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ПРОЗА ЗА ДЕЦУ КОЈА НИЈЕ УШЛА
У VI КЊИГ У САБРАНИХ ДЕЛА
Из збирки

Срце лутке спаваљке (1933)
Распеване приче (1938)
Дечја соба (1942)
Дечја соба и остале приче (1942)
Чобан ин пчел а (1956)
Ако је вероват и мојој бак и (1959)
Мед ведова жен идба (1961)
Осе мађион ичари (1965)
Хоћу да се радујем (1965)
Нећу овим возом (1965)
Ђачко срце (1966)
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Срце лутк е спаваљк е

У

очи Материц а Вид а није могла ник ако да зас пи. Пред очима су јој играле
лутк ице, скакале лопте златне као месец, лебдел и луфтбалони разних обл ика,
ишле у круг мале железнице хукћућ и. Ник ако није могла да погод и кој у ће јој
од ових играчак а мама сут ра пок лон ит и.
Али оно што је ујут ру добил а, прев аз иш ло је све њене над е. То је бил а
огромн а лутк а спав аљк а, скор о већ а од ње. Кад је леж ал а у кут ији, имал а је
склоп љене очи, а кад би устал а, трепавице су се дизале и указивале се крупне
плаве дуж ице. Бил а је обу чена као права девојч ица. Имал а је чарап ице и ципе
лице које су се могле скид ат и и обуват и, рук авице са свих пет прс тију, хаљин и
це од чипк и, кап ут од белог сомота. Наједном Вид а примет и, играј ућ и се, да
њена лутк а дише, и да јој срце куцк а ситно, ситно. Она тад поче брзо да јој ски
да хаљин иц у, прис лањ ај ућ и јој уво на груд и да бољ е чује има ли заис та срце.
Тако је случ ајно исп ус ти на под, и лутк а се разби. Вид а там ан хтеде да плаче,
али примет и нешто врло чудновато.
На срц у лутк ином био је округао мал и прозорч ић, као стак ло на сат у. Вид а
радознало провири унут ра, кад има шта видет и. За једн им мајуш ним сточ ићем
кол ико луч ији тањирић седело је пет мал их, врло мал их девојч ица и разговара
ло. Кроз прозорч ић се само није могло чут и шта говоре. Више стол а вис ио је
кавез и у њем у птич ица мања од леш ник а кљуцал а у зрнев ље. Све је унут ра ли
чило на нек у љупк у луч ију собу. Вид и се тако свидело да вири унут ра и желећ и
да зна о чем у те мале девојч ице разговарају куцн у им прс тићем на прозор. Али
у истом час у и девојч ице и целе собице нес таде и указа се сас вим друг и призор
као да је у лутк ином срц у бил а нек а пок ретна позорн ица.
Сад Вида угледа као негде у даљини пољаниц у покривен у снегом и на њој зе
чића, мањег него најмањи миш, како беж и од неког кучета. Куче је било исто тако
врло мало и обу чено као прави ловац: на глави је имало зелен и шеш ирић с пе
ром и малу пуш ку о рамен у. Али зеч ић је био врло брз, те га куца-ловац није мо
гла да ухват и. Зато љут ито тад а нан ишан и на зеч ића желећ и да га ран и. Вид а се
уплаши, па куцн у опет на прозорчић, а пред њом се створи сасвим нова слика.
То је било, нема сумње, негде на обал и Африке. Мајушни гол ишави пат уљци
су играл и коло око једног мало већег, кога су хтел и да изаберу за цара. Међу
тим, Вид и се он није нимало свиђао; она је више волел а да цар буде јед ан мал и
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нес таш ни пат уљ ак, који се стално осврт ао на њу и прет ио јој прс тићем. Али
чим је она куцн ул а да јави своју жељу, чудот ворно срце лутк ино се прометн у у
нови призор.
Пред очима Вид иним указа се неко смешно тркал иште, на коме су скакавци
приређивал и трк у. Они су скак ал и, као прави зелен и коњиц и, преко препона
нач ињен их од травк и, преко барица мален их као динар. Свак и трк ач скак авац
био је упрегн ут у кол ица исп летена од суве траве у којима је седео по један цве
тић. Вид а је стрепел а ко ће први стић и. Она је много желел а да скак авац који је
возио црвенк ап у булк у претекне кол иц а у којим а је ишао разл ич ак. И збиљ а
тако је и било. Кад он стиже до кам ичк а који им је био мета, Вид а опет куцн у
на прозорч ић да чес тита победн ик у-скак авц у, а слик а се опет промен и. Сад је
она већ знал а да треба само прс тићем куцн ут и у окно, па да се нови нек и при
зор појави.
Сад је углед ал а нек у школ иц у пајац а. Ђац и су бил и мал и пајац и и учитељ
тако исто. Пајац и су рад ил и гимнастик у: руке горе, доле, нап ред, назад, пузал и
су уз мотк ице, окретал и на петама; а учитељ-пајац само је давао такт лупк ајућ и
дрвеном ногом. Вид а није могла ока одвојит и од пајац а, и чувал а се сад добро
да случајно не куцне опет на окно. Међут им опет се превари, а чудот ворно срце
лутке спаваљке опет пок аза нову слик у.
То је бил а собица неке маце помодарке. Маца је бил а мал а као да је из зем ље
пат уљак а. Тог час а се баш спремал а за нек у шетњу. Обук ла је прво сукњиц у и
кап ут ић од зечјег крзна. Онда је назул а чизмице топ ло постављене и стал а пред
огледало. Била је лепа као лутк ица, али се стала још лицкати: умивала се, чеш ља
ла шап иц ам а, удешав ал а уста. Најз ад намес ти шеш ирић. Али како га је ретко
стављала, намести га нат рашке, а Вид и би жао да маца пође тако смешна у шетњу,
па јој куцн у на прозорч ић. (Сасвим је заборавил а да ће маце наједном нестат и.)
И ево нове слич ице: три мајм унч ића играју се пиљака. Пиљц и су им кол ико
најс итн ији песак, па ипак јед ва стан у у њихове мале шач ице. Кад ето ти чувара
зоолошког врта, одак ле су сиг урно сироти мајм унчићи бил и умак ли, те их стаде
јурити. Два се усп узаше уз дрво, а трећег чувар ухвати, спреман да га добро излу
па. Вид а хтеде да спасе мајм унч ића, па куцн у на окно, а слике нес таде одмах.
Тако се Вид а целог дана играл а, јер је лутк ино срце било неисц рпно. Ја бих
вам радо опис ал а све што је у њем у било, али бојим се нећете упамт ит и. Зато
сад морам да прек инем прич у.
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Чудноват догађај у прод авници играч ак а

Б

ил а је већ зима. Крупне као парчад шећера пах уљице пад але су по граду и
тако увиле куће да су лич иле на вел ике играчке умотане бел им пам уком.
Прозор вел ике прод авн ице играч ак а „Код два пајац а“ био је скоро зас ут сне
гом. Пајац и и лутке, које су биле у прозору, глед але су чеж њиво кроз замагљено
окно како се дец а улицом груд вај у. Понеко дете би се заус тавило пред прозо
ром и зад ив љено узвикн уло:
– Како је дивна ова вел ик а лутк а! Обу чена је као да ће сад на груд вање.
Или би нек и муш карч ић радосно пљеснуо прозеблим рукама и уск ликн уо:
– Да ли су ми ове дивне луч ије санке!
А треће неко дете би рек ло мис лећ и да лутке не разу меју говор деце:
– Што ће лутк ама санке? Оне не умеју ни да иду, а камол и да се санк ају...
Како је била недеља и никог није било у продавници, све су се лутк ице на ове
узвике паж љиво спустиле са својих пол ица и дош ле да виде како се деца груд ва
ју. Пајац и такође пос как аше са врвц и на којим а су вис ил и и начет ише се око
прозора. Начини се у продавници читав вашар. Жути, сомотски мед вед и видећи
да пајац и нап уш тају своја мес та и сам и дођоше до прозора да провире на снег.
Гумен и куч ић и и маце отс коч ише, као лопт ице, са својих мес та, те пот рчаше и
они. Лутк ице-бебе од кау ч ук а стадоше да плач у и моле да и њих донес у до про
зора, јер нис у саме још умеле да ход ају. И у остал им играчк ама федери почеше
да раде: Мал и аутомобил и појурише по поду, зах укташе се железнице. Нап ун и
се прод авн ица најраз лич ит ијим гласовима. Тад зам ум ла нек и буцмас ти медо:
– Предл ажем вам да и ми пођемо на груд вање и санк ање. Иако сам мед вед,
досад ило ми се да дремам на својој пол иц и.
Пај ац и прв и прих ват ише рад ос но предл ог мед ин. Најс тариј и пај ац, са
златн им прапорц има на кап и и рук авима, преврте се трип ут у ваздух у и рече:
– Сви одмах да идемо на санк ање!
Лутк иц е вес ел о зап љес каше руч иц ам а, радуј ућ и се што ће на санк ањ е.
Оне већ почеше да облаче беле бунде, чизмице и да став љају вунене капе.
– Да, али како ћемо изи ћ и одавде, кад је све зат ворено? – јави се зеч ић, који
је већ одавно вребао згод ан час да умакне из град а у шум у.
Сви се дубоко зам ис лише; нико није могао да се сет и как вог нач ина, како
да се изиђе на улиц у. Ту се јави јед ан стари војн ик од плаво обојеног лима:
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– Ја предл ажем – рече он војн ичк им гласом – да железнице и аутомобил и
ударе на прозор, пробију га, и да тако побегнемо.
Сви се са њим слож ише и почеше се слож но спремат и и уређив ат и. Прво
стаде до прозора највећ а железниц а у прод авн иц и. У њу су посед але лутке за
које није било санк и и све играчке-инв ал ид и, са пок варен им фед ерим а. Иза
железница бил и су аутомобил и пуни лутака-беби, јер оне нис у хтеле остати саме,
док друг и иду у шетњу. Иза аутомобил а поређале се чете мал их војн ика од олова
лупк ај ућ и о своје добоше, обешене о врат у. Пајац и су звецк ај ућ и прапорц има
прат ил и ову музик у и низал и се у редове. За њима су дош ле лутке на санк ама.
Зеч ић је скакао све по два мет ра у висин у, очек ујућ и час кад ће грун ут и напоље.
– Пол азимо већ једном! – викн уо је он нес трп љиво.
И железница јурн у на прозор, разби га и излете на улиц у, а за њом сви оста
ли. Срећом, већ је било подне и никога више није било на улиц и; сва су дец а
бил а отиш ла да ручају. Играчке су спокојно прош ле улицом, изи ш ле из град а и
дос пеле на брег.
Како је тамо било дивно! Шумарц и су лич ил и на сребрне раскошне дворце,
саг рађене само за пајаце и лутке. Снег се блис тао на сунц у као да је пос ут ми
лијард ама нек их шарен их звездица. Врапц и, који све први сазнају, дош ли су да
виде ко је то дошао на брег да се санка. Иначе, никог живог није било и играчке
почеше да се груд вај у и санк ај у. Пајац и се стадоше муњевито брзо спуш тат и
низ брег и одмах нап равише клизаљк у. Лутк ице су једна друг у засипале снегом.
Аутомобил и и железнице, као неке црне бубе, крс тариле су по снег у. Мед вед и
се груд вал и и ваљал и по сметовима, а зеч ић од радос ти све преко њих скак ао.
Мал и железни војн иц и су крс тарил и и чув ал и страж у. Било је у природ и заи
ста тако вес ел о и лепо, да сви реш ише да се до краја свог жив от а не враћ ај у
више у град.
Кад је сут рад ан газ да дош ао да отвори свој у прод авн иц у играч ак а „Код
два пајац а“, нашао је прозор разлупан и све пол ице празне. Празне вел ике ку
тије за лутке, празне жице на којима су се превртал и пајац и. Нигде зечева, ни
мал их гвозден их војн ик а, ни мед вед а, ни аутомобил а. На поду се ваљало само
некол ико лопт и.
Газда пом ис ли да је пок раден и отрча као без душе да јави у пол иц иј у. Ни
слут ио није шта се у тај час дешава на брду иза град а.
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лутка, пајац и мачка

Ј

едно пос ле подне у соби бех у остал и сам и лутк а Џиџ и и пајац Звонко. Обоје
бех у врло уморн и, јер су се цело пре подне играл и с децом.
Пајац је морао све до подне да пљес ка длановима, на којима су бил и при
чврш ћен и жут и лимен и колутови, и при том да стално клим а главом. Иако је
био добар гимнас тичар, ипак га је ово замарало.
А Џиџ и је морал а стално да виче:
„Мама.“
Већ јој је грло било пром ук ло. Просто јој није било јасно зашто деца тол ико
воле кад она викне пис кавим, скоро мрт вим од умора гласом:
„Мама.“
Али пос ле подне деца бех у негде отиш ла с мамом, те су Џиџ и и Звонко мо
гли сит и да се наодм арај у. Џиџ и је леж ал а у свом белом кревет у непок ретно,
склоп љен их очију; а Звонко спавао на поду крај пећ и, широко отворивш и руке.
Иза пећ и је хрк ао стари мачак, њихов добар друг.
Спав ал и су они тако два сата, а дец а ник ако да се врате из град а. Џиџ и и
Звонко додуше још леж ах у непом ично, али мач ак устаде и поче тихо, сас вим
тихо да ход а по соби да их не разбуд и. Ипак кроз некол ико час ак а пробуд ише
се и њих двоје.
– Цин – цин, – лупн у Звонко својим лименим длановима, – зар деце још нема?
– Хвал а Бог у, још се нис у врат ил а, – одговори мачак. – Слатко сам се испа
вао; иначе, кад су она ту, не можеш ока склоп ит и.
– Ма-ма, – рече пискаво лутк ица, – ја их ипак вол им, без њих би било досадно.
С њом се саглас ише и пајац и мачак: јес те да им деца не дају сна и мира, али
у друштву с њима увек је весело.
– Цин, – цин, – зап љес ка опет Звонко, – хајде да вид имо да ли иду.
Сви троје тад отрчаше до прозора. Мачак скочи горе први, и пруж и им шапе,
те и њих под иже, јер су бил и мал и, да би са зем ље могли видет и. И тако стадоше
да чек ају.
Кад, ево, наи ђоше дец а. Скак ут ал а су вес ело нос ећ и неке пакете. Лутк а,
пајац и мачак брзо се тад спус тише с прозора и појурише весело на врата. Оче
кивал и су да ће деца сад одмах почет и с њима да се шале и играју. Али она и не
примет ише своје старе играчке већ почеше радос но да расп ак уј у кут ије, што
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су их собом донел а. Из једне искоч и нова вел ик а лутк а, обу чена у свилу. Лутк а
је умел а да спушта и диже очи, да пљес ка руч ицама и игра у круг. Сви су је с ди
вљењем глед ал и: девојч ица, дечак, мачак, Џиџ и и Звонко. Дечак хтеде да је по
милује, али му сес тра рече:
– Ево теби твоје железнице, мен и је мама лутк у куп ил а.
Сви сад појурише да виде железниц у. А она, чим је извад ише из кут ије, поче
да лет и по соби, и да хукће. Деца од радос ти потп уно заборавише на своје ста
ре играчке. Звонко и Џиџ и су залуд око њих облетал и и умиљавал и се; деца их
и не поглед аше.
Тако се продуж и целе недеље дана. Да су Звонко и Џиџ и мож да причек ал и
још мало, деца би их поново заволел а, чим би се зас ит ил а нових играчак а. Али
њих двоје бех у врло увређен и и реш ише да оду как вој другој девојч иц и или де
чак у, који би их више волел и и с њим а се играл и. Једног вечера кад су се опет
наш ли сам и с мачком, он заж мирк а својим зелен им очима па рече:
– Ја знам у нашој улиц и двоје сиромаш не јадне деце, која ник ад а у свом жи
вот у нис у видел а играчак а. Једном сам се био увук ао у њихову собу и чуо, како
чезну за луткама и пајац има. Ја вам предл ажем да сви троје нап устимо ове неза
хвалне богаташе, па да вас одведем до тих сиротих мал ишана. Они ће нас мазити
и по цео дан се с нама играт и.
– Цин, – цин, – пљес ну лимен им длановима Звонко. – Ја прис тајем, одмах
нас вод и тој сиротој деч иц и.
И Џиџ и прис таде да се прес ел и, те тако сви троје још истог вечера пођу.
Мачак нап ред да пок азује пут, а њих двоје за њим. За њих двоје пут по калдрм и
био је дос та теж ак, јер су дотле ишли само по кућ и, те их мачак стави на леђа и
тако прис пеше пред кућу сиротана. Стадоше пред врата.
– Пст! – учин и мачак, – да чујемо да ли су код куће.
И сви троје се ућуташе а из собе се чул и звонк и деч ији гласови:
– Како би сад а дивно било, кад би однек уд залутал а у наш у собу как ва лут
кица. Имал и бис мо с киме да се играмо.
– А ја бих више волео да наи ђе пајац. Пајац и су нем ирн ији. С њима се боље
игра...
Али дечко још и не доврш и, а на врат има се зач у:
– Куц! Куц!
То је Звонко лупн уо својом шач ицом.
Врата се бојаж љиво отворише, јер су мал ишани познал и да то не куца њихо
ва мама. У први мах никога не опазише, јер је био мрак, али мачак замау к а:
– Довео сам вам своје мале пријатеље. Они ће отсад а увек код вас живет и и
са вама се играт и.
Тек тад а дец а углед аше ко су њихови гос ти, па зап љес кавш и радос но уве
доше их све троје у собу.
Сирота девојч иц а, кад виде како је Џиџ и леп а, жарко је заг рл и и стаде је
љубит и. Дечак узе пајаца, диже га на раме и стаде с њим трчат и по соби. А мачак
скоч и на стол иц у пос мат рајућ и кроз трепавице изненадн у радост сиротана.
Ник ад а тол ико среће није било у тој сирот ињс кој собиц и. И деца скоро не
верујућ и свом срц у и својим очима стадоше исп ит иват и мачк а:
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– Је ли истина да више ник ад а нећете од нас отић и?
– Ник ад а, ник ад а! – повик аше у глас мачак, Џиџ и и Звонко.
Тако сви троје остадоше ту за увек. И пос ле још много, много год ина, кад а
су деца већ бил а одрас ла и остарил а, сећал и су се лепог вечера кад је Звонко за
куцао на њихова сирот ињс ка врата.
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Чик а-Мраз

П

робуд и се рано мал и Станко па отрча прозору да вид и пада ли снег. Те зиме
и он се почео санкат и; дотле је био врло мал и, те није ни знао шта је то снег
и санкање. Али тог јут ра окна су осван ул а зам рзнута, по њима се бил а ухват ил а
фина ледена покориц а, па се није могло напоље видет и. Станко дотле не беше
ник ад опазио так вих прозора, и зач уђено упита мам у:
– Мам ице, ко је прилеп ио ове сјајне лис ке по прозору?
Мам ица заг рл и Станк а па му рече:
– Чик а-Мраз је ноћас залед ио прозоре и нац ртао по њима те дивне сребр
не гране.
– А ко је то, мам ице, чик а-Мраз? – упита радознало Станко.
Тад а га мама опет заг рл и и поче му причат и:
– Чик а-Мраз је пус тињак. Он живи на једној високој план ин и. Лет и се са
крије у гудуру и отуд не изл ази, јер му лето много шкод и. А чим наи ђе зима, он
изл ази из гудуре и сед а на највиш и камен и прес то у план ин и.
– А как ав је чик а-Мраз, мам ице? Је ли стар као наш дед а?
– О, још много старији, – одговори му мама. – Он је сав сед, и штогод такне
својим прс том, то пос таје бело. Ето, он је ноћ ас куцн уо на наш прозор и окна
су побелел а од лед а.
– Зар он сил ази са план ине? – упита мал и Станко.
– Сил ази, разу ме се. У руц и нос и леден и штап, а на ногам а ледене чизме.
Кад он у њима иде, зем ља се мрзне. А кад чик а-Мраз провоза чамцем по рец и,
она се одм ах зал ед и и пос тане као вел ико бел ич ас то оглед ало. А кад сед и на
свом план инс ком прес толу и махне леден им штапом кроз облаке, они се пре
тварају у снег и спуштају на зем љу.
Станк у се све више свиђал а прича о чик а-Мразу, па мољаше мам у да нас та
ви, што она врло радо учин и:
– Чик а-Мраз много вол и добру дец у, – рече она Станк у. – Исто тако он је
пријатељ сељ ак а. Он им пом аже да узор у њив е. Обично у ноћ кад сељ ак и не
слут и, чик а-Мраз се спус ти са план ине носећ и леден и плуг у рук ама, те узоре
за ноћ оно, што би сељац и орал и десет дана.
Кад чу све ово мал и Станко пожеле да вид и чик а-Мраза и замол и мам у да
га пус ти напоље. Она га пус ти, само му рече да не сме изл азит и из дворишта.
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Чим Станко изиђе у двориште, поглед а да чик а-Мраз случајно још не стоји
под њиховим прозором. Али тамо није било никога. Он онд а завири, да се није
сак рио иза дрвета, па иза куц ине кућ ице. Међут им, ни ту га не нађе. Зато Стан
ко изиђе на улиц у да га траж и.
А знате ли где је био чик а-Мраз? Седео је иза плота и лупк ао леден им шта
пом по зем љи. Па чим углед а да Станко пож ури из дворишта, пође за њим да га
чув а, јер је могао врло лако залутат и или се оклизнут и на леду. Тако су ишли
неко време улицом: Станко нап ред а чик а-Мраз иза њега. Али дет иње су ноге
биле млађе и чик а-Мразу се досад и да трчк ара за њим, па потајно, да га Станко
не опази, уштин у га за уши.
– У-ху, – хукн у мал ишан од зиме, прот рља уши, али нас тави своју шетњу.
Кад чик а-Мраз то виде, уплаш и се да дете не залута, па га снаж но луп и сво
јим леден им штапом по једној, па онд а и по другој руц и. – У-ху, – опет хукн у
Станко од зиме, зав уче руке у џепов е, али и даљ е нас тави шетњу скрећућ и у
друг у улиц у да и тамо пот раж и чик а-Мраза.
Онд а чик а-Мраз љут ито пот рча за њим и удари га својим штапом по обра
зима и стави му мало лед а у нос. А то тол ико забол и Станк а, да поче глас но пла
кат и и заборавивш и потп уно на чик а-Мраза пот рча нат раг кућ и.
Мама га је већ забрин уто чекал а на кап ији, узел а га на руке и унел а га у собу
и стал а карат и:
– Вид иш, шта буде кад деца не слушају. Чика-Мраз ти је иштипао уши и ист у
као по руч ицама. Али ако будеш добар он ће ти пос ле подне пос лат и пуно снега,
па ћеш се санк ат и.
Тако је мама говорил а, а чик а-Мраз, који је доп рат ио Станк а до куће, сто
јао је под прозором и све чуо. Нароч ито му је било мило кад је Станко обећао
мам и да ће бит и добар. Зато чик а-Мраз збиља узе брзо свој штап и врат и се на
план ин у. Тамо разм ахн у некол ико пут а по облац им а, прет вори их у круп ан
снег и пос ла их да падн у на варош где је живео Станко.
А пос ле подне тога дана мама одведе малог Станка на санкање, на нек и бре
жуљак иза варош и. Тамо су се санк ал а и остал а деца из варош и. А док су се она
тако весел ил а на снег у, груд вал а и санк ал а, чик а-Мраз је седео у сенц и шум ице
на пању. Слушао је како деца вич у и певају и било му је врло мило. Знао је да им
је он ову радост прич ин ио. Пред вече он сиђе међу дец у да вид и иде ли им се
кућ и, али она су бил а још у најбољем расположењу, и није им се још рас тајало
са снегом. Њем у зато би жао да их још растерује, па оде да прво посвршава неке
друге пос лове: да залед и рек у и пут који је вод ио варош и. Тек пос ле овога он
поново дође на бреж уљак и поче да растерује дец у кућ ама, да им се род итељи
не би брин ул и. Према непос луш нима је био врло строг штипао им је образе и
тук ао их по рук ама.
А мал и Станко се са остал има санк ао до самог вечера, али чим осет и да га
неш то хладно лупк а по рук ама, сет и се да ће то опет бит и чик а-Мраз, зато од
мах пос луша и оде међу првима кућ и.
Тако је било тога дан а, а тако је пос ле и целе зиме чик а-Мраз слао малом
Станк у снега, тук ао га по руч иц ам а кад не слуш а – али су увек остал и добри
пријатељи.
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Како су друговал е сврак а и патк а

Ж

ив ел а је сврак а на гран и бук ве, у проп ланк у. Могла је, истин а, мењ ат и
стан кад је хтел а: у проп ланк у је било безброј грањ а, а око проп ланк а
много друг их шум а. Али њој је на тој гран и бук ве било најп ријатн ије, јер је у
близин и тек ла рек а и врло се јас но могло с те гране видет и двориш те суседне
кућ ице. А сврак а је много волел а да глед а у то двориш те, јер су у њем у живел и
погоспођен и рођац и птица: кокош и, певц и, патке, ћурке и гуске. Она је са зави
шћу посмат рал а, како ујут ру падају прег ршти кук уруза и пшен ице пред изглад
нелу живин у, док је она морал а увек дуго да лута, да би наш ла себи хране. Сви
ђал о јој се и да глед а как о се увеч е блис тај у окн а проз орс ка, и разб иј ен е
разнобојне срче на буњишту. Сврак а је уопште волел а гос подс тво.
Једне недеље сврак а се спрем ил а у шетњу. Рано ујут ру је устал а и углачал а
кљун о кору дрвета, да би јој се боље сијао. Онд а је дуго лупал а крил има, да их
ист ресе од праш ине, ставил а свој бел и шалч ић око врата и отиш ла до поток а
да се оглед а. Бил а је задовољна својим изгледом: кљун се сијао, бел и шалч ић се
изд вајао јас но од црномодрих крил а и зеленк ас тог репа. Она задовољно прхн у
по проп ланк у. Час је скак ут ал а, час се диз ал а на крил а. Изиђе на лив ад иц у.
Отуд се лепо видело суседно двориште и кућица. Сврака отскак ута до буњишта,
и провири кроз плот. По дворишту се шетал а, забац ивш и гордо главу, једна пат
кица. Сврак а пожеле да се упозна с њоме, и прелетевш и плот уђе у двориште.
И стадоше једна друг у радознало завириват и.
– Хоћеш ли да мало заједно лет имо? Најп ријатн ије је рано ујут ру дић и се
мало у зрак.
– Радо бих летел а, – одговори патк ица сврак и, – али крил а су ми кратк а, и
рђаво лет им. Боље да мало пливамо.
Али како сврак а није знал а да плив а, спораз умеше се да једн а друг у уче:
патк ица сврак у пливању, а она њу летењу. Тако њих две пођоше у шетњу. Шум
ске суседе сврак ине глед але су радознало кроз грање, како нове пријатељице
весело ливадом шетају. Сврак а је причал а о шумс ком живот у, а патк а о забава
ма и гозбама у дворишту. Пред вече је сврак а сврат ил а у двориште и пос луж ил а
се житом код своје умиљате пријатељице.
Друге недеље патк иц а је ишла у походе сврак и у проп ланак, и дуго су ше
тале пок рај реке. Патк а је хватал а рибе и пуноглавце, бућк ал а се по вировима,
силом увлач ил а сврак у у воду и прс кал а је шиштећ и кроз кљун.
18

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Срце лутке спаваљке ________

Пос ле су се све чеш ће виђале, и бивале заједно од јут ра до мрак а. Јед ино се
увече рас тајале кад је патк а ишла на спавање са остал им становн иц има двори
шта у малу кућ иц у, оплетен у прућем.
Међут им, једног дана патк ица не дође на сас танак у шум у. Узалуд је сврак а
глед ал а уз рек у неће ли је углед ат и да плови, она није дол азил а. Другог дан а
сврак а оде до дворишта, али ни тамо је не нађе. Сврак а хтеде да се расп ита код
кокош ки шта се догод ило с њеном пријатељицом, али је оне нападоше и исте
раше из дворишта мислећи да је дош ла да траж и хране. Онда она побеже у шум у,
на своју буков у гран у, и поче горко плак ат и за патк ицом. Сиг урно је веровал а
да су је газде зак лале.
Туж ил а је она тако сваког дана за својом пријатељицом. Дању је забрин уто
облетал а окол ин у, неће ли је ипак где углед ат и; а ноћу кад би видел а да је нигде
нема, опет би глас но плак ал а. Ово сврак ино понашање досад и се Див-Гавран у,
највећој птиц и у тој шум и, па јој рече:
– Пош тов ан а сус едо, прес тан и једном да ме ноћу буд иш својом пис ком,
иначе ћу морат и да беж им у друг у шум у.
А сврак а му одговори:
– Див-Гавране, не љут и се, већ ми помози да нађем своју пријатељиц у.
А он јој збиља обећа да ће пронаћ и патк иц у, само ако је још у живот у.
А ево шта се било догод ило с патк ицом (знам да јед ва чек ате, да вам то ка
жем): Једног дана њена газдарица реш и да је прод а, јер је патк ица бил а нем ир
на, лутал ица, и увек мршава, те је нис у могли клат и. Свеза јој тад ноге, пребац и
је преко обрам ице и однес е у град на трг. Туж но је било сељ анч иц и патк и у
граду. Двориш те од камења, нигде дрвета ни травке, а у малој кућ иц и од жице
било је врло суморно, јер није имал а друш тва. Истина нове газде су јој давале
да јед е кол ико хоће, али њој се ниш та није јело и све је више мрш авил а. Али
најтеже јој је од свега било што није више могла шетат и са својом пријатељицом
свраком. Глед ајућ и у небо увек је мис лил а:
– Заш то се сад сврак а не појави? Она бар може да лет и куд хоће. Мож да би
ме нек ако могла и спас ти.
Тако мис лећ и једном, углед а она нек у огромн у птиц у, где крс тари над дво
риштем. Тад поче глас но гак ат и, не би ли је та птица чул а и слетел а мало до ње.
И тако се заис та и догод и. Птица се поче спуш тат и пол ако и паде на кров пат
кине куће.
– Ја сам Див-Гавран, – рече патк иц и, – и траж им свуд по свет у патк у, при
јатељиц у моје суседе свраке, хтео бих да је спасем и однесем нат раг у село.
А патк ица се обрадова, па рече:
– Ја сам пријатељица твоје суседе; мол им те спас и ме.
Тад се Див-Гавран спус ти на зем љу, стави патк иц у себи на леђа и диже се
опет у зрак. За трен ока бил и су у проп ланк у крај куће где се патк ица род ил а и
одрас ла. Сврак а од радос ти није знал а шта да рад и, само је радос но скак утал а.
А кад а су старе газде у двориш ту опет углед але патк иц у, тол ико су се обрадо
вале и зач уд иле да су је заволеле више од свих становн ик а свог дворишта.
Тако се и данас патк ица и сврак а друже, а са Див-Гавраном живе у вел иком
пријатељс тву.
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Мачкови – мудраци

Ч

ућете сад како се то све смеш но догод ило.
У некој далекој зем љи живел а су два мачк а мудраца. Они су умногоме ли
чил и на свој род, имал и су реп, мау к ал и су, волел и су слан ин у, али су пропове
дал и да не треба јес ти мишеве и да ће мачкови, који их буду јел и, отић и у пак ао.
Поред овога они су учил и и да лис ице не треба да једу пил иће, ни пси да дирају
зечеве. Бил и су за слог у међу живот ињама. Своје проповед и су држ ал и у школ
ском подрум у. Многе старе мачке, мачкови и остале живот иње су дол азиле да
их слушај у, задовољно пљес кале, али су и даље мачке хватале мишеве, лис ице
пил иће, пси зечеве. Нис у могли ник ако да се оду че својих старих навик а, иако
су осећал и да би то дивно било.
Мачкови мудрац и су живел и дуго у школ и, слушал и иза пећ и како учитељ
пред аје ђац им а, правећ и се да ниш та не чуј у и не виде. Они су тако изу ч ил и
сву учитељс ку веш тин у и зато су нам ис лил и да отворе школу у којој ће пропо
вед ат и о слози међу живот ињама и зверима. Али како њихова нау к а није ути
цал а на старе звери и живот иње, одлуче да у своју школу примају убудуће, само
мал е мачк ице и остал е млађе жив от ињ е, па да их они васп ит ај у. Мачк ице су
смеле имати само две недеље, зечићи недељу дана, пил ићи су могли имати месец
дан а, исто тако лис ич ице и куч ић и. Мишеви су могли бит и и старији, пош то
никоме није прет ил а опас ност од њих.
Како је школ а бил а у селу, много се живот ињиц а упис ало. Миш ић и су се
дел и у првом реду, јер су бил и најм ањи. Иза њих су бил и пил ић и, па маце, па
иза њих куч ић и и мале лисице. Сви су живел и у искреној слози, јер су бил и врло
млад и и нис у знал и за свађе и нес логе у свет у. Као и остал а деца, они се нис у у
то мешал и.
Мачкови мудрац и су се са њима играл и прво разних игара, да их ослободе.
Пос ле су почел и да их уче како се вук у косе и праве црте, јер су хтел и прво да
их нау че да читају и пиш у, па онд а тек да им проповед ају о миру.
Стариј и муд рац Жмирк ал о, нап ис ао је једног понед ељн ик а на поду по
друмс ком слово: о, и пок азао им како се изговара. Прозвао је потом најм лађег
миш ића Цијук ал а. Залуд је ран ије објаш њавао како се намеш тају уста, да би се
изговорио глас: о, сирот и миш ић је говорио само: циу-циу.
Разљућен миш ићевом глупош ћу, мудрац прозове једно пиле:
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– Хајде ти, Шарен и Реп ићу, каж и глас: о-о!
– Пиу-пиу, – запиу ка Шарени Репић и седе задовољно, као да је тачно казао.
Још љућ и мудрац прозва кученце Рундова, а оно накос трешено зал аја:
– Ав, – ав, ав!
Мал а лија Љут ица, која је бил а најбољи ђак у школ и, диже шап у, да пок аже
како она зна, и мудрац је прозва:
– Кев – кев – кев, – закевта лија радос но, мис лећ и да је погод ил а.
Мац а Улизиц а ист рч а чак до мудрачког стол а, старог сандук а, хвалећ и се
да зна.
– Мау – мау! – поче она умиљато извијат и, над ајућ и се пох вал и.
Кад виде мудрац да је и његова љубим ица пог реш ил а, и да их не може нау
чит и ни да читају, а камол и да се до краја живота слаж у и воле, наљут и се тако,
да пожеле да их све ист уче. Али се уздрж а и поче пок азиват и слово а, над ајућ и
се да ће им то лакше ићи.
– Каж и, Циу к ало, а-а-а!
– Циу – циу! – уплашено зац иу к а миш ић, јер је слут ио неко зло.
И збиља овог пута мудрац се тол ико наљут и, да заборави свој у нау к у како
не треба мачке да једу мишеве, те појури на Циу к ал а да га прог ута. Нап рави се
у подрум у читава гуж ва; почеше мачке да јуре мишеве, а куч ић и да јуре зечеве
и лис ице; лис ице ударише на пил иће. Свак и је вик ао нешто на свом језик у, гле
дај ућ и да утекне жив и здрав из подрум а. Миш ић и се пос ак рив аше у рупе на
под румс ком зиду. Пил ић и, којим а су за време школ ов ањ а већ бил а порас ла
крила, излетеше испред лисица кроз прозор и сак упише се у грање дрвећа. Зечи
ћи су умел и већ добро да скач у, па пос как аше кроз врат а, а куч ић и за њим а.
Срећом се зеч ић и пос ак риваше у жбуње и тако спасоше. У подрум у остадоше
само мачкови мудрац и и лисице. Они се срдачно поздравише, па лисице у шум у,
а мачкови осташе у подрум у да разм иш љају.
Не знам да ли још проповед ају своју стару нау к у.
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Очеви у шуми

С

тари вук је седео забрин ут у својој јазбин и. Сут ра су бил и Очеви, а он још
није био набавио играчке, којима ће се одреш ит и својим мал им вуч ић има.
Једном је из прик рајк а чуо њихов разгов ор, прич ал и су шта би који желео да
добије за Очеве.
Најс тарији је рек ао:
– Ја бих волео да добијем за Очеве живог зеца. Зечеви мог у високо да скач у.
– А ја бих волео как ву лиј у. Јуче сам видео једн у кад је прот рчал а шумом,
па ми се свидел а много њена жута бунд а, – рек ао је друг и.
Трећ и је рек ао:
– Истина је, лисице су лепе, али бих ја ипак више желео вевериц у. Веверице
су нем ирне, па бис мо се играл и по цео дан.
Најм лађи је слушао своју браћу па узвикн уо:
– Не умете да бирате! Зар не знате да је јагње најлепша живот иња. Ја бих је
дино волео да добијем јагње.
Стари вук је обично својим синовима исп уњавао свак у жељу, али је ове жеље
било доста тешко исп унити, јер је све животињице требало живе ухватити. Зато
је стари вук и био зам иш љен, и није му се изл азило из јазбине.
Ипак, пос ле подне обу че бунду и чизме, па пође у шум у. Снег је густо вејао,
прет варао жбуње у беле сметове и зас ипао путеве, и трагове звери.
Ишао је тако вук, ишао, кроз дубок и цел ац, на леђим а му се ухват ио снег
као на как вом кров у, а још никога да сретне. Кад га са неког дрвета луп и право
у чело груд ва снега. Вук зас таде, зач киљивш и очима, да би кроз вејавиц у боље
видео, а однек уд с друге стране ударише га опет две груд ве у леђа.
– Ко ме то гађа снегом? – љут ито упита вук, јер не могаде никог да опази.
А из дуп љи бук ав а помол и се некол ико вес ел их вевериц а, и кроз смех му
довикн у:
– Ми, ми, дугорепе веверице. Хоћеш ли с нама да се груд ваш?
Кад то чу, вук одмах умекша глас и одговори љубазно:
– Ја сам стар за то, али моја деца воле да се грудвају, ако хоћете, пођите за мном.
Чувш и ово, многе се веверице опет сак рише у дуп ље, бојале су се да вук не
смиш ља как во зло. Само једна врло мал а искоч и из дуп ље на гран у и упита:
– А да нећеш да ме превариш и прог уташ?
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– Не бој се, – обећа вук, – сутра је мој празник, Очеви, ником нећу зла учинити.
Онда веверица пође са њим, распит ујући кол ико има деце и јес у ли немирна.
Понек ад би мало заос тал а груд вајућ и се са вранама и врапц има, али би га опет
брзо стигла.
Ишли су тако, ишли, кад ето ти чете зечева; искоч и из чете и поче да пре
скаче вук а, позивајућ и га у игру:
– Хајде с нама да се играш! Ми ћемо беж ат и, а ти нас јури.
И зечеви се стадоше грохотом смејат и, јер су знал и да су брж и од вук а, и да
их он ник ад не би могао ухват ит и.
– Ја не мог у да трч им, већ сам стар, – рече им он, – али код куће имам чет ири
сина, који би се радо са вама играл и. Ако хоћете, пођите са мном.
Зечеви начинише широк круг око вука не смејући да му приђу сасвим близу.
Из гомиле се изд воји само најм лађи зечић, нек и несташко белог репа, говорећи:
– Ја ћу поћ и с тобом, јер жел им да вид им како изглед ају мал и вукови.
Ишли су тако њих троје и кад зађоше већ у друг и крај шуме пром аче по
крај њих лис ица.
– Удари је груд вом! – рече вук вевериц и, – Имам нешто да је питам.
Веверица тад удари лију по леђима и она се окрете, али спазивш и вука хтеде
да беж и.
– Хеј, лијо, – довикн у јој он, – куд а си то пош ла?
– Идем у село да траж им хране.
– Немој се муч ит и; буд и некол ико дан а мој гост. Ја имам код куће богат у
зимн иц у. Ево и вев ериц а и зец су пош ли, – дод ад е вук, јер је вид ео како она
дрхт и од страх а.
Пре него што ће му прић и, лија опрезно упита:
– А да неко зло не смиш љаш? Знам ја тебе, ти си стари крволок.
– Не бој се, сут ра је мој празник, сут ра су Очеви; тада никоме зла не чин им.
– Е, онд а ти верујем, ако су сут ра Очеви, јер ни моја мајк а ник ад а на Мате
рице не хвата пил иће, – охрабри се лија и пође с вуком.
Снег је већ био прес тао и кроз шум у се боље видело. Зец и вевериц а су се
узг ред играл и, а вук и лис ица причал и како је у шум и лепо кад а пад а снег, и се
ћал а се нек их својих дож ив љаја. Утом углед ају где путем иде сељак са јагњетом
на рамен у. Био је зам иш љен и глед ао пред а се. Вук тад предлож и лис иц и:
– Хајде да му пресечемо пут; он ће се, кад нас угледа, уплаш ит и и исп устит и
јагње, па ћемо га ми узет и.
Тако и учине. Нагло испадн у на пут пред сељак а, а он се преп лаш и, исп у
сти јагње и побегне у село. Лис ица онд а натовари јагње вук у на леђа и нас таве
пут. Јагње некол ико пута пок уша да одреш и ноге и да побегне, али му вук као и
остал има рече да се ништа не боји и да му се ник ак во зло неће дес ит и.
Пред само вече прис пеше вуковој јазбин и. Мал и вуц и су већ спавал и. Ду
го су чек ал и оца да се врат и из шуме, па су тако и задремал и. А стари вук, кад се
увери да му деца спавају, уведе зеца, лију, вевериц у и јагње у јазбин у и сак ри их
иза сплета жил а. Тамо им даде да вечерај у: лији сувог мес а, зец у неког лиш ћа,
вевериц и шак у орах а, а јагњет у сена и мек иња. Пос ле овога и вук леже да спава
у јам у пун у сувог лиш ћа.
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Рано ујут ру, тек су врапц и почел и да се буде и зора да се плави по снег у,
проб уд ише се вуч ић и и одм ах отрч аше да веж у стар ог вук а. Јед ан га тоб ож
ухват и зубима за ног у, друг и за уво, трећ и за реп, најм лађи му преп реч и пут да
не побегне.
– Нећемо те пус тит и, док нам се не одреш иш! Шта си нам донео из шуме?
Где си сак рио пок лоне? – заг рајаше вуч ић и:
А вук викн у:
– Хеј, моји гос ти, јес те ли будн и!
Иза жил а први искоч и зец, па за њим вевериц а; лија однек уд опрезно по
мол и свој у њуш ку а јагњ е заблеја. Вуч ић и одм ах пус тише оца, и пој урише да
свак и узме живот ињиц у, кој у највише вол и. Њиховој радос ти није било краја,
ник ад тако леп их пок лона нис у добил и. Брзо су се спријатељил и и са лијом, и
са јагњетом, и зецом и веверицом, а и они се брзо ослобод ил и и стал и слободно
да скач у по јазбин и. Пос ле су изи ш ли на снег и груд вал и се до увече. А тако је
пос ле остало и целе зиме.
Вук и вуч ић и су чувал и своје гос те од околн их зверова, све док су код њих
бил и. А и пос ле, кад су вуч ић и порас ли и кад су се њихови пријатељи врат ил и
својим кућама, пријатељс тво је између њих остало исто. Чес то су јед ан друг и
ма ишли у походе, а кад би се случ ајно у шум и срел и, увек су зас тајал и и дуго
разговарал и.
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Куц а Вау у забавишту

