик са стра не 
ку да Брат ог ња од ла зи да спа ва. И та мо као да су се уто пи ла, али је она по ис ку
ству зна ла да се са мо пре тва ра ју и да ће се опет по ја ви ти.

окре ну ла се по том пре ма пе ћи ни, кад угле да Ге на. Ста ла је нај пре не по
крет но као што не по крет но, кад угле да лов ца, ста не ди во ко за не би ли се учи
ни ла не при мет ном. За тим се, у ча су кад је Ген по гле дао не куд увис, спу сти ла 
под гра не сто лет не је ле украј ко је се на шла. Би ло би јој лак ше да је та ко са ма 
угле да ла кур ја ка, или не ку од гра бљи ви ца ко је на па да ју и чо ве ка. кроз гра ње је 
при ме ти ла ка ко Ген не што тра жи по гле дом у кро шња ма др ве ћа, ка ко за тим 
мот ком по ку ша ва да обо ри гне здо сме ште но при са мом вр ху др ве та. Гне здо је, 
оче вид но, би ло пре ве ли ко за ви си ну где је ста ја ло сме ште но и, ваљ да, због сво је 
те жи не, до ста се ла ко обо ри ло. упла ше на и не бор бе на пти ца мај ка се стр мо
гла ви ла за ко лев ком сво је де це, али ни је на ср ну ла на Ге на за до во љив ши се са мо 
да кру жи око ње га и да кри ци ма оба ве шта ва шу му шта јој се до го ди ло. Ген је, 
ме ђу тим, узео за но гу јед ног по ле тар ца, го лу ждра вог, па пер ја сле пље ног као да 
је по ки сао, и цр ве ног цве то ли ког кљу на, и при ве зао му но ге врп цом пле те не 
тра ве па га је та ко обе сио о пр ву гра ну. То је мо жда био пр ви обе ше ни створ 
от ка ко је свет по стао.

Га ва се на је жи ла од ужа са. по ле та рац је пи ју као и уда рао се кри ли ма у гру
ди, а на сил ни ку, као да се сви де ла ова игра, оп тр ча вао је око пти ћа тап шу ћи.

Ген је био пун мо дри ца, јер је из бор бе го то во увек из ла зио по бе ђен, ма да 
се у бор би ни је др жао бој них пра ви ла ни ко ли ко ди вљи ован у до ба па ре ња. 
Бог зна на ко га ки ван, он је, по што је обе сио по ле тар ца, стао зве ра ти око се бе у 
по тра зи на ко ме би мо гао још ис ка ли ти јед што је у бор би ло ше про шао. Ве ли
ким, још мај му но ли ким сто па ла ма, раз гр тао је су во ли шће и кад би ви део да из 
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пу ко ти не гли ста или мрав по ма ља ју ра до зна ло ли це, но гом је са го нио не ду жно 
би ће по но во под зе мљу и отвор под зем ног ход ни ка за тва рао.

на пу ту му се ис пре чи ла ве ли ка па у ко ва мре жа. па ук се од ма рао у сре ди
шту сво је тво ре ви не, ко ја се ла ко њи ха ла. Да је Га ва на и шла на њу, ду го би је 
по сма тра ла ужи ва ју ћи. Све дру го у шу ми око Га ве мо ра ло се цр та ју ћи сти ли
зо ва ти, а па у ко ва мре жа јој се чи ни ла го тов цр теж. Њу је де вој чи ца већ од мах 
по сле ли са ка уме ла цр та ти. И мла ди су лов ци оби ла зи ли па жљи во око шум ске 
зве зде као око не ко га ко га се же ли мо про бу ди ти. Ген је, ме ђу тим, уда ром пру та 
сру шио сав тај сре бр ни па у ков сан и убо гог умет ни ка умо тао по ки да ном пре
ђом та ко да се ни је мо гао ла ко раз мр си ти, по сле че га га је ба цио у жбун.

на не ком глат ком, тан ком ста ба о цу гим на сти чи ла се зе ле на гу се ни ца, де
бе љу шна и сјај на као да је на ли ве на биљ ним со ком. одво ји ла би од ста бла нај
пре гла ву па, по ло ви ну тру па, за ба цу ју ћи се уна зад, као да же ли да се пре вр не 
пре ко гла ве, и, гр че ћи се, на по слет ку се хра бро, сем по след њег, реп ног, згло ба, 
одво ји ла од твр дог упо ри шта и по но во за ба ци ла из све сна ге. Чи ни ло се да 
пре ко гла ве же ли да по гле да да ли то Ген сто ји иза ње, што је ње га, бог зна за што, 
раз бе сне ло па је за ма хом ша ке од ле пио не ви но ство ре ње од ста бла и згње чио. 
Ра суо се око ње га оштар, на ки сео ми рис, и ша ка му је по че ла бри де ти као да се 
при хва тио ка кве биљ ке ко ја жа ри.

по ја вио се уско ро са стра не ла ох. Др жао је у ру ци два га вра на стр мо глав це 
окре ну та. Ве ро ват но их је ду го та ко но сио па су се оне све сти ли и ни су се ви ше 
оти ма ли. Ви дев ши обе ше ног пти ћа, тр гао се, ма да је био су ров ко ли ко и Ген.

– не ка Ген од ве же пти ћа! – ре као је осор но, кив ни ји на Ге на што му је про
шле ве че ри отео ша ку птич јих ја ја не го што је по сту пио су ро во са по ле тар цем.

– не ка ла ох пу сти га вра не! – од вра тио је чи ка ју ћи Ген.
Др же ћи ле вом ру ком га вра не, ла ох је де сном му ње ви то из ву као се чи во 

иза по ја са и пре се као врп цу за пе тља ну око по ле тар че вих но жи ца. Ген се у 
истом тре ну ба цио на ла о ха, је ди ног мла дог лов ца ко ји се још с њим дру жио. 
Ста ли су се рва ти. ла ох пр во јед ном ру ком, али ви де ћи да се не мо же јед но рук 
бо ри ти, пу стио је свој плен – ипак је би ло сла ђе по бе ди ти Ге на не го не пу сти ти 
пти це на сло бо ду.

Га ва је ис ко ри сти ла тај тре ну так да нео па же но умак не ис под др ве та. Жу ре
ћи, ни је за па зи ла ни леп ти ра ли му но ве бо је, ко ји је као сун чев од бле сак ти трао 
кроз шу му, ни сте не ко је су се крај ње ша ре ни ле од ру је вих и жућ ка стих ли ша ја 
и од бе ле ка ме ни ке.

Сти гав ши пред сво ју пе ћи ну, освр ну ла се не ко ли ко пу та пре не го што ће 
ући. ка ко ни је опа зи ла ни ко га, раз гр ну ла је је ли не ру ка ве и сту пи ла уну тра. 
Зра ци сун ца су па да ли на цр те же: ждре бе са мо што ни је зар за ло са сте не, ко
зо рог се про пео, во де ни цвет се отво рио пре ма сун цу – пр ви во де ни цвет уре
зан у сте ну у це лој обла сти ко ју је гре јао Брат ог ња! Би ло је ту и ша ра на ко ји ма 
се ни је мо гло од ре ди ти шта пред ста вља ју. Ипак у нај у спе ли јим се пре по зна ва ла 
си гур на ру ка и око Га ви ног оца, ви де ло се да не са мо што је ње гов дар на сле ди ла 
већ и да је на у чи ла мно го по сма тра ју ћи ка ко он ра ди. Ис ко ри шћа ва ла је цр те и 
бра зго ти не у сте ни да не би мо ра ла са ма да их уре зу је, по ста вља ју ћи цр теж та ко 
да њи ме бу ду об у хва ће не. уме ла је да ру ку је ре за чем, да ме ша бо ју.
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Се ла је на ка мен и на сме ши ла се срећ но. Сва осе ћа ња свој стве на умет ни ку 
би ла су у то ме ча су у њој буд на: би ла је све сна сво га да ра, осе ћа ла се по но сна због 
ње га, зна ла да те цр те же, оба сја не крат ким сун че вим зра ком, већ мо же по ка за ти 
сво ме оцу. Још не што: гле да ју ћи их, би ла је за бо ра ви ла тре нут но и на кле ка.

За тим је, не опа зив ши ни са ма кад, пре шла на сно ве о ње му. Чи ни ло јој се 
ка ко га чу је где јој го во ри као у оне пр ве да не кад га још ни је би ла ви де ла:

– не ка Га ва по ђе са не по зна тим!
– Га ва не мо же оста ви ти цр те же.
али не по зна ти је хва та за ру ку и си лом ву че као да је зби ља до шао да оти

ма де вој ке.
на јед ном је на по љу за чу ла му мла ње. од мах је зна ла да ни је звер, не го да јој 

је Ген ушао у траг. уко чи ла се од стра ха: мо жда ће сва ког ча са про на ћи улаз у 
пе ћи ну. пао јој је на ум Бук, па за тим клек, ко ји би га мо гли јед ном ру ком за да
ви ти. Се ти ла се и оца – кад би га Ген угле дао, про шла би га сва ка же ља за на си
љем. Му мла ње се, ме ђу тим, бли жи ло. Чу ла је уско ро и раз го вор. по на да ла се 
да Ген и олах го не мо жда не ку дру гу жр тву, јед ном их је већ и слу ша ла на том 
истом де лу, из те исте пе ћи не.

– За шла је за је лу – ра за бра ла је сад гла си ну ола хо ву.
– не ка олах че ка, Ген иде пр ви.
Зна чи, њу ипак тра же. по ву кла се у нај там ни ји део пе ћи не. про шло је не

ко ли ко тре ну та ка стра шне ти ши не, а он да их је чу ла у пре двор ју:
– Га ва је про па ла у зе мљу – ре као је олах не при ме тив ши од мах улаз у дру

ги део пе ћи не.
– Га ва је ов де – про тив ре чио је Ген и по чео опет му мла ти.
За це ло је то га тре нут ка угле дао и дру ги улаз јер је за ћу тао ве ро ват но се 

ко ле ба ју ћи да ли да уђе јер је и Га ву сма трао по ма ло вра чем као и ње но га оца. 
За тим су се ипак оба по ја ви ла.

Сун чев зрак је оба сја вао цр те же, па су се чи ни ли још жи вљи. Ген и олах 
су у стра ху за ста ли. Је су ли то цр те жи Га ви ни, пи та ли су се, или је то не ка 
дру га Вра че ва пе ћи на, њи ма не по зна та, или још је дан Врач жи ви у шу ма ма око 
Бе лих пе ћи на:

Ген и олах су и ра ни је при ме ти ли да Га ва че сто од ла зи у прав цу ја ру ге, али 
ка ко ни су зна ли да та мо по сто ји и пе ћи на, ми сли ли су да иде по др ва. Док је 
Бук био жив, ни су се усу ђи ва ли да је пла ше, да је ву ку за ко су или се ба ца ју за 
њом ка ме њем. у Бу ка је би ло сна ге да са вла да и тро ји цу и ви ше пу та је осве тио 
оне над ко ји ма су њих дво ји ца на пра ви ли на си ље.

Ма да је ве ро ва ла да им је, док су се ту кли, нео па же но ума кла, на сил ни ци су 
је за па зи ли и по шли за њом кри ју ћи се иза ста ба ла. Ме ђу тим, ка ко ју је и клек у 
том кра ју са че ки вао, ви део је ка ко су на сил ни ци за њом по шли, па је он сад по шао 
у сто пу за њи ма. он је већ по чео раз у ме ва ти је зик ло ва ца у на се љу и, дру же ћи се 
са Га вом и хва та ју ћи њи хо ве раз го во ре у шу ми, те до бро ра за бра кад олах ре че:

– не ка је Ген др жи за ко су!
– не ка јој олах за ве же ру ку – до да де дру ги.
упла шен, клек по хи та да их стиг не. у истом тре нут ку за чуо ка ко га мла ди 

лов ци ра до сно до зи ва ју.
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– не ка умет ник с Го лог бр да че ка!
Сви су већ зна ли да је он сво јом тра вом спа сао жи вот Вра чу, сви су већ ви

де ли ње го ву ри зни цу крај ре ке и сви чу ли да ста ре ши на и Врач же ле да га за др же 
на Бе лим пе ћи на ма. али је клек, не за у ста вља ју ћи се, ре као:

– кћер Вра че ву го не.
Са да су и мла ди ћи по тр ча ли за њим и су сти гли на сил ни ке упра во, кад су 

про на шав ши улаз у пе ћи ну, за шли за је ли не гра не. клек је хтео јур ну ти од мах, 
за њи ма али је Го ул ре као:

– не ка Га ву пр во на пад ну!
– не ка бу ду на де лу ухва ће ни! – до дао је Тр кач.
кад су ру пи ли у пе ћи ну, за те кли су ола ха и Ге на ка ко још за па ње но сто је и 

по сма тра ју цр те же. у том ча су је и Га ва иза шла из свог ку та. И лов ци су, као 
Ген и олах, за ста ли у не до у ми ци: је ли мо гу ће да жен ско би ће има осо би ну ко јом 
су се до тад од ли ко ва ли са мо лов ци, му шкар ци? Је ли мо гу ће да же на мо же би ти 
врач и сли кар?

пр ви је про го во рио ло вац Го ул:
– Је смо ли у но вој пе ћи ни сли ка ра са Бе лих пе ћи на?
– пе ћи на и цр те жи су кће ри Вра че ве, Га ве.
Ре кла је то по но си то, све сна сво га да ра. До шао је био час да по ка же ка ко 

не цр та са мо пру том по пра ши ни и пе ску не го и, као њен отац, пра ви сли кар, 
уре зу је сво је цр те же у сте ну. Има ла је у том ча су са свим нов лик, не онај на ко ји 
су би ли на ви кли ве ру ћи се с њо ме по пла ни ни. клек при ме ти ка ко чак ни ње
го во при су ство то га тре на не осе ћа.

– Је ли Га ва уре за ла ждре бе и ко зо ро га у сте ни? – упи тао је Тр кач.
– Га ва.
– Зна ли Врач са Бе лих пе ћи на за цр те же сво је кће ри? – упи тао је ло вац 

Срећ на ру ка.
– До шао је час да их Га ва и ње му по ка же.
лов ци су још не ко вре ме гле да ли за ди вље но сад у цр те же, сад у де вој ку – тре

ба ло је вре ме на да се при вик ну на ми сао да вра чем и сли ка рем мо же би ти она, 
ма би ла и Вра че ва кћер.

Док лов ци још ни су до шли к се би, Ген и олах су се из ву кли из пе ћи не. Го
ни о ци су би ли на њих пот пу но за бо ра ви ли. по сле ма лог ко ме ша ња и ти хог 
до го во ра из ме ђу ло ва ца, ре као је ло вац Срећ на ру ка:

– не ка Га ва че ка у пе ћи ни! пре не го што Брат ог ња по ђе на по чи нак, вра
ти ће мо се.

ко ли ба крај ре ке

лов ци су Вра ча за те кли у осун ча ном ка ме ном пре двор ју. Био се спре мио да 
ра ди: кре ме ни ре за чи, цр ве на гли на, па ле те ста ја ли су спрем ни по ред ње га. За 
вре ме бо ле сти Врач је при ме тио уз не ми ре ње и бри гу ло ва ца због суд би не на се ља 
ако он умре, ако не мад не ви ше чо ве ка ко ји ће ба ца ти враџ би не на жи во ти ње и 
ди вљач и спа са ва ти Бе ле пе ћи не од гла ди. али се сли кар ни је сад био ма шио 
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по сла за то, не го про сто што му се као умет ни ку хте ло да ства ра. ако му је и 
због че га би ло жао умре ти, би ло је то за то што не ће ви ше мо ћи цр та ти, што не ће 
мо ћи осе ћа ти ону ра дост ко ју је увек осе ћао по ву кав не ку сме лу ли ни ју, ухва
тив у мре жу цр та сво ју ви зи ју не ке зве ри.

Ме ким креч ња ком по вла чио је са да цр те по сте ни и, не за до во љан, бри сао 
их гу жвом тра ве. крај ње га су се де ла три ста ри ја лов ца и по сма тра ла ка ко ра ди.

– Ру ка Вра чу још дрх ти – ре че он и оста ви ме ки креч њак крај се бе.
лов ци су зна ли да он не во ли по сма тра че док ра ди и спре ми ше се да оду не 

то ли ко због па жње пре ма сли ка ру ко ли ко што су ве ро ва ли да цр те жи ство ре
ни у са мо ћи, без ичи јег при су ства, има ју ви ше ути ца ја на лов. у ча са кад су они 
хте ли иза ћи, сту пи ли су у пре двор је мла ди лов ци из на се ља са кле ком.

– не ка се Врач спре ми да чу је до бру вест – ре че Го ул.
– Ста ри Врач оста је на Бе лим пе ћи на ма! – ра до сно до че ка сли кар Го у ло ве 

ре чи, ми сле ћи да је то та до бра вест. – на се љу је по тре бан врач ко ји при зи ва 
плод ност – до да де.

– он је ју трос спа сио ој хи ну кћер Га ву од на сил ни ка Ге на.
– Го нио га је до пе ћи не Вра че ве кће ри – до пу нио је Го у ло ве ре чи Тр кач.
– Вра че ва кћи жи ви у пе ћи ни сво је мај ке – при ме ти Врач по гле дав за чу ђе

но лов це.
– Вра че ва кћи има сво ју, сли кар ску, пе ћи ну – при ме ти Го ул.
– крај Цу ко ве ја ру ге – до пу ни га мла ђи брат. – не ка Врач по ђе и ви ди!
Вест о Га ви ној пе ћи ни се му ње ви том бр зи ном ши ри ла и кад су сти гли та мо, 

го то во це ло на се ље је би ло у по вор ци. Сли ка ре во из бо ло ва но ли це је си ну ло 
кад је угле дао Га ву уз бу ђе ну у пре двор ју ис пу ње ном цр те жи ма ка кве је ви ђао 
кад је већ де те том у пра ши ни цр та ла. Брат ог ња је био иза шао из пе ћи не, али 
су се обри си на сте ни још до бро ви де ли. Ждре бе је би ло жи вље не го оно што је 
ко сом бр да обич но тр ча ло успе ва ју ћи увек да умак не лов ци ма. Чи ни ло се да ће 
и ко зо рог сад ско чи ти. али за луд му је то би ло: де вој ка врач га је за пе тља ла 
мре жом, што је лов ци ма би ло за ло га да ће им ко зо рог па сти у мре же.

клек се сне ве се лио. ко ли ко му је ди вље ње пре ма тој но вој Га ви, умет ни ку, 
ра сло, то ли ко му је ра стао и страх да де вој ку вра ча не ће ни кад ње му до су ди ти. 
За луд је но ћу, кад би се од ње ра стао, гра дио ко ли бу у ко ју ће је до ве сти, слич ну 
ко ли ба ма у ње го вом кра ју. За луд је хва тао пти це у мре же да их на дан же нид бе 
њо ме пу сти на сло бо ду. За луд је пре тра жио дно оба је зе ра у пла ни ни да јој на чи
ни свад бе ну огр ли цу. Ма да га је бе ла зе мља ка ме но ло ма при вла чи ла да оста не 
у Га ви ном на се љу, тре ба ло је да он да, по сле лу та ња крај ре ке, угра би је и од ве де 
пре ко пла ни не у свој крај, ма се ни кад ви ше не ба вио умет но шћу.

Раз ми шља ња му пре ки де Врач, ко ји упи та сво ју кћер:
– Је ли ово пе ћи на Га ве, кће ри Вра ча с Бе лих пе ћи на?
Га ва по твр ди. а Врач, по гле дав још јед ном зи до ве пре кри ве не цр те жи ма, 

ре че:
– Вра че ва кћи је сли кар. по сле Вра че ве смр ти не ка се у ње ној пе ћи ни одр

жа ва ју об ред не игре!
Ста ри ло вац одах ну и про мр мља:
– Бе ле пе ћи не не ће би ти умо ре не гла ђу.
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по што се ма ло од мо рио, сли кар ре че по гле дав нај пре у Га ву па у кле ка и 
нај зад у ста ре ши ну:

– не ка се кћер Вра ча с Бе лих пе ћи на до су ди за же ну вра чу кле ку!
Би ло је то та ко нео че ки ва но за све да су је дан тре ну так сви ћу та ли, а за тим 

је ње го ве ре чи за су ло кли ца ње. Га ва је по цр ве не ла као Брат ог ња кад уста је по
сле по чин ка и спу сти ла оцу гла ву на ра ме.

пре не го што би клек ма шта ре као или учи нио, ста ре ши на ре че:
– не ка се мла ди врач спре ми за же нид бу кад про ђе оно ли ко да на ко ли ко је 

пр ста на ру ци.
али клек, ко ји је уз Га ву био на у чио до ста ре чи ко ји ма су се слу жи ли у на

се љу, ре че:
– клек је спре ман. клек има огр ли цу. Има пти це. Има ко ли бу.
Сли кар, ви де ћи да мла ди умет ник не ће да по ђе без Га ве, осмех ну се и об ја ви:
– не ка се свад бе не све ча но сти од мах оба ве!
пра ћен кли ца њем, клек је по вео Га ву пре ма ре ци, у прав цу сво је ра ди о ни це. 

За њи ма је по шла це ла по вор ка. Де вој чи це су рас пле ле ко су. До ји ља и још не ке 
же не су отр ча ле да по не су бар ко ју жи шку ка ко би се ва тра на но вом ог њи шту 
рас па ли ла.

пред пе ћи ном где је ра дио клек се за у ста вио и дао Га ви и још не ко ли ци ни 
же на и ло ва ца по јед ну бе лу же ну, ко ја је пред ста вља ла плод ност. ода тле је 
скре нуо уз ре ку и на ме сту где је с дру ге стра не оба ла би ла гу сто по шу мље на 
пре шао пре ко во де те, раз гр нув гра ње, по вео по вор ку пе де се так ме та ра од оба
ле. Ту се ука за ла шљун ко ви та по ља ни ца огра ђе на гу стим зе ле ни лом. Би ло је ту 
ра сти ње ра зно ли ко и буј но. ли сто ви јед не биљ ке ме ша ли су се с ли шћем дру ге; 
пу за ви це с јед ног ста бла пре ла зи ле су на дру га. Све се ме ша ло, пре пли та ло. 
обал ске биљ ке се шћу ћу ри ле украј ве ли ких ста ба ла ка ква су ра сла око пе ћи на. 
ни је се мо гло ла ко од ре ди ти где је под нож је ко га др ве та, ни ти се пре ма жи ла
ма не ког ста бла, ко је су се гра на ле кроз шљу нак, као кра ци ка квог во до зем ца 
мо гло од мах зна ти гдје је врх то га др ве та. Сва ки ку так као да је био гне здо пти це, 
или ле гло ди вља чи, или, про сто, ле гло не ке тај не.

ка ко се ре ка на том ме сту по че ла про би ја ти кроз сте ње да би ушла у те снац, 
је дан део пла ни не на шао се уса мљен, на дру гој, рав ној стра ни оба ле. упра во је 
то ка ме ње, одво је но од сте ња с дру ге стра не ре ке, би ло за ле ђе по ља ни це на ко ју 
је по вор ка из би ла. уз ка ме ње је кле ко ва ко ли ба би ла при љу бље на и за кло ње на 
од по гле да ло ва ца ко ји су ишли низ ре ку. Би ла је по кри ве на ко жом као и ко ли
бе на за рав ни, као Ве шта ко ва, али ко же ни су би ле про сто за тег ну те од ко чи ћа 
до ко чи ћа, не го су по кри ва ле пле тер од обал ског пру ћа, сли чан зам ци за ди вљач 
или пти це. Би ла је ви со ка да се мо гло у њој ус прав но ста ја ти. под, де ли мич но 
шљун ко вит, де ли мич но ка ме нит, био је у јед ном углу за стрт ко жом. ог њи ште 
се на ла зи ло сме ште но у уду бље њу око ми те стра не ка ме на, на ко ји се ко ли ба на
сла ња ла. по ред ње га су ле жа ле две пе ру шке. а на по ља ни ци, из ме ђу ве ли ких 
ста ба ла, њи ха ле су две љу ља шке.

клек је за и ста био све спре мио да Га ву за ди ви и об ра ду је. За ди ви ла се и 
об ра до ва ла и це ла по вор ка. Же не су ша пу та ле:

– Врач је Га ви до де лио до стој ног му жа.
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________    Прадевојчица   ________

– Стра нац је врач.
– Стра нац је ча роб ник – по на вља ле су ре чи ди вље ња, ко ји ма су га би ле оба

су ле већ кад су на и шле на ње го ву ра ди о ни цу.
– не ка клек да ру је Вра че ву кћер по оби ча ју у Бе лим пе ћи на ма.
Бо је ћи се да мла дић не ће ста ре ши ну раз у ме ти, же не су на чи ни ле по крет 

ру ка ма као да ста вља ју огр ли цу.
клек је ушао у ко ли бу и из ма лог уду бље ња у сте ни из ва дио огр ли цу на

чи ње ну од је зер ских шкољ ки, до тад не ви ђе них, у два ни за и ста вио је Га ви око 
вра та. по сле то га јој је пре ба цио пре ко пле ћа ме ку зла та сту ко жу.

– не ка Вра че ва кћер ис пу ни и ове сте не цр те жи ма – бла го сло вио је сли кар.
– не ка на пу ни ко ли бу де цом! – про мр мља ла ја ку ку ви ја сма тра ју ћи да је 

то ва жни је.
Док су се де вој ке и же не ди ви ле Га ви ној огр ли ци и огр та чу, клек оде до не

да ле ког жбу ња и пу сти на јед ном це ло ја то пе ви ца, ко је је чу вао за тај час у мре
жа ма и кр лет ка ма од пру ћа. Сви су из не на ђе но по гле да ли пре ма не бу ку да су 
осло бо ђе не пти це прх ну ле. Из ме ша ше се пи јук, цвр кут и ци лик пти ца с уз ви
ци ма де це. Га ва пру жи ру ке за пти ца ма, ра до сно се осмех нув на све при сут не, 
као да их зо ве да за јед но са њом ужи ва ју у нео бич ном при зо ру.

Брат ог ња је већ био оти шао на по чи нак, и по че ле су се ја вља ти пр ве зве
зде. Јед на де вој чи ца је пру жи ла Га ви жи шку да упа ли ва тру у ко ли би. ка ко се 
плод на вај ка ла што су на шљун ко ви тој по ља ни ци упа ље не са мо две, Врач ре че:

– Брат ог ња па ли у част ој хи не кће ри и вра ћа кле ка ва тре из над њи хо ве 
ко ли бе.

при том је ди гао ру ке увис и по ка зао ни ске све тлу ца вих ог ње ва. Сва по
вор ка је по гле да ла пре ма зве зда ма и упу ти ла се за тим пе ћи на ма оста вив Га ву 
и кле ка да са че ка ју па ље ње свих ва та ра над сво јом ко ли бом. по ла зе ћи, ста ре
ши на је из го во рио уоби ча је не ре чи свад бе ног бла го сло ва.

За тре ну так су се из по вор ке из дво ји ла два стар ца, и Га ва, ко ја је за по вор
ком гле да ла, за чу дрх тав глас:

– не ка ој хи на кћер не за бо ра ви аоха!
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Ше ва не бе сни ца

Мо жда не би тре ба ло ни ка кав увод до да ва ти бај ци у овој књи зи. нај бо љи 
код ње је њен по че так, оно што је о пти ца ма, о њи хо вом жи во ту, сме мо 

ре ћи ду хов ном жи во ту, ре као чу ве ни на уч ник ко ји је њи хов жи вот и је зик из у
ча вао. То што је он peкао је пра ви, по треб ни увод за ову књи гу. Ту ма че ћи птич ји 
је зик, он је у ства ри про ту ма чио уну тар њи жи вот пти це, ње ну ду шу.

ка ко сам сво је де тињ ство про ве ла ме ђу пти ца ма, ла ко сам по ве ро ва ла у 
ту ма че ња пти чи јег цвр ку та и ус хи та овог на уч ни ка. Ва ма ко ји у свом жи во ту 
мо жда ни сте ви де ли ше ву ка да уз ле ће у не бо, ни сте ви де ли ни ка да збор ла ста
ви ца кад се пред је сен спре ма ју на југ, ни сте сре та ли га вра не по стр њи ка ма, 
ва ма ко је ни су бу ди ли сла ву ји, ко ји ма пти це ни су пред ска зи ва ле вре ме – по
све ћу јем ову књи гу о пти ца ма.

Во ле ла бих да за јед но са мном по ве ру је те у ду шу пти ца, у лу та лач ки на гон 
се ли ца, у по тре бу ше ве да ви ше бо ра ви под не бом не го на зе мљи.

пти це има ју не ке људ ске осо би не. оне уме ју са ме се би да са зи да ју ку ћу од 
су ве тра ве и ли шћа. оне су до бре мај ке: по сто пу та од ле те у по ље да сво јим 
пти ћи ма до не су хра не. ла сте су вер не као љу ди, од ле те да ле ко од за ви ча ја, али 
се увек вра ћа ју у сво ја гне зда. по же ле га као чо век у ту ђи ни свој за ви чај.

у сва кој при чи има по ма ло исти не: пти це има ју сво ју биљ ну апо те ку, оне 
се би, као љу ди, спре ма ју зим ни цу – у про це пу или ду пљи др ве та чу ва ју ле ко ви
та и хран љи ва зрн ца. оне тач но рас по зна ју ле ко ви те од отров них биљ ки, бо ље 
не го љу ди ко ји жи ве на се лу.

И ка да ви ше ни сам би ла де те, де тињ ски сам би ла убе ђе на да схва там гла
со ве пти ца, да раз у мем шта вра не га чу, шта ћу ћо ре се ни це и шта пе ва ју сла ву ји. 
Мо жда ви ше не го свом да ру имам да за хва лим чи ње ни ци да сам од ра сла окру же
на пти ца ма, за то што ми се њи хов жи вот од ви јао пред очи ма. ово што сам као 
зрео створ на пи са ла, у де тињ ству сам ве ро ва ла. Мо гло би се ре ћи да је ова књи
га о пти ца ма у ства ри при ча о ме ни из вре ме на ка да сам би ла ви ше окру же на 
га вра ни ма, го лу бо ви ма, врап ци ма, ла ста ма, вра на ма и сла ву ји ма не го љу ди ма.

ако се и ни је до го ди ло све упра во ка ко се у при чи ка же, то је за то што 
при ча до га ђа је из но си сли ко ви то. ни у бај ци „Вук и се дам ја ри ћа“ ни је реч са мо 
о ја ри ћи ма и ву ку, не го о злом чо ве ку и не за шти ће ној де ци. Бај ке су са мо сли ка 
оно га што се у жи во ту зби ва. Га вра не ка лу ђе ре из ове бај ке тре ба за ми сли ти 
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као љу де ка лу ђе ре, вра ну учи те љи цу као же ну учи те љи цу, за љу бље ну ше ву као 
за љу бље ну де вој чи цу, га вра на ко ји го во ри као чо ве ка ко ји зна стра не је зи ке. 
у овој бај ци из птич јег жи во та сли ко ви то је дат људ ски жи вот. пти це ко је има ју 
не ке људ ске осо би не сли ка су љу ди та квих осо би на. по ку шај те и ви да от кри је те 
људ ске осо би не у не му штим би ћи ма ко ја жи ве из ме ђу љу ди.

Же лим вам успе ха!

Де сан ка Мак си мо вић
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Ше Ва не Бе СнИ Ца

лИ Ца:

Ше Ва не Бе СнИ Ца – нај бо ља пе ви ца под не бом
СТо Го ДИ ШЊа ВРа на – учи те љи ца

Га ВРан СТо Го ДИ ШЊак – за љу бљен у Ше ву не бе сни цу
Со Ва – про ро чи ца

Ћук пРо Рок – Со вин брат од стри ца
ИГу Ман пТИ ЧИ ЈеГ Ма на СТИ Ра

пР Вак – сла вуј хо ро во ђа
ла СТе – пут ни це

ВРа на апо Те каР ка
коС – Ше вин при ја тељ

Га ВРан – лу та ли ца, бе гу нац
Со ко – ра ње ник

Го лу БИ Це – бол ни чар ке
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Ше ва не бе сни ца

од свих пти ца Ше ва је нај ви ше и нај ду же уз ле та ла и за то су је и про зва ли 
не бе сни цом. Га вран Сто го ди шњак се ћао се ње но га ро ђе ња и ужи вао у 

успе ху ње них ле то ва, као ка кав њен чу кун де да. не са мо да је мо гла ле те ти ду го 
и ви со ко, већ је на чин ње ног ле те ња био пра ва умет ност. у јед ном је ди ном ле ту 
из во ди ла је ви ше ле тач ких ве шти на. Сад ле во, сад де сно, као пи ја нац, за тим 
уво ји то као та нак млаз ди ма и ба ца ла се увис као стре ла. За ле га ла се иза обла
ка и оста ја ла та мо ду го, те су се дру ге пти це пла ши ле да ли ће мо ћи да се вра
ти. али све те ве шти не и њен ја сни глас, ње но звон ко лулу, њен осе тљив слух 
ни су за но си ли Сла ву ја пр ва ка, нај чу ве ни јег пе ва ча у то ме кра ју. он се мла дој 
Ше ви сви ђао јер је пе вао ле по као и она и због не чег, ни са ма ни је зна ла због 
че га. про сто, ње го ву пе сму нај ра ди је је слу ша ла и ње го во от ме но оде ло гле да
ла је ра ди је не го ша ре не огр та че дру гих пе ва ча. а ње му, Сла ву ју, су се у том 
ча су ви ше сви ђа ле пти це ша ре на пер ја, пти це са ћу бом из над че ла, бе лом или 
зла та стом, пти це од ко јих је он бо ље пе вао – што обич но би ва у мла дих, охо
лих пе ва ча, а он је зби ља био и леп и по но сио се сво јим гла сом – ма да не леп
шим од Ше ви ног, та ко да је и глас не бе сни це био мо жда пре пре ка да се охо ли 
Сла вуј њо ме за не се.

обич но су птицe пе ва чи пе ва ли под про зо ром гне зда пе ви ца, ко је су им се 
сви ђа ле, у же љи да оне по мо ле из гне зда бар сво ју ћу бу, свој кљун, да се ода зо ву 
са сво ја дватри нај дра жа, нај чу ве ни ја пи ска, цвр ку та.

Још са свим мла да, Ше ва не бе сни ца је по че ла че зну ти за слав ним Сла ву јем. 
Сва ке но ћи пе ва ла му је под гне здом, скри ве на у ка квом гу стом бу се ну тра ве, 
или у ком при зем ном жбу ну. при зи ва ла је пе смом бар је дан ње гов звон ки слог, 
али је уобра же ни пе вач упор но ћу тао. Из окол них гне зда ода зи ва ли су јој се ко
со ви, дро здо ви. Ме ђу тим, она је би ла пти ца чуд не на ра ви, би ло јој је сла ђе да 
она во ли не го да њу во ле и би ла је са свим мла да кад мо же ве о ма да се за во ли.

Ње но гне здо би ло је густ бу сен тра ве. не где да ле ко од ње не трав не ку ће 
ћу тао је онај Га вран за љу бљен у њу, ко ји ју је увек пра тио и стра жа рио да њу и 
но ћу по крај ње но га гне зда, под из го во ром да је чу ва од зми ја и гра бљи ви ца.

– Иди на ђи ка кву сте ну, испа вај се – го во ри ла је не бе сни ца за љу бље ној 
пти ци – Ме не чу ва мо ја не зло би вост, ни јед на звер ка, ни јед на пти ца ме ни зло 
не ми сли.
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– Ја те не чу вам од зла ко је пти це, већ од љу ба ви не ке ко ја те мо же уне сре
ћи ти, укра сти.

– онај под чи јим про зо ром пе вам, не ће ни ка да до ћи да ме укра де – ре че 
она ту жно.

Га вран је љу бо мор но ћу тао, а она до да де: – Чу јем да не да ле ко по сто ји ма
на стир пти ца, тво јих ро ђа ка – иди та мо и мо ли се и за се бе и за ме не.

Ста ром Га вра ну би ле су бол не те ре чи као псу чу ва ру кад би му го спо дар 
ре као да иде и дво ри не ког дру гог.