В

ау је пос мат рао узнем ирено куд се Мира спрема. Мама јој облач и нове ци
пеле и став ља јој нову кап у, као кад се иде у шетњу. Вау се тад умири, у над и
да ће и њега као и увек повес ти са Миром. Али шта то Мира још узима собом?
Мама јој став ља на леђа шарен у торбу, как ву Вау још ник ад није видео на Ми
рин им леђима. Зато он поч иње опет узнем ирено да лаје, бојећ и се да Мири не
прет и как ва опас ност. Али мам а прс том пок аз ује да Вау треба да легне у свој
кут, и одл ази нек уд журно са Миром.
Када је остао сам Вау поче плакат и, не што се бојао самоће, него што и њега
нис у повел и у шетњу. А морио га је и страх због Мире. Зато брзо нап ус ти угао у
коме је леж ао и попе се на стол иц у да вид и кроз прозор куд а ће мама одвес ти
девојч иц у. И опази збиља како је мама брзо, брзо одведе низ улиц у и скрете за
први угао. Више се ниш та није могло видет и, и Вау се опет туж но врат и у свој
угао, обу зет страш ним бригама. Њем у се чин ило да ће девојч иц у у шетњи на
пас ти неко туђе куче, или ће је мож да неко хтет и да бије, а он, неће бит и ту да
је бран и. Јер увек кадгод је мама Миру хтел а да туче, Вау је прит ицао у помоћ и
скик ао жалос но све дотле, док јој мама не би опрос тил а. А кад би у шетњи, на
Миру залајало неко туђе куче, Вау би га тако страшно погледао и јурн уо на њега,
те му више није пад ало на ум да Миру дира.
Зато је Вау био љубимац Мирин и најбољи њен друг. Она је с њим дел ил а и
ручак и вечеру, а понек ад, кад мама не вид и, пуш тал а га је и да спава на њеној
пос тељи.
Али куд је то мама одвел а Миру тако рано ујут ру, кад се обично још не иде
у шетњу? И заш то се отуд врат ил а без ње сама? Вау ник ако није могао да дође
к себи од чуда и туж но је облетао око маме лајући све више и више. То је на њего
вом језик у знач ило:
– Где је, где је Мира?
Мама се јед ва досет и шта је Вау пита и рече милујућ и га:
– Мира је у забав иш ту. Она сад има пет год ин а и мора да учи пес мице и
бројање.
Вау је отп рил ике разу мео да је то нешто врло важ но, али, ипак није нимало
одобравао отс ус тво Мирино. Свак и час се пео на стол иц у да вид и иде ли – али
ње ник ако нема па нема.
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Тад а он опет поче скик ат и око маме молећ и је да Миру врат и и она збиља
мало пос ле оде опет нек уд, низ улиц у, и врат и се са девојч ицом. Вау није знао
шта ће од радости: врт ио је репом, хтео да скоч и у крило Мири, њуш ио јој руч и
це и одело, да се увери, да ли је збиља опет ту. Пос ле су заједно ручал и, то јест
она је од свога ручк а увек спуш тал а мало у његов тањирић. Зат им су изи ш ли у
двориште и сити се наскакал и. Вративши се у собу Мира је стала да чеш ља лутк у
а Вау је пос мат рао час њен посао, час нову шарен у торбу. И био је врло срећан.
Међут им, сут рад ан ујут ру поновило се исто. Мама је обук ла Миру и ста
вивш и јој торб у на леђ а одв ел а нек уд, а Вау је опет остао сам. Али сад је већ
стао да разм иш ља како би се у том злу помогао. Пок ушао је да њуш ком отвори
врата, која је мама бил а добро зак ључал а. Онд а је узалудно пок ушавао да изиђе
на прозор, чудећ и се како не може да се прође кроз стак ло, и нас лањајућ и сна
жно на њега њуш ку. Тако разм иш љајућ и сачека опет Миру, и срећан што је вид и
живу и здраву, зак лео се да је неће више сам у пус тит и.
Зат о Вау сут рад ан кад се мам а врат и и отвори врат а поб еже журно низ
улиц у којом је ујут ру одлазила Мира. Знао је да треба скрен ути за угао, али даље
није знао више ништа. Срећом сретне свог старог пријатеља пса који је, и Миру
познавао и он му рече да се дете нал ази у вел икој белој кућ и у трећој улиц и. Тај
пријатељ пас га отп рат и до тамо, па се врат и, а Вау уђе на широк а двок рилн а
врата и нађе се у прос траном трем у. Поњуш ивш и мало плоче на поду, осет и на
њима мирис Мирин их нових ципел а и пође за њим уз степен ице, па опет ходн и
ком право до нек их врата. Ту је престајао траг, ту је сиг урно, иза тих врата, бил а
Мира. Вау ослуш ну и хтеде да полуд и од среће, кад иза врата чу њен звонк и глас.
– Куц-куц! – зак уца Вау прво учт иво и тихо репом на врата.
Али га нико не чу. Онд а он зак уца још јаче и поче лајат и, и врата се широм
пред њим отворише. Вау се прво много збун и, јер у соби беше пуно девојч ица,
а потом као стрел а полете у угао где углед а Миру и стаде је весело њуш ит и.
Она се много обрадовал а а и друге се девојч ице нис у љут иле због ове посе
те, нап рот ив наједном се у забавиш ту диже радос на граја. Стол ич ице стадоше
пад ат и, коцке поређане по столовима исп рет ураше се.
– Мир, мир! – заповед и учитељица. – Да ли је то твоја куца, Миро?
– Јес те, то је мој Вау, – рече она понос ито.
– Добро, нек а Вау причек а мало у ходн ик у, док не пођеш кућ и. Тамо чек а и
Верина маца, – рече учитељица.
Зат им приђе Мириној куц и да је изведе напоље. Али је Вау мис лио да ће
богзна шта са њим да рад е, мож да да га опет негде ухапс е дал еко од Мире, и
стаде тако туж но цвилет и, те га учитељица мораде да остави у учион иц у.
Морам признат и да Вау није имао нимало дара да буде ђак, нит и је умео да
буде миран као деца у забавиш ту, али се ипак смири кад га Мира пом илова ре
кавш и му умиљато:
– Буд и добар Вау, кад одемо кућ и, сит и ћемо се наи г рат и.
И тако Вау поче да пази заједно са девојч иц ама шта учитељиц а рад и, како
ређа у вис и пос ле опет руш и разнобојне коцке, зид ајућ и дец и, час куће, час мо
стов е, час неке вис оке куле. А кад је учитељиц а пред подне почел а да пев а са
децом и Вау се придруж ио, ма да није био много музик ал ан.
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На улиц и је мама чек ал а Миру и много се изненад ил а кад је углед ал а како
Вау трч и крај ње. А сут рад ан је морал а опет да му дозвол и да пође у забавиште,
јер су и он и Мира над ал и вел ик у дрек у. Само учитељица га није више пуштал а
у учион иц у, него је увек са Верином мацом морао да чек а пред врат има, док се
час не сврш и. Али се Вау и са овим задовољио: могао је бар с Миром да буде на
одмору и да је чува улицом.
Кас није кад је мама видел а како Вау верно чува њен у девојч иц у, пус тил а ју
је да сама са њим иде у забавиште.
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Милосрдн а мац а

Ж

ивеле су две маце суседе, у неком вел иком граду. Сива је становал а у су
терен у, а бел а на првом спрат у у истој кућ и. Једнога дана кад а је пош ла
бел а маца у шетњу, сретне мачк иц у из сутерена на степен ицама. Мачке се нис у
познавале и обе се овом сус рет у много зач уд ише.
– Мау, зар живиш и ти у истој кућ и? – упита бел а маца.
– Миу, живим доле у подрум у, а одак ле си ти? – рече друга.
– И ја стан ујем у овој кућ и, на првом спрат у. Име ми је Белк а, а теби?
– Мен и Цица. Хајде да се шетамо.
Тако пођу заједно у шетњу. Спус тивш и се низ камене степен ице, брзо изи
ђу на улиц у. Мац а из подрум а са див љењем је глед ал а свој у другариц у, која је
имал а дивн у плаву маш ну око врата, украшен у златн им прапорц има. А сирота
Цица била је тако мршава, није имала никак вих украса, и понашала се уплашено
као јадна мал а деца која живе у бед и.
– Има ли у кућ и где ти живиш деце? – упита она Белк у.
– Нема ниједно. Саме живимо ја и моја газдарица. Она ме много мази, хра
ни ме само млеком и слан ином. Имам и свој креветац у корп и крај пећ и, али ја
чес то побегнем да спавам у кух ињи, тамо ми је лепше. А ко су твоје газде?
Цица таман хтеде да одговори, али нек и ауто пројури крај њих и оне упла
шене побегоше у мал и дечји парк, што се као троу гао утис нуо између висок их
кућа. Шетајућ и бел им шљунковит им стазама Цица исп рича да живи у пород и
ци сиром аш ног неког димн ич ара, који има пуно деце. Хвал ил а је своје газ де,
трудећ и се да објас ни што јој нис у око врата везал и маш ну.
– Димн ич ари су сиром аш ни, нем ај у пара да купе маш не ни за свој у дец у,
а камол и за мене. Али и они мене увек мазе...
– А да ли ујут ру пијеш млек а? – прек иде је Белк а.
– Не пијем, – рече снуж дено Цица, – ни њихова деца не пију.
– Па чиме се онд а хран иш? – упита Белк а.
– Обично хватам мишеве по ходн ик у подрумс ком, али их нема увек, па сам
чес то гладна.
– Слушај, дођи сут ра ујут ру код мене у гос те, па ћемо подел ит и мој дору
чак, – позва бел а маца Циц у, јер јој беше жао што гладује.
Још су тако неко време маце трчк арале парком, пои г рале се с децом што су
град ил а кућ ице на гом ил и пес ка. Онд а су се спус тил и у неч ији туђ подрум, где
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је Цица чес то одл азил а да лови мишеве. Тако су мало скак але по дрвима, поњу
шиле да није случајно који миш извирио из рупе, и око подне се врат иле кућ и.
Сут рад ан рано ујут ру Цица се испел а до првог спрата, где је Белк а већ че
кал а и одв ел а је одм ах у кух ињу. Тамо је све мирис ало на тек скув ано млеко,
изл ивено у Белк ин у здел иц у. Там ан су њих две подел иле доруч ак, а у кух ињу
уђе газдарица и рече весело:
– Гле, Белк а је довел а гос те.
Зат им извад и из ормана парче слан ине, раздел и га мацама, и опет негде оде.
Видећи како је Цица изгладнела, Белка јој пок лони и свој део сланине, а потом је
поведе да јој покаже све одаје. Прво је уведе у најом иљен ију одају за маце – собу
где се чува јело. Цица је пож удно удисал а мирис свежег меса, што је стојало не
где скривено, обу х ватај ућ и једн им јед ин им погледом, све кутове где се могло
нал азит и зак ључано јело. Потом су – маце отиш ле да разглед ај у собе. Било је
тамо угодно корачат и и ваљат и се по мек им зас тирач има на поду и јурит и се по
глатком паркет у и Циц и се ник ако није враћало кућ и.
Пред ручак су опет заједно отиш ле у шетњу чак до мансарде. Тамо је Цица
знал а нек а дивна мес та за игру. Прол азило се кроз много полум рачн их ходн и
ка и потом се кроз нек а увек отворена врата ишло на таван. Скоро читав сат су
маце скак але по тав ан у, играле се жмуре, пуз але уз греде. Чак су и на једног
миша наи ш ле где се уплашено шћућурио близ у димњ ак а, али га нис у дирале,
јер су биле врло сите.
На рас танк у је Циц а позвал а Белк у да сврат и пос ле подне до ње. И збиља
пос ле подне се зач у у подрумс ком ходн ик у неко мау к ање. Циц а и сва димн и
чарс ка деца појурише да отворе врата, и јако се обрадоваше кад углед аше тако
малог, белог гос та. Деца одмах познадоше да је то маца са првог спрата и весе
ло узвикн уше:
– Мам а, ево маце са прапорц им а! Хајде да јој не дамо да иде од нас. Тако
је лепа.
– Пои г рајт е се мало са њом, па је пус тит е да иде својој кућ и, јер нем амо
чиме да хран имо ни наш у Циц у, – рече мат и и продуж и да шије.
За то време је Белк а изнен ађено глед ал а око себе, јер је мис лил а да у по
друм им а стан уј у само мишеви и дрв а се чув ај у. У димн ич аревој соби било је
заис та као у правом подрум у: мрачно и мирис ало на влаг у. По поду није било
мек их зас тирача, те су Белк ине шапе брзо озебле, чим се спус тил а са кревета.
– Вод и ме да вид им како је у кух ињи, – шапн у она Циц и, тамо је сиг урно
топ лије.
– Ми немамо праве кух иње, одговори јој она исто тако тихо, – моја газда
рица кува у соби.
– А где чувате јело? – упита Белк а.
– Ми све што имамо одмах поједемо, немамо шта да чувамо, – рече Цица.
Дец а опет почеше вик ат и, учит и на глас, плак ат и. Теш ка маш ина, на којој
је мат и шил а, лупал а је све јаче и јаче.
– Да ли је код вас увек овак ва вика? – упита опет Белка, која је код своје куће
бил а навик ла на тиш ин у.
– Увек. Газдарица шије и дању и ноћу, не мог у ник ад на миру да спавам.
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Деца су ускоро потп уно заборавил а на маце и оне уграбе прил ик у да кроз
отш крин ута врата побегн у напоље. Кроз мрачне и набијене зем љом ходн ике,
Циц а исп рат и свој у другариц у до степен иц а, обећ авш и да ће опет сут ра ићи
до ње на доручак.
Од тад а је добра маца Белк а увек позивал а своју другариц у и на ручак и на
вечер у, а чес то и на преноћ иш те. Јер чес то и маце имај у милос рдно срце и не
мог у да дозволе да им другарице гладују.
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Бож ић-батини цртеж и

Н

а крај у варош и станов ал а је та мал а дев ојч иц а. Кад а би јој се род ит ељи
врат ил и с рад а, хукн ул и би уморн и говорећ и како им је кућ а иза божјих
леђа. А девојч иц и би говорил и да и Бож ић-бата зато не може обично да дос пе
са својим играчк ама до њихове кућ ице. Он ран ије све поразд аје и кад дође на
крај варош и и поглед а у свој у торбу – вид и да је празна. Зато је девојч ица увек
пред Бож ић мол ил а род итеље да се прес еле мало ближе, како би и она могла
добит и играчак а.
Једног Бадњег дана девојч ица легне рано да спава, у над и да ће мож да ују
тру наћ и кој у играчк у под узглав љем. И усни тад врло чудноват сан. Као вири
она кроз прозор, а улицом иде Бож ић-бата беле браде, у златној мант ији, по
штапа се као да је под вел ик им теретом год ина. И таман је девојч иц а хтел а да
га викне, а он сам уђе у собу, и седе на пос тељу. Био је врло чуд ан Бож ић-бата.
Уместо очију као да су му сијале звезде на лиц у, и вејао је око њега мирис облака
и неба. Он пом илова девојч иц у по златној кос и и рече:
– Разд ао сам већ све играчке. Има тако пуно деце у вашој варош и, па док
сам стигао до твоје куће није ништа остало.
– А зашто мен и нис и бар једн у сак рио од друге деце и донео? Зашто ми ни
кад нис и донео играчак а? – питал а је кроз плач девојч ица.
А Бож ић-бата је опет пом илова по глави, вадећ и из торбе нек у таблу пун у
златн их цртеж а, и рече јој:
– Погледај, овде су насликане све мог уће играчке, кола, аутомобил и, дворци
и једна царица.
– Ја хоћу праве играчке, – зап лак ал а се девојч ица.
А Бож ић-бата се само смеш ио својим очима као звезде и говорио:
– Немој плак ат и и доб ро ме слуш ај. Дар који сам теби донео бољ и је од
свих дарова, али само под условом да будеш добра. Ако прође год ина дана а ти
никога не слажеш, све ове нас лик ане играчке прет вориће се у праве. Ако про
ђу три год ине, а ти не украдеш ни парче шећера, сви ови нас лик ан и дворц и и
аутомобил и прет вориће се у праве, и све ће то бит и твоје. Ако у томе богатс тву
не заборавиш сиромахе и будеш им увек помагал а, пос таћеш цариц а у најлеп
шој зем љи на свет у.
Рек авш и то Бож ић-бата јој остави таблиц у са златн им цртеж има и ишчезе.
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Ујут ру златокос а девојч иц а исп рич а свој сан род итељим а, вес ел а што ће
кроз год ин у дана имат и гом илу играчак а, јер ник ад а није лагал а. Прол азил и су
дан и, недеље и месец и и девојч ица није ниједн у лаж изус тил а. Међут им, било
је тол ико много иск ушењ а. Понек ад неш то разбије, и страх је буде да призна
мам и, али ипак не слаже. Више је волел а да добије бат ине за греш ку, него да са
крије истин у. Тако је прош ла год ина дана и дошао друг и Бадњи дан. Девојч ица
стави таблиц у са златн им сликама под главу, уверена да ће се преко ноћ и нас ли
кане играчке прет ворит и у праве.
И заис та тако је и било. Кад је на Бож ић ујут ру радознало под игла узгла
вље, стојао је читав вашар играчак а. И све онак ве, как ве су биле нас лик ане на
таблиц и. Дот рчаше и род итељи да виде, не верујућ и својим очима. Дот рчаше и
деца из суседн их кућа, и како Бож ић-бата обично није ни код њих свраћао, де
војч ица им разд аде половин у својих играчак а.
Кад мин у прв а радост због играч ак а, дев ојч иц а се сет и шта јој је Бож ић-бата казао. И пом ис ли с поносом да јој је и тај услов лако исп ун ит и, јер ник ад
у живот у није ништа украл а.
Међут им, њен и род итељи су бил и у то време још сувише сиромаш ни, и че
сто није имал а ни хлеба да једе, па је морал а у школу гладна да иде. По нек и пут
би пруж ил а рук у да узме крадом румен и хлепч ић од чиче који је прод авао дец и
ужин у у школском дворишту, али би се одмах тргла сет ивш и се Бож ић-бат ин их
реч и. А у гладовању су год ине споро прол азиле, и девојч иц и се чин ило ник ад
неће доћ и дан кад ће бит и богата и имат и дворце и хлеба кол ико јој срце жел и.
Ипак су и те три год ине прош ле, а девојч ица није ни корице хлеба украл а.
И на Бадњи дан увече она с неверицом погледа златне дворце на Бож ић-бат иној
табли, сумњајућ и да се и те слике мог у прет ворит и у стварност.
Али кад се ујут ру пробуд и, зад ив љено отвори очи не досећај ућ и се онако
буновна шта то може бит и: леж ал а је у златном кревет у, обу чена у свилу; свуд
око ње тако исто блис тал а се раскош. Утом је ушла нек а девојк а и донел а јој на
пос луж авн ик у дор уч ак. Она брзо, онако изгладнел а, прог ута јед ан кол ач, и у
том час у се сет и у чем у је ствар. Брзо скоч и, обу че се, и изиђе да вид и шта све
има око њеног дворца.
А около дворца су бил и вртови пос ут и срмен им ињем, и језера пуна бел и
час те, полус леђ ене вод е. И вис око, преко најв ишег дрв ећ а, диз ал а се златн а
оград а. Девојч ица се није могла над ивит и. Поново се врат и у дворац да пробу
ди своје род итеље, али су већ и они бил и будн и и дор учков ал и. Тако су први
пут у живот у Бож ић провел и сит и и задовољн и.
Девојч иц а се није пос ле ни у богатс тву погорд ил а, помагал а је сиромахе,
и, како сам чул а, Бож ић-бата ју је учин ио царицом у најлепшој зем љи на свет у.
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Просјак у дечјем врт у

Н

ек и стари, стари прос јак створи се једне недеље пред градс ком црк вом.
Свим а се учин и врло необич ан; није лич ио на друге прос јаке. Глас му је
био много блаж и, очи су му биле много лепше него код друг их прос јак а. И оде
ло његово, ма да је све било иск рп љено, изглед ало је друкч ије него код остал их
прос јак а. Зато су га људ и, изл азећ и из црк ве, неповерљиво или радознало гле
дал и и скоро га заобил азил и.
Једн и су говорил и:
– Овај нам се прос јак чин и много сумњив, мора да је нек а уход а!
Друг и су говорил и:
– Овај прос јак има тако беле руке, као свец и на иконама!
Трећ и су говорил и:
– Овај прос јак има благ глас, као да је дуго у црк ви певао!
Нек и од њих му пруж ише кој у пару, а нек и га мимои ђоше, журећ и својим
пос лом. А чудноват и прос јак пом ис ли:
– Људ и су или неповерљиви, или равнодуш ни, код њих нећу много нап ро
сит и. Идем да пот раж им дец у, она су сиг урно много боља.
Тако рече и изиђе пол ако из порте.
Ишао је тако, ишао, па наи ђе на нек и врт, где су се дец а играл а. Прос јак
уђе унут ра и седе на прв у клуп у, пос мат рај ућ и их. Дец а су, као зечеви, скак у
тал а међ у дрв ећем, шар ен ил а се по врт у као огромн и лепт ир ов и, и прос јак
иако беше дош ао из краја много лепшег него што је зем ља, није могао од њих
ока одвојит и.
Пос ле неког времена он пом ис ли:
– Е, сад ћу да вид им как во срце имају, – и устаде са клупе.
– Огол ио сам, немам шта да обу чем, удел и ми штогод Бога рад и! – рече он
некој малој трогод иш њој девојч иц и.
Девојч ица му пруж и своју марам иц у говорећ и:
– Ево, нек а ти мама саш ије кош уљу.
Чудноват и прос јак тад а приђе мал ишан у, што се играо на гом ил и пес ка.
– Обос ио сам, немам шта да обујем, удел и ми што Бога рад и!
Дечак скиде своје мајуш не ципел ице, и пруж и му их говорећ и:
– Ево ти моје ципеле, само немој у њима много да трчиш, брзо ће се поцепати.
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Прос јаково је лице бивало све светлије. Он приђе двема девојч ицама што
су се лоптале.
– Гологлав сам, сунце ме прж и у теме, удел ите ми штогод да главу зак лоним!
Обе девојчице скидоше одмах са главе своје мале, нал ик на играчк у шешире,
и пруж ише му говорећ и:
– Ево, стави их на главу, па ти неће бит и врућ ина.
Просјак пође даље. На клупи угледа дечака, где једе колач нап уњен вишњама.
– Глад ан сам, – рече му прос јак, – од јут рос нисам ништа јео!
Дечак беше принео кол ач устима, али га брзо пруж и прос јак у говорећ и:
– Ево ти мој кол ач. Да вид иш само како је слад ак.
Онда просјак са својим даровима оде и седе на нек у усам љен у клуп у. А у бли
зини њега, играло се једно сиромашно дете пиљцима, па кад виде јадног, усам ље
ног старца, би му га много жао, те му прит рча и пруж ајућ и своје пиљке рече:
– Мож да ти је досадно? Ево ти моји пиљц и, па се играј!
Он узе пиљке из дет иње руке, и како их узе, тако га наједном нестаде. Дете
ту се учин и, да се сиромаш ни старац на некој златној љуљаш ци под иже у небо.
И збиља се под игао на небо, јер није био прос јак, већ анђео божји, који је
сишао на зем љу, да вид и јес у ли људс ка срца чис та. Кад исп рича драгом Бог и за
деч ији врт, а Бога рече:
– Нек а девојч иц и, која ти је дал а марам иц у, увек звезда у сну светли. Нек а
су дечк у, који ти је дао ципел ице, сви путеви отворен и. Нек а девојч ице, које су
ти дале шеш ириће, увек сач увају младу душ у. Нек а мал ишан у, који ти је пок ло
нио кол ач, трпеза буде увек благос ловена. Нек а сиротом детет у, које ти је само
пруж ило своје пиљке, срећа одсад сама изл ази у сус рет!
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Прич а о просјаковим париц ам а

Ж

ив ео је стар и прос јак са свој а три унуч ет а у најс ир ом аш ниј ем крај у
предг рађ а. Как о дец а нис у имал а род ит ељ а, мор ао их је сам е у кућ и
остав љат и. Јед ин и друг и чувар био им је верн и пас Гаров.
Кад а би се прос јак, сав изнемогао, врат ио вечером са прош ње, унуч ић и су
већ обично спав ал и на заједн ичкој под ераној сламњ ач и, раз ас трт ој по поду,
а Гаров је дремао крај ват ре. Стари прос јак би тада тихо, тихо, да не пробуд и ма
лишане, стао вад ити из џепа новчиће и кришке окорелог хлеба из торбе. Понекад
би између ових криш ки искоч ил а и понек а свеж ија и беља, а понек ад, празни
ком, и који кол ач.
За ово време Гаров би дошао до подеран их клецавих старчевих колена, на
слон ио на њих глав у, чек ајућ и свој део. Старац је обично са Гаровом дел ио оне
окореле криш ке хлеба, а оне свеж ије и кол аче остав љао је унуч ић има за дору
чак, уживајућ и унап ред у њиховој радос ти.
Бивало је и ретк их дана кад прос јак донесе са прош ње дос та новца и пок а
же га вес ело Гаров у. Гаров је тад а задовољно мах ао репом; он је увек умео да
дел и патње и радос ти свога бедног гос под ара. Знао је Гаров да ће се за те новце
куп ит и дец и обућ а или мало одел а или дрв а, да се ноћу не смрзну. И мад а је
старац волео свог пса и радовао се кад га затече будног, још више је волео кад га
и унуч ић и сачек ају будн и.
Тад а се они иск упе око њега, посед ај у му на колена и стан у зап итк ив ат и,
сва три у глас:
– Дед ице, ко ти је дао овај кол ач?
– Дед ице, ко ти је удел ио овај слатк и бел и хлеб?
– Дед ице, ко ти је пок лон ио овај динар?
А старац је био нек и нароч ит и прос јак и памт ио је увек ко му је удел ио и
најмању кориц у хлеба, па је радо одговарао дец и:
– Овај кол ач ми је дао нек и ђач ић. Мам а му бил а спрем ил а за ужин у, али
чим је мене угледао да стојим пред школском кап ијом, смиловао се и пруж ио ми
га. А хлеб сам добио од неке сироте праље. Сиромас и ми увек даду кад имају.
Тако би прос јак говорио, а деч ица слушајућ и га зас пал а му у наручју.
Бивало је и так вих дана, кад би старац дошао празне руке кућ и и суморно
само пом иловао унуч иће и Гарова, немајућ и шта да им да.
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Унуч ић и би се тад а расп ит ивал и:
– Дед ице, зашто данас нис и ништа донео?
– Дед ице, зар нико данас нема хлеба?
– Дед ице, зар нико данас нема пара?
– Понеко има, – одговарао би старац.
– Па зашто онд а нис и траж ио од оних који имају?
На ово пит ањ е старац обично није одгов арао, него би само саг нуо глав у,
а Гаров погађајућ и о чем у је реч и сам би утучено ћутао.
Једног празник а, мис лим да је било на дан причеш ћа, старац се дуго увече
није врат ио кућ и. Унуч ић и су већ бил и почел и да дремају, али нис у хтел и лећ и,
док се не врат и, јер су бил и врло гладн и. Тек у неко доба врат и се прос јак и на
вел ик у радост деце прос у чит ав у шак у новц а на сто, и изр уч и торб у у кој у је
скуп љао хран у.
– О, кол ико парица! – гракнуше деца зачуђено. – Где си нашао тол ике парице?
А стари прос јак поче да им прича тачно за свак и новч ић од кога га је добио:
– Ову двод инарк у добио сам од једне девојч ице. Мама јој је дал а да, пошто
изиђе из црк ве, куп и кифлу. Али она је имал а милос рдно срце и двод инарк у је
мен и дал а.
– А ко ти је дао ову пар у? – упита најм лађи деч ак, пок аз уј ућ и на нов бли
став динар.
– Јед ан дечак. Он ме је био прошао већ некол ико корак а, правећ и се да ме
не вид и, зат им се пок ајао, и врат ивш и се пруж ио ми ову париц у.
– А ово од ког а си добио? – упит а опет најм лађ и унуч ић, пок аз уј ућ и на
оловн и црнк аст новч ић вел ич ине динара.
– Ово сам добио од неког богатог гос под ина.
– А заш то његова пара није сјајна као дечакова и девојч иц ина? – питал а су
деца зач уђено.
Стари прос јак је могао, да је само хтео, да одговори и на то питање, али он
само дубоко узд ахн у и саже главу.
Наједном дец а углед аше пуно ситн их блис тавих полуд инарац а и јед ан од
унуч ића прит иште прс том малу изл изан у так ву париц у упитавш и:
– А отк уд ти ова мал а пара?
Старац се трже из мис ли, али одмах брзо одговори:
– То ми је спус тил а у шак у нек а стариц а, говорећ и: „Нем ам више, прим и
бар ово“.
Тако је прос јак за свак у и најмању париц у исп ричао унуч ић има од кога ју
је добио. А кад се дец а већ зас ит ише разглед ања новч ић а, он им раздел и хлеб,
кифле и кол аче. Мал ишани прво поједоше сухе окрајке, подел ише на троје једн у
кифлу, и јед ан кол ач ић, а остало оставише за сут ра, јер су знал и да има дана кад
им дед а ништа не донесе: ни хлеба, ни пара.
Кад су вечерал и дед а их доведе до прозора па рече:
– Поглед ајте на небо! Шта тамо вид ите?
– Пуно златн их парица, – гракн уше деца радос но.
– То је зато, – рече им старац – што су добри људ и данас пок лон ил и бедн им
сиромас има пуно пара. Тако увек, кад људ и кога дана буду милос рдн и и уделе
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понек у пар у сирот ињи, уноћ Бог прос пе по неб у ове златне парице. А у дане
кад људ и забораве прос јаке и прођу крај њих као да их не виде, небо се зам рач и,
и нигде се ниједне златне парице не може на њем у видет и.
Мал иш ан и су зад ив љено слуш ал и глед ај ућ и у звез дано небо, па радос но
кликн уше сви троје:
– Знач и, људ и су данас бил и врло добри!
После су увек, очекујући деду да се врати, извиривал и кроз прозор да виде да
ли је небо мрачно или пуно злата, и по томе су погађал и да ли ће им деда донет и
хлеба и парица. А небо им је заис та увек тачно претс казивало.
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Мал и торбар

Е

во улице где жив и мал и торбар. Куће су у њој мал е као да су куће кепец а,
и глед ај у све само на једно око. И ко кроз врата улази, мора се саг нут и до
бро, да се не би ударио. Двориш та су пун а кор ов а и гладне деце. А кад куче
прот рч и овом улицом, дигн у се облац и праш ине и зас пу траву око плотова.
Кућа малог торбара је сас вим на дну, крај поток а што тече кроз предг рађе.
Жуто је обојена и јед ино око на које глед а зак рп љено је харт ијом. Ту живи он
са својом болес ном мајком. Под њихове собе је од утабане зем ље, а дрвена по
стеља је исп уњена сеном. И немају ниједног стол а ни стол ице, јер обично сто
јећ и једу, кад имај у што за руч ак. О гвоз деном вел иком клин у стоји на зиду
обешен мал и пут уј ућ и дућ ан торбарев. То је дрвен и пос луж авн ик по коме су
поређана огледалца, чеш љеви, сап уни, игле, чокол аде, иконице, побож не књиге,
лопте, свираљке, пертле за ципеле, ђерд ан и, гривне, кликери. Чега ти ту није
било. Али најлепше што је мал и торбар продавао биле су свилене марам ице које
је рад ил а његова мајк а.
Чим се укаже зора, и док сви ви још спавате у белом као лабуд кревец у, ско
чи мал и торбар, прот рља очи и брзо се обу че. Само увек све то чин и тихо, тихо,
да своју болесну мајк у не пробуд и. Онда скине са зида пут ујућ и дућанч ић, пре
бац и каи ш око врата и изиђе на улиц у, на пос ао. А пос ао овај много је теж и од
писања школс ких зад аћа, од читања бук вара, од рач унања. Безброј пута на дан
он мора да викне, трчећ и за прол азниц има:
– Пертле за ципеле! Чеш љеви! Сап ун и!
Највише је волео да иде кроз сел а. Обично је тад а свраћао чобан има, који
би се иск уп ил и увек у гом илу око њега, глед ајућ и зач уђено у шарен и пос луж ав
ник обешен о његовом врат у. Али су чобан и ретко имал и пара, а морао им је
свирале и хармонике давати у размен у за хлеб и сир који је од њих добијао. Поне
кад им је и позајмљивао свирале до сут рад ан, да се мало провеселе, кад а нис у
имал и чиме да их купе.
По сел има је ишао преко дана, а увече је трговао по граду, али не по пред
грађу где је живео, тамо људ и имај у новц а јед ва за хлеб, већ по широк им све
тлим улицама куд ходе богат и, по кафанама и биос коп има. Трчећ и од стол а до
стол а, нуд ио је сас вим пром ук лим гласом:
– Чокол аде! Чокол аде! Чокол аде!
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Али људ и зау зет и нек им својим бригама и разговором с дос адом су одма
хивал и руком. И ретко се ко освртао на његов дет ињи пром ук ли глас и његов
пут ујућ и дућанч ић. Људ има се увек чин ило да је боље да купе што им треба по
вел ик им дућан има. Зато се чес то враћао кућ и, болес ној мајц и, без ручк а и ве
чере. Тад а би се кришом у пос тељи, онако глад ан, мол ио Бог у:
– Боже, дај ми да сут ра зарад им мало хлеба за ручак.
Бог је вероватно увек чуо његову мол ит ву, али му због нечега није дуго по
могао. И не мог у вам објас нит и заш то. Али једног вечера кад се враћ ао из ка
фан а и биос коп а ниш та не прод авш и, срете га неко убого дете, баш на самом
улаз у у његов у улиц у. Било је босо, очи су му биле црвене и крмељиве, и поче
трчат и за мал им торбарем молећ и:
– Глад ан сам. Дај ми да куп им хлеба!
Мал и торбар помисли да ће то бити неко сирото дете из суседства, па му рече:
– Данас нисам ништа зарад ио, али дођи сут ра мојој кућ и па ћу ти дат и.
Али дете запомагаше:
– Умрећу од глад и, ако ми не пруж иш што за јело.
Онда се торбар сет и да у свом пут ујућем дућанч ићу има ипак нешто за јело,
и пруж и му две чокол аде говорећ и:
– То јед ино имам за јело. Ни мајц и немам шта друго да однесем.
То рече па пође весело кућ и да час пре све исп рича мајц и.
– То је био мож да анђео божји, – рече му она, и поново склоп и очи, јер је
имал а вел ик у грозниц у.
Прош ло је тако опет дуго времена. Дечак се чес то враћао кућ и без ичега, и
ретко би по неш то зарад ио. И једном кад је случ ајно био дос та новц а добио
враћајућ и се са неког вашара, срете га опет оно дете и стаде мол ит и:
– Мат и ми је болес на; удел и ми што, да јој куп им вечеру.
А дечак му одговори:
– Данас сам дос та зарад ио; подел ићемо све што имам, јер и моја мат и је бо
лес на, па морам и њој нешто да однесем.
Рек авш и то, даде сиротом детет у пол а своје зараде, и исп рича опет све, кад
дође кућ и.
А мат и као и пре рече:
– То је био анђео божји. Бог ће те наградити, – и помилова га благо по образу.
Дечак у би мило што је са анђелом божјим подел ио вечеру, па одмах слатко
зас пи. Кад у сну му се јави то сирото дете. Било је исто као кад га је на улиц и
срео, само је имало златна крил а. Оно се нас меш и на малог торбара и рече му:
– Дао си невољн ик у, кад и сам нис и имао. Подел ио си с њим све. Бог ће те
наг рад ит и за то.
Пробуд ивш и се сут рад ан мал и торбар имаде шта и видет и: његов пут уј у
ћи дућан прет ворио се у прав у вел ик у прод авн иц у. И чега је ран ије имао јед ан
комад сад је порас ло на стот ин у; а чега је имао десет комад а, сад је порас ло на
хиљ аду. И све је стојало поређано по дивн им црв ен им пол иц ам а: оглед алц а,
чокол аде, свирале, кликери, чеш љеви, и све тако редом. А нас ред те богате про
давн ице сед и његова мајк а, сас вим здрава, и смеје се говорећ и му:
– Јесам ли ти рек ла да је то био анђео божји.
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Бож ић сиром ахов

Н

ек и сиромах човек изиђе уочи Бож ића у шетњу, да мало разагна бриге и да
пот раж и где-год хране и дрв а. Теш ко му је било глед ат и празну трпез у у
својој кућ и, кад сви остал и имај у преп ун у; и хладн у пећ, кад код свих остал их
букти весела ват ра. А није знао ни шта да одговара свом синчићу, који га је свак и
час зап итк ивао:
– Тат ице, хоћеш ли ми куп ит и јелк у? Тат ице, хоће ли и мен и Бож ић-бата
донет и играчак а?
Зато је изашао на улиц у. Свуд око њега су журил и људ и и жене, рук у пун их
завеж љаја; улазил и су редом у све дућ ане и потом хитал и кућ и. На њега нико
није гледао, нико се није сет ио да га упита, да и њем у што не треба; нико се није
смиловао на његов суморн и ход, на његово танко и подерано одело, на његове
празне руке, на његове очи које су жудно глед але у хлебарн ице. Зато је сирома
ху ту било још теже него у својој собиц и, и пошао је пол ако низ пут што вод и у
шум у и у самоћу. У природ и ма шта се збив ало, не вређа ник ад чов еков у жа
лост, а чес то је и утеш и.
Зато је сиромах у било много лакше, чим је зашао у шум у. Истина и у шуми се
весел ило. Птице су нек уд журиле носећ и у кљун у пок лоне за своју дец у. Зечеви
су хитал и сиг урно да пронађу как ву заосталу лиску куп уса за Бадње вече. Лиси
це су такође с времен а на време пром иц ал е стаз ом са бадњ ац им а на рамен у.
Прол азиле су хит ро нек уд и друге звери, пев ушећ и тихо. Јелке се такм ич иле,
која ће се пре нак ит ит и, да буде леп а кад сване Бож ић. Око чел а су став љале
нис ке пах уљице, веш ал е о гране лед ене свећ ице, и птице нач ињ ене од снег а.
А снег је тако брзо пад ао, као да му се чин ило да ће те вечери на зем љи бит и
много лепше још, него на небу.
И сиром ах у није било криво ни теш ко што се око њега вес еле, нап рот ив
заборавио је мало на своју беду. Узг ред је скуп љао суве гранч ице, да би бар ва
тру имао чиме да налож и, кад сване Бож ић.
Идућ и тако шумом сиромах срете мед вед а. Био је сав обас ут снегом, па се
чин ило да има белу бунду. Видећ и како сиромах снуж дено и бриж но корача, са
наручјем сувог грања, саж ал и му се, па довикн у:
– Добар дан пријатељу, зашто ти пред празник тако тужан кроз шум у идеш?
Сиромах диже главу и одговори:
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– Хтео сам за Бож ић да обрадујем свога синч ића, да му куп им мало пос ла
стица, али се без пара ништа не може.
– Пођи са мном у мој у пећ ин у, – рече му мед вед, – ја ћу ти дат и неш то да
понесеш своме синч ићу.
Сиром ах пос луш а и пође са мед ведом до његов е пећ ине. Тамо их дочек а
пуно мал их меца и стара мед вед ица. Они се прво уплаш ише, кад видеше човека,
али мед вед рече својој дец и:
– Не бојте се, ово је сиром ах човек. Довео сам га да му дамо мало мед а за
његовог синч ића.
Кад то чу мед вед ица, брзо оде у други крај пећине, донесе отуд два сата меда
и пруж и их сиромах у. А мед вед му рече:
– Узми то, па жури кућ и, јер ће скоро вече.
Сиром ах беше срећ ан при пом ис ли како ће му се дете обрадов ат и и брзо
пође кућ и. Усп ут срете зец а. Нос ио је на леђим а малу јелк у. Кад а зек а углед а
сиромах а, трже се, али видећ и га без оружја охрабри се и упита:
– Шта ћеш ти тако кас но у шум и, кад су сви људ и код своје куће?
– Пошао сам да растерам бриге. Сут ра је Бож ић а ја немам нич им да обра
дујем своје дете, сем овим саћем мед а које сам добио од мед вед а и мед вед ице.
Зец се зам ис ли, па ће рећ и:
– Ево и ја ћу ти пок лон ит и ову јелк у, што сам био спрем ио за свој у дец у.
Нос и је својој кућ и.
Сиром ах од радос ти пољуби зец а, и нас тав и пут. Прем иш љао је како би
дивно било кад а би јелу имао чиме да окит и. На пут у срете две свраке. Оне су
неш то причале, да се цел а шума орил а. Углед авш и сиромах а намах заћуташе и
једна га упита:
– Отк уд а ти, човече, тако кас но у нашој шум и вечерас, кад је већ стари шу
мар одавно у својој кућ иц и?
Сиромах им исповед и своју невољу, а оне га позваше собом, да пош љу нешто
његовом детет у.
– Шта ми ви, сирот е птице божје, может е дат и, кад и ви живит е само од
милос ти небес ке? – упита зач уђено сиромах.
– Пођи само, па ћеш видет и, – рекоше му весело свраке.
Так о га одв ед оше свој ој кућ и, то јест под нек о стар о дрв о пуно дуп љи.
Оне брз о уђоше у свој у собиц у и једн а изнес е у кљун у кит у најл епшег перја,
црвеног, жутог, модрог, зеленог, как вог сиромах дотле није видео, па му га пру
жи с реч има:
– Целога сам живот а летећ и по свет у скуп љал а ово перје. Кадгод вид им
где на зем љи леж и сјајно шар ено перце как ве птице, спус тим се и дижем га
кљуном. Понес и га, можеш њиме украс ит и јелк у своме мал ишан у.
Обрадова се сиромах не може бит и више, мис лећ и у себи како су птице и
звери племен ит ије од људ и. Прол аз ећ и исп ред неког дрв ет а где су вев ерице
већ прос лав љал е Бадњ е вече, око стол а пуног леш ник а и орах а, зач у их како
крцк ају зубима љус ке и зас таде. А оне видећ и неког прол азник а, позваше га да
сврати код њих на вечеру. Сиромах им онда рече како жури да час пре кући одне
се дарове које је добио у шуми за свога мал ишана. Тек тада веверице, по његовом
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изнемоглом глас у и поцепаном оделу, опазише кол ико је сиромашан и пруж ише
му некол ико шака леш ника и орах а, да и он прос лави Бадње вече како је обичај.
Тако се пун их рук у сиромах врат и кућ и. Пред врат има остави јелк у и перје,
а са остал им стварима уђе у собу. Жена и дете, мал акс ал и од глад и, седел и су
заг рљен и чек ајућ и. Углед авш и га где дол ази пун их рук у, пот рчаше му весело у
сус рет, а сиромах поређа по столу мед, леш нике и орахе, говорећ и мал ишан у:
– Ово ти је пос лао јед ан стари добри мед а, и две мале веверице, које сам
срео у шум и.
Пос ле овога су слатко вечерал и, а кад је дете зас пало, сиром ах је и јелк у
унео у собу и иск ит ио је перјем, везујућ и за свак у гранч иц у по једно, тако да се
чин ило да јелк а гори разнобојн им весел им пламеновима.
Сут рад ан се дете рано пробуд ило, да вид и да ли му је преко ноћ и Бож ић-бата што донео. А кад је углед ало дивн у перјем иск ићен у јелк у, радос но је за
пљес кало рук ама оби г равајућ и око ње.
– Јелк у ти је, док си ти спавао, пос лао Бож ић-бата по неком зек и, а потом
су дош ле птич ице и окит иле је.
За ово време жена је налож ила ват ру, грањем које је сиромах донео из шуме.
– Имамо сад ват ре, и јелк у, и мед а, и орах а, али немамо браш но да умес имо
чес ниц у, нит и ћемо имат и печен иц у као друг и.
Таман је жена ово рек ла а неко зак уца на врата.
– Ко ли је то тако рано код нас сиромах а? – зач уд и се она.
– То је сиг урно полож ајн ик! – рече сиромах и отвори врата.
Имал и су шта и вид ет и. Пред врат им а су стојал и вук, јаз ав ац и лис иц а.
Углед авш и их, мал ишан поче плак ат и а вук рече:
– Не бој се мал и, ја сам дошао само да будем пол аж ајн ик; а јазо и лија су ти
нешто донел и.
Сиромах се склон и са врата, а вук уђе те прочара ват ру. За њим уђоше и ја
завац и лис ица. Лис ица пруж и жен и кокош говорећ и:
– Донел а сам ти ове коке за ручак. Јуче су ми увече моје пријатељице веве
рице причале о теби, па сам им обећал а да ћу и ја нешто донет и.
А јазавац скиде са леђа џач ић браш на и пруж и га, с реч има:
– Донео сам мало браш на; одвојио сам од своје зимн ице, јер ми је зец јуче
исп ричао у как вој бед и живиш. Умес и своме мал ишан у чес ниц у.
Онд а и вук исп рича како не би знао за сиромах а, да му мед вед није казао, и
замол ио га да дође као пол аж ајн ик.
Пос ле овога све три звери се поздравише и одоше тихо као што су и дош ле.
А код сиромах а нас таде весеље. Жена испече чес ниц у и скува једн у кок у за ру
чак. Умес и уз то синч ићу кол аче од мед а и орах а. А сиромах за то време певаше
бож ићне пес ме.
Тако је то било. Да ли се сиромах још кадгод у живот у видео са својим до
брот ворима, не умем вам рећ и.
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Зебе плаш љивице

Р

ано, врло рано, пробуд и се мал а зеба, раш ири крил а и реп, па их залеп рша,
да би се раздремал а. Због тога се зан их а грана бук ве на којој је становал а и
са лиш ћа јој пад е рос а на глав у, те се зеба лепо уми. Пос ле некол ико час ак а
пробуд и се и њена сусетк а, зеба са јеле, па кад углед а да је исток почео да бива
руж ичаст, узвикн у:
– Теш ко мен и, како сам се дан ас кас но проб уд ил а: ист ок се већ румен и!
Зашто ме нис и ти звал а? упита потом зебу која се прва пробуд ил а.
– И ја сам се тек сад умил а, одговори она. Јуче сам много летел а, па сам се
ваљд а уморил а.
Кад а се и зеба са јеле уми и раздрема, рече:
– Ја сам тако гладна. Могла бих сад одједном прог утат и два зрна пшен ице,
три зрна овса, пет зрна коноп ље и целу гусен иц у.
– Ја сам још гладн ија, одговори јој сусед а. Могла бих прог утат и цело зрно
кук уруза, пет зрна пшенице, седам овса, десет коноп ље и гусеница кол ико хоћеш.
– То је већ невероватно, узвикн у зеба са јеле, то ти се само чин и.
– Хајдемо сад до оних њива у дол ин и, увређено јој одговори другарица, па
ћу ти пок азат и.
Тако зебе излете из шуме, па се упуте њивама и ливад ама што су се шаре
ниле у дол ин и. А у том час у сунце се баш род ило и сиш ло у рек у да се окупа.
– Гле, сунце се већ купа, а ми још нис мо доручковале узвикн у оне у глас, па
појуре до прве њиве.
И баш су се спус тиле некол ико метара изнад узреле пшен ице, кад углед а
ју како усред ње стоји нек и чича, на глави му подерана шеш ирина, лактови му
испал и из рук ава и држ и вел ик у тојаг у у руц и.
– Мене је страх од деце, а камол и од чича, рече једна.
– Хвал а Бог у, кад смо само живе побегле, одговара друга. Хајдемо сад у ко
ноп љу, тамо ваљд а нема никога.
Тако прхн у коноп љи, унап ред се радуј ућ и, како ће слатко дор учков ат и.
И там ан прис пеј у до изн ад вратн иц а врт а, где је она рас ла, кад углед ај у тамо
стоји нек а ужас но висок а баба, обу чена у дуг у прљав у хаљин у, на глави јој цр
вена марама, а обе руке раш ирил а, као да ће сад да јурне на свакога ко се усуд и
у коноп љу.
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Мале сирот ице се сад још више препадн у, па беж и далеко, далеко од њиве
с овсом. Кад и тамо чуч и неко чудовиште, на глави му огроман подеран сламн и
шеш ир, а у свакој руц и држ и по јед ан штап.
– Беж имо, беж имо што пре одавде, ово је сиг урно нек и разбојн ик, пович у
зебе и нагн у беж ат и низ поље главом без обзира.
Усп ут се нис у ниш та разг ов арал е, тол ико су бил е уплашене и зад их ане,
глед але су само да час пре измакн у са тога страш ног мес та. Али пре него што
пођу у кук урузе, седн у на нек у гранч иц у.
– Ниш та не мари, рече једна, већ охрабрена, што нам не дај у у пшен иц у и
коноп љу, најеш ћемо се кук уруза.
– Кук ур уз је круп ан, забрин уто дод аде друга, не знам да ли ћемо га моћ и
гутат и.
– Не брин и, још је млад и мек; само нек а не буде и тамо људ и, одазва јој се
сусед а.
Зебе наставе пут ка кук урузу. Већ су им од глад и црева крчала, па су журиле.
Ускоро углед ају читаво сребрнас то-зелено море, па појуре тамо. Али чим се са
свим приближе, угледају где два наказна дива стоје у кук урузима. Један на глави
има олуп ан плави лонац, а друг и белу чалм у. Обојиц а раш ирил а руке и дигла
увис мотке.
– Беж имо у шум у, пович у опет зебе, ово су сиг урно нек и ловц и.
Стигавш и у шум у, седне свак а на свој у гран у, разм иш љај ућ и у чуду как ви
су се то страш ни људ и разм ил ил и по њивама, те им не даду да доручк ују. Утом
иза својих леђа зач ују где разговарају две вране.
Јед ва дишем, тол ико сам се наје л а овса, рече једна.
– И ја сам се до гуше наје л а коноп ље, прих ват и друга, па дод аде смејућ и се:
Људ и мис ле да ће нас зап лаш ит и својим страш ил им а. Забоду у зем љу кол ац,
омотају га нек им дроњц има, ставе му на главу стару лонч ин у, па мис ле вране су
буд але и смат раће их за праве, живе људе.
Тад а се и друга врана поче смејат и, а зебе прос то нис у могле да верују сво
јим ушима. Једна хтеде да иде поново да виде да ли су они људ и по пољу збиља
само страш ил а или су живи, али је друга увери да је боље да остан у где су и да
доручк ују само бубица и црвића, као што су и дотад чин иле.
И пос ле им више ник ад у живот у нис у пад але на ум пос лас тице, као зрна
пшен ице и коноп ље.
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Дож ивљаји мрава несташка

У

,некој забаченој улици Београда, где је још расла трава између камења, живела
,су два мрава. Споља су лич ил и много јед ан на другог, то јест бил и су обо
јица врло мал и и врло хит ри, али су се по својој нарави много разл иковал и. Јед
номе од њих бил а је довољна улица где су живел и, ник ад није пожелео да отп у
тује ни у сус едн у улиц у, а кам ол и у как ву шум у или на лив аду, где је прав а
пос тојбина мрава. А друг и је био права лутал ица и лол а; оби шао је све суседне
улице, познавао је све околне баште, и прагове на којима се може наћ и мрва. За
време свог кратког живота ушао је ваљд а стот ин у пута у чарап у или под кош у
љу деце, која су се његовом улицом играл а, и жив се и здрав отуд спасао. Тол ико
се пута спуш тао у ћуп мед а и срећно исп ливао; или се до гуше нап ио млек а на
доручк у как вог размаженог мал ишана, па га нис у ухват ил и.
Али му све ове авант уре нис у биле довољне: чезнуо је да вид и света, да оде
до отаџбине мрава, у шум у. Међут им, ма како да је могао брзо да трч и, за њего
ве је мајуш не нож ице так ав пут био претеж ак, зато се реш ио на лук авс тво. Чуо
је једног јут ра у некој баш ти, кад је мама казал а свом син у, слаж ућ и кол аче од
мед а у кут ију:
– Немој усп ут да једеш ове кол аче, понес и их бат и у село. И тамо буд и ми
ран, немој много лутат и, јер у селу има змија. Па ми пиш и свак и дан.
Кад ово чу мрав нес таш ко, одмах пом ис ли лук аво:
– Увућ и ћу се у кол аче, па ће ме деч ак пренет и дал еко у сел о. Идем само
прво, да се поздравим са другом.
Онд а брзо отрча на улиц у, где срете свог друга мрава, натовареног мрвама.
– Хеј, стан и, – рече му весело, – стан и, да се поздравимо! Ја пут ујем далеко
у шум у. Увућ и ћу се у кут ију кол ача оног дечк а, што се свак и дан игра лопте по
улиц и, и који иде у село довече. Хоћеш ли и ти са мном?
– Нећу, – рече друг и мрав, – мен и је добро у нашој улиц и. Боље би било да
и ти останеш где си, јер те може дечак, једућ и кол аче, прог утат и.
– Не бој се, мама му је забранила да отвара кутију, док не стигне у село, а тамо
ћу ја искоч ит и, пре него што ме опазе.
Мрав страш љивко поче да плаче; бојао се да му друг у пут у не нас трад а,
али му путн ик весело довикн у:
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– Јавићу ти, кад стигнем! Пос лаћу у пис му, које дечак буде пис ао мам и ка
кву травч иц у или бубиц у, да знаш да сам прис пео жив и здрав. Ти се нађи у де
чаковој башти увек кад дол ази поштар.
Зач уђен и мрав плаш љивко хтеде да га упита још неш то, ваљд а како би се
увук ао у то пис мо из сел а и видео да ли у њем у има как ва травк а, али мрав пут
ник већ беше отишао.
Кад се опет врат ио у баш ту, мама још није бил а зат ворил а кут иј у, те се он
кришом увуче унут ра, и смес ти између кол ача, не може бит и боље. Усп ут је ма
ло спавао, мало јео мрвице, док најзад, пос ле дуго, врло дуго времена, не осет и
да неко отвара кут ију.
– А, ту смо, – прен у се мрав, – сиг урно смо стигли, треба брз о одавд е да
искоч им.
Рек авш и то, нађе нек у пукот ин у и изм ил и напоље. И тад а, његовој срећ и
није било краја. Онамо је рас ла дубок а, дубок а трав а, те мрав заг ази у њу као
у как ву мрав љу праш ум у. Кроз трав у су вијугале тан уш не стазице буба и мрав
је свак и час сретао на њима по којег ужурбаног становн ик а лив аде. Одатле је
ушао у вел ик у шум у, где су се дизал и мрав љи дворц и и куле око којих је вредно
пос ловало или се сунчало читаво море мрава.
Пош то се наразгов арао с њим а до мил е вољ е, и исп рич ао им како теш ко
живе варош ки мрави, врат и се у село. Затек ао је баш свог познан ик а дечк а, где
пише мам и пис мо. Зато је брзо по обећ ању узабрао једн у мириш љав у травк у,
и пош то је дечко зат воривш и пис мо отишао да спава, пронашао је нек у руп иц у
и унео травк у у пис мо, па отишао и он на спавање.
А мрав Беог рађан ин је забрин уто чек ао свак и дан, на праг у код дечакове
маме, да стигне пис мо. И кад се кроз три дана јави пош тар, и мама хит ро отво
ри пис мо од дечк а, паде отуд мириш љав а травк а на праг, пред самог мрав а те
тако сазнаде да му је друг срећно стигао.
Знам да ће вам бит и жао кад чујете, да се ник ад више у живот у нис у виде
ли; али се ипак сваког лета мрав из села јављао кроз дечаково писмо своме друг у
у граду.
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Хиљадугодишња трка

Д

ок Гос под још није био пош ум ио зем љу, дрвеће је живело у огромном не
бес ком рас адн ик у. Као што и по зем аљс ким рас адн иц им а бив а, у једном
крају су рас ле бук ве, у другом храш ће, у трећем чет инари, и тако редом. А доле
се видел а зем ља гол а-голц ата: план ине суре и вреле од сунц а, брегови као ће
лави, а поред рек а ниједне јед ине врбе.
Сваког јут ра и вечери чувар расадн ик а из златне канте зал ивао је дрвеће и
са њиме разговарао. Причао му је да ће га Гос под кад буде време пос лат и на зе
мљу да је украс и и да нач ин и људ има хлад а. Тад а би се дрвеће скоро зав ад ило
бирај ућ и мес то где ће на зем љи рас ти. На то се чув ар само смеш ио и говорио
да ће Гос под прес уд ит и праведно где које треба да буде.
И једног пролећа Господ наред и да се отворе врата небеског расадн ика и да
се његови становн иц и пус те на зем љу, где ће се приред ит и вел ик а трк а па до
кле које дрво могадне да стигне, у том пределу да остане до краја света. Чувар
изврш и заповест, отвори вел ике златне вратн ице и пус ти дрвеће на зем љу. Кад
је и пос ледње дрвце сиш ло доле, спус ти се и он и у некој огромној дол ин и по
ређа их сва једно до другог и узе бројат и:
Јед ан – два – три,
нап ред пох рл и!
Дрвеће пој ури. У почетк у одмакн у нап ред крак ате тополе, али се брзо за
дув ај у те исп ред њих прођу бук ве. Међут им и оне брзо пос ус тан у па их пре
текн у леп ршаљке јас ике, које су на свом лиш ћу летеле као на крил има. И тако
је редом ист рчавал а једна по једна чета дрвећа и брзо сус тајал а, да се у почетк у
није могло погод ит и ко ће бит и први и попет и се до врх а план ине, а ко пос лед
њи и остат и у дол ин ам а крај рек а. А све су ово пос мат рал и анђел и са својих
балкона и навијал и сад за једне, сад за друге. Уз то су јав љал и Гос поду како ко у
трц и нап редује.
Ова трк а је трајал а хиљаду а мож да и више год ина, а анђел и су стално сто
јал и на својим балкон им а и јав љал и шта се на зем љи догађа. Њим а ово време
није било дуго, јер хиљ аду год ин а на неб у прође као нам а некол ико трен ута
ка. Кад је мин уло некол ико стот ина год ина, исп ред свег осталог дрвећ а ист р
че чет инари и стан у се бодро пет и уз високе план ине, чинећ и се као беск рајне
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чет е војн ик а у зел ено обу чен их, с коп љим а увис дигн ут им. Анђел и их радо
сно поздраве:
Јед ан – два,
борић први корача,
за њим иде јел ица,
а за јелом смрч ица,
а за њоме мал а
бук ва пос ус тал а,
а за бук вом преко стења
пат уљица јури вења.
Утом опазе дивове храс тове где грабе узбрдо. Они су трч ал и одмерен им
кораком, не сус тајућ и, али пошто су бил и трунтавији од чет инара ник ако нис у
могли да их стигн у. Иза њих у кор ак ступ ал и су брес тов и, њих ов и рођ ац и.
Иако им је било жао што нис у први, ипак су и они и храстови поштено признава
ли чет инарима првенс тво. И њих анђел и поздраве пљес кањем и јаве Гос поду:
Ево трч и храст,
виче: „Чест и част,
брж и сте од мене,
душе ми зелене.“
А за њиме брест
виче: „Част и чест,
брж и сте од мене,
душе ми дрвене.“
Прође још двес та год ина а иза њих наи ђе једна гом ил а пос ус тал их дрвета:
мал их, хром их боров а који нис у могли да пешаче брзо као њихов а браћ а; јеле
које су од трчања добиле проширење срца; натрул их букава што су јурећи испро
зебле па нис у могле да стигн у своје здраве другарице; било је дебел их храс това
који су због своје теж ине бил и увек пос ледњи у чет и.
У овом шарен илу разнол ик их дрвета анђел и су узалуд траж ил и липе, своје
љубим ице. Очек ивал и су да ће их углед ат и заједно као што су рас ле у небес ком
расадник у. Али су се оне биле измешале са остал им дрвећем, те их тек у зло доба
опазе и разгласе по целом небу:
Јед ан – два – три,
чет ири и пет,
и мирис на липа
стигла је на свет.
Једна ти је исп ред
богомоље стал а,
у бук ву шум у
друга је допал а,
трећа је до бора,
чет врта до брес та,
50

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Распеване приче ________

бел аса се липа
са свих божјих мес та.
Сад а су већ сва брд а бил а пош ум љена и видело се како уз омање брегове и
по дол инама јури друго дрвеће. Од свих су највише биле тополе. Оне су се труд и
ле да се попн у на как ав било бреж уљак, али је ретко којој то пол азило за руком.
Публик а са небес ких балкона и за њих јави Гос поду:
Јед ан – два, јед ан – два,
ево иде топол а,
иде испод барјак а
па говори: „Јед ан – два.
Јед ан – два.“
Топол а је зас тал а
у подножју брега,
забол а три стега,
три стега забол а
висок а топол а.
Утом прође и пос ледњих сто год ина отк ако је трк а почел а а анђел и опазе
где врбе још трче дол ином. Од силног умора биле су се пог уриле и пок ривиле,
и како су им се ноге од хиљ адугод иш њег трч ањ а израњ авиле, ишле су стално
по барама и потоц има, не би ли их мање болеле. Гос под се нас меш и кад чу где
му јав љају за њих:
Ево голот рбе
пот рчк ују врбе
по поток у, босе,
расп леле су косе.
Зат им Гос под устаде са прес тол а, објави да је трк а најзад завршена и оде да
се одмара, задовољан што је зем љу пош ум ио и што ће свако дрво живет и онде
где је трчећ и себи мес то извојевало.
И како је онд а било, тако је и сад. Чет инари рас ту по висок им план инама.
Мало ниже њих живе бук ве. А ниже букава храст и брест и њихови рођаци. Липе
су рас уте по целом шумс ком свет у; а тополе и врбе живе крај рек а по дол ина
ма. И ако које дрво залута у крај где нема остале његове браће буде увек бледо и
невесело и убрзо се осуш и.
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прича о жиру и кестену

Д

ок је сунце грејало, док кроз шум у нис у прол азил и хладн и вет рови, кес те
ни су спокојно леш карил и на свом перас том лиш ћу, а жир се поваздан њи
хао на љуљаш кама грана. Знал и су да једном морају отпас ти с дрвета, али им се
то чин ило беск рајно далеко и као да се готово и неће ник ад догод ит и. Глед ал и
су радознало са своје вис ине зем љу под собом. Понегде је рас ла трава, понегде
лежал а праш ина, тамо-амо било разас уто камење и суво лиш ће. И безброј буба
је милело у том малом прос тору што га је пок ривао хлад храс та и кес тена.
Али једнога јут ра неп ријатна влага и хладноћ а пробуд и кес тење. Небо је
сван ул о сив о а шум а се прог руш ал а жут им лис том. Кес тен који је леж ао на
гран и до храс та, сјајан као оглед ало, гурн у свог сусед а, пат уљк а жира, и упла
шено му шан у:
Жире, мал и брате,
вид иш небом облаке,
ждралови их прате.
Вид иш лиш ће опад а
са дрвећа жута.
Страх ме јут рос спопад а
шта ће бит и кад паднем
у праш ин у пута.
Жир не хтеде одмах да се под а тузи. Зањих а се некол ико пута на својој ли
сној љуљ аш ци, нак риви фес; али кад и њега хладноћ а уштин у за нос, сневес е
ли се. Обојица су осећал и да је јесен на праг у и да ће их ускоро ветар отргн ут и
с гране. У разм иш љању их прек иде корак северц а по опалом лиш ћу и опет се
кес тен јави:
Жире, мал и брате,
чуј јесен и ход.
Стигло време кад а
са дрвета пад а
суви лист и плод.
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Жирић поглед а на мутно небо па му зат им поглед паде на зем љу. Бубе су од
зиме биле још мање постале; зелена боја траве добила жућкасте прел иве. Жирић
опази и како се зем љина мрка кожа сва најеж ила од хладноће. И тада му би јасно
да ће кроз који дан леж ат и на зем љи па се узе мол ит и:
Боже, дај кад отпаднем,
да на камен не паднем,
већ у жут у травиц у
и у лис ну пос тељу,
да не слом им руч иц у,
не разбијем главиц у.
У тај мах налет и читаво јато вет рова и чу се како суво грање пуцкета а ли
шће уплашено шум и: как о леш ниц и и орас и, кес тењ е и жир лупк а о зем љу.
Наш жирић у страх у зат вори очи мис лећ и да ће га ветар већ тога пута оборит и.
Тек кад а се опет све утиша он проглед а. На зем љи су леж ал а читава мал а стад а
жира и кес тена још зач уђена шта их је снаш ло. Свак и час се чуло запомагање.
Нек и дебељко жир је вик ао:
Разбио сам нос ић,
изг убио фес!
Црвенк ас ти скоро као пес ница вел ик и кес тен стењао је:
Мене ветар право
о камење: трес.
Жирић се осврте да вид и да ли је још на гран и његов сусед и спази га где се
шћућурио међу лиш ће не усуђујућ и се да поглед а испод себе на зем љу. И с вре
мена на време, тако склоп љен их очију, мол ио се:
Вет ре, добри вет ре,
не буд и ми зао!
Кад а будем с гране
на зем љиц у пао,
спус ти ме у меко
гнездо лиш ћа сува,
нек а ми се о камен
чело не угрува.
При новом налет у вет ра жирић и кес тен се ухвате за своје гране желећ и да
их бар још овог пута мимои ђе судбина њихових другова. Међут им било је до
шло време да и њих двојица оду на зем љу. Жирићу се учин и да се зан их а на не
кој дивовској љуљаш ци која га понесе високо па као да спусти негде у провал ију.
Хладан ваздух га запахн у, у ушима зазвиж да, а фес му слете с главе. И зат им као
да се уже на коме се них ао нагло прек иде и он се нађе на зем љи. Тад бојаж љиво
отвори очи и виде се на смет у тек опалог храс товог лис та, а нед алеко од себе
спази свог другара онес веш ћеног на бусен у траве. Жир му довикн у:
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Кес тенко, црвенко,
прен и ми се, прен и,
дозива те жир.
Крај нас су јесењи
лис тови шарен и
и опет је мир.
На његово дозивање кес тен отвори очи и познавш и га докот рља се до ње
говог смета. Обојиц а су бил и задовољн и што се у паду с гране нис у угрувал и,
али их сад а забрин у шта ће даље с њима бит и. Жирић рече:
Мож да ће нас пронаћ и
рук а как вог ђак а.
На то кес тен дод аде:
Мож да ће нас под ић и
са зем љице бак а
унук у да нос и.
Пос ле некол ико часак а опет се туж но јави жир:
А мож да ће до нас
сут ра рано пас ти
чији гладн и прас ци.
Кес тен још туж није надовеза:
Или ће нас у поток
снет и бујне кише,
па да драг и завичај
не вид имо више.
Неко време пос ле тог а већ се сут он стад е спуш тат и. Стадо опалог жира
узе да се спрема за спавање. А пре него што ће се заг њурит и у лиш ће клече за
једно са наш им жирићем и очита вечерњу мол ит ву:
Боже, дај нам остат и
ту, између биљак а,
и рођак а пиљак а,
у шумс коме хладу.
А стадо кес тена са кес тенком-црвенком прих ват и:
Да нас деца сеос ка
у криоце не скупе
па нас не прод аду
далеко у граду.

54

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

петоро браће петлића

К

ада је кока Белка излегла својих пет петлића, била је сва срећна, јер су јој се чи
нил и лепши од свих на свет у. Још првог дана повела их је у шетњу да их покаже
деци и живини у дворишту. Ипак није дозвол ила да им се ко одвећ приближи, ши
рећи над њима увек крила као сунцобран кад јој се чинило да им прети опасност.
Пош то су их сви добро разглед ал и, остал а је Белк а опет сама са својим петли
ћима и стал а бриж но разм иш љат и как ва ће им бит и судбина, па се сет и да у селу
живи врачара и пође к њој да види шта може очекивати у будућности од своје деце.
Врачара је становал а под глоговим дрветом на дну сел а и кад је Белка стигла
са својом децом, није срећом било никог другог код ње, седел а је беспос лена и
шарал а прутом по зем љи. Чувш и шта Белк а жел и узе на длан једно пиленце и
зат воривш и очи стаде да гата:
Овај ће ти бит и жућа,
а имаће бело чело,
дизаће се пре сван ућа,
и буд ит и цело село.
Пос ле тога узе с ред а друго пиле, поћута неко време склоп љен их очиј у па
издек ламова:
Друг и ће ти бит и беља,
а имат и шарен реп;
биће бод ар, пун весеља,
и на своју мајк у леп.
Белк а је прос то рас ла од радос ти слушајућ и судбин у своје деце. Бил а је не
стрп љива да час пре чује за све, али се врачара морала одморити некол ико часака,
јер ју је гледање у будућност много умарало. Кад је узел а треће пиленце на шак у,
мало се нам рштил а, незадовољна ваљда оним што је предосет ил а и рек ла:
Трећ и петлић кицош биће,
за одело само знаће,
лицк аће се цео дан;
нос иће шарене гаће
и црн, свилен копоран.
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Белк а није бил а нез адовољна ни овим пророчанс твом, јер се код петлић а
чес то дешава да су кицош и па га је пом иловал а крилом. Утом је врачара љут и
тим гласом објавил а за чет вртог:
Чет врт и ће дрзак бит и,
највише ће јес ти, пит и,
свађаће се с киме стигне
како се на ноге дигне.
Познато је да мајке својој дец и много праштају па је и чет вртог Белк а узел а
под крил о, страх уј ућ и шта ће чут и за пос ледњ ег. Глас врач арин је међ ут им
опет пос тао мек, док је за њега говорил а:
Пет и ће ти, по невољи,
бит и кус,
и имат и голу шију;
али биће много бољи
од њих свију.
И како је врачара прорек ла, тако је и било. Први петлић је пос тао жутоц р
вен као бак ар, само је испод крес те на челу имао белу ћубу. Певао је глас но, да
су се три сел а окол о буд ил а од њег ов ог кук урек ањ а. Друг и је тол ико пит ом
био, да је заједно с децом спавао и јео, а био је збиља бео и имао шарен реп ић.
Трећ и се само лицк ао и шет ао по туђим двориш тим а. Чет врт и је, као што је
врачара и казал а, свађао се од беле зоре са осталом живином у дворишту и оти
мао јој хран у. Ипак су све њих укућ ан и много више волел и него петог, кусог,
петлић а. Ни дец а га чак нис у много волел а, јер није био леп, имао је го врат а
перје увек у нереду. Па је и пас, чим га углед а, лајао на њега као на туђина.
Ово је наравно било врло теш ко кус ом петлићу и Белк и. Њу је нароч ито
болело то што су остал а чет ири њен а детета скоро са презирањем глед ал а на
свог брат а. Жућ а га је исмев ао што нем а јак глас. Бељ а што није леп, Кицош
што се не дотерује а петлић свађал ица што је повучен и миран.
Али ускоро се све промен и. Жућ а зим и наз ебе и изг уби глас, те га газ да
прод аде. Петлић убојиц а се једног дана не врат и на спав ање. Да ли је залутао
па није умео да се врат и, или се побио са как вим јач им петлом па га овај над
влад ао, не зна се. Укућ ан и су мал о туж ил и па су и заборав ил и, остал а су им
друга два лепотана. Пос ле неког времена наи ђу циган и кроз село и украду Ки
цоша. Бељу опет намаме дец а из другог сел а на кук уруз, те се не врат и више у
село где се род ио. Тако остане само кус и петлић.
Укућ ан и нис у крил и да им је криво што је остао баш он и зато се сиротан
врло нел агодно осећао. Најзад реш и се да како тако освоји љубав својих газда.
Прв о се спријат ељи са псом Зељ ом. Вид ећ и како га је газ да једном ист ук ао,
што га је затекао да ујут ру дуго спава, одлуч и да га свако јут ро првог буд и кук у
реч ућ и на крову његове кућ ице:
Шта је, Зељо, шта је,
моје, драго куче!
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Треба да се лаје
а ти ко и јуче:
не чује те нико,
спаваш увел ико.
Пос ле овога Зељ а више није добијао бат ине и много га је заволео. И бак а
му је бил а зах вална што је њу пос ле Зеље увек буд ио певајућ и јој на праг у:
Пробуд и се, бак ице,
устале су кок ице:
гаћава и бел а,
пиргава и црна,
па чек ају зрна.
Пос ле овога је обично буд ио газду кук уреч ућ и му под прозором:
Пробуд и се брзо,
ноћ је бил а дуга,
па се лат и плуга.
Пос ле кише мек а
зем ља људе чек а
да је плугом сек у.
Кук у-кук у-ре-ку!
Најзад је одл азио да избуд и дец у:
Кук у-кук у-ре-ку,
видео сам зек у
већ по шум и скаче;
устале су птице
и већ се облаче;
устале су пчеле
и скуп љају мед;
диж ите се, децо,
сад је на вас ред.
А кад би поустајала, онда их је терао да се лепо умију, јер је опазио да их бака
кара што иду ујут ру крмељиви:
Кук у-ре-ку, деч ице,
сунце је код реч ице,
сад ће да се купа,
а ви децо глупа,
уши не перете,
кос у не мијете.
Тако је петлић чин ио свако јут ро, док га најзад нис у сви заволел и. Зељи је
било криво што је ран ије на њега лајао, укућан и су се кајал и што су више волел и
његову браћу, а дец и се учин ило да је лепш и и од Беље и од Кицоша, те је окру
жен њиховом љубав љу дочек ао дубок у старост.
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Бајка о патуљковој смрти

Д

ошао је пос ледњи дан цару пат уљак а, мајуш ном старц у дуге браде. Углед ао
је на небу црн у звезду, а пророчанство је гласило да ће умрети кад њу угледа.
Сут рад ан је позвао на гозбу све своје под ан ике, само је реш ио да им до пос лед
њег трен утк а не говори ништа о својој смрт и, јер би се ожалос тил и и весеље не
би било. А цар у се искрено весел ило, живео је већ некол ико хиљ ад а год ина и
био уморан од живота.
Рано ујут ру наред ио је да се пос тави за гозбу за цео народ на пољ ан и иза
свога дворца а потом је трип ут зас вирао у свирал иц у од зове, што је знач ило да
пат уљц и треба да се скуп љај у. У истом час у они су пов рв ил и са свих стран а.
Бил и су сви доброћудн и и смеш ни, браде су им биле дуже од њих сам их па су се
свак и час о њих спот ицал и и превртал и преко главе. Свак и је у руц и нос ио свој
пех ар, јер где би их цар тол ико набавио, а народ пат уљака волео је много да пије.
Не слутећ и да је то пос ледњи дан њиховог цара бил и су раздраган и, јед ва
чек ај ућ и да вес ељ е почне. Цел а пољ ан а је врв ел а сед им мај уш ним чич иц ам а,
пош то код пат уљ ак а није било деце. Сви су они бил и рођен и бар пре кој у хи
љаду год ин а. Цар је најз ад пљес нуо длановим а, позив ај ућ и их да пос ед ај у на
трав у око огромн их лис ки на којим а је стојало воће, вино, мед и млеко, чиме
су се они обично хран ил и. И кад је већ било пред крај ручка почеле су здравице.
Прво је доглавн ик царев дигао огромн и пех ар, већ и скоро од њега самог, и на
здравио цару:
У твоје здрав ље, добри царе!
Нек а болују и нек а старе,
нек а умиру на свет у сви,
веч ито само живи ти.
Са другог краја пољан ице дигао је чаш у хиљадугод иш њи пат уљак Ћи-Ха и
наздравио:
Исп ијмо чаше наиск ап!
У царс тву нашем вина слап,
вина слап се са стене руш и,
заглун уо нам је свима уши.
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Сад су се сви стал и утрк иват и ко ће лепш им реч има и жељама цара поздра
вит и. Устао је пес ник О-Јо и поглад ивш и браду изрец итовао:
Пијмо сад,
да опет млад
буде наш цар.
Пијмо сви,
да не остари
наш гос под ар.
Пос ле овога је иск ап ио једн у за другом три чаше вина и пришао цару да се
с њим пољуби, што су остал и пат уљц и дочек ал и пљес кањем. За пес ником је на
здравио пат уљак Е-Хе реч има:
Живео, царе!
Народ те љуби.
Нек а ти сто пута
никн у зуби.
Нек а ти сто пута
поц рн и коса,
очи се разведре
као роса.
На гозби се нал азио и шаљивч ина, глумац Хој-Хој и одрж ао је овак ву здра
виц у:
Здрав да си, царе,
здрав да си сад а!
Нек а ти бел а
рас те брад а
и дуга буде
као рек а,
што се кроз поља
вије далек а.
Цео се пат уљс ки народ на ово грохотом смејао скак ућућ и на једној нози и
прев рћућ и се преко главе. А усред ове буре од весељ а дигао је пех ар старч ић
И-Хи и исп ио га у здрав ље цара попевајућ и:
Пијмо здравиц у
сви кроз смех!
Наш цар не чин и
ник ад а грех.
Наш цар не чин и
ник ад а зло.
Исп ијмо чаше!
Охо-хо-хо!
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Травар, чич иц а И-Ју, на ово је надовезао здравиц у как ву обично држе на
родн и лек ари и врач и:
Живео најмањи
цар на свет у!
Да му трн ник ад
не ран и пет у.
Да му пчел а љута
не пус ти жал ац.
Да му не уједе
змија пал ац.
Већ су скоро сви пат уљц и бил и пијан и, држ ало се само још некол ико њих
који су пил и мед и млеко. Њима никако нис у дал и да дођу до речи. Таман један од
трезвењак а поче:
У здрав ље цара
мед а пех ари!
Да слатк и му буду
дан и стари!
Околн и га ућутк аше међут им шалећ и се на његов рач ун.
Пос ле њег а пок уш а још доб роћ удн и старч ић Ми-Пи да цар у наз драв и
млеком:
Дигн имо за цара
чаш у млек а,
да му се увек
нађе лек а!
Али и њега брзо ућутк ају они што су пил и вино.
За ово време цар је са љубав љу пос мат рао свој народ. Уверивш и се ваљд а
по стот и пут кол ико га воле, пожеле да им остави што за успомен у, да учин и
што по чем у би га пом ињ ал и док је света. Утон уо у своје мис ли само је упол а
чуо здравице које су се и даље ређале, те тако дође и трен утак кад је морао зана
век да зат вори очи, јер детлић удари трип ут кљуном у кору дрвета зов ућ и га да
крене на онај свет. Тад цар устаде и рече пат уљц има:
Сад сви око мене
нек’ се брзо згрн у.
Ноћас, децо, видох
кобн у звезду црн у.
Сад свак и ваш пех ар
пун вина и шал а
и млек а и мед а
нек а буде крупна,
мирисава лал а.
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Нек а вас веч ито
на цара вам сећа
Сад збогом, пат уљц и,
прат ил а вас срећа.
Пос ле овога цар је легао у трав у и зас пао вечн им сном, а мил ион и пех ара
из којих је народ пат уљак а на тој гозби пио испал и су им из рук у и павш и на ли
ваду прет ворил и се у мил ионе разнобојн их лал а. Пех ари с вином пос тал и су
црвене, пех ари с млеком беле а пех ари с медом жуте. И како су цветови бил и
висок и а пат уљц и сас вим мал и, они су се изг убил и у тој шум и цвећа и само се
над алеко чуо њихов плач за добрим, старим царем.
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Зашто путници певају

Ч

ујем да дец а мис ле како приче које им причам нис у истин ите, али то ја не
признајем. Јер да се све то није збиља догод ило, отк уд бих знал а? Додуше
бајке се не збивају у нашој зем љи, већ негде далеко, у крајевима у које ретко ко
одл ази. Ето и данас ћу исп ричат и неш то у што ће се мож да пос умњ ат и, али ја
тврд им да ће свак а реч бит и сушта истина.
Кад а је Бог створио свет и поглед ао га са своје вис ине, био је задовољ ан.
Све што је нуж но било, нал азило се у њем у. За жедне су тек ле воде, за гладне
бујал а пшен ица. На праведн ике је пад ал а блага роса, за греш не су бил и спрем
ни громови. Пом рч ин у ноћ и разгон ил а је месеч ина, а од дневне жеге штит ио је
хлад дрвећ а. По вел ик им шум ам а су за дец у већ биле пос ејане приче, само је
требало још да никн у. Ипак Гос под упита анђеле крај себе:
– Децо, да нис ам што сметн уо с ума? У вас су млађе очи, поглед ајте добро
доле, па ми каж ите, ако што недос таје.
Анђел и се нагн у да боље виде, али нис у могли примет ит и ник ак ав недо
статак, све им се чин ило у најбољем реду. Док долете најм лађи анђео и јави:
– Гос поде, заборавио си само да развијеш по зем љи стазе и путеве. Ево их
тамо у кут у стоје савијен и.
Поглед а Гос под и збиља: у кут у је стајало безброј путева и стаза, савијен их
као огромне трубе платна.
– Доб ро си то опаз ио, рече Гос под и пољуби мал ог анђ ел а. Хајд е одм ах
узмите свак и по јед ан пут или стазиц у и нос ите их на зем љу, те развијте где је
најп рече.
Тад а старији анђел и узму вел ике путеве, јер су бил и теш ки, а млађи узму
путање, и крен у на зем љу. Само за најм лађег није ниш та остало те он удари у
плач. Међут им, Гос под примет и да је остал а још стаз а мравов а, тан уш на као
конац и лакша од пау ч ине, па му рече:
– Не плач и, за тебе је остал а мрав ов а стаз иц а. Нос и је на зем љу и разв и
кроз ливаде и шуме. Пож ури се само, да ти остал и не измакн у.
Анђео узе заборав љен и кот урић и прхн у за остал им а. Убрзо их сус тиже.
Летел и су све два по два, као деца кад иду у црк ву. Пос ледњи у реду био је анђел
чић који је нос ио пужеву стазу, те он стаде крај њега.
Летећ и према зем љи анђел и су тихо певал и:
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Ево бел их скутова,
стазица и путова,
са прес тол а свог
шаље свет у Бог.
По врућ ин и и студ и
путоваће људ и,
свак и зем ље кут
обић и ће пут.
Кад су бил и близ у зем ље, прхн ул и су на разне стране: анђел и са широк им
глатк им путевим а спус те се у равн ице, они што су нос ил и крив уд аве крен у у
бреж уљкасте пределе, анђел и са уским стазама прхн у у планине и шуме, најм ла
ђи падне на ливаду а његов друг крај реке.
Они што су отиш ли у равн ице опазе како људ и лутај у изг убљен и у тој ши
рин и: нико не зна којим правцем да удари, да би отиш ао куд жел и. Газил и су
преко усева, по трњу, по коп риви. Видећ и то, анђел и брзо стан у да развијају је
дан од највећ их путева. Притом су пес мом себи слад ил и труд:
Равн и пут се одвија,
по дол ин и повија,
око младе травице,
и глогове живице,
и пшен ичне њивице.
Бел и пут корача
преко трња, драча;
не зна се где стаје,
не зна отк уд а је.
Развијал и су га сед ам дана и сед ам ноћ и, а Гос под се с неба задовољно сме
шио, јер су већ могли путоват и и бос и, пошто трња нис у газил и, и туђинц и, по
што нис у могли залутат и.
За то време су анђел и са стазама летел и по брдовит им предел има и шумама
и певал и:
Одави се, стазо,
одави се златна,
као труба платна.
Тобом ће да газе,
стазо моја млад а,
пас тири и стад а.
И чес то ће ноћу,
кад а нема света,
мед вед да се шета.
Кроз високе план ине, где не дол азе људ и, анђел и су прос трл и стазе за зве
риње. Јелен са стене их је чуо где весело певају и они:
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Брже, уски богази,
вук ће да вас погази,
брже кроз мрак зелен и,
сад ће доћ и јелен и,
из увале црне
дојуриће срне;
сад ће доћ и лис ице
са високе лит ице,
сад ће иза реке
дот рчат и зеке.
Негде кроз село одмотав ал а се сребрн а путањиц а за пуж а и безброј пута
се понав љал а кратк а пес мица.
Овуд, стазе дуж,
путоваће пуж.
Охо-хо-хо-хо,
мал и пуж ић го!
А најп ријатн ији глас у овом анђелс ком хору био је глас најм лађег анђел а,
који је донео на зем љу пут за мраве. Гос под је јед ва могао да чује његов у пес му
што се дизал а из високе траве:
Кроз разл ичак плав
путоваће мрав,
и кроз љут ић жут
ићи ће му пут.
И шумс ка ће трава
бит и пуна мрава,
и пољана свак а
пуна мравињак а.
Слушајућ и га Гос под се радос но осмех ивао. И тол ико му је мило било што
су анђел и на свом пос лу певал и, да је као успомен у на те дане рек ао да увек сви
путн иц и, и стари и млад и, и ноћу и дању, и у пољу и у шум и певај у. И тако је и
до данас остало: кад пут ују певају и бубе, и звери и људ и.
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пробуђени млин