И она га зби ља ни је за ти ца ла не ко ли ко да на крај сво га гне зда. ако је оти
шао у мо на хе, по ми сли ла је не бе сни ца, пре ће би ти из же ље да ме ни уго ди, не го 
из по бо жно сти.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



925

Ше ву упи су ју у пти чи ји хор

у, на се љу пти ца где се ро ди ла не бе сни ца пти це су увек пе ва ле. пе ва ле су кад 
, се бу де, ка да се спре ма ју за сан. пе ва ле су кад су ту жне, кад су ве се ле. Њи хов 

сва ко днев ни раз го вор био је пе сма. Ме ђу њи ма би ло је мно го об да ре них пе ва
чи ца. пе ва ле су кад су уса мље не, али су се ра до удру жи ва ле и у хо ро ве. ка ко 
пти ца Ше ва не бе сни ца ни је има ла гне здо у гра њу, окол не пти це ни су је од мах 
за па зи ле и ни су је по зва ле да сту пи у хор и пе ва с њи ма, а чи ни ла им се и гор да и 
од већ за љу бље на у са мо ћу. а кад год би је ви де ли, би ла је под не бом са ма.

Јед ног див ног ју тра, пре гла са свих пти ца ра ни ли ца, од јек ну њен глас чак 
ис под не ба.

– За што мо ју су сет ку не по зо ве мо да пе ва са на ма? – упи та нај мла ђи ме ђу 
пе ва чи ма, кос, са бу кве у бли зи ни трав ног бу се на, где је не бе сни ца жи ве ла.

– не мо жеш је ни кад за те ћи у ње ном трав ном гне зду, ве чи то је под не бом. 
И кад да је упи таш!

– не во ли она да пе ва у дру штву. Ви ди те ли да је увек са ма – при ме ти јед на 
пе ви ца осред њег гла са.

– Ја ћу је упи та ти сад кад се вра ти с не ба – ја ви се по но во мла ди кос.
Сви се са гла си ше, и чим се рас пе ва на пти ца вра ти ла са ле та, кос прх ну до 

ње ног гне зда.
Без мно го уво да не стр пљи ви Koс из го во ри у јед ном да ху, као да от пе ва пе

сму: – Су сет ко, наш глав ни пе вач би же лео да се упи шеш у пе вач ки хор!
Ше ва је ра до сно при ста ла и од мах су прх ну ли до бу кве, где се тре нут но 

на ла зио пти чи ји ди ри гент. он у знак по здра ва ра ши ри ши ро ко кри ла, пе вач 
зва ни пр вак три пут прх ну увис, сва ка пти ца из хо ра от пе ва не ко ли ко сво јих 
оми ље них сло го ва. Њој је ср це то ли ко сна жно ку ца ло да се то и по ње ном ус ко
ме ша ном пер ју за па жа ло.

– Ми зна мо већ твој ле пи глас – ре че ди ри гент – али, ре да ра ди, от пе вај не
што што са ма же лиш.

Да ли да от пе ва оно што се чу је кад уз ле ће у не бо, сво је чу ве но лу, лу, да ли 
да из ве де не ко ли ко пе вач ких вра то ло ми ја, или да ти хо про је ца се ре на ду ко јом 
но ћу по зи ва оми ље ног Сла ву ја да се по ја ви из гне зда. од лу чи се за ту се ре на ду.

И нај бо љи пе ва чи су увек ма ло љу бо мор ни ка да им глас бу де до стиг нут 
или пре ва зи ђен гла сом дру гог пе ва ча, али не бе сни ца је за пе ва ла та ко не жно, 
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мол бе но, с до тад не чу ве ним гла сом, пе ва ла је не ку ме ло ди ју ко ју је упра во та да 
из ми шља ло ње но уз бу ђе но пти чи је ср це да је цео хор за не мео, за бо ра вио на за
вист, на так ми че ње с ње ним гла сом. Хо ро во ђа ју је кри ли ма за гр лио, а пр вак 
до дир нуо кљу ном њен кљун, гле да ју ћи је као да је пр ви пут ви ди.

осва јач ср ца зла то пе рих пти ца упи та: – Да ли би об да ре на пе ви ца хте ла да 
на иду ћем кон цер ту пе ва мо у ду е ту? Да га от поч не мо ти ме?

– За тим одав но че знем – од вра ти oна без ла жне сти дљи во сти.
– Јед ном бих и ја, об да ре на пе ви це, по ме шао свој про му кли глас са тво јим 

мла дим, звон ким, ако ти при ста јеш? – обра ти јој се пти чи ји ди ри гент, на што 
Ше ва од го во ри ра до сним лу, лу.

Сла вуј пр вак бли стао је од за до вољ ства. она је, по ред ди вље ња пре ма се би, 
по ред не жно сти, бу ди ла и за штит нич ко осе ћа ње, ка кво осе ћа ју ја ки пре ма сла
би ма, ста ри пре ма мла ди ма.

– Знаш ли пут до сво га гне зда кроз ово гу сто гра ње, ти ко ја са мо под не бом 
ле тиш? – упи та ди ри гент при ра стан ку.

она се осмех ну ско ро вра го ла сто и ре че, окр знув бр зо по гле дом Сла ву ја 
пр ва ка: – Вр ло га до бро знам, чак и но ћу.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



927

Со вин до жи вљај

круп но о ка се из не на да пре ну. Све су пти це по са ви ја ле ску те и од ма ра ју се 
или у гне зди ма, или у ра чва ма гра на. Спа ва ју и бес кри ле пти цељу ди. Све 

што иде на две или че ти ри но ге, што пу зи, што ми ли, што ле ти. Њен брат од 
стри ца, Ћук, шум ски стра жар, ја вља се је ди но с вре ме на на вре ме: про ре ђе ном 
шу мом ћук не два пут, па за тим по ду жи за стој, као кад ср це бо лу је па за стај ку је. 
Да је опа зио не што нео бич но, ја вљао би се уче ста ли је.

у окол ном гра њу ћу та ли су ње ни пр ви су се ди, ко со ви и сла ву ји, умор ни 
по сле ве чер њег концeрта. Љу ди, пти це за кр жља лих кри ла, та ко ђе се ни су чу ли, 
дав но су се вра ти ли са ли ва да и њи ва.

не где у бли зи ни лак шум. круп но о ка се при та ји. лак шум се по но ви и, 
сре ће ли њeнe, угле да сит ну пти цу ка ко пре ле ће од ста бла до ста бла, од гра не 
до гра не. као да се при кра да. ни је се ни ца – оне се бо је мра ка и спа ва ју не где у 
при зем ном жбу њу. ни вра бац ни је, он ни је за љу бљен у шу му, не вр зма се око 
др ве ћа ко је не до но си пло да. Сви су они око чуд но ва тих згра да где жи ве пти це 
за кр жља лих кри ла.

од јед ном, с не ба па де ма ло мут не све тло сти и круп но о ка опа зи Ше ву. 
от куд она у гра њу кад спа ва обич но у тра ви? а кад ни је у тра ви, он да је под 
не бом. Да, зби ља је Ше ва. ко ја ју је ну жда ис те ра ла из ми ри сне по сте љи це у 
тра ви и на те ра ла да кр ста ри по др ве ћу?!

круп но о ка је би ла вр ло, вр ло ста ра, за бо ра ви ла је дав но шта је љу бав, али 
је зна ла јед ну дру гу круп но о ку у обли жњој шу ми, ко ја је увек за не тим очи ма 
пра ти ла ко са, чи је је гне здо би ло на истом др ве ту. Си ро ти ца ни је спа ва ла ни 
да њу, кад оста ле со ве бар ма ло при дре ма ју, јер је кос да њу про ле тао ис пред 
ње ног гне зда, упра во по ред гра не за ко ју се ве чи то чвр сто др жа ла кан џа ма.

круп но о ка се на јед ном се ти ле по пе рог те тре ба ко ји је у по те су че сто пе вао 
гла сно као да не ког до зи ва. Сви ђа ло јој се ње го во пер је рас ко шних бо ја и ње гов 
глас јој је бу дио же љу да се от ка чи са гра не и да се по ме ша са дру гим пти ца ма. 
оста ле пти це из ње не бли зи не су о њој го во ри ле, чу ди ле су се тој ње ној по тре би 
да веч но бу де са ма, веч но ве за на о јед ну гра ну и зва ле су је уса мље ни цом.

За лу тав та ко ма ло у ми сли о сво јој за љу бље ној су сет ки, о рас ко шном те
тре бо вом пер ју, би ла је ча ском за бо ра ви ла на не бе сни цу, али је нов шум на њу 
под се ти. у том ча су је Ше ва би ла из не на да за ста ла пред гне здом Сла ву ја пр ва ка, 
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оног чи ји се глас увек нај ја сни је чуо у хо ру гла со ва. Чу чи не бе сни ца на гра ни, 
ни же Сла ву је ве, и не тре ми це гле да у ње го во гне здо. круп но о ка са жа ље њем 
по ми сли да је и ту, у не бо за љу бље ну пти цу, љу бав по ве ла у шум ску по мр чи ну, 
на др во где се ше ве ни ка да ни су гне зди ле, она ко ја је во ле ла ви си не са да је би ла 
та мо где јој ни је ме сто.

Сла вуј се у гне зду про ме шко љи, а пти ца не бе сни ца ко ја је жу де ла да га ви ди 
и да он њу угле да под сво јим гне здом, му ње ви то из би из над там них кро шњи и 
од ле те у прав цу не бе ског ок ца ко је се у ви си ни ви де ло.

Вра тив ши се у сво је трав но гне здо, не бе сни ца при ме ти да украј ње га сто ји 
онај за не ти Га вран ко ји се че сто и ла ко за љу бљи вао у све пти це. Ње га, ко ји је 
био ско ро при ко ван за зе мљу, ко ји без на по ра ни је мо гао пред у зе ти ду жи пут, 
др же ћи се ви ше зе мље не го не ба, као на па кост су при вла чи ле пти це ко је ви со ко 
ле те, пти це бр зе ко је су би ле у ста њу да бр зо из бег ну ње го ву бли зи ну. не бе
сни ца га се ни је пла ши ла, али се и увек не ла год но осе ћа ла крај би ћа ко је ни је 
мо гло да уз ле ти ни сто ти део ње них уз ле та. ни је јој се сви ђао ни ње гов цр ни 
огр тач, ма да је био сја јан, као од атла са.

– За што се – упи та га она – ма ло не од мо риш? Ду го је до зо ре.
– Чу вам, не бе сни це, око те бе стра жу, – од го во ри као и увек Га вран.
– не бо на да мном чу ва ми стра жу. – од го во ри му она као и увек.
– не бо је ви со ко. оно и не зна за те бе. а у шу ми има гра бљи ви ца.
– Ја се њих не бо јим, оне ме во ле.
– не бе сни це, ја те и чу вам од њи хо ве љу ба ви!
Ше ва се се ти ка ко је њој кад са мо за чу је глас пр ва ка и окр зну за не тог Га

вра на кри лом, ви нув се под не бо, иако се зо ра тек на ја вљи ва ла.
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пти це мо на си

пти це мо на си, вра не и га вра ни, у за ви ча ју Сла ву ја пр ва ка и Ше ве не бе
сни це, жи ве ли су у свом пти чи јем ма на сти ру, за кут ку че ти на ра не да ле

ко од по ве ће шу ме. као др ве ни хра мо ви, њи хов ма на стир се са сто јао од пу но 
бо ро вих ви со ких ста ба ла, твр дих као да су од ка ме на, зби је них, те је ма на стир 
цр них пти ца зби ља до ча ра вао из глед људ ских бо го мо ља. Ти че ти на ри гра на ли 
су се гу сто при вр ху и гра ди ли не ку вр сту кро ва.

Тај че ти нар ски про пла нак био је из два де ла: пр ви део по де љен уском пу
та њом био је не ка вр ста пу та, ко јом је про ла зи ла, бо ље ре ћи про тр ча ва ла сит на 
ди вљач, зе че ви, ве ве ри це, ли си це. Ме ђу мо на хи ња ма нај ста ри ја је би ла Древ на, 
са свим цр на, ма ло хро ма, ко ја је пам ти ла вре ме кад је ве ли ки гра ди тељ по ди
зао ма на стир.

Цр не пти це у том бо ро вом ма на сти ру, мо на хи ње и мо на си, ни су во ле ли да 
бу ду увек за јед но, као врап ци, и ви ше им је го ди ла уса мље ност као про ду хо
вље ним би ћи ма. Че сто си могаo ви де ти у по љу око ма на сти ра уса мље ну мо на
хи њу или мо на ха. Мо жда су се и та ко у хо ду мо ли ли или про сто ужи ва ли да 
слу ша ју ти ши ну. а око ма на сти ра ње је до и ста би ло. Сит ни цвр кут, би ли са ње, 
ху ка ње из бу ко ве шу ме рет ко би кад у ма на стир до пи ра ли.

Иако су се по све ти ли са мо ћи и раз ми шља њу, и ма да су сви има ли јед но ли ко 
цр но оде ло, и сли чан жи вот у ма на сти ру, ра до ва ли су се кад им не ка дру же љу би
ва пти ца на вра ти у ма на стир. Ра до је уле та ла у по лу та му ма на сти ра по не ка пти ца 
ве се љак. Че сто им је на вра ћа ла не ка чав ка из око ли не, по на вља ју ћи јед ну исту 
реч или га чу ћи. До га ђај за мо на хе, ко ји су ма хом жи ве ли у са мо ћи, би ло је и то 
кад ку ка ви ца, уме сто да оста ви ја ја у шум ском гне зду, оста ви их у гра на ма ма на
стир ских је ла и бо ро ва, а јед ном га је оста ви ла у сте ни где се Игу ман од ма рао.

Га вра ни у ма на сти ру чи ни ли су се јед на ки по све му, јер су сви би ли об у че ни 
у цр но, али су се по на ра ви ипак по ма ло раз ли ко ва ли. не ки мла ди га вран, ско ро 
у де ти њем уз ра сту, во лео је пред зо ру да за грак та. Мо жда да би оста ле бу дио, или 
про сто му је би ло при јат но да се та ко огла си, као што не ки љу ди во ле да по дра
жа ва ју ту ђе гла со ве. До бро ћуд ни Игу ман ни је ни пре ма ње му био строг.

не ко ли ци на њих је во ле ла да ра ди не ку вр сту гим на сти ке, ко јом се обич но 
ба ве пти це чим се про бу де, ши ре кри ла, гла ча ју кљу но ве о ко ру бо ро ва. не ки 
су во ле ли да у са мо ћи то ну у се бе.
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До ла зи ле су у ма на стир вра не ко ји ма се у жи во ту до го ди ка ква не сре ћа јер 
су је ди но ту мо гле на ћи ми ра. Вра на Древ на се по ву кла у ма на стир кад су јој 
се о ски де ча ци слу чај но пре би ли но гу. Та ко увек би ва кад до жи виш не ку не сре
ћу, по вла чиш се у се бе, у ти ши ну, у са мо ћу.

Ско ро ни ко од мо на ха и мо на хи ња ни је био од у век у ма на сти ру. обич но, 
по ред по бо жно сти, у уса мље ност се по вла чи под ста рост или по сле не ког не
срећ ног слу  ча ја. Древ ни, као још не ким мо на хи ња ма, би ло је до зво ље но да 
по не кад оду на крат ко из ма на сти ра да по се те де цу или ро ди те ље. Древ на је 
по не кад и кри шом из ла зи ла из ма на сти ра, али си је мо гао пре по зна ти и по 
хро мо сти и по вр ло сјај ном кљу ну. она је над гле да ла чи сто ћу у де лу ма на сти
ра где су жи ве ле мо на хи ње. Тај по сао у одељ ку мо на ха ра дио је Га вран зва ни 
Ћу та ли ца. у ма на стир га је до ве ло то што ни је во лео да мно го го во ри. Ве ро
ват но је и ње га не ка не во ља до ве ла у ма на стир. Та ко увек би ва кад ни си ро ђен 
да жи виш сам у све ту, на из глед ма лом, а у ства ри бес крај но ве ли ком ка кав је 
свет, ма био он и пти чи ји.

Древ на је во ле ла да по сма тра ра ђа ње Ме се ца, а и да га дру ги по сма тра ју, па 
их је обич но све са зи ва ла. Древ на јед ном до вик ну за мо на ше ном Ћу та ли ци:

– Ско ро ће ве чер ња мо ли тва!
– Ско ро ће Ме сец – од вра ти он – са мо ја му се одав но не мо лим.
– Ху лиш на све то бо жан ство.
– ни бо жан ства ни су пра вич на.
Раз го вор пре ки де ста ре ши на ма на сти ра, Игу ман, ко га су сви зна ли по ње

го вом ви со ком чи ну. ко ра чао је круп но, ста зи цом.
– но ћас ће нам Ме сец по ка за ти це ло ли це. не ка Зво нар са зо ве све мо на хе 

на мо ли тву.
Зво на рем су зва ли не ког ста рог Ћу ка. ка ко у ма на сти ру цр них пти ца ни је 

би ло зво на, Ћук, про зван Зво на рем, сво јим је хук та њем са зи вао на мо ли тву. 
он је од у век био при ја тељ мо на ха. Ње му је ноћ ви ше го ди ла не го дан и јед но
став но га ка ње га вра на му је би ло бли же од уза вре ле зво ња ве пе ви ца. Игу ман 
га је по звао да жи ви на кро ву ма на сти ра, у ли шћу че ти на ра и вр ши слу жбу са
зи ва ча сво јим хук та њем. Ме сец тек по ка за че ло, а са кро ва ма на сти ра чу ше се 
три про дор на ху ка. на тај по зив мо на си се ста ше са би ра ти са ма на стир ског 
има ња, из сво јих ће ли ја, са по то ка ко ји је звон ком ху ком гр лио ма на стир. про
стор из ме ђу ма на стир ских сту бо ва пре кри ка лу ђер до ка лу ђе ра.

– За гр ли те се у знак сло ге и љу ба ви и по љу би те – чу се игу ма нов глас и од
мах за тим ла ки шум кри ла и кљу но ва ко ји су се до ди ри ва ли.

– по на вљај те за мном мо ли тву – опет по зва Игу ман.
на ста ти ши на иш че ки ва ња и Ме се че во ли це се већ бла го на сме ши на мо на хе.
– Ве ру је мо да Ме сец ко ји до ђе ве че рас да се с на ма мо ли има без број сво

је бра ће у све ту не бе са, иако их не ви ди мо.
– Ве ру је мо – од јек ну под сво дом ма на сти ра гла сно и у ср цу мо на ха сва ка 

Игу ма но ва реч.
Ве ру је мо да се сва ког ча са ро ди не где но ва зве зда и да не где ви ше ста рих 

уга сне.
Mонаси и то по но ви ше.
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– Ве ру је мо да је не бо огром на зе ни ца оно га ко ји нас је ство рио и да се ниг
де не мо же мо са кри ти од те зе ни це.

Мо на си и то по но ви ше при се тив ши се у стра ху сво јих вољ них и не вољ них 
гре хо ва.

– Мо ли мо се за ду ше свих пти ца, и за мо на ше них, и пе ви ца, и оних ко је се 
на на си ље спре ма ју.

И ту мо ли тву сви у ма на сти ру по но ви ше.
– Мо ли мо да гром ми мо и ђе сту бо ве на шег ма на сти ра, а же га тра ву жељ ну 

ро се. – И то су сви од свег ср ца по но ви ли, а осо би то мо ли тву за ро су, јер се 
пти це, као и тра ве, ро сом по је.

по сле мо ли тве, сви су се мо на си осе ћа ли ра до сни, мир ни, као ро сом уми
ве ни. они ни су раз го ни ли ни врап це ни се ни це ко је су се вр зма ли око ма на
сти ра, и за то што су у ње му има ле и по зна ни ца, а ни ле те ти ни су мо гле ви со ко, 
па им је го ди ло хо да ње по око ли ни. по не ка мо на хи ња би им ус то ба ци ла по 
ша чи цу ра зних зр на ца, чу ва них за зи му, са су ше них бу би ца, пло до ва.

Јед ном, не ке вра не мо на хи ње, ко је су по сло ва ле на по то чи ћу, при ме те Ћу та
ли цу не да ле ко од се бе ка ко пре ђе по ток и упу ти се пре ма шу мар ку ку да мо на си 
ни су за ла зи ли ни због по сла, ни због мо ли тве, ни ти да про сто уса мље ни про
хо да ју. Мо на хи ње су се бр зо ус пе ле до ма на сти ра и по тра жи ле Игу ма на. он је 
за ми шље но хо дао по хра му. Ба ну ле су пред ње га и нај мла ђа је уз бу ђе но ре кла:

– оче Игу ма не, ви де ле смо на шег Ћу та ли цу ка ко пре ђе по ток и уда љи се бр зо 
у су сед ну бу ко ву шу му, као кад се бе жи. Тре ба ли тр ча ти за њим и вра ћа ти га?

Игу ман од го во ри су мор но:
– Ство ри те љу све та ни су по треб ни мо на си ако он ни је њи ма по тре бан. 

Вра ти те се ми рио по слу или мо ли тви.
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Га вран сто го ди шњак

Зва ли су га Сто го ди шња ком. За те кли су га на све ту сла ву ји из свих окол них 
це ста, ко со ви и врап ци, се ни це, чак и ше ве ко је ду го жи ве, из обли жње шу ме. 

И ду го веч ни јим пти ца ма се чи ни ло да он по сто ји од ка ко је све та и ве ка. про
цеп у ко ме је он ста но вао пти це су зва ле Га вра нов ка мен.

ка ко је ду го жи вео, имао је низ ро ђа ка га вра на и вра на у то ме кра ју. Игу
ман пти чи јег ма на сти ра, и сам ста рац, био му је си но вац. Вра на учи те љи ца 
пти чи је шко ле би ла му је се стра од стри ца. осе ћао се по не кад као тво рац све га 
око се бе. Имао је и си ја сет да љих ро ђа ка. Чу ве ни Га вран ко ји је умео да из го ва
ра не ке људ ске ре чи и знао шта оне зна че, био му је не ка кав да љи си но вац.

по зна вао је он и вра ну мо на хи њу, вра ча ру, ко ја је суд би ну пти ца мо гла по
го ди ти по бо ји пер ја, по об ли ку кан џи. Ме ђу со ва ма, ко је су исто та ко би ле ду
го веч не, имао је до ста по зна ни ца и од ле тао им је че сто на раз го вор, јер оне 
због сла ба ви да ни су мо гле да ле ко са гра не на ко јој су жи ве ле.

Ма да се ни је уда ља вао ду го са сво је сте не, до бро је по зна вао окол ну ја ру гу, 
ко ја је де ли ла ње го во на се ље од људ ског. За то је увек мо гао при ме ти ти пти цу 
на људ ској оба ли ја ру ге, би ло кад им до са ди мо на шки жи вот па бе же из пти чи
јег ма на сти ра, би ло што се за гле да ју у пти цу са дру ге стра не ја ру ге. при ме тио 
је јед ном не ког свог мла дог ро ђа ка ка ко је по ку шао да по бег не из ма на сти ра 
ка да му је до са дио мо на шки жи вот.

Са ви си не сво је ста ро сти гле дао је са са жа ље њем на крат ко веч не сит не 
пти це ко је су зна ле са мо пи ју ка ти. ни он, до ду ше, ни је имао бог зна ка кав глас, 
али му је био сна жан и мек. За то се ди вио пе ви ца ма, осо би то сла ву ји ма и ше ва
ма. Мо жда и због ле по те гла са, ње го ва љу би ми ца би ла је Ше ва, ко ја је жи ве ла у 
трав ном при зем ном гне зду, бли зу ње го ве пе ћи не. она га је као бу дил ник опо
ми ња ла кад тре ба да се бу ди.

Био је ста ри Га вран ра до знао, као што су обич но ра до зна ла ста ра би ћа. ка ко 
ни је бог зна шта сам до жи вља вао, за ни ма ло га је шта се дру гим пти ца ма до га ђа, 
жи ве ћи не ка кав њи хов жи вот, као што ро ди те љи жи ве, под ста рост, жи вот сво је 
де це. За то је наш ста ри Га вран био не ка вр ста птич јег ле то пи сца. ни је на рав но 
бе ле жио, као ле то пи сци, не ким зна ци ма ва жне до га ђа је, али их је пам тио. као 
ни дру гим ста рим би ћи ма, ни је му се бог зна шта лич но до га ђа ло, али је умео да 
жи ви жи во том дру гих би ћа око се бе, да се ра ду је њи хо вим ра до сти ма.
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Био је он до бар, ве ли ки по сма трач – био је не ка вр ста пти чи јег бо та ни ча ра 
и зо о ло га. Знао је мно го о пти ца ма, осо би то о ла ста ма. оне су има ле ку ћи це по 
сте на ма, или под стре ха ма људ ских ку ћа, ко је је мо гао да ви ди са сво је сте не. 
Знао је да ла сте ле те бр зо као му ње, да ле те са мо да њу, да се не за ле ћу из над ви
со ких пла ни на, за ди мље них гра до ва, да ле те ра до око зво ни ка се о ске цр кве 
ко ја се бе ле ла не да ле ко, у људ ском на се љу. За па зио је да кре ћу на се о бу са те ле
фон ских жи ца не да ле ког се ла, да по ле ћу све за јед но као вој ска кад кре не.

Јед ном је са обли жње сте не пред ње га па ло гне здо ла ста ви ца, глад них, 
отво ре них уста. он им је на хва тао не ко ли ко бу би ца. пам тио је ка ко је јед ном 
не ка хра бра ла ста од бра ни ла од ја стре ба не ку ста ру вра ну. Це нио је он њи хо ву 
хра брост и чу дио се ка ко оне увек пред о се те ле по вре ме. Бу ду ћи увек сам и без 
за ни мљи вих лич них до жи вља ја, ужи вља вао се у жи вот дру гих пти ца, сво јих 
су се да. нај ми ли ја му је би ла Ше ва, ко ја је жи ве ла у трав ном гне зду ис под ње го
ве сте не. при су ство вао је ње ном осло ба ђа њу из љу ске ја је та у ко јем се ро ди ла и 
пра тио је за тим ка ко је ра сла.
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Се о ба ла ста

не да ле ко од сто лет ног Га вра но вог ста бла и од јар ка ко ји је де лио на се о би ну 
пти ца од се о ских ку ћа ишао је кол ски пут и из над ње га, ве за не за сту бо ве, 

пру жа ле су се те ле фон ске жи це где су ла сте су сет ке др жа ле сво ја по се ла. на 
жи ца ма, оку пља ле су се и оне ис под стре ха људ ских згра да, и оне ко је су жи ве ле 
у про це пу сте на или ду пља ма др ве ћа.

по чет ком оне је се ни, кад сe не бе сни ца би ла тек из ле гла, не бом су ви ше 
не го ика да про ла зи ли ка ра ва ни ждра ло ва, по ре ђа ни у клин ка ко би се лак ше 
про би ја ли кроз ва здух. про ла зио је цео сне жни облак ди вљих гу са ка ко је су се 
чак са не ба чу ле. про ла зи ла су ја та не ких сит них пти ца, са зе мље се ни је да ло 
од ре ди ти ко је су. Љу ди, или ка ко су их ла сте зва ле – пти це за кр жља лих кри ла, 
гле да ју ћи у не бо, ша ре но од пти чи јих jата, за кљу чи ва ли су да, док не кре ну ла
сте, не ма још је се ни. пти це ко је су оста ја ле у за ви ча ју та ко ђе су ра до зна ло по
сма тра ле не бо, ту жне, јер кад све пти це оду, би ће у шу ми пу сто, чу ће се са мо 
жа гор њих, ви ше ве за них за зе мљу не го за не бо.

али јед ног, ни ма ло је се њег да на, осва ну на те ле фон ским жи ца ма низ ла ста 
оде ве них све ча но, као да су опер ски пе ва чи. Бе ли као уштир ка ни груд ња ци, 
бли ста ли су на сун цу, оштро од у да ра ју ћи од све ча них атла сних ду го ре пих ка
пу та. Док су све та ко на јед ном из и шле, очи глед но је би ло да се и оне спре ма ју 
на пут, не што јед на дру гој до цвр ку та ва ју ћи.

као и сва ке го ди не пред од ла зак, пред све ча ни уз лет, спре ма ле су се да 
одр же тра ди ци о нал ни кон церт за пти це ко је су оста ја ле.

Ви де ћи их та ко па рад но оде ве не, по ре ђа не по жи ца ма, ста ле су се оку
пља ти и пти це ко је зи ми оста ју у шу ми. оне су за по се да ле жбу ње и ви со ке 
гра не. Ве ли ке пти це за кр жља лих кри ла, љу ди, по и зи ла зи ли су на пра го ве, 
окру же ни сво јим пти ћи ма, чи ји гла со ви су би ли ви со ки, гла сни као у ла ста. 
Из не на да се ди же у ва здух јед на од ла ста пут ни ца, по здра вља ју ћи кри ла ту пу
бли ку ра до сним:

– Вирб – верб – ви де вит, вирб – вирб – ви де вит!
по сле по здра ва, исто се та ко цвр кут на гло спу сти. овај уз лет био је знак да 

по чи ње кон церт ка кав су ла сте обич но одр жа ва ле пред се лид бу. ла ста, гим на
сти чар ка, сле те са жи ца, ди же се ма ло у зрак и ста де ши ри ти и ску пља ти кри ла, 
а кад се вра ти на жи це, сва пти чи ја пу бли ка ју је убр за ним за ма си ма кри ла 
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по здра ви ла, јер су се пти це из пу бли ке бо ја ле да из не на да мо же па сти на зе мљу. 
Ста ри сто го ди шњак Га вран до вик нуо је са сво је сте не:

– До ста, па шћеш!
И као да га је по слу ша ла, по че ла је ле пр ша ти у ва зду ху, из вр ћу ћи се на ле ђа, 

на гло спу шта ју ћи на зе мљу и за тим опет му ње ви то уз ле ћу ћи. Ди гла се бу ра у 
гле да ли шту. пти це са мо што ни су по ло ми ле кри ла тап шу ћи јој.

по сле ње су и оста ле ла сте пут ни це по ле те ле са жи ца и за јед нич ки, исто
вре ме но, по но ви ле ту за вр шну тач ку. Чи ни ло се да их је ви хор за ле пр шао и да 
ће их од не ти. Та ко за ле пр ша не су се и ди гле ви со ко под не бо. пти це зи мов ке 
су још ду го рас ту же не гле да ле за њи ма. Шу ма се од јед ном учи ни ла пра зна. не ки 
по ле тар ци су по ку ша ва ли да из во де ве шти не ла ста пут ни ца, али су па да ли раз
би је них кљу но ва, по ло мље них кри ла.

Љу ди, пти це за кр жља лих кри ла, ду го су још на пра го ви ма ку ћа ста ја ли гле
да ју ћи пут ју га и, ка ко су се ла сте уз ви ле вр ло ви со ко, за кљу чи ва ли су да ће их 
пра ти ти ле по вре ме.

ла сте из шум ске ко ло ни је, где је Ше ва не бе сни ца би ла ро ђе на, упу ти ле су се 
као и сва ке го ди не пре ма афри ци. ле те ле су ви со ко, али се њи хо во: Ви – вит – вит, 
до бро чу ло, као и пре пла ше но: Цер – цер, кад би им пут пре се кло ја то не по зна
тих пти ца.

ка ко су ле те ле пре ко сто ки ло ме та ра на сат, пред ве че су већ би ле на оба ли 
мо ре у за ко јег је тре ба ло пре ле те ти. али по што ни су сме ле пре ко во де но ћу, 
спу сти ле су се на окол но ра сти ње да пре но ће. Има ју ћи из ван ред но оштар вид, 
мо гле су ви де ти на да ле ко, те су опа зи ле да их на дру гој оба ли већ че ка ју пти це 
африч ке и пти це дру гих кон ти не на та с ко ји ма су про шле зи ме дру го ва ле.

Те но ћи ла сте се ли це ни су го то во ни спа ва ле, је два че ка ју ћи зо ру да по ле те 
пре ко мо ре у за. пре ко но ћи би ле су при сти гле и не ке ди вље гу ске и ждра ло ви, 
па су сви за јед но прх ну ли сво јим ша ре но пе рим, ду го но гим, ср по но сим при ја
те љи ма. Чу ли су се и из да љи не мно ги пти чи ји гла со ви, ви де ле се мно ге жар ке 
бо је. на африч кој оба ли до че као их је чи тав са јам пти ца.
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Шта је ла ста пут ни ца ви де ла у афри ци

от при ли ке кад су се ла сте вра ти ле из афри ке, Вра на учи те љи ца за вр ши ла 
је ча со ве у сво јој шко ли и за мо ли ла ла сте да одр же пре да ва ње ње ним уче

ни ца ма где пти це не се ли це не ће ни ка да до спе ти. ла сте пут ни це су је два до че
ка ле да мо гу ко ме ис при ча ти сво је до жи вља је у афри ци.

пти ца на пре да ва њу би ло је мно го, до ле те ле су и оне из да ле ка ко је ни су 
жи ве ле у око ли ни ма на сти ра. ла ста ко ја је одр жа ла пре да ва ње има ла је при по
ве дач ког да ра да за сме је. упи та ла је пр во оку пље не пти це:

– ко зна ко ја је нај ма ња пти ца на све ту?
– ариш – до вик нуо је вра бац.
– ов де код нас мо жда, али та мо, где смо ми ла сте би ле, ко ли бри је нај ма ња 

пти ца.
– Да ли је круп ни ји бар од стр шље на? – ја ви се још је дан ра до зна ли вра бац.
– Ипак је ма ло ве ћи – од го во ри ла ста пре да вач. – а зна те ли ко ја пти ца та мо 

но си ја ја круп на као овај облу так по крај ме не?
– а ко ли ка је он да та пти ца? ко ли ке су јој но ге, ко ли ка су јој кри ла? За што 

та квих сме шних пти ца не ма и код нас?
ла ста, ко ја је пра ти ла го вор ни цу, об ја сни да се та круп на пти ца зо ве ној.
не ка мла да ја ре би ца се за чу ди, ка ко то да та ко ве ли ка африч ка пти ца мо же 

има ти та ко ма ло име?!
ла сти но пре да ва ње се бр зо пре тво ри ло у раз го вор, у гра ју. Мно ге пти це 

су пи та ле има ли у афри ци па са, зми ја, је же ва, има ли стр шље но ва и оса.
пи та ња је би ло та ко мно го, та ко су би ла раз ли чи та, и сме шна и те шка, да 

ни му дри га вра ни не би мо гли на њих од го во ри ти.
пре да ва чи ца ла ста умо ри се и ре че да је глад на и да се мо ра вра ти ти у сво је 

на се ље, да се од мо ри и ру ча. Ше ва је по зва к се би у го сте, по ну ди јој сво ју трав ну 
по сте љи цу, га вра ни јој по ну ди ше над стре шни це у сте њу, али је она во ле ла да 
што пре оде ку ћи, обе ћав да ће уско ро опет до ћи у ма на стир.
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Дан пу ног ме се ца

пти це, ко је су жи ве ле у сте на ма око ма на сти ра, про сла вља ле су увек дан 
пу ног ме се ца – дан кад се Ме сец ја ви нео кр њен. Био им је он не ка вр ста 

бо жан ства ко је их је с вре ме на на вре ме по се ћи ва ло. у част пу ног Ме се ца, ка да 
им је то бо жан ство по ка зи ва ло сво је це ло ли це, пти це то га кра ја су при ре ђи ва
ле све ча ност, где су го во ри ле сти хо ве у част ње му. Мо на си су по и зи ла зи ли та да 
из сво га че ти нар ског ма на сти ра, пти це апо те ка ри це из апо те ке, и по лу сле пе 
со ве су се при бли жа ва ле ме сту ода кле ће се Ме сец по ка за ти, а и Га вран Сто го
ди шњак је до ла зио у ма на стир да са Игу ма ном за јед но по сма тра ту све ча ност.