Ц

еле зиме је млинар био беспос лен: мраз је залед ио прво воду у виру више
бране па онд а пол ако и цео поток, витла су прес тал а да се окрећу, млин је
прес тао да пев а. Млин ар је тад а зат ворио дрвене капке на прозорим а, добро
забравио врата и пресел ио се у кућ иц у где је обично провод ио зим у. Катк ад је
сил азио до млина да вид и да вамп ири и бау ц и нис у поот варал и прозоре или се
нас ел ил и на тав ан у. Они су се, разу ме се, веш то крил и од њега, те му се увек
чин ило да је све у реду: млин пок ривен снегом одм арао се од напорног лето
шњег пос ла, као омађијана ћутал а су витла, свуд је влад ал а мрт ва тиш ина. Сви
гласови су се бил и зам рз ли заједно с потоком.
Али већ пос ле Савин-дан а млин ар је почео да сањ а ноћу, мис лећ и ваљд а
стално о томе, да су нас тале поп лаве и стално му се чин ило да чује чекетање
витла уза само своје уво:
Чак а-чик а-чек а,
надош ла је рек а
кô бујица права,
а наш млинар спава,
спава као пањ
по васцел и дан.
Међут им то му се само прич ињавало; кадгод би одј урио тамо, било је све
по старом: преко вира ледено оглед ало, капц и на прозорима зат ворен и, у вра
тима дрвена реза. Зато једне ноћ и кад је нас тало право пролеће и кад су витла
збиљ а запев ал а громко, он је опет пом ис лио да је обич ан сан, окрен уо се на
друг у стран у и наставио да спава док већ сунце није отскочило. Али га тада трже
обес но хук ање поток а испод куће:
Хај-хај-хај,
млинару, устај!
Жита млин у дај,
отерај вамп ире
што с тавана вире,
посао у руке,
отерај бау ке!
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Поглед а млин ар кроз проз ор, кад збиљ а лед окопн ио и пот ок сав жут од
иловаче јури ка млин у. Пој ури и млинар тамо и из далек а још опази да су про
зори поот варан и а витла се бесом учно окрећу и с прс тију стресају читаве роје
ве кап љица које се блис тају на сунц у. Млинар пом ис ли да су већ сељац и дош ли
са житом па удвоји кораке, али их још не нађе крај млина. То је ветар само био
отворио прозоре и истерао зимс ке утваре из млина. Кад углед а млинара како
трч и, нес таш но га дочек а:
Хајде, хајде, стари,
зимс ке су утвари:
стара прија сова
и сто бау кова
и враг весељак
побегли у мрак.
Кад је млинар отворио рез у на врат има и ушао у млин, било је унут ра све
чис то, ветар је био поч ис тио праш ин у и пау ч ин у која се зим и нак уп ил а. При
јатн и мирис југовине лебдео је у ваздух у и све би било врло весело да жрвњеви
нис у вик ал и од глад и, шкрг ућућ и зубима:
Вод а кроз лед проби,
желуд ац нам траж и
зоби, зоби, зоби,
раж и, раж и, раж и,
и пшен ице бел ице,
кук уруза џак,
и јечма три торбице,
док не падне мрак.
Срећом су и сељ ац и бил и чул и хук у пот ок а и поз ив ањ е млин а те су пре
мрак а стигли с кол им а нат ов арен им кук ур уз ом и пшен ицом. Преко зиме су
бил и пот рош ил и све браш но и јед ва су чек ал и кад ће пролеће, да би опет могли
у млин. Зато су га још изд алек а раздрагано поздрав љал и:
Здрав, здрав, здрав,
млине у дол ин и!
певај само млад
и зови на рад.
Здрав, здрав, здрав,
мио си нам сав.
Певај само млад
и зови на рад.
И зас ул а су зрна пшен ице жрвњеве, те су прес тал и да вич у. Мирис браш на
се раширио око млина а сељаци су поседал и крај реке на сунце и радовал и се про
лећу пос мат рај ућ и како озим иц а ниче. Млинар је с времена на време изл азио
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да мало поразгов ара са својим старим пријатељим а, па се опет брзо враћ ао у
млин да надглед а млевење. А увече кад су сви отиш ли, нах ран ио је опет млин
кук урузом и тихо запевао своју млинарс ку пес му:
Пен уша се слап,
пен уша кроз жљеб.
Мирисаће хлеб,
жут иће се проја
у сто златн их боја.
Свуд је наоколо бил а тиш ина, само му је нек а птица отпевал а:
Квир-квир-квир,
отишао лед,
вод а се ковитла.
Чујте, пева вир,
пропевал а витла,
пропевао млин
и с њима млинар сед.
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пролећна киша

А

ко вел ик и наи ђу на ову прич у, мол им их да је не читај у, јер је пис ана само
за дец у. Кад деца не смеју читат и оно што је писано за старије, онд а ни они
нек а се не мешају у дечје приче. Уосталом ако и проч итају неће разу мет и: поне
ки догађаји се збив ај у само за мал иш ане, понеке личнос ти мог у само они да
виде и понеке реч и само они да чују и разу меју. Осим тога вел ик и су чес то до
садни због своје претеране бриге за дец у, па би почел и, кад прочитају ову прич у,
да се плаше да Боба, њен мал и јунак, није озебао, почел и би да се љуте на њега
што није прво узео кишобран па онд а изаш ао на пљус ак. Дак ле, само ви који
сте још мал и слушајте:
Боба је дечак од пет год ина. Његова мама, бак а и тата су прави дивови пре
ма њем у. И то Боб у, разу ме се, вређа. Чес то се попне на прс те и док аз ује сво
јој мам и:
– Вид иш, сад сам порастао кол ико ти.
Или стегне што игда може бак у за рук у и тврд и:
– Јач и сам од тебе.
Понек ад нап ућ и образе и сав зад их ан пос ле тога тера тат у да му призна да
је крупн ији од њега. А понек ад кад никога нема у соби, Боба трч и и виче:
– Вел ик и сам, вел ик и сам...
Све то је чул а Пролећна Киша па се реш ил а да учин и нек ако да Боба брзо
порас те. Мис лил а је кад мог у од њен их кап љи да трав а, дрвеће и усеви рас ту,
моћ и ће ваљд а и он. И јед ва је чек ал а кад ће проћ и зима па да се да на посао.
Тога априлс ког јут ра, кад је пош ла на зем љу, бил а је необично радос на, све
је скак ал а с ноге на ног у и добовал а:
Лева, дес на,
киша, град!
Боби ја ћу
право сад.
Лева, дес на,
киша, снег!
Поп рс каћу
њега свег.
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Чувш и топот њен их убрз ан их корак а цео свет је ист рч ао напоље да је до
чек а. Дец а су пој урил а на прагове, сељ ац и на њиве, реке искоч иле из корита,
жабе из бара, а киш ица је ишла све брже и све весел ије. Дошавш и пред Бобин у
кућу повел а је коло, у које су се пох ватал и сви што су се наш ли напољу, и маш у
ћи рук ама сви су запевал и киш ино коло:
Игра киша, скак уће,
крај ливаде, крај куће.
Поред зеца, миша,
игра коло киша.
Сви у коло грабе,
пужеви и жабе,
даж девњак и реч ица
и малена деч ица.
Боба се баш тада играо на поду железнице: чет воронош ке је јурио око стол а
и веровао да је брзи воз. Коло га измам и на прозор. Киша од радос ти поче још
ситн ије да игра и да га мам и напоље:
Бобо, Бобице,
изађи из собице!
Пад а киша рос ица,
пораш ће ти кос ица,
гус та као трава,
као клас је плава.
Бобо, Бобице,
изађи из собице!
Пораш ће ти прс тић и,
као млад и прут ић и,
а руч ице јаке
биће кô у баке.
Боба прво није хтео да пос луша киш у, али га је она све слађе звал а и он се
реш и да ипак ист рч и напоље, не би ли што пре порастао. Мама, бак а и тата су
спавал и уљуш кан и шумом пљус ка и он се иск раде на прс тима и ухват и се и он у
коло које је весело играло пред кућом. Киша га изљуби по образима, заг рл и га
и крете са својим колом низ улиц у певајућ и пред сваком кућом као додол а:
Иде киша с брега,
нос и до три стега:
јед ан млад а пшен ица,
друг и лис на шум ица,
трећ и брза реч ица.
Киша на праг лупа,
нос и до пет купа:
куп у слатког млек а,
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и мед а за лек а,
куп у рујног вина,
круш коваче свима,
и још куп у рак ије,
да се село нап ије.
А прозори су се свугде отварал и и свет изл азио да глед а прву киш у како ве
село игра пред прагом. И нико се није чуд ио што је прате дец а, потоц и, жабе,
мишеви, па чак понек и и старац и бак а. Боба је од свих био раздраган ији; кап у
је скин уо, да му кос а боље рас те, и пруж ио дланове под пљус ак, да му ојач ај у.
Мис лио је да ће кад се врат и кућ и, бит и већ сас вим вел ик и.
За то време се међут им пробуд ил а његова бак а па кад је видел а да га нема,
пој ури да га траж и. Редом је све познан ике питал а, али јој нико није умео да
каже где је Боба, јер је свак био изг убио глав у тражећ и свог син а или унук а.
И тек пос ле прил ично муке нађе га на пољан иц и изван град а где је играо коло
са кишом. Мад а се спрем ал а да га доб ро ист уче, тол ико се обрад ов а кад га
углед а, да га чак пољуби.
Хтео не хтео Боба се морао поздравит и тад а са кишом. Она се зат им попе
на бреж уљак и певаше му догод није ушао у кућу, да би лепо марш ирао:
Лева, дес на,
здрав и жив!
Биће Боба
као див.
Лева, дес на,
здрав и жив!
Биће Боба
као лав.
Биће Боба
мал и змај,
кад а дође
месец мај.
И збиља Боба је већ сут рад ан порастао читав у под лан иц у, а до маја ко зна
шта још може бит и.
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први корак

Н

ек и дан су цело вече решавал и Вељина бак а, мама, тата, тета, ујк а и чик а,
коме је Веља прво пот рчао. Бак а је љубоморно казал а: „Мен и је прво по
шао!“ Мама је још љубоморн ије примет ил а: „Мен и је прво коракн уо!“ Тата је
на то самоу верено дод ао: „Није него мен и!“ А тета, ујк а и чик а умало се нис у
око тога пос вађал и.
А ево ја ћу вам рећ и тајн у на чији је позив мал ишан учин ио свој први ко
рак, па иако вам се учин и невероватно, мол им вас да ми верујете. Уосталом деца
ће повероват и, а за одрас ле ме се и не тиче, јер не причам њима.
Тога дана кад је први пут коракн уо, био је Веља необично весео и нем иран.
Пружао је нек уда руке као да хоће да полети, а ногама је чинио покрете као да би
да коракне. Видело се, једном реч и, да му се дос ад ило да дуби на једном мес ту.
У соби је бил а скоро цел а родбина уживајућ и у пок рет има те живе играчке што
се узалуд труд ил а да коракне.
– Богам и ће он данас проход ат и, рек ао је тата и умиљато га позвао:
Ход и до стол ића,
зове тебе тата,
даће ти коњића,
дрвенога хата.
Па ће на коњићу
да те малог слик а.
Ђик а-ђик а-ђик а!

Али мал ишан у није било до јахања, па је остао крај стол ице за коју се држао.
– Ти не умеш да га зовеш, примет ил а је мама, и стал а да певуш и песму којом
га обично успав љивал а пруж ајућ и му рук у, да га охрабри:
Ход и, Вељо, ход и,
на мам ино крило:
свуд ти тако топ ло
ко на њем у било.
Кад одеш са њега
као птић из гнезда,
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чувал а те увек
добра божја звезда.
Али се немирк у није хтело тога трен утка на мамино крило па је само махн уо
руком не мич ућ и се с мес та.
– Ви сте још млад и, рек ла је бака, па не знате да га зовете! и лупкајући длано
вима она му се обрат и:
Ход и, Вељо, ход и,
зове тебе бак а!
Куп ил а ти јуче
пуно играчак а.
Пуно играчак а:
два вел ик а џак а,
куп ил а ти бак а.
Веља је пруж ио дес ну ног у, али је опет врат ио на мес то, не усуд ивш и се да
помакне и леву.
Тад а се нес трп љиво дигла са стол ице тета па пош ла по соби зов ућ и мал и
шана да за њом пође:
Ход и, Вељо,
то је лако,
путањица
није дуга,
де овако:
нога прва,
нога друга.
Ход и, Вељо,
пруж и шаке
па полет и
кô од шале.
Нож ице су
твоје мале
брзе, лаке.
Де пот рч и,
благо тет и,
не дод ируј
ногом тле!
Пруж и шаке
па полет и
тако: гле!
Он је пруж ио за њом руке као да ће збиља полетет и и одвојивш и се од сто
лице пао на под.
Тад а је, разу ме се, нас тал а вел ик а узбуна и страх. Сви су хтел и да га дигн у,
али је ујк а све растерао и он поново почео да га учи ходу, храбрећ и га:
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Трч и, Вељо,
ко је брж и!
За прст ујк у
чврс то држ и.
Ослон и се
на те ствари,
ако паднеш,
шта то мари.
Шта то мари,
ти ћеш стић и,
ујк а ће те
одмах дић и.
Ако гдегод
никне чвор,
шта то мари,
бићеш бор.
Бићеш бор,
бићеш здрав,
као стрел а
бићеш прав.
Дете се ујк ин им реч има глас но смејало, прет варало се да корача тапк ајућ и
у мес ту, али се ипак није усуд ило да пође.
Најзад је и чик а хтео да окуша срећу, па је стао да га зове:
Ход и, ход и,
немај страх а!
Даћу теби
два орах а,
два орах а,
два леш ник а,
Ход и, ход и,
зове чик а.
Јед ан орах
сав од злата:
да ти живе
мама, тата!
Друг и орах
од мерџана:
да ти живи
стара нана!
А леш ниц и,
камен драг и:
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да те чува
Гос под благ и!
И чик ин је пок ушај, међут им, остао без успех а: Вељ а се није усуђив ао да
крене даље од стол ице.
И тада кад су сви остал и престал и да га зову, угледа мал ишан код врата неко
друго дете, мало и лепо као и он, са бел им крил има на рамен има. Оно се сме
шило на њега и тихо га звало:
Пруж и ми рук у
и мирно ход и!
Анђео чувар
сад а те вод и.
За корак свак и ћу
нешто ти дат и:
на небо прхн ућу
и звезда збрат и.
Ухват ићу ти
бел и облачак,
аа сунца скин ут и
сребрн и зрачак.
Са дуге одмотат и
шарене пређе,
с месеца донет и
светлос ти смеђе.
Ухват ићу ти
и вет рић лак и.
Даћу ти понешто
за корак свак и.
Наједном је мал ишан пруж ио руке према свом малом анђелу чувару и сло
бодно се упут ио кроз собу сам. И њих двојица су трчал и скоро чет врт час а, од
једног угла до другог, играл и се жмуре, јурил и између зач уђене маме, баке и
остал их.
Али ово, разу ме се, знам само ја и ви којима сам исп ричал а.
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Разговор у мењачници

К

ад а мењачеви прс ти окретоше кључ на железним врат има касе, унут ра по
че жагор: шуштање читавих књига хиљад арк и и звонк и смех сребрног нов
ца. Тако је бивало свако предвече кад се новац нађе сам у свом кавез у. Развез у
се разговори, приче и сећања, јер нико у свом век у тол ико не дож иви као паре
идућ и из руке у рук у, из држ аве у држ ав у, из столећа у столеће. А у овој кас и о
којој вам причам било је новч ића чији је живот био необичн ији од живота нај
већ их лутал ица. Свако вече је понеко забав љао друштво својим дож ив љајима.
Овог вечера двадесетпетпарац, зван и прос јак, пош то банк ар зак ључа ме
њачн иц у, докот рља се усред касе почев да забав ља остале својом уобичајеном
пес мицом:
Сирот ињс ка ја сам пара,
прет урам се, промећем се
од прос јак а до хлебара,
од хлебара до пиљара,
од пиљара до сељак а,
од сељак а до прос јак а.
Певај ућ и овако он се нароч ито очеша о скупоцене хаљине хиљад арк и зна
јућ и да њих његово сиром аш тво и прос то одело неп ријатно дира. И оне дои
ста као да се трг оше од њег ов ог дод ира пов ук ав себи скут ов е, као што чине
увређене гос пође на забав ам а. Једн а од њих га поглед а преко рамен а и охоло
му добац и:
Ми смо фине гос пође
у хаљин и од свиле,
у рук ама гладн их
нис мо ник ад биле.
Ник ад нис мо леж але
на длан у прос јак а,
нис у нас се дотак ле
ни руке сељак а.
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Ове уображене реч и дочек а подругљив смех гроша и марјаша и тихо него
дујуће звецк ање осталог новца. Ситн ина и крупне паре нис у се много слагале.
Свак и час између њих је дол азило до сукоба баш као и између људ и. Зато мар
јаш назван Шило нас тави зач ик ивање. Знао је да хиљад арке не воле разговор и
приче о сирот им људ има па узе да прича о свом познан ик у оџачару:
Једног дана допаднем вам
у џеп оџачара
и останем сам у њем у
дуго, без другара.
Дрхтао сам у том танком
џеп у сав од зиме,
нисам имô да се играм
ни да причам с киме.
У зло доба у џеп дође
нек и стари грош,
глув чич ица, али добар,
сећам га се још.
Говорећ и ово стално је изазив ачк и глед ао гос пође у свилен им хаљин ам а
док једној опет не прек ип и па га усп ијајућ и прек иде:
А ми богме ник ад саме
јоште нис мо биле,
за самоћу нис мо знале
отк ако смо на свет пале.
И нас тав и тако да се хвал и свој им гос подс ким жив от ом, свил ен им, то
плим џеповима и у злато оков ан им кас ама у којима је боравил а, нароч ито ис
тич ућ и то да је увек бил а опкољ ен а гом илом исто тако отмен их гос пођа као
што је и сама. Ово брбљање и хвал ис ање дос ад и се неком полуд инарц у који је
познавао много деце и знао о њој пуно да прича. Приче о његовим дож ив љаји
ма биле су много омиљене. Чак су се и хиљад арке једном смејале кад је причао
како је запао у пробушен у звечк у неке бебе и како га је нек а девојч ица играјућ и
се случајно утурил а у нос. Па и сад а да би изм ирио паре које су се стале зач и
киват и, скак ућућ и с ноге на ног у, он узе да прича:
Украде ме од мам ице
једном неко дете,
па да би ме добро скрило,
под језик ме мете.
Остао сам под језиком
тако два-три сата.
У то доба из град а се
љут ит врат и тата.
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У забун и и у страх у
дечак ме тад, јао,
уз каш ик у топ ле чорбе
слатко прог утао.
Новац и не дочек а крај приче већ удари у смех, а наш нес таш ко се врат и на
своје мес то преврћућ и се преко главе.
Утом забав у ситног новца прек иде свита дук ата и наполеона. Они су кора
чал и краљевс ки заглед ан и нек уд у даљин у. Као да нис у ни примећ ивал и шта се
око њих збива. Уопште су се држ ал и понос ито, али без охолос ти, и нис у волел и
да причај у своје дож ив љаје. Овог вечера и на наваљивање осталог новц а јед ан
од дук ата поглад и своју златн у браду па мудрачк и мирн им гласом рече:
Ја сам дук ат старинс ки,
од сувог злата.
Био сам на прс тен у,
био око врата;
у дну винс ке чаш ице,
у комаду чес нице.
Блис тао сам у крун и,
и старих мачева
крас ио држ аља.
Стајао сам на длан у
три вел ик а краља.
Једном ме је давно
нек а рук а стара
спус тил а на икон у
Хрис та крај олтара.
И онд а наједном као да му се досад ило да говори опет поглад и своју златн у
браду и нас тави ход ање.
Тад а се појави стари наполеон. Њега је новац у тој кас и био проглас ио сво
јим царем. На клицање под ан ик а и он мораде рећ и нешто о свом живот у:
Видео сам свега
кроз свој дуг и век:
свак је радо глед ао
мој злаћан и сјај,
свак је радо слушао
мој смех и мој звек.
Знам срце у краљева,
жедн их трговаца,
срце људ и свих;
знам срце у добрих,
знам срце у злих.
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Пос ле свечаног царевог говора нас таде у мењачн иц и једно време ћутање.
Свак је био утон уо у мис ли о живот у и људ има. Ситн и новц и се сећал и с горч и
ном беде свог живота и живота сирот иње коју су познавал и. Неком старом ди
нару чак пођоше сузе и као за себе прошап ута:
У живот у ја сам се
наглед ао беде,
плача нас лушао –
људ и ми је жао.
Било их је који
у живот у ник ад
немадоше среће,
ни на длан у паре
од динара веће.
Било их је који
век су гладовал и
и плак ал и цео,
и који ник ад а
нис у прог утал и
чорбе гутљај врео.
Било их је који
ник ад нис у знал и
шта је праг и стрех а,
и из чијих уста
нисам чуо смех а.
Међ ут им овак во туж но распол ожењ е нов ац није мог ао дуг о да изд рж и.
Ова весел а браћа су волел а живот и забаву, па се опет већ пос ле некол ико часа
ка чу весело звецк ање и шуштање, паре се пох ваташе за руке и захори се пес ма:
У коло, другари,
новц и, нови, стари!
До двопарца марјаш,
до марјаша грош,
до њих помод арке,
гос пе хиљад арке,
и наполеон и
и динари још!
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Сан једне девојчице

Р

уж ица није ни слут ил а како је теш ко кад се мама разбол и. Није навик ла да
је вид и тако непом ичн у. Није навик ла да вид и мам ине руке нез апос лене.
Откако зна за себе, увек их је видел а где нешто раде. Сад стоје преко покривача
тако немоћне и бледе и јед ва се дигн у да принес у устима чаш у воде.
А Руж ич ине руч ице су још нејаке, не мог у да под игн у ни бок ал, не мог у да
ставе лон ац на ват ру нит и да донес у из шупе нар учје дрв а. Па ипак, она сад а
све ово мора да рад и. Чак је и на трг ишла да куп и пов рћ а, и далеко на друг и
крај да јави за мам ин у болест гос пођи код које она рад и. Како је мама некол ико
дана остал а без пос ла, сав је новац што га је држ ал а под својим узглав љем по
трошен и Руж а је морал а да иде и код сусед а да узајм и хлеба и млек а; а данас је
мам у био стид да је шаље опет, па су јел и само остатке хлеба забаченог по орма
ну. Зато је увече девојч ица бил а тол ико изн урена, да није могла да наточ и воде
на чес ми, ни налож и ват ре, те се дрем љива шћућури крај мам ин их ног у.
И тад а се догод и чудо. Бок ал са стол а отс как ута до чес ме, и пун воде врат и
се на своје мес то рек авш и Руж и:
Можеш, дете
мирно спат и,
ја ћу теби
помагат и.
Са стол а ћу
пос коч ит и
и вод ице
наточ ит и.
Ја ћу тебе
одмен ит и,
можеш, дете,
мирно спат и.
Руж а радос но пом ис ли како би добро било кад би се и ват ра хтел а сама да
залож и и у истом час у углед а како иверице и пруће уск ач у у штедњак, разг рћу
пепео са жиш ки говорећ и:
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Изађите, жиш чице,
из гом иле пепел а
да се соба заг реје,
па да буде весел а.
Буд ите се жиш чице,
да букнемо радос но
као сува слама,
да се дете огреје
и болес на мама.
Расп ретане се жиш ке заж арише и букн у весел а ват ра, па њен отс јај заи г ра
на зиду до пећ и. Руж и се учин и да се од пес ме огња мама разбуд и и опомен у је
да треба опрат и судове који већ два дан а нис у пран и. Али није требало да се
дете ни око овога муч и, јер се суђе узе само прат и звекећућ и:
Сви у чуду стаће
сад а да се крс те:
виљуш чица сама
пере своје прс те.
И каш ик а сама
мије своје длане,
да све буде чис то
кад а јут ро сване.
Лонац сам се пере
од главе до пете,
да своје руч ице
не упрља дете.
Кад а се опра, пос уђе се слож и у пол иц у, а метла искоч и иза врата, па зађе
да чис ти пратећ и се пес мом као вредна домаћ ица:
Сад ће тета-метла
собу да помете,
да руч ице гладно
не замара дете.
Тета-метла вешто
ђубре с под а скид а,
пепео с огњишта,
пау ч ин у с зид а.
Тета-метла сукњом
својом маше, брише,
да се мал а Руж а
не замара више.
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Кроз помет ен у и обас јан у ват ром соб у Руж а пођ е прем а сандук у где су
стојал и кромп ири да вид и има ли их још који па да укува за вечеру. Али је сан
дук био празан. Лежале су у њем у само сухе љуске црног лука и спарушене лиске
куп уса. Тад а зак уца неко на врат има и топао, непознат глас проговори:
Провири, Ружо,
кроз врата провири,
на праг у чек ају
сељац и-кромп ири.
Кад смо чул и да је
слаба твоја мама,
сузе су на очи
удариле нама.
Јавил и смо ово
крух у, грах у, цвек ли;
из газдиног џак а
тад а смо утек ли.
Руж ица се прво плаш ил а да отвори. Мис лил а је да се као вук у Црвенк ап и
как ав зао човек преруш ио, па хоће да је превари. Ипак је глад и радозналост са
влад аше те отвори. На праг у је стојало некол ико крупн их кромп ира и нес тр
пљив о лупк ал о ног ам а. Како им дет е отвори, пос как аше на пећ да се пек у и
пријатан мирис њихове опаљене коре исп ун и собу.
Сад а је Руж иц а имал а шта да веч ер а, али бол ес ниц а ниј е могла да јед е
кромп ире, и зато дете пође сусед и да опет заи ш те мало млек а. Међут им, тога
трен утк а зач у иза врата:
Отвори, Ружо,
овде лонче млек а,
за болес ну мам у
дош ло из далек а.
Одмах за овим јави се и трећ и гост:
Добро вече, Ружо,
ја сам бел и крух,
да немате хлеба,
јут рос рано чух.
Руж а отвори млек у и хлебу а пред врат има дот рча и здел а скорупа и зад и
хана рече:
Ја сам скоруп млад и!
Чујем већ пет дана
мама ти не рад и,
па дођох да јадна
не умре од глад и.
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Прос то се Руж а није могла нао т варат и све нов им и нов им гос тим а. На
праг у се свак и час чул и гласови:
Чук-чук-чук,
овде црн и лук.
Па брзо иза тога:
И са њиме лепа,
жута шаргарепа.
Соба је преп уна бил а поврћа, као да се сав трг у њу пресел ио. Ник ад а Руж а
у својој кућ и није видел а тол ико изобиља.
Међут им у свом углу мама зас тења и дете се пробуд и. Соба је хладна бил а,
судови неоп ран и, вод а ненаточена и нигде ни трага ни гласа од племен ит их го
стију који су дете у сну поход ил и.
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лепо је бити дете

П

о цео дан Мара вири проз плот свога дворишта у оближ њи парк. Далеко у
круг у где стоји пес ак дец а се играј у. До Маре доп иру звонк и, раздраган и
гласови. Чује се како звоне лимене кант ице на својим дрш кама, пуцкетају точ
кови кол иц а по пес ку и скач у лопте негде по утабаној стази. А Мара нем а ни
брата ни сес тре нит и как ве мале суседе, да би се с њима пои г рал а. И што је нај
горе, мама пол азећ и зак ључа кап ију, да дете не би само могло изи ћ и на улиц у.
Вири тако Мара проз пукот ин у плота и чин и јој се да чује како лопте ска
кућућ и дек лам ују:
Лепо ли је скак ат и
по узаној стази,
по трави се ваљат и.
Пази, Маро, пази!
А канте звецк ају:
Лепо се је брчк ат и
по чес менс кој вод и,
по пес ку се брљат и.
Ход и, Маро, ход и!

Кад се мама врати кући, јед ва одвоји Мару од плота. Понекад пок уша с дете
том да се игра, али не уме. Не знају то све маме. Кад је мала била, није то нау чила,
јер ни њу није имао ко да вод и на дечије играл иште нити јој је ко куповао играчке.
Ноћу кад се уморна иза сна тргне учин и се мам и као да у дет ињем дис ању
чује узд ахе:
Ја сам јоште сас вим мал а,
с децом бих се пои г рал а,
између цвећа на слобод и.
У игру ме, мама, вод и!
Пре нег о што пође на рад, мам а нађе понек у стар у ствар, да дет ет у буд е
играчка: пруж и му пробушени лонац или сиђе у подрум и изнесе зарђал и обруч
са бурета. Мара дрвен им пат рљком гон и неко време обруч по пок алдрм љеном
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двориш ту, али како нема довољно прос тора, обруч свак и час удари у зид, плот
или праг и прет ури се. Зато се она брзо задовољи својом играчком па се као чи
чак опет ухват и за плот и остане тако док се мама не врат и. А мам и се свак у ноћ
чин и како узд ише и мол и је да је одведе у парк међу дец у, па смиш ља кад а би то
могла учин ит и. Недељом истина и сиромаш не и запос лене мајке воде своју дец у
у парк, али се Мариној мам и која преко недеље код другог рад и тол ико наго
мил а пос ла у својој кућ и, да све то мора недељом да пос вршав а. Кад би иначе
опрал а и окрп ил а Марино рубље, кад би извет рил а и исунчал а кућу, поч ис тил а
и поп равил а све што се преко недеље упрља.
Али је дете свак и дан мол ило да га изведе у игру међу друг у дец у, те мама
једне недеље устаде рано, и узе да умотав а неке крпе од Марине старе хаљине
у чврс то клупче. Кад се Мара пробуд и, крај ње је стојал а крпена, црвена лопта
а обруч са бурета био је изрибан и светлио се као нов и крај њега стојал а нова
новцата пал ица одељана од младог прута. Сем тога је већ двориште било поч и
шћено и суш ил а се на јас ном сунц у иза куће Марина кош уља и чарапе.
Мама узе дете за рук у и поведе га у парк. Из њене коштуњаве, несавитљиве
шаке дет иња шач ица је свак и час клизил а и ситн и дет ињи корац и су јед ва сти
зал и мам у која је и у шетњи брзо корачал а. А у парк у је већ врило од деце. Песак
у круг у је лич ио на огроман шарен мравињак. Мама седе на прв у клуп у бојећ и
се да Мара не пожел и сјајне и звонке куповне играчке деце што су се у вел иком
круг у играл а. Гонећ и међут им свој гвоз ден и обруч дет е се брз о нађе тамо и
стаде очарано. Около су трчал и дрвен и коњић и, црвен и, жут и и плави. Зајап у
рене девојч ице пун иле су пес ком своје канте. Светла лиц а гумен их лопт и по
скак ивал а и ваљал а се по трави. Јуриле су све врс те точкова и кол а. И Мари се
чин ило да се све те играчке и деца у хору веселе:
Лепо ли је дете бит и,
дан у игри провод ит и,
и имат и лопте нове
и коњиће и точкове.
Мара се заглед а у белу девојч иц у што је у наручју држ ал а огромн у лопт у и
возил а у кол иц има лутк у. Било би тако лепо пои г рат и се лоптом која уме да от
скаче. Марин а је истин а, бил а вел ик а, али где би пал а, ту би се и заус тавил а,
чин ил а се нек ако болес на и уморна. Бел а девојч ица утом своју лопт у исп ус ти и
Мара пот рч а да се њоме мало пои г ра. Под руч иц ам а осет и глатк у елас тичн у
гум у и учин и јој се да држ и неко живо биће које дише. Али та је радост бил а
кратк а. Бел а девојч иц а се устрем и и оте јој свој у играчк у. На стази су стајал а
без гос под ара кол иц а нат ов ар ен а пес ком, и Мара хтед е да их мал о пров оз а.
Али само што је три корак а корач ил а, појави се румен и дечак и узе јој их. Она
онда угледа на клупи лутк у коју је мерил а досада јер се њена сопственица преда
ла грађењу куће од песка. Било је необично слатко држат и порцел анску, у свилу
обу чен у, лутк у; међут им неч ије је руке ист ргоше из Марин их рук у: чувариц а
девојч ице се бојал а да је Мара не пок вари.
И так о чег а год би се дот ак ла отим ал о јој се, а окол о су играчк е у хор у
звецк але:
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Лепо ли је бит и дете:
што жел ите, то и смете;
куп ују вам мама, бак а
сваког дана играчак а.
Мари се све то тол ико туж но учин и, да удари у глас ан, горак плач. Мам а
дот рча узе је на руке и однесе на клуп у далеко од главног круга. Желећ и да је
развесел и она јој пок азиваше како се и њеном лоптом може лепо играт и бацају
ћи је увис и дочек ујућ и је у руке, зат им јој показа како и њен обруч може далеко
да се кот рља а да не падне.
У близин и су се играл а још нека деца чије играчке су као и Марине биле до
маћа рукот ворина и старе у подрум бачене ствари. То су биле шоље без дрш ке
и окрњене тацне, слом љене маш ице и виљуш ке, разн изане, разне боје и обл ик а
ђинђуве, крпене лутке и лопте. Девојч ица што се играл а штипаљком за рубље и
шољом без дрш ке пруж и Мари шољу позвавш и је да струж у пес ак из јарк а по
крај стаз е. То Мар у утеш и, јер се на шољи смејал а нек а беба а штип аљком се
могло врло добро чеп рк ат и по зем љи. Ускоро се њима двема придруже и друга
дец а са својим крњ ав им играчк ам а и нач ин и се вес ео жаг ор као и у вел иком
круг у. Дечац и копајућ и старим кутлачама нач ине читаву кулу од песка а крпане
лопте као да добише мал а крил а у рук ам а вес ел их девојч иц а. Чак је и понеко
дете из вел иког круга остав љало своје лаковане играчке и прил азило дец и што
се играл а око Маре.
А мама је ослуш кивал а како нед алеко иза грања звецк ају лимене кант ице:
Лепо ли је дете бит и,
дан у игри провод ит и,
и имат и лопте нове
и коњиће и точкове.
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прича о кући

М

ат и љут ито утера Мил ана у собу и заповед и му да легне. Напољу је нес но
сна врућ ина и она се плаш и да га не ухват и сунчан ица, ако буде трчао по
сунц у. Њем у уосталом и није до трчања, него би хтео да иде да помаже радн и
цима на кућ и што се зид а у њиховој улиц и. Он, још пет дечак а и једна девојч и
ца већ петн ае ст дан а одл аз е тамо кришом од род ит ељ а који им то забрањуј у
плашећ и се да се не ударе, да им се опек а не сруш и на глав у, да се не исп рљај у.
Али они ипак успевају по час или два да отрче на грађевин у а да их не примете.
У собу улази лупа зид арс ких чек ића:
Чук-чук-чук,
сад се граде врата!
Нек а нема хлеба,
док нема заната.
Чук-чук-чук,
сад се прозор зид а!
Ко што град ит не зна
нек беж и од стид а.
Мил ан у лупа срце. Брзо прил ази прозору и диже зас тор. Тал ас светлос ти
му прво засен и очи, зат им углед а нек у дец у где трче улицом и притом ударају у
бетон потпет ицама радујућ и се што мог у да га удубе. Жене спуштају завесе по
околн им прозорима, да жега не уђе у собу. Старији прол азниц и иду уским хла
дом поред кућа, све један за друг им као при марш ирању. Чак и куч ић и и врапц и
беже са сунца у хладовин у.
Нед ал еко од Мил анов е куће је кућ а што се зид а. Зид ари су је облож ил и
гред ама и дас кама, да би лакше на њој рад ил и, те лич и на нек и огромн и сандук.
Јед ин и они се прже на жези, јед ино је око куће која се град и шумно у тај врел и
под невн и час. Доле у призем љу грађевине дечак вид и некол ико зид арс ких по
магач а, млад ић а који тов аре опек у на диз ал ице. Они и све око њих пос уто је
црвен им прахом печене зем ље. Дечак жудно слуша како куцају чек ић и у рук а
ма зид ара, како пљес ка малт ер и кратко, пос ловно, разг ов арај у људ и на том
огромном чудовишту што се зове петос пратн ица.
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Ево га долази њен сопственик. И њем у је много врућ ина. Стао је у хлад куће
преко пута и гледа како посао напредује. Њем у се чини да момци што слаж у опе
ку на дизал ице не раде довољно брзо, али просто не може да пређе преко сунцем
упаљене улице и даје им знаке рукама да мало живље раде. Собом је довео пса, ра
дозналу животињиц у која свугде вол и да забоде своју њушку, али ни он се сада не
миче из хладовине: исп лазио је језик и сањиво гледа људе који ходају око зграде.
Подне је. Преду зимач сил ази са скел а где се морао малочас попет и. И рад
ниц и се спуш тај у да ручај у. Они сед ај у у хлад скел а и околн их кућа и ломе ве
лике ком аде свежег градс ког хлеба, как ав сељ ац и једу само о вашарим а и кад
носе штогод на трг у град. Глед ајућ и их Мил ан у је мало лакше, не осећа се крив
што сед и у соби. Зат им и он трч и да руча, да би био слобод ан кад и зид ари.
Око три час а он неопажено изл ази на улиц у где га већ у сенц и неке кап ије
чек ај у остал и дечац и и девојч иц а. Около је све пус то, род итељи још спавај у и
дечац и слободно дол азе на грађевин у. Зид ари им са скел а радосно маш у руком.
Дец а већ знај у свој пос ао. Тројиц а одрас лијих деч ак а иду на зграду, тројиц а
остају доле да помаж у товарит и опек у, а девојч ица стаје у сенк у да чува страж у.
Њена дуж ност истина није много теш ка, али је одговорна: будно мора пазит и
да се улицом не јави који род итељ, и ако кога опази, мора звизнут и својим дру
гарима да се склоне.
На зград и одједном још више оживи. Дец а се радос но довик уј у, а зид ари
поч ињу да певају. Деца су их опомен ул а на завичај, на пород иц у и рођаке. Сећа
ју се својих мал их, јадн их кућа, разбацан их по врлет има херцеговачк им, црно
горс ким и македонс ким, а наоколо је море огромн их, вис ок их зград а. Зид ар
Македон ац коме Мил ан пом аже пок аз ује му руком некол ико вел ик их грађе
вина на којима је рад ио. И наједном сетн им гласом поч иње да пева:
Македонс ка кућо нис ка,
малене су твоје очи,
лас та ти под стрехом
гнездо тис ка,
петао на те лако скоч и.
А као одговор на његову пес му јав ља се зид ар Митар још сетн ијим гласом:
Моје старе кровињаре,
пометале све шубаре,
шубаре од сламе, сена.
Рас ту крај њих бор и смрче.
У дроњице обу чена
по дворишту деца трче.
Па се опет све ућут а и чује се само луп а и смех деце. Лиц а зид ара већ су
свик ла на сунце и не зноје се, али су сви деч ац и у голој вод и. Само они то не
опаж ају. Горд и су што мог у не тражећ и ник ак ве наг раде да олакшају труд рад
ниц има. Мал и Пера снаж но меша малтер пок ушавајућ и да се сет и пес ме зид а
ра Марк а, али не може да отпева више од првог стих а. На то Марко трен утно
остав ља посао па заг рл ивш и га пок азује му како се пева:
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Кућо моја од дрвета,
сред план инс ког краја гол а,
мирише у теби смол а,
исп ред тебе паш њак цвета.
Моје руке тебе праве,
а под твојим кровом живе
деца моја, овце, краве.
Пера нет рем ице слуша пес му кој у је тол ико пута слушао. Утом се доле на
улиц и чује глас ни говор газдин и у исто време девојч иц ин звиж дук. Сва се деца
брзо нађу заједно у сутерен у и вире кроз дас ке. Пред кућом газда разговара с
оцем дечак а Живк а, који би хтео да најм и стан за јесен и год и се. Живко је уз
буђен. Мис ли како би лепо било да стан ује у собам а за чије је зид ањ е својом
руком товарио опек у и мешао малтер. Остал и дечац и му завиде, сви би лис том
хтел и да се преселе у кућу, у кој у су улож ил и мало свога труд а. Сви будно слу
шају како ће се сврш ит и погодба између газде и Живковог оца, али они сад хо
дај у под аљ е улицом и њих ов разг ов ор до деце не доп ире. Тад а се зач ује глас
старог Црногорца који је слушајућ и њихово погађање понос ито запевао:
Кућо моја од камена
од темеља до слемена,
сунце у те ваздан глед а;
у теби је род ио се
мој син и ја и мој дед а.
Кућо моја усред стења,
крај план инс ке бис тре воде;
код нас нико кров не мења:
сви умиру где се роде.
Живков отац одл ази. Дечац и се опет из подрума пењу на грађевин у, а де
војч ица иде на страж у. Опет се чује довик ивање зид ара, пок лич и деце, све док
не падне вече и она гладна као вуц и не појуре на вечеру.
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Мали столар

У

, Јов анов ој улиц и има стол арс ка рад ион иц а. Дуг а, сив а кућ а прос тран их
,прозора.
Идућ и у школу и враћајућ и се Јован је увек зас тајао, нас лањао нос уз окна и
пос мат рао шта се унут ра рад и. Нек ак ав црн, благог лица човек сед и за столом
крај прозора и црта. Два млад ића чине пок рете сличне вес лању прел азећ и рен
детом преко дуг их дасак а. Око њихових ног у пад ају млечно беле спирале којих
је пуна цел а рад ион ица. Јован би хтео да утрч и унут ра, да легне у ту лак у шаш у,
да се крије у њој. Далеко у углу неко премаз ује кух ињс ки дол ап светлозеленом
бојом. Њен свеж и мирис необично је пријатан Јован у. Сећао га се с времена на
време и у школ и на часовима. О овој својој нак лонос ти према стол арс ком зана
ту чес то је говорио друговима и род итељима.
Немојте се с неповерењем смеш кат и. Он је био најбољи учен ик у другом
разреду гимназије. Могао је да учи за учитеља, за свештен ик а, за офиц ира, али,
ето, он је желео да буде стол ар. Кад би сврш ио зад атке и легао да спава, сањао
би како ће пос тат и најс лавн ији стол ар у граду. Сад а су већ две год ине како је
на занат у, у оној дугој, сивој рад ион иц и из своје улице. Весело као по сухом ли
шћу гази по стругот ин и и шаш и. Мајс тор му је већ дао засебан угао у рад ион и
ци да тамо смиш ља своје нове обрас це за столове, клупе и играчке, о чем у је то
лико сањао.
Нед авно је Јован нап равио пајаца на точк ић има које се, кад га вучеш, пре
врће преко главе. Као как ав мађион ичар мал и мајс тор је грдећ и га говорио:
Бићеш диван мал ишан,
бићеш смешан гол ишан:
руке ће ти бит и
од нож ица дуже,
ноге ће ти бит и
од руч ица уже.
Свакога трен утк а
мењаћеш ми став,
ко гуд ало крив,
као стрел а прав,
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гимнас тик у рад ићеш,
мад а нис и жив,
стол ич ице ти.
Једном дође мајс тор из град а и јави да је нек а прод авн иц а играчак а нару
чил а стот ин у так вих пајац а как вог је Јов ан нап равио и више нових образ ац а
намештаја за собе и кух иње лутак а. Није се исп лаћ ивало рад ит и ове ствари, јер
су творн ице по далеко нижој цен и давале играчке, али је мајс тор волео дец у и
Јов ан а, па је прим ио нар уџбин у и прис тао да те играчке грађене руком да по
творн ичкој цен и.
Ово је мал ом стол ар у дал о још више пол ет а, па још истог дан а стад е да
смиш ља шта би нов о изу мео. Већ кроз некол ико час ак а вес ел о пљес ну рук а
ма, узе мек у липов у даш чиц у и стаде је резат и. Никоме није дао да завири шта
рад и, али су његови старији другови погод ил и чим су га чул и где мађион ичар
ски шап уће:
Стол ице у свет у многе
на чет ири стоје ноге,
понек а на три;
на пет ног у стајаћеш,
стол ич ице ти.
Глед аће те кроз прозоре
деч ица од ране зоре
и сав друг и свет,
дивиће се стол иц и
на нож ица пет.
Посао је ишао муњевитом брзином: кад се нешто вол и, брзо се рад и. Саг ра
дивш и стол иц у, Јов ан је сак ри у орм ан за алатке. Онд а одм ах узе да дељ е не
кол ико друг их даш чиц а. Дотле није видео међу играчк ам а ђачк у клуп у, па је
хтео он да је нап рави. Кад су даш чице бил е гот ов е, узе да их леп и тутк алом.
Млад ић који је близ у њега бојио нек и сто ослуш кив аше са ужив ањем његове
узбуђене реч и:
Ти ћеш бит и клупа
за пајаца глупа,
клуп ица шарена,
клуп ица малена.
Нац ртане биће
свуд по теби књиге,
пајац из њих учиће,
већ не бери бриге.
Нац ртане биће
златна пера свуд а,
њима пајац писаће –
видећете чуд а.
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Мајс тору није хтео одмах пок азат и шта је све смис лио нас тавивш и и иду
ћих дана да разм иш ља шта би се још могло, међу играчкама од дрвета нач ин ит и.
Тако се сет и дрвене колевке своје мале сес тре, колевке как ву код друг их беба
није виђао. На висок им ногарима нише се дуг уљаста, од прућа исп летена корпа.
Нач ин иће и за лутке неш то слично томе. Ево, већ је узео да црта како ће нова
играчка изгледат и. Црта и прат и се песмом као и свак и ко свој посао вол и:
Садељаћу колевк у
од дрвета борова,
биће она пос теља
пајаца и лутак а,
тих невин их створова.
Златом ћу обојит и
на колевц и рубове,
а пурп уром нож ице,
нож ице и стубове.
Мреж у ћу јој исп лес ти
све од влакна ликова.
Сама ће се њих ат и
колевч ица њихова.
Цртеж је сад готов и акварелом обојен. Мал и стол ар је задовољ ан. Већ је
сутон и он се весело спрема кућ и. Зачеш љава прс тима смеђу раст рес ит у кос у,
став ља качкет и упут ивш и се улицом задовољно на сав глас пева:
Мален и стол ар сам ја,
цео град мене зна.
Играчке град им малене,
златне су руке у мене.
А на прозор ист рчавају да га чују мајке чија су деца лења, па нит и уче нит и
хоће на занат. Поз драв љај у га пријатељс ки шег рт и с друг их заната, па и сам и
мајс тори. Весело му домах ују његови нек ад аш њи другови гимназис ти и зову га
да их који пут посет и. Код куће га раш ирен их рук у дочек уј у сес тре и мајк а за
питк ујућ и га да није уморан и шта је ново тог дана нач ин ио.
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на вршидби