За њу се ни су из во ди ле ни ка кве за ба ве, ни је пра вље на по зор ни ца. Сва ка 
пти ца за се бе се при пре ма ла за ту све ча ност. Сва ка за се бе уве жба ва ла је глас. 
Јед не су се нат пе ва ва ле са жу бо ром по то ка, дру ге са зу ја њем во де нич ног ви тла, 
а све буд но па зе ћи да ли им се за о бљу ју Ме се че ви обра зи, а они су као за па кост 
увек спо ро на ра ста ли. Тих да на иш че ки ва ња, са мо се о то ме го во ри ло, и са мо 
се ти ме по здра вља ло.

Та ман им се учи ни пун је, а јед на до брог ви да по ви че:
– не до ста је још је дан ко рак.
Су тра дан дру га опо ме не:
– Тре ба још јед на обр ви ца!
Ме сец је у том кра ју из ла зио иза бла го за о кру гље ног бре га на ко ме ни је би ло 

др ве ћа и за па жао се чим му се по ја ви че ло. оно се нај зад по ја ви, цр ве но као ср це 
у цр ве не лу бе ни це.

– Да поч не мо? – за пи та пр вак.
– Да поч не мо, јер мо же по че ти да се кр њи – до да де дру ги.
– но ћас ће це ле но ћи би ти пун – до вик ну тре ћи.
оку пље не пти це за пље ска ше кри ли ма, као кад у по зо ри шту за пље ска ју 

ру ка ма, што је био знак да се че ло оче ки ва ног бо жан ства по ја ви ло. Сав пре део 
по стао је по зор ни ца. пти це су ки ти ле гра не као бал ко не са ко јих су по сма тра
ле све ча но ди за ње оче ки ва ног бо жан ства. Ње го во ли це по сте пе но је по ста ја ло 
све ма ње, али све све тли је, ру ме ни ло с ње га се по вла чи ло, а пе ви це су већ уве
ли ко пе ва ле:

– Че ло ти је све тло као зо ра.
– Че ло ти је та јан стве но као ду бок кла де нац.
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Ста ри је пти це су хва ли ле ње го ве пу нач ке обра зе.
– Да си нам жив и здрав – до ви ки ва ле су.
– не мој до ју тра коп ни ти!
пти це са гра на, ма да мо ље не да се не ме ша ју у све ча ну пе сму, ипак су се 

ме ша ле. Чи ни ло им се да бо жан ски гост упра во у њих гле да.
За ђи у гра не да се ма ло од мо риш! ноћ је ду га и не бу не ма кра ја. ле зи ме ни 

на кри ла, да те ма ло по љу шкам – зва ла га је не ка сит на пти чи ца.
а он је до сто јан стве но, без ијед не ре чи, ишао сво јом пу та њом. као сва ко 

би ће ко је ви ше при па да не бу не го зе мљи, чи ни ло се да стал но сто ји на ме сту, а 
ипак је од ми цао.

– Ме сец је као жи вот – при ме ти Га вран Сто го ди шњак, – чи ни се као да 
сто ји на ме сту, а ипак од ми че.

пти це су и да ље пе ва ле све ча не пе сме, а пу бли ка, не по зна те не ке пе ви це, 
до ви ки ва ле:

– Сад се наш све тли гост сме ши на нас.
а он као да у не бо уто ну, да се као гру мен ле да ис то пи – не ста де. у шу ми 

по ста де су мрач но, го то во ту жно.
не бо по бле де као да се оне све сти. Је ди но је жу бор ре ке опо ми њао да жи вот 

још тра је.
а не где, иза ма на сти ра, пти це ко је је ви ше за ни ма ла зе мља не го не бо, ве се

ли ле су се на свој, ре кло би се де чи ји на чин, так ми чи ле су се ко ће пре до ле те ти 
до сво га ме ста, ко ће ви ше уз ле те ти. Би ло је то као кад се од ра сли рас ту ре са 
ва ша ра, а де ца оста ну да се још ма ло про ве се ле. Врап ци су је дан дру гом за да
ва ли за го нет ке:

– ка квих све пти чи јих гла со ва има?
– Има га ка ња, пи ју ка ња, кво ца ња, ши шта ња, гу ка ња, грок та ња.
Дру ги так ми чар би ре као:
– Има зу ја ња, бру ја ња, цви ље ња.
Тре ћи би пре ки нуо:
– Има их му шких, жен ских, гла со ва пе тло ва, гла со ва жа ба.
Док су се врап ци та ко над ме та ли, па дру гом кра ју су се за да ва ле за го нет ке. 

ка ко се зо ве ва тра ко ја се ују тро упа ли па не бу? То је ис ко ри стио не ки мла ди 
га вран лу та ли ца и ис крао се на дру гу стра ну по то ка где су жи ве ле пти це за кр
жља лих кри ла.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



939

не по зна ти го сти

у ,до ба кад се се ли це вра ћа ју са ју га, у ма на сти ру су по че ли да ни чу ку ку рек, 
,ба би но уво, ја гор че ви на. Њих је би ло на ро чи то мно го око сте не где је но

ћи вао Игу ман. Чи ни ло се да су се зве зде спу сти ле на зе мљу.
Јед ног ју тра Игу ман при ме ти чуд но ват цвет у пу ко ти ни сте не где је он бо

ра вио но ћу. по ђе да га убе ре, али док он не ко ли ко пу та за ко ра чи, цвет се ство ри 
на дру гом ме сту. Игу ман кро чи та мо, али чуд ни цвет се, као да је до био кри ла, 
ство ри у ра чва ма јед не ма на стир ске је ле и, што је још чуд ни је, про го во ри пти
чи јим гла сом и пре ле те на жбун ли ста лог гло га. на Игу ма но ву сре ћу уско ро 
до ле те јед на вра на ко ја је код Вра не учи те љи це не дав но би ла за вр ши ла пти чи ју 
шко лу. Игу ман јој по ка за нео бич ни цвет.

– То, Игу ма не, ни је цвет, то је пти ца, мно го их та квих има у афри ци. Си гур
но се би ла при дру жи ла у афри ци ја ту се ли ца кад су се вра ћа ле на се вер у до мо
ви ну. – по том из го во ри не ко ли ко сло го ва ко ји су ко ли бри ју об ја сни ли да се на
ла зи у за ви ча ју се ли ца, ко је су је до ве ле на се вер до пти чи јег ма на сти ра. За тим 
је упла ше ну сит ну пти чи цу узе ла под кри ла и од не ла до по то ка да се на пи је во де, 
а за тим у пти чи ју апо те ку, где су јoj го лу би це да ле зр на ко ја су се ли це до не ле 
из афри ке, обе ћа ва ју ћи јој да ће је у за ви чај вра ти ти јед на од вра на ко ја пр ва 
по ле ти ту да по ле ко ви та зр на за апо те ку.

али, не на да но ме го сту се сви де ло у ма на сти ру. Бр зо се спри ја те љи ла са 
сит ним пти ца ма ко је су се вр зма ле око ма на сти ра, врап ци ма, се ни ца ма, ца ри
ћи ма. Игу ман јој је дао ку так у сте ни где је он но ћи вао. Вра на учи те љи ца ју је 
на у чи ла шта зна че цвр ку ти ко ји се чу ју нај че шће у кра ју пти ца где се нео че ки
ва но на шла.

Игу ман се већ при пр вом су сре ту с њом спри ја те љио, играо се с њом као 
де да са уну ком, љу шкао је на дла ну, до зво ља вао да му се пе ње на ра ме на, на гла ву. 
ку да би ишао, со бом ју је во дио. а ка да би ко ја вра на у око ли ни сте кла уну чи ће, 
ко ли бри би их за ба вљао.
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Шко ла је зи ка

Био је на по ља ни из ме ђу бу ко ве и хра сто ве шу ме са јам пти ца из нај бли же 
око ли не. Јед на дру гу по зна ва ле су бар из ви ђе ња, јед на дру гу мо гле су бар 

из да љи не пре по зна ти по бо ји гла са, пo ме ло ди ји пе сме. али, на са јам су до шле 
и пти це из да љих шу ма, да љих про пла на ка и по ља на. Ма ка ко да су се рет ко ви
ђа ле, ипак су све мо гле раз у ме ти цвр кут по здра ва јед не дру ги ма. али, ако би 
ко ја из око ли не ма на сти ра упи та ла до шља ки њу, пти цу дру гог пле ме на:

– Је су ли шу ме код вас већ по че ле жу те ти? 
она би од го во ри ла:
– Да, у на шем кра ју има ве ли ко је зе ро. Ја сам из Зе ле ног Је зе ра. а ка кве су 

бо је ва ша је зе ра и ба ре?
Са го вор ни ца би од го во ри ла ка ко у ње ном кра ју има ле пих про пла на ка. 

он да би го шћа прх ну ла да ље ви де ћи да јед на дру гу не раз у ме ју. ако би Вра на 
ка лу ђе ри ца упи та ла не ку до шља ки њу ко ја се ни је са вра на ма ме ша ла и ни је 
зна ла њи хов је зик:

– Има ли у ва шој око ли ни ка кав ма на стир?
До шља ки ња би од го во ри ла:
– Да, и ја во лим во де ни це, ми рис бра шна и ме ки ња.
Та ко, уме сто да се по раз го ва ра ју, спри ја те ље, об у зи ма ло их је не при јат но 

осе ћа ње, као пут ни ка у зе мљи чи ји је зик не по зна је. Да би бо ље јед на дру гу 
раз у ме ле све гла сни је су цвр ку та ле, пи ска ле, пе ва ле, ми сле ћи да ће та ко јед на 
дру гу бо ље схва ти ти – као што љу ди из на ро да ви чу ка да се са стран цем раз го
ва ра ју. За то се у јед ном тре нут ку чу ло сто пи са ка, зви жду ка, цвр ку та, хук та ња, 
га ка ња, кво ца ња, гу ка ња:

– ке ре кек, гу рукгу рукгурук, ку рукку рук, гугургур, биквер вик, хуххух, 
ки ке ри ки!!!

Гра ја се чу ла чак до пти чи јег ма на сти ра.
ово је и на ве ло на ми сао нај ста ри ју Вра ну у пти чи јем ма на сти ру да осну је 

пти чи ју шко лу је зи ка. Жи ве ћи ду го, она је би ла на у чи ла основ не ре чи мно гих 
пти чи јих вр ста.

Вест да се отва ра шко ла је зи ка бр зо се раш чу ла и ста ра Вра на се из не на ди
ла ко ли ки број пти ца се за ин те ре со вао. оне ко је су има ле слу ха и би ле слав не 
пе ва чи це пр ве су по хр ли ле, а оне са ма ње слу ха, ма ње да ха, ко је се ни су звон ко 
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________    Шева Небесница   ________

гла си ле, врап ци, се ни це, вра не, же ле ли су да глас ко ли кото ли ко шко лу ју. Ме ђу 
пр ви ма ко је су до шле да се упи шу би ла је Ше ва. Це ла шу ма је до бро зна ла ње не 
сло го ве: гер, ге рок, се ре вер, трит. Иако ти сло го ви до ла зе са ве ли ких ви си
на, од мах се зна ло да се гла си Ше ва, као што се зна ло да је ку ка ви ца ако се за чу
је: куку, гугу, куку или кун кугугу. Би ла су то два опреч на гла са, две са свим 
раз ли чи те пти це, али обе вр ло по зна те и оми ље не.

До осни ва ња шко ле до шло је и из дру гих раз ло га. Тих да на је не ка пти ца 
ре кла свом пти ћу да код су сет ке узај ми су вих се мен ки за лек, а та ни је баш раз у
ме ла па по зај ми ша чи цу јеч ма. Дру ги пут се не ки сла вуј пре пао коп ца, звао у 
по моћ, а у бли зи ни ни јед на пти ца ни је зна ла ње гов је зик, па су све без бри жно 
пе ва ле док је он дрх тао од стра ха. И тре ћи, нај не при јат ни ји слу чај: зми ја се тих 
да на би ла уву кла у ма на стир. пти це мо на хи ње зва ле су у по моћ пти це ко је 
уби ја ју гми зав це и, ка ко ни јед на у око ли ни ни је раз у ме ла шта го во ре, зми ја је 
ује ла јед ног ста рог мо на ха, ко ји је за тим од ује да умро. Све су пти це, он да, сва ка 
на свом је зи ку, уз не ми ре но за гра ја ле:

– Триптре, триптре, керерекеп, гергерге рен, гекге кек, бубух, квер
керквер, ку видку вид, книпкнип, нолнол, фа и сли, кикики, би ве ви, те те ре 
тет, шаккракше ке рак!

Због све га ово га, а и због то га што су пти це же ле ле да се при ја те ље ме ђу 
со бом, кад се раш чу ло да се у ма на сти ру отва ра шко ла за је зи ке пти ца, све су 
по хр ли ле са свих стра на. а ка ко су има ле слу ха и ка ко се сав тај њи хов го вор са
сто јао од раз не вр сте цвр ку та ња, ћур ли ка ња, гу ка ња, на кур су се ни је мо ра ло 
би ти ви ше од дан, два, три, па се це ла шу ма у том кра ју бр зо опи сме ни ла.

Вра на, бу ду ћа учи те љи ца, ду го је раз ми шља ла ка ко да поч не сво је ча со ве. 
оно што би тре ба ло да јој се чи ни ла ко, учи ни јој се те шким. Ипак се Вра на 
хра бро при хва ти ла овог по сла. Сре ћом, има ла је да ра да уче ни ци ма ла ко пре
не се сво је зна ње, јер је зна ла да об ја сни на шта тре ба обра ти ти ве ћу па жњу.

учи те љи ца је при ма ла и оне пти це ко је су жи ве ле да ле ко, да ле ко од ма
на сти ра. пти чи ји ма на стир је по стао не ка вр ста сре ди шта пи сме но сти, као 
што су ма на сти ри ме ђу љу ди ма. пр вог да на шко ле учи те љи ца је ова ко хра бро 
по че ла:

– на је зи ку пли ски, во лим те, се ка же – ци, цир, цир!
Рет ко ко ји уче ник ни је знао то по но ви ти. Сви су би ли сме ште ни по гра њу 

ма на сти ра. а је дан де тлић је од мах, још на ча су, из ја вио љу бав пли ски ко ја му се 
дав но сви де ла.

– на је зи ку ше ва гер, гер, гер, зна чи: до ђи ова мо! – на ста ви ла је учи те љи ца. 
Истог тре нут ка за пе ва ли су са свих стра на они ко ји ма се Ше ва сви ђа ла: гер, 
гер. гер! у том тре ну се уме ша у таj хор пти ца ко ја је слу чај но зна ла из раз – ше
ре реф, што је мо гло зна чи ти: срам те би ло. учи те љи ца за по ве ди овој бр бљи вој 
пти ци да сме ста на пу сти час и то ре чи ма: ше ре реф!

Ви де ло се да има вас пи тач ког да ра и већ па пр вом ча су Вра на је по ка за ла 
сво ју уме шност. на кра ју ча са за да ла им је да упам те не ко ли ко гла со ва те шких 
за из го вор, ко ји су из ра жа ва ли рас по ло же ња као: ра дост, ту гу, љу ти ну, страх, 
љу бав, по зив на игру. у шко ли је зи ка ни је се учио ра чун, зе мљо пис или исто ри ја. 
Иду ћег ча са учи те љи ца је об ја ви ла да ће тог да на учи ти је зик га ле ба.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

942

– Ми ни ка да не ће мо сре сти га ле ба. не тре ба нам њи хов је зик –пи сну ло је 
не ко пти че.

– не тре ба нам сви ма, али ла сти је по треб но да га зна. она је се ли ца и ле ти 
чак пре ко мо ра.

– Хо ће мо, хо ће мо је зик га ле ба – за цвр ку та ле су ве се ло ла сте – ми ће мо 
пред зи му ле те ти чак до мо ра.

– И сва кој од вас – обра ти им се учи те љи ца – тај је зик је по тре бан. И вас 
пут мо же јед ном на не ти на југ.

од мор по за вр ше ној шко ли пти це су ис ко ри сти ле да сва сте че на зна ња не
стр пљи во упо тре бе. Де тлић је за же лео до бро до шли цу го сти ма из обли жње 
шу ме, ве се ло цвр ку ћу ћи квекквек. И оста ле пти це су по на вља ле, сва ка за свој 
ра чун, ре чи не дав но на у че не не кој не по зна тој пти ци. Со ко је не где под не бом 
клик тао: ки, ки јак. Ше ва је не ког до зи ва ла не стр пљи вим гер, гер, гер. ку, ку, ку, 
до зи ва ла је ку ка ви ца, а за тим је не ко из ја вљи вао љу бав квик, квик.

по но во су се са свих стра на чу ли де тли ћи ка ко уда ра ју си ћу шни куц, куц, 
куц. не ки сла ву јак је до зи вао ма му финд, финд, финд!

Ма ли пу па вац је цвр ку тао ре чи тек на у че не. Во до мар је из ја вљи вао љу бав 
не кој не по зна тој пти ци убр за ним тит, тит, си, си. Са свих стра на се чу ло свер, 
свер, а за тим кри, кри, сит, сис, си.

пти це су уз бу ђе но уз ви ки ва ле тек на у че не ре чи. Чи ни ло им се да су се тек 
ро ди ле и да им жи вот тек по чи ње.
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Ше вин кон церт у ма на сти ру

уче ни ца шко ле стра них је зи ка већ од пр вог да на би ла је и Ше ва. ка ко је ста
но ва ла бли зу ма на сти ра, чим би се под не бом чу ло: гер, ге рок или трит, ше

ре тит, зна ло се да је Ше ва, ако је та пе сма до ла зи ла са ве ли ке ви си не, као што 
се од мах зна ло да је ку ка ви ца, ако се чу ло: кун кугу, гују ки, ки, ки, кик. Би ла 
су то два опреч на гла са, две раз ли чи те пти це, али у том кра ју оми ље не. Ше ва 
да њу, ку ка ви ца но ћу. Ше ва се на ро чи то збли жи ла са ку ка ви цом у да не кад је 
би ла не срећ на, чи ни ло јој се да ку ка ви ца из ра жа ва ње ну ту гу.

кад се за вр шио курс је зи ка учи те љи ца Вра на од лу чи да уче ни ци при ре де 
кон церт. Иза бра ла је хор нај бо љих пе ви ца, где је Ше ва би ла пр ва ки ња. Сла ву
ја, а обо ле лог хо ро во ђу за ме нио је ње гов нај бо љи друг кос. Со ва је би ла не ка 
вр ста ба са. Ше ва је и у то ку кур са јед ном исту па ла и пти чи ја пу бли ка је по ло
ми ла кри ла оду ше вље но јој одо бра ва ју ћи. у за вр шној тач ки кон цер та Ше ва је 
по но во пе ва ла. при ре ди ла је пу бли ци из не на ђе ње по дра жа ва ју ћи гла со ве дру
гих пти ца и, као вр ху нац ве шти не, го вор љу ди – пти ца за кр жља лих кри ла – ка ко 
је кри ла ти свет у шу ми на звао чо ве ка. на ве ли ко на ва љи ва ње пу бли ке по дра
жа ва ла је глас свог при ја те ља Ћу ка са ње го вим чу ве ним: ке бел, ке бел и за тим 
ку вид, ку вид, и квев, квев. Сам Ћук је за не мео од чу да ка ко је она мо гла свој 
кри стал ни, ра до сни глас при ла го ди ти ње го вом су мор ном. пти це су оду ше
вље но по здра ви ле и овај Ше вин под виг.

ни ка да се кон церт за вр шио пти ца ма се ни је од ла зи ло. Са не ке ви со ке гра
не чу ло се на го ва ра ње, као људ ским гла сом: још, још! То је не ка дру га ше ва из 
пу бли ке опо ми ња ла пе ва чи цу на још јед ну ње ну ве шти ну. ка ко је има ла из ван
ре дан слух, Ше ва је мо гла да по но ви оно што љу ди, ко ји крај ње про ла зе, го во ре.

Тек пред ве че пу бли ка ју је пу сти ла да од ле ти у сво је гне здо.
Игу ман ма на сти ра већ је по шао да се од мо ри у свом ка ме ном за кут ку у 

сте ни об ло же ном ма хо ви ном. ус пут оби ђе пти це ко је су ра ди ле у ма на стир
ској апо те ци. Још из да ле ка га за пах ну ми рис ле ко ви тих тра ва и зр не вља, јер је 
мно ге пти це бо ле ло гр ло. Ме ђу њи ма су би ли Ше ва не бе сни ца и Сла вуј пр вак, 
јер је и њих дво је бо ле ло гр ло, а мо жда им се прох те ло да оста ну још ма ло за јед но. 
И дру гим пти ца ма, иако се кон церт за вр шио, ни је се од ла зи ло у гне зда. Вр зма
ле су се још ду го око ма на сти ра ну де ћи се пти ца ма ка лу ђе ри ца ма да и оне по
мог ну, да ску пља ју ми ри сну смо лу за пти чи ју апо те ку, ле ко ви то би ље, игли це 
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бо ро ва. Чав ка, ро ђа ка вра на и га вра на, сит на ва љу шка ста, цр номо дрог пер ја, 
би ла је вред ни ја од свих пти ца и нај ве се ли ја. ку пе ћи бо ро ве игли це, уз гред је 
опо на ша ла људ ске гла со ве, а дру штво јој је пра вио Га чац, по моћ ник у ма на
сти ру. Сит не пти це ко је увек лу та ју око ма на сти ра осе ти ше се сло бод ни је ка да 
Игу ман оде да се од мо ри, у сво јој ка ме ној по сте љи ци, у сте ни, ну де ћи се ма
на стир ским вра на ма да им по мог не у чи шће њу че ти нар ских игли ца са ста за, 
са ку пља њу су вог бо би ча стог во ћа. Су мор ни Га чац, по моћ ник у ма на сти ру, 
ша пу тао је: кроа, кроа, јер, јер, а за тим оти шао да лу та по шу ми.

ка да је Игу ман ма на сти ра до шао су тра дан у шу ма рак бо ро ва, где је по цео 
дан бо ра вио, са ле те ло га је огром но ја то пти ца. Све су оне гла сно го во ри ле и 
пла ка ле. ни кад ни ко ни је ви део пти цу да пла че. али вест да Ше ве не бе сни це 
не ма ни у гне зду ни под не бом на те ра ла је су зе на очи свим пти ца ма у на се љу 
пти ца. Све су го во ри ле у глас:

– не ма ни Сла ву ја пр ва ка у ње го вом гне зду – ре че Га вран Сто го ди шњак – 
он је за це ло са њом уз ле тео, он ће је за шти ти ти, ако до ђе до опа сно сти.
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Ма на стир ска ам бу лан та

Ма на стир, као ка кав град, имао је и сво ју апо те ку и ам бу лан ту, где су ра ди ле 
мо на хи ње го лу би це. оне као да су би ле ро ђе не за овај по сао. Би ле су увек у 

чи сто, бе ли ча сто, не бе сно пла во оде ве не, ти хе, смер не. кад је пр ва до шла Игу ма
ну да је за мо на ши, од мах се са гла сио и у истом тре нут ку знао ка кву ће ду жност го
лу би це бо ље оба вља ти не го ико је дру ге пти це. Мо на хи ње вра не, ма да по жр тво
ва не, ни су се мо гле овим по слом ба ви ти. увек за по сле не у по љу, на њи ви, увек у 
пра ши ни, ни су мо гле бри ну ти о ра на ма, огре бо ти на ма, ло мо ви ма, ни су мо гле 
блат ња вим пр сти ма при хва ти ти ле ко ви те ли ске, ко је су слу жи ле као за во ји. До ста 
је би ло што су и оне зна ле ко је је би ље ле ко ви то, што су га и са ме са би ра ле и до но
си ле у ам бу лан ту, што су го лу би ца ма на кри ли ма, као на но си ли ма, пре но си ле 
ра ње не пти це кад их на ђу где у око ли ни ма на сти ра, јер мо на хи ње го лу би це ни су 
ле чи ле са мо ста нов ни ке ма на сти ра, већ и све пти це из то га кра ја. Ми ло ср ђе и ода
ност не бу ни су се са сто ја ли са мо из мо ли тви, већ мно го ви ше из до брих на ме ра.

ам бу лан та се на ла зи ла уза сам ма на стир. ли чи ла је на ша тор, сме ште на у 
ко ли би ци спле те ној од буј них гу стих пу за ви ца. у њој је увек би ло про хлад но. 
И у град ским апо те ка ма и ам бу лан та ма ле ко ви су се др жа ли у хла до ви ни. Ми ло
срд не се стре, го лу би це, спа ва ле су у пот кро вљу, у спле ту пу за ви ца, а ле ко ви су 
би ли сме ште ни у ра чва ма гра на, у про це пи ма ста ба ла, у до бро очи шће ним ду
пља ма. Го лу би це има ле су до бро пам ће ње и ви ше су пам ти ле слу хом не го ви дом.

ка ко се у пти чи јој ам бу лан ти ни је за пи си ва ло сло ви ма, њих су за ме њи ва ле 
ко се и ус прав не цр ти це, тач ке из бу ше не кљу ном – би ло је то за пи си ва ње слич но 
древ ној кли на стој азбу ци.

Игу ман и ста ре мо на хи ње вра не на вра ћа ле су да ви де ка ко ми ло срд не се
стре по слу ју. Го лу би це су им пр во стр пљи во об ја сни ле сво ју азбу ку, шта је у њој 
ко ји знак зна чио. Три, че ти ри убо да кљу ном у ко ру др ве та зна чи ло је да се ту 
чу ва ле ко ви то зр не вље. ус прав не огре бо ти не ути сну те у ко ру зна чи ле су да је ту 
скла ди ште ле ко ви тих тра ва. Биљ ни прах се чу вао у ча ши ца ма хра сто вог жи ра. 
Би ло је ту пу но ли ке, што је ста ре ши ну ма на сти ра за чу ди ло. Глав на се стра му 
је об ја сни ла да ли ку из вла че кљу ном ис под са су ше не ко ре обо ре них ста ба ла, 
да ле ко у шу ми, и да им она слу жи за при чвр шћи ва ње ли сних за во ја и као ко нац 
на ко ји се ни жу ли ске ко је тре ба про су ши ти. по хва ли ле су се да су јед ном по
мо гле да се одр жи у жи во ту не ки ра ње ни орао.

ам бу лан та је би ла и не ка вр ста бол ни це. Док су ста ре ши на ма на сти ра и 
ста ре мо на хи ње би ле јед ном у ам бу лан ти, два мла да мо на ха га вра на до не ла су 
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на кри ли ма вра ну ко јој је но гу ра се као ка мен шкри љац у по то ку, где је са би ра ла 
пиљ ке да по пло ча ста зу ка ма на сти ру. Го лу би це су се го то во об ра до ва ле не во
љи ра ње не вра не да би мо гле по ка за ти сву ве шти ну пре ви ја ња. Бо ле сни ца је из 
све сна ге га ка ла, оти ма ла се, кад су по че ле да јој ста вља ју на ра ну ле ко вит лист 
ко ји је пе као као јод. Ме ђу тим, лист је по чео бр зо де ло ва ти, она се сми ри ла и 
при ја тељ ски по ма зи ла се стре кри лом.

као што се сва кој но ви ни при го ва ра, мо на хи ње су у пр во вре ме го во ри ле 
да пти ца ма ни је по треб на ам бу лан та, ни су по треб ни то ли ки ле ко ви ти ли сто ви 
и пра шко ви, да би ра на и са ма од се бе за ра сла. Ми ло срд не се стре су смер но од
го ва ра ле да би мо жда и за ра сла, али не та ко бр зо као уз ле ко ве, и да је ду жност 
ма на стир ске ам бу лан те да се бри не о здра вљу пти ца као што се мо на си мо ли
тва ма бри ну о ду ша ма бе за зле них бо жи јих би ћа као што су пти це.

Вра немо на хи ње ни су се са мо мо ли ле, оне као да су зна ле да је Бо гу до бро 
де ло нај у год ни ја мо ли тва. угле да ју ли ра ње ну пти цу, бр зо јој при тр че у по моћ. 
Јед ној из ва де из кри ла трн, по не су у ам бу лан ту да је по не гу ју и ка да је из ле че 
пре не су је у ма на стир.

Ме ђу со бом су го во ри ле: – Из ле чи ће мо ову по но си ту пти цу, она ћe нам 
би ти вра тар у ма на сти ру, чу ва ће га од гра бљи ви ца ко је га над ле ћу.

Го лу би це, ма на стир ске ми ло срд не се стре, пре да но су не го ва ле јед ног ра ње
ног ор ла. ка да је оздра вио, Игу ман му је по ну дио да се вра ти на не бо, али је орао 
во лео да оста не ме ђу га вра ни ма, да чу ва ма на стир од гра бљи ви ца. Ту су из за
хвал но сти би ле оста ле и дру ге пти це ко ји ма су вра не ка лу ђе ри це по мо гле да 
оздра ве, да из ле че по ло мље ни кљун, или за ло мље ни но кат. Вра ни ко ја се бри ну ла 
о чи сто ћи ма на сти ра по ма гао је орао, као и га вра ни ма бол ни ча ри ма, ко ји су пре
но си ли у ма на стир пти це по вре ђе не у хо ду или ле ту. ле чио је и не ког ма лог ор
ли ћа ко ји је остао без јед ног кри ла. по ма гао је и Вра ни, та ко зва ној до ма ћи ци, 
ко ја је уре ђи ва ла сте не где су спа ва ли ста ри мо на си, до но се ћи у Игу ма нов про
цеп сте не чи стог се на и ли ста. Из ле чио је ра ње ног со ко ла ко јег је на шао у шу ми, 
а пе ви це ко је су са свих стра на на ле та ле ни су мо гле ра ње ни ку да по мог ну.

на уре ђе ном про сто ру пред ам бу лан том, че сто су пти це при ре ђи ва ле 
пе вач ке ве че ри. по сле при ред бе ко ју је ор га ни зо ва ла Вра на учи те љи ца, ту се 
са ку пи ло мно го пти ца. не ке су до шле по ле ко ви то зр не вље и тра ве, не ке су до
но си ле оно што су уз гред но ус пе ле да на ку пе док је при ред ба тра ја ла. То су 
би ле пти це не пе ва чи це, с ма ње слу ха или оне ко је је бо ле ло гр ло или же лу дац.

апо те ку су пу ни ли и ин сек ти, не са мо пти це. нај вред ни је су би ле пче ле. 
апо те ка је има ла ка пи це жи ра пу не цвет ног пра ха. Би ла је пу на су вих бо би ца, 
тр њи на, ли по вог цве та на ни за ног на ду ге су ве трав ке, по ве сма па у чи не ко ју су 
пти це ста вља ле на ра ње на кри ла и но ге.

у апо те ци вла дао је са вр шен ред. Го лу би це апо те кар ке зна ле су где шта 
сто ји. Га вра ни по ма га чи у ма на сти ру нај ви ше су тра жи ли смо лу ко јом су ле чи ли 
по се ко ти не. она је би ла по треб на и Игу ма ну кад је го во рио мо ли тву. апо те ка 
и све око ње ми ри са ло је на ле ко ви те тра ве и пло до ве. кад пад не ве че, сви ци су 
се са ку пља ли да осве тле апо те ку. Би ла је го то во увек осве тље на, јер док су јед
ни га си ли сво је фе њер чи ће, дру ги су их па ли ли. И та да су се ту обич но пра ви ле 
при ред бе. Ту се одр жао и за вр шни кон церт шко ле је зи ка.
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уз бу на

у,ма на сти ру и око ли ни на ста ла је по сле кон цер та ве ли ка уз бу на. Га вран, ко ји 
,је но ћи вао бли зу гне зда не бе сни це, ја вио је Га вра ну Сто го ди шња ку да се 

она ни је вра ти ла већ дан и ноћ са свог уоби ча је ног пу та. пре две зо ре из ле те ла је 
из сво га гне зда и из гу би ла се ви со ко у не бу. Ви де ћи да се ње го ва љу би ми ца не 
вра ћа са ле та, Га вран Сто го ди шњак од мах је од ле тео да то ја ви Игу ма ну. Игу ман 
је сме ста са звао све пти це и за по ве дио да од мах по ђу у по те ру. ко је мо гу ле те ти 
да се ви ну до из над обла ка, а оста ле да пре тра же сва ки жбун, сте ну, по ток.

– Мо ра мо про на ћи ту пти цу уса мље ни цу, жи ву или по ги ну лу не где у сте
њу – ре че Игу ман.

– пи тај мо Сла ву ја пр ва ка ко ји је че сто пра тио њен лет – ре че кос, Ше вин 
при ја тељ.

у исто вре ме чи та ли су у ма на сти ру мо ли тву да се не бе сни ца вра ти. Мо ли
ли су обла ке да је пу сте из роп ства. кад је су тра дан опет ни је би ло, мо ли ли су 
да је од не су, ако је на ђу, до рај ских вра та.

не бом су ишли ду ги цр ни обла ци, као кр ва ви ба у ци, за тим су ста ли, би ва ли 
про зрач ни, пти це су их отва ра ле као што се отва ра ју шкољ ке, али од не бе сни це 
ни тра га.

пр вог да на ни ко се ни је за чу дио ни упла шио што не бе сни це не ма да се 
вра ти ни уве че – зна ли су да она ужи ва ви со ко у не бу, у ве ли ким ши ри на ма, али 
се ипак пред ве че вра ћа ла у сво је гне здо. али ка да је ни је би ло да се ни у то ку 
но ћи вра ти у сво је гне здо, са ку пље не пти це из око ли не оста ле су да но ће по ред 
ма на сти ра, ка ко би од мах ују тру на ста ви ле тра га ње за за лу та лом пти цом.

Игу ман је дру ге но ћи по сле не стан ка не бе сни це са звао пти це у ма на стир, 
на мо ли тву. он је го во рио мо ли тву, а пти це су по на вља ле. Да би све пти це зна ле 
шта мо ли тва зна чи, го во рио ју је на оп штем ме ђу на род ном је зи ку пти ца, а оне 
су ти хо по на вља ле.

– не бо не до куч но, ка ко је Ше ва не бе сни ца за лу та ла не где на тво јим рас кр
шћи ма. по ка жи јој ко јим пу тем да се вра ти. Рас те рај обла ке, раз ре ди зве зде, 
по ка жи јој пут до гне зда где се из ле гла. Вра ти нам је! Вра ти нам је!

пти це су, сва ка на свом је зи ку, на свом на реч ју по на вља ле мо ли тву:
– Вра ти нам је! по да ри ве тар ко ји зна пут до зе мље! не ка је он узме за ру ку 

и до ве де до гне зда.
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опет су пти це, сва ка на свом на реч ју, по но ви ле ви ше пу та:
– Вра ти нам је, вра ти нам је!
по сле ма ло Игу ман ре че:
– ако је не бе сни ца пре ле те ла гра ни це зе маљ ског све та, бу ди јој ми ло стив, 

по мо зи јој да за бо ра ви крај у ко ме се ро ди ла и где је оста ви ла сво је трав но ми
ри сно гне здо!

За тим је сва ка пти ца на свом је зи ку из ра жа ва ла ту гу и уз не ми ре ње. Ме ша
ли су се мно ги уз да си, из ра зи оча ја ња: – крикрикри, сипсип! лирлирлир, 
ге ке ри! Герге кеге кер, ки јакки јакки јак! Фидфид, тектектек! Церцер!

африч ки до шљак, ма ли ко ли бри, био је нај вред ни ји ме ђу они ма ко ји су 
тра жи ли не ста лу Ше ву. Чи ни ло се да је ње му ње нај жа ли је. Јед ном је, се ћао се, 
ле туц ка ју ћи сам пти чи јим на се љем, на и шао на Ше ви но гне здо и за те као је у 
ње му. она му се об ра до ва ла, узе ла га под кри ло и но си ла око гне зда као што се 
де ца но са ју. од свих пти ца у на се љу би ла је нај вољ ни ја да се с њим игра. он јој 
је об ле тао око гне зда, се дао јој на ћу бу, крио се по окол ном жбу њу, ужи ва ју ћи 
што не мо же од мах да га на ђе.

Сад је ве ро вао да ће је на ћи у трав ним гне зди ма, у про це пи ма где се од ње га 
кри ла док су се игра ли. Сад ју је до зи вао цвр ку ти ма још у до мо ви ни на у че ним, 
за вла чио се у нај ма ње за кут ке – али ње не ма те не ма. он да се вра ћао и че као је 
у ње ном гне зду, за гњу рен у тра ву да је из не на ди. Док су ве ли ке пти це уз ле та ле 
увис, тра же ћи је у спле ту гра на, ми сле ћи да је мо жда та мо сло ми ла кри ло и не 
мо же да се вра ти, да се мо жда за гла ви ла у ка квом про це пу, ма ло сит ни је пти це 
пре тра жи ва ле су жбу ње, ра чве, др ве ће, али све уза луд.

пре тра жу ју ћи та ко око ли ну не ке су пти це сло ми ле се би кри ло, не ке но гу 
и ра ни ле кан џе, али су и да ље пре тра жи ва ле сву око ли ну ма на сти ра. не ке су се 
спу шта ле до у по ток, ми сле ћи да је Ше ва мо жда би ла си шла да пи је те се упле
ла у обал ско ши бље. Би ло је пти ца ко је су је до зи ва ле. Сва ки час мо гло се чу ти: 
гергер или јекјек, крикри је или ку ка ви чи но: куку, гугу, или пу пав че во: хрхр
хриб, или је пу но гла вац с ви си не опо ми њао сво јим: кикики!

Све су се пти це су тра дан оку пи ле око пра зног гне зда Ше ве не бе сни це, не 
ве ру ју ћи да је за у век оста ло пра зно. Све су углас го во ри ле и све је зву ча ло као 
ту жба ли ца.

– не бе сни ца ни је ни кад ни ког увре ди ла – пр ви се ја ви кос.
– не бе сни ца ни је ни кад ни ком зло ка кво учи ни ла. ни је ни кад ни ком за

ви де ла.
– Во ле ла је ви ше не бо не го зе мљу!
– Во ле ла је ви ше обла ке не го шу ме!
– Мо жда је са да на не кој зве зди!
– Мо жда је за бо ра ви ла пут до зе мље!
– Мо жда су је ве тро ви вен ча ли за пр ва ка – ту жно про цвр ку та њен при ја

тељ кос.
– не ма ни ње га на зе мљи – ре че Га вран Сто го ди шњак, – али ако је с њом 

уз ле тео, он да ће је чу ва ти од опа сно сти.
– оти шла је од нас, али ће је и та мо куд је оти шла во ле ти.
– не бе сни це не ма, али ће мо њен глас увек у зо ру и у су тон чу ти.
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– Њен глас ће увек по сто ја ти, он не мо же ис тру ну ти – шап не као за се бе 
кос. – Ње не ма ви ше ме ђу на ма, али је за то она сад сву где.

– Мо жда ју је ја стреб рас трг нуо?
– али њен глас ни ко не ће ућут ка ти.
За тим сва ка пти ца спу сти цвет ко ји је др жа ла у кљу ну у ње но пра зно гне здо.
уз бу на у Ма на сти ру до ве ла је на оба лу и де цу, мла дун чад чо ве ко ву. Де ца су 

бр зо раз у ме ла да се за гу би ла Ше ва, њи хо ва су сет ка и љу би ми ца и раз и шла су се 
да је тра же у сво јој око ли ни, у гне зду ла ста, ис под пот кро вља.

Ве ро ва ла су да се Ше ва мо ра вра ти ти у сво је гне здо, јер су мно го пу та по
сма тра ла ка ко се вра ћа у сво је гне здо са ве ли ких ви си на, ода кле се чи ни ло да 
се не мо же вра ти ти. Тра жи ли су по на пу ште ним гне зди ма пти ца ко је су не кад 
но ћи ва ле у на се љу. ка ко су је че сто по сма тра ла да уз ле ће, до иза обла ка, и опет 
се вра ћа, ве ро ва ла су да се мо ра вра ти ти. Ра до зна ли врап ци пре тра жи ва ли су 
за кут ке шу ме, све за кут ке апо те ке, сва гне зда у ма на сти ру и око ње га.

Тра га ла су де ца чо ве ко ва све док пти це ни су огла си ле да се Ше ва из гу би ла 
не где у обла ци ма. кад су већ пти це по че ле да за бо ра вља ју Ше ву не бе сни цу, 
де ца су још иш че ки ва ла да се она од не куд по ја ви.
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уоче не осо би не не ких пти ца

Глас пли ске ли чи на зви ждук.
Шeг зна да опо на ша гла со ве пти ца, љу ди. Гу та сит не ка мен чи ће, бе лут ке, би

сер не, увек ћур ли че, зви жди. У ле ту пра ви ши ро ке кру го ве. Увис се пе ње за во ји то, 
ди же се увис око ми то, тре пе ре ћи.

Га вран на у чи да ла је, да го во ри као чо век, да се сме је и гу че. Опо на ша ку ку
ри ка ње.

Чав ка мо же да ку ку ри че, да опо на ша људ ске ре чи, во ли да се ша ли са дру гим 
пти ца ма.

Ку ка ви ца спу шта ја је у гне здо дру гих пти ца. Пти ца ма ће ха из ба цу је ку ка
вич је мла дун че ко је за тим га вра ни ка лу ђе ри од га је.

Муж јак ко но пљар ке опо на ша гла со ве другиx пти ца.
Свра чак на ба да си тан плод и уло вље не бу би це на тр ње и ка сни је их је де.
Не ки мла ди гавpан, ско ро у де ти њем уз ра сту, пред зо ру је во лео да грак ће, 

мо жда да би га вра не ка лу ђе ре про бу дио, или је про сто во лео да се та ко огла си, 
као што не ки љу ди во ле да увек пе ва ју исту пе сму. Игу ман ни пре ма ње му ни је 
био стpoг.

Би ло је у ма на сти ру тек за мо на ше них га вран чи ћа, ко ји ма је те шко би ло увек 
др жа ти кри ла при љу бље на уз те ло па су, чим сва не, ра ди ли не ку вр сту гим на сти ке.

И пти це су, као и љу ди, има ле по не ку осо би ну рет ку и код пти ца исте вр сте. 
Био је у ма на сти ру га вран чић ко ји је во лео да по дра жа ва реч „не ва љал ко“, ко ју је 
јед ном не ка же на у људ ском на се љу ви ка ла не мир ном си ну.

Јед ном је не ка пти ца до ле те ла да ја ви Игу ма ну ка ко је ку ка ви ца, су сет ка ма
на стир ска, у пу ко ти ни сте не где се Игу ман че сто од ма рао, оста ви ла ја је. Га вра
ни и вра не мо на си, ма да јед на ког пер ја и слич не на ра ви, ка кве има ју и њи хо ви 
са пле ме ни ци ван ма на сти ра, во ле ли су уса мље ност и из ла зи ли су че сто у по ље да 
про хо да ју. Не ки, скло ни ма шта њу, во ле ли су да у са мо ћи то ну у се бе. Али је све 
по ве зи ва ла за јед нич ка осо би на да че сто то ну у раз ми шља ње.
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Реч ник глав них ре чи пољ ских,  
шум ских и је зер ских пти ца

у ,реч ник су уне ти са мо из ра зи ти пти чи ји гла со ви, пи ју ци, цвр ку ти, из ра зи 
,срџ бе или ве се ља, за тим ре чи ко ји ма пти це из ра жа ва ју љу бав и че жњу.
уне те су са мо ре чи ко је се раз го вет но, звон ко гла се.
пти це су би ћа из ван ред ног слу ха. Слу шни апа рат им је мо жда сит ни ји од 

зр на про са, а од је ку је као кон церт на дво ра на.

плИ Ска
Сиб, сиб, сри – Бли жи се опа сност!
Цир, цир, цир – Во лим те!

Ше Ва
Гер, ге рел – До ђи ова мо, при јат но.
Ше ре, ре, ре, реп – Срам те би ло, кљу ну ћу те!

ЗИ МоВ ка
Циг, лир – Те шко ме ни, ту жна сам.

Га ВРан
на у чи да го во ри као чо век, да ла је, да се сме је, гу че.

ЧаВ ка
Јек, ђек, кре, кри је – Што пре до ђи.
опо на ша раз не гла со ве.

ку ка ВИ Ца
у, у, гу, гу, ку, ку – До ђи хит но.
квик, квик, ји кик, ики кик – Во лим, во лим.

Во До МаР
Тит, тит, си, си – Во лим те.
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Ћук
Бу, бу, квев, квев, ку вид, ку вид – До ђи на гро бље.

Со Ва уШа Ра
Бу ху, бу ху.

пу па ВаЦ
Хр, кр, швер – Дра га, до ђи.
Хук, хук – Во лим те.

ЧИ о па
Си ли, спи, спи, кри, кри, кри – уз бу ђе на сам.

Де ТлИЋ
куц, куц, пик, кик, кик – Ту сам, до бро до шли.

Со ко
ки јак, ки јак – Во лим, во лим.

клИк ТаВ ка
клик, клик, клик – убр зо до ла зим.

ко БаЦ
ки, ки, ки – Бли жи се опа сност.
кек, кек, кек – Љут сам.
Ге гек, гек – Љу бим те.

Сла ВуЈ
Винд, винд, винд – До ђи ми, ма ма.
ке, ке – Љут сам.
Так, так – при јат но ми је.

ЦР Вен ДаЋ
Шни ке ри кик – Ве сео сам, ве сео сам.
Фид, тек, тек, тек – упо моћ!

Зе Ба
Тре тет, тре тет, тре тет – Бр зо ова мо.
Ди ди лај.

Че ШЉу ГаР
Си глит, пи кел нит, ки кла ја – Бр же к ме ни.
Ре ре ре – Љут сам.
лиф, ци ци ци – Ма ма, где си.
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________    Шева Небесница   ________

ко но пЉаР ка
Ге кер, гек гек – До ђи ова мо.
Ге кер ли – Ви дим не што сум њи во.
опо на ша гла со ве дру гих пти ца. Зви жди, кре шти, ко ко да че, шкри пи.

СВРа ка
Шак, крак, ша ке рак

СВРа Чак
Тек, тек, тек – До ле ти, пе ва ми се.

СоЈ ка
Ре, кре, кре – Бо јим се.

Се о Ска ла СТа
Вит, вит, ви де вит – пе ва ми се, до ђи.
Де ви лик – опа сност.
Цер, цер – Страх ме је.

Го луБ
Гу, гу, рукс.

ШЉу ка
Дах, ехт, шехч – Страх ме је.

Те ТРеБ
Тед, тед, тед, ед, дед – Хај де, хај де.
пе леп, пе леп, ку рук – при јат но ми је.

Га леБ
ке ре ке кис – Хва та ме бес.

Ја Ре БИ Ца
Рип, ри гри трит – Страх ме је.

пРе пе лИ Ца
Би кве рик – Во лим, во лим.
Гур, гур, гур – Љу та сам.
Би вивк – До ђи.
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оп ште на по ме не

при ре ђи ва ње про зе за де цу
при ре ђи ва ње про зе за де цу Де сан ке Мак си мо вић (при ча и бај ки) у не по сред ној је ве зи 
са при ре ђи ва њем ње не по е зи је на ме ње не де ци. као и по е зи ју, пе сни ки ња је и про зне 
тек сто ве об ја вљи ва ла нај че шће пр во у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма, а по том део њих 
са ку пља ла у збир ке ко је су штам па не као књи ге. За на сло ве сво јих књи га при ча за де цу 
углав ном је узи ма ла на слов јед не од при ча у њи ма. Де сан ки ном опу су об ја вље не про зе 
за де цу при па да де вет књи га и, као по себ но из да ње у окви ру Са бра них де ла об ја вље них 
1969. у Бе о гра ду, књи га иза бра не про зе. Ме ђу тим, књи ге су под истим или про ме ње ним 
на сло ви ма, у це ли ни или че шће скра ће не, има ле ви ше из да ња.

у Са бра ним де ли ма Де сан ке Мак си мо вић из 1969. об ја вље не су две књи ге за де цу. 
Ше ста књи га об у хва та про зу, а у сед мој је по е зи ја. у из да њу Са бра не пе сме Де сан ке 
Мак си мо вић (но лит, Бе о град, 1982) пе сме за де цу су об ја вље не у пе тој књи зи. при че, 
од но сно бај ке за де цу ви ше се ни су по ја вљи ва ле као аутор кин из бор из свих књи га.

књи гу Бај ке за де цу (Са бра на де ла, но лит, Бе о град, 1969) чи не по гла вља: Рас пе ва не 
при че, Деч ја со ба, Чо ба нин пче ла, Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки, Пи сма из шу ме, Крат ко веч на, 
Ме две до ва же нид ба, Ђач ко ср це и Па туљ ко ва тај на. по гла вља је са ма аутор ка на сло ви ла 
по на сло ви ма сво јих збир ки из ко јих је на пра ви ла из бор.

при ре ђе ни том про зе за де цу у Це ло куп ним де ли ма Де сан ке Мак си мо вић до но си 
тек сто ве већ об ја вље не у збир ка ма про зе за де цу, по ре до сле ду ка ко их је са ма аутор ка 
увр сти ла у сво ју ше сту књи гу Са бра них де ла из 1969. го ди не, али у овом слу ча ју као це ло
ви те збир ке пр вих из да ња. (Из да ња су на ве де на на кра ју На по ме на).

За Де сан кин ства ра лач ки по сту пак при ства ра њу књи жев но сти за де цу ка рак те ри
стич но је да je y свој про зни текст ве о ма че сто уно си ла сти хо ве, ко ји су по не кад чи ни ли 
и тре ћи ну бај ке. To je „или управ ни го вор ју на ка или из раз лир ске ат мос фе ре и рас по
ло же ња“. не ке сти хо ве, већ ин кор по ри ра не у про зни текст, пак, ка сни је је об ја вљи ва ла 
као по себ не пе сме (Ме се че ва ша ла, Ве тар и да ди ља, Бај ка о пу те ви ма...), на шта је ука
за но у На по ме на ма ове књи ге.

Још за жи во та Де сан ке Мак си мо вић не ки при ре ђи ва чи и из да ва чи су, у скла ду са 
сво јим по тре ба ма за штам па њем књи га за лек ти ре, из да ва ли књи ге и сли ков ни це са на
сло ви ма пре у зе тим из збир ки при ча, а да се че сто у тим из да њи ма на ла зио из бор или 
са мо јед на бај ка из од го ва ра ју ће збир ке. Та ква из да ња при при ре ђи ва њу Це ло куп них 
де ла ни су узи ма на у об зир.

Дру ги део књи ге про зе за де цу Це ло куп них де ла чи не про зни тек сто ви са бра ни из 
пе ри о дич них пу бли ка ци ја: Бор ба, За дру га, Здрав под мла дак, Змај, Ма ле но ви не, По ле та
рац, По ли ти ка за де цу, Ра дост... Тек сто ви су пре у зе ти, при ре ђе ни и, хро но ло шки сло же
ни, об ја вље ни у ва ри јан та ма штам па ним у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма. у не до стат ку 
ма ну скрип та или ауто ро вог ре ди го ва ног об ја вље ног тек ста у дру гој пу бли ка ци ји, на 
њи ма су ра ђе не са мо ко рек тор ске ин тер вен ци је. у На по ме на ма су на ве де ни би бли о
граф ски по да ци о из во ри ма тих тек сто ва.

у стручним и техничким пословима на овом тому учествовала је и Мирјана Станишић.
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по пис из во ра и скра ће ни ца
Књи ге
аВМБ  –  Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки / Де сан ка Мак си мо вић – Бе о град: Мла до по

ко ле ње, 1959. – (Би бли о те ка Злат но ко ло, III; књ.1)
Бок  –  Бај ка о Крат ко веч ној / Де сан ка Мак си мо вић – Са ра је во: Свје тлост, 

1957. – стр. 75. (Би бли о те ка Бам би) илу стр. не де ни ко лић
ДС  –  Деч ја со ба / Де сан ка Мак си мо вић – по зо ри шни ко мад за де цу, Бе о град: 

„Ге ца кон“, 1940. – (Ро ди но по зо ри ште; св. 18)
ДС  –  Деч ја со ба и оста ле при че / Де сан ка Мак си мо вић – Бе о град: Ипроз, 

1942. – (Злат на књи га, но ва се ри ја; књ. 7)
ЂС  –  Ђач ко ср це / Де сан ка Мак си мо вић – Бе о град: Мла до по ко ле ње, 1966. – 

(лек ти ра за II раз ред основ не шко ле; књ. 7)
МЖ  –  Ме две до ва же нид ба / Де сан ка Мак си мо вић – Са ра је во: Свје тлост, 1961. – 

(Би бли о те ка Бам би)
ноВ  –  при по вет ка Не ћу овим во зом ра ни је је об ја вље на под на сло вом Хо ћу да се ра

ду јем. у овом из да њу текст је пре у зет у скра ће ној вер зи ји са већ из ме ње
ним на сло вом: Не ћу овим во зом. – Бе о град–Ско пље: „Вук ка ра џић“ – „ко чо 
Ра цин“, 1965. – (при че из на род но о сло бо ди лач ке бор бе; књ. 3)

оМ  –  Осе ма ђи о ни ча ри / Де сан ка Мак си мо вић – Бе о град: „Вук ка ра џић“, 1965.
пД  –  Пра де вој чи ца / Де сан ка Мак си мо вић – Са ра је во: „Ве се лин Ма сле ша“, 

1970. – (Би бли о те ка пин гвин)
пизШ  –  Пи сма из шу ме / Де сан ка Мак си мо вић – Бе о град: про све та, 1961. – 124 

стр. (Злат на књи га, но ва се ри ја, I ко ло; књ. 1) 18 цм
пТ  –  Па туљ ко ва тај на / Де сан ка Мак си мо вић – Са ра је во: Свје тлост, 1963. – 

74 стр. (Би бли о те ка Бам би)
Рп  –  Рас пе ва не при че / Де сан ка Мак си мо вић – Бе о град: „Ге ца кон“, 1938. – 

(ко лек ци ја Злат на књи га; књ. 8)
СД  – Са бра на де ла / Де сан ка Мак си мо вић – Бе о град: но лит, 1969.
СлС  –  Ср це лут ке спа ваљ ке / Де сан ка Мак си мо вић – Бе о град: „Ге ца кон“, 1933. – 

(ко лек ци ја Злат на књи га; књ. 32)
ХдсР  –  Хо ћу да се ра ду јем / Де сан ка Мак си мо вић – Са ра је во, „Ве се лин Ма сле ша“, 

1965. – (ко лек ци ја ла ста ви ца; књ. 68)
Чп  – Чо ба нин пче ла / Де сан ка Мак си мо вић – Бе о град: Деч ја књи га, 1956.

Ли сто ви и ча со пи си
Б – Бор ба
ГпЦк  – Гла сник под млат ка Цр ве ног кр ста
ЗаД –За дру га
Зп – Здрав под мла дак
З – Змај
Ј – Је дин ство
Мн – Ма ле но ви не
о – Осло бо ђе ње
п – Пи о нир
пТ – По ле та рац
по лИ  – По ли ти ка
пзаД – По ли ти ка за де цу
Р – Ра дост
С – Свје тлост
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по себ не на по ме не

I. ПРО ЗА ЗА ДЕ ЦУ КО ЈА НИ ЈЕ УШЛА  
У VI КЊИ ГУ СА БРА НИХ ДЕ ЛА

у VI књи гу Са бра них де ла Де сан ка Мак си мо вић ни је увр сти ла све сво је при по вет ке 
штам па не у збир ка ма Ср це лут ке спа ваљ ке (1933), Рас пе ва не при че (1938), Деч ја со ба 
(1942), Деч ја со ба и оста ле при че (1942), Чо ба нин пче ла (1956), Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки 
(1959), Ме две до ва же нид ба (1961), Осе ма ђи о ни ча ри (1965), Хо ћу да се ра ду јем (1965), 
Не ћу овим во зом (1965) и Ђач ко ср це (1966). Те при по вет ке се у на шем из да њу до но се у 
исто вет ном об ли ку у ко ме се на ла зе у збир ци.

Из збир ке Xоћу да се ра ду јем ов де су уне те са мо две при че „Час фи зи ке“ и „Скуп шти на 
ли те рар не дру жи не“. оста ле при че се на ла зе у IV то му ЦД – про за, јер их је аутор ка ра
ни је увр сти ла у збир ке Лу ди ло ср ца и Ка ко они жи ве (ви де ти на по ме не ане Ћо сић Ву кић 
у IV то му).

II. ПРО ЗА ЗА ДЕ ЦУ КО ЈА ЈЕ УШЛА  
У VI КЊИ ГУ СА БРА НИХ ДЕ ЛА

РАС ПЕ ВА НЕ ПРИ ЧЕ
у СД ни су свр ста не сле де ће при че из ове збир ке: „Хи ља ду го ди шња тр ка“, „при ча о жи ру 
и ке сте ну“, „пе то ро бра ће пе тли ћа“, „Бај ка о па туљ ко вој смр ти“, „За што пут ни ци пе ва ју“, 
„про бу ђе ни млин“, „про лећ на ки ша“, „пр ви ко рак“, „Раз го вор у ме њач ни ци“, „Сан јед не 
де вој чи це“, „ле по је би ти де те“, „при ча о ку ћи“, „Ма ли сто лар“ и „на вр шид би“.

Пти це на ра ди ју – СД, стр. 9; Рп, стр. 5.
1, – Рп; пзаД 2, – Рп; пзаД 3, – Рп; пзаД 4 [] – СД 5 [] – СД 6 ра ди ја – Рп; пзаД 7 и 
– пзаД 8 , – пзаД 9 [,] – СД 10 пр ве стиг ну – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. VII, 14. 3. 1935, бр. 11, 
стр. 1029].

Па ту љак Ку ку ру зо вић – СД, стр. 15, Рп, стр. 12.
1 игри – пзаД 2 ни – пзаД 3 он да – пзаД 4 од гор ну – Рп 5 стр њи ну – пзаД 6 ра до сно 
– пзаД 7 A – пзаД 8 чи сто – пзаД 9 пот ска ку је – Рп 10 ма ли – пзаД 11 цео он – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. VI, 16. 8. 1934, бр. 32, стр. 919].

Сплав Во де ног ду ха – СД, стр. 19; Рп, стр. 17.
1 [.] – СД 2 [,] – СД 3 по то ка – Рп; пзаД 4 [,] – СД 5 жи во ти њи ца ма – пзаД 6 [,] – СД 7 [,] 
– СД 8 : – Рп; пзаД 9 крај – пзаД 10 сад – пзаД 11 до бри ду ше – пзаД 12 нај ши рем – Рп; 
пзаД 13, – пзаД 14 Сло ми ло је ју трос но гу, / ве руј Бо гу, / па је са њим жи ва му ка: / 
Са мо ку ка. – Рп; пзаД l5 [,] – СД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том штам па ном у пзаД [год. VII, 25. 7. 1935, бр. 30, 
стр. 1101].

При ча ста рог ка ме на – СД, стр. 23; Рп, стр. 23.
1 [,] – СД 2 [,] – СД 3 ста јао – пзаД 4 пе сма на 23. стр. СД има 6 сти хо ва, a иста у 
збир ци Рп [стр. 24] и пзаД 12 сти хо ва, због раз ли чи тог пре ло ма. Сти хо ви су у Рп 
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и пзаД по де ље ни у 3 стро фе од по 4 сти ха. пе сма са 24 стр. СД због дру га чи јег 
пре ло ма сти хо ва у збир ци Рп и пзаД уме сто 10 има 19 сти хо ва. 5 , – Рп 6 пе сма на 
25. стр. СД уме сто 12, због раз ли чи тог пре ло ма сти ха има 6 сти хо ва, као и на ред
на пе сма ко ја се за вр ша ва на 26. стра ни. 7 [,] – СД 8 И пе сма са 26. стр. СД, због 
дру га чи јег пре ло ма, у Рп и пзаД има уме сто 8, 15 сти хо ва. 9 пот се ћа – пзаД 10 [се] 
– СД 11 [је] – СД 12 док – пзаД 13” [,] – СД 14 [,] – СД 15[,] – СД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. IX, 26. 8. 1937, бр. 33, стр. 130].

Ма цан-Бра цан – СД, стр. 28; Рп, стр. 40.
1 би ли – пзаД 2 ста ри – пзаД 3 ка шља ли – пзаД 4 во ле ли – пзаД 5 да – пзаД 6 Ве тар 
– пзаД 7 Стра жу – пзаД 8 Да – пзаД 9 Бу ји, па ји – пзаД 10 Бра ца не, – пзаД 11 Сад 
– пзаД 12 Сад – пзаД 13 успа ва ће – пзаД 14 на – пзаД 15 па – пзаД 16 До пад ну ти 
– пзаД 17 До – пзаД 18 пе ву ша ње – пзаД 19 на ста ви ста рац – пзаД 20 од – пзаД 21 
Да – пзаД 22 кад – пзаД 23 Да – пзаД 24 пре ђа – пзаД 25 И – пзаД 26 и уста не де ка, 
– Рп; пзаД 27 да ће – Рп; пзаД 28 и за по ве ди му – пзаД 29 [обично] – СД 30 Иза
ђи – пзаД 31 Да – пзаД 32 Те би – пзаД 33 Из – пзаД 34 До нео – пзаД 35 кљу ча ни
цу – пзаД 36 Иза ђи – пзаД 37 Да – пзаД 38 Би ће – пзаД 39 До нео – пзаД 40 И – пзаД 41 , 
кад – пзаД 42 Иза ђи – пзаД 43 Да ве че ра мо – пзаД 44 – Да – пзаД 45 па при ке – пзаД 
46 Све – пзаД 47 гре да – пзаД 48 , – пзаД 49 , – пзаД 50 га зда – пзаД 51 са крио се – пзаД 
52 са крио – пзаД 53 га – пзаД 54 Са да – Рп 55 [тада] – СД 56 га – пзаД 57” [старца] – СД 
58 на врат на нос – Рп; пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. VII, 12. 9. 1935, бр. 37, 
стр. 1129].

Пти чи ји тон филм – СД, стр. 33; Рп, стр. 46.
1 тон–филм – Рп; тон филм – пзаД 2 Де да – Џон – Рп; пзаД 3 Де да – Џон – Рп; 
пзаД 4 [,] – СД 5 [,] – СД 6 ка ши ка ре – пзаД 7, – Рп 8 [,] – СД; пзаД 9 [,] – СД 10 
ка ши ка ра – пзаД 11 до руч ку је – пзаД 12 [,] – СД 13 Шта ће на ма не ке бар ке – пзаД 
14 [,] – СД 15 [,] – СД 16 [а нај ви ше Де да – Џо но ву уну ку. али вре ме је про ла зи ло и 
екс пе ди ци ја је по шла да ље.] – СД, Рп 17 на и шли су – пзаД 18 Ви ва ка – пзаД 19 [,] – СД 
20 Вив ка – пзаД 21 Ро де – пзаД 22 Ча пље – пзаД 23 пат ко – пзаД 24 Сад – пзаД 25 у 
сред – Рп 26 Ча пља ма: – пзаД 27 пат ке – пзаД 28 Штр ко ва – пзаД 29 ме ту – пзаД 30 
Штр ко ви – пзаД 31 Ро де – пзаД 32 И – пзаД 33 [и] – СД; Рп 34 ка ши ка ре – пзаД 35 
опет – пзаД 36 [,] – СД 37 [,] – СД.
пе сма на стр. 35 СД [у Рп на стр 48] има са мо 6 сти хо ва, због раз ли ка у пре ло му. 
Исто је и у пзаД.
Исто је и са пе сма ма на 36. и 37. стр. СД. Због раз ли чи тог пре ло ма у СД је ма њи 
број сти хо ва не го у збир ци Рп.

Укле та пти ца – СД, стр. 38; Рп, стр. 52.
не ма раз ли ка из ме ђу при че об ја вље не у СД и у збир ци Рп.
1, – пзаД 2 [га] – СД 3 мла ди ћа – пзаД 4 к’о – пзаД 5 [да] – СД 6 ја – пзаД 7 ко га 
– пзаД 8 баш – пзаД 9 упро ле ће – пзаД 10 , – пзаД 11 поп не – пзаД 12, – пзаД 13 кад 
– пзаД 14 , – пзаД 15 , – пзаД 16 , – пзаД 17 , – пзаД 18 , – пзаД 19 ра до сти – пзаД 20 
да ти ше игра ју – пзаД 21 су ва – пзаД 22 уну тра – пзаД 23 [мртвих] – СД 24 огром на 
– пзаД 25 Бог – пзаД.
пе сма са 40 стр. СД у пзаД по де ље на je y стро фе.
по ре ђе ње је вр ше но с при чом об ја вље ном у пзаД [год. VII, 26. 9. 1935, бр. 39, 
стр. 1137].

Жап ци хар мо ни ка ши – СД, стр. 42; Рп, стр. 57.
1 хар мо ни ка – пзаД 2, – пзаД 3 пред ве че – пзаД 4 Ро да – пзаД 5 обу ци те –пзаД 6 , 
– пзаД 7, – пзаД 8 пред ло жи ли су – пзаД 9а у – пзаД 10 , – пзаД 11 ; Рп; пзаД 12 и 
– пзаД 13 то га – пзаД 14 [опет] – СД.
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у из да њи ма СД и Рп при ча се не раз ли ку је. по ре ђе на је и с при чом об ја вље ном у 
пзаД [год. VII, 18. 7. 1935, бр. 29, стр. 1098].

Цр ве на Кре сти ца и Зе ле ни Ре пић – СД, стр. 47; Рп, стр. 74.
1 би ла је – пзаД 2 [била] – СД 3 це ло га – пзаД 4 ису ви ше – пзаД 5 до брим –пзаД 6 
пе ву ше ћи – пзаД.
при ча об ја вље на у СД и Рп се не раз ли ку је. по ре ђе на је и с при чом об ја вље ном у 
пзаД [год. VII, 31. 10. 1935, бр. 44, стр. 1157].

Ора шчи ћи-пал чи ћи – СД, стр. 53; Рп, стр. 80.
при ча из СД се не раз ли ку је од оне об ја вље не у збир ци Рп.
1 утом – пзаД 2 изи ћу – пзаД 3, – пзаД 4 , – пзаД 5 па стир че ту – пзаД 6 из и шло 
– пзаД 7 но – пзаД 8 , – пзаД 9 [му] – СД 10 му – пзаД 11 на ло же – пзаД 12 је – пзаД 
13 [мали чобанин] – СД 14 оста рео – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том штам па ном у пзаД [год. VI, 6. 12. 1934, бр. 55, 
стр. 974].

Ме две до ва же нид ба – СД, стр. 57; Рп, стр. 85.
не ма раз ли ка.
1 по ве ли ка – пзаД 2 вре ди – пзаД 3 ста ју – пзаД 4 од вра ти – пзаД 5 [већ] –СД 6 ду
го ре пом – пзаД 7 је – пзаД 8 [,] – СД 9 ћер ка – пзаД 10 [сваки бож ји дан] –СД 11 не 
уза бран – пзаД 12 ни си спре тан, ни си леп, – пзаД 13 вре ди – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. VII, 5. 9. 1935, бр. 36, 
стр. 1126].

Сун чев Брат – СД, стр. 62; Рп, стр. 91.
не ма раз ли ка
1 куц ка ње – пзаД 2 , – пзаД Сти хо ви пр ве две пе сме уну тар при че раз ли чи то су 
рас по ре ђе ни. у пзаД стро фе има ју по 2 сти ха. 3 из два ја се – пзаД 4 на зе мљи са да 
– пзаД 5 ра ди ко! – пзаД 6 прет ста вио – пзаД 7 рчу – пзаД 8 с не ба – пзаД 9 [тика] 
– пзаД.
при ча из СД по ре ђе на је с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. VII, 12. 12. 1935. 
бр. 50, стр. 1179–1180].

Мрак у шко ли – СД, стр. 68; Рп, стр. 120.
1 ми ну ти – пзаД 2 вас – Рп 3 вас – Рп 4 , – Рп, пзаД 5 вра га – Рп, пзаД 6 ње му – пзаД 
7 кра ја – пзаД 8 на при мер – пзаД 9 па – пзаД 10 цр на – пзаД 11 бле шта ла – пзаД 12 
баш ни прст – пзаД 13 сад – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. IX, 4. 11. 1937, стр. 171–178].

ДЕЧ ЈА СО БА
у СД ни су свр ста не сле де ће при че из збир ке Деч ја со ба и оста ле при че: „Шта раз го ва ра
ју ку це и ма це“, „Суд би на јед не играч ке“, „Цр ни дим ни ча ри“, „Ма ла до ма ћи ца“, „пр во 
ора ње“, „пи смо но шин сан“, „Ба ка из Со вља ка“, „при ја те љи“, „не по штен так ми чар“, 
„Спре ма ње за не де љу“, „при ча о пац ко вој вер но сти“, „Ђе ти ћиде тли ћи“, „Чвор ко во 
кр ште ње“, „Ра чић Муљ ко“, „Цр но о ки но па стор че“, „Ћу дљи ви кмет Март“, „па ук кр сташ“, 
„не де ља у шу ми“, „Ста ри по зна ни ци“ и „лет ња бај ка“.

Деч ја со ба – СД, стр. 75; ДС, стр. 5.
1 ру ме ни ла се – ДС; пзаД 2 лен – ДС; пзаД 3 от су ство – ДС; пзаД 4 [,] – СД 5 [,] 
– СД 6 [,] – СД; их – пзаД 7 да – пзаД 8 [,] – СД 9 [,] – СД 10 ча са ка – ДС; пзаД 11 
по сте ља – ДС; пзаД 12 жму ре – ДС 13 [,] – ДС 14 [и] – СД 15 K’o – ДС 16 [,] – СД 17 

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

962

не ста не – пзаД 18 по сле то га бр зо – пзаД 19 по спу – пзаД 20 [,] – СД 21 изи ђе – пзаД 
22 па суљ – ДС; пзаД 23 не ста не – пзаД 24 [,] – СД 25 [,] – СД 26 пот ска ку ју ћи – ДС 
28 пра ви ли се да смо – пзаД 29 за шу мо ре – пзаД 30 . – ДС 31 , – ДС 32 Бог – ДС 33 нек 
– пзаД 34 [,] СД 34 Де вој чи ца ма – ДС; пзаД 37 [,] – СД.
Због раз ли чи тог пре ло ма сти ха, пе сма на 8. стр. ДС има 15 сти хо ва, а на 8 као у 
СД. пе сма на 19. и 20. стра ни ДС и у пзаД, због раз ли чи тог пре ло ма сти ха, има 18 
сти хо ва, а не 10 као у СД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. XI, 15. 6. 1939, бр. 24].

Ба ка на сај му – СД, стр. 80; ДС, стр. 30.
1

,– ДС 2 [,] – СД 3 [,] – СД 4 [,] – СД 5 [,] – СД 6 не на ду ва не – ДС 7 [,] – СД 8 два – ДС 9 
, – ДС 10 Ma да – ДС 11 Бо го – ДС 12 . – ДС 13 [,] – СД 14 сти гли – ДС 15 [,] – СД 16 [,] – СД.
пр ва пе сма на 32. стр. ДС има 9 сти хо ва, а не 5 као у СД, као и 2 пе сма уме сто 8 – у 
СД, 5 у СД. Са др жин ски се не раз ли ку ју. пе сма на 82. стр. ДС има 8, а у СД 4 сти ха, 
због раз ли чи тог пре ло ма.

Ри ба во за ри ца – СД, стр. 85, ДС, стр. 89.
1 том – ДС; пзаД 2 ни је – ДС; пзаД 3 ни кад – ДС; пзаД 4 ни ко – ДС; пзаД 5 [је] – СД; 
пзаД 6 [нам] – СД; пзаД 7 уз бур ки ва ла – пзаД 8 спрам – пзаД 9 при чам – пзаД 10 се ка 
– пзаД 11 , – ДС; пзаД 12 ле ња – пзаД 13 бр же бо ље – ДС; пзаД 14 на сред – пзаД 15 
во за ла – пзаД 16 кад год – ДС 17 па ре – ДС 18 : – ДС 19 [,] – СД 20 сом – ДС 21 смуђ – ДС 
22 у свет ја се, / спре мам туђ. – ДС 23 [Рибице во за ри це, / би ла гр геч, би ла ша ран, / 
би ла сом, би ла смуђ, / пре ве зи ме, ри би це, / у свет ја се, / спре мам туђ.] – СД 24 
кад – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. XII, 18. 4. 1940, бр. 11456, 
стр. 64].