Ј

ут рос је село Забрд иц у проб уд ил а необичн а хук а и подвик ив ањ е. То се уз
оком ит и сеос ки пут пел а вршал ица у њив у на врх у брега. Од умора је то же
лезно чудовиш те стењало и хуктало, а људ и су га као живо биће бодрил и, тап
кал и по точковима и појас има. Дец а су около опт рчав ал а желећ и да помогн у,
међут им су само сметал а јер су се радн иц и свак и час о њу сап литал и. Нис у то
бил и само унуч ић и дед а-Милоја, домаћ ина њиве на којој се врло, већ дец а це
лог сел а која су отк ако се вршал ица у селу појавил а прос то помахн итал а селе
ћи се заједно са њом из њиве у њив у. Прат ил а је вршал иц у и чета радознал их,
просјака и намерника, а јата птица су над њом узбуђено летела. Свима се чинило
да је празник, иако је све чек ао вел ик и посао.
Кад се поворк а испел а на њив у, млад ић и су се хит ро попел и на крс тине,
иск ус нији радн иц и стал и су око вршал ице да убац ују у њу сноп ље и збирају џа
кове овејана зрна, а дец а се сад помак ла у крај уплаш ивш и се готово од клепа
тања њен их точкова и решета. Нис у могла да схвате како може нешто што није
чов ек нит и икак ав живи створ да тако брз о рад и. А како се тек зач уде кад та
чудна справа весело подвикн у:
Помаж ите, дечац и,
биће беле пшен ице
двес та и два џак а
да вам мес и бак а
леп иње и пите,
да будете здрави,
да будете сит и.
Осврн у се бојаж љиво око себе глед ајућ и шта би могла да помогн у: виле су
биле претеш ке за њихове руке, крс тине превисоке, а решет има вршал ице ода
кле су овејана зрна испадал а нис у се смел а примаћ и. Она то виде па посаветова
збуњене мал ишане:
Брже, децо моја,
брже, жива бил а,
сак уп љајте клас је
што пад а са вил а.
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И збиљ а, скоро са сваког сноп а је исп ад ало клас је а радн иц и нис у имал и
времена да се саг ињу и да га диж у, те су по њем у газил и као по обичној слам и.
Мал ишан и се сад а даду на посао. Као у ват ру утрчавал и су хит ро међу ужурба
не радн ике и спас авал и клас по клас. Млад ић и којима су се због тога врзмал и
око ног у љут ил и су се и терал и их, али они на то нис у обраћал и паж ње јер их је
вршал ица стално бодрил а:
Живо, децо, живо,
биће слатко мливо
имаћете хлеба
меког као неба
и погаче беле
год ин ице целе.
Сви сноп ић на раме
биће нове сламе
ко од сувог злата
двес та и три хвата;
стераће вам маме
пос тељу од сламе.
Мал ишан и се нис у дал и много мол ит и. Они су иначе желел и да помогн у,
а сад још кад их је она тако храбрил а њиховој вредноћ и није било краја. Њена
радосна, црвена боја и њено расположење ослобод ил и су дец у и већ су јој смело
прил азил а као как вом пријатељу. Завиривал а су у њене чељус ти одак ле је куља
ло зрнев ље, прил азил а близу точкова и кајиша који су се бесом учно окретал и и
завидел а људ има што су убац ив ал и снопове међу њене жељезне зубе. А она је
хуктал а, све редом бодрил а на рад и гон ил а на пес му:
Нек а се и пева,
кад се вредно рад и!
Запевајмо слож но
раден иц и млад и:
Хој-хој-хој,
домаћ ине мој,
дај ручак за мобу,
од слан ине чорбу
и злат иц у проју
и леп ињу коју,
да њиву до ноћ и
овршемо твоју.
Песма и помисао на ручак који су редаре требале ускоро да донес у још више
су орас пол ож ил е моб у. Мах ал е су дев ојке и млад ић и бел им крил им а својих
рук ав а, узнос ил и су вил ам а вис око над глав ом златне снопов е, све гуш ћим
млазом се зрнев ље лило у џакове а златне варн ице плеве пеле се високо у небо.
Са свих крајева села људ и су посмат рал и тај ужурбани мравињак и ослушкивал и
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хук у вршал ице крс тећ и се зах вално. Осећал и су се као на служби божјој, што
увек бива кад Бог богатом жет вом благос лови нек и рад.
Тог часа су се на њиви појавиле ред аре носећ и на обрам ицама ручак. И док
су оне у хладу круш ке пос тав љале, вршал ица је као гос тољубива домаћ ица по
зивал а сваког ко наи ђе:
Ви путн иц и, намерн иц и,
ако вам је понес тало
у торбиц и хлеба мало,
на њиви се данас деле
од новога жита беле
дел ињице, погач ице,
за путн ике
и за птице.
Ослуш нуше зач уђено шеве њене пос ледње реч и и гле, она сад а позва баш
њих, распеване становн ике узрел их њива:
Сад на ручак и ви шеве,
ево зрна испод плеве;
ево зрна остал а су
у понеком палом клас у;
ваљају се разас ута
крај камена, украј пута.
Сад на ручак препел ице,
пуно клас ја и пшен ице
прос уло се врх зем љице.
Полет ите и ви вране,
нек а класа не остане,
да и ваша војс ка црна
наједе се данас зрна.
Тако је вршал ица звал а на гозбу, и кад су радн иц и и деца поседал и под кру
шку да ручају, птице са свих страна нагрн у на прос уто зрневље и класје. Случајно
нико није примет ио два сеоска прос јака где жудно из прикрајка њиве посмат ра
ју како радници слатко једу. Само их је добра и чудна справа опазила и повикала:
Хајте, браћо, убож ари,
без кућ ишта, млад и, стари,
сад се деле божји дари!
У празник жита да сви су сит и,
нико не сме глад ан бит и.
Тада су се и редаре и домаћ ин сет ил и тих јадн ика па довел и и њих за зелен у
трпезу на којој се пушио хлеб умешен од новог брашна. А све је наоколо, под вре
лим авг устовским сунцем, мирисало на онај слатк и и топ ли мирис тек овејан их
зрна и нове сламе.
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ДЕЧЈА СОБА

Позориш ни комад за дец у

ЛИЦ А:
Мат и
Отац
Прва девојч ица
Друга девојч ица
Први дечак
Друг и дечак
Пат уљц и који нис у хтел и јес ти
Пат уљц и који нис у хтел и спават и

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Прва слик а

I
Дечја трпезарија: нис ки сто, мале стол ице. На зиду
у дну слике увел ич ан их мрави и лепт ира како једу.
С друге стране слика закрж љалог детета како гура од
себе јело, с треће стране слик а здраве, румене девој
чице како с уживањем једе (или пије млеко). Сутон.
Упаљена светлост.

Мајк а

(Износ и зделу на већ пос тав љен сто. Пос уђе, стол
њак и стон и убрус и су шарен и. Ставивш и зделу на
сто и почевши да сипа јело у тањире мајка виче)
На вечеру, деч ице!
Ето топ ле чорбице
од телеће јет рице.
II
(Из врата с десне стране без много журбе улазе две де
војчице и два дечака).

Прва девојчиц а и први деч ак
За вечеру још је рано!

Друга девојчиц а

(Пућ и се)
Ја од ручк а још сам сита.

Други деч ак

Зовеш увек да се једе
кад се мен и нешто чита.

Мајк а

Без причања много
голубић и млад и,
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иначе ће јело
да вам се охлад и.
(Деца, сед ају за сто, мешају незадовољно каш ик ама
по тањиру).

Прва девојчиц а

Сувише је чорба врел а.

Друга девојчиц а

(Кушајућ и јело као да је отровно)
И сувише слана!

Први и други деч ак
Ух, јел и смо исту чорбу
и пре пет-шест дана!

Отац

III

(Улазећ и из врата у дну, узнем ирен)
как ва је то опет вик а!
Жел ите ли да вас прутом
терам јес ти?
(Утучено)
Увек, ето, иста слик а.
(Изл ази на лева врата)

Отац

(Заповедн ичк и)
Да је свако пос рк ало
до пос ледње кап и
из свога тањира!

Мајк а

(Враћа се с новом зделом)
Голубић и, ево млад их,
пржен их кромп ира.

Отац

(Мајк и, упут ивш и се врат има одак ле је изашао)
Јави само ако које
не усх тедне јес ти.

Први и други деч ак

IV

(Чим отац изађе, само тиш им гласом него малочас)
Кромп ири се ови нешто
исувише беле.
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Прва девојч ица
Мајко, ја бих хтел а пире.

Друга девојчиц а

Ја не вол им
кромп ириће целе.

Мајк а

Волел и не волел и,
има да се поједе
све, из свију здел а.

Први деч ак

Јел и бис мо радо ми,
само кад би било
как вих друг их јел а.

Мајк а

(Љута више их не гледа, седа у наслоњачу и придрема).
V
(Враташ ца на кам ин у се Утом отре и улет и у трпеза
рију некол ико пат уљак а. Деца се забезекн у, нек а ра
шире руке, устан у иза стол а. Мајк а већ спава).

Први пат уљак

Чујте шта ћу рећ и сад!
Јес ти ни ја
нисам хтео.
Грашак ми је
био врео,
пас уљ опет
био шарен,
па сам вечно
осто мален.

Други пат уљак

Мен и спанаћ
беше љут,
куп ус опет
много слан,
па сам зато
смањиво се
свак и дан.

Трећи пат уљак
Чорба мен и
беше житк а,
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а кељ, децо,
одвећ жут.
Рад ио је
свак и дан
тат ин прут.

Сви пат уљци
Памет нам је
бил а плитк а!
Памет нам је
бил а плитк а!

Друга девојчиц а

(Трећем пат уљк у)
А једеш ли сад, чик ице?

Трећи пат уљак

Једем богме, девојч ице,
ал’ сад а не вред и,
не рас те се кад се
отпочне да сед и.

Дец а

(Једно по једно, враћају се за сто и поч ињу журно да
једу. Пат уљц и се хват ај у за руке и играј у око стол а
певајућ и)
Ми смо криви
што смо мал и,
ник ад нис мо
вечерал и
док нас нис у
тук ли.
Ми смо криви
што смо суви,
правил и се
да смо глуви
кад су нас
за сто звал и.
Ми смо криви
што смо мал и,
ми смо бил и
неваљал и
па смо сад
пат уљц и,
ситн и човеч уљц и.
(Тако певајући патуљци полако изађу опет кроз камин.
Зау зета јелом деца то скоро и не примете)
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Мајк а

(Прене се, приђе столу и сва зад ив љена радос но)
Гле,
први пут у век у
појел и сте све?

Дец а

(Пос кач у иза стол а, заг рле и у глас)
Јес и ли видел а
Оне људе мале
што су овде бил и?

Мајк а

(Скуп љајућ и пос уђе строго)
Как ве људе мале,
ман ите се шале!
Већ се пои г рајте
па да ми спавате.
(Упут и се врат има).

Дец а

(Трчећ и за њом сва у глас)
Имал и су браде!
И шиљате капе!
И ципеле мале!

Мајк а

(Осврће се)
Ман ите се шале!
Завеса
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Друга слик а

(Спаваћа соба. Полутама. Светлост зас трта плавим.
По зидовима слика деце како спавају. На једној слици
веверица или која друга звер у пос тељи. Деца седе у
пос тељама, врте се, отк ривајућ и се).

Прва девојчиц а
Мен и се не спава.

Први деч ак

Мене бол и глава.

Друга девојчиц а

(Зевајућ и)
Баш су ноћ и дуге.

Други деч ак

(Скач ућ и из пос теље)
Да играмо шуге!)

Први деч ак

(Скач ућ и такође)
Не, боље је жмуре.

Прва девојчиц а

(Са страхом поглед ајућ и на врата)
Може доћ и мама.

Друга девојчиц а
Онд а благо нама.

Мам а

II

(Ошкрине врата, па спазивши дечаке ван постеље уђе
и прекорно)
Опет не слушате.
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Први деч ак

(Збуњено)
Устал и смо бил и
да пијемо воде.

Друга девојчиц а
Мене стално нешто
из узглав ља боде.

Мајк а

Мук а увек, децо,
с вама, мук а права,
да се одмах спава,
а ја ћу чек ат и
док ле не пос пите.
(Деч ац и се враћ ај у у пос тељ е. Мат и све редом по
крива, зат им сед а крај сточ ића и чита. Деца поч ињу
тобож дубоко да диш у. Она тад а изл ази на прс тима
бацивши још једном поглед да вид и спавају ли. Неко
лико часова пос ле тога)

Први деч ак

III

(Скид ајућ и пок ривач)
Од врућ ине
сав сам се скуво.

Прва девојчиц а
(Трљајућ и очи)
Мене сврбе очи.

Друга девојчиц а
Мен и звон и уво.

Први деч ак

(Усп рав љајућ и се у пос тељи другом дечак у)
Да вид имо ко ће
под аље да скоч и.
IV
(Утом лупне прозор, иза беле убране завесе појави се
некол ико човеч уљак а тихо певајућ и)
Ми смо криви,
што смо мал и,
ник ад нис мо
ми зас пал и
док нас нис у
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пред сан тук ли.
Ми смо криви,
што смо мал и,
што смо бил и
неваљал и
па смо сад
пат уљц и,
ситн и човеч уљц и.
(Сва их дец а глед ај у радознало. Друг и деч ак сед а у
пос тељу од чуд а)

Први деч ак

(Готово чик ајућ и)
Мен и се не спава!

Први пат уљак

Не хтеднеш ли
спават и,
остаћеш пат уљак,
мален човеч уљак
и кад будеш стар
биће као сламке
руч ице ти танке,
нож ице малене
биће ко у мене
и кад будеш стар.
(Деца се чете око пат уљак а, радознало слушајућ и)

Трећи пат уљак
Једном сам вам ја
био двап ут већ и
него што сам сад.
Ко ви ни ја тад
нисам хтео лећ и
па пос танем мален
као што сам сад.

Четврти пат уљак
Једном сам се и ја
од врућ ине куво,
сврбеле ме очи,
звон ило ми уво.

Пети пат уљак
Једном су и мен и
биле ноћ и дуге,
умес то да спавам,
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играо сам шуге,
пио ноћу воде
и причао да ме
пос тељица боде.

Сви пат уљци

Ми смо криви
што смо мал и,
ми смо бил и
неваљал и,
па смо сад
пат уљц и,
ситн и човеч уљц и.

Прва девојчиц а
Страх ме је да увек
не останем мал а.

Друга девојчиц а

(Враћајућ и се у пос тељу)
Тако ми се зева,
жива сам зас пал а.

Други деч ак

(Другом, шаптом пок азујућ и на једног од пат уљак а)
Зам ис ли да будеш
ситан као мак,
а потп уно сед
ко тај весељак.

Други деч ак

(Такође шапатом)
Да се јоште смањим,
не бих богме хтео.

Прва девојчиц а

(Тихо другој, пок азујућ и и сама на једног пат уљк а)
Гле, како је мал и,
а како је бео.
(Сад се и дечаци врате у постеље старајући се да заспе)

Пат уљци

(Певају успаванк у)
У сну рас ту брд а,
план ине и реке,
у сну небо рас те
и шуме далеке.
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(Једно од дец е се прид иже, сањ ив о слуш а па опет
леже)
У сну рас ту звери,
у сну лепт ир рас те,
у сну рас ту врапц и
и малене лас те.
(Опет се двоје деце меш коље и опет тоне у сан)
У сну рас ту звезде
И цвеће и трава,
и детенце рас те
кад а слатко спава.
(Соба се скоро сас вим зам рач и. У полутам и се вид и
како два-три пат уљк а вук у за ноге и руке једног де
чак а и певају)
Вуц имо га за нож ице,
вуц имо га за руч ице,
нек а нам порас те,
нек а нам буде леп.
Вук ли смо за крил а
сен ице и лас те
и зеца за реп.

Други пат уљци

(Као да вук у девојч ице за прс те и кос у пев ај ућ и та
кође)
Вуц имо их за прс тиће,
вуц имо их за нос иће
и кос иц у плаву,
нек а нам порас ту.
Ход ал и смо кроз рос иц у,
и вук ли смо за кос иц у
цветове и траву.
(У соби се пос тепено сас вим смркне)
(Завеса)
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Шта разговарају куце и маце

Ј

ес и ли, Вељо, кадгод опазио како те ваша куц а пос мат ра прекорно? Јес и ли
примет ио како има чес то сузе у очима? Јес и ли видео како ваша мац а поне
кад глед а у тебе шкиљећ и као да се руга? Да ли си разм иш љао због чега је псето
катк ад туж но а маца подругљива? Нис и! А ти слушај. Само једног јед иног дана
у живот у, кад сам још бил а мал а као ти сад, могла сам да разу мем шта дом аће
животиње причају и мис ле. Био је то необичан дан. Како сам отворил а очи, чул а
сам наш у вел ик у мац у где шапће својим мач ић има:
Богам и сте бољи
од деч ице ове.
Све јут ро их мама
да устан у зове,
а оно ниједно
да отвори очи,
па да брзо скоч и
да се изу м ива.
Притом је гледал а у моју постељу потсмеш љиво, жмиркајућ и, управо онако
како тебе свако јут ро пос мат ра ваша мац а. Од радос ти што сам разу мел а њен
говор, опростил а сам јој строгост којом је о деци говорил а, па сам брзо скочил а,
избуд ил а и остале и отиш ла да се умијем. Наша мац а и псето су нас увек, па и
на умивање, у стоп у пратил и, и псето је увек гледало прекорно, а маца подругљи
во кад а би се које од нас плаш ило хладне воде. Тога јут ра јас но чух како мац а
рече нашем у Лис ку кад твој ујк а због хладне воде поче да плаче:
Слушај само, Лис ко,
како то детенце
размажено плаче;
а моје маченце
богам и ужива
кад а се умива.
Лис ко је много блаж и био, готово као наша бак а. И њем у је било криво кад
се ко боји хладне воде, то се видело по његовим очима, али узврат и мац и:
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Баш вам је у душ и
да крит ик ујете.
Та зар не вид ите,
он је добро дете;
кад а поодрас те,
сам ће пот раж ит и
увек леп у згоду
да скаче у воду.
Али маца је као как ва строга мама остал а при своме тврдећ и да је жалос но
што дец а при умивању плач у. Твој ујк а, разу ме се, није разу мео овај разговор,
али кад сам му ја исп ричал а, пос тидео се и пос ле поп равио.
Кад смо се умил и, дош ло је време доручк у. Као теби твоја, и нама га је наша
бака спремал а и дел ил а. Пре него што би нама нал ил а млеко у наше здел ице, на
сула би мачићима у њихов лимени котлић и пруж ила би Лиску штогод што зна да
он вол и. Тога јут ра видех како маца и Лис ко пољубише бак у у рук у, иако се она
отимала, вероватно из зах валности што им је дала да једу, и маца затим рече:
Не мог у ти казат и
кол’ко вол им бак у,
како ми је пријатно
њено благо лице.
Мач ић има мојим
на сваком корак у
она даје хране,
сад а мало млек а,
сад а слан ин ице,
прес не и куване.
На њен у пох валу надовеза Лис ко своју:
И кудгод би прош ла,
и гдегод би сел а,
око себе шири
слатк и мирис јел а.
Кад ручају деца,
кад а оду гос ти,
за куч иће моје
она скуп и кос ти.
Да знаш само кол ико сам у том час у волел а мац у и Лис ка због те њихов е
љубави и зах валнос ти према бак и. Таман сам хтел а да устанем и узмем мац у у
крило, кад ће она:
Поглед ај, мол им те,
како једу деца,
како свако бира.
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Једно хоће млек а,
једно хоће сира,
а једно переца.
На сваком корак у
љуте јадн у бак у.
Кад чух како маца жал и бак у што изволевамо, поп их своје млеко до пос лед
ње кап и заборавивш и да траж им сира како сам намерав ал а. Лис ко то зацело
опази, јер одговори тихо:
Па и нама, мацо,
понек ад се бира.
Знаш што ми је теш ко
кад мес то кос тију
добијем кромп ира;
а и деца понек ад
све до мрве слис те...
Нас пос ле доручк а поведоше из кух иње у собу, те тако не чух до краја њи
хов разговор; али ускоро ето ти маце са својом децом да се смес ти иза топ ле
пећ и. Кроз некол ико час ак а бак а пус ти и Лис ка у собу, јер је необично чист и
разуман био. Док су се мач ић и играл и, он и вел ик а маца су нешто разговарал и.
Мен и се било ослад ило да их слушам, па приђем ближе, али они почн у шап ута
ти, ваљд а није било за дец у. Ја онд а одем да се играм орах а са остал има. Како је
бил а зима, некол ико дана већ нис мо смел и напоље, па се почнемо по соби јури
ти. Придруже нам се и мац ина дец а и нач ин и се читав вашар. Твој ујк а падне,
па разбије нос, твоја мама колено, ја огребем лак ат, а једно маче причеп и реп.
Бак а јед ва стиже да нас исп ревија, а пос ле тога нам очита бук виц у. Кад смо се
пос ле овога мало смирил и, чујем како се мац а и Лис ко неш то преп иру. Лис ко
нас је вероватно бран ио, јер маца рече:
Ви то, пси, нек ако
лоше разу мете:
мора човек катк ад
и да кара дете.
И ја своје маце
држ им богме, строго,
ни ти свога Зељу
баш не мазиш много.
И тако целог тога дана, штогод би Лис ко и мац а говорил и, разу мел а сам;
али сам већ сут рад ан бил а изг убил а овај дар. Узалуд сам прис луш кивал а, чул а
сам само обично мау к ањ е и лајањ е. Ипак ми је и овај јед ан јед ин и дан много
корис тио: и дан дањи знам заш то маце подругљиво глед ај у дец у и заш то се у
очима паса заблис тају сузе.
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Судбина једне играчке

И

грало се једног јут ра куче Рундов са својим другаром Зељовом. Јурил и се
око кућа, хватал и за репове, прес как ивал и јед ан другог и наједном стал и
као укопан и. На прозору куће крај које су се играл и углед аше неког необично
лепог зеца. Чучао је и мирно их пос мат рао. Ни ушима да макне, ни оком да тре
не. У свом живот у су чес то виђал и зечеве, али нијед ан се дотад није усуд ио по
пет и на прозор как ве куће и храбро пос мат рат и око себе псе. Њихово чуђење
још више порас те кад мал иш ан Вељ а, њихов познан ик, изнес е зец а на улиц у,
повуче га некол ико пута за реп и кад он пос ле тога поче да трч и спокојно као да
је усред шуме, не плашећ и се ни људ и ни паса.
Да су Рундов и Зељов бил и становници как вог вел иког града, брзо би се јаду
досетил и, знал и би да је необични зец играчка. Али како су бил и мал и паланачк и
куч ић и, ни слут ил и нис у да тако нешто пос тоји. Мис лећ и ваљд а да је мал ишан
ухват ио правог зеца па да сад овај хоће да му побегне, даду се за њим у потеру.
А заједно с њима појури за необичном зверком и гомил а деце, људ и и жена, узви
куј ућ и радос но, пљес кај ућ и од чуд а рук ама и тутк ај ућ и их. Међут им ни Рун
дов ни Зељов се не усуд ише да нападн у зеч ића који је час неус траш иво скак ао,
час зас тајао као укопан док га мал ишан не би опет повук ао за реп и тако опоме
нуо да скаче.
Ускоро се улица нап ун и псима. Било је ту млад их, неу к их куч ића као Рун
дов, и иск ус них ловачк их паса; било их је који су много зечева у свом век у ухва
тил и, али се ниједан од њих не усуд и да нападне необичног зеца који се изненада
појавио у граду. Нек и су само кроз зубе подм ук ло лајал и:
Ав, ав, ав,
тај је зек а сав
од храброс ти луде
изг убио вид,
јуриша на плот,
јуриша на зид.
Збиљ а, као и свак а нав ијен а играчк а, Вељ ин зец се свак и час суд арао са
стварима и људ има који су му стајал и на пут у, и на тај нач ин весел ио дец у и чу
дио псе. Рундов шан у на уво своме друг у:
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Ув, ав, ув,
тај је зеч ић глув:
он не чује ваљд а
све лајање наше,
не плаш и се као
што се друг и плаше.
Зељов само климн у главом у знак одобравања, ник ако не скид ај ућ и очиј у
са дош љак а. Утом се и Вељи досад и да навија зеца, узе га па праћен децом и ку
чић има оде у кућу.
Глас о необичној звери брзо се раш ири по окол ин и. Где год који градс ки
пас сретне псе са сел а узме да им прича:
Да вид ите, браћо,
чудо овог света:
улицама чуд ан
нек и зеч ић шета,
не боји се паса,
не боји се света.
А друг и на то обично дод а:
А сав он је
к’о и друг и:
кратак реп,
крац и дуг и,
дуге уши,
очи меке,
као баш
у сваког зеке.
Тако се неко време улицом где је Веља становао није могло проћ и од куч и
ћа. Мног и се одметн у од својих гос под ара проводећ и дан и ноћ око куће где је
зец боравио, само да би га могли својим очима видет и. Мног и се стан у јунач ит и
да ће га како га углед ају ухват ит и, али чим би спазил и његове мирне, стак лене
очи и његово одмерено скак утање, у недоу м иц и би зас тајал и: и зец би опет по
бегао, јер је било у њем у нешто што их плаш и.
Овак во кук ав ичко псеће држ ањ е наљут и једног дан а Рунд ов љев ог оца,
старог Гарова, па позва сина те му рече:
Рундове, мој сине,
трч и до план ине,
па позови све
најх рабрије псе,
што од ране зоре
с вуц има се боре,
да дођу и виде
први пут у век у
одваж нога зек у.
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Рундов пос луша оца и кроз два дана се иск уп и у град пас а као да је как ва
пас ја скупштина. Веља сад већ више није смео сам да изл ази на улиц у са својом
играчком, јер је иза сваког угла вирило по как во псет о. Ипак, једног дан а се
превари, учин и му се да у улиц и нема куч ића, па нави добро свог зец а и пус ти
га да трч и. Тад а са свих страна зал аје паш чад, опкол и и играчк у и дете и нек а
два стара пса ухвате сомотс ког зеца, јед ан за уши, друг и за реп, те га раст ргн у,
наоч иглед многог света који се већ беше иск уп ио чувш и тол ик и лавеж.
Чуђ ењ е старих пас а кад углед аше да из раст ргн ут ог зец а исп ад а пам ук,
слама и нек а маш инерија било је још веће него ран ије док су му се дивил и како
одваж но скаче. Побегн у сви главом без обзира, оставивш и на улиц и раст ргн ут у
играчк у и мал ишана који стане наглас плак ат и.
Те вечери сва дец а која су прис ус твовал а смрт и сомотс ког зец а добро по
сак ривај у своје лутке, пајаце, мед веде, коњиће и јагањце бојећ и се да и њих од
кога не снађе судбина Вељиног зеца.
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Црни димничари

П

робуд и се једног дана Вељина мама и пође да лож и ват ру. Чин ил а је то као
и сваког другог дана: стави прво мало харт ије, укрс ти десетак иверак а, па
онд а слож и одозго некол ико ситн их цепк и. Зат им потпал и ту кол ибиц у очек у
јућ и да пламен букне. Међут им умес то да се ват ра разгори, очи јој зас леп и ве
лико клубе дима што из пећ и пок уља. Сузе јој од њега ударише те истра на праг
кух иње жалећ и се својој сусед и:
Пропадох, суседо,
од силнога дима.
Ваљд а стари димњак
нек у болест има
па дим стално враћа.
А сусед а плач ућ и као дете одговори:
Е, димњац и наш и
као да су браћа:
јер и мој од јуче
неће дим да вуче.
Онд а сирот ице тако уплак ане изађу на двориште и стан у пос мат рат и дим
њаке, неће ли примет ит и на њима што необично, па не опазив ништа врате се у
своје кух иње да поново ложе. А да су разу мевале нем ушти језик ствари, чуле би
како се и стари димњац и жале јед ан другом. Прво се нак аш ља димњак над ку
хињом Вељине маме, па ће рећ и свом сабрат у:
У грлу ме јут рос
нешто пече, струже.
Чин и ми се скоро
умрећу ти, друже.
На то му суседн и димњак пром ук ло одврат и:
Ни мен и ти, брате,
није много боље:
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у грлу ме стално
нешто пече, коље.
Време је руж но било, цео град ић је мирисао на влаг у и дим, прол азниц и су
улицама хитал и не диж ућ и главе на кровове и мутно небо над њима. Зато и не
чуше храпави глас једног од димњак а:
Прол азниче,
прол азниче,
болес ник те
јед ан виче.
Гуш им се од чађи,
димн ичара нађи.
Мож да су прол азниц и и чул и неке необичне шумове, али ко ће знат и да то
стари димњ ац и зов у у помоћ. Мног и мис ле да су они неке обичне кул ице од
опеке, чађаље и нахерене, које служе само за то да дим кроз њих иде и да се роде
на њима одморе враћајућ и се с југа. Ко ће мис лит и да се и димњак може разбо
лет и и добит и гушобољу.
Звал и су тако сирот и стари димњац и скоро цео час, а нико се на њих и не
осврте. Кад ето ти изађе у двориш те Вељ а да се мало пои г ра. Било је напољу,
истина, пох ладно, али он се заг ревао трчећ и од плота до пумпе тако брзо као
да до подне мора једно хиљаду пута поновит и ту вежбу. Кад а га углед а димњак
над његовом кух ињом стаде га дозиват и:
Ој, ти Вељо,
друже мал и,
у грлу ме
нешто пал и.
Зови одмах
димн ичара,
грло мен и
да прочара.
Оно што није чул а ни разу мел а Вељина мама, нит и икоји прол азник, Веља
је одмах схват ио. Брже од икак вих ват рогас ац а пој ури он на улиц у и упут и се
кућ и старог димн ичара, која је на крај у улице бил а. Стигавш и тамо зак уц а на
врата, па повик а:
Чик а-Арап ине,
наш се димњак стари
разболео много.
Би ли одмах мог’о
доћ и да га леч иш?
На те Вељине речи димничар се појави из свога димњака, па рече да ће одмах
поћи замол ивши да га само мало причека док свој димњак излечи, што дете јед ва
дочека, јер је димничаре волело више него генерале, па чак више него ватрогасце.
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Док је човек чарао још свој димњ ак, изађе његов синч ић, који је већ учио
исти занат и био црн и леп, бар по Вељином миш љењу, као как во Арапче. И само
што су дечац и почел и да причају и да се хвале својом снагом, брзином и друг им
јуначк им подвизима, чу се заповест старог димн ичара:
Хајде, сине,
Арап ине;
понес и алате;
лес тве теш ке
пруж и мен и,
четк у узми
за те.
Жури, сине,
Арап ине,
стари димњак
бол ан гине,
треба да се
спасе.
Теш ке лет ве
пруж и мен и,
четк у узми
за се.
Арапче брзо отрча у кућу, нађе оцу лес тве, себи прет ури преко рамена ко
тур упредене жице која се завршавал а црном ћубас том четком, а како је Веља
хтео пош то-пото неш то да помогне, даде и њем у да нос и неко мало ђуле. Дец а
на улиц и им се придруж ише чим димн ичар крете и весело запева своју димн и
чарс ку пес му:
Ми смо стари
димн ичари,
к’о Арап и црн и.
Ми пазимо
да се димњак
од варн ица
не запал и,
да не букн у
где пож ари.
Ми смо стари
димн ичари,
црн и, али
добре чике,
за болес ти
све вид ари:
гушобоље
и крајн ике.
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Утом већ стигоше у Вељино двориш те и димн ич ар се брзо успе лес твам а
на кров, а његов син оде на таван. То је био крајњи час, јер сирот и димњац и нис у
могли већ више да говоре, тол ико их је у грлу било стегло.
Некол ико час ак а су они тако чарал и и бајал и по димњац има и болес ниц и
већ живахн уше. Димњак над Вељином кух ињом најзад прозбори јас ним, здра
вим гласом:
Зло не чуло,
зло не чуло,
сад а ми је боље,
нит и ме што гуш и,
нит и ме што коље.
А његов сабрат узе да благос иља:
Димн ичари,
добри људ и,
Бог вам дао здрав ља.
ви леч ите,
ви спреч ите
болест чим се почне
у грлу да јав ља.
На то деца срећна што су димњаци оздравил и радосно заиграју по дворишту,
а видаре димн ичаре отп рате кућ и с весел им клицањем, нудећ и им се за шег рте.
Вељина мама и њена сусед а су међут им одмах могле да наложе ват ру и да
спремају ручак.
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Мала домаћица

С

ваког дана је све у кућ и, двориш ту и врт у јед ва чек ало да се Смиља врат и
из школе. Нико од ње није умео чис тије кух ињу да помете, нико није знао
паж љив ије врт да зал ив а и да плев и, нит и је ико као она с тол ико неж нос ти
хран ио живин у, тел ад и прас це. Иако јој је школ а чет ири километ ра далеко од
куће, ипак је пре пол ас ка на часове успевал а да донесе воде с извора, да пус ти
пил иће из кокошарн ик а, да нач уп а коп риве и штира за мећу и да отера краве
на паш у. Кад се увече враћ ал а кућ и, учитељиц а јој је дуго мах ал а са школс ког
прага жалећ и што ће се за некол ико часова лиш ит и њеног прис ус тва, као што
су сви по кућ и жељно глед ал и за њом кад је одл азил а.
Врт је као о највећој срећи сањао о час у кад ће Смиља свршити школу и моћи
да му пос вет и више времена. Кад увече враћајућ и се поред њега прође, са свих
страна је стане поврће дозиват и:
Који часак, Смиљо,
ти у врт ић сврат и,
да оплевиш гус ти
коров по сал ат и,
да спасеш од травице
бокоре спанаћа
и куп уса главице
пужева гол аћа.
Ма да је увек чек а много пос лова у кућ и, Смиља ипак сврат и свако вече у
врт, па поп леви мало траву око поврћа, окопа коју кућ иц у кромп ира, сруч и коју
кант у воде око пап рика, скине понек у гусен иц у штеточ ин у са зелен и, па журно
оде у двориште где се живина већ нес трп љиво скуп ља. Чим се вратн ице за њом
залупе, пил ић и са свих страна пох рле са тужакањима, вестима, молбама:
Где си, Смиљо,
дана целог!
Нема нама
петла Белог,
слом ио је
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Гаћан крило
и много је
штошта било.
Девојч иц а пок уша да се пробије између њих и оде да остави торбу, али је
они не пуштају док јој све што им је на срц у не каж у:
Неко нам је туђе куче,
к’о и јуче,
из гнездаре јаја дигло,
Из суседс тва пиле неко
бело, меко,
у јато је наше стигло.
Кад их се већ нек ако ослобод и, корачај ућ и преко њих као див преко пат у
љак а, сви углас зап ијуч у:
Већ смо сит и преко главе
разне траве!
Донес и нам брзо жита,
три, чет ири пуна сита!
Ускоро се Смиља врат и са ситом пун им кук уруза и пшен ице, па као сејач
стане га око себе разбац иват и. Тако за некол ико трен утак а све плане, а она се
праћена својом крил атом свитом упут и од гњездаре до гњездаре, те пок уп и јаја
тога дана снесена.
Тад а и тел ад по граји у дворишту погод и да се Смиља врат ил а из школе, па
је почне довик иват и:
Смиљо, драга Смиљо,
иди врат и с паше
краве, маме наше;
ево већ дан цел и
без њих ми смо бил и,
нис мо се мазил и,
нис мо млек а пил и.
Па кад пођеш спат и,
ми ћемо и теби
мало млек а дат и.
Девојчица и без тога зна своју вечерњу дуж ност, па појури у пашњак да доте
ра краве које су тамо провеле дан. Оне жељне своје деце већ чекају код вратн ица
нас лон ивш и вратове на врљике. Спазивш и Смиљу нес трп љиво узму расп ит и
ват и за своју тел ад:
Рец и, мило дете,
шта ми рад и Сиња?
Је ли моја Цвета
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лизал а мек иња?
Јес и детел ин у
дал а моме син у?
Девојч ица редом свакој одговори миловањем или осмехом, а краве по томе
разу меју да је све у реду. Кад њих отера у обор где треба да се музе, буде већ са
свим мрак; али она ипак оде да обиђе и прас це. Читав чопор се око ње окуп и:
има их румен их као лутке од кау ч ук а, пругас тих као лубен ице и бел их, длаке
светлос ребрне. Сви је скичећ и салете:
Прасад тебе моле:
побегн и из школе,
да се играш с нама
кад а наша мама
прилегне да спава;
свак да с тобом шеће,
да нам куваш меће
од коп риве младе
и траве што сладе.
Смиљ а им тад а чеш ка леђа, јури се с њим а и глед а јес у ли сву вечер у поје
ли. У том погледу, истина, није имал а муке, јер се ниједном није дес ило да не
поједу све.
Кад и њих нам ири, дев ојч иц а пође у кух ињу да нал ож и ват ру и подг реје
вечеру. Још с прага је дочек ај у попц и чије кућ ице се нал азе у пукот инама око
огњишта:
Хајде, ват ру лож и,
ево сувог прућа,
а ту испод пепел а
жиш чица горућа.
Пруће само поређај
преко жара ти,
а ми ћемо дуват и:
зри – зри – зри!
Пос ле вечере уз пес му попаца и нем ирн и плам ичак с огњишта опере судо
ве и пође да спава. И од задовољс тва што тол ик и живи створови од ње очек ују
помоћ и воле је, не осећ а нимало умора. А кад легне, сан одмах слет и на њено
узглав ље и уљуш ка је.
Ујут ру се дигне са сунцем, сврш и школс ке зад атке, обави јутарње пос лове,
па низ неравн и сеос ки пут весело у школу.
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прво орање

Б

ило је тихо у обору где су спавал и волови. И сељакова деца су већ бил а по
спал а. Чуло се само с времен а на време како у кокош ињц у ћеретај у старе
кокош и, које су биле легле још за видел а па се избуд иле, и како стари пас стење
у својој кућ иц и кун ућ и живот. Све то ипак није сметало старим воловима Бело
њи и Зељи да дрем ај у одм арај ућ и се од орањ а. Слуш ал и су благе шумов е око
себе и пол ако тон ул и у сан. Наједном се у другом крају обора чу нес таш но му
кање млад их воч ића којима се још није спавало, па су се подг урк ивал и и бол и.
Њихово зад ирк ивање трже Белоњу из дремеж а, па им подвикн у:
Немојте се, децо,
гурк ат и и бос ти,
треба добро ноћас
да одморим кос ти.
На то Зеља још страш није надовеза:
Рогове у слам у,
треба да се спава,
њивица се сут ра
рано преорава.
Зеља је био дед а млад их воч ић а, па зато ник ад нис у његов у строгост сма
трал и за прав у, чин ило им се да им у душ и праш та и кад најс троже подвикне.
И сад им се учин и да се дед а на њих смеје кроз те строге реч и, па Сив а утањи
глас што је више могао казујућ и му давн у жељу свога брата:
Повед и нас сут ра
на њивиц у, дед а,
давно жел и Цветко
орање да глед а.
Оба воч ића очек ивах у да ће им одмах услиш ит и молбу, али је Зељи много
било стало до тога да се пок азује строг и кад му од милоште сузе на очи навиру,
па отсече дебел им, зас траш ујућ им гласом:
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Сад жел ите орање,
а кад поодрас тете,
желећете у хладу
травиц у да пасете.
Пос ле овога воч ић и се ућуте, па заг њурив вратове у слам у пос пе. Мало за
тим и Зељ а је стао да сањ а нек у трав у мет ар вис ок у и како је изнен ад а добио
десет унуч ића.
Сут радан се пре зоре избуде стари волови и прво на исток погледају да виде
хоће ли бит и лепо време. Задовољн и због ведрине на исток у ударе у радос но
мук ање, а зат им се шапатом договоре да и воч иће поведу на орање. Своју жељу
одмах саопште и сељак у, који прис тане рек ав да ће и он повес ти своју дец у.
Ни сељ ак у ни старим воловим а ни на ум није пад ало да воч иће тога дан а
уче орању, али кад су стигли на њиву и кад су стари волови стал и орат и, Сиви и
Цветк у се то учин и лако као обично ход ање и да стари волови пол ако иду, па
салете обојица:
И нама се
тако шета!
Могли бис мо
преко света
с плугом ићи;
могли бис мо
много брже
ми њивиц и
на крај стић и.
Нас меш и се брк старом Белоњи па пришапн у сељак у да би добро било пу
стит и их мало у јарам да виде да ли је то збиља тако лако. Сељак одмах прим и
савет свога старог пријатеља Белоње, па истерав прв у бразду до краја, одјарм и
старе волове, а нат ури јарам воч ић има и пус ти их да ору.
Већ први корац и њих тако уморише, да су желел и одмах да се ман у орања,
али их је било срамота да то признаду. Нес претно су корачал и по бод љик авој
стрњиц и и истезал и вратове, да би их мало ослобод ил и јарма, али су ипак по
лако одм ицал и нап ред. Старом Зељи од милоште очи зас узише, па се окрете да
Белоњ а не би спазио. Прит ом је тихо мрморио уобич ајен и благос лов волов а
прил иком првог орања:
Да вам, децо, буде
увек срећан рад,
да вас не уједе
змија ни обад,
пос ле труд а добар
да нађете хлад!
Није се међут им морао много крит и од Белоње, обојиц а су се осећал и као
дед е – људ и кад пов еду прв и пут своје унуке у школу. И Бел оњ а је плак ао од
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радос ти и благос иљао прво орање пес мицом што ју је још у младос ти био сми
слио за так ве прил ике:
Пос ле рад а
јело вам пријало,
сан вам год ио!
Што сејал и
клијало,
из бразда вам увек
усев род ио.
У доба орања
небо вам сијало,
у доба копања
тихо рос ило!
Свак и вам благос лов
сунце нос ило.
Тако су њих двојиц а потајно јед ан од другог и особито од сељак а брис ал и
сузе и благос иљал и, али није било пот ребно да се пред њим стиде своје вел ике
радос ти, јер је и он влаж них очију пос мат рао прво орање својих воч ића. Ослу
шкуј ућ и паж љив о свак и њих ов дах, да их не би преморио, он чу како млађи
Цветко дошапн у брат у:
Нешто ми се, Сиво,
укоч ио врат,
орал и смо ваљд а
сто и јед ан сат.
Сиво му на то храбрећ и одврат и:
Јоште мало,
јоште мало,
да не каже свет:
„Јадно воче
пос ус тало,
а посао тек
што је започет,“
да не каже
газда Јова:
„Од тел ад и
својих млад и’
не одгајих
ја волова.“
Би сељак у жао да му се још недорас ли воч ић и више муче, па их пос ле друге
бразде пус ти из плуга потапшав их очинс ки по врат у. Деца сељакова ово јед ва
дочек ају, па одвук у Сиву и Цветк а у друге њиве да се с њима играју, а он сав за
довољан нас тави орање.
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Увече дође у обор носећ и пун у карл иц у мек иња и нарамак свеже траве, па
спуштајућ и их пред старе волове нам игн у им и рече:
Ево, воц и, мек иња
и кошене траве,
целог дана
од орања
нис те дигли главе,
радећ и без мане;
а воч ић и
наш и мал и
мало су се пои г рал и,
њима нема хране.
Мис лећ и да сељак говори озбиљно воч ић и зам уч у бунтовно на што се сва
три старца: сељак, Белоња и Зеља насмеју несташно, а сељак подел и што је донео,
па пруж ајућ и део Цветк у рече:
Ево, Цветко,
добри воко!
Рад ио си
ти жес токо,
иако је први пут.
А зат им дод аде и Сиви део говорећ и:
Ево, ево,
добри Сиво!
Вук ао си
и ти живо,
не буд и ми више љут.
Пос ле овога их сву чет вориц у пом илова и оде, а волови орач и седн у за ве
черу, те је слис те до пос ледње мрвице.
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писмоношин сан