У цвет ној кро јач ни ци – СД, стр. 90; ДС, стр. 123.
на дру гој по ло ви ни 90. стра не СД по сто ји 6 сти хо ва, док их је у ДС 9 због раз ли
чи тог пре ло ма сти ха.
на дру гој по ло ви ни 91. и на по чет ку 92. стр. СД на ла зи се пе сма од 8 сти хо ва. Иста 
пе сма у ДС као и у пзаД има 12 сти хо ва, због раз ли чи тог пре ло ма.
пе сма на 92. стр. СД има 6 сти хо ва. Иста пе сма у ДС и пзаД, због раз ли чи тог пре
ло ма, има 12 сти хо ва.
пе сма на кра ју 92. и на 93. стр. има 12 сти хо ва. Због дру га чи јег пре ло ма, иста пе
сма у ДС има 14 сти хо ва.
пе сма на 93. стр. СД има 12 сти хо ва, а иста у ДС, због раз ли чи тог пре ло ма, 15.
1 зрак – пзаД 2 сне жи це – пзаД 3 сво га су се да – пзаД 4 га – пзаД 5 су се да ма – пзаД 
6 про лет њим – пзаД 7. – ДС; пзаД 8 по кри је – ДС 9 ча спре – ДС; пзаД 10 нај ми 
– пзаД 11 про лет њу – пзаД 12 по криј те – пзаД 13 по криј те – пзаД 14 Љу би чи це 
– пзаД 15 ле њи ви це – пзаД 16 ле њи ви це – пзаД 17 и шћу ћу ре не – пзаД 18 по сма тра
ле су – пзаД 19 љу би чи ца – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. XII, 29. 2. 1940, бр. 9, стр. 36].

ЧО БА НИН ПЧЕ ЛА
у СД ни су свр ста не све при че из збир ке Чо ба нин пче ла. не до ста ју: „Шко ла че зне за уче
ни ци ма“, „Хра бра де вој чи ца“, „Го ди на но ва – бо ља сло ва“, „Жму ра“, „уобра же ни при род
њак“, „До чек пла ни на ра“ и „пад са сте не“.

Чо ба нин пче ла – СД, стр. 99; Чп, стр. 3.
1 За ку ца на јед на вра та, та мо има ју и чо ба ни на и слу гу; за ку ца на дру га, та мо уку ћа
на мно го и са ми свој по сао оба вља ју; на тре ћа, та мо свет си ро ма шан, не ма ни ста да 
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ни има ња. – Б 2 та ко – Б 3 тек – Б 4 [прохте] – СД 5, – Чп; Б 6 , – Б 7 прох те – Б 8 ње го вих 
– Б 9 ока – Чп; Б 10 мо гао ви де ти – Б 11 пред ве че – Б 12 обич но – Б 13 али – Б 14 ! – Б 15 
та ко – Б 16 [,] – СД 17 [,] – СД 18 [,] – СД 19 ту жи нам – Б 20 њи хов – Б 21 , – Чп; Б 22 , – Б 
23 ја сам вич на њи ном збо ру, / нек се ко ја и за гу би, / шу ма ће је це ла зва ти, / мо ра јој 
се ода зва ти. – Б 24 Чо ба нин је слу шао, али од бри ге ни је чуо шта му го во ре. Ишао је 
на сум це и чи ни ло му се да је нај не срећ ни ји на све ту. – Б 25 опет – Б 26 сео је – Б 27 а и 
отуд као да је гр го рио глас: – Б 28 , – Б 29 ре ћи ћу ти – Б 30 ако по ђеш у по те ру / да про
на ђеш – Б 31 да ће из те не во ље ис пли ва ти и – Б 32 се – Б 33 та квог нео бич ног по сла 
– Б 34 [у гомилама] – СД 35 [их] – СД 36 Већ му је по че ло ти тра ти пред очи ма, а он их 
је још пре бро ја вао. Час му се чи ни ло да ће се све до јед не вра ти ти, час да их се на 
сто ти не по гу би ло. – Б 37 ка да – Б 38 на – Б 39 би ва ле су све – Б 40 по ста ле та ко рет ке, 
– Б 41 у – Б 42 за гу би ло – Б 43 Већ се би ло све вра ти ло сво јим ку ћа ма: и го ве да и сви ње, 
и ов це, и сва дру га жи ва би ћа, а се дам за ка сне лих пче ла још ни је до ла зи ло. Чо ба
нин се та да по жа ли ли ва ди и за мо ли је – Б 44 све до кон ца, / док се пче ле не огла се, 
– Б 45 [,] – СД 46 , – Б 47 [,] – СД 48 бр зо – Б 49 [,] – СД; Б 50 , – Б 51 , – Б 52 свла да ће ме још 
пре мра ка, / вра ти ћу се пра зних ша ка. – Б 53 да иде – Б 54 ка да се већ од лу чио да се 
ока не тра же ња – Б 55 крај – Б 56 [,] – СД 57 [,] – СД 58 [дечак] – СД 59 ни је још – Б 60 
от се кла – Б 61 љу ти та – Чп; љу ти тог – Б 62 [,] – СД 63 [вероватно] – СД 64 јед на ни је 
сти гла – Б 65 [Требало је још сто ти нак ме та ра до врат ни ца и де чак се ко ле бао да ли 
да бе жи или да хра бро ста не пред га зду, кад му се учи ни као да се не ка пче ли ца ту, 
са свим бли зу, сме је на свој пче ли њи на чин. Би ла је то зби ља не ка враголанка] – СД 
66 [,] – СД 67 зби ља – Б 68 не ста шну бу би цу не где – Б 69 на му чи ла – Б 70 с њо ме – Б 71 
пред га зду – Б 72 [,] – СД 73 пче ла – Б.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у Б [год. XVI II, 23. 5. 1953, бр. 133].

Ме се чев ро ђен дан – СД, стр. 104; Чп, стр. 9.
1 пред ве че – пзаД 2 не бо – пзаД 3 кад – Чп; пзаД 4 сви – пзаД 5 а још ма ло да ље 
ода тле ме се чи на је на ша ра ла круп ним сло ви ма: До ђи, пе ва чи це, / злат на Ве го, / и 
Мар се у ру ме ном /огр та чу!/ Зо ви те и Де ви цу / бе љу од сне га, / зо ви те ми ле пу / 
Ве чер ња чу! // До ђи ми ори о не / и Си ри ју се, / по ве ди те со бом / ми ли о не / зве зда 
ле по ти ца / ко се ру се! – пзаД 6 на на шем Три гла ву – пзаД 7 су пзаД 8 [и оно] – СД 
9 нај ми ло звуч ни ји ве тро ви су пе ва ли – пзаД 10 аде ба ра на пзаД 11 [и] – СД 12 би ло 
– пзаД 13 на кра ју ко ла – пзаД 14 к’о – Чп 15 Зе мља – пзаД 16 Зе мљу – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. XV, 4. 2. 1953, бр. 20].

Ки ја ви ца у зве ри ња ку – СД, стр. 190.
1 зо о ло шком вр ту – пзаД 2 [кад] – СД 3 [је] – СД 4 [,] – СД 5 сво јој тор би ци пзаД 
6 тих не ви них – пзаД 7 што – пзаД 8 пти це, звер ке, во до зем ци, гми зав ци – пзаД 
9 од ве де пр во – пзаД 10 до жа ба – пзаД 11 ка ко – пзаД 12 [Голих вас има у во ди сто,] 
– СД 13 [а] – СД 14 го спо ди на – пзаД 15 Зве ри ња ка – пзаД 16 [једна по једна] – СД 
17 Дру га про му кло до да де: – пзаД 18 Тре ћа ста вив ши ша чи цу на нос ки ну: – пзаД 
19 [пре дан два] – СД 20 ле кар – СД 21 [поскаћу] – СД 22 њи хо ве пр ве пзаД 23 [и] 
– СД 24 при шав ши им за по ве ди: у ред са да ста ни те, ро де, / да ви дим шта вас у гр лу 
бо де! – пзаД 25 [одмах] – СД 26 бла та – пзаД 27 у ред – пзаД 28 нај ста ри ја ре че: – пзаД 
29 за њом се ја ви дру га: – пзаД 30 Да ки ја ју жа бе, / ни ја ни сам зна ла, – пзаД 31 ра но 
– пзаД 32 Го спо дин пи љак да де – пзаД 33 [па] СД 34 па по ђе да ље. – пзаД 35 са да 
од ве де код ли је. – пзаД 36 она је ле жа ла у ка ве зу на сло нив гла ву – пзаД 37 док тор 
– пзаД 38 [по свом начину] – СД 39 Ви де ло – пзаД 40 кад – пзаД 41 Да се ни си са да / 
ма кла ис под кро ва / јер те мо же су тра / ухва ти ти опет / ки ја ви ца но ва. – пзаД 42 
док тор – пзаД 43 [свога љу бим ца, ко ји је ина че вр ло рет ко бо ло вао, па] – СД 44 кад 
– пзаД 45 ка ко је до био ред њу: С ли си цом сам при чао / ју че цео сат, сад ме бо ле 
ле ђа / и но ге и врат. – пзаД 46 шљеп ну – пзаД 47 [по ле ђи ма, где се жа лио на бо ло
ве,] – СД 48 да де – пзаД 49 [добро] – СД so при бли жу ју ћи – Чп; пзаД 51 до ба ци ла 
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– пзаД 52 Што сте ње те – пзаД 53 вам – пзаД 54 ки јај те та ко – пзаД 55 па – пзаД 
56 [,] СД 57 бр бља ти – пзаД 58 Зве ри ња ку – пзаД 59 у ка ве зу на шем, – пзаД 60 сав 
пзаД 61 на зе бао лав, / јa по ва здан ка шљем. – пзаД 62 Док тор им на ре ди да по ка жу 
гу ше па пре гле дав ши јед ног по јед ног об ја сни чу ва ру ка ко ће их ле чи ти. – пзаД 63 
одав де се го спо дин пи љак упу ти ка ве зу ве ли ких зве ри – пзаД 64 [Зар цар зве ри 
сêди / ки ја ви цу јед ну / не зна да по бе ди!] – СД 65 ове ре чи као да умек ша ше ма ло 
ца ра зве ри па од го во ри – пзаД 66 [Иза ри са ју трос / во ду пих, / ћих – ћих! / Што је 
ово на паст, / у су зе сав се слих, ћих, ћих!] – СД 67 док тор – пзаД 68 лек нео сет но уз 
хра ну дâ. – пзаД 69 [и земљак] – СД 70 Иди, ја де ми не зле ди, / ов де ни шта не вре
ди, ви дим ја, / ћи–ха!] – СД 71 Док тор по сту пи и са њим као с ла вом па об и шав ши 
још сло на и ме две да свра ти код пти ца. оне су ску пље но др жа ле гла ве под кри ли
ма и не при ме ћу ју ћи га. Је ди но се па па гај пре ну и до че ка га са ша лом: Сва ка на ша 
пе сма и стих / свр ша ва се са да са ћих – ћах! Док тор да де чу ва ру не ко ле ко ви то 
се ме ње и пре по ру чи да им га да је три пут днев но све док не оздра ве. И та ман хте де 
да се по здра ви и ов де, кад му чу вар ре че: И ја сам ишао бос, / па ми се зап тио нос. 
Док тор и ње му да де лек, па оде сме ју ћи се. Ме ђу тим, до шав ши ку ћи и сам ста де 
да ки ја. али ов де по чи ње но ва при ча. – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. IX, 7. 10. 1937, стр. 154–155].

Бај ка о Сун цу и тет ки – СД, стр. 114.
1 Сун че ви – З 2 пр во – Чп; З 3 Сун чев – З 4 на ли ва – З 5 [,] – СД 6 [,] – СД 7, З 8 иза ђе 
– З 9 за ју тра – З 10 [својих] – СД 11 иза ђи – З 12 [,] – СД 13 [,] – СД 14 ку ту З 15 си ну ло 
– Чп; З 16 по мо гло – З 17 бо бо ви – Чп 18 сва ког – З 19 по ма ља ли се – З 20 [,] – СД 20 [,] 
– СД 21 [,] – СД 21 [,] – СД 22 да са мо – З 23 за – З 24 пред ве че – Чп; З 25 за по ве да ло 
му – З 26 му ње ви то – З 27 [муњевито] – СД 28 иза ђем – З 29 и – З 30 али – З.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у З [II, 1955, бр. 8/9, стр. 8–9].

АКО ЈЕ ВЕ РО ВА ТИ МО ЈОЈ БА КИ
у СД у по гла вље под на сло вом Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки свр ста но је 16 при ча из исто и ме
не збир ке из да те 1959. го ди не. Из о ста вље не су при че: „Го сти“, „кћи ви ли ног ко њи ца“, 
„Цр на Ба ка“, „Го лу бо ви пи смо но ше“, „кри ла ти опан ци“, „Школ ска ку ца Га ра“, „Бер ба 
шум ских пло до ва“, „Бај ка о тре шњи“. при ча „укле та пти ца“ на шла се у по гла вљу Рас пе
ва не при че СД.

Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки – СД, стр. 121; аВМБ, стр. 5.
1 не ки пут – по лИ 2 [одлазила би под обла ке да је до ве де; а ка да би тре ба ло да си не 
сун це,] – СД, аВМБ 3 [велики] – СД; аВМБ 4 [врло] – СД; аВМБ 5 узи ма ла – аВМБ 
6 [тако] – СД; аВМБ 7, – аВМБ 8 да – по лИ 9 за но ћио – по лИ 10 на жао – по лИ 
11 [,] – СД 12 цар ство – аВМБ 13 за по ве дао – по лИ 14 да – аВМБ; ма ко ли ко – аВМБ 
15 Ру мен ке – по лИ 16 Ви дев ши – по лИ 17 [,] – СД 18 ни ка да – по лИ 19 [,] – СД; 
по лИ 20 [,] – СД; аВМБ 21 [,] – СД; по лИ 22 , – аВМБ 23, – аВМБ 24 шта ви ше 
– по лИ 25 [сав] – СД; аВМБ 26 [,] – СД; со бом – аВМБ 27 му њу – аВМБ 28 [,] – СД; 
по лИ 29 [,] – СД 30 об у зео – аВМБ 31 [,] – СД 32 оба ла – аВМБ 33 Та да – по лИ 34 
Бро до ра – по лИ 35 [,] – СД; по лИ 36 Из – по лИ 37 пру жи – по лИ 38 очи су – 
по лИ 39 [а Зли је Ви ле њак све бли же до ла зио дво ру, те До бра Ви ла иза ђе пред 
сво ју вој ску и ре че:] – СД; аВМБ 40 пре тво ри ти – по лИ 41, – аВМБ; по лИ.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у по лИ [LXIV, 18. 2. 1993].

Пр стен на мор ском дну – СД, стр. 125; аВМБ, стр. 11.
1 [га] – СД 2 пр стен – пзаД 3 да се ни кад ви ше не вра ти. – пзаД 4 али њен – пзаД 5 се 
пзаД 6 али – пзаД 7 пр стен – пзаД 8 [,] – СД 9 [,] – СД 10 жи во ти ња ма – аВМБ; пзаД 

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



965

________    Напомене   ________

11 , – пзаД 12 раз ми ли ше – аВМБ 13 [,] – СД 14 , – аВМБ I5 из гу бље ни пр стен – пзаД 
16 [прстен] – СД 17 за ви ри ле – аВМБ; пзаД 18 [,] – СД 19 , – пзаД; аВМБ 20 , – аВМБ 
21 пр стен – пзаД 22 , – аВМБ 23 , – аВМБ а а и не слу те ћи за то – пзаД 25 по пе – пзаД 
26 код је жа – пзаД 27 [,] – СД 28 пр стен – пзаД 29 срећ но – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. IV, 29. 6. 1933, бр. 25, 
стр. 703].

Тра ве гoвope ба ки ним гла сом – СД, стр. 128; аВМБ, стр. 16.
1 је зи ком – по лИ 2 [прашнике] – СД; аВМБ 3 [се] – СД 4 и – по лИ 5 бул ки –аВМБ; 
по лИ 6 [чудно се аф ту ши ним цр ним бобицама] – СД; аВМБ 7 Се део је – по лИ 8 и 
– по лИ 9 [кад је по шао у шко лу, олов ку и хар ти ју је тро шио нај ви ше на цр та ње 
би ља, и увек је тач но по га ђао ко јом бо јом тре ба обо ји ти ко ји цвет] – СД; аВМБ; 
љу то – аВМБ 10 кад ду не ве тар ње му се чи ни ло да га са свих стра на биљ ке за дир ку ју: 
– по лИ 11 то за пит ки ва ло – по лИ 12 на шег – аВМБ 13 на че ти ло се – по лИ 14 ко
рен ку – по лИ 15 [,] – СД; по лИ 16 [,] – СД 17 [па је] – СД; аВМБ 18 је – по лИ 19 жут 
– аВМБ; по лИ 20 [и] – СД; аВМБ 2I Из – по лИ 22 и опри шти ло му – по лИ 23 кад 
је по ка зао опри ште не ру ке ба ки, она је уз вик ну ла: – по лИ 24 [још] – СД; аВМБ 25 
[Дечак је сад је два че као да опет на бе ре ру се па да је ма ло гриц не, да ви ди шта ће 
би ти. он чак и про гу та ма ло те тра ве и у же лу цу га ста де ки да ти. Раз у ме се, ба ки о 
сво јој не по слу шно сти ни је смео го во ри ти и са ка ја њем је слу шао ње но ја ди ко ва ње 
док му је ну ди ла теј од ка ми ли це.] – СД; аВМБ 26 пан чић – по лИ 27 [а] – СД; аВМБ 
28 је – по лИ 29 је ди ће – по лИ 30 кан та ри он или – по лИ 31 [му] – СД 32 упо знао 
мно ге биљ ке уз сво ју ба ку и дру ге љу де из сво га се ла. – по лИ 33 Још та да – по лИ 34 
он – по лИ 35 би ља ка – по лИ 36 [као н народа] – СД; аВМБ 37 се не се ле ни ку да 
– по лИ 38 Ра сту – по лИ 39 не ке – по лИ 40 Сву где – по лИ 41 оне – по лИ 42 он је 
за па зио – по лИ 43 по зна ју по ми ри су, као што се зли љу ди по зна ју по гла су и по гле
ду – по лИ 44 у свом род ном се лу на на шем при мор ју, – по лИ 45 као – по лИ 46 
[својим земљаком] – СД; аВМБ 47 Из шу мо ра ли вад ских тра ва чи ни ло му се да чу је 
ти хи ша пат сво је ба ке ко ја га упу ћу је ка ко да радн: – по лИ 48 ко ју је сре тао у де тињ
ству. – по лИ 49 трав ке – аВМБ; [њене осо би не, опет као да чу је ба кин ша пат: Ви
диш оно ста бло / крај ба ре из ра сло, цваст као грозд бео, / то је ба кин жлич њак / че сто 
га је те би / ста вља ла на ма сло / да би бо ље јео. а од не куд са по то ка, где ра сте ко жа сто, 
дла но ли ко ли шће ко пит ња ка, чи ни му се да до ла зи жу бор: Ти се се ти ка ко / при ча ла 
је ба ка / да гро зни цу ле чи / ли шће ко пит ња ка. кад отво ри бо та ни ку, сли ке би ља у 
њој на јед ном ожи ве и вра те га ча сом у де тињ ство и мла дост. учи ни му се да ви ди врт 
око ро ди тељ ске ку ће где се под стре хом су ши хај дуч ка тра ва, кан та ри он, зо ва, сми
ље. по не кад про цве та пред по гле дом ли ва да где се упо знао са све том тра ва.] – СД; 
аВМБ 50 као – по лИ 51 је – аВМБ 52 [,] – СД 53 ко јег – по лИ 54 [многе књи ге на пи
сао о би љу,] – СД; аВМБ 55 пре ње га ни је – по лИ 56 a – аВМБ 57 [све пра ћен успо ме
на ма на сво је пр ве су сре те са би љем, успо ме на ма на сво ју ба ку.] – СД; аВМБ; Та ко 
је на пи сао мно ге књи ге о би љу и по стао ве ли ки на уч ник. – по лИ.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пТ [1950, бр. 8, стр. 5–7].

Бај ка о ла бу ду – СД, стр. 133; аВМБ, стр. 21.
1 пла штем – пзаД 2, – пзаД 3 [на не кој цр ној пти ци ту жно обо ре не главе] – СД 4 Је
сте, тре ба да вам ка жем да је на вр ху пла ни не би ло је зе ро, и по ње му пло ви ла не ка 
цр на пти ца ту жно обо ре не гла ве. – пзаД 5 ма ла – аВМБ; пзаД 6 на кри ло сед не и 
да се во за по је зе ру – пзаД 7 [Често је Сне жа на ми сли ла за што ли је цр на пти ца ту
жна, за што увек оба ра гла ву и јед ном је упи та:] – СД; ус пут је Сне жа на јед ном 
упи та ла цр ну пти цу: – пзаД 8 што си то ли ко – пзаД 9 и –пзаД 10 , – аВМБ; пзаД 11 
опет – пзаД 12 [опет] – СД 13 Toг да на Сне жа на – пзаД 14 хте ла ви ше – пзаД 15 ре ши
ла – пзаД 16 увек ју је – пзаД 17 кроз – пзаД l8 , – пзаД 19 За то се бр зо – пзаД 20 пу
сти – пзаД 21 па упи та по дру ги пут жа ло сну пти цу: – пзаД 22 при ђи да ме про во заш, 
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– пзаД 23 оти ште – пзаД 24 . – пзаД 25 али – пзаД 26 опет до ђи – пзаД 27, – пзаД 28 
не спо кој на – пзаД 29 па да оде на оба лу је зе ра. – пзаД 30 а кад – пзаД 31 [на оба лу је
зе ра, где је цр на пти ца већ че ка ла.] – СД; и та мо ју је већ че ка ла цр на пти ца. – пзаД 
32 [,] – СД 33 [,] – СД34 [,] – СД 35 [,] – СД 36 [,] – СД 37 бри га – пзаД 38 бри ни се – пзаД 
39 [краљица је оти шла до ле де не ку ле ме ђу сте њем где је жи ве ла Сре бр на Зве зда, 
мај ка свих па ху љи ца. Мо гла јој је за по ве ди ти, али Сре бр на Зве зда је би ла мно го, 
мно го ста ра, па је Сне жа на због то га уми ља то за мо ли:] – СД; оде кра љи ца до ле де
ног ма на сти ра, уре за ног ме ђу сте њем, кле че на ле де ни под и по мо ли се бо ги њи зи ме, 
ве ли кој Сре бр ној Зве зди што ли чи на па ху љи цу сне га: – пзаД 40 [ – До бра Сре бр на 
Зве здо, ти што си још мо јој мај ци оде ћу ткала] – СД; – До бра бо ги њо, сне жна зве
здо, – пзаД 41 [сва] – СД 42 се – пзаД 43 [,] – СД 44 је – пзаД 45 [она] – СД 46 ча су – пзаД 
47 где – пзаД 48 [бели] – СД 49 [први ла буд на све ту.] – СД 50 ла бу ди – пзаД.
при ча је упо ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. VII, 7. 2. 1935, бр. 6, 
стр. 1011].

Ру ке – СД, стр. 136; аВМБ, стр. 26.
1 хо да – пзаД 2 вра тио – пзаД 3 па – аВМБ 4 шап тао – пзаД 5 [је] – СД 6 гла вом знак 
– аВМБ; пзаД 7 оне – пзаД 8 да ду – пзаД 9 да ду – пзаД 10 да ду – пзаД 11 ни смо го то
во – пзаД 12 и мо дрих цр та – пзаД 13 тет ка – пзаД 14 цр ве не – пзаД 15 и – пзаД 16 по
жу рио – пзаД 17 [је] – СД 18 дрх та њу – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. XV, 2. 9. 1953. бр. 49].

Ма ли ба ук – СД, стр. 140; аВМБ, стр. 46.
1 не ве шти – пзаД 2 на у чи ла – аВМБ 3 кроз – пзаД 4 из и шао – пзаД 5 то ли ко – пзаД 
6 је дан – пзаД 7 [,] – СД 8. – пзаД 9 по ку шај – пзаД 10 и – пзаД 11 изи ђе – пзаД 12 
ивер ке – пзаД 13, – пзаД l4 , – пзаД 15 [мали] – СД 16 [своју] – СД 17 [му] – СД 18 учи
ни ти од те бе – пзаД 19 ти – пзаД 20 вр ло – пзаД 21 [и] – СД; пзаД 22 то ли ко – пзаД 
23 му – пзаД 24 слу чај но – пзаД 25 у – аВМБ 26 из не над но – пзаД 27 [,] – СД 28 сав за
до во љан – пзаД 29 же на – пзаД 30 јед ном – пзаД 31 [једном] – СД 32 ту би ли – пзаД 
33 [појури] – СД 34 по ју ри – пзаД 35 до бро ју тро –аВМБ; пзаД 36 шу мар – пзаД 37 
би ла – аВМБ; би ла гу ста – пзаД 38 љут – аВМБ 39 ста не – пзаД 40 му та ко – пзаД 
41 мо жда за ка чи ти гла ву. – пзаД 42 , – пзаД 43 , – аВМБ; пзаД 44 , – аВМБ; пзаД 
45 Мо ра ће – пзаД 46 не мо гућ но – пзаД 47 ни чим – пзаД 48 сто па – аВМБ 49 а и траг 
му мо гу пра ти ти, ако га не стиг нем – пзаД 50 Тад – пзаД 5l би ла – пзаД 52 [била] 
– СД 53 и – аВМБ; пзаД 54 ће – пзаД 55 мно го – пзаД 56 од у да ра ти ја сно – пзаД 57 [,] 
– СД 58 и да га ле по ви ди – пзаД 59 пу жа ју ћи – пзаД 60 де ца – пзаД 6l оче вих – пзаД 
62 [деца] – СД 63 ка ко се бли жи ку ћи чу до ви ште ко је их сва ку ноћ пла ши и да се ра
ду ју што ће нај зад би ти ухва ће но. – пзаД 64 да кле – пзаД 65 шче па – пзаД 66 ста де иза 
вра та – пзаД 67 Же на иза ђе то бож не ким по слом на по ље оста вив ши ку ћу отво ре
ну a Ба ук бр жебо ље па де на праг и упа ли сво је стра шне очи. – пзаД 68 вик ну тад 
шу мар и из ле те иза вра та – пзаД 69 [Био је за бо ра вио и он да ће га чу до ви ште по 
сне гу опа зи ти и за жди ти у по ље. Са мо са да је шу мар мо гао бар да га ју ри. Чу до
ви ште је ипак ве што уз ми ца ло, ска чу ћи из јед не сен ке у дру гу.] – СД; али ка ко је 
вик нуо пре но што је ба цио мре жу, Ба ук већ бе ше за ждио кроз по ље. Са мо са да је 
шу мар мо гао да га ју ри, јер га је до бро на сне гу ви део. Чу до ви ште је, ме ђу тим, 
ипак ве што из ми ца ло ска чу ћи из јед не сен ке у дру гу, али га је шу мар још бо ље го
нио пре те ћи му: – пзаД 70 [викао је шу мар ју ре ћи за њим.] – СД 71 И не где – пзаД 
72 ба ци – пзаД 73 Та да – пзаД 74 – Да га за но ћас за тво ри мо у наш трап, па ће мо су
тра ви де ти шта ће мо, ре че же на. – пзаД 74 [одлуче да ra за вре ме но ћи за тво ре у 
трап па да му ују тру су де.] – СД 75 Та ко и учи не. За тво ре га у трап и од о зго на ва
ља ју пу но сне га, па оду у ку ћу. кад су тра дан има ју шта ви де ти: трап отво рен a пo 
сне гу се да ле ко ви ди траг као да је не ко ма хао бре зо ва чом. по ђу шу мар, же на и 
де ца по ње му, али ни ка ко да му на ђу кра ја. Ба ук је по бе гао био у не ку дру гу зе мљу 
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и ни кад се по сле ни је вра ћао да пла ши шу ма ре ву де цу. – пзаД 76 [,] – СД 77 [,] – СД 
78 по ко ји пут – аВМБ 79 и – аВМБ 80, – аВМБ 81 , – аВМБ.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. VII, 14. 2. 1935, бр. 7, 
стр. 1015].

При ча о раз ма же ној ца ри ци – СД, стр. 144; аВМБ, стр. 51.
1 раз но се – аВМБ 2 [једине] – СД 3 [,] – СД 4 [,] – СД 5 ћер ком – пзаД 6 прин це
зу – пзаД 7 пр во већ ју тро – пзаД 8 то га – пзаД 9 раз ми шља – пзаД 10 пред – 
аВМБ; пзаД 11 знај – пзаД 12 До – пзаД; па да ло – аВМБ 13 До не ће – пзаД 14 За 
– пзаД 15 у том – аВМБ; пзаД 16 по – пзаД 17 пти це – пзаД 18 Ha – пзаД 19 С 
– пзаД 20 И – пзаД 2l се њој – аВМБ; пзаД 22 њи хо вим – аВМБ; пзаД 23 по мо ћи 
– пзаД 24 Где – пзаД 25 Ми ри са ће – пзаД 26 кра љи ца – пзаД 27 ма ђи о ни чар – пзаД 
28 кроз – пзаД 29 Злој – пзаД 30 на – пзаД 31 Да се наш цар мла ди / Спа се од тих 
чи ни – пзаД 32 , – аВМБ 33 [,] – СД 34 мра ви – пзаД 35 на шем – пзаД 36 И – пзаД 37 
уна ка зи – пзаД 38 [,] – СД 39 спа су – пзаД 40 и – аВМБ; пзаД 41 [,] – СД 42 ко при
ви це – пзаД 43 па – пзаД 44 ле по – пзаД 45 па да ло – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. VII, 8. 8. 1935, бр. 32, 
стр. 1110].

При ча о лор ду Фор ду – СД, стр. 149; аВМБ, стр. 57.
1 ис кр сну – пзаД 2 не ки – аВМБ 3 обе сан – аВМБ; пзаД 4 [само] – СД; пзаД 5 ка да 
– пзаД 6 то ме – пзаД 7 ужа сни – аВМБ; пзаД 8 с де сна – аВМБ; пзаД 9 спо ме ну 
– аВМБ 10 ус тра ну – аВМБ 11 та ко ти Бо га – пзаД 12 про ју ри – аВМБ; пзаД 13 Хтео 
не хтео – аВМБ; пзаД 14 ус тра ну – аВМБ; пзаД 15 се –аВМБ 16 [међу он да шњим су
је вер ним сељацима] – СД 17 ко ли ко год – пзаД 18 од ва ших бре ме на: / бра шња вих вре
ћа, / др ва и се на. – пзаД.
Сти хо ви са 59. стр. збир ке аВМБ [СД, стр. 150–151] раз ли ку ју се по ду жи ни од 
оних у СД. на и ме, сва ка 2 сти ха из збир ке у СД чи не је дан стих. не ма са др жај них 
раз ли ка.
пе сма са 151–152 стр. СД у збир ци аВМБ [стр. 60] и у пзаД по де ље на је у 3 стро фе, 
што у СД ни је слу чај.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. XI, 16. 11. 1939, бр. 45, 
стр. 182].

Ра то бор ни цар – СД, стр. 154; аВМБ, стр. 62.
1 Ми ро љу би вој – аВМБ 2 због – аВМБ 3 угу ши ва ни – аВМБ.

Цар игра ча ка – СД, стр. 158; аВМБ, стр. 72.
1 ку ћи цом – З 2 убр зо – З 3 [,] – СД 4 се – аВМБ 5 та да – аВМБ; З 6 от шкри ну – 
аВМБ; З 7 спољ но – аВМБ 8 за се ни ше – аВМБ 9 има ло – аВМБ; има ло је – З 10 кли
за ли – аВМБ 11 Стра нац – З 12 на ви те – аВМБ 13 от се ко ше –аВМБ; З 14 учас – З l5 [,] 
– СД 16 [,] – СД 17 на ви ја ју – аВМБ 18 [,] – СД 19 [се] – СД 20 [,] – СД 21 [,] – СД 22 
– аВМБ; З 23 [,] – СД; З 24 : – аВМБ; З 25 [,] – СД 26 бла го дар но – аВМБ 27 [,] – СД 
28 об ја ви ше – З 29 , – З 30 прет ста вља ла – аВМБ; З 31 све тли ле – аВМБ 32 [,] – СД 33 [,] 
– СД; З 34 ка рам фи ле – З 35 ма ло ме – З 36 на ви –аВМБ 37 Ме сец – играч ку – З 38 при
чао – аВМБ; З 39 то са мо – З.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у З [II, 1955, бр. 4, стр. 2–3].

Врап ци но ви на ри – СД, стр. 162; аВМБ, стр. 78.
1 пти ца – ЗаД 2 штет ног ЗаД 3 до зна ду – ЗаД 4 јед ног – ЗаД 5 ни је знао, / бо же 
мој; / шта је по топ / шта је ној. – ЗаД 6 [,] – СД 7 раз ле те ше – ЗаД 8 [тамо] – СД 9 
про не ла – ЗаД 10 са оп ште ња – ЗаД 11 ми – ЗаД 12 упла ше них пти ца. – ЗаД 13 је 
– ЗаД l4 [,] – СД 15 за цр ве нио – ЗаД 16 [сви] – СД 17 не ва љал ко – ЗаД 18 сре ћом 
– ЗаД 19 љу тит – аВМБ 20 [,] – СД 21 бо ле сни ке – ЗаД 22 [мали] – СД 23 бр бља ју 
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свра ке на пу ту, – ЗаД 24 , – ЗаД 25 ве зу ју – ЗаД 26 , – ЗаД 27, – ЗаД 28 др же – ЗаД 29 [,] 
– СД 30 [,] – СД.
по сто је раз ли ке у пре ло му сти хо ва уну тар при че.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у ли сту ЗаД [год. IX, 1. 1. 1955, бр. 513, 
стр. 13].

Тет ки ни по ма га чи – СД, стр. 167; аВМБ, стр. 94.
1 [,] – СД 2 ме ша ња – Р 3 [,] – СД 4 [,] – СД 5 [који је сло бод но отва рао и две ри ол та ра,] 
– СД, аВМБ 6 от шкри нуо – аВМБ; Р 7 [,] – СД 8 [хлебна] – СД, аВМБ 9 , – аВМБ; Р 10 
[завејано бра шном, не би смо ли пребројали] – СД; аВМБ 11 [,] – СД 12 [,] – СД 13 за
пух ну ла – Р 14 у ра ди о ни ци пу ној ja pe и бра шна – Р 15 [,] – СД, Р 16 уба ци – аВМБ 17 
[желели да ви ди мо ка ко ће би ти да нас кад смо] – СД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у ли сту Р [год. X, про си нац 1960, бр. 4].

Бај ка о из во ру – СД, стр. 171; аВМБ, стр. 106.
1 и – аВМБ 2 он је, иако је ју тро би ло, спа вао; за уз гла вље му је слу жио плав, окру
гласт ка мен, још хла дан од но ћи, по сте ља му је би ла тра ва, a по кри ва ла га је сен ка 
Хра ста. по ка ме ну и па ње ви ма око ло се де ли су дру ги па сти ри, а још да ље бре гом и 
шу мар ком су – пзаД 3 па сти ри су раз го ва ра ли о ву ци ма, шум ским ду хо ви ма, хај
ду ци ма, и кад би ви де ли да се ста до уда ља ва је дан би, на ко га је ред, ишао да га вра
ти. – оде чи чаМар ко ва кра ва у ште ту, по ви ка па стир че ко је је се де ло крај из во ра 
под бу квом. Чи чаМар ко се пре ну иза сна, по ди же гла ву с ка ме на, па ре че гле да ју ћи 
за кра вом: – Бр зо ми је вра ти те, па ћу вам ис при ча ти ка ко је по стао овај из вор под 
бу квом. Чув ши то сви па сти ри по ју ре да га по слу ша ју, а кад су се вра ти ли чи чаМар
ко је од мах по чео да при ча: – пзаД 4 [поче нај зад старац] – СД; аВМБ 5 и ов це ко је 
је – пзаД 6 ко за ма – пзаД 7 та да ни је – пзаД 8 ни јед ног – пзаД 9 пре ко дан – пзаД 
10 [морао је] – СД; аВМБ 11 чак – пзаД 12 опет – пзаД 13 a – пзаД 14 ста зе, пе ћи не 
– пзаД 15 гра на ма – пзаД 16 a – аВМБ; пзаД 17 гу стог – пзаД 18 не ког – пзаД 19 по чео 
је – пзаД 20 ли ста – пзаД 21 И по што се на пио ју тар ње ро се вра тио се у пе ћи ну – пзаД 
22 је он да ти хо оти шло – пзаД 23 [старац] – СД; аВМБ 24 ста рац – пзаД 25 и да ље сва
ке зо ре – пзаД 26 по ма ло – пзаД 27 ви ше не би – пзаД 28 – To по дај убо ги ма ко је 
ус пут срет неш, до да де ста рац, а ја сам се за ве то вао Бо гу да ћу са мо ко ре ње и шум
ске пло до ве је сти. али је ма ли па стир био до брог ср ца, па на ва ли кроз су зе мо ли ти 
пу сти ња ка: – пзаД 29 тр пе ти – пзаД 30 за ми сли – пзаД 31 To ће би ти – пзаД 32 са мо 
– пзаД 33 [само] – СД; аВМБ 34 ко зе – пзаД 35 до зво ли – пзаД 36 до да де – пзаД 37 
бра не ћи се – пзаД 38 јер се на дао да ће му пу сти њак ис пу ни ти мол бу. – пзаД 39 као 
што се сме ју све ци и бож ји угод ни ци. – пзаД 40 скри ве ни – пзаД 4l је – пзаД 42 па 
– пзаД 43 и да за то та ко бла го си ља, да не би тај бу нар пре су шио. – пзаД 44 ни је 
– пзаД 45 [није] – пзаД 46 свој – пзаД 47 Та да му до ђе жао што ста рац и да ље пи је 
ро су – пзаД 48 па – пзаД 49 га – пзаД 50 за ди вље но – пзаД 51 опет – пзаД 52 то чу дом 
– пзаД 53 бож јем угод ни ку – пзаД 54 [он] – СД; 54 [он] – СД; аВМБ 55 сво ју – пзаД 
56 ми – пзаД 57 сви – пзаД 58 [и о пле ме ни том пастирчету] – СД; аВМБ.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. VI, 26. 7. 1934, бр. 29, 
стр. 906–907].

Уз бу на у ре ци – СД, стр. 175; аВМБ, стр. 111.
1 се – пзаД 2 бри ну ле за – пзаД 3 на жао – пзаД 4 про не се – пзаД 5 Због дру га чи јег 
пре ло ма сти ха пе сма са 175. стр. СД има 2 сти ха ма ње не го иста пе сма у пзаД 6 
све ви ше – пзаД 7 ко шу љу – аВМБ 8 Дру га пе сма на 176. стр. СД има 6 сти хо ва 
уме сто 12, ка ко је у пзаД, због дру га чи јег пре ло ма. 9 реч ном про ши ре њу – пзаД 10 
ра ке тле – аВМБ; пзаД 11 у пзаД због дру га чи јег пре ло ма по сто је 4 сти ха. 12 бе лу та
ка – аВМБ; пзаД 13 по при ро ди – пзаД l4 по ко ји – аВМБ; пзаД 15 као да га са ми 
Бог по сла, – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том из пзаД [год. X, 17. 2. 1938, бр. 7, стр. 27].
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Гр ли чи на ту жба ли ца – СД, стр. 180; аВМБ, стр. 127.
1 јед ној – пзаД 2 [,] – СД 3 хра не – пзаД 4 рас цве та ва ло – пзаД 5 се – пзаД 6 [својим] 
– СД 7 до ле те ли – пзаД 8 [И коп ци има ју при ја те ље и во ле их. За што су ме ни / мо ју 
при ја те љи цу оте ли? / И коп це бо ли ср це за њи хо вим при ја те љи ма. За што / су ме не 
ожа ло сти ли.] – СД 9 ка ко – пзаД 10 где су је оставн ли – пзаД 11 да пе ва ју ње му – пзаД 12 
пре ве ла – пзаД.
пе сма на 131. стр. збир ке аВМБ кра ћа је за 4 сти ха, ко ји у СД на стр. 182. по сто је.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том из пзаД [год. XVI II, 9. 8. 1956, бр. 198].

Бај ка о ди вљој кру шци – СД, стр. 184; аВМБ, стр. 132.
1 кру шки – З 2 уми ре – З 3 , – З 4 [,] – СД; З 5 чи не – З 6 де ца – З 7 [са] – СД 8 пла шљи
ве – З 9 ста ро – З 10 [,] – СД 11 за ви дљи во – З 12 [и] – СД 13 ни ка да – аВМБ 14 кру
шчи цу – З 15, али су је бо ле ле; са мо, – З 16 би ла – З 17 , – З 18 по ја ви – З 19 ли стић – З 20, 
слу ша. – аВМБ; З 2I ра до око ње – З 22 , – З 23 на њој го ре – З 24 ма ле – З 25 тре ћег – З 26 
спро ле ћа – аВМБ 27 под – З 28 ује сен – аВМБ 29 се – З 30 [се] – СД 31 с је се ни – З 32 
жућ ка сто ру ме ни – З 33 [,] – СД; З 34 ша ре ни ла – аВМБ; З 35 це ле се – З 36 и – З 37 – из да
на ка – З 38 ку цао – З 39 на ђе – З 40 мно го – З 41 , – З 42, –З 43 оне – аВМБ 44 род – З 45 [кру
шчица] – СД, аВМБ 46 сво је ли сто ве у без број не ко лев чи це – З 47 им – аВМБ 48 
та ко она – З 49 жи во том – аВМБ 50 [опет] – СД 51 , З 52 , – аВМБ 53 цр на – З 54 [,] 
– СД 55 [се] – СД 56 у – З 57 Њој ни је би ло до вољ но З 58 jy – З 59 je – З 60 по слао – З 61 пе
ва ле то ју тро – З 62 сва ко га – З 63 пo – З 64 не жно – З 65 пот сме си – аВМБ; З 66 ма
лим – З 67 [сутра] – СД 68 са зре – З 69 [или] –СД 70 [,] – СД 71 [,] – СД 72 [,] – СД 73 [кру
шчица] – СД 74 , – З 75 зе ле но жутнх –аВМБ; З 76 по шу ми – З 77 плод до не ла – аВМБ; 
род до не ла – З 78 леп ши и од шљи ва и ја бу ка – З 79 до ле ске и оско ру ше – З 80 . – З 81 
Још – З 82 не–при спе ли –аВМБ 83 су – З 84 Мла да воћ ка – З 85 пот пу но – З 86 сун ча не 
– З 87 огле дал ца – З 88 ви ше ни је – З 89 [И тако] – СД 90 ипак – З 91 кру шчи ца – З 92 [кру
шчица] – СД 93 по ви ја ле – З 94 ма ле – аВМБ 95 [,] – СД 96 , – аВМБ 97 пот смех ну се 
– аВМБ; З 98 чо пор – аВМБ 99 , – аВМБ 100 И – З 101 а кру шки – З 102 [свиђао] – СД 
103 нај ви ше сви ђао – З 104 [,] – СД 105 али су зе што јој се по пе ше до очи ју она – З 106 
ње на гор чи на – З 107 [поново] – СД 108 ју – З 109 опет бу кваз 110 ; – З 111 [једина] – СД 
112 је – З 113 [је] – СД 114 , – З 115 [,] – СД 116 ја ви ше по – З 117 кру шци – аВМБ 118 та ко – 
З 11,9 [идућег пролећа] – СД120 јој се из со ка у род већ по ла ко пе ла – З121 је кри во 
би ло – З 122 [је] – СД 123 кру шку – З 124 су по сла ли – З 125 [,] – СД 126 пче ли њих – З 127 
[и бу кви ног миловања] – СД 128 у ње ном со ку – З 129 ри љи це – аВМБ; рил це – З 130 
ср це – З 131 њи ма су се још бо ри ле ка пи сла сти са ка пи ма је да, али осе за зу ја ше по 
бе до но сно – З 132 – Гор ке, гор ке, гор ке! – З 133 Њи хо ве ре чи су – З 134 па ле – З 135 опет 
јој – З 136 [јој] – СД 137 ис пу ни ле – З 138 [и горчином] – СД 139 пот смех – З 140 , – З 141 до
 но си ла све гор чи род – З.
при ча об ја вље на у ча со пи су З [I II, 1956, бр. 6/7, стр. 4–6]. но си на слов „Бај ка о ди
в љој кру шки“.

ПИ СМА ИЗ ШУ МЕ
у СД у по гла вље Пи сма из шу ме ни су свр ста не све при че из збир ке пизШ. Ту су: „Ве тар 
да ди ља“, „нео бич ни сви рач“, „Свет под је зе ром“, „Ма ца пре ља“, „До бри дух Дим“, „Бај ка 
о пу те ви ма“, „у шум ској крч ми“, „ожи ве ла сли ка“ и „па туљ ко ва тај на“.

не до ста ју при че: „Ме се че ва ша ла“ (штам па на у по гла вљу Па туљ ко ва тај на), „Me
двe дoвa же нид ба“ (у пизШ пре штам па на из Рп), „Ри ба во за ри ца“ (сме ште на је у по гла
вље Деч ја со ба) и „при ча о ре ци“. при ча „ора шчи ћипал чи ћи“ пре штам па на је из Рп и 
у СД свр ста на у по гла вље Рп. пе сме ко је у ве ли ком бро ју при па да ју збир ци пизШ об ра
ђе не су у окви ру по е зи је за де цу Де сан ке Мак си мо вић.

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

970

Ве тар да ди ља – СД, стр. 191; пизШ, стр. 42.
1 ; – пизШ 2. – пизШ; пзаД 3 Бо ље иди у шу му – пизШ; пзаД 4 [.] – СД 5 [су] – СД 6 
по што по то – пизШ 7 и што је ипак ли чи ло на пе сму – пзаД 8 гла сан плач – пзаД 9 
успа ван ке – пизШ; пзаД 10 љу шка – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. XXII, 31. 3. 1960. стр. 388].

Нео бич ни сви рач – СД, стр. 197; пизШ, стр. 47.
1 за ди вље не – пзаД 2 ста рац бе ле бра де, по де ран – пзаД 3 се де – пзаД 4 на хра нив
ши га мр ва ма из тор бе ста ви – пзаД 5 па – пзаД 6 с – пзаД 7 мра ви – пзаД 8 пру та 
– пзаД 9 ре ци – пзаД 10 то упи та – пзаД 11 овим – пзаД 12 до бо га – пзаД 13 : – пизШ; 
пзаД 14 окол них – пзаД 15 от сви ра – пзаД 16 сво јој – пзаД 17 [И док је он сви рао 
уно се ћи у свир ку то пли ну сво га ср ца, ко је је са о се ћа ло са це лом при ро дом око 
се бе, док је упли тао у зву ке фру ле се ћа ња на де тињ ство, сно ве мла до сти ко ја му је 
дав но про шла, оне су за чу ђе но по сма тра ле сви ра лу за ко ју је ре као да је на чи ње на 
из ср ца. Је ди но су мо жда, нај чу ве ни је пе ва чи це, ко је и са ме пе ва ју сво јим ср цем, 
схва ти ле стар ца.] – СД; пизШ 18 нај чу ве ни ји – пзаД 19 са стар цем – пзаД 20 по ју
ри – пзаД 21 до бри – пзаД 22 по ва здан – пзаД 23 ме лем – пизШ 24 Ста рац јој до
зво ли го во ре ћи: – пзаД 25 оча ра сво јом свир ком пти це, – пзаД 26 при ста ну – пзаД 
27 пти це из ри то ва – пзаД 28 му и она ре че: – пзаД 29 Свир че – пзаД 30 по ва здан 
– пзаД 31 при ста де да и ше ву по ве де – пзаД 32 ра ме ни ма и обо ду ше ши ра – пзаД 
33 док он сви ра – пзаД 34 исме ја ва ти – пзаД 35 ста рац – пзаД 36 стар цем – пзаД 
37 тво ја фру ла – пзаД 38 нео бич ни ста рац –пзаД 39 Ста рац – пзаД 40 [а понекад] – СД; 
пизШ 41 пти це – пзаД 42 не го – пзаД 43 ста рац је сви рао – пзаД 44 хлеб ко ји су уза 
се има ли – пзаД 45 при пи то мље не – пзаД 46 ви ше – пзал 47 [више] – пзаД 48 [пра
тиље] – СД; пизШ 49 на пу шта ле– пзаД 50 уме сто – пзаД 51 та ко га оним што би 
од љу ди до би ле – пзаД 52 ве ле –пзаД 53 пти це – пзаД 54 за увек – пизШ 55 пра вед
ник – пзаД 56 пти чи це је мно ге / глад не на хра нио, / пе сми на у чио, – пзаД 57 ту
жно – пзаД 58 хро мо – пзаД 59 об ра до во не мо. – пзаД 60 Тре ба – пзаД 61 сво јим до 
не  бе са – пзаД 62 пти це – пзаД 63 па – пзаД 64 и ја стре ба, те га на кри ли ма сво јим 
уз не су на не бо, чак до пред рај ска вра та. Та да ста ри сла вуј за ку ца на њих кљу ном 
па ре че: Све ти пе тре, рај ске / врат ни це отво ри! / но си мо ти на шег / се дог пра вед 
ни ка: / он ви ше не сви ра, / он ви ше не збо ри. / на ме сти га по крај / рај ских го лу бо
ва; / ње го ва је фру ла / би ла на чи ње на / од ње го вог ср ца / и ње го вих сно ва. на глас 
сла ву јев све ти пе тар отво ри рај ске две ри и од ве де нео бич ног сви ра ча у птич ји 
рај где је он мно го ви ше же лео да бу де не го у људ ском ра ју. пти це по шу ма ма пе
ва ју да се и сад та мо на ла зи. – пзаД.
пе сма на по чет ку 201. стр. СД има 6 сти хо ва, док их је у пзаД 12, због раз ли чи тог 
пре ло ма.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. XI, 10. 8. 1939, бр. 32, 
стр. 126].

Свет под је зе ром – СД, стр. 203; пизШ, стр. 58.
1 ко ји се са мо јед ном го ди шње обу вао све га јед ном је јео пше нич ног хле ба и са мо 
јед ном го ди шње пио мле ка – кад му се га зди ојаг њи ов ца – љу би ми ца. – пзаД 2 кад 
– пзаД 3 [их] – СД 4 A – пзаД 5 ле пог – пзаД 6 ју  тро – пзаД 7 у прав цу Ива на. 
– пзаД 8 ре че – пзаД 9 од ла зим – пзаД 10 на зро – пизШ; пзаД 11 Тек – пзаД; том 
– пизШ 12 Тек – пзаД 13 A – пзаД 14 од – пзаД 16 Сад – пзаД 17 га ва де – пзаД 18 при
том – пзаД l9 ако – пзаД 20 са мо још – пзаД 21 ра до зна ло – пзаД 22 [по че твр ти пут] 
– СД 23 и по че твр ти пут – пзаД 24 [са] – СД 25 знао – пзаД 26 ћу тао и ту жно пло вио. 
– пзаД 27 [И зби ља се ни ка да ви ше ни је вра тио – пзаД 28 ча роб ни не ки – пзаД 29 
би ли и – пзаД 30 ње го ве – пзаД 31 Тек ње га не ста де по сле не ко ли ко да на и ни ка да 
се ви ше не вра ти, ни ка да га ви ше чо бан че не угле да – пзаД 32 [а он је] – СД 33 свом 
при ја те љу – пзаД 34 Мо жда – пзаД 35 про сто по ги нуо – пзаД 36 не где – пзаД 37 Иван 
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________    Напомене   ________

је се део на ка ме ну и гле да ју ћи у во де ни свет за пла као и ма шио се ру ком у не дра 
где су ста ја ли да ро ви што му их је не жни при ја тељ – ла буд до но сио са пу то ва ња. 
A – у не дри ма сто је са мо че ти ри обич на ка мич ка. – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том из пзаД [год. XX, 4. 12. 1958, бр. 320].

Ма ца Пре ља – СД, стр. 206; пизШ, стр. 62.
1 жи ве ла је – пзаД 2 [на пропланку] – СД 3 а због че га је та мо са ма жи ве ла, по сле 
ће те чу ти – пзаД 4 Ма ца пре ља – пзаД 5 сео – пзаД 6 пр во – пзаД 7 хи тро – пзаД 8 
A – пзаД 9 [чим] – СД 10 од мах су по ста ли – пзаД 11 из ра стао ве ли ки мо мак – пзаД 
12 мно го – пзаД 13 с – пзаД 14 пти це и бу бе – пзаД 15 да ви де ње но пре ди во – пзаД 
16 их је и – пзаД 17 оде лом – пзаД 18 [и] – СД 19 [и омиљена] – пзаД 20 их да – пзаД 21 
[он] – СД 22 оста вив ши вре те но шап ну зе цу: Ја сам – пзаД 23 не кад као ви ла жи ве ла 
у овој ис тој на пу ште ној шу ма ре вој ку ћи. Би ла сам нај мла ђа и нај не по слу шни ја од 
свих, а на ро чи то ни ка ко ни сам во ле ла да пре дем ни – пзаД 24 се – пзаД 25 [Једном 
сам та ко, из деч је обес ти, сру ши ла ку ћу па туљ ци ма ми сле ћи да су је не ка де ца, у 
игри, на пра ви ла, јер је би ла та ко ма ла и тро шна.] – СД 26 он да се ста ра ви ла на љу ти 
због то га на ме не и пре тво ри ме у ма цу, те та ко сад мо рам це лог жи во та са мо ово 
ра ди ти. – пзаД 27 ви ла – пзаД 28 да ми ико мо же – пзаД 29 нај ста ри је ви ле – пзаД 
30 [додуше] – СД 31 али – пзаД 32 [и] – СД 33 [није пра во да се не ко због ме не из ла же 
опа сно сти.] – СД 34 нај ста ри је ви ле – пзаД 35 у ње му – пзаД 36 кроз плот – пзаД 
37 же лим – пзаД 38 Си гур но – пзаД 39 зе ље у ви ли ном вр ту? – пзаД 40 а пуж – пзаД 
41 ову по ну ду – пзаД 42 Зец се вра тио са по то ка пу них ша ка и пру жа ју ћи пу жу ли ску 
по ли ску, ре че му то бож не мар но: – пзаД 43 ви ли ном – пзаД 44 – ре че зец пру жа ју
ћи пу жу ли ску ку пу са. – пзаД 45 – [му] – СД 46 [онда] – СД 47 па му је – пзаД 48 го
во ре ћи – пзаД 49 не да – пзаД 50 ње ног – пзаД 51 да по бег не – пзаД 52 он – пзаД 53 сва 
срећ на узе трав ку – пзаД 54 и – пзаД 55 а кад – пзаД 56 као и пре по ста ла ви ла и оти
шла не куд да ле ко из те шу ме – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. IV, 19. 10. 1933, бр. 41, 
стр. 768].

До бри дух Дим – СД, стр. 209; пизШ, стр. 72.
1 [или ка ко га је наш де да звао] – СД; пизШ 2 ру ме ни ле – пзаД 3 на – пзаД 4 је 
– пзаД 5 Ја сам кућ ни Дим, – пизШ; пзаД 6 ја сам до бри дух. – пзаД 7 што ви дех не 
ви дех, – пизШ; 8 Бра тац сам обла ку – пзаД 9 он је бра тац мој, – пзаД 10 во да нам је 
се стра, – пзаД 11 по при ча – пзаД 12 [,] – СД 13 се ти се опет – пзаД 14 ма ти – пзаД 15 
[их] – СД; пизШ 16 де цу – пзаД 17 [најбољи на чин да ма ли ша не бр зо про бу ди био 
је да их ма ло ушти не за нос сво јом љу том ша ком, са мо ма ло, и да по том про шап ће: 
учи ни ћу као што од пам ти ве ка / мо ја бра ћа чи не, / са су ћу вам под нос, ма да ни сам 
зао, / мал чи це љу ти не. / Из по сте ље ви ће те ис ко чи ти бр зо, / на ву ћи оде ла / и из ле
те ће те на сун це хи три је / од пти ца и пче ла.] – СД; пизШ 18 , – пизШ 19 [,] – СД 
20 [међутим] – СД; пизШ 21 ве се ло – пзаД 22 па – пзаД 23 те – пзаД 24 на по ље – пзаД 
25 пот ска ки ва ти – пзаД 26 Да нас ми се игра: / ију – ију – и, / да нас нам у лон цу / бо
гат ру чак ври, / три ша чи це гра ха / и кром пи ра три. / Да нас ми се игра: / ију – ију 
– и, / да нас и за ме не / до бар ру чак би, / ча мо ве да шчи це / три де сет и три. – пзаД 27 
ду вам – пизШ 28, – пизШ 29 [,] – СД 30 опет – пзаД 31 де ци. она су би ла ма ла, па их 
је тре ба ло за ба вља ти. – пзаД 32 оку пи – пзаД 33 им – пзаД 34 До бри дух – пзаД 35 
ко ју су де ца нео бич но во ле ла – пзаД 36 Ма ли ша ни мо ји, / код Бо ге сам био; / као сад 
са ва ма / са све цем сам јед ним / та ко го во рио. / у го сте сам ње га, / де цо, код нас 
звао, / мо же до ћи да нас / кад мрак бу де пао. Чим је за вр шио ову, де ца су хте ла но ву 
при чу. За то мо ра де од мах на ста ви ти: – пзаД 37 на стра да ће – пзаД 38 у при ча њу 
– пзаД 39 по ми ло ва – пзаД 40 до бром ду ху – пзаД 41 је лу – пзаД 42 опет – пзаД 43 
[мало] – СД; пизШ 44 про хо да – пзаД 45 за пит ки ва ња не – пзаД 46 при ча ти – пзаД 47 
слу чај но – пзаД 48 би ла опет – пзаД 49 их – пзаД 50 и – пзаД 51 увео – пзаД 52 с – пзаД 
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53 с – пзаД 54 узе пе ву ши ти – пзаД 55 [Дим] – СД, пизШ 56 до бри дух – пзаД 57 [кућ
ни] – СД; пизШ 58 вам стра жу чу вам – пзаД 59 [пропустити не ћу / ни со ву ни ћу ка, / 
ни сле по га ми ша / ни ноћ ног ба у ка.] – СД; пизШ 60 по што де цу успа ва, иза ђе на
по ље да чу ва стра жу – пзаД 6l до бри ду хо ви на стра жу – пзаД 62 до му ко ме је чу вар 
– пзаД 63 опет – пзаД 64 ве се ло пео – пзаД 65 [чак] – СД; пизШ 66 до бри дух – пзаД 
67 се и он уз ви у не бо. Чи нио је та ко го то во сва ко ве че: ишао је та мо да код све та ца 
мо ли за здра вље сво јих шти ће ни ка. код све ца ко ме је обич но с ова квим мол ба ма 
свра ћао би ло је већ пу но дру гих до брих ду хо ва, те мо ра де са че ка ти. кад и он до ђе 
на ред, ле по се по кло ни пред све ти те љем, па ре че: До бри све че, ето, / до пло вих и 
ја / због ма ле на мо ја / шти ће ни ка два. / по бри ни се, све че, / да има ју здра вља, / да 
нм се гро зни ца / ви ше не по на вља. / За ви ри кроз дим њак / кад год код њих и тн; / гле
дај да ми бу ду / сва ког да на си ти. – пзаД 68 по сле ово га до бри дух Дим – пзаД 69 
код – пзаД 70 де ца – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. IX, 6. 4. 1939, бр. 13, стр. 56].

Бај ка о пу те ви ма – СД, стр. 214; пизШ, стр. 78.
1, – пизШ 2 , – пизШ 3 [,] – СД 4 [,] – СД 5 ода ви – пизШ 6 ода ви – пизШ 7 [,]–СД 8 [,] 
– СД 9 [,] – СД 10 [,] – СД 11 [,] – СД.

У шум ској крч ми – СД, стр. 218; пизШ, стр. 88.
1 хлад них – пзаД 2 хром – пизШ; пзаД 3 го ми лу – пзаД 4 Го во рио / лист ке сте на / 
ли по вом: / „Жао ми те, / ли пов ли сте, / ве три ће те / оду ва ти, / стру ну ћеш / иа зе мљи, 
бра те“. // од го ва ра / ли пов ли стак / све ну ли: / „Ше сто пе ре / лу ди ке сте не. / не ма 
ли  ста ко ји / ни кад не ве не. / по ве ну ће као / ли стак ба гре ма / и бр шља на / ли ска 
зе  ле на.“ – пзаД 5 поч ну не што – пзаД 6 тад – пзаД 7 га вран пи ја ни ца – пизШ; 
пзаД 8 ја за – пзаД.
пе сма на по чет ку 219. стр. СД, због дру га чи јег пре ло ма, у пзаД има 11 сти хо ва. 
не ма са др жин ских раз ли ка.
9 ме да – пзаД 10 a – пзаД 11 ли је – пзаД 12 па – пзаД 13 ли ји – пзаД 15 ли ја –пзаД 
16 се ко – пзаД 17 [и ја сам због зи ме / за бри нут ве о ма. – пзаД 18 Ме ди се та ко ђе 
– пзаД 19 па јој – пзаД 20 [јој] – СД; пизШ 21 и тр пи ве о ма. – пзаД 22 њи хов – 
пзаД 23 хеј – пзаД 24 ли ја – пзаД 25 зе ка – пзаД 26 на ста де – пзаД 27 пи ло – пзаД 
28 зе ка – пзаД 29 ме ди – пзаД 30 ли ји – пзаД 31 сав нспра шио и окр зао – пзаД 32 
на  ве зле – пзаД.
Број сти хо ва пе са ма са 220. и 221. стр. СД у пзаД је ве ћи због раз ли ка у пре ло му.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. XI, 14. 12. 1939, бр. 49, 
стр. 200].

Ожи ве ла сли ка – СД, стр. 222; пизШ, стр. 93.
1 ожи ве ле сли ке – З 2 [,] – СД; се – З 3 уочи не ког пра зни ка – З 4 де ци у по хо де – З 5 
па од лу чи да им на сли ка – З 6 [Сликарки Зи ми би ло је то ла ко: мах не је дан пут сво
јом сту де ном ки чи цом, а ство ри се на про зо ру сре брн лист па пра ти, или сле ђе на 
је ло ва гранчнца; мах не дру ги пут, и ука же се сле ђе на ре ка ко ја као да те че ис под 
вр ба под сне гом; мах не тре ћи пут, и ник не дво рац сав од би љу ра, у ко ме уме сто 
све ти ља ка си ја ју сре бр не зве зде. ка ко се овим сли ка ма би ла про чу ла, чим се по 
се ли ма и гра до ви ма са зна ло да опет до ла зи, де ца су јој из ла зи ла да ле ко у су срет. 
она им је до бро ћуд но до зво ља ва ла да се ва ља ју и ска чу no ску то ви ма ње не бун де. 
а и што не би! Чим би их де ца ис це па ла и ис пр ља ла, истог ча са су ни ца ли дру ги 
но ви, као да је не ка чаробница] – СД; пизШ 7 [,] – СД 8 [,]– СД 9 већ сва де ца би ла 
по спа ла – З 10 [тихо као кад мраз пуцк ета] – СД; пизШ 11 ду бо ко деч је – З 12 , – пизШ; 
З 13, – пизШ 14 са да – З 15 ћу на про зо ру да им не што на сли кам – З 16 кад се су тра про
бу де – З 17 по ок ну да ша ра – З 18 пти це – З 19 а ују тру ма ма, / кад на ло жи пе ћи, / са про
зо ра сли ка / ле па ће уте ћи. – З 20 сли ка ње – З 21 где – З 22 Зи мо, до бра Зи мо, – З 23 тво га 
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– З 24 И она – З 25 и – З 26 [па по ђе даље] – СД; пизШ 27 и – З 28 па – З 29 на про зор ће 
но сић / на сло ни ти де те / и од мах ће ле пе – З 30 да тра жи дру ге ку ће. – З 31 де ло – З 32 
[опет] – СД; пизШ 33 За ви ри – З 34 , – З 35 бр же бо ље – пизШ З6 њи хо вом – З 37 [,] 
– СД, З 38 И пет шест тре ну та ка / сли ка ће ова би ти, / али пр ва сун ца зра ка / сву ће 
је рас то пи ти. – З 39 опет – З 40 [даље] – СД; пизШ 41 на сли ка – З 42 док – З 43 И на ме не 
до бра / Зи мо, се ocврни, / па ме сво јим пла штом / сто стру ким огр ни! – З 44 пле ћи
ма – З 45, – З 46 [све више] – СД 47 цр та ла – З 48 [убогом] – СД 49 ока на –пизШ; З 50 при
ви ри ти – З 51 ка ко – З 52 [сиротињских] – СД 53 [она] – СД 54 на цр там – З 55 За ми сли 
се ду бо ко и рас ту жи се – З 56 утом – З 57 Док је она та ко ша ра ла, по ток се мр знуо и 
по ње му се ства ра ле сли ке, све леп ше и леп ше. A Зи ма је, за не та по слом, мр мља ла: 
– З 58 Зи ма је до шла да нас / из свог да ле ког вр та, / до шла је и са да сву да / сли ке ша ра 
и цр та. / усред по ља не, ево, сто ји ку ћи ца ма ла, / кроз по ље рас тр ча ла. / Сре бр но рог 
се је лен / за плео у вр та гра ње; два зе чи ћа ма ле на / по шла су на сан ка ње. / Свих ће 
по се лу сли ка / не ста ти иду ћег ју тра, / са мо ће ожи ве ти / сли чи ца ова су тра. – З 59 
она ша ра ла – З 60 [Само де ца ни су сти гла да их се до вољ но на у жи ва ју,] – СД; пизШ 
61 али је њих бр зо – З 62 де ца – З 63 но си ће – З 64 [својим да хом их из бри са ла, ка ко се 
сли кар ка и бо ја ла – СД; пизШ; и оду ва ла их. – З 65 Са мо је сли ка на по то ку ожи ве
ла кад је де те из ку ће сле пих про зо ра иза шло на по ље и за ди вље но пље сну ло ру ка
ма. – З 66 ру ка ва – пизШ 67 ку ћи це – З 68 [од сре бр ног др вља ни ка и иве ра ка пра ви 
др вља ник, од на цр та них сан ки и ко чи ја пра ве сан ке и ко чи је. Де те се] – СД, 
пизШ 69 с – З.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у ли сту З [II, 1955, бр. 12, стр. 2–3].

Па туљ ко ва тај на – СД, стр. 227; пизШ, стр. 104.
1 уоко ло – пзаД 2 про шап та – пзаД 3 ни ко ме – пзаД 4 те ци ја ше са мо – пзаД 5 Ми
шља ше – пзаД 6 сра чу на ва ше – пзаД 7 кам – пизШ 8 из ди же – пзаД 9 до ве че – пзаД 
10 баш – пзаД 11 по сма тра ју – пзаД 12 [ону] – СД 13 га – пзаД 14 [дрво] – СД 15ко ре
њу – пзаД l6 и стал но кљу ца ше – пзаД 17 до са да – пизШ; пзаД 18 [и за ву че се у ду
би ну шуме] – СД 19 злат ни – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. III, 18. 8. 1932, бр. 8717, 
стр. 323].

БАЈ КА О КРАТ КО ВЕЧ НОЈ
у СД на слов бај ке је „крат ко веч на“. уме сто пред го во ра под на сло вом „ка ко је на ста ла 
бај ка ко ју има те у овој књи зи“ ко ји по сто ји у из да њу СД, у збир ци Бок на ла зи се ауто
ро во обра ћа ње чи та о ци ма „Дра ги мла ди чи та о ци“.

Пи шче ва мо ли тва на За рав ни – СД, стр. 237; Бок, стр. 7.
не ма раз ли ка.

Омла ди ни ис под три да на за бра ње но – СД, стр. 239; Бок, стр. 9.
1 зри кав ца – пзаД 2 од мах су их – пзаД 3 је дан – пзаД 4 бу ба вра тар – Бок 5 то јест 
– Бок; пзаД 6 пре гле да ти – Бок; пзаД 7 зу кав ци ма – Бок; пзаД 8 три пут – Бок 
9 [Било је сме шних бу би ца на лик на гра бу ље или по крет не осмо но жне клу пи це, и 
дру гих де бе љу шних, окру гла стих као угла ча не ша ре не ђин ђу ве, за тим бу ба на лик 
на бу здо ван чи ће, на ма ко ве ча у ре.] – СД; Бок 10 Две, три – пзаД 11 сре бр ним – 
пзаД 12 [су] – СД 13 ле ди на – пзаД 14 сви ло пре љи не – пзаД 15 игра чи ца ма – Бок; 
пзаД 16 сва ки час – пзаД 17 пот сме шљи ве – Бок; пзаД 18 раз го вор – пзаД 19 иза 
– Бок 20 Во де но га Цве та – Бок.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год XX, 3. 4. 1958, бр. 16126, 
стр. 280].
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Ра чун џи ја – СД, стр. 246; Бок, стр. 16.
1 [,] – СД 2 иког – Бок 3 [,] – СД 4 [,] – СД 5 [,] – СД 6 [,] – СД 7 [,] – СД 8 хлеб – Бок 
9 из го ва ри ли – Бок 10 [,] – СД 11 [,] – СД 12 [,] – СД 13 гла сни ка – Бок 14[,] – СД 15[,] 
– СД16[,] – СД17[,] – СД.

По бе ђе ни ве тар ухо да – СД, стр. 251; Бок, стр. 21.
1 [,] – СД 2; Бок 3 [се] – СД 4 [,] – СД 5 [,] – СД 6 се – Бок 7 уства ри – Бок 8 при том 
– Бок 9 ми ну ти – Бок 10 [,] – СД 11 [,] – СД 12 [,] – СД 13 ху ку – Бок.

Поп ци хле ба ри – СД, стр. 256; Бок, стр. 26.
1 за рав ни – п 2 , – Бок 3 би ле су – п 4 по по врт ња ци ма – п 5 гра о ри це – Бок; п 6 , 
– п 7 жи та – п 8 спу шта – п 9 све тле ли – п 10 [,] – СД 11 [,] – СД 12 [,] – СД 13 [,] – СД 
14 из дво је – Бок 15 и – п 16, – Бок 17 хла де – п 18 њи не по вор ке – п 19, – Бок 20 на
зва на та ко што јој је на зе мљи би ло од ре ђе но да жи ви са мо је дан је ди ни дан. – п 21 
те – п 22 по пац – п 23 [,] – СД; п 24 не у гле дан 25 Ви ли ног ко њи ца – п 26 [мања, ру жни
ја од ње,] – СД; Бок 27 ; – Бок; п 28 та ко – п 29 ра ста ти – п 30 сва ки – п 31 су – п 32 [,] 
– СД; п 33 [,] – СД; п 34 сво га пле ме на – п 35 , – п 36 , – п 37 , – п 38 ичег – п 39 [а сва ки 
про пу ште ни ми нут у јед ном да ну био је као про пу ште них не ко ли ко ча со ва у људ
ском жи во ту.] – СД, Бок 40 али – п 41 ли ва де – п 42 хле бар ни це – п 43 Со бом – п 44 
де вет – п 45 [њеног живота] – СД; Бок 46 Би ла је из де ли ла крат ко веч нин жи вот у 
раз ма ке од че тврт ча са от при ли ке. – п 47 леп ти ри ца – п 48 је дан и по. – п 49 ду нуо 
– Бок 50 би ља ка – п 51 и – п 52 [то] – СД 53 Бу ба – п 54 ја вља ла – п 55 жи во та ли ва да че 
шти ће ни це – п 56 се бу ба – п 57 ја ви ла – п 58 већ је – п 59 ле пој – п 60 ују тру – п 61 Ви
лин ко њи че – п 62 а ко је су зва ли Три Сва та – п 63 пе сни ци – п 64 И – п 65 и – Бок; 
п 66 утом – Бок; у том – п 67 сво ју – п 68 [,] – СД 69 [,] – СД 70 [,] – СД 71 [кришом] 
– СД; Бок 72 та хо – п 73 у то ме – п 74 [,] – СД 75 Сва ти ма – п 76 и – п 77 чу ју – п 78 ус пут 
– Бок; п 79 [и чиме] – СД, Бок.
Бај ка је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у ли сту п [XII, 1956, 31, стр. 8–9].