В

раћао се пис моноша Пав ле кроз шум у у село. О рамен у је нос ио пун у тор
бу писама и карт и. Било је теш ко пешач ит и тако по врућ ин и, али је поштар
знао како жељно очек ује пис мо мајк а од син а, сес тра од брат а, пријат ељ од
пријатеља, па је грабио да час пре стигне. Њега је већ све на том пут у познава
ло: тридесет цел их год ина трип ут недељно прол ази он туд а по киш и, по снег у,
по жези са својом кож ном торбом. Путање којим а иде познај у га по његовим
опанц има, прогледал им и пун им обојака. Чим са градске калдрме ступ и на коју
од њих, она довикне својој сусед и, путањиц и у коју се улива:
Ево чик а-Паје,
старог пис моноше!
Да ли нос и вес ти
добре или лоше?
Кад наи ђе пок рај реке, жабе прес тан у да се куп ај у, искоче на обалу, па га
поздраве:
Пис моноша Пајо,
Бог ти дао здрав ља!
Да ли как вом срећом
што ко нама јав ља?
Ако му је до шале, пис моноша их носом од опанк а мало потк ач и и врат и у
воду, а ако је забрин ут, прос то их прес коч и, па нас тави пут пушећ и своју луш у.
Тако понек ад и не чује како га куће крај којих прол ази довик ују:
Пис моноша Павле,
сврат и мало сес ти,
исп ричај нам как ве
селу нос иш вес ти.
Тога дана је пис моноша био неш то уморан, дремеж га обу зео, те седе под
брест да се одмори. Некол ико час ак а се храбро држ ао, ниједном није трен уо
од страха да не заспи. А онда га сан узе љушкати, полако, полако, док га не успава
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и глав у му неж но не полож и на бусен траве. Уствари никоме није било криво
што је пис моноша мало прис пао. Птице су биле чак врло задовољне, јер су зна
ле да је пре сунца туд а прошао, па је право да се мало одмори. Краве, које су га
такође среле рано пол азећ и на паш у, одобравајућ и климн уше главом. Дот рча
ше сенке околн их храс тов а, да му хлад буде што дубљи. Бубе зап уш ивш и нос,
да од дуванс ког мирис а не би кијале, дођоше сас вим близ у и око главе му заз у
јаше. Тако стари пис моноша тврдо зас па.
Зас па и усни чуд ан сан. Сео у хлад да се одмори и скин уо торбу па је обе
сио о дрво. Кад ето ти долете нек а чуднов ата птиц а дугог кљун а и стаде да је
откопч ав а. Пис монош а Пав ле би хтео да је отера, да јој штогод довикне, али
сав је као оду зет. А птиц а зав уче кљун у торбу и извад и отуд пис мо у вел иком,
исп рљаном коверт у, на коме је адреса бил а исп исана неч итк им рукоп исом.
– А, ово је пис мо за удовиц у Смиљу од њеног синч ића. Хајде баш да вид им
шта јој пише.
И рек авш и то птица кљуном као нож ницама расече омотач и узе срицат и:
Драга мат и,
добро ми је на занат у.
Кад добијем прву плат у,
поштом ћу ти ја пос лат и.
Мил а нано,
необично ми у граду.
Да ли је све окопано,
имате ли как ву наду
да ће жет ва добра бит и?
Пис монош а хтеде да јој каже да је забрањено отварат и и читат и туђа пи
сма, али језик ник ако да му се одреш и. Хтеде да зап уш и уши, да јој бар слушају
ћи не буде сау чес ник, али рук а ник ако да му се пок рене. А радознал а птица је и
даље превртал а по торби, одак ле извад и друго пис мо.
– Ово је од дед а Мирковог унук а, који учи гимназиј у у граду, узвикн у она
задовољно па поче читат и:
Драг и дед а, да ти јавим
у школ и сам први био,
са одл ичн им полож ио
и добио на дар књиг у.
За све да ти се зах вал им
кад а човек будем прави,
дел ићу са тобом бриг у.
– Лепо, лепо, добар дечак, рече птица проч итавш и, а сад да вид имо шта још
има у чик а-Пајиној торби.
Овога пута извуче неко пис мо писано оловком и све умрљано.
– Ово је од оног Иве што је побегао у град да служ и; тешко му било да копа зе
мљу. Да вид имо шта тај јавља, зацврча птица скоро злурадо отворив и ово писмо:
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У служби је теш ко, оче,
теш ко много.
Кад бих опет како мог’о
к вама тамо да се врат им,
и зем ље се опет лат им,
и по пољу чувам сток у:
пазио бих родн у груду
к’о зен иц у у свом оку.
Утом дот рча нека птица слична овој и јави да су јој се деца прејел а буба и да
их је од тога заболео желуд ац, па треба, часом да долет и и да им штогод топ ло
дâ да поп иј у. И она збиљ а одм ах одлете, али се на жалост пис монош ин у брзо
врат и и нас тави да преглед а торбу.
Пиш и, сејо, шта је с јагом,
да ли сте је већ прод ал и.
Кол ико је ново теле?
Имате ли к’о и лане,
ћурића и пил ића мал и’?
Буд и здраво, то ти желе
твоја браћа. Пера, Дане.
Ово су чича-Стевин и унуц и, присет и се она проч итав писмо. И они су лане
отиш ли на занат, али сад а чезну за кућом.
Сирот и пис моноша био је на пак лен им мук ама. Бојао се шта ће рећ и људ и
кад а пис ма добиј у отворена. Пок уша да се бац и каменом на то дрс ко крил ато
створење, али је тол ико био немоћан, да му се чинило ни зрнца песка не би могао
дић и. А птица је сад а читал а забрин ут им гласом:
Болес тан сам, драг и дед а,
грозница ме тресе свега,
зато пишем ово пис мо.
Ако поштар Павле зас пи,
и на време ти не пред а,
зло ће бит и...
Ник ад а се пис монош и Пав лу није дес ило да пош ту на време не разнес е.
Чин ило му се кад би камен ице из неба пад але, он би пис ма у одређено време
разнос ио. Увек се бојао да се неко зло не догод и, ако с поштом зак ас ни. Зато се
сад од ужас а трже иза сна и пој ури према дрвет у на које му се у сну чин ило да
је торбу обесио. Међут им, опази да му торба виси о рамен у, а од црне радознале
птице нема ни трага. Тада брзо прегледа писма и виде да ниједно није отворено.
Тако се увери да је све био само сан и заг раби стазом у село, не би ли нак над ио
прос павано време. А птице с грана су га зад ирк ивале:
Да вид ите чуд а права,
чича-Павле дању спава,
спава човек ту у хладу,
а птице му пис ма краду.
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Бака из Совљака

С

пус ти се хладно јесење вече. Зла преп род авк а и њена сусед а узеше брзо да
се спремају. Биле су грађанке и по дан у прод авале негде на трг у јаја и воће
које су од сељак а куповале: али су се пред вече прерушавале у сељанке и по за
бачен им улиц ам а нуд иле пок варене и труле нам ирн ице. И тога вечера обук у
оне сељ ачко одело, наз уј у опанке и повеж у се шарен им пам учн им марам ам а.
Док су се облач иле, старија је на сељачк и нач ин мрм љал а злурадо:
Сад сам опет бак а,
бак а из Сов љак а;
назул а сам опет
опанке на пете,
преварићу опет.
как вог гладног ђак а,
как ву глуп у гос пу,
как во лудо дете.

Над ај ућ и се добром паз ар у и њен а млад а сус ед а је, намеш тај ућ и марам у
пред оглед алом, зундурал а:
Сад сам опет снаша,
снаша са Сал аша.
Што ће бит и пара,
гроша и динара
и ситн их марјаша!
Обук авш и се изв аде испод кревета сандук у коме су им стајал а стара, по
кварена јаја што су их ноћу прод авале, нап уне свак а по котариц у и пођу да ва
рај у свет. Да би их смат рал и за прав е сељ анке, старија жен а је идућ и улицом
свак и час говорил а млађој отеж ућ и и по сеос ки:
Не прод адох, ето,
до самога мрак а;
кад а ли ћу јадна
стић и до Сов љак а.
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За то време је млађа, кад год заи ђу у мрачн ији део улице и подалеко од стра
жара, нуд ил а прол азнике који су јој се чин ил и добродуш ни и лаковерн и:
Јаја, јаја,
свеж а, бел а:
Јут рос их је
кок а снел а.
Поодмак авш и се далеко од улице где су становале, седн у на угао па удесе
обе наглас као што чине прод авц и по варош има:
Ево, ево јаја,
три за два динара
и двадесет пара.
Донел а их бак а
из сел а Сов љак а,
донел а их снаша
из сел а Сал аша.
Управо кад су оне тако селе на угао тражећ и кога ће обман ут и, замол и мама
Иву да оде да јој куп и десет јаја у оближ њој млек ари, јер је бил а болес на и није
могла сама да изађе. Ива је био осмогод иш њи радознао дечак, свугде је волео да
стане, све да вид и и чује, цео живот му се чин ио играчка; зато га је мама замол и
ла да иде право куда га је пос лал а. Он јој то искрено обећа, у намери да трчећ и и
оде и врат и се, како би је својом хит рином обрадовао; али на углу своје улице
углед а две сељанке које су као вергл стално нешто говориле и крај којих је свет
застајк ивао. Ива брзо стрча до њих, а бака из Совљака га окуп и умиљато:
Куп и јаја, сине,
десетак ми само
оста неп род ат их;
а мрак, ево, пад а
па сам јадна рад а
да се кућ и врат им.
Иву је мама учила како се испит ује које је јаје свеже, и он хтеде једно да мућне,
али му га бака из Совљака скоро оте, тобож љута због његове неповерљивости:
Не завируј, дете,
ова су јаја здрава,
светога ми Марк а;
зак лет и се криво
неће теби старк а.
На то снаша са Сал аша прих ват и још љут ит ије:
Сва су јаја бел а,
и здрава, и чис та,
светога ми Мит ра.
132

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Дечја соба и остале приче ________

Зар би ти се криво,
дете, снаша клел а.
Кад се сељ анке тако свеч ано зак леше да не лаж у, Ива се реш и да код њих
куп и. Оне су прод авале јевт ин ије него у млек ари, уз то је бак а из Сов љак а бил а
тол ико стара, па је Ива хтео да јој помогне да час пре оде кућ и у село. На растан
ку је чак замол и да још који пут дође ту на угао да прод аје и да му тад а, ако има,
донесе как ве дечје опанч иће.
Срећан што је пос ао тако лепо сврш ио, Ива се трчећ и успе уз степен ице и
радосно јави мами да је јаја купио од сељанк и уштедевши притом цео динар и по,
и да би сироте жене зацело до поноћ и морале остат и у граду да он није наи шао.
Мам и није било пријатно што је од уличн их прод ав ац а купов ао, али ни
шта не рече, замол и га само да спрем и кајган у за вечеру. Ива се много понос ио
што му је дал а ову дуж ност. Уштедео јој је динар и по и сад ће још умес то ње он
пос ловат и. Осет ивш и мирис заг рејане мас ти и мац а се нађе у пос лу око пећ и.
Он јој исп рича све оно што је мам и већ једном казао и још јој повери да ће до
бит и опанч иће. Тако је он то раздрагано причао и узео притом да лупа јаја: али
како је које разбијао, било је пок варено. Кад пос ледње мораде бац ит и, удари у
гласан плач. мама се диже из кревета да вид и шта се десило. Њена слутња се оби
стин ил а, вајне сељанке, дак ле, биле су варал ице. Она јед ва успе да Иву утеш и,
тврдећ и да ће так ве жене морат и једном дол ијат и.
Утом баш наи ђу њихови рођац и, чик а Пера и његова жена, да обиђу мам у.
Чувш и како су жене превариле дечка, чика Пера из оних стопа крете да их траж и.
Надао се да ће их стићи у којој од околних улица; међутим те вечери му то не пође
за руком, оне су у том час у биле на десетом крају града. Али он настави сваке ве
чери да трага за њима, то му је постало нека врста шетње. И једном кад се најмање
надао да ће их срести, чу он из неке мрачне капије баку из Совљака како дек ламује:
Глед ај јаја
крупна, бел а;
кок а их је
Шарк а снел а
нема ни три
дана цел а.
Чика Пера одмах погод и да ће то бити жена која је обман ула Иву, према оно
ме како је говорил а, а и што јој је уз скут седел а снаша са Сал аша пол аг ујућ и:
Сва су јаја свеж а,
и бел а, и чис та,
светога ми Мит ра!
Убеђен да је на добром траг у оде брзо те позва страж ара из суседне улице
који прер ушене жене отера одм ах у најближ и кварт где се пок аз а да су и тога
вечера имале намеру да варај у свет. Ту оне признаду како су Иву превариле, а
пос ле дужег исп ит ивања каж у и остал а своја недел а, те буду ухапшене.
Ива је пос ле дуго памт ио бак у из Сов љак а и није ниш та купов ао ноћу од
сумњивих уличн их преп род аваца.
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пријатељи

Л

ет уц ај ућ и једном крај обал а Саве са својим другом врабац Пос авац спази
први пут у живот у аероп лан који се пос ле дугог пута био спус тио у поље
крај Зем уна. Како није ниш та знао о летећ им маш инама, пом ис ли да ће аеро
план бит и која од оних огромн их птиц а о којим а му је мат и прич ал а. Истин а
било га је помало страх да се примакне томе чудовиш ту, али радозналост ипак
побед и и заједно са друг им примаче се до сам их аероп ланових крил а. А тад а се
догод и неш то што људ и неће ник ад разу мет и, а што је врапц им а било сас вим
природно. И Посавац и његов друг лепо чуше како жељезна птица проговори:
Ужас но ме
бол и глава.
Изнад гора
и дубрава,
и облак а
оног бел а
летел а сам
као стрел а,
као ветар,
као вил а.
Ломна су ми
сад а крил а,
очи су ми
пуне дима,
још ми зуји
у ушима.
Врапц има дође жао ове огромне птице па јој се скоро без бојазни још више
примакн у. Пос авац дос как ута у сенк у њеног репа, његов друг јој слете на кри
ло, а необична путн иц а се нимало због тога не узнем ири. Пос авц у се врз ле по
глав и чудне мис ли: кол ик о је морал о бит и гнез до одак ле је изл ет ел а овак о
огромна птица, а кол ико ли тек дрвеће и грање где је оно смештено. Слично не
што мис лио је и његов друг па се догов оре да је расп ит ај у о њеном жив от у и
порек лу. Зато Посавац дође до пред пропелере које је смат рао као ћубу на њеној
глави па поче што је могао учт ивије:
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Намерн ице,
птич ице,
у којој си шум и
рођена и рас ла?
Јес и зрна забол а
или траву пас ла?
Од чега си тол ико
стасал а, порас ла?
Намерн ице,
птич ице,
из кога си краја
и који си сој?
Мож да рајс ка птица,
слетел а из раја,
а мож да си нес ит,
а мож да си ној?
Из прича своје мајке врабац је упамт ио рајс ке птице, нојеве и нес ите, па је
мислио да ће бити која од тих птица што се зауставила на обалама Саве. Железна
крил ат ица тек тада примет и своју ситн у сабраћу, поћута мало као да разм иш ља
хоће ли је разу мет и ти мал и створови, па најзад одговори:
Човек је мене
створио.
Дуго се муч ио,
борио;
није јео
ни спавао,
ваздан је цртао,
срач унавао,
мучења поднео
вел ик а,
док није мене
створио
од свог дух а
и чел ик а.
Не би се могло тврд ит и да су врапц и разу мел и баш свак у реч вел ике птице,
али су углавном зап амт ил и да ју је створио човек. Па да не би заборавил и то
што су чул и, брзо појуре својим мајк ама. Од брзог летења Посавац се беше сав
разбаруш и те му се мајк а препаде кад га спази так вог мис лећ и да му се неко зло
догод ило. Срећом умири се чим врабац стаде да прича:
У наше је поље
пал а нек а птица,
птица крил ат ица.
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Треба сто и три
трена док се њено
крило облет и.
Пес ма у ње није
к’о у друг их птица,
зеба и сен ица,
него страш но зуји,
слична морс кој бури
и пољс кој олуји.
Па и не чек ајућ и да му мат и што каже на ово одмах је упита:
Драга мат и,
мог у ли знат и
ко ме је створио:
да ли девојч ица
што ме јури с прутом,
да ли наш сусед
у кап ут у жутом,
да ли дечак што ме је
био зат ворио.
Пос ав ац је имао свег а некол ико мес ец и па му мат и дот ле није хтел а ни
шта прич ат и о Бог у, јер не би разу мео. Али пос ле овог питањ а мораде нек ако
да му објас ни ко је створио зем љу и све што је на њој и око ње. Врапч ић је мај
чин им објаш њењем био врло задовољ ан. Ник ако му се не би свиђало да су га
створил и људ и, дец а или жене, јер му се чин ило да га не воле онол ико кол ико
би он хтео.
Сут рад ан рано у зор у пође опет на аеродром. Његов познан ик аероп лан
већ се спремао за лет. Врабац сад опази и пилота где врш ља неш то око мотора,
па пос ле уђе у своју кабин у. Ово га готово и не зач уд и много. Виђао је у свом жи
вот у где коњи носе људе на плећ има. Само сад а се због пилота устручав ао да
приђе ближе. Међут им га крил ат ица примет и па му диж ућ и се у зрак довикн у:
Довиђења,
друже мал и!
Врат ићу се
сут ра с пута,
ако пилот
не залута.
Врабац је јед ва чек ао да опет углед а свога новог пријатеља о коме је причао
где стане. Тако скуп и око себе цело јато разнол ик их птиц а које су желеле да
виде крил ат иц у. Увече другог дана она се збиља појави на небу изнад Саве, прво
као црна тачк а, потом као вел ик и јас треб и најзад се пок аза у свој огромнос ти.
Разглед авш и је добро остале птице се разиђу да прич ај у шта су виделе, само
Посавац оста на аеродром у, па да би на себе обрат ио паж њу узе цврк утат и:
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Мене и брата мог
добри је створио Бог;
дао нам диван стан,
зелено лиш ће и грање,
дао нам ноћ и дан
и сутон и свитање.
На његово цврк утањ е крил ат иц а се нас меја. Веров атно јој се свиђало то
мало живахно створење што је хтело с њом да се спријатељи и они се временом
збиља и спријатељише. крил ат ица је врапц у причал а шта је све у свом лет у ви
дел а, а он њој своје мале птич ије дож ив љаје. Сваког дана кад се крил ат ица вра
ти с пута врабац навал и с питањима а она га стане зач ик ават и:
Чуд а сам видел а
вел ик а
на својим крил има
од чел ик а.
Са тал ас има се
довик ивал а,
са вет ровима
утрк ивал а.
Небу сам бил а
на домак у,
код звезда остал а
на конак у.
Видећ и врапчеву жељу да дозна како је у свет у, она га поведе једном на неко
вел ико путовање. Шћућурен у кут у око њених крила врабац је посмат рао под со
бом бескрајно шарен ило зем ље и птице које су се узалуд труд иле да стигн у кри
лат иц у. Пос ле овог путовања врабац, истина, прил ично одболова, јер га је ветар
био продувао, али је ова вож ња остала најлепши догађај у његовом живот у.
А кад се крил ат иц а једном богзна због чега не врат и са свога заоблачног
пута, врабац некол ико дана не хтеде ништа окусит и туг ујућ и за својом другари
цом. Много је времена требало да прође, па да опет буде живах ан као у време
кад се крил ат ица са својих путовања спуштал а на обалу Саве.
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непоштен так мичар

П

ров ел а су два друг а смуч ара бож ићн и одмор на план ин и. Пет ар је сме
лији и окретн ији био, много је боље управ љао смучк ам а, па је и Милош а
учио окрет у, кочењу, скоковим а и друг им веш тин ам а смуч арс ким. Још првог
дан а прон аш ли су све пад ин е са кој их се леп о спуш та, па су се до веч ер и у
снег у забав љал и. Милош је свак и час пад ао; али му се Петар ник ад а није сме
јао, чак би и сам понек ад намерно пао у снег, да се он не би много свога неус пе
ха стидео.
Кроз десетак дана су већ почел и да приређују мале утакм ице: спуштал и су
се с истог мес та двама путевима који су опкољавал и шум у и сас тајал и се у до
лин и. Петар је обично ишао дес ним путем који је стот инак метара био дуж и,
па је опет први стизао. Код Милоша се због овога почел а рађат и завист, разм и
шљао је како да превари друга, па да преч ицом, кроз шум у, избије први на мет у.
Неко време се истина лом ио говорећ и себи да ово не би било поштено; али кад
једном нек а деца с план ине нау ме да прис ус твују њиховом такм ичењу, он пред
пол азак приђе својим смучк ама па им као нек им живим бић има пришапн у:
У гори се крије,
хит ре моје скије,
пут ић јед ан кос и.
Крај реке, крај јеле,
до дол ине беле
он путн ик а нос и.
Ми морамо
први стић и,
ма морал и
кришом ићи
са те краће стране.
Сведоц и ће
овог бит и
само птице с гране.
Чувш и шта Милош смера лев а даш чиц а рече својој другариц и тих им гла
сом који Милош није могао разабрат и:
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Близнак ињо,
сес тро драга,
јес и чул а
малог врага
како хоће
да подвал и
и удари
преч ицом,
залеђеном
реч ицом.
На то јој десна дашчица одговори црвенећи од стида због Милошеве срамоте:
Како нисам,
сес тро мил а.
Прос то сам се
скамен ил а
чувш и како
манг уп мал и
хоће друг у
да подвал и.
За то време се и Петар не слутећи ништа о намери свога друга спремао. Заку
цао је оков на десној даш чици који се био разлабавио, учврстио кот ур на пал ици
и кад су пош ли на брдо одак ле се спуш та, да би зам иш љеног Милоша развесе
лио, запева:
Неко има боб,
неко има санке,
а ја имам своје
дрвене опанке;
дугачке опанке
к’о да су за дива,
ход ат и у њима
згод ица је жива.
Корац и ти дуг и
по метара пет,
за дан можеш цео
опт рчат и свет.
Што је Петар био весел ији, то је Милош, као и свак ко смиш ља превару би
вао све суморн ији. Бојао се да ипак когод не примет и како је ударио краћом
стаз ом, да га нек ако птиц е и див љач не изд аду. Ни на ум му није пал о да би
смучке могле у свој рђавој намери да га омет у.
Кад су се попел и на брег више шуме, одбројал и до три и свак и кренуо на своју
стран у, Милош, чим замаче исп ред Пет ровог погледа, пође преч ицом. Али тада
лева даш чица не мог ући да подноси то његово непоштовање рече десној:
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Са стазе се
сад макн имо,
па о дрво
спотакн имо,
нек а падне
кад је рад
да подвал и
мал и гад.
Парница је послуша, па иако је дечак доста вешто управљао, оне нагло скрен у
са стазе, полете према некој бук ви и сударе се с њом. Десна дашчица притом разби
нос, а дечак огул и руку и паде у снег. Иако је осећао прил ичан бол, у жељи да први
стигне, он се брзо диже и нас тави стазом низбрдо. Већ се кроз проп ланак виде
ла дол ина и пут којим је требало да се спушта, а десна даш чица рече левој:
Вид иш тамо
крај дрвета
узд иж у се
два-три смета.
Да га у њих
зат рпамо,
да спреч имо,
да не дамо
манг уп мал и
друг у своме
да подвал и.
Рекавши то обе се затрче, скрену опет са стазе и тако га загњуре у снег, да се је
два из њега видео. Док се он дизао, и отресао, зачује Петра где пева ближећи се мети:
Ја сам смучар,
мал и див,
пут ујем
кроз беск рај сив.
Санке корак,
а ја три,
одмах ћу их
прес тић и.
Пешак корак,
а ја сто,
пре свих стижем
ја у до.
Милош се много раст уж и кад чу Пет ров глас близу мете, а уз то се уплаш и
да Петар не примет и његову подвалу, те се смучке саж але на сујетнога дечак а и
помогн у му да са преч ице изађе на пут којим је требало да се спушта говорећ и
међу собом:
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Сад а смо му
опрос тиле,
јер је јоште мал и.
Сад нећемо
ником рећ и
да је хтео
друг у своме
добром да подвал и.
Али ако
опет хтедне
тако да урад и,
нек се добро
поп рич ува
наш пријатељ млад и.
Можемо га
отис нут и
у јаруг у кос у;
може ноге
полом ит и,
може штогод
дес ит и се
челу му и нос у.
Утом га онако снежавог и изг ребаног довел и до мете, где је Петар већ стајао
и разговарао са сеос ком децом. Видевш и његов у забун у мис лио је да се стид и
што је опет друг и стигао па му, да би га утеш ио, рече да ће догод ине зацело он
први стизат и.
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Спремање за недељу

Ј

едне суботе устане свет и Петар врло рано. Имао је пуно пос лов а да пос вр
шава, а један од главн их био је да спрем и небо и зем љу за дочек Недеље. Волео
је кад она сване да све буде у реду и светло. При спрем ању за недељн у свеч а
ност обично су му помагал и анђел и. Овог јут ра они су се бил и нешто успавал и
те пође да их буд и. Зас таде прво крај роја што је спавао до Рајс ких Врата па га
узе зват и:
Устајте, сут ра је
Недељица света!
Треба да радос на
буду поља, реке,
цвеће и дрвета.
Пос ле се заус тави крај анђел а што су спав ал и код Млечног Изв ора, па и
њих позва:
Устајте, сут ра је
Недељица света!
Треба да се небо
за свечаност спрем и,
магле и облац и
да се гдегод смес те.
Најзад избуди и најм лађе чије постеље су биле близу Месечеве Куће говорећи:
Сут ра, децо, јес те
Недељица чис та!
Треба и да небо
и зем ља се блис та.
За тил и час иск упе се око светог Пет ра његови крил ат и помагач и. Понек и
је истина још зевао, понек и трљао очи, али су сви бил и готови да одмах пох рле
онако куд а им заповед и. Кад су сви бил и на скуп у, старац пок аза негде у прав
цу исток а:
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Вид ите ли тамо
повише гудура
два облак а сура.
Рец ите им с неба
да се мирно склоне
до сут раш њег дана,
да зем љица сване
сунцем обас јана.
Рој анђел а одмах прхн у тамо, а старац нас тави:
И дес но, врх чес ме,
вид им неко труње:
нек ак ве облаке
и нек ак ве муње.
Отрч ите тамо
и рец ите сут ра
да их бит и не сме.
Нова јата одлете у том правц у, а светац се окрете на трећу стран у, па рече:
Глед ајте онамо
врх оне план ине,
мотају се неке
сумњиве маглине.
Нек што брже мог у
разиђу се оне,
да се небо плави
кад а сут ра звона
отпочн у да звоне.
И пос ледњи анђел и одлете онамо куд а је светац пок азао.
Цел е субот е су они тако са свет им Пет ром раст ерив ал и магле и облаке,
ишли код Сунц а да га опомен у да сут рад ан изађе што ран ије и што светлије
може и замол ил и месец да се јави чим сунце зађе.
Сут рад ан пре зоре свет и Петар је опет први био на ногама. По мирис има
што су лебдел и у зрак у осећао је да ће сван ут и вед ар, прос тран дан. Задовољан
пође да пробуд и Недељу. Кад дође до њеног дворца, нађе прозоре отворене, па
довикн у:
Пробуд и се,
света Недељице!
Устале су
рос не ливад ице,
прен уле се
птице из горице,
пропевале
реке осунчане,
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шума небу
окрен ул а длане:
чек а зем ља
да Недеља сване.
Утом Недеља помол и на прозор своје лице светлије од месечине па одврати:
„Свет и Пет ре,
устал а сам давно.
Устал а сам
па се сад а кит им.
Кад а прођем
кроз то небо равно,
морам, свече,
окићена бит и:
око чел а
сунца светлом зраком,
испод грл а
звездом Дан ич ицом,
по скут има
росе сјајном траком.
Светац се одмори мало у Недељном врт у, па пол ако пође опет нат раг да из
буд и анђеле да је пес мом дочек ај у. Док је он њих избуд ио и док су се поређал и
дуж стаза куд а је Недеља обично прол азил а, и она се нак ит ил а и изаш ла из свог
дворца. Анђел и је изд алек а опазише и из небројено њихових благ их грл а диже
се поздрав:
Добро дош ла,
Недељице,
добро сван ул а!
Због тебе је
цел а зем ља
сјајем гран ул а.
Због тебе су
магле пољем
одвихориле,
и зен ице
цветова се
све отвориле.
Због тебе су
муње своје
биче савиле,
и певају реке
да би
тебе славиле.
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прича о пацковој верности

Р

ај за звери, бубе и птице био је скоро преп ун кад у њега једног јут ра стиже
куче Пацко. Било је то милол ико, мало куче, па је одмах на себе обрат ило
паж њу. Са свих страна га опколе птице, лептири, пси, чак му се приближ и и нек и
добрич ина лав. Сви га одмах стан у расп ит иват и како је дос пео у рај и пошто је
он на сва питања стид љиво ћутао, нек и пос тарији пас мис лећ и да мож да добро
не чује викн у му у само уво:
Пацко-Брацко,
дигн и чело,
причај које
те је дело
са зем ље
у рај довело!
Пацко се тек сад а усуд и да дигне главу, па скромно одговори:
Не бих, брате,
рећ и знао.
Лајао сам,
кос ти крао,
свађао се
с мач ић има.
У живот у
свега има!
Ни на ум му није пало да помене како је веран био свом гос под ару и како је
у рај доп ловио скоч ивш и у воду да спасе свог друга, господаревог сина, са којим
се заједно удавио. Заједно су доп ловил и до у преднебес је, а тамо је наједном
неко светло биће узело за рук у његовог младог пријатељ а и одвело да у рај за
дец у, док је светац заштитн ик паса њега увео у рај за живот иње.
Тог првог дана Пацко сметне мало с ума дечка с којим се удавио желећи да га
спасе, јер су га повел и да му пок аж у светли предео у коме је имао отад а увек да
борави. Све је ту било као на зем љи, само је све сијало као да су у свем у изн ут ра
горел а нек а мал а сунца. Птице су биле све беле, сличне голубовима разних ве
лич ина, а звери су имале тако благ глас, какав на зем љи имају само гуг утке.
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Тек увече Пацко се опет сет и свог друга и зап ита неког пса како би могао
доћ и у дечји рај. Овај му рече да је то немог ућно, да тамо никога не пуш тај у.
Притом му пок аза руком према исток у одак ле је дол азио весео жагор и рече да
се дец а тамо нал азе дод авш и како је предео у коме су опас ан и нек им светлим
жбуњем кроз које се ни лепт ир не може провућ и.
Како је Пацко на зем љи стално био уз деч ак а, стаде вен ут и без њега. Ни
лепота раја нис у га могле развесел ит и. Тако је то трајало све док га једног дана
не упита нек а стара сова:
Шта је, Пацко,
мал и брате?
Рец и шта те
муч и тако
овде где је
сваком добро,
сваком лако.
А Пацк у грун уше сузе на очи па јој искрено одврат и:
Хтео бих да одем
у деч ији круг,
тамо ми борави
мал и, добри друг
с којим сам заједно
пре недеља пет
са зем ље на овај
доп ловио свет.
Зам ис ли се дубоко стара сова и очи јој добише нек и зеленк асти сјај. Ћутал а
је тако и мис лил а читава два дана а Пацко је нет рем ице чек ао шта ће му рећ и.
Најзад трећег дана ујут ру сова проговори пок аз ујућ и на нек и жбун ић нед але
ко од себе:
Вид иш онај жбун ић зелен,
сав је горак као пелен,
није коров, није цвеће,
окус иш ли његов корен,
ко од зрак а да си створен
видет и те нико неће,
можеш ићи куд ти воља
кроз деч ија рајс ка поља.
Чувај само тајн у ову,
речце једне ти никоме
о овоме.
Сас луша Пацко совине реч и, па стаде да откопава зем љу око чудот ворног
жбуна. Убрзо дође до корена, одлом и од њега једн у жил иц у и лизну је. Како то
учин и, пос тане невид љив као да је створен од ваздух а. У то се увери кад отрча
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до поток а и у њем у се оглед а: узалуд је читав час стајао нагн ут над дубок и вир,
није се могао саглед ат и. Примет ивш и уз то да га ни зверке ни птице крај којих
прол ази не виде, увери се да је пос тао провид ан као ваздух па одјури пут деч и
јег раја. Лутајућ и тако око сјајног жбуња што га је опас ивало наи ђе на свеца за
штитн ик а паса, па га стаде кроз плач мол ит и:
Заштитн иче добри,
нек ако ми дај
да вечерас уђем
у деч ији рај!
Невид љив сам, нико
спазит и ме неће,
ни сам свет и Петар
ако тамо шеће.
Светац је знао све: и зашто је Пацко дос пео у рај, и да за другом туг ује и да
га је сова прет ворила у невид љивог, познавао је и његово добро срце, па се благо
нас меш и на Пацкову молбу упитавш и:
Рези, Пацко,
најм ил ије
моје куче,
шта те у рај
дечји вуче!
Пацко онда признаде оно што је светац уосталом и сам знао, а он се сажал и
на тол ик у његову љубав и верност, па га кроз нек а тајна вратанца, која је јед ино
он знао, уведе у дечји рај где му је боравио пријатељ.
Одмах пос ле некол ико трен утака Пацко угледа свог пријатеља па му појури
у сус рет лајућ и умиљато:
Ав-ав-ав,
јес и ли ми здрав?
Сећаш ли се доба
кад живес мо оба
на ономе свет у?
Реч и што их Пацко упут и свом друг у не чуше друга деца, нит и могоше да га
виде, али светац учин и да га његов мал и пријатељ и вид и и чује. Тако се дечак и
Пацко пои г раше игара које су на зем љи знал и, а пос ле једног час а светац дође
да вод и куче нат раг бојећ и се да га ипак који од чувара дечјег раја не примет и,
обећавш и му да ће га чеш ће довод ит и у игру са дечаком.
Обећање је и одрж ао. Кад год би Пацко пожелео да вид и друга и с њим се
пои г ра, окус ио би поново корен чудот ворног жбуна, јер је његово дејс тво пре
стајало пос ле некол ико часова, па га је светац опет одвод ио у дечји рај. И тако
то још и данас траје.
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мал и су Детлић и Детлићк а чет ири сина: Ђет ић а, Петлић а, Сврд лић а и
Малог Детлић а. Дец а као свак а дец а много су бриге зад авал а род итељи
ма, нис у умел а чес тито ни да једу, ни да цврк ућу, ни да лете. Свем у овоме тре
бало их је нау ч ит и. Док је отац ишао пос лом у шум у, мат и се труд ил а да им да
лепо птичје васп ит ањ е. Уз то су мал иш ан и морал и изу ч ит и и једн у веш тин у
која није пот ребна свима птиц ама, скак утат и уз усп равно стабло. Пок аз уј ућ и
им како се то пос тиже, мат и им је говорил а:
Не вол им да имам
дец у трапаву.
Овако се скак уће
уз кору храс тову,
стрм у и храпаву.
Полетарц и су пок ушавал и да јој подраж авају, али су се свак и час спот ица
ли и пад ал и, јер ни летет и, разу ме се, још нис у умел и. Дуго је требало док се
нис у навик ли да лет уцају и да се уз стрмо пењу.
У исто време мат и их је учил а детлићс ком језик у савет ујућ и:
Немојте ми
цврк утат и
као славуј,
као шева,
или зеба
к’о што пева:
ћују-ћи;
мало грубље,
отсечн ије,
зборе, децо,
детлић и.
Поред свих леп их савета Ђет ић ник ако није умео да изговори глас ћ, нај
главн ији од свих птич ијих гласова, а Сврд лић је опет шуш као при говору. Де
тлићк а их је корел а мал им сусед има зебама и рођак ама грм ушама које су врло
брзо нау ч иле да говоре, и чак знале неке птичје дек ламац ије.
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Али од свега је најтеж а бил а брига око исх ране. Исп рва нис у ник ако умел и
кљуна да отворе, те је Детлићк а морал а готово да виче хранећ и их:
Зин ите, забога,
зин ите боље.
Шта ћете
кад сут ра
прхнете у поље.
Нећете имат и
тат у и нан у
да вам у кљун
сипају хран у.
Кас није кад су се нау ч ил и јес ти, нис и им могао најам ит и хране. Углед ај у
ли род итеље да се ближе носећ и што у кљун у, тол ико заг раје и ускомешају се у
гнезду, умало што не поиспад ају, а отац подвикне:
Ђет ић и-Детлић и,
сад не говорите,
кљун отворите.
Донео сам вам
репак од црвића,
крилце од осице,
у жиру рос ице,
слатко је поп ите
па кљун склоп ите.
Кад се руч ак сврш и, Дет лић и онако брљ ав их кљунов а пођу да се играј у,
али се појави мат и с некол ико лисак а у кљун у опом ињућ и их:
Ђет ић и-Детлић и,
реду се учите:
пос ле јел а
бриш ите кљун иће,
од мрва отрес ите
добро гуњиће.
На ову њен у опомен у свак и добро лиш чицом обрише кљун и о комад коре
га углача а перје очис ти од мрва. Тек кад буду потп уно уљудн и, мат и их пус ти да
се играју и да иду с оцем на излет.
Пош то су већ сас вим поодрас ли, њихови излет и с оцем су се прет ворил и у
лов. Стари Детлић је хтео да их спрем и за живот, да им покаже где се може наћ и
хране и како се до ње дол ази. Још пре зоре избуд и он дец у пок личем:
Детлићу, Петлићу,
пођимо у лов,
наоштримо кљун.
Овде биће црв,
тамо биће трун
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и бобица как ва
румена к’о крв.
Ђет ићу, Сврд лићу,
наоштримо кљун,
пођимо у лов
од гране до гране,
од буба до буба,
пун је шумс ки кров
мрвица и буба,
слатке птичје хране.
Сва четворица синова излете брзо из гнезда и о кору бук ве на којој су стано
вал и наош тре кљунове. Пос ле овога крен у дубље у шум у. Код сваког старијег
дрвета отац се заус тави и удари некол ико пута у кору говорећ и:
Чук-чук-чук,
цео дан,
испод коре
букове
црв је ситн и
зак ључан.
Чук-чук-чук
к’о кључем
испод коре
црва ћу
ситног да извучем.
Кора се збиља под ударц има његовог кљуна расцеп и, он отуд извад и црва
па га пруж и коме од синов а. Глед ај ућ и шта он рад и и синови су исто рад ил и,
али у почетк у ник ако нис у успевал и да дођу до плена. Зато је стари Детлић мо
рао прос то као учитељ у школ и да их окуп и око себе и да им одрж и пред авање:
Сад глед ајте,
синови,
како рад им ја:
чук-чук,
јед ан-два.
Испод коре
букове
црвић и су зли.
Чук-чук,
два-три.
Сад кљуном
овако
удрите и ви:
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чук-чук
два-три.
Тако је некол ико пут а поновио, док нис у нау ч ил и. Пос ле некол ико дан а
већ их је пуш тао да сам и траже хран у. Сврд лићу је лов пон ајбоље ишао, па је
свак и час узвик ивао:
Тат ице,
тат ице,
наш’о сам
под кором
нешто ситно, бело,
то је црв, зацело.
Тат ице,
наш’о сам у лову
неке ситне
бубице.
Како ли се зову!
Нау ч ивш и их да се сам и хране Дет лић и Дет лићк а су гов орил и да мог у
мирно умрет и. Више бриге око деце нис у имал и, а кад су много остарел и, онд а
су се деца о њима брин ул а и она њих хран ил а.
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авно, кад сви створ ов и на зем љи нис у бил и још крш тен и, жив ел и су на
Мед ведн ик у две бези мене птице. Зебе су се већ звал е Зебам а, Лас те Ла
стама, а њих су чобан и прос то звал и птиц ама. То их је много болело па су мо
лиле Бога да им да деце, птића, којима су оне већ унап ред смиш љале имена, да
и они не остан у бези мена и да им се траг на свет у не зат ре. Глед ајућ и туђу дец у
женк а је сањарил а:
Кад имаднем
и ја птиће,
лепо ћу му
име дат и,
Пау ном ћу
њега зват и.
Мужјак у се ово име није свиђало, зато је увек отсечно и љуто прек ид ао:
Да не причам
наш ироко,
птић мој ће се
зват и Соко.
Са својом зем љак ињом Свраком бил и су се договорил и да им она буде кума
будућем детет у и пок ушавал и да је наговоре да му да име које они буду изабра
ли. Сврак а је међут им бил а разборит о створењ е, па се на то само загонетно
смеш ил а и одговарал а да је за име лако, него треба Бог прво да им дарује дете.
Једног дана кад је Сврака већ бил а изг убил а наду да ће постат и кума, добије
она позив по Голубу Гласонош и од бези мен их птица:
Да дођете, драга кумо,
да се с нама весел ите,
птиче наше да крс тите.
Целог тог дана Сврак а није знал а где јој је глава. На питање сусед а што је
тако необично расположена одговарал а је:
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Ето, добре суседе,
сут ра ћу да кум ујем.
Под старост ми кумови
стек ли најзад сина,
па цео дан умујем,
не би ли се сет ил а
ког имена фина.
На то су суседе са сау чеш ћем одвраћале:
Разу мемо,
драга Сврако,
није кума
бит и лако.
Крс ти тако
и онако,
задовољан
није свако.
Разу мемо,
драга Сврако.
Кад би готова и спрем и за кумче дарове, Сврак а крете на пут. Како птице и
звериње име добијају већ ином према стас у и изгледу, одлуч и да га и она новом
птићу одред и кад га буде видел а как ав је, без обзира на жеље род итеља и прија
теља. Скак ућућ и с камена на камен, да не би нове чизмице исп рљал а, и пазећ и
да из котарице дарове не проспе, стиже она срећно на проп ланак где су живеле
бези мене птице. Оне је одмах поведоше до гнезда да вид и кумче, а Сврак а по
старом и птичјем и људс ком обичају узе хвал ит и мал ишана.
Нек је живо и здраво,
лепо ми је кумче.
Да ли уме већ мам у
за кљун ић да вуче?
Зна ли да се нас меје,
уме ли да гуче?
Тепајућ и му тако вад ил а је дарове из котарице, став љал а их на гнездо и го
ворил а:
Донел а је њем у кума
крил а пуна:
шарен-перо од Пау на,
да се игра кум ић млад и;
и паперја голубова,
да пос теља буде мек а;
слатког мед а баг ремова
и птич ијег свежег млек а.
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Птић, разу ме се, није умео да се зах ваљује, али су то учин ил и његови род и
тељи; а многе радознале птице које су дош ле да виде крштење гласно су се диви
ле даровима, што је Сврак и много год ило. Све је ишло не може лепше бит и, са
мо јој се кум ић учин и сувише мал и, да би га назвал а којим од имена што су јој
усп ут падал а на ум. Видећ и је у недоу м иц и нека Чавка приђе па јој шапн у:
Сувише је мален,
да је здрав у мајке,
могла би му дат и
лепо име Палч ић,
као што се зову
створења из бајке.
Љута што јој се мешају у посао Сврак а одврат и:
Име то је
за пат уљке,
за малене
човеч уљке.
Таман је остави Чавк а, а прис таде уз њу нек и Врабац па ће јој на ухо:
Могла би га зват и
због рас та и Пиљак.
А по оштром кљун у
могла би му дат и
лепо име Шиљак.
Кум у ово тол ико наљут и, да хтеде да га кљуцне у чело, али обзирућ и се на
свечаност уздрж а се. Међут им друге птице му подвикн у:
Зашто се ти мешаш
у посао куме!
Сама она име
лепо наћ и уме.
Тако је и било. Кроз некол ико часак а Сврак а одлуч и како ће птића назват и
и пришавш и гнезду глас но изговори, да је сва шума могла чут и.
Због маленог рас та
овај птичји створак
зваће се отсад а
по имен у Чворак.
Овом имен у се обрадују и род итељи и остале птице па узвикн у:
Нек а буде Чворак,
јер је као чвор,
јер ник ад а није
мања птица пал а
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на бук ву и бор,
нит и долетел а
у птич ији хор.
Хор славуја који увек пева на птич ијим свечанос тима пос ле овога запева:
Тако ће сад зват и
и отац и мат и
и поље и гора
овог малог створа.
Анђел и са неба
отсад тако треба
међ собом да зову
ову душ у нову.
Пос ле овога Сова, по старом птичјем обичај у, претс каза Чворк у судбин у.
Глас ом као у свих прор оч иц а свеч ан им проз бори она глед ај ућ и нет рем иц е
својим мачећ им очима у њега:
Прелеп њем у живот биће,
у нес таш не спад а птиће.
Сиње море прелетеће,
здраво нат раг долетеће.
Многе пес ме лепе знаће
и по гори цврк утаће.
Кад она заћута, птице са свих страна пович у:
Да се тако, Сово, збуде!
Не треба му среће веће.
За време гозбе кума и пророч ица су седеле у челу и сва јел а и пића оне прве
кушале, а кад су пош ле кућ и, добиле су богате дарове и с пес мом су их отп ра
тил и до самог кућног прага.
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Црноокино пасторче