Свад бе ни да ро ви – СД, стр. 263; Бок, стр. 34.
1 ко лу те – Бок 2 прет ста вља ла – Бок 3 спо чет ка – Бок 4 , – Бок 5 [,] – СД 6[,] 
– СД7[,]–СД8у–Бок9ис цр пе но–Бок10, – Бок 11 [,] – СД 12[,] – СД 13 [,] – СД 14 [,] 
– СД 15 по раз ми сли – Бок 16 не го и – Бок 17 [,] – СД 18, – Бок 19 [,] –СД 20 [,] – СД 
21 ма да – Бок 22 .–Бок 23 [,] и – СД 24 [,]и – СД.
у СД се на 267. стра ни, уме сто по след ње стра не при по вет ке на ла зи по гре шно од
штам па на стра на.

Ду гин мост – СД, стр. 268; Бок, стр. 39.
1 сви ра ча – Бок 2 Се деф них – Бок 3 [,] – СД 4 [,] – СД 5 не про ход них – Бок 6 над 
– Бок 7, – Бок 8 до – Бок 9, – Бок 10 [,] – СД 11 [,] – СД 12 [,] – СД 13 Се деф них – Бок 
14 , – Бок 15 ус то – Бок 16 Се деф них – Бок 17 [,] – СД l8 по сла ли – Бок 19 , – Бок 20 [,] 
– СД 21 по не ки – Бок 22 [,] – СД 22 [,] – СД 23, – Бок 24 сја ја – Бок 24 сја ја – Бок 
25 шкољ чи це – Бок 26, – Бок.
на 272. стр. СД, уме сто на став ка при че на ла зи се по гре шно од штам па на стра на 
272. и 267. стр. тек ста за ме ни ле су сво ја ме ста, тех нич ком гре шком.

Крат ко веч ни но шко ло ва ње – СД, стр. 273; Бок, стр. 44.
1 са – Бок; З 2 ја ко – З 3 тр чу ља ка – Бок; З 4 вр ло – Бок; З 5 сва ки час – Бок; З 6, – З 7 [,] 
– СД 8 за гр ље ни – Бок, З 9 ви ну ли – Бок; З 10 умо ри ли – Бок; З 11 па ли – Бок; З 12 по
то ну ли – Бок; З 13, – З 14 ! – Бок; З 15 [,] – СД; З 16 [,] – СД 17 [,] – СД 18 , – Бок 19 про
ду жа вао – Бок; З 20 [,] – СД; З 21 [,] – СД; З 22 про тив ре чи ти – З 23 , – З 24 от сја ји – Бок; 
З 25 Се де фа стах – Бок; З 26 , – З 27 то – З 28 да за тво ри – Бок; З 29 јој – З 30 то јест – Бок 
31 тру бу – З 32 врв ци – Бок 33 на из глед – З 34, – З 35 ко ли ко то ли ко 36 да ли су јој – З.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у ли сту З [V, 1958, бр. 3, стр. 65–67].
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Крат ко веч ни но стра шно от кри ће – СД, стр. 278; Бок, стр. 49.
1 утом – Бок 2 [,] – СД 3 от се ца ле – Бок 4 [,] – СД 5 [,] – СД 6 [,] – СД 7 [,] –СД 8 [,] 
– СД 9 [,] – СД 10 ус то – Бок 11 на те ри ва ти – Бок.
у СД јe, штам пар ском гре шком, пред зад њи ред из вр нут.

Гла сни ков по ла зак – СД, стр. 283; Бок, стр. 55.
1 [,] – СД 2 [,] – СД 3 [,] – СД 4 пла ни нар ски ма – Бок 5 [,] – СД 6, – Бок 7 [,] – СД 8 
уства ри, – Бок 9 пот сме шљи во – Бок 10, – Бок 11 [,] – СД 12 Тај – Бок 13 [,] – СД 14 
[,] – СД 15 [,] – СД 16 [,] – СД 17 [,] – СД 18 [,] – СД 19 [,] – СД 20 ње га – Бок 2I [,] – СД 
22 [,] – СД 23 [,] – СД 24 [,] – СД 25 [,] – СД.

Гла сни ков су срет са Во де ним Цве том – СД, стр. 288; Бок, стр. 60.
1 [,] – СД 2 [,] – СД 3 ус пут – Бок 4 oтсjaja – Бок 5 [,] –СД 6 [,] – СД 7 [,] – СД 8 [,] 
– СД 9 [,] – СД 10 на ду шак – Бок 11 ма ка ко – Бок 12 [,] – СД 13 [,] – СД 14 ус пут – Бок 
15 [,] – СД 16, – Бок 17 сун це – Бок 18 зе мљи – Бок 19 Мо ста – Бок 20 утом – Бок 21 [,] 
– СД 22 [,] – СД.

Свад ба – СД, стр. 292; Бок, стр. 64.
1 [,] – СД 2 [,] – СД 3 [,] – СД 4 [,] – СД 5 де сет – Бок 6 прет ста вља – Бок 7 [,] – 
СД 8 [,] – СД 9 та да – Бок 10 од не ку да – Бок 11 из – Бок 12 их – Бок 13 [,] – СД 14 
[,] – СД 15 [,] – СД 16 [,] – СД 17 [,] – СД 18 [,] – СД 19 [,] – СД 20 Во де но га – Бок 21 
[,] – СД 22 [,] – СД 23 [,] – СД 24 [,] – СД 25 ма да – Бок 26 по што по то – Бок 27 [,] 
– СД 28 [,] – СД 29 [,] – СД 30 [,] – СД 31 Во де но га – Бок 32 [,] – СД 33 [,] – СД 
34 ус пут – Бок.

Зи ма на ви ру Во де ног Цве та – СД, стр. 299; Бок, стр. 74.
1 [,] – СД 2 [,] – СД.

МЕ ДВЕ ДО ВА ЖЕ НИД БА
у по гла вље Ме две до ва же нид ба СД ни су свр ста не све при че из збир ке МЖ. не до ста ју: 
„лут ка, па јац и ма чак“, „Ма цанБра цан“, „Жап ци хар мо ни ка ши“, „пти це на ра ди ју“, 
„Цр ве на кре сти ца и Зе ле ни Ре пић“, „Гр ли чи на ту жба ли ца“, „Бај ка о ла бу ду“, „пр стен 
на мор ском дну“, „укле та пти ца“, „Свра ка кра дљи ви ца“, „Ме две до ва же нид ба“ и „уз бу
на у ре ци“.

Да кле, не до ста је 12 при ча, али се ве ћи на на шла у дру гим по гла вљи ма СД. Та ко су 
у Рас пе ва ним при ча ма: „Ма цанБра цан“, „Жап ци хар мо ни ка ши“, „пти це на ра ди ју“, 
„Цр ве на кре сти ца и Зе ле ни Ре пић“, „укле та пти ца“ и „Ме две до ва же нид ба“; а у Ако је 
ве ро ва ти мо јој ба ки: „Гр ли чи на ту жба ли ца“, „Бај ка о ла бу ду“, „пр стен на мор ском 
дну“ и „уз бу на у ре ци“. у СД ни су свр ста не при че: „лут ка, па јац и ма чак“ и „Свра ка 
кра дљи ви ца“.

При ча о Ра ку Кро ја чу – СД, стр. 303; МЗ, стр. 14.
1 код ње га – пзаД 2 [ми] – СД 3 – ијед на – МЖ; пзаД 4 – МЖ; пзаД 5 – МЖ; пзаД 6 
са ши – МЖ; пзаД 7 ко ли ко год – пзаД 8 [,] – СД 9 [,] – СД 10 сре бром – пзаД 11 су 
ри би це – пзаД 12 по ко си ле – МЖ 13 код – пзаД 14 ве че – МЖ; пзаД 15 код Ра ка 
кро ја ча – пзаД 16 од ва љан – пзаД 17 [,] – СД 18 [,] – СД 19 ви де ћи – МЖ; пзаД 20 [,] 
– СД 21 до тр че – пзаД 22, – пзаД 23 оба зру – МЖ; пзаД 24 зби ља – МЖ; пзаД 25 [,] 
– СД 26 [са] – СД 27 ни кад – пзаД 28 овог – пзаД 29 [би] – СД 30 a – пзаД 31 пр во – 
пзаД 32, – МЖ; пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. IV, 15. 6. 1933, бр. 23, 
стр. 695].
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Ка ко су пу жу укра ли ку ћу – СД, стр. 306; МЖ, стр. 17.
1 пре ко пу та – Зп 2, – МЖ 3 на сред – МЖ; Зп 4 куц ка ју – МЖ; Зп 5 [,] – СД 6 [,] – 
СД 7, – МЖ 8 от ско чи ло – Зп 9, – МЖ; 10 , – МЖ; Зп 11 ма да – МЖ; Зп 12, – МЖ; 
Зп 13, – МЖ; Зп 14 , – МЖ; Зп 15, – МЖ; Зп 16 [,] – СД I7 [ју] – СД 18 ку ћи цу – МЖ; 
Зп 19 [су] – СД.
при ча је об ја вље на у де чи јем ли сту Зп [1960, бр. 7, стр. 2–3]. С њом је и по ре ђе на.

Че жња за за ви ча јем – СД, стр. 309; МЖ, стр. 41.
1, – МЖ; пзаД 2 по там ни ло – МЖ; пзаД 3 при ста до ше – пзаД 4 по ју ри ше – пзаД 5 
ују тру – МЖ; пзаД 6 где – пзаД 7 и – пзаД 8 не по зна те – пзаД 9 глад – пзаД 10 у том 
– МЖ; пзаД 11 при спе ше – пзаД 12 за ка чи ше се – пзаД 13 у том – МЖ; пзаД 14 [од] 
– МЖ; пзаД 15 изи ђе – МЖ; пзаД 16 [и] – СД; МЖ 17 пти чи ћи – МЖ; пзаД 18 за
спа ше – пзаД 19 при ме ти ше – пзаД 20 или ше ва – пзаД 21 До год – пзаД 22 – не ће те 
ваљ да це лог жи во та оста ти у гне зду и на тра ви. Тре ба да се поч не те учи ти ле те њу. 
– пзаД 23 пре ле та ле – пзаД 24 у вис – пзаД 25 пред – пзаД 26 та ко ду го – МЖ; пзаД 
27 на про зор – МЖ; пзаД; за пти це – МЖ; пзаД 28 на јед ном – пзаД 29 цр вен 
– пзаД 30 [,] – МЖ; пзаД 31 за пе ва ше – пзаД 32 оста до ше – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. III; 21. 7. 1932, бр. 29, стр. 
307].

Пти це на тр гу – СД, стр. 313; МЖ, стр. 60.
1 [,] – СД 2 се на ћи – пзаД 3 ти скао – пзаД 4, – МЖ; пзаД 5 ми лог – пзаД 6 и 
– пзаД 7 [,] – СД; пзаД 8 [,] – СД 9 [га] – СД 10 пти цу – пзаД 11 бр зо су се – пзаД l2 
[,] – СД; пзаД 13 [,] – СД; пзаД 14 [,] СД; – пзаД 15 да су ме из не ли – пзаД 16 она 
– МЖ; пзаД 17 опа зио – пзаД 18 До ви ђе ња – МЖ; пзаД I9 [,] – СД 20 опа зи ли – пзаД 
21 [,] – СД 22 да ва ли – МЖ; пзаД 23 до бро – пзаД 24 [сад] – СД 25 бра нио – пзаД 26 
[сем њих] – СД 27 [,] – СД 28 је би ло – СД 29 ус то – МЖ; пзаД 30 [пре] – СД.
при ча је об ја вље на у пзаД [год. XIV, 12. 11. 1952, стр. 9].

До га ђај у Зо о ло шком вр ту – СД, стр. 318; МЖ, стр. 60.
1 свом – пзаД 2 при ме ти мај мун – пзаД 3 у – пзаД 4 у том – пзаД 5 – ре че мај мун. 
– пзаД 6 био још – пзаД 7 ка фе зу – пзаД 8 се о ски – пзаД 9 ју рио – МЖ; пзаД 10 
ус пут – МЖ; пзаД 11 сво ме – пзаД 12 се – МЖ; пзаД 13 да њу – пзаД 14 но ћу – пзаД 
15 ни је би ло лу до да при ча – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. IV, 30. 11. 1933, бр. 47, 
стр. 792].

За бо ра вље ни пси – СД, стр. 321, МЖ, стр. 76.
1 [су] – СД 2 ви де ше – пзаД 3 [су] – СД 4 стре ми ше – пзаД 5 по бе го ше – пзаД 6 оста де 
– пзаД 7 [са] – СД 8 по да ле ко – пзаД 9 два три пут – МЖ; пзаД 10 во ди – пзаД 11 изи
ђе – пзаД 12 до – пзаД 13 [,] – СД 14 [,] – СД 15 [–] – СД 16 там но–жу та – МЖ 17 [,] – СД 
18 [,] – СД 19 [,] – СД 20 пу но – МЖ; пзаД 21 мла до ум ни це – пзаД 22 са – пзаД 23 у том 
– МЖ; пзаД 24 не куд – МЖ; не где – пзаД 25 не где – пзаД 26 ниг де – пзаД 27 [,] – СД 
28 [,] – СД 29 сто ја ла – пзаД 30 [,] – СД 31 ус пут – МЖ; пзаД 32, – МЖ; пзаД 33 [,] – СД 
34 зглад не ла – пзаД 35 [,] – СД 36 [,] – СД 37 Бе ше – пзаД 38 ко вр жља ве – пзаД 39 бе ху 
– пзаД 40 по гу би ли – пзаД 41 [,] – СД 42 [,] – СД 43 не зна ђа ху – пзаД 44 ко вр жља ве 
– пзаД 45 же лео – пзаД 46 [су] – СД 47 , – пзаД 48 [,] – СД 49 [бар] – СД 50 бар – пзаД 51 
сва ки – пзаД 52 лу та ла – пзаД 53 [,] – СД 54 ком – пзаД 55 опет – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. III, 12. 5. 1932, бр. 18, стр. 
297–298].

Ме двед и пче ле – СД, стр. 325; МЖ, стр. 76.
1 [им] – СД 2 ве се ља – пзаД 3 учи ни ше – пзаД 4 успа ва ше – пзаД 5 кре ну ше – пзаД 
6 по ду бо ку – пзаД 7 ње – МЖ; пзаД 8 са – пзаД 9 оси гу ра ли – пзаД 10 пу но – МЖ; 
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пзаД 11 не што – пзаД 12 при спе – пзаД 13 ста до ше – пзаД l4 скло ни ше – пзаД 15 
ста до ше – пзаД l6 у прав цу шу ме – пзаД 17 ус пут – пзаД 18 сва ко га – пзаД 19 у том 
– пзаД 20 ме две до ва – пзаД 21 Мед нам је – пзаД 22 је – пзаД 23 Мед нам – пзаД 24 
при том – МЖ; пзаД 25 ма ло по ма ло – МЖ; пзаД 26 ме две ди цом – МЖ; пзаД 27 
ба ну – пзаД 28 од не ти – пзаД 29 све – пзаД 30 за мо ли ше – пзаД 31 обе ћа ше – пзаД 
32 ра ста до ше – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. IV, 16. 2. 1933, бр. 6, стр. 607].

Ме двед Жућ ко у цир ку су – СД, стр. 329; МЖ, стр. 81.
1 [а] – СД 2 при ве зи вао – пзаД 3 и – пзаД 4 је – МЖ; пзаД 5 два три – МЖ 6 ска ка њу – 
пзаД 7 ма да – пзаД 8 Јед ног – пзаД 9 два три – МЖ 10 оти ште – МЖ; пзаД 11 пра
шњи вим – пзаД 12 се – МЖ; пзаД 13 од – пзаД 14 про ту ра ли – пзаД 15 за чки љи ли – 
пзаД 16 за бр бљалн пзаД 17 да се не по ка же се љак. – пзаД 18 у том – пзаД 19 ево 
– МЖ; пзаД 20 им – пзаД 21 иза ђу – пзаД 22 стра шан – пзаД 23 зби ља – МЖ; зби ља 
би ли – пзаД 24 бон бо не – пзаД 25 ли ла – пзаД 26 цир ку ском – пзаД 27 ви ше – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. II, 24. 9. 1931, бр. 39, 
стр. 155].

ЂАЧ КО СР ЦЕ

Ни шта без жр та ва – СД, стр. 335; ЂС, стр. 40.
1 ико – пзаД 2 Јед но га – пзаД 3 ску пље но – пзаД 4 дру го ви – пзаД 5 За са да – пзаД 
6 при ло жи – пзаД 7 бу ду ћем – пзаД; ЂС 8 [она] – пзаД; ЂС 9 су – пзаД 10 ко ра ка 
– пзаД; ЂС 11 ле тви – пзаД 12 ису ви ше – пзаД 13 се – пзаД 14 [се] – СД; ЂС.
Због раз ли чи тог пре ло ма пе сма на 337. стр. СД и 42. стр. ЂС има стих ма ње не го у 
пзаД. не ма са др жин ских раз ли ка.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. XI, 23. 2. 1939, бр. 11041, 
стр. 30].

За што ку ку руз зри – СД, стр. 340; ЂС, стр. 81.
1 та мо се не мо же од ки ше да – пзаД 2 [,] – СД 3 [,] – СД 4 се све – пзаД 5 њи ме 
– пзаД 6 да – пзаД 7 a – пзаД 8 при том – ЂС 9 озе бло – ЂС 10 [,] – СД; ЂС 11 ку ку
руз стао – пзаД.
Сти хо ви са 340. стр. СД са др жин ски су исти као у ЂС и у пзаД, али их је због дру
га чи јег пре ло ма ма ње [СД; ЂС – 8; пзаД – 12].
пе сма на кра ју 341. стр. СД и 83. стр. ЂС има, због раз ли чи тог пре ло ма са мо 4 сти
ха, док их је у пзаД – 8. Са др жај но се не раз ли ку ју.
пе сма на по чет ку 342. стр. СД и 83. стр. ЂС има 4 сти ха, док их је у пзаД – 8. не ма 
са др жај них раз ли ка.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД (год. IX, 23. 9. 1937, бр. 10535, 
стр. 148.

ПА ТУЉ КО ВА ТАЈ НА
од 19 при ча об у хва ће них на сло вом збир ке Па туљ ко ва тај на са мо су че ти ри свр ста не у 
исто и ме но по гла вље СД. Ме ђу њи ма ни је ни при ча по ко јој је збир ка на сло вље на. она 
се на ла зи у по гла вљу Пи сма из шу ме. не ма при ча: „па ту љак ку ку ру зо вић“, „Ма ли ба ук“, 
„ора шчи ћипал чи ћи“, „Мрак у шко ли“, „Цр на Ба ка“, „ле по је би ти де те“, „Ма ли сто
лар“, „на вр шид би“, „Бај ка о тре шњи“, „Бај ка о ди вљој кру шки“, „па туљ ко ва тај на“, 
„Сун чев Брат“, „Ра то бор ни цар“, „при ча о раз ма же ној ца ри ци“ и „Цар игра ча ка“.
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не ке од њих свр ста не су у дру га по гла вља СД. Та ко се у по гла вљу Рас пе ва не при че 
на ла зе: „па ту љак ку ку ру зо вић“, „ора шчи ћипал чи ћи“, „Мрак у шко ли“ и „Сун чев 
Брат“; у по гла вљу Пи сма из шу ме „па туљ ко ва тај на“; a у Ако је ве ро ва ти мо јој ба ки: „Ма ли 
ба ук“, „Бај ка о ди вљој кру шки“, „Ра то бор ни цар“, „при ча о раз ма же ној ца ри ци“ и „Цар 
игра ча ка“.

У су срет про ле ћу – СД, стр. 347; пТ, стр. 5.
1 усу срет – пзаД 2 мно го – пзаД 3, – пТ 4, – пТ 5 [,] – СД 6 [,] – СД 7 [ми] – СД 8 [,] 
– СД 9 [,] – СД 10 уву кле – пТ; за ву кле – пзаД 11 , – пзаД 12 усу срет – пТ; пзаД 13 , 
– пТ 14 , – пТ 14 , – пТ 15 , – пзаД 16 усу срет – пзаД 17 ус пут – пТ 18 усу срет – пТ 19 
но си ло – пзаД 20 [,] – СД 21 [,] – СД 22 упо зна ду – пзаД 23 – пТ 24 па ко сни ца 25 , – пзаД 
26 от сад – пТ; пзаД 27 , – пзаД 28 а оно трав ку – пзаД 29 a – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том под на сло вом „усу срет про ле ћу“, об ја вље ном у 
пзаД [год. XXIV, 10. 5. 1962, бр. 17452, стр. 498].

Три ја го де – СД, стр. 351; пТ, стр. 12.
1 са – пзаД 2 ус пут – пТ; пзаД 3 она – пзаД 4 сун цо бран чи ћа – пзаД 5 у том – пТ; 
пзаД 6 за у ста ви ше – пзаД 7 спре ма ле – пзаД 8 ба штен ске – пТ; пзаД 9 угле да 
– пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. II, 18. 6. 1931, бр. 25, 
стр. 97–98].

Три па туљ ка – СД, стр. 354; пТ, стр. 25.
1 ма ла – Мн 2 [правили сви ра ли це од вр бо ва пру ћа, пле ли ко та ри це,] – СД 3 па у ци 
– Мн 4 [,] – СД 5 [,] – СД 6 [,] – СД 7 – пТ; Мн 8 [,] – СД 9 пи та ју ћи се – Мн 10 би то 
мо гло би ти – Мн 11 де ча ци пра ви ли – Мн 12 [,] – СД 13 гр ма – Мн 14 де ца – Мн 15 
деч ју – Мн 16, – пТ; Мн 17 [,] – СД 18 ју тро – Мн 19, – пТ 20 [,] – СД 21 Ри ђо ко си 
– Мн 22, – пТ 23 Ри ђо ко си – Мн 24 Ри ђо ко си – Мн.
ова при ча је об ја вље на у Мн [год. V, 15. IX 1960, бр. 216, стр. 5]. не до след но је 
пре ба че на у је кав ски ди ја ле кат.

Ме се че ва ша ла – СД, стр. 357; пТ, стр. 67.
1: – пзаД 2 на кри во – пТ; пзаД 3 но со ве – пзаД 4 . – пзаД 5 Сун це – пзаД 6 [,] – СД 
7 [,] – СД 8 с – пТ; пзаД 9 мла ди – пзаД 10 , – пзаД 11 [као] – СД 12 [,] –СД 13 где спа
ва – пзаД 14 зе чи јег – пзаД 15 [,] – СД 16 [,] – СД 17 ус пут – пТ; пзаД 18 ма те ри не 
ма зе, – пзаД19 за спа ли – пзаД 20 ус пут – пТ; пзаД 21 уз бу на – пзаД 22 [,] – СД 23 [,] 
– СД 24 на – пзаД 25 пу шчи ца – пзаД 26 ску та – пзаД 27 Та да је – пзаД 28 би ло – пТ; 
пзаД29 [он] – СД 30 му – пзаД 31 нек’ нас чу ва Бог!“ – пзаД 32 [,] – СД33 на – пзаД 34 , 
– пТ; пзаД 35 ово – пзаД 36 [са] – СД 37 [,] – СД 38 јур нуо – пзаД 39 већ – пзаД.
при ча је по ре ђе на с ва ри јан том об ја вље ном у пзаД [год. VII, 27. 6. 1935, бр. 26, 
стр. 1086].

III. ПРО ЗА ЗА ДЕ ЦУ ОБ ЈА ВЉЕ НА  
У ДНЕВ НИМ ЛИ СТО ВИ МА И ПЕ РИ О ДИЧ НИМ  

ПУ БЛИ КА ЦИ ЈА МА (1927–1971)

Три врап ца – ГпЦк, год. VI II, 1928, бр. 3, стр. 15.

Ђа ци – по лИ, год. ХХVI, 11. април 1929, бр. 7524, стр. 12.

Ми шко – ГпЦк, год. IХ, бр. 3, но вем бар 1929, стр. 7; бр. 4, де цем бар 1929, стр. 10–11.
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Школ ска сла ва – по лИ, год. ХХVII, 11. мај 1930, стр. 15.

Ве тар из школ ског вр та – ГпЦк, год. ХI, 1931, бр. 3, стр. 3.

Сре бр на јел ка – ГпЦк, год. ХI, 1932, бр. 5, стр. 1–2.

Љу ба, врап ци и ме сец – пзаД, год. III, 28. ја ну ар 1932, бр. 4, стр. 228.

Ба ки не зве зда не при че – пзаД, год. III, 18. фе бру ар 1932, бр. 7, стр. 239.

Ка ко ла ста про во ди зи му – пзаД, год. III, 24. март 1932, бр. 12, стр. 269.

Жу ти па туљ ци – ГпЦк, год. ХI, март 1932, бр. 7, стр. 1–2.

Пи сма у чо ко ла ди – пзаД, год. III, 7. април 1932, бр. 13, стр. 277.

Де вој чи ца у лут ки ној ха љи ни – пзаД, год. III, 28. април 1932, бр. 16, стр. 289.

Чу до твор но ус кр шње ја је – пзаД, год. III, 5. мај 1932, бр. 17, стр. 293.

Цве ће у сва то ви ма – пзаД, год. III, 19. мај 1932, бр. 19, стр. 300.

Стра шна при ча – пзаД, год. III, 26. мај 1932, бр. 20, стр. 305.

Де те у тор би – пзаД, год. III, 2. јун 1932, бр. 21, стр. 309.

Ка ко се по пра вља ју двој ке – пзаД, год. III, 9. јун 1932, бр. 22, стр. 313.

Ди вов ска ци пе ла – пзаД, год. III, 23. јун 1932, бр. 25, стр. 321.

Ли ја га та ра – пзаД, год. III, 30. јун 1932, бр. 26, стр. 325.

Не ста шни зец Бе ло реп – пзаД, год. III, 7. јул 1932, бр. 27, стр. 327–328.

Сви ле на бом бо на – пзаД, год. III, 4. ав густ 1932, бр. 31, стр. 315.

По зо ри ште па па га ја – пзаД, год. III, 11. ав густ 1932, бр. 32, стр. 319.

Ма ђи о ни чар у се лу – пзаД, год. III, 25. ав густ 1932, бр. 34, стр. 327.

Има раз не де це на све ту – пзаД, год. III, 1. сеп тем бар1932, бр. 35, стр. 331.

Ма ла пут ни ца – пзаД, , год. III, 8. сеп тем бар 1932, бр. 36, стр. 334–335.

На лут ки ном ро ђен да ну – пзаД, год. III, 15. сеп тем бар 1932. бр. 37, стр. 337–338.

Лут ки на се лид ба – пзаД, год. III, 3. но вем бар 1932, бр. 44, стр. 367.

Ту жна при ча – пзаД, год. III, 10. но вем бар 1932, бр. 45, стр. 371.

Пти це на су ду – пзаД, год. III, 24. но вем бар 1932, бр. 47, стр. 379.

Зе лен ко ва вер ност – пзаД, год. III, 1. де цем бар 1932, бр. 48, стр. 383.

Ци ца умет ни ца – пзаД, год. III, 15. де цем бар1932, бр. 50.

Шта лут ке са ња ју – пзаД, год. III, 22. де цем бар 1932, бр. 51, стр. 395.

Вред ни ђа ци – пзаД, год. IV, 19. ја ну ар 1933, бр. 2, стр. 501.

Го луб пи смо но ша – пзаД, год. IV, 26. ја ну ар 1933, бр. 3, стр. 501.

Стан ко ве сан ке – пзаД, год. IV, 2. фе бру ар 1933, бр. 4, стр. 510.
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Ка ко они жи ве – по лИ, год. XXX, 19. фе бру ар 1933, бр. 8899, стр. 17.

Ло ли них се дам при ча –пзаД, год. IV, 16. март 1933, бр. 10, стр. 623.

Злат но, би сер но и сре бр но ја је – пзаД, год. IV, 20. април 1933, бр. 15, стр. 643.

Ви ле и де ца – пзаД, год. IV, 27. април 1933, бр. 16, стр. 646.

Хај ка на пи ли ће – пзаД, год. IV, 4. мај 1933, бр. 18, стр. 671–672.

Ку ца учи да ла је – пзаД, год. IV, 12. мај 1933, бр. 18, стр. 675.

У вр ту љу до је да – пзаД, год. IV, 6. јул 1933, бр. 26, стр. 705.

Играч ке се ве се ле – пзаД, год. IV, 27. јул 1933, бр. 29, стр. 720.

Две хи ља де бе лут ко вих го ди на – пзаД, год. IV, 3. ав густ 1933, бр. 30, стр. 723.

Три дру га ри це – пзаД, год. IV, 17. ав густ 1933, бр. 32, стр. 731–732.

Ску пе ја го де –пзаД, год. IV, 7. сеп тем бар 1933, бр. 35, стр. 743–744.

Ја стреб, свет ски пут ник – пзаД, год. IV, 21. сеп тем бар 1933, бр. 37, стр. 749–750.

По ро ди ца Во сак – пзаД, год. IV, 9. но вем бар 1933, бр. 44, стр. 779.
Ва ри јан та ове при че под на сло вом „пче ли ца, зва на Во ско ва“ об ја вље на је у ГпЦк, 
бр. 4, 1933, стр. 13.

Шум ски дух – пзаД, год. IV, 16. но вем бар 1933, бр. 45, стр. 784.

Све ти Ни ко ла и де да Сне шко – пзаД, год. IV, 21. де цем бар 1933, бр. 50, стр. 804.

Ви ли на кћи – пзаД, год. IV, 29. де цем бар 1933, бр. 51.

При ча о сви ци ма – ГпЦк, год. ХIII, 1933, бр. 3, стр. 6.

Сат бу дил ник на пу ту – пзаД, год. VI, 15. фе бру ар 1934, бр. 6, стр. 835.

До бри дух чу вар – пзаД, год. VI, 17. фе бру ар 1934, бр. 19, стр. 885–886.

Гра ну ло је про ле ће – пзаД, год. VI, 22. март 1934, бр. 11, стр. 855.

Чи ча на ис пи ту – пзаД, год. VI, 29. март 1934, бр. 12, стр. 859.

Вр би ца у ра ју – пзаД, год. VI, 5. април 1934, бр. 13, стр. 863.

Бог ста да Во лос – пзаД, год. VI, 12. април 1934, бр. 14, стр. 867–868.

Чо бан че и ла буд – пзаД, год. VI, 19. април 1934, бр. 15, стр. 869–870.

При ча о мач ку Кме ту – пзаД, год. VI, 18. мај 1934, бр. 20, стр. 891.

Гра до ви под зе мљом – пзаД, год. VI, 28. јун 1934, бр. 25, стр. 891.

Врт До бре Ви ле – пзаД, год. VI, 5. јул 1934, бр. 26, стр. 895.

На тр гу у шу ми – по лИ, год. ХХХI, 29. ав густ 1934, бр. 9409, стр. 24.

По ро ди ца Кре-Кре – пзаД, год. VI, 2. ав густ 1934, бр. 30, стр. 911.

Ан ђео и ђа во – пзаД, год. VI, 30. ав густ 1934, бр. 34, стр. 927.

Бог опо ми ње љу де – пзаД, год. VI, 6. сеп тем бар 1934, бр. 35, стр. 930–931.
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Уну ка тр гов ца лу та ка – пзаД, год. VI, 20. сеп тем бар 1934, бр. 37, стр. 939.

Уста нак зе че ва – пзаД, год. VI, 4. ок то бар 1934, бр. 39, стр. 948.

Ку ку ру зне ко ки це –пзаД, год. VI, 25. ок то бар 1934, бр. 40, стр. 950.

Ду ши ци не ма ра ми це – пзаД, год. VI, 25. но вем бар 1934, бр. 43, стр. 963.

Зо ран и ки шо бран – пзаД, год. VI, 29. но вем бар 1934, бр. 54, стр. 969.

Ме двед бе жи од Ци га ни на – пзаД, год. VI, 13. де цем бар 1934, бр. 56, стр. 978.

Успо ме не ста рог ва го на – пзаД, год. VII, 3. ја ну ар 1935, бр.1, стр. 991–992.

Ве се ла гру два сне га – пзаД, год. VII, 17. ја ну ар 1935, бр. 3, стр. 999.

Ме се че ва шет ња – пзаД, год. VII, 21. фе бру ар 1935, бр. 8, стр. 1019.

Ле ко ви ти гру мен ле да – пзаД, год. VII, 7. март 1935, бр. 10, стр. 1022–1023.

Мост кра љи це ки ше – пзаД, год. VII, 4. април 1935, бр. 14, стр. 1037.

Ан ђео ми ло ср ђа – пзаД, год. VII, 25. април 1935, бр. 17, стр. 1049.

Ивин стра шни сан – пзаД, год. VII, 20. јун 1935, бр. 25, стр. 1081.

Де ди на при ча – пзаД, год. VII, 19. сеп тем бар 1935, бр. 38, стр. 1135.

Два на ест за го нет ки – пзаД, год. VII, 28. но вем бар 1935, бр. 48, стр. 1171–1172.

Жу ћин су срет са хро мим зе ком – пзаД, год. IХ, 14. ја ну ар 1937, бр 1, стр. 4.

Де ца код пти ца – пзаД, год. IХ, 17. јун 1937, бр. 23, стр. 89–90.

Пти чи ја шко ла – пзаД, год. IХ, 25. но вем бар 1937, бр. 46, стр. 192–193.

Ми ло срд на зи ма – пзаД, год. ХII, 25. ја ну ар 1940, бр. 4, стр. 16.

Зим ска при ча – пзаД, год. ХII, 1. фе бру ар 1940, бр. 5, стр. 20.

Пр ви ба тин зуб – по лИ, год. ХХХVII, 26. сеп тем бар 1940, бр. 11610.

Шум ска да ди ља – пзаД, год. ХII, 19. де цем бар 1940, бр. 50, стр. 204.

Де те на те ра си – пТ, 1951, бр. 8, стр. 2–3.

Пче ла ма кра ду мед – пТ, 1952, бр. 2, стр. 2–4.

По вра так ма лих пла ни на ра – пТ, 1952, бр. 3, стр. 2–4.

Олов ни вој ник – Б, год. ХVIII, 1–2. ја ну ар 1953, бр. 1.

Нео би чан ча сов ник, Б, год. ХVIII, 1–2. ја ну ар 1953, бр. 1.

Де ца гра де зве ри њак – Б, год. ХIХ, 26. ав густ 1954, бр. 205.

Ка да мач ка оде ми ши ко ло во де – Б, год. ХIХ, 7. ок то бар 1954, бр. 242.

Но во го ди шња бај ка – п, год. Х, 1954, бр. 14, стр. 3.

Ме двед Гор штак – пТ, год. ХVI, 1959, бр. 461, стр. 23.

Ма ца са звон це том – о, год. ХVII, 14. де цем бар 1960, бр. 4512.
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Де ца у ожа ло шће ном гра ду – Глас Са ну, књ. 251. оде ље ње ли те ра ту ре и је зи ка, н. с. 
књ. 6, стр. 65–70. (при ка за но на Х ску пу оде ље ња ли те ра ту ре и је зи ка, 15. де цем
бар 1961.)

Де тлић, Ђе тић, Пе тлић, Свр длић – пзаД, год. ХХIV, 28. јун 1962, бр. 504.

ПРА ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА
Ро ман се штам па пре ма пр вом из да њу: Пра де вој чи ца, „Ве се лин Ма сле ша“, Са ра је во, 
1970, стр. 192 (Би бли о те ка пин гвин).

IV. ДО ДА ТАК

ШЕ ВА НЕ БЕ СНИ ЦА
Ше ва не бе сни ца је пост хум но об ја вље но де ло Де сан ке Мак си мо вић (За ду жби на Или је 
М. ко лар ца, Бе о град, 1998). С об зи ром на то да, из објек тив них раз ло га, за по тре бе 
овог из да ња ни смо би ли у мо гућ но сти да кон сул ту је мо ру ко пис, ко ји се на ла зи у вла
сни штву го спо ди на Во ји сла ва Ми ла но ви ћа, ов де до но си мо пре штам па но из да ње Ше ве 
не бе сни це у ре дак ци ји Сло бо да на Ра ки ти ћа. уз из да ње при ла же мо по го вор и на по ме ну 
го спо ди на Ра ки ти ћа, ко ји об ја шња ва ју на ста нак и при ро ду овог спи са.