К

ад је кок а Црноок а отрч ал а једном до пот ок а да пије вод е, прик рад е се
њеном гнез ду неко манг упче и међу кокош ија јаја на којим а је леж ал а са
кри и једно пач ије. Тако се на вел ико чудо Црнооке, кад јој се пил ић и стадоше
да лег у, нађе и неко паче. У првом трен утк у Црноок а хтеде да га отера, али се
пос ле саж ал и и остав и га међ у својом децом, те га сва жив ин а из сел а наз ва
Црноок ин им пас торчетом. Црноок а међут им није бил а према њем у као маће
ха, зав ол ел а га је и брин ул а се о њем у више нег о о својој дец и. Пил ић и су га
чес то туж ак ал и:
Наше паче
увек гаче,
још не уме
да пијуче.
Без нас ваздан
нек уд врља,
по барама
ноге прља;
пуноглавце
јадне хвата
и на кљун у
ваздан има
муља, блата.
Иако је према својој дец и бил а врло строга, пачет у је скоро увек праштал а:
било јој је жао што се јадно у свет у наш ло далеко од своје праве мајке. Своју дец у
је чес то саветовал а:
Мил и моји синч ић и,
добри моји пил ић и,
немојте да паче
икад због вас плаче:
без мајке је мало
на свет у остало.
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Нед алеко од дворишта тек ао је брз поток и Црноок а је пазил а да га паче не
углед а и не дође му жеља да у њем у плива. Међут им оно се једном иск раде и од
Црнооке и од своје браће и отрча тамо. Ходајућ и обалом чује где две старе жабе
међу собом говоре како су му мајк а и баба и сва родбина бил и добри пливач и и
по читаве дане могли да остан у на вод и. Овога се пута паче, иако га је жеља ву
кла, не усуд и да зап лива, прво што је још врло мало било, па се бојало на тако
дубок у воду, друго што није хтело то да учин и док не упита Црноок у. Кад мало
поодрас те, стаде мол ит и помајк у:
Мајко Црнооко,
бар јед анп ут, два,
хтео бих у воду
да се бућнем ја.
Причал а је нек а
у поток у жаба,
пливале су моје
и мајк а и баба.
Досад и ми пољем
трчк ање и ход,
хтео бих на воду
к’о сав пачји род.
Црноок а му не доп ус ти говорећ и да је још врло мало и да га мог у снаж ни
вртлови поток а одв ућ и на дно. Паче се неко време смири, па га опет обу зе не
мир и чеж ња за пливањем. Знајућ и да му Црноок а не би ни сад ово доп ус тил а,
поче кришом од ње и од пил ића одл азит и на поток и на тиш им мес тима се ве
жбат и у плив ању. Тако је из дана у дан бив ало све слободн ије, све се даље пу
штало низ мат иц у. Кас није се тол ико отрже испод влас ти Црноок ине, да узе
собом вод ит и и пил иће на ове шетње. Оно би пливало и гњурало, а они су крај
обал е трчк арал и и одушев љено луп ал и крил им а на свак и њег ов нов подв иг.
Знајућ и да се пил ић и плаше воде, паче их је прс кало и зач ик авајућ и позивало:
Скач ите у рек у,
браћо, ко ће пре!
Видећете две
сјајне рибице.
Скач ите у рек у,
браћо, ко ће пре
ухват ит и две
сјајне рибице?
Преп лашен и пил ић и би се тад а збијал и у гом илу извињавајућ и се:
Ми не смемо
и не знамо!
Не умемо
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да пливамо,
не умемо
да вес ламо.
Али им је паче и даље неу морно слик ало драж и реке:
Га-га-га,
да знате што вод а
лепо љуљуш ка;
да знате како се
на њој одмори;
да знате што вод а
слатко жубори!
Да знате како је
лепо реке дно:
зас трвено шљунком
и све шарено.
Понеко пиленце би дош ло на ивиц у обале, испело се на прс те и нагло над
сам у воду, али би га одмах ухватила вртоглавица. Једном је најм лађе преп лашено
појурило кућ и и исп ричало Црноок и:
Да знаш, драга мат и,
да знаш што је страш но
у воду глед ат и.
Глава ти се врт и,
вир те вуче плави,
може лако да се
доле стрмоглави.
Црноо к а се преп ад е да јој се кој е од пил ић а не утоп и, па им строг о за
бран и да иду на воду. А од пач ет а је већ мор ал а дић и рук е, јер ни сав ет и ни
забране нис у помагале, а није умел а пливат и па да га силом с воде враћа. Било
јој је теш ко, али се у срц у морал а пом ирит и с тим да ће се једном рас тат и са
својим пос инком. Осећал а је да код њега чеж ња за вод ама већа од љубави пре
ма њој и прем а браћ и. Чек ал а је само са зебњ ом дан кад ће јој рећ и да зау в ек
од ње одл ази.
То се догод ило у јес ен. Пловећ и једном низ воду дође паче до неког сел а
где се река ширил а градећ и многе вирове и где су живеле читаве пород ице пата
ка. Како у селу где се род ило није било ниједне патке, скоро полуде од радос ти
што нађе наједном тол ико својих рођак а. Тамо се упозна и са некол ико својих
врш њак а, смел их пливача, па им обећ а да ће се пресел ит и код њих. Морало је
само да се врат и и да каже то Црноок и и својој браћ и пил ић има. Знало је да ће
их тиме много ожалос тит и и дуго је разм иш љало како да им то саопшти.
Најзад једног јут ра пос ле кише кад је поток нароч ито јас но шум ио, не мо
гад е изд рж ат и, нађе Црноок у где чеп рк а неш то око плот а и пом илов авш и је
крилцем по образу рече:
158

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Дечја соба и остале приче ________

Збогом остај, Црноок а,
па не плач и крај поток а!
Ја морам далеко
низ сребрне воде,
у село где пловке
вировима броде.
Осврте се затим да вид и где су му браћа. Не сагледавши их готово се и обра
дова, јер му је теш ко било рећ и им да зау век одл ази па поруч и по Црноок и:
Поздрави ми браћу
и рец и јој да ћу
доћ и да обиђем
кадгод мес та стара
с чет ицом пач ића,
нових ми другара.
Пос ле овога као птиц а прелете прос тор између плота и поток а и зап лива
радос но пут сел а где је наш ло своје рођаке. Како Црноок а удари у гласан плач,
дот рче пил ић и да виде шта је, па се и они расп лач у и сви тако, заједно са живи
ном из двориш та, одјуре на поток одак ле су глед ал и за пачетом док се год није
изг убило из вид а.
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Ћудљиви кмет Март

О

д свих дванаест кметова који су пос тав љен и да се брин у о времен у на зе
мљи најћуд љивији је оду век био Март. Још прве год ине пред његово кмето
вање позвао га је пред а се Громовн ик Илија и очитао му бук виц у како треба да
се понаша, али је Март већ прве год ине пок азао своју незгодн у нарав. Нис у без
замерке бил и ни остал и кметови: јед ан запне слат и сунце па сунце, друг и снег
па снег, али је променљивост Мартових расположења бил а гора од свега овог.
Првог јут ра, како седе на кметс ку стол иц у, викн у:
Музик а се
мен и слуша!
Нек а вет ри дун у
топ ли к’о у јун у,
кроз поља и горе,
шума нек а шум и,
реке нек жуборе!
Нек а вет ри дун у
топ ли ко у јулу,
да ја чујем фрулу
весељак а Југа!
Нек а свирк а буде
луцк ас та и дуга!
Његови саветн иц и, бојећ и се поп лава ако нагло отоп ли, опомен уше га:
Немој тако
нагло, кмете,
биће штете,
биће штете.
Али се Март није на то обазирао. Три пуна дана уживао је у музиц и Југа и
изл ивен их поток а. Нагн ут кроз небес ки плави прозор пос мат рао је утрк у вод а
и вет рова пљес кајућ и рук ама као дете. Понек ад би бац ио с неба как ав предмет
да глед а како га вод а нос и, а једном је и сам скоч ио у тал асе чак с неба и пливао
цело јут ро па се пос ле на плећ има Југа опет врат ио у своју небес ку кулу.
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Међут им тек што је нес тало фебруарс ких снеж них гнезда и леден их пан
цира и Зем ља почел а отворен их уста дис ат и, Март у би дос та југовине па до
викн у Мразу:
Иди, чик а-Мразу,
смрзни опет стазу,
и друм, и путању,
и њиву, и поље,
и бару, и рек у,
све до миле воље.
Зат им се окрете Снег у, свом седом саветн ик у:
А ти, чик а-Снеже,
мој сед и витеже,
зем љиц у побел и,
по пут има јаме
зас пи и зацел и.
Све за бел им бело
брже пош љи јато,
не мог у да глед ам
то по зем љи блато.
Оба ова старца пок ушаше да га одврате од намере да их опет шаље на Зем љу,
одак ле су се тек пре некол ико дана бил и врат ил и, али млад ић Март био је ко
лико нес тал ан, тол ико и час тољубив, није вол ео да слуш а ичије сав ет е, те се
старц и повин ују његовој жељи. Таман они оду доле, распак ују се и пођу у шум у
да обиђу мед веде и зечеве: таман им деца приреде свечан дочек, а роде спус те у
свако двориште по једног малог Снеш ка Бел ића, кад се чу ведри Мартов глас:
Нешто ми је данас
око срца драго,
нек а буде време
сунчано и благо.
Нек а по шумама
никн у љубич ице,
нек се небес има
поразведри лице.
Нек на лиш ће падне
зелен ик а роса,
нек а род а пољем
проход а се боса.
Нек а они старц и
са Зем ље се врате,
остан у ли, мог у
опас но да плате.
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Чул и се зат им и гласови саветн ик а:
Немој тако,
гос под ару,
знаш навик у
своју стару:
наред ићеш
опет Мразу
да поп лоча
ледом стазу,
да леденом
својом стрелом
гађа срце
цвећу белом,
да пупољке
мачем сече.
Опорец и
сад што рече!
Знајућ и да Март неће поп ус тит и старц и се опет спак ују па нат раг на небо.
Није им било лако под старе дане лом ит и се час горе час доле, али су морал и.
На зем љи пос ле њиховог одл ас ка нас та право пролеће. По шумарц има су
ник ле јагорчевине и љубич ице; шуме су се већ, кад их поиздаље погледаш, зеле
ниле. Вод а је у рек ама пос тал а скоро топ ла. Цветови се на воћк ама помол ил и.
Тако је лепо било на зем љи, да је и сам Март једном сишао до неке шуме да се
проход а. Чин ило се да сунце неће ник ад прес тат и. И управо тог дан а кад су
људ и бил и сас вим заборавил и да пос тоји и руж но време, рећ и ће Март:
Киш ице се
хоће мен и.
Давно нис у
клобуц и
по барама
скак ал и,
одавно се потоц и
нис у већ
претак ал и.
Давно нис у жабе мале
испод пљус ка
скак утале.
Никоме се сем њем у није хтел а пос ле тако леп их дана киша и његов први
доглавн ик се опет усуд и да га опомене.
Марте, драг и
гос под ару,
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ти ћуд једном
мењај стару:
тек на зем љу
сунце врже,
а већ киш у
боље-брже!
Март међут им као да је ужив ао да изнен ађује људе, било пријатно, било
неп ријатно, не даде се одврат ит и. Људ и убрзо увидеше да право пролеће још
није дош ло. Зачас зем ља пос та жалос на као ујесен. Киша је целог дана лил а, час
брже час спорије, олуц и су туж но певал и, те Март у предвече већ би доста кише
па ухват ив се за главу рече мрзовољно:
Дос та ми је Кише те,
и хит рице и споре.
Слушам, ево, цео дан:
шљап, шљап,
где кап љиц у
стиже кап.
Сад а већ није знао как во би друго време зажелео. Рук у скрш тен их на гру
дима ход ао је цео час, док најзад нес таш но не узвикн у:
Хоће ми се,
браћо, сад а
да удари
мало град а
жабиц у у главиц у,
птич иц у у реп,
да нас тане право
весеље и смех.
Брзо су ситне ледене бобице пои г рале по крововима и пољима, срећом тако
ситне, да никог нис у убиле, а већ кроз чет врт час а Март је опет пос лао Зем љи
сунце, а пос ле два дана нову киш у па снег и мраз, па поново југовин у. И на небу
и на зем љи нес трп љиво бројах у дане који су му још преос тал и, јед ва чек ај ућ и
да се зак мет и Април о коме су чул и да је необично благ и сталожен.
И како првих тридесет дана његовог кметов ањ а тако и сад а: Март ужив а
да нас сваког јут ра изненад и променама и на небу и на зем љи.
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паук крсташ

Ж

ут ог, нес таш ног лепт ира вол ел е су све бубе на проп ланк у, јер је умео
својом игром да их забав ља а био је и необично доброг срц а. Кад опази
да је как ва бубица пала у бару, трчи па је вад и. Кад комарац укљешти гдегод ног у,
помаже му да се ослобод и. Ако сретне мрава где нос и мрв у превел ик у за своју
снаг у, он му је помогне нос ит и.
Али и међу бубама има створова зла срца који никог не воле. Тако је Жутог
Лепт ира због његове доброте и лепоте мрзео стари Крс таш Пау к коме, уоста
лом, нико није био драг. Својим огромн им тан уш ним ногама корачао је он по
таван иц и старе нап уш тене стаје за овце исп ред ај ућ и узг ред мреже за хватање
буба. Њем у је било пријатно што га се оне боје и сваког јут ра се могло у стаји
чут и његово хвал исање:
Ја сам Крс таш Пау к,
ја сам трепет, бау к,
за све мале цурице,
у гориц и бубице.
Од мене се плаше
све муш ице наше,
ја сам хајдук стари
што пал и и жари.
Свуд су моје мреже,
сви од мене беже,
и комарц и љут и
и лепт ири жут и.
То је и било истин а. Жут и Лепт ир је над алеко облет ао стај у у којој је он
живео. Није ни изд алек а волео да вид и црн у белег у на његовим леђима. Крв му
се лед ил а кад би чуо пау ково пакос но добац ивање:
Лепт ирко, нем ирко,
допаш ћеш ми влас ти,
жућк ас та те крил а
неће моћ и спас ти.
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Крсташ је просто уживао у страх у што га је уливао бић има око себе. Треба
ло је само видет и његово лице кад би стао да довик ује за узрујан им ројем мува:
Душ ице, муш ице,
паш ћете ми зуба,
не спавам од ваш их
бубњева и труба.
Бил а је лаж да није могао спават и од њиховог зујања, јер су оне сироте као
зал ивене ћутале у његовој близин и, него је он као и свак и пакос тан створ тра
жио узрок, да би их могао нап ас ти. Из истог разлога је и сваког ком арц а који
му се приближ и сумњичао:
Бећарч ићу, комарч ићу,
допаш ћеш ми сурле,
поваздан цијучеш
и дуваш у зурле.
Није од њега миран остајао ни смерн и мрав који је као зал ивен хитао сво
јим путем. И њем у је Крс таш сваког дана добац ивао:
И ти мраве, браве,
допаш ћеш ми шак а,
ваздан си ми шуш као
око мравињак а.
И како је прориц ао, тако је и бивало. Свако јут ро би између размакн ут их
брвана ник ла нова мреж а, и свако јут ро би се ухват ил а по как ва нова жрт ва у
њу. Ту је нас трад ало много лаком ис лен их муш ица. Свак и час се на проп ланк у
чуло њихово запомагање:
Хаох, сес тре драге,
пог ибох од вук а,
Крс таша Пау к а.
Ухват ио се у његов у мреж у и мног и храбри ком арац који је намерав ао да
му сас пе мало отров а у срце. И мног и мрав што је пос лом мил ио крај мреже.
Још јед ин и се држ ао Жут и Лепт ир.
Природно да је то Крсташа гризло, те је и дан и ноћ смиш љао како да и њем у
дос коч и. Зато се неко време притаји, плет ућ и у потаји вел ик у мреж у на сам им
врат има стаје. У шум и због тога поверују да је и он негде нас трад ао, али се ипак
нико не усуд и да завири у његову кућу. Учин и то само Жут и Лепт ир и ухват и се
у мреж у. Од радос ти што га је добио Крс таш га не хтеде одмах појес ти. Волео је
више да ужива глед ајућ и га како се све више зап леће у пау ч ин и у жељи да се из
ње ишч упа.
Кроз шум у се брзо проч у как ва нес рећа се догод ил а Жутом лепт иру и да
леко на другој ливад и иск упе се све бубе на договор како да му помогн у. Пос ле
дугог већ ањ а реше да замоле јеленке, бубе с роговим а на глави, да оне пођу и
раск ин у Крс ташеву мреж у. Оду њиховој кућ и и стан у мол ит и:
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Јеленц и, бубе мале,
на глави нос ите виле,
на глави нос ите коп ља,
можете читава сноп ља,
побит и горс ких бау к а,
грозних Крс таша Пау к а.
Са сузама у очима јеленц и сас лушају њихове реч и, али се не усуде да пођу у
Крс ташеву даш чару. Бубе онд а сврате код гуштера па стан у кум ит и:
Гуштерч ићу,
крокод илч ићу,
кум имо те Богом
и шумом лепом
раск ин и Крс ташеву
мреж у репом.
И гуштеру је жао било Жутог лептира, али ни он не смеде поћи да га ослобађа.
Тако редом зађу бубе од једног до другог, сви горски јунац и се међут им по
казаше кукавице. Тада оне стан у мол ити стари храст што је растао над дашчаром:
Бац и, храс те, кап иц у
па иск ид ај мреж иц у.
Зат ресе храст круном, али ниједан жир што с њега опаде не погод и у мреж у
да је раск ине.
Замол ише бубе ветар:
Вет ре, брате, дун и
па мреж у одун и.
Ветар је брзо ишао па и не чу молбу буба те оне почн у Бога мол ит и:
Пош љи, Боже, киш иц у
па пок ид ај мреж иц у.
Истога часа удари такав пљусак да Крсташева даш чара сва прок исе а мрежа
му се отк иде с врата и Жути Лептир некако успе да побегне под прво дрво. Киша
зат им одмах стане а бубе му помогн у да крил а испетља из пау ч ине и пољубивш и
га свак а по трип ут пус те га слободног на ливаду.
Крс таш а пос ле овога нико није више виђао у том крај у. Да ли је од кише
пог ин уо или је отишао у нек у друг у шум у, не зна се.
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недеља у шуми

У

,недељу, пре ране зоре, две свраке суседе обук ле се и стале на плот. Обе су
,опас але беле уштирк ане кецељице и углачале добро кљунове, да се зна да
је празник.
Само што су њих две пале на плот, кад ето ти целог јата, све у празничном
оделу, блис тавих кљунова. Све су глас но говориле, довик ивале се, певале, да је
било као на как вом вашару. Понеке су хвал иле чис тоћу своје суседе:
Како си чис та, јао-јао.
Кецељиц у ко ти је прао?
Понеке су се, не опаж ајућ и како и саме страш но вич у, љут иле на вране:
Целога јут ра вране
глупаво се деру,
ни на Божји празник
не знају за меру.
Друг е су опет огов арал е старог а меду који је пош ао на изв ор да се мал о
умије:
Поглед ај, поглед ај, трапавог меду!
Да ли ће бар данас бит и у реду?
Треће су се љут иле на сову што дрема и на свет у недељу:
Да кљуцнем у главу,
баш ми дође жеља,
дрем љивиц у сову
што јут рос крмеља.
Тако су оне дак ле беспос лене брбљале о свем у и свачем у немајућ и деце да
их морај у чеш љат и и умив ат и. За то време се међут им сва шум а удешав ал а за
празник. Жена старог меде наговарал а је своје мече:
Хајде, драго дете,
пођимо на рек у,
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прљавијег меде
не видех у век у.
Дај прво да мама
опере ти шак у,
па ушмркн и нос
и зачеш љај длак у.
Али се мече стално отим ало, ник ако није хтело, зам ис лит е, да се умије.
Мечка се, разу ме се, на ово страш но разљут и па га целог целцатог бућн у у вир и
поштено окупа. Пос ле овога лепо га очеш ља, убриса му нос па му веза око врата
жут у трак у коју је добил а од неке Циганке кад је с њом играл а по вашарима.
Мече задовољно сада својом лепотом стави руке на леђа па отшета низ шум у
осврћућ и се да вид и глед а ли га ко како је лепо. Усп ут чу како стара жаба буд и
своју дец у:
Хајте, децо жапц и,
Браћа пуноглавц и
пош ла су низ воду.
Исп лач ите гуше,
оперите уши,
па сви у слободу.
Међут им, и жапц и су се праћк ал и не дозвољавајућ и да их мајк а умије, што
много наљут и меду. Да би их зап лаш ио бац и у вир камен и зап рет и им прс том,
пос ле чега се жапци препадн у и мати их добро изу мива. Видевши да је врло лепо
бити чист, весело отп лове. Кад из неког жбуна крај воде зач ују овакав разговор:
Хајде, зеко,
поп и млеко.
Сад опери
своје лице
на маленој рец и,
данас ти је недељица
и сви Божји свец и.
Ово је говорил а зеч ица своме непос луш ном брљавом син у, који ни празни
ком није волео да се умива. Зеч ићева непос луш ност много наљут и једног жапца
те искоч и на обалу па буп пред жбун где зак рекета:
У воду, лен ивко,
пери одмах лице.
Вид иш да си прљав
као саме гице.
Зеч ић се препаде од жапца, срце му оде у пете па одмах отрча на поток да се
умије. А кад се лепо уми и зеч ица му обу че нови кап ут ић, пође и он кроз шум у,
да сви виде како је леп.
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И збиља су се усп ут окретале бубе, птице и зверке дивећ и се његовој чисто
ћи. Утом, под нек им дрветом, зеч ић зач у где птица цврк уће:
Пупавч ићу, пупо,
моје дете глупо,
моје лено дете,
хајде пери пете!
Недеља је сван ул а,
хајде пери зубе
и ист рес и мало
праш ин у из ћубе.
Зеч ић диже глав у и опази како се мал и пуп ав ац отим а од мајке, а ноге му
прљ аве и у ћуби, што је на челу нос и пуно праш ине и сламе. Природно да чи
стог зеч ић а ово узб уд и те ти скоч и што игда може, баш до гране где је стојао
мал и пупавац, и подвикн у му да слуша мам у.
Ово је одмах помогло и непос луш ко опра зубе, исп раш и добро свој у ћубу
па прхн у понос ито од стабла до стабла.
На све стране се видело како птице облаче свој у дец у китећ и их празнич
ним перјем. Прис луш куј ућ и њих ов е разг ов ор е зач у се како нек а непоз нат а
птица мол и своје још голуж драве птиће:
Хајте, птич ице,
моје цурице,
чис тите кљун иће,
да вам се сјаје,
па ћу вам мравије
скуват и јаје.
Теш ко је, међут им, било сав лад ат и тол ик у нем ирн у дец у што су се по гне
зду врт ел а, те пуп ав ац прит ече у помоћ мајц и, скоч и на руб гнез да па тобож
страш ним гласом подвикн у птић има.
Како у свом кратком жив от у нис у бил и вид ел и так ве птице с круном на
глави, смес та се умире и стан у чис тит и кљун иће, пос ле чега им мам а за дор у
чак донесе пуно мравијих јаја, а пупавац продуж и кроз шум у.
У суседс тву тог гнезда разговарале су две веверице:
Веверице, суседо,
данас се не рад и,
хајдемо на друм.
Та Бог с тобом, суседо,
пос ла имам тол ико
да ти стане ум.
Сван ул а је недеља,
морам ћерке купат и,
чеш љат и им реп;
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леш ник а налупат и,
да ручак за празник
буде дец и леп.
И свугде наоколо чул и се слични разговори и видела иста ужурбаност. Нико
није хтео да му дете за празник буде прљаво и гладно. Само су се лисице, које као
ни свраке те год ине нис у имале деце, довик ивале с проп ланк а на проп ланак:
Лис ице лепот ице,
недељица свиће,
хајдемо на сајам.
Ако немаш ципел а
даћу ти на зајам.
На вашару биће
свакојак их чуд а:
пач ића, и луд а
брбљивих ћурића,
и млад их пил ића.
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Стари познаници

Ј

ед ва је чек ао Дане, деч ач ић од осам год ин а, да аутоб ус стигне у мало пла
нинс ко летовал иш те. Ту је и прош ле год ине летовао и оставио пуно позна
ник а, па се сад брин уо да ли ће их затећ и здраве и живе. Зато је, чим су се кол а
заус тавил а, искоч ио не чек ајућ и да му прво мама изађе. Она је желел а да га нај
пре умије, да му да дор уч ак па да га онд а пус ти да се игра. Њега је међут им у
час у нес тало. Отрчао је до поток а да вид и јес у ли у живот у лањс ки вирови, мо
стови и воден ице које је по њем у правио; али свега тога не беше. Поток се са
свим измен ио: од мос това и воден ица ни трага, ни трага од старих вирова и ве
лик ог кам ењ а прек о ког а се прел аз ил о на друг у стран у. Не срет е ни стар у
познан иц у жабу која се обично сунчал а док би се он брљао по поток у. У зло доба
га познаду рибе које је чес то прош ле год ине узнем иравао па га ослове:
Помози Бог, Дане,
добри пуноглавче!
Много си нам већ и
сад а него лане.
Причај нам јес и ли
већ пос тао ђаче.
У разг ов ор у са становн иц им а рек е деч ак и не примет и како време брз о
прол ази, и потп уно заборави да се мам и није јавио кад је пошао. Она га је међу
тим траж ил а на све стране расп ит уј ућ и људе да га нис у видел и. То чуј у неке
птице па пож уре да је обрадују:
Не брин ите, синч ић вам
дуж поток а врља,
баца пиљке у воду,
по пес ку се брља.
Мама пож ури на поток где се истина опаж ало да је дечак туд а прошао јер
је много камење било померено, вирић с дес не стране се померио на лево, али
њега већ није ту било, одјурио је да обиђе шум у.
И тамо се догод ило пуно промена: старој јел и су отсек ли много грана, не
кол ико борић а је већ стало на снаг у, на проп ланк у се видел а нов а план инс ка
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кућа. Дечак зачас оби г ра сва позната мес та, завири у јаме и труле дуп ље, прове
ри има ли по гнез дим а орл ић а. Све у шум и му се необично обрадов а а старе
бук ве га позивах у:
Ход и ближе, Дане,
ти до моје гране,
да те пом илујем
по кос иц и црној,
видел а те нисам,
дете, још од лане.
Док је он с бук вам а прич ао, мам а је нас тав ил а да га траж и. Вид ећ и је где
као изг убљен а лут а лив ад ам а, неке бубице што су деч ак а срел е у шум и реко
ше јој:
Среле смо дечк а,
жив ти био,
ход а по шум и
здрав и чио.
Жена се упути тамо, али је дете већ било отиш ло да обилази ливаде. И у њима
је оставило многе познан ике. Скак авц и су га смат рал и за свога рођак а па га са
свих страна поздраве:
Помози Бог, ђаче,
вел ик и скак авче!
Помози Бог, Дане!
Ход и да скачемо,
ако су ти ноге
хит ре као лане.
У једном трен у их се иск упе чит ави ројеви. Скак ал и су ваљд а по мет ар у
вис ин у и дечак у се чин ило да је опкољен нек им зелен им водос коком. Видећ и
их како скач у ни дечак се не хте осрамот ит и па им се и он придруж и. Утом се
скак авц и пох ватају од радос ти у коло певајућ и:
Хватајмо се у коло!
Коловођа буд и ти
па ко лане пос коч и!
Прво пођи стазицом,
па удари стран ицом
где ливадс ка птица спи.
Пос коч и, пос коч и!
Нек а ти се нож ице
оросе од травице.
Само, дете, припази
да у игри не згазиш
цветовима главице.
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Играо је тако са скак авц има по ливад и врло дуго. Ни на ум му ни сад а није
пало да није доручковао ни ручао и да га мама зацело свуд а уплашено траж и.
Она га је сирота збиља за то време траж ила по шуми и ко зна кол ико би тамо
остал а да јој нек а пчел а не рече:
Дечк а ено у пољу,
и не мис ли на кућу.
Око њега скак ућу
све скак авц и у колу.
Мам а му тад а пот рч а тамо, али је он већ био отперл ијао далеко до обли
жњег сел а. Како се спус ти сутон, он извад и џепн у ламп у и упал и је. Светњац и
крај пута видећ и да му нешто сија на груд има ослове га:
Помози Бог, ђаче,
вел ик и светњаче.
Вече је већ пало
по жит у и цвећу.
Али шта то мари,
свак и од нас нос и
упаљен у свећу;
лутаћемо ноћу
са њоме кроз поља,
док ле ти је воља.
Лакоу мни дечко би и на ово пристао, али зачу за собом како неки људи говоре:
Где ли се је скрио!
Говоре да прво
на рец и је био,
па је зат им шум у
крај ње оби шао
и до миле воље
скак ао кроз поље.
А на ово је глас његове мајке кроз плач говорио:
Нађите ми сина,
људ и, како знате!
И ви ваљд а своје
деч ице имате,
па ме разу мете
како ми је кад сам
изг убил а дете.
Тек сада се дечко освести па застаде. Људ и га утом угледају и одведу до мајке
која се преморена спус тил а на пањ крај пута.
Шта су се и како пос ле мам а и син код куће разг ов арал и не умем вам до
бро рећ и.
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летња бајка

Б

ило је сван уло сунчано план инс ко јут ро и све му се у гори обрадовало. Ли
шће је окрен уло дланове првим зрац им а, да са њих обриш у рос у којом се
умил о. Стар е зверк е се исп руж ил е по руд ин и, да им сунц е заг реј е бол ес не
кос ти. Птице су рад иле јутарњу гимнас тик у: савијале и опруж але крил а, ска
кутале на прс тима а понеке се и преко главе превртале. Поток скин уо зелен у
кош уљиц у па се и он стао сунчат и.
Како сван у стара, румена јагод а поглед а бриж но зеленк ас те образе својих
ћерк и па им рече:
Устан ите, јагод ице,
окрен ите сунц у лице,
да будете румене,
да лич ите на мене.
Јабуке се сунчале
па су рујне пос тале,
сунчале се круш чице
и дрењина бобице.
На ово стот ине и стот ине јагода склоп и своје штитове и окрете сунц у прво
дес ни образ, па кад се он зац рвен и, онд а леви и тако некол ико пута док им све
лице не пос таде црвено као крв.
Иза борића извири тад стара, црна боровн иц а па видећ и како су се јагоде
лепо заруменеле потера и она своје кћери на сунце:
Боровн ице,
Циганч ице,
сунц у се обрн ите,
да добро поц рн ите.
На сунц у су стајале
па су црне пос тале
и сес трице трњине
и суседе куп ине.
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На ове реч и хиљаде Циганч ица боровн ица ист рча на сунце исп ред својих
жбунова. Лица су им бил а насмејана и округласта као месец. И оне прво окрен у
сунц у јед ан па друг и образ, те им све лице пос та плавичас то црно.
Док су се оне тако радосно сунчале, појави се између јел а гом ил а девојч ица
које су на сав глас певале:
Ми смо мале берач ице,
све нос имо котарице
да беремо јагод ице,
јагод ице, боровн ице.
Дош ле смо из првог сел а,
из дрвен их оних кућа,
јуче су нам браћа плел а
корп ице од младог прућа.
Док длан од длан ударимо,
све ћемо да нап ун имо.
Тако су девојчице певале и свак и час се сагибале тражећи у трави и под грана
ма јела насеља јагода и боровница. Када њихова песма одјекн у кроз шум у, зајап у
рена лица јагода се сакрију под своје штитове, боровнице побегну у своје жбуње да
нигде ниједне ниси могао видети. Побегн у сиротице и стан у тихо, тихо да цвиле:
Не дај нас, горо,
ти нас заштит и,
руд ина твоја
нама се кит и.
Кад вет ри дун у
и падн у кише,
мирисом наш им
гора мирише.
Бубама и птицама
ми смо храна,
скриј нас од деце
испод грана.
Саж ал и се гора на њихов у молбу па им са свих страна стане нуд ит и уточ и
ште. Јел а под иже скутове и позва јагоду што је рас ла близу ње:
Ход и, јагодо,
брзо ти,
испод мога се
скута скри.
Бук ва бац и некол ико својих лис това на јагоде испод себе говорећ и им:
Јагод ице румене,
под лис тове зелене!
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Видећ и да девојч ице само што нис у стигле, борови се скупе у гус те редове,
те се у њиховом хладу скоро ништа није могло видет и, а особито тамн и образи
боровн ица. Они их позову:
Црна војс ко млад а,
скриј се код мог хлад а!
И вења се не оглуш и на њихово запомагање, него пон уд и прву своју суседу:
Боровн ице црна,
ево ти мог грма!
Ни ливад а што је живел а на проп ланк у не хтеде да се пок аже негос тољуби
ва па их позва:
Ево моје траве.
Док деца не прођу,
заг њурит и у њу
своје лепе главе!
Чак и нек а птица чувш и њихов плач спус ти се на зем љу и пон уд и:
Јагод ице мил а,
ход и испод крил а!
И док су девојч ице стигле до мес та где су боровн ице и јагоде зреле, оне су
се већ све биле посак ривале. Узалуд су их све корак по корак траж иле, нис у мо
гле наћ и ни једне јед ине. Кад је скривено план инс ко воће видело да већ и мрак
пад а и да се дев ојч ице окрећу нат раг у село не мог ућ и по пом рч ин и више да
траже, оно зач ик ујућ и и радос но запева из својих склон ишта:
девојч ице миле,
ми смо вам се скриле
баш ту прекоп ута
код јел иног скута,
код боровог хлад а,
крај поток а млад а,
код извора чис та
где бук вица лис та,
код птице малене,
код траве зелене,
код вењин их чес та
и свих божјих мес та.
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Школа чезне за ученицима

И

ма већ месец дана откако су учионице празне. У школ и је необична тишина.
Чује се само чич а-Свет оз арев о ход ањ е кроз ходн ик, жубор у двориш ту
чес ме коју је неко одврн ут у оставио, птичји разговор у дрвећу. Кол ико су за та
квом тиш ином чез нул и за време школс ке год ине и чич а и учит ељи и околн и
становн иц и! Студент Јован није могао на миру да учи своју геог рафију. Чим би
отворио прозоре, појурил а би у собу хук а слична хуц и водопад а, жагору вел и
ких сабора. Јован по десет пута мора да понав ља речен иц у:
Голфс ка прот иче струја
преко Атлантс ког Океа на...
Голфс ка прот иче струја
преко Атлантс ког Океа на...
Тек што он зат вори прозор да би нас тавио учење на миру, зазвоне окна на
суседном стан у нау чн ик а зоолога. Углед ао је напољу сунце и хтео да га пус ти у
собу, али са сунцем је долетел а и дечја бук а: сто разних речен иц а, смех, плач,
спор. Љут ито је пом ис лио како ће му цело пре подне пропас ти због те гал аме и
довикн уо у двориште:
Тише, тише, ви, врагол ан и!
Тише, ви у дворишту тамо!
Као одговор на његову опомену дечји узвици се сликовали с њоме као стихови:
Оперите колено Дан и!
Бран и се, ако си јунак, бран и!
Ход и да глед амо пољс ке мише!
Нау чн ик се насмеш ио мис лећ и: „Немам времена да се с децом шал им“ и за
творио и он прозор; а у дворишту се и даље чул а збркана граја мал ишана од које
су одјек ивал и зидови суседн их зград а. Чик а-Светозар је запт ивао уши да је не
чује. Учитељи јед ва чек ал и да опет почне час и с њиме бар привремена тиш ина.
Прол азниц и зас тајал и и дивил и се: „Ни мањих створова, ни јач их гласова!“
Сад пос ле мес ец дан а одмора дос ад ил а је свим а ова пус тош у школс ком
дворишту, па стал и нес трп љиво изглед ат и почетак школс ке год ине. Чича јед ва
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чек ао да има на кога да подвикне. Њем у се чин ило, док је прол азио између пра
зних школс ких клупа, да оне једна другој говоре:
Где је сад а ђачк а хук а
и вештине њине разне!
Ухват и нас права мук а
од одаје ове празне.
Јес те уши да заглун у
и прс кају бубне опне,
али вол им школу пун у,
кад ми се ђак на врат попне.
Нек се опет диже граја,
диже граја и праш ина!
Нек стиж у из завичаја,
зове стара клупа њина!
Прође поред табле а она као да пуцкета разг рејана на сунц у:
Ево месец, па и више,
нема ђак а да се врате,
да по целе школс ке сате
пиш у, бриш у – пиш у, бриш у.
Нема ђак а да се врн у,
ево прође месец пун и,
да стоје уз таблу црн у
док се кред а не иск рун и.
Нек а нам се опет врате,
поређају ту и по клуп и,
ма грајал и дуге сате,
ма помало бил и глуп и.
Њих ће школ а нау ч ит и
кад а буду мало већ и,
паметан ће тад а бит и
свак и први, друг и, трећ и.
Њих ће школ а нау ч ит и
реду, миру и памет и,
нес ташан ће само бит и
свак и сто педесет пет и.
И тако поред које год ствари крене, чин и му се како она узд ише за учен и
цима, зове их да опет час пре дођу у школу. О томе сања чесма у дворишту, мапе,
лењири, школс ко звонце, степен ице чије су камене прагове углачале учен ичке
стопе. Чича изл ази на кап ију тобож да пос мат ра прол азнике, уствари да ишче
кује кад ће се појавит и опет први ђак.
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Поред саме школс ке кап ије рас ла је топол а. Она је са своје вис ине видел а
све улице око школе, чак је могла и преко нис ких кућ а саглед ат и у двориш та.
Она је прва углед ал а ђаке почетком нове школс ке год ине и радос но јавил а:
Ено иду, ено иду,
већ их вид им, врагол ане.
Ако мог у вероват и
своме виду,
сад су бољи него лане.
На то је школ а отворил а многе своје очи, које су дотле дрем уцк але па угле
давш и учен ике и она прих ват ил а:
Ено иду, ено иду,
већ је близу прва чета,
ускоро ће ту се стећ и.
Чин и ми се сви су већ и,
лепш и него прош лог лета.
И врапц и по дворишту су заг рајал и:
Ено иду, ено иду,
глед ај наше мал ишане,
чин и нам се мање вич у,
мање скач у него лане.
Не губимо час у прич и,
лет имо пред врагол ане.
Чик а-Светозар није знао да ли да пред учен ике ист рч и на улиц у, или да их
сачек а на кап ији и двориш ту. Утом су већ бан ул а у двориш те два дечак а, па за
њима три девојч ице, па опет дечац и. Чич и је срце дрхтало од узбуђења, али се
правио важ ан и рек ао строго:
Чувао сам вама школу
целог јул а и авг ус та,
ваздан у њој боравио,
није бил а ни час пус та.
Дајем вам је сач уван у
и сву чис ту к’о сат мед а,
нек а свак и, жив ми био,
пази како ход а, сед а.
Да се школ а не упрља,
да нам се не упропас ти,
да не морам, дечко мио,
да те туж им школс кој влас ти.
Деца су знала да се чича само град и строг, али ипак су у себи обећавала да ће
школу чувати, да неће ништа у њој кварити ни прљати. Пот рчала су по дворишту
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да виде драга дуго невиђена мес та: играл иш те, чес му, амбул ант у, врт, камење
што су га пос ак ривал и крај ограде. Нек а су хтел а смес та да виде своју учион и
цу и клуп у па су се нес трп љиво тис кал а пред степен иш тем. Нек а су већ у дну
двориш та започ ињ ал а игру. Чул и се опет повиц и, клиц ање, смех. Нау чн ик се
појавио на прозор у и рек ао ред а рад и строго, јер је и сам празнов ао почет ак
школс ке год ине:
Еј, ви тамо, врагол ан и,
опет дрек а, хук а иста!
А онај студент што су му сметал и да учи геог рафију, чим их је чуо, изи шао
је да се с њима пои г ра лопте у школс ком дворишту, да га жеља мине.
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Храбра девојчица