Ча роб на зе мља по е зи је
пре де сет го ди на у из да њу Срп ске књи жев не за дру ге, об ја вље на је књи га Де сан ке 
Мак си мо вић Пе сме о пти ца ма. по же љи са ме пе сни ки ње бри нуо сам o тој књи зи, за 
ко ју сам на пи сао и по го вор и уче ство вао у ње ном при ре ђи ва њу. по у зда но знам да је 
пе сни ки ња ве о ма во ле ла ту сво ју књи гу и се ћам се ка ко се и са ма ве о ма из не на ди ла 
ка да сам јој пре до чио ко ли ко је пе са ма o пти ца ма на пи са ла и да ће то би ти још јед на 
из ван ред на пе снич ка збир ка.

у тој књи зи на ла зи се пе сма „Ше ва“, ко ја је не ка вр ста пе снич ког си ноп си са за 
бај ку Ше ва не бе сни ца. Та пе сма је по ет ско је згро или „пи лот“ пе сма бу ду ће бај ке. 
не му шти, али ча роб ни свет Ше ве не бе сни це по све му је је дан бо љи свет од овог на
шег, и то би, чи ни ми се, мо гла да бу де јед на од основ них по ру ка ове те ста мен тар не и 
чу де сне књи ге Де сан ке Мак си мо вић. ево те пе сме:

Увис уз ле ће ше ва
из над по ља на, ку ћа,
и пе ва
ко ли ко има плу ћа.

Гу би се у не ба по нор,
у не бе са де ве та.
По слах по здрав по њој
они ма из дру гог све та.

Ако од ви си не не по лу ди,
ако угле да бо га,
да ли ћe се се ти ти кoга
од нас на зе мљи љу ди?

(„Ше ва“)
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„Ја во лим да са њам, а то се мо же не ка жње но у књи жев но сти за де цу“, из ја ви ла је 
сво је вре ме но Де сан ка Мак си мо вић. „Во лим да се ша лим, а то је при јат но де ци. она 
во ле да се сме ју или да пла чу, сре ди на их не при вла чи. Во лим да нео гра ни че но ве ру
јем у прав ду, у рав но те жу у све ту, а то је до зво ље но у књи жев но сти за де цу“. у ова
квом од но су огле да се ле по та и кре а тив ност књи жев ног ства ра ла штва за де цу, јер 
Де сан ка Мак си мо вић не ви ди гра ни цу из ме ђу де це и од ра слих: „у од ра сли ма на ла
зим за пре та ну ду шу де те та, а у ду ши де це за чу ђу ју ће зре лу ду шу љу ди“.

оту да бај ке пред ста вља ју и нај о бим ни ји део про зног ства ра ла штва Де сан ке 
Мак си мо вић за де цу. у са мом сре ди шту на ла зи се Бај ка о Крат ко веч ној, је дан од 
нај у збу дљи ви јих про зних тек сто ва. у до бром де лу ње них бај ки пре о вла ђу је ре ал
ност над фан та сти ком, у дру гој ску пи ни су бај ке у ко ји ма фан та сти ка има знат ну 
пре ва гу над ре ал но шћу и, нај зад, у тре ћој гру пи фан та сти ка и ре ал ност су у из ве
сној рав но те жи. у по је ди ним бај ка ма фан та сти ка је „уву че на“ у ре ал ни свет, док је у 
дру гим „ре ал ни“ свет уву чен у фан та сти ку. по себ но ме сто у окви ру Де сан ки ног 
бај ко ли ког све та има Ше ва не бе сни ца ко ја об је ди њу је нај бо ља свој ства ње ног лир
ског ка зи ва ња и лир ску сли ко ви тост не над ма шне су ге стив но сти. Јер, де те свет ви ди 
у сли ка ма, све се у де чи јој ви зи ји и уобра зи љи до га ђа у сли ка ма. у пе сни штву уоп ште, 
не са мо у по е зи ји за де цу, сли ка је јед но од нај моћ ни јих пе снич ких сред ста ва. Сва ког 
свог птич јег ју на ка, у Ше ви не бе сни ци, Де сан ка Мак си мо вић је гра ди ла мај стор ском 
ки чи цом. на кра ју жи вот ног пу та оства ри ло јој се да ис ка же сав свој сли кар ски дар, 
упра во оно што је же ле ла у мла до сти: да бу ле сли кар.

по во дом Ше ве не бе сни це, го во ре ћи ши ре о сво јој по е зи ји, Де сан ка Мак си мо вић је 
ре кла: „Ја пи шем и ово и оно и на пр ви по глед не ви ди се, али ко зна да раз гр не и ви ди, 
зна да пи шем са мо о љу ба ви“. За и ста, нај леп ше стра ни це у Ше ви не бе сни ци по све ће не 
су љу ба ви. пе сни ки ња је у де тињ ству на шла ону не про ла зну нит, ко ја се не ки да. ако 
би смо у ње ном књи жев ном де лу тра жи ли ону суп стан ци јал ну иде ју ко ја га чи та вог 
про жи ма, у свим ње го вим ру кав ци ма, он да би то би ла иде ја о веч ном де тињ ству.

у књи зи Пе сме о пти ца ма, ко ја је ком пле мен тар на Ше ви не бе сни ци, на хо ди се пе
сма „Ја пти це раз у мем“, ко ја про грам ски из ра жа ва од нос пе сни ки ње пре ма, њој то ли ко 
дра гом и бли ском, птич јем све ту. пе сма је на ме ње на од ра сли ма, али је под јед на ко, 
или мо жда још бо ље, мо гу раз у ме ти де ца. она ко ка ко она раз у ме ра дост и ту гу пти ца, 
не му шти го вор пти ца, та ко исто и пти це по и ма ју њенe ра до сти и ту ге, ње ну љу бав.

Hа сав глас сам у по моћ зва ла,
ода зва ле су се са мо пти це
и по ју ри ле ми с гра на и обла ка.

Мо жда су ми сли ле да сам гу гут ка
про ле ћем рас ту же на,
мо жда им је мој крик ли чио
на пи сак ла сте,
на уз бу ну зе ба,
мо жда су ми сли ле да сам пе ва чи ца
у ја стре бо вој кан џи.

(„ода зва ле су се са мо пти це“)

књи га Ше ва не бе сни ца је, ка ко нам све до че ка зи ва ња са ме пе сни ки ње, пи са на за 
сва ко га, и за од ра сле, и за уче не и за са мо у ке, и за ин те лек ту ал це и за се ља ке. она је 
и мо дер на и кла сич на, ја сна и тај но ви та, лир ски отво ре на и але го риј ска, ве дра и 
сет на исто вре ме но.

по треб но је има ти по се бан ства ра лач ки сен зи би ли тет и уз ви ше ну љу бав пре ма 
све ту, да би се об ли ко ва ла ли ри ка та квог на дах ну ћа и чу де сне сли ко ви то сти, ка
кву је Де сан ка Мак си мо вић оства ри ла у Ше ви не бе сни ци. Још јед ном нам је ве ли ка 
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пе сни ки ња на свом злат ном не бе ском раз бо ју сат ка ла лир ску тка ни ну од нај та на
ни јих ни ти и от кри ла нам свет не ви ђе не ле по те. То што се, пак, не мо же тач но од ре
ди ти да ли је Ше ва не бе сни ца књи га за де цу или књи га за од ра сле, а све ми се чи ни да 
је и за јед не и за дру ге, ви дим као по се бан ква ли тет, ка рак те ри сти чан са мо за ве ли ке 
ства ра о це. у про зи та квих оства ре ња има, али не пре ви ше, и по ме нуо бих са мо не ка: 
Ма ли принц ан то а на Сент ег зи пе ри ја, Ло вац у жи ту Се лин џе ра, Бај ке оска ра Вајл да, 
Ви ни Пу а. а. Мил на, При че из дав ни на Ива не Бр лић Ма жу ра нић, Ма ле бај ке Сте ва на 
Ра ич ко ви ћа, док је та квих оства ре ња у по е зи ји још ма ње.

Је дан ци клус у књи зи пе са ма Не бе ски раз бој Де сан ке Мак си мо вић има на слов 
„Вол шеб на зе мља“. очи глед но да је реч о вол шеб ној зе мљи по е зи је, она ко ка ко је ви ди 
на ша пе сни ки ња. ка да го во ри о тој вол шеб ној зе мљи, том цар ству ле по те, пе сни ки
ња ис пи су је по хва лу по е зи ји и бо жан ској мо ћи пе снич ке ре чи и је зи ка уоп ште. оно 
што је Де сан ка оства ри ла у пе снич ким збир ка ма Пе сме о пти ца ма и Не бе ски раз бој, 
бри љант но је за вр ши ла књи гом Ше ва не бе сни ца.

пи сци не рет ко има ју суд би ну сво јих књи га или сво јих књи жев них ју на ка. пи шу ћи 
Ше ву не бе сни цу, Де сан ка Мак си мо вић је на пи са ла књи гу о се би. не где је то до слов це 
и ре кла, го то во те ста мен тар но: „ка ко се књи га за вр ша ва и ја ћу за вр ши ти“. она ко ка ко 
се за вр ша ва Ше ва не бе сни ца, та ко је оти шла и са ма Де сан ка. Ше ва не бе сни ца је, по ред 
свих сво јих зна че ња, и оглед о мо ћи по е зи је, јер пе сни ки ња ни је мо гла оти ћи док то 
сим бо лич ки ни је опи са ла у сво јој по ет ској бај ци. Ви со ко не где, иза обла ка, две суд би не 
сли ле су се у јед ну. Ше ва не бе сни ца као да нам је сти гла са оне стра не.

о Вас кр су 1998.
Сло бо дан Ра ки тић

На по ме на
Дво у мио сам се око уво да за Ше ву не бе сни цу, упра во она ко ка ко се дво у ми ла и са ма 
Де сан ка Мак си мо вић. пр во је за ми сли ла да на по чет ку бај ке бу де не што као „Са вет 
мла дим чи та о ци ма“, ка ко ина че гла си јед на тек за по че та бе ле шка, из ње не за о став
шти не ко ја се на ла зи код го спо ди на Во ји сла ва Ми ла но ви ћа, али је од то га од у ста ла. 
у бе ле шци сто ји: „Да би сте ужи ва ли у овој књи зи, и бо ље је раз у ме ли, пр во про чи
тај те увод не стра ни це, где се да је птич ји реч ник, где се ту ма чи шта зна че птич ји пи ју
ци, зви жду ци, цвр ку ти и оста ли зву ци ко ји ма се гла се пти це, про чи тај те ту ма че ња 
птич јих гла со ва ко ја је дао по зна ва лац пти чи јег го во ра. Тај на уч ник, по зна ва лац 
пти ца, дао је реч ник птич јих ре чи, про ту ма чио шта зна че не ки цвр ку ти, зви жду ци, 
пи ју ци и оста ло чи ме се пти це гла се. Ту је и дуг спи сак птич јих ре чи.“

Бе ле шка се ов де пре ки да.
Ру ко пи сна вер зи ја тек ста, ко ји сам на сло вио са „по све та“, имао је на слов „увод“, 

али већ у пр вој ре че ни ци пе сни ки ња је из ра зи ла не до у ми цу у свр сис ход ност би ло 
ка квог уво да у Ше ву не бе сни цу, а и сам на слов „увод“ ка сни је је, у пре ку ца ној ва ри
јан ти, из о ста вљен. ка ко је реч о аутен тич ном и уз то дра го це ном тек сту Де сан ке 
Мак си мо вић, са из ве сним по е тич ким свој стви ма, од лу чио сам да га ста вим, ипак, 
на сам по че так Ше ве не бе сни це и то под на сло вом „по све та“, јер је са ма пе сни ки ња у 
ње му на пи са ла да сво ју по след њу бај ку по све ћу је сви ма они ма ко ји ни су до жи ве ли 
оно што је до жи ве ла она у мла до сти и ко ји не зна ју да та кав птич ји свет, ка кав је она 
има ла у свом де ти њем окру же њу, уоп ште по сто ји. по гла вља „осо би не не ких пти ца“ 
и „Реч ник глав них ре чи пољ ских, шум ских и је зер ских пти ца“ из дво је ни су по себ но 
по што се ра ди о тек сто ви ма ко ји су упут ства или ди да ска ли је за бај ку ви ђе ну као 
ме та фи зич ка дра ма. у ко нач ној вер зи ји та два по гла вља се и на ла зе на кра ју бај ке, а не 
на ње го вом увод ном ме сту, ка ко је ина че пе сни ки ња, у по чет ку, би ла за ми сли ла.

С. Р.
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пе сме о пти ца ма пе сни ки ња је об ја вљи ва ла од пр вих да на сво га ба вље ња по е зи јом. 
Већ у пр вој збир ци, Пе сме (1924), Де сан ка Мак си мо вић је об ја ви ла пе сму „Се ли це“. 
у збир ци Зе ле ни ви тез (1930) иза шла је „пе сма го лу ба“, као и пе сме „обо ре но гне
здо“, „Мр тва пти ца“ и „Гр ли ца“. у збир ци Го зба на ли ва ди (1932) сре ће мо пе сме 
„Смр зну та пти ца“, „Га вра ни“ и „Го лу бо ви“, а у збир ци Но ве пе сме (1936) пе сму „Ћук“. 
„о пти ца ма не бе ским“ је пе сма по све ће на свим кри ла тим бож јим ство ре њи ма у 
збир ци Тра жим по ми ло ва ње (1964). у Ле то пи су Пе ру но вих по то ма ка (1976), од „чи
стих пти ца“ по ми ње се сла вуј („Вој ско во ђа“), али је за то при су тан низ „не чи стих 
пти ца“ у сим бо лич ком ко ду на род них ве ро ва ња (ко со ви и је ји не у пе сми „Ра ње ник у 
ту ђи ни“, га вра но ви у пе сми „по вра так“). ка та лог „не чи стих пти ца“ до ми ни ра и у 
збир ци Ни чи ја зе мља (1979).

у збир ци Пе сме о пти ца ма (СкЗ, Бе о град, 1988) пу бли ко ва не су у знат ни јем 
бро ју пе сме Де сан ке Мак си мо вић ко је су по све ће не пти ца ма. овај из бор по ка зу је 
зна чај ко ји је ве ли ка срп ска пе сни ки ња у свом ства ра ла штву по кла ња ла пти ца ма.

Ше ву не бе сни цу је са ма аутор ка ока рак те ри са ла као бај ку. ова је књи га, ме ђу тим, 
по сво ме але го риј ском зна че њу бли жа ба сни као књи жев ној вр сти, док је по ком по
зи ци о ним од ли ка ма и за ни мљи во сти при по ве да ња нај срод ни ја јед ном древ ном и 
по ма ло за бо ра вље ном жан ру усме не књи жев но сти, ци клу су при ча о жи во ти ња ма.

Бо шко Су вај џић
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Садржај

I. пРо За За Де Цу ко Ја нИ Је уШла  
у VI кЊИ Гу Са БРа нИХ Де ла

СР Це луТ ке Спа ВаЉ ке

Ср це лут ке спа ваљ ке     �  9
Чуд но ват до га ђај у про дав ни ци игра ча ка     �  11
лут ка, па јац и мач ка     �  13
Чи каМраз     �  16
ка ко су дру го ва ле свра ка и пат ка     �  18
Мач ко ви – му дра ци     �  20
оче ви у шу ми     �  22
ку ца Вау у за ба ви шту     �  25
Ми ло срд на ма ца     �  28
Бо жићба ти ни цр те жи     �  31
про сјак у деч јем вр ту     �  33
при ча о про сја ко вим па ри ца ма     �  35
Ма ли тор бар     �  38
Бо жић си ро ма хов     �  40
Зе бе пла шљи ви це     �  43
До жи вља ји мра ва не ста шка     �  45

РаС пе Ва не пРИ Че

Хи ља ду го ди шња тр ка     �  49
при ча о жи ру и ке сте ну     �  52
пе то ро бра ће пе тли ћа     �  55
Бај ка о па туљ ко вој смр ти     �  58
За што пут ни ци пе ва ју     �  62
про бу ђе ни млин     �  65
про лећ на ки ша     �  68
пр ви ко рак     �  71
Раз го вор у ме њач ни ци     �  75
Сан јед не де вој чи це     �  79
ле по је би ти де те     �  83
при ча о ку ћи     �  86
Ма ли сто лар     �  89
на вр шид би     �  92

ДеЧ Ја Со Ба

Деч ја со ба (по зо ри шни ко мад за де цу)     �  97
прва слика     �  99
Друга слика     �  104
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ДеЧ Ја Со Ба И оСТа ле пРИ Че

Шта раз го ва ра ју ку це и ма це     �  111
Суд би на јед не играч ке     �  114
Цр ни дим ни ча ри     �  117
Ма ла до ма ћи ца     �  121
пр во ора ње     �  124
пи смо но шин сан     �  128
Ба ка из Со вља ка     �  131
при ја те љи     �  134
не по штен так ми чар     �  138
Спре ма ње за не де љу     �  142
при ча о пац ко вој вер но сти     �  145
Ђе ти ћиде тли ћи     �  148
Чвор ко во кр ште ње     �  152
Цр но о ки но па стор че     �  156
Ћу дљи ви кмет Март     �  160
па ук кр сташ     �  164
не де ља у шу ми     �  167
Ста ри по зна ни ци     �  171
лет ња бај ка     �  174

Чо Ба нИн пЧе ла

Шко ла че зне за уче ни ци ма     �  179
Хра бра де вој чи ца     �  183
Го ди на но ва – бо ља сло ва     �  186
Жму ра     �  189
уобра же ни при род њак     �  192
До чек пла ни на ра     �  196
пад са сте не     �  199

ако Је Ве Ро Ва ТИ Мо ЈоЈ Ба кИ

Го сти     �  205
кћи ви ли ног ко њи ца     �  208
Цр на Ба ка     �  210
Го лу бо ви пи смо но ше     �  213
кри ла ти опан ци     �  216
Школ ска ку ца Га ра     �  218
Бер ба шум ских пло до ва     �  222
Бај ка о тре шњи     �  226

Ме ДВе До Ва Же нИД Ба

Свра ка кра дљи ви ца     �  231
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оСе Ма ЂИ о нИ Ча РИ

осе ма ђи о ни ча ри     �  235

Хо Ћу Да Се Ра Ду ЈеМ

Час фи зи ке     �  243
Скуп шти на ли те рар не дру жи не     �  245

не Ћу оВИМ Во ЗоМ

не ћу овим во зом     �  251

ЂаЧ ко СР Це

ку ца у бол ни ци     �  261
Де ца хо ће зве ри њак     �  264
при ча о ре ци     �  268
Гу ји ња че     �  271
Ма ли ло пов у шко ли     �  274

II. пРо За За Де Цу ко Ја Је уШла  
у VI кЊИ Гу Са БРа нИХ Де ла

РаС пе Ва не пРИ Че

пти це на ра ди ју     �  281
па ту љак ку ку ру зо вић     �  285
Сплав Во де ног ду ха     �  288
при ча ста рог ка ме на     �  291
Ма цанБра цан     �  294
пти чи ји тон филм     �  297
укле та пти ца     �  301
Жап ци хар мо ни ка ши     �  304
Цр ве на кре сти ца и Зе ле ни Ре пић     �  307
ора шчи ћипал чи ћи     �  311
Ме две до ва же нид ба     �  314
Сун чев Брат     �  318
Мрак у шко ли     �  322

ДеЧ Ја Со Ба

Деч ја со ба     �  327
Ба ка на сај му     �  331
Ри ба во за ри ца     �  335
у цвет ној кро јач ни ци     �  338
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Чо Ба нИн пЧе ла

Чо ба нин пче ла     �  345
Ме се чев ро ђен дан     �  348
ки ја ви ца у зве ри ња ку     �  351
Бај ка о Сун цу и тет ки     �  355

ако Је Ве Ро Ва ТИ Мо ЈоЈ Ба кИ

ако је ве ро ва ти мо јој ба ки     �  361
пр стен на мор ском дну     �  364
Тра ве го во ре ба ки ним гла сом     �  366
Бај ка о ла бу ду     �  369
Ру ке     �  371
Ма ли ба ук     �  374
при ча о раз ма же ној ца ри ци     �  377
при ча о лор ду Фор ду     �  380
Ра то бор ни цар     �  383
Цар игра ча ка     �  386
Врап ци но ви на ри     �  389
Тет ки ни по ма га чи     �  393
Бај ка о из во ру     �  396
уз бу на у ре ци     �  398
Гр ли чи на ту жба ли ца     �  401
Бај ка о ди вљој кру шци     �  403

пИ СМа ИЗ Шу Ме

Ве тар да ди ља     �  409
нео бич ни сви рач     �  413
Свет под је зе ром     �  417
Ма ца пре ља     �  419
До бри дух Дим     �  421
Бај ка о пу те ви ма     �  424
у шум ској крч ми     �  427
ожи ве ла сли ка     �  430
па туљ ко ва тај на     �  434

кРаТ ко ВеЧ на

ка ко је на ста ла бај ка ко ју има те у овој књи зи     �  439
пи шче ва мо ли тва на За рав ни     �  441
омла ди ни ис под три да на за бра ње но     �  442
Ра чун џи ја     �  446
по бе ђе ни ве тар ухо да     �  449
поп ци хле ба ри     �  452
Свад бе ни да ро ви     �  456
Ду гин мост     �  459
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крат ко веч ни но шко ло ва ње     �  462
крат ко веч ни но стра шно от кри ће     �  465
Гла сни ков по ла зак     �  468
Гла сни ков су срет са Во де ним Цве том     �  471
Свад ба     �  473
Зи ма на ви ру Во де ног Цве та     �  477

Ме ДВе До Ва Же нИД Ба

при ча о Ра ку кро ја чу     �  481
ка ко су пу жу укра ли ку ћу     �  483
Че жња за за ви ча јем     �  485
пти це на тр гу     �  488
До га ђај у Зо о ло шком вр ту     �  491
За бо ра вље ни пси     �  493
Ме двед и пче ле     �  496
Ме двед Жућ ко у цир ку су     �  499

ЂаЧ ко СР Це

ни шта без жр та ва     �  505
За што ку ку руз зри     �  508

па ТуЉ ко Ва ТаЈ на

у су срет про ле ћу     �  513
Три ја го де     �  515
Три па туљ ка     �  517
Ме се че ва ша ла     �  519

III. пРо За За Де Цу оБ Ја ВЉе на  
у пе РИ о ДИЧ нИМ пу БлИ ка ЦИ Ја Ма

Три врап ца     �  525
Ђа ци     �  526
Ми шко     �  530
Школ ска сла ва     �  533
Ве тар из школ ског вр та     �  536
Сре бр на јел ка     �  538
Љу ба, врап ци и ме сец     �  541
Ба ки не зве зда не при че     �  543
ка ко ла ста про во ди зи му     �  546
Жу ти па туљ ци     �  549
пи сма у чо ко ла ди     �  552
Де вој чи ца у лут ки ној ха љи ни     �  555
Чу до твор но ус кр шње ја је     �  557
Цве ће у сва то ви ма     �  560

ДЕ
М
О ВЕ

РЗ
ИЈ
А 

ДИ
ГИ
ТА

ЛН
ОГ

 И
ЗД
АЊ

А



________    Десанка Максимовић   ________

992

Стра шна при ча     �  563
Де те у тор би     �  566
ка ко се по пра вља ју двој ке     �  569
Ди вов ска ци пе ла     �  572
ли ја га та ра     �  575
не ста шни зец Бе ло реп     �  578
Сви ле на бом бо на     �  581
по зо ри ште па па га ја     �  584
Ма ђи о ни чар у се лу     �  587
Има раз не де це на све ту     �  590
Ма ла пут ни ца     �  593
на лут ки ном ро ђен да ну     �  596
лут ки на се лид ба     �  598
Ту жна при ча     �  600
пти це на су ду     �  602
Зе лен ко ва вер ност     �  605
Ци ца умет ни ца     �  608
Шта лут ке са ња ју     �  611
Вред ни ђа ци     �  614
Го луб пи смо но ша     �  617
Стан ко ве сан ке     �  620
ка ко они жи ве     �  623
ло ли них се дам при ча     �  627
Злат но, би сер но и сре бр но ја је     �  630
Ви ле и де ца     �  632
Хај ка на пи ли ће     �  634
ку ца учи да ла је     �  636
у вр ту љу до је да     �  638
Играч ке се ве се ле     �  640
Две хи ља де бе лут ко вих го ди на     �  642
Три дру га ри це     �  644
Ску пе ја го де     �  646
Ја стреб, свет ски пут ник     �  648
по ро ди ца Во сак     �  650
Шум ски дух     �  652
Све ти ни ко ла и де да Сне шко     �  654
Ви ли на кћи     �  656
при ча о сви ци ма     �  658
пче ли ца, зва на Во ско ва     �  660
Сат бу дил ник на пу ту     �  662
До бри дух чу вар     �  664
Гра ну ло је про ле ће     �  667
Чи ча на ис пи ту     �  669
Вр би ца у ра ју     �  672
Бог ста да Во лос     �  674
Чо бан че и ла буд     �  676
при ча о мач ку кме ту     �  678
Гра до ви под зе мљом     �  681
Врт До бре Ви ле     �  684
на тр гу у шу ми     �  687
по ро ди ца крекре     �  690
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________    Садржај   ________

ан ђео и ђа во     �  692
Бог опо ми ње љу де     �  694
уну ка тр гов ца лу та ка     �  696
уста нак зе че ва     �  698
ку ку ру зне ко ки це     �  700
Ду ши ци не ма ра ми це     �  702
Зо ран и ки шо бран     �  705
Ме двед бе жи од Ци га ни на     �  707
успо ме не ста рог ва го на     �  709
Ве се ла гру два сне га     �  712
Ме се че ва шет ња     �  715
ле ко ви ти гру мен ле да     �  718
Мост кра љи це ки ше     �  720
ан ђео ми ло ср ђа     �  722
Ивин стра шни сан     �  725
Де ди на при ча     �  728
Два на ест за го нет ки     �  731
Жу ћин су срет са хро мим зе ком     �  734
Де ца код пти ца     �  738
пти чи ја шко ла     �  742
Ми ло срд на зи ма     �  746
Зим ска при ча     �  750
пр ви ба тин зуб     �  754
Шум ска да ди ља     �  758
Де те на те ра си     �  762
пче ла ма кра ду мед     �  765
по вра так ма лих пла ни на ра     �  768
олов ни вој ник     �  771
нео би чан ча сов ник     �  773
Де ца гра де зве ри њак     �  777
ка да мач ка оде ми ши ко ло во де     �  782
но во го ди шња бај ка     �  785
Ме двед Гор штак     �  787
Ма ца са звон це том     �  789
Де ца у ожа ло шће ном гра ду     �  791
Де тлић, Ђе тић, пе тлић, Свр длић     �  796

*** 
пРа Де ВоЈ ЧИ Ца

Бе ле пе ћи не     �  801
при ча о кор ња чи     �  806
пра де вој чи ца     �  808
при ја тељ ство са по ро ди цом шим пан за     �  812
пра де вој чи ца се игра лу та ка     �  814
Бу ђе ње мла до сти     �  817
ле де ни гу штер     �  820
отац и кћи     �  824
Чи ње ње ко жа     �  827
Се ћа ња     �  831
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ој ха че шља Га ву као де вој ку     �  833
Га ви на пе ћи на     �  835
огр ли ца     �  839
Бук сти че су пар ни ка     �  841
Глад     �  844
Бу ко ва љу бо мо ра     �  850
Ир ва си     �  851
Го ње ње ир ва са     �  854
Још је дан Бу ков грех     �  857
Син ле де ног гу ште ра     �  859
по жар у шу ми     �  862
об ред не игре     �  869
Бу ко ва смрт     �  874
Бу ко ва са хра на     �  876
при су ство та јан стве ног     �  878
Сан о не по зна том     �  880
Ста ре ши нин раз го вор са Го у лом и Ве шта ком     �  883
не по зна ти ло вац     �  887
Збор пред Вра че вом пе ћи ном     �  890
Га ви на тај на     �  893
Ва ја ре во скла ди ште     �  898
Вра че ва бо лест     �  902
Га ви ни цр те жи се обе ло да њу ју     �  907
ко ли ба крај ре ке     �  910

IV. До Да Так

Ше Ва не Бе СнИ Ца

Шева небесница     �  923
Шеву уписују у птичији хор     �  925
Со вин до жи вљај     �  927
пти це мо на си     �  929
Га вран сто го ди шњак     �  932
Се о ба ла ста     �  934
Шта је ла ста пут ни ца ви де ла у афри ци     �  936
Дан пу ног ме се ца     �  937
не по зна ти го сти     �  939
Шко ла је зи ка     �  940
Ше вин кон церт у ма на сти ру     �  943
Ма на стир ска ам бу лан та     �  945
уз бу на     �  947
уоче не осо би не не ких пти ца     �  950
Реч ник глав них ре чи пољ ских, шум ских и је зер ских пти ца     �  951

на по Ме не

оп ште на по ме не     �  957
по себ не на по ме не     �  959
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Kонцепција Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић у нај ве ћој мо гу ћој ме ри осло ње на 
је на ре ше ња ко ја је при ме ни ла са ма пе сни ки ња уче ству ју ћи у при ре ђи ва њу сво јих 
Са бра них де ла ко ја су у из да њу но ли та иза шла у се дам књи га 1969. го ди не, те Са бра них 
пе са ма ко је су код истог из да ва ча об ја вље не у шест из да ња, 1980. и 1982. го ди не у пет, а 
1985, 1987, 1988. и 1990. го ди не у шест књи га. С об зи ром на то да су кри те ри ју ми у 
Са бра ним пе сма ма пре у зе ти из Са бра них де ла, као осно ва за из ра ду Це ло куп них де ла 
узе те су Са бра не пе сме. у скла ду с тим Це ло куп на де ла ком по но ва на су по хро но ло шком 
ре до сле ду из ла ска по је ди них збир ки, с тим да су пе сме из истог пе ри о да ко је су оста ле 
ван збир ки уне се не на кра ју сва ке књи ге она ко ка ко их је пе сни ки ња уоб ли чи ла у Са бра ним 
пе сма ма, а исти кри те ри јум при ме њен је и на збир ке иза шле на кон то га.

Це ло куп на де ла ра ђе на су као на уч но из да ње при че му су, у ме ри у ко јој је би ло мо гу ће, 
ко ри шће на упут ства ко ја је за та кву вр сту из да ња на пра ви ла Са ну.

Из да ње се за сни ва на по след њој вер зи ји сва ког тек ста Десанке Мак си мо вић ауто
ри зо ва ној за ње ног жи во та, при че му је пут до ње го вог ко нач ног об ли ка кон тро ли сан на 
че ти ри бит на пунк та ауто ри за ци је, по чев од ауто гра фа (уко ли ко га има), пре ко вер зи је 
пр ви пут об ја вље не у пе ри о дич ној пу бли ка ци ји и вер зи је пр ви пут об ја вље не у збир ци до 
вер зи је у Са бра ним пе сма ма. Раз ли ке у од но су на ко нач ну вер зи ју, уоче не на тим пунк то
ви ма, у науч ној апа ра ту ри де таљ но су еви ден ти ра не као ва ри јан те.

Це ло куп на де ла са др же све на по у здан на чин ауто ри зо ва не тек сто ве и пре во де Де сан ке 
Мак си мо вић до ко јих је на са да шњем ни воу ис тра же но сти ње ног де ла би ло мо гу ће до ћи.

I том пеСМе
–  књи га пр ва • Збир ке Пе сме (1924), Зе ле ни ви тез (1930), Го зба на ли ва ди (1932), 

Но ве пе сме (1936) • Пе сме ван збир ки (1920–1936).
–  књи га дру га • Збир ке Пе сник и за ви чај (1946), Осло бо ђе ње Цве те Ан дрић (1945), 

Отаџ би на у пр во мај ској повoрци (1949) и Отаџ би но, ту сам (1951) • Пе сме ван 
збир ки (1936–1951).

 II том пеСМе
–  књи га пр ва • Збир ке Иза бра не пе сме (1950), Ми рис зе мље (1955), За ро бље ник сно

ва (1960), Го во ри ти хо (1961), Тра жим по ми ло ва ње (1964) • Пе сме ван збир ки 
(1951–1969).

–  књи га дру га • Збир ке Не мам ви ше вре ме на (1973),  Ле то пис Пе ру но вих по то ма
ка (1976), Пе сме из Нор ве шке (1976), Ни чи ја зе мља (1979) • Пе сме ван збир ки 
(1969–1979).

  III том пеСМе
–  књи га пр ва • Збир ке Сло во о љу ба ви (1983),  Ме ђа ши се ћа ња (1983), Са јам ре чи 

(1987), Ми хољ ско ле то (1987), Пам ти ћу cвe (1988), Не бе ски раз бој (1991) и Зо
ви на сви ра ла (1992) • Пе сме ван збир ки (1979–1993).

– књи га дру га • Ха и ку по е зи ја (1988–1993).
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IV том пРо За
–  књи га пр ва • Ро ма ни Отво рен про зор (1954), Бун тов ан раз ред (1960), Не за бо ра

ви ти (1969).
–  књи га дру га • Збир ке при по ве да ка Лу ди ло ср ца (1931), Ка ко они жи ве (1935), Стра

шна игра (1954) • При по вет ке ван збир ки.

V том пРо За
–  Јо ван ка Ор ле ан ка (1929) • путописи Пра зни ци пу то ва ња (1972), Сним ци из Швај

цар ске (1978) • Ра зни спи си (1927–1991).

VI том пеСМе За Де Цу
–  Збирке Врт детињства (1927), Дечја соба (1942), Паукова љуљашка (1943), За го

нетке лаке за прваке ђаке (1942), Шарена торбица (1943), Река помоћница (1950), 
Ветрова успаванка (1954), Пролећни састанак (1954), Росна руковет (1955), 
Шумска љуљашка (1959), Писма из шуме (1961), Чудо у пољу (1961), Сунчеви пода
ни ци (1962), Бела врана (1964), Птице на чесми (1964), Златни лептир (1967), 
Дете у торби (1977), Песме о птицама (1988) • Песме ван збирки.

VII том пРоЗа За Де Цу
–  Збирке приповедака Срце лутке спаваљке (1933), Распеване приче (1938), Дечја 

соба (1942), Чобанин пчела (1956), Ако је веровати мојој баки (1959), Писма из 
шуме (1962), Кратковечна (1964), Осе мађионичари (1965), Хоћу да се радујем 
(1965), Нећу овим возом (1965), Медведова женидба (1966), Ђачко срце (1967), 
Па туљкова тајна (1967) • Приповетке ван збирки • Прадевојчица (1970) • Шева 
небесница (1998).

VIII том пРе Во ДИ
– Поезија Јужних Словена (бугарски и словеначки песници).

IX том пРе Во ДИ
–  Поезија Источних Словена (руски, украјински и белоруски песници) • Поезија За

падних Словена (чешки, словачки и пољски песници) • Поезија несловенских на ро да 
(азербејџански, балакирски, грузијски, јакутски, јерменски, кабардински, казахски, 
киргиски, летонски, литвански, норвешки, таџички, туркменски, узбечки и фран цу
ски песници).

X том БИоБИ БлИ о ГРа ФИ Ја
–  Животопис Десанке Максимовић • Библиографија дела Десанке Максимовић • Ли те

ра тура о Десанки Максимовић • Рукописна заоставштина Десанке Максимовић.
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Десанка Максимовић Целокупна Дела, том 7 проза за децу | Издавачи Задужбина Десанка 
Максимовић, Јп Службени гласник и Завод за уџбенике | За издаваче: Станиша Тутњевић, председник 

управног одбора; Слободан Гавриловић, директор и главни и одговорни уредник; Милољуб 
албијанић, директор и главни уредник | Дизајн Милош Мајсторовић | Извршна уредница Маја 

Живковић | коректура Бранко Христов | Техничко уређење нина попов | Београд, 2012 
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