Ј

агода се пробуд ил а док је још месец био на небу. У суседној одаји чул а је мајк у
где дол ази с воде и спушта ведрице у дол ап. То је био знак да треба скакат и из
пос теље да би на време могла стић и у школу, до које је и по најс ув љем времен у
морал а пешач ит и читав час. Јагод а је школу волел а и зато се врло брзо спрем и.
Мат и је, због прох ладног вет ра који је од шуме поч ињао, убунд а у своју вел ик у
вунен у марам у, савет ујућ и је да иде право школ и и да се ничега усп ут не боји.
До колс ког пута, где се обично сас тајал а са децом из друг их засел ак а, про
лазил а је кроз малу буков у шум у. Познавал а је она тај предео унак рст, знал а је
све прел аз е, пањ ев е и жбуњ е, али је увек прол аз ећ и туд а кроз зор у и у сут он
пом ало стрепел а. Чин ило јој се понек ад како је неко зов е по имен у, а кад би
стегла срце и осврн ул а се, уверил а би се да је то само ветар у грању шуморио.
Понек ад јој се од жбуња чин ил и људ и или звери, иако се много пута уверил а да
ствари у сутон у имају друг и обл ик него по дан у, иако је себи говорил а да јој се
то само прич ињава.
И сад је Јагод а са стрепњом заш ла у шум у пун у магле, хитај ућ и да час пре
избије на колс ки пут. Наједном јој се учин и да на брд аш цу пред собом вид и
неке танке прил ике и да чује Глас:
Ми смо горс ке виле,
играмо у колу,
ми чек амо тебе
да прођеш у школу,
да те заробимо,
да те прет воримо
у загорк у вилу,
да нам чеш љаш кос у,
да нам моташ свилу.
Иако је учит ељиц а још у почетк у школс ке год ине прич ал а да вил е не по
стој е, Јаг од а је са страх ом зас тал а јер је њен а бак а тврд ил а да их је једном у
млад ос ти вид ел а. Пос ле мал о кол ебањ а ипак се слоб одно упут и кроз маглу.
Већ пос ле двад ес ет ак корач аја срц е јој рад ос но зак уц а: оно што јој се чин и
ло да су вил е, бил е су само бел е млад е бук ве у којим а је пев ао јут арњи вет ар.
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Пос коч ивш и с ноге на ног у пох ита и убрзо се нађе изван шуме, на пут у где су
стиже још некол ико ђак а.
Целог дана у школ и Јагод а је мис лил а на своје виле бук ве, зарич ућ и се да је
довече ништа неће ни преварит и ни уплаш ит и. И док се пос ле заједно с друго
вима и другарицама враћал а, корачал а је пол ако, ног у пред ног у; а кад удари на
своју стран у, опруж и добро корак, да пре мрак а стигне кућ и. Међут им, мрак је
затече још у шум и. Само што је корач ил а педесетак пута, углед а крај стазе нек у
црн у зверк у која као да зареж а:
Ја сам вук, Хал ау к,
чучн уо сам у заседу
кад ђац и из школе греду.
Морам једног заробит и,
везат и му врежом руке,
вод ит и га у вукове,
Зубат иће, Сал ау ке.
Наша Јагод а умес то да беж и, пође право на ту звер, пом ис ливш и да се нек и
пас прет вара у жељи да је препадне. А кад тамо, ни пса ни вук а ни од корова већ
стоји црн прот егљаст жбун, а у њем у шуш кај у гуш тери и уплашеном дет ет у
њихово шуштање лич и на звериње реж ање. Зато се Јагод а нимало не збун и кад
јој се мало пос ле прич ин и да јој неко говори:
Ено медо трапави
сак рио се за дрво,
шчепаће те за рук у,
одвеш ће те под бук ву,
да му чуваш унуке,
да провод иш с њима данке,
да им читаш из читанке.
„Наш ли сте кога ћете збун ит и“, пом ис ли девојч ица па завири за бук ву, али
тамо, како је и мис лил а, не нађе ник ак вог мед вед а. То јој трен утно чак и жао
било, јер је смат рал а да би било весело пои г рат и се с мал им мецама.
Пос ле овога је дуго ишла на миру и тек негде при крају шуме углед а два ве
лик а сјајна ока и чу глас:
Ход и мало ближе, кћери,
ја сам мајк а свију сова,
очи су ми к’о фењери,
да видет и боље мог у
те ђач иће хит рих ног у,
те зеч иће што се боје
у ноћ туж не пес ме моје.
Јагод а се скоро увред и: зар она да се боји сове и њене пес ме? Па слободно
пође према оним очима. А кад тамо, то нис у биле совине очи, већ нек а два ма
лена далек а прозора у селу, а хук а у јарузи јој се прич ин ил а као совина пес ма.
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Јагод а се нас меја сама својим уображењима и храбро нас тави пут шумом која
се све више мрач ил а. Кад ускоро изиђе из ње, на њив ама и лив ад ама нађе још
дан на зал ас ку и наз ре свој у кућу кроз воћњ ак. Корач ал а је победонос но, не
обраћајућ и паж ње на страш ил а по стрњик ама ни на вечерње гласове, и чин ило
јој се да јој све около чес тита:
Браво, ђаче, браво
идеш путем право!
Нис и нам се плаш ил а
од пања, од страш ил а,
од кладе, од трна,
од жбуна, од врљике,
бод љик аве стрњике,
ни од мрак а црна.
Браво, ђаче, браво!
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Година нова – боља слова

Ј

едном, још почетком децембра, Нова Год ина нек ако кришом преко плотова
нађе се у првом разреду једне основне школе кад су ђац и бил и изи ш ли на од
мор а учитељи у своју зборн иц у. Нова Год ина је хтел а да се обавес ти како прва
ци пиш у, па ако који нема успех а, да поразм ис ли како да му помогне. Она прође
између клупа и стаде разглед ат и: црта кос а танк а, па за њом усп равна дебел а и
тако редом, а свако словце пом ало нагн ут о удес но. Кад у три претпос ледњ е
клупе стоје три писанке које би се с правом могле зват и шкрабанке: једно слово
се нагло дес но, друго лево, једно горе, друго доле, као разв аљен плот, а тачке
вел ике као семенке од пап рике. Завири још Нова Год ина како се ти првац и зову,
а оно на једн им кориц ам а пише прос то: Бобан, на друг им Буц а, а на трећ им
Мира; Бобан заборавио да нап ише презиме, Буца га пок рмач ио, а Мира нап и
сал а тако да не можеш проч итат и.
Звонце за улазак зазвон и и Нова Год ина опет неопажено изиђе из школе, а
већ јој пало на ум како да помогне мал им првац има. И одмах, прво вече свога
улас ка у град, она пронађе куће где стан уј у ова три почетн ик а у пис ању, па са
својим прат иоц има, првим дан има јан уара, уђе прво тихо у собу где је становао
Бобан па му стане трт и прс те и говорит и:
Таримо му, таримо,
шач ице и прс тиће,
нек а знају писат и
косе црте, крс тиће.
Таримо му прс тиће,
нек а буду чврс ти,
нек а слова пиш у
сва у једној врс ти.
Нек ниједна црта
није наопачке,
нек а буду ситне
запете и тачке.
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Нек не буду редови
к’о плотови криви,
нек а му се писању
учитељ зад иви.
Тако пос тупе и са Миром и Буцом, јер су бил и примет ил и да су све троје
слабуњава деца и да не пиш у добро само зато што им прс ти нис у још очврс ли.
И збиља, некол ико дана пос ле тога учитељ примет и да и ово троје првак а пише
много боље, слов а им округла, нагн ута мало дес но, и не прел азе ни горњу ни
доњу црт у.
Нова Год ина се није задовољил а само овим успехом. Чим је ушла у школско
двориште и школу, хтела је све мане ђака да искорени. За време одмора нек и уче
ниц и су се лепо играл и, нек и су остал и у ходн ик у да проч итају што нис у стигли
код куће, а нек и прилењи дечаци су се јурил и по дворишту и викал и пркосно:
Нећу бриг у,
нећу књиг у,
мрзим свак и труд!
Што да учим,
да се муч им,
нисам ваљд а луд!
Без прес танк а
та читанк а
и тај рач ун зли.
Ствари друге,
пиљке, шуге,
вол имо ти ми!
Нов а Год ин а их доб ро упамт и и одлуч и да их изл еч и од те даљ е безб ри
жности те се и њима једне ноћ и прикраде са својим прат иоц има па сваком мало
пром ућк а главу говорећ и:
Мућн имо му главиц у
сад лево, сад дес но,
нек од Нове Год ине
мис ли ђачк и, свес но!
Нек а му се избис три
та збуњена глава,
да од Нове Год ине
боље срач унава.
Друге опет куцн у некол ико пута у чело, као да хоће да их пробуд и:
Куцн имо их у чело,
нек а се освес те,
нек прес тан у греш ке
у читању чес те!
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Куцн имо их у чело,
нек а боље уче,
нек а знадн у данас
више него јуче!
Тако једно, тако друго вече, сад код једног, сад код другог, и већ пос ле мало
времена и код лењих и безбриж них дечака се осетило побољшање. У свима разре
дима се род ила вел ика жеља за учењем, за утакмицом. Тек ти уђе учитељ на први
час, а цео разред га громко дочек а:
Учитељу драг и,
дају реч првац и,
да ће отсад сви
бит и добри ђац и.
Слова ће нам бит и
лепа, једнач ита,
знаће свак и брзо,
без греш ке да чита.
Учитељиц у другог разред а је једно јут ро дочек ал а права бура:
Сви смо нау ч ил и
таблиц у множења,
и нем ирн и Пера,
и Лел ица лења.
Учит ељи су бил и радос ни због овог преображ аја и својих најгорих ђак а.
Они су веровал и да су их поправиле само њихове поу ке и дуге вежбе на часовима.
Било како било, веровал и мојој прич и или оном што учитељи каж у, тек пос ле
Нове Год ине сви су ђач ић и учил и добро као да су збиља мућн ул и главом, а пи
сал и су као да им нек и добри невид љиви учитељ вод и рук у.
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Жмура

Н

а летовању у Бранковин и чес то смо се играл и жмуре. Било је тамо тол ико
дивн их мес та за скривање: таван на вајат у, празна бурад, жбуње мал ине,
купе притк и обрас ле боран ијом, тес нац и између сена. Све је то бил а ипак сит
ниц а прем а мес тим а која је тетк а намерно или нен амерно умел а да прон ађе:
млек ар, кон ац и, житн иц а, хлебарн иц а или штал а. Једном нам је увече пос ле
вечере рек ла, зач ик уј ућ и нас, да ће се ујут ру још у ран у зору сак рит и, па ко је
нађе добиће први грозд дињке са чардак лије на хладњаку који нас је већ петнаест
дана мам ио.
Пред спавање је свак и у себи кројио заверу како да се пре друг их пробуд и
и да је он пронађе. Нек и се одлуче да спав ај у под нас лоном степен иш та, како
би их већ прас козорје пробуд ило и како би друг и, ако се пре дигн у, морал и по
ред њих проћ и па и њих изб уд ит и. Тетк а ово није дозвол ил а, рек авш и да све
има да буде као и у друге дане, без икак вих подвал а, па коме се срећа осмехне.
Ујут ру смо као по ком анд и сви бил и будн и већ у зор у и разм ил ил и се по
мес тима где је тетк а обично јут ром бивал а: у млек ари, хлебарн иц и, доњем дво
риш ту, код тел ад и. Как о је ту није бил о, мал о узнем ир ен и пођ ем о даљ е по
окућн иц и. Миле је из повртњак а разочарано јавио:
Тетк ице овде нема,
вид и се није куп ус сек ла,
није ни грашак брал а.
Где ли нам је то утек ла?
Да није на поток у
од јут рос штогод прал а!
Нас некол ико се заједно отис ло на поток, потп уно заборавивш и синоћн у
суревњивост. Поток се блис тао између зелене сите, оивичен окрец има. Видело
се да га одјут ра није нико узнем иравао, вод а се још сањиво протезал а, а околн и
шљунак био потп уно сув. Одатле отрч имо у стари бук вак где су круне лич иле
на вел ик а зелена сена, али ње ни ту није било. Пос ле овога пођемо у виног рад,
јер је она волел а да га јут ром обил ази и да зал ама лоз у. На по пута за виног рад
сретнемо друг у чет у и њен предводн ик изјави туж ним гласом као да се неш то
боји за тетк у:
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Тамо смо ми већ бил и,
вирил и преко плота
у лозу што светлуца,
у грож ђа румена пуца.
Чард ак је потп уно празан,
вратн ице зак ључане,
тетк а у виног раду
к’о да није бил а од лане.
Сви смо подуго, зам иш љено ћутал и, док неко радос но не прек иде овај мук:
Мож да у јабучару
скуп ља опало воће,
она понек ад хоће,
кад се умори од ход а,
под јабук у да седне стару.
Пој уримо у јабучар. Тамо је влад ал а неоп ис ана тиш ина, само су у висок у
ретк у трав у свак и час пад але зреле и црв љиве кол ачаре и из даљине се чуло да
дол азе суседове козе на опас ни краден и доручак под јабук ама. Најзад зак ључ и
смо да је морал а отић и у Сремчевиће, нове суседе преко поток а.
Кад смо се онако у гом ил и појавил и пред првом Сремчевића кућом, жене
с прага нас дочек аше с доброћудн им потс мехом:
Хоћете ли на мобу?
Пос ла у нас има пуно:
наша деца пош ла у гљиве,
код Живана перу руно,
а Соврин и купе шљиве.
Ово питање нас је тол ико збун ило, да смо без збогом отрчал и преко пото
ка право кућ и. Ми у двориште, а из собе тетк а дозива сад једно, сад друго:
Камо сте, Заго, Маро?
Брзо пот рч имо у собу, а тетк а леж и болес на, чело јој вруће, бил а је назебла
прош лог дана на прању па није од јут ра ни изл азил а из собе. Уплаш ил и смо се
што је вид имо у пос тељи и још болес ну, јер је увек пос ле нас легал а а пре нас
устајал а, ник ад не болујућ и. Досет ивш и се нашој збуњенос ти она рече:
Није то, није ништа,
брзо ће мене проћ и,
само ми морате помоћ и
да се живин и да жита,
помете око огњишта...
Још она није ни дал а распоред пос ла, нас та граја и весел а утрк а, као да је
тетк ина болест нек а необична срећа. Мара отрча да пок уп и јаја по гнездарама.
Павле на воду, Над а ископа кромп ира, Новак отера краве на паш у, Зага пот рча
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да скува тетк и кам ил ице. Свак је без икак ве заповести наједном знао шта треба
чин ит и. Тако је трајало цел а три дана; а кад се тетк а диже, завири у свак и кут и
свак и замот уљак, па рече задовољно:
Па ви још боље знате
пос лом да управ љате,
и да се држ ите ред а,
кад вам се не заповед а.
И кас није смо тетк и помагал и, али ник ад са тол ико полета и успех а као у
ток у та три дана њене болес ти.
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уобра жени природњак

Б

ио је у једној груп и пион ира природњак а нек и хвал исав дечак Влас та. При
чао је да зна све врс те лепт ира, све птице, да познаје траве и дрвеће. Једном
је тако разговарао у школс ком двориш ту са вођом природњачке групе, стари
јим другом. На зем љу пун у мрва, пос ле одмора, свак и час су слетале птице.
– Како је леп овај врапч ић! – узвикн уо је Влас та пок азујућ и на сен иц у.
Ускоро су и остал и другови примет ил и да Влас та није так ав знал ац како је
волео да се пок аз ује; али је он и даље самоу верено сен ице називао врапц има,
јас ен орахом, треш њу кајс ијом, па је вођа групе одлуч ио да неш то озбиљн ије
предуз ме, како би га изл еч ио. Почетком школс ке год ине он пов ед е све своје
мале природњаке на Авалу. У подножју се заус тави под аље од план инарс ке ста
зе обележене оним црвенобел им окц има сличн им огромном голубијем оку, и
упита би ли ко без његове помоћ и, према савет има које ће им дат и, могао груп у
да доведе до план инс ке куће. Још није ни дорек ао да ће то бит и исп ит за њихо
ве план инарс ке веш тине, да ће их он пои зд аље прат ит и да вид и иду ли добрим
правцем и да им се нађе у невољи, а Влас та се јавио.
– На стази којом ћете поћи биће четири раскршћа, – обрати му се тад вођа. –
На првом ћеш ударит и путањом пок рај које рас ту младе бук ве, на другом пу
тељком поред јавора, на трећем поред јасенова, на чет вртом ћеш поћ и путањом
крај које рас те стари дуд.
Чим су се стал и пет и, Влас та је почео друговима да објаш њава врс те дрве
ћа оглашавајућ и павит за брш љан, леску за лип у, тако да су га они које је хтео да
учи свак и час исп рав љал и. Брзо су у разговору стигли до првог раск рш ћа: лево
су рас ле три бук ве а десно три граба, а он је ударио огранком стазе поред грабо
ва узвикн ув:
– Ево наш их бук ава!
Наједном се из грабовог лиш ћа зач у глас:
Дечаче, дечаче, ја нисам бук ва,
ја сам рођак њезин граб.
Зацело си из нау ке о дрвећу
у школ и био врло слаб.
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Поглед ај добро моје лиш ће,
ивица му је као вез,
а на лис ту буковом нема
баш нијед ан јед ин и рез.
Буков лист је тамнозелен,
глад ак и помало крут,
а мој је лист готово набран,
и мањи и зеленож ут.
Срећом ове реч и је чуо само Влас та и одм ах је ударио суп ротном стазом
рек авш и друговима да је изд алек а био помешао граб и бук ву и објаш њавај ућ и
разл ике између ова два дрвета како је тек малочас од граба чуо. Кад су се при
ближ ил и другом раскршћу, примети да и лево и десно расте опет слично дрвеће,
па како му се јавор учин ио платан, повео је другове суп ротном стазом узвик
нувш и хвал исаво:
– Ево јавора!
А тобож њи јавор заш умори:
Вид и се да лоше, дечаче, знаш
шумс ки зелен и свет,
ја нисам јавор иако лист ми
има прс тију пет.
Јаворово лиш ће је веће и тање,
нау ч и, не буд и лен,
а ја сам његов друг најбољи,
ја сам, дечаче, клен.
Гле, лиш ће ми је загас ито,
и чврш ћи ми је длан;
проу ч и ме најп ре па онд а лези,
отс павај под а мном сан.
Шум из клена опет је само он чуо и опет се изговорио као и малоч ас да је
изд ал ек а помеш ао ова два доб ра шумс ка друг а. Да се не би понов о обрук ао,
у себи се почео прес лишават и идућ и према трећем раск рш ћу как ви су јасен и,
али се сет ио само да им више лис това перас тог обл ик а рас те на дугачкој зајед
ничкој петељц и, тако и по трећ и пут пог реш и и поведе другове стазом пок рај
које је рас ло старо гранато баг рење, ним ало слично оном потш ишаном град
ском, те га већ први баг рем заус тави:
Ти, дечко, зацело задрема
кад а од старог баг рема
пом ис ли да су јасен и,
или ти сунце јутарње
очи светлош ћу засен и.
Јасен је стабла глаткога,
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јасен рас те у бокору,
већ и су му лис тови-дук ат и;
ја имам кору опору,
ја имам нокте-бод љике,
жуће је лиш ће у мене –
нау ч и, немој се брук ат и!
Чет вртом раск рш ћу Влас та се ипак ближ ио са пуно поу зд ањ а, иако су га
другови стал и зад ирк иват и што стално греш и и зач ик авал и да ће и пос ледњи
пут зацело опет прво ударит и пог реш ним путем. Ко не би познао дуд; мис лио
је он, омиљен у дечј у воћк у. Кол ико пута је његово грање трес ао. У самоу вере
нос ти, не окрећућ и се и у друг у стран у, пође радос но према првом дрвет у зде
сна за које би се зак лео да је дуд, али га и оно заус тави:
Ти не иди туд, ти не иди туд,
ја сам оскоруша, дечко, нисам дуд!
Лис тови су моји коритас ти, уски,
и чврш ћи и жућ и. Заглед ај ме људс ки!
Влас та није ни сачек ао да му оскоруша каже све што је нау м ил а, већ скоро
ударивш и у плач пође нас ум ице узбрдо, али су га другови стигли и да би га уте
шил и, стал и му се исповед ат и да ни они не познај у много дрвеће, ни најобич
није, да док иду кроз шум у виде само да су окружен и зелен илом, и тако су га
мало смирил и. Како су бил и при самом врх у, и без одређене стазе су избил и
нед ал еко од план инс ке куће. Одм ах зат им их је сус тиг ао и вођ а и пох вал ио
Влас ту да је добро зад атак изв рш ио, смеш кај ућ и се притом знач ајно као да је
знао да је дрвеће проговорило, или као да је лично на свако дрво пос лао поне
кога, да се дечак у нађе на руц и, да га опомене ако пог реш и. Пос ле овога су се
играл и лопте, жмуре, трчал и су, причал и, скуп љал и биље за хербаријум а пред
пол азак кућ и ухват ил и се у коло и сам и за свој рач ун запевал и пес му:
Глед ај нашег Арсена,
не познаје јасена.
Глед ај нашег Сретена,
не познаје кес тена.
Глед ај друга Ђуке,
не зна шта су бук ве.
Па ни наша Лена
не познаје клена.
А Мил а и Вера
не познају цера.
Глед ај друга Страх иње,
не познаје брек иње.
Не зна вођа Влас та
ништа осим храс та.
А идуће год ине
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сви из наше друж ине
знаће већ имена
јавора и клена,
јасена и глога
и још многа, многа
и све редом њине
важ не особине.
И тако је и било.
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Дочек планинара

И

ма крајева у план инама куд а људ и ретко зал азе. Зато су и птице и зверке, и
биље тамо увек жељн и гос тију и сваког намерн ик а заус тав љају да посед и
који дан међу њим а. Њих ов ој радос ти није бил о краја кад једног јут ра мал и
проп ланак на Јас трепц у одјекн у од весел их дечјих гласова:
Здраво, бук во, здраво, јело,
здраво, храс те стари!
Дош ли су вам у походе
мал и план инари.
Здраво, лијо, веверице,
јазавче и медо!
Здраво, здраво, свима вама,
горс ке звери редом!
Здраво, пут и и богази,
стрме стазе преке!
Здраво, горс ки ви извори,
потоц и и реке!
Зец радознало провири иза бусен а. Између столетног дрвећ а корач ал а је
чета деце необично обу чене. Свако је на леђима нос ило зелен у торбу. На нога
ма су имал и потков ане ципеле, а преп лан ул а колена су им вирил а из кратк их
гаћ ица. Вијугајућ и стазом јед ан по јед ан, дечац и су мал им сек ирицама засеца
ли кору бук ава крај којих су прол азил и, да при повратк у не би залутал и. Тол и
ко много људс ких бић а наједном зец још није био у свом век у видео, и зато се
као стрел а спус ти у јаруг у да чудо јави остал им зверк ама. Не веруј ућ и својим
ушима пођу за њим мед вед, веверице, јато птиц а, некол ико јагањац а, по траг у
који су дечац и у дрвећу засецал и.
План инари су се бил и заус тавил и на лив ад и опкољеној огромн им бук ва
ма, пос кид ал и торбе с рамена па их повешал и о грање. Било је међу њима и са
свим мал их деч ач ић а и девојч иц а, и они су се чин ил и најз апос лен ији. Све су
нек уд а трчк арал и, неш то јав љал и и мотал и се око ног у старијих, који чим про
нађоше у близин и извор, стадоше да развијају шаторе.
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Не мог ућ и више срц у одолет и стари мед вед изиђе иза бук ве, одак ле је у де
чаке вирио, па их поздрави:
Добро нам дош ли!
како људ и каж у.
Ја сам сусед ваш,
чуваћу вам страж у,
да вас не пок раду
док ле сте у шетњи
или как вом раду.
Лице старог меде било је тол ико доброћудно, да га се план инари ним ало
не уплаш ише. Јед ан му чак и рук у пруж и и седе крај њега на траву.
Љубоморан што је мед а с децом већ склоп ио пријатељс тво искоч и на лива
ду зец нудећ и и он своје услуге:
Ја ћу вама глас ник бит и,
вес ти ћу вам пренос ит и!
Изговоривш и ово зек а се пос тиде и сак ри иза мед вед а, срећан што су пла
нинари весел им клицањем дочек ал и његове реч и.
Пос ле овог а нас та прав о утрк ив ањ е ко ће се пре с децом спријат ељ ит и.
Вртећ и умиљато репом и лија се стаде улаг иват и:
Мило ми је, гос ти мал и,
што сте од свих изабрал и
за боравак шум у наш у.
Дозваћу вам сад јагањце,
отиш ли су баш на паш у
ту низ шумс ке наше кланце.
Довеш ћу вам дец у своју
кад се кућ и с шетње врате,
да се с њима пои г рате.
Иако су слут ил и да су им звери пријатељи, план инари се овако срд ачном
дочек у нис у над ал и. Њиховој радос ти није било краја кад се однек уд створи и
веверица поздрав љајућ и их:
Добро дош ли, мил и гос ти!
Сваког дана кад се пос ти
и стане се лес ка брат и
с нама ћете вечерат и.
Сад се ослобод и и једно од јагањаца што су се ту наш ли па им се обрат и:
Ја сам јагње Шиља
из чобанс ког стана
Моја вас је лепо
поздравил а нана:
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даваће вам литар
млек а сваког дана.
Дос как ута ту и нек а жаба па нес трп љиво прек иде јагње:
Добро дош ли, кре-ке, кре-ке!
Ја сам жаба доле с реке.
Позивам вас на купање,
на пецање, на сунчање!
Предв еч е, ваљд а да их мал о поп лаш и, надн ес е се над проп ланк ом црн
облак. Дец а се препадоше збиља, па заборавивш и на своје нове пријатеље по
журе у шаторе. Облак се на то грохотом нас меја:
Добро нам дош ли, план инари!
Ја сам Градоња, облак стари.
Тврду вам зад ајем реч и вољу:
нећу слат и киш у док сте ви у пољу.
Рек авш и то врат и се у јаруг у одак ле се и попео, а деца се онако уморна уву
ку под своје шаторе на поч инак. Да их не би буд иле, многе се зверке разиђу на
прс тима, а птице удесе успаванк у:
Сад лак у ноћ, план инари!
Мрак је пао, ал’ не мари:
мед вед крај вас чува страж у,
зеч ић и му сви помаж у.
А кад сване, роса кане,
сен ич ице, грл ич ице,
пес мом ће вас пробуд ит и,
ви у игру пож урит и.
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пад са стене

У

, шум и се план ин ари обично нис у удаљ ав ал и јед ан од друг ог. Нар оч ит о
,млађима нис у дозвољавал и да сам и врш љај у. Заједно су одл азил и да купе
суварке и иверје, заједно су сил азил и на рек у, брал и јагоде и исп ит ивал и око
лин у. Иван је, међут им, волео да сам зађе међу дрвеће, да први пронађе как ав
нов извор, провал ију или стен у са које је вид ик широк. Једног дана док су дру
ги бил и запос лен и око шатора, он се искраде и зађе дубоко у шум у. Међу огром
ним столетним деблима чинио се као пат уљак, и птице гледајући га тако маленог
да заи л ази у гору, узнем ирише се и ник ако га не пуштах у из вид а.
Завир уј ућ и у дуп ље дрвећ а под оструге што су по крчевин и рас ле, у жбу
нов е, Иван стиже на нек у степен ич ас ту стен у одак ле се видел а сва окол ин а.
Као очаран погледа под собом у море зелен их круна. Под стеном спази три зеца
где опрезно чуче и нешто слушају. Птица са јавора га опомен у:
Пази како газиш,
план инару мал и,
може испод ноге
камен да се свал и.
Како то птица рече, камен се збиља под Ивановом ногом одвал и и он се от
кот рља низ стен у. Срећом је она бил а обложена маховином, те мал ишан огул и
само кож у на рук ам а и челу и онес вес ти се. Видевш и зло птиц а одлете прем а
логору да позове у помоћ. Зец пред чиј у се кућу докот рљао такође се препаде
па отс как ута до сусед а и замол и:
Друже зече, јао,
план инар је пао
одозго са стене,
сад леж и код мене
пред кућом на трави,
до логора брзо
пот рч и па јави.
У час у се скуп и читава гом ил а зечева, вевериц а и меч ића. Једн и су дечак у
брис ал и влаж ним лиш ћем окрв ав љена мес та, друг и уплашено скак утал и око
њега, док је зец пред чију је кућу пао стално изд авао наређења:
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Нек а јед ан брзо
до извора оде
и донесе чис те
у тик виц и воде
да на челу њем у
оперемо ране,
да нам се поврат и
и крв да му стане.
Један од зечева брзо узе тик виц у и оде по воду а уз њега их отрчи још некол и
ко. Свако је хтео да штогод помогне, да дâ добар савет. Нека веверица предлож и:
Нек а когод отрч и
па замол и сове
да нам даду лиш ћа
и коре од зове.
Чул а сам одавно,
још од своје баке,
да се зовом лече
бољке свакојаке.
Друга опет донесе жут у гујин у траву и посаветова зец у:
Треба му на раме
нацед ит и мало
гујиног млек а,
старинс кога лек а.
Најм лађе међу меч ић им а што су се ту наш ли стално је опет плак ало ми
слећ и ваљд а да је дете пог ин уло. Друго је, доневш и на лис ту мед а из пећ ине,
предл агало:
А мен и је причао
наш покојн и дед а
да преко свих рана
преко свих озлед а,
премазат и треба
кап љицама мед а
У тај мах стигн у и зечеви са воде и дечац и из логора са завојима па га осве
сте и озледе му исперу и завиј у. Бојећ и се ипак да им преко ноћ и не добије ва
тру, план инари зак ључе да би добро било позват и лек ара из град а. Нис у знал и
само како би најбрже до њега дош ли јер је град био под алеко, а коњ а и кол а у
план ин и нис у имал и. Нач увш и о чем у деч ац и говоре најс тарији међу зечеви
ма упит а остал е који би хтео да отрч и у град по лек ара. Јав и их се пуно, а он
изабере најбржега и напомен у му да се у граду обрат и првом марвеном лек ару
јер он боље разу ме говор зверк и, па ће га он упут ит и даље кога да зовне. Овај
тако и учин и. У двориш ту ветеринаревом било је пуно зверк и пац ијената, али
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кад су чуле как ав је случ ај, проп ус те прво нашег зек у. Ветеринар га познаде и
обрат и му се као старом друг у:
Ми се познајемо,
како ми се чин и,
леч ио сам једном
зверке у план ин и:
мед веде од сипње
од старос ти вуке,
вама превијао
нож ице и руке.
Зец глас ник му одмах објас ни заш то је дошао и тако оду и замоле срес ког
лек ара да одмах крене малом рањен ик у. Лек ар понесе собом пун у торбу леко
ва, обод е коњ а па за зецом у план ин у. Кад је преглед ао деч ак а, прев ије га и
остави неке лекове. Забрин ут им план инарима рече да озледе нис у опас не и да
ће Иван за два дана оздравит и.
Кад лек ар оде, разиђу се једна по једна и зверке да не би разговорима сме
тале болес ник у при одм арању. На пов ратк у су сретале становн ике шуме и на
њихова нес покојна питања како је Иван у одговарале:
Добро биће, млек а пиће
поваздан, мал и бан.
Добро биће, оздравиће
мал и цар, план инар.
Тако је и било. Пос ле три дан а деч ак је опет лут ао по шум и, завирив ао у
жбуње и верао се по стенама.
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Гости

Т

етк а из Бранковине је волел а гос те. Бивал а је све весел ија, укол ико нас је
више стизало. Зато смо и ми за време летовањ а у селу слободно позивал и
себи понекога на дан-два: једне зато што смо седел и с њима у истој клуп и, дру
ге што ник ад нис у бил и у селу, неке што нис у имал и род итељ а, а неке што су
лепо певал и или свирал и. Једном смо тако прил иком примањ а сведочанс тава
ишли у Ваљево на обд ан иц у и напозивал и се другова и другарица. Прво је тет
кина кћи објавил а да је позвал а у недељу три другарице. Осмел и се тад а и На
деж да ујаков а и признаде да је и она позвал а два гос та за тај дан. Наша браћ а
изјавише да ће и њима доћ и другови: двојиц а на коњима, јед ан на точк у и још
тројиц а пеш ак а. Осмел их се и ја да признам да ће и мен и стић и тога дан а го
сти. Дед а је био прис утан кад смо ово тетк и објавил и, па се радос но нас меја:
Е, то је устанак прави!
То је читава буна!
Видећ и да смо се ми пос тидел и, одмах дод аде:
Нек а сте гос те звал и!
Ако не буде клупа,
седећемо по трави;
не буде ли кол ача,
имаћемо сом уна;
не имаднемо ли пића,
биће изворс ке воде;
нема ли још пил ића,
јагње на раж ањ оде!
Пос ле овога дед а нас је мерио јес мо ли дос тојн и гос тију: јес мо ли довољно
чис ти, довољно леп и, отрес ит и и паметн и па онд а прил ично строго позва:
Де, ви што учите школу,
ход ите ближе пред мене,
не глед ајте тако пред а се!
Које оно особине
старе Словене красе?
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Питање је било необично лако. Добро је што није, рец имо, упитао: кол ико
ће зец кас није стић и на мет у ако у пол а пута угане чет врт у ног у, или кол ико је
српс ке војс ке било на Плочн ик у. Овако се наједном јави некол ико гласова:
Словен и су бил и благ и,
Словен и су бил и смел и.
Они су ловил и дос та.
Они су гајил и пчеле.
И волел и много гос та.
Изглед а да је дед а чек ао само да се сет имо ове пос ледње особине, па је стао
да нам прича о гос тољубљу, изјавивш и да нас још више вол и кад вид и да имамо
пријатеља и да се радујемо да нам дође. Зат им нас је обрадовао веш ћу да ће за
најм лађе гос те пешаке пос лат и кол а у Ваљево са суседом Милованом Кавгом.
За то време је тетка смис лил а како да распоред и посао, да бисмо госте што боље
дочек ал и. Дол азак гос тиј у био је увек прил ик а да она исп ита наш у умеш ност,
вредноћу и вољу за рад. Пош то смо полож ил и исп ит код деде, узе нас она да
нам дел и дуж нос ти:
Иди Алекса на таван
па скин и орах а врећу,
род ил и су добро, на срећу!
Избриш и, Надо, аван,
мес ићемо сут ра пит у.
Ти, Маро, просеј браш но
на ономе новом сит у.
Гос тинс ку сову, Заго,
као за празник рас прем и,
исунчај добро ствари.
Пок уп и, Зоро, сва јаја
што нађеш у гнездари.
Свуд око куће траву
нек плеве Павле и Бож а,
ево им два стара нож а.
При овој подел и пос ла најм лађи су у први мах остал и непомен ут и, али чим
је старије упут ил а, тетк а рече ситној боран ији:
Ви, мал и, на поток у доле
оперите нокте и уши
и кос у да се блис та,
јер гос ти, да знате, воле
само дец у што су чис та.
Мал иш ан и као да нис у бил и овим пос лом задовољн и, док смо им ми ста
рији завидел и зам иш љај ућ и радос ти на вод и, по сунчаном дан у. На свој у сре
ћу ја добијем дуж ност да их чувам на поток у, како се не би више исп рљал и него
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опрал и. Управо кад смо пол азил и на воду, умешао се и теча у овај разговор ци
љајућ и на свог најм лађег сина и моје две сес тре које су више волеле да се играју
него да помаж у:
Гос ти узимају само
воће што су деца брал а,
и пију само воду
из онога бок ал а
што га деца донес у с чес ме.
Гос ти много воле и то
кад домаћ иново дете
уме лепо да чита
и зна да говори пес ме.
Кад сам се врат ил а са поток а чул а сам под хладњаком Дан ил а како сриче:
Бо-са-се-је-про-со.
Ко-са-ко-си-по-ро-си.
А моје сес тре су стојећ и на крак ас тим лес твицама брале воће за сут рад ан.
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кћи ви линог коњица

П

ођите кроз шум у стазом право, онда скрените десно, па код јаруге лево зао
биђите шумареву кућу, и опет крен ите лево, па кад најзад ударите још јед
ном на десно, у правц у старе бук ве, тамо је пањ где живи кћи вил иног коњица.
Она је мал а, мал а девојч ица, весел а и прозрачна као вил ин коњиц. Сви до
пос ледњег створа у њеној окол ин и воле је и мазе. Бубе, пау ц и, комарц и, свиц и,
мрави и пат уљц и радо се с њом играју. Кад пође далеко у шум у, пат уљц и је чува
ју да се не уплаш и вука или мед веда. Кад падне мрак, свиц и долете да јој светле.
Кад задрема, комарц и и пчеле зује, да је што пре успавају. Ако јој се воза, мрави
од чаш ице жира нап раве кол ица па се по њих двадесет упрегне, да би могли ју
рит и као стрел а. Ако пожел и да се љуља, пау ц и нач ине зачас љуљаш ке, обесе их
о как ву гранч иц у, и мал а кћи вил иног коњица се нише на њој по цео дан.
Али се једног јут ра мал а нес таш ница иск раде од својих другова и сама по
беже на рек у. Хтело јој се да се мало по вод и провоза. Седне на лист бук ве што
је стајао у вод и крај обале и отис не се на њем у као на чамч ићу низ тал асе. Пло
вил а је тако она, пловил а, и бил а много весел а пос мат рај ућ и крајеве кроз које
је тек ла рек а. Зеч ић и са обале су је зад ив љено глед ал и, ник ад нис у видел и тако
мале девојч ице. Патке што их је сретал а дубоко су јој се клањале а птице летеле
крај ње обалом.
Све је било не може бит и лепше, али нес рећа се увек изненада догод и. Наи
шавши на нек у матиц у, чамац јој се преврне и она упадне у рек у те се удави. А по
сле неког времена таласи избаце на обалу тело мале кћери вил иног коњица. Туда
случајно наи ђе врабац, њен сусед, па кад виде да је сирота мала девојчица умрла,
прхн у одм ах да јави њен им пријатељим а. Тако се глас о њеној смрт и раш ири
брзо по шум и, и пат уљц и одмах отрче да однес у вест њеном оцу, вил ином коњи
цу. Трчал и су што су игда могли и нађу га крај неког потока. Чим чу шта се дого
дило малој девојч иц и, вил ин коњиц пој ури на ливаду где је леж ало њено тело,
али се пат уљц има чин ило да не лет и ипак довољно брзо.
– Вил ин коњиц је нем илос рд ан, – рече први пат уљак глас но плач ућ и, – он
не жал и своју кћер.
– Он сад а разм иш ља о нач ин у како ће је оживет и, – примет и друг и.
Чим су стигли на ливаду крај реке и чим је вил ин коњиц ослушнуо срце мале
утоп љен ице, замол ио је пат уљке да одм ах пот раже источн и ветар и доведу га
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на лив аду, јер ако га пре вечери не нађу и девојч иц а заноћ и обам рл а, нико јој
више не може помоћ и.
Чувш и ово пој уре пат уљц и и сви друг и њен и пријатељи да траже источн и
вет ар, али као за пакост од њега ни трага ни глас а, јер је већ било прев ал ило
подне. Јед ва у зло доба, кад се сунце стало клон ит и зал ас ку, нађу га у јарузи, за
вук ао се и ћут и.
– Мала кћи вил иног коњица је умрла, хајде брзо до ње, јер ће скоро ноћ, – до
викн у му пат уљц и.
И ветар је много волео љубимиц у пат уљака и буба, па се одмах дигне из јаруге
и за трен ока се нађе на ливад и. Угледавши га вил ин коњиц га загрл и прек лињући:
– Оживи мој у малу кћер, мол им те се, оживи је што пре, јер ће за који час
заћ и сунце и биће кас но. Оживи ми је, ти јед ин и то можеш учин ит и.
А источн и ветар стаде прво тихо, тихо, па онда све јаче дуват и у криоца оба
мрле девојч ице, не би ли их пок рен уо. Зан их а се од његовог дах а околна трава,
потом шумица око ливаде, а крила мале девојчице још лежах у непокретна. Њени
другари мис лећ и да је ни ветар не може оживет и стан у плак ат и горко. Утом он
још једном из све снаге дуне и њена криоца се лагано покрен у, очи јој се зач уђено
отворе као код деце пробуђене из дубоког сна.
– Оживел а је, оживел а! – пович у радос но њен и другови пат уљц и, а вил ин
коњиц је узе у наручје и обас у пољупц има.
Кад се источн и ветар опет врат ио у јар уг у, пос аде мрави свој у љубим иц у
у кол иц а нач ињен а од жирове чаш ице и повез у је њеној кућ и. Крај кол а пођу
свиц и са својим свећ иц ама, јер је већ пад ао мрак, бубе удесе најлепш у свирк у,
а вил ин коњиц се врат и на поток, крај кога је обично ноћ ивао.
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Црна Бака

С

тара Циганк а Руж а из нашег сел а волел а је да гата, али она то није чин ил а
да вара дец у и људе, из корис тољубља, већ је уживал а у њиховом лаковерју
и после некол ико дана им је признавала да је у селу чула оно што су они мислил и
да је видел а у длан у. Кад би које дете поодрас ло и сазнало тајн у на који нач ин
она све погађа, заједно би с њом уживало у чуђењу млађе деце која први пут до
жив љују гатање.
Руж а, или Црна Бак а, како смо је у дет ињс тву звал и, умел а је и да се наша
ли и да буде строга према нама, да своју гатарс ку вештин у упот ребљава у циљу
васп ит ав ањ а. Дос ећ ал и смо се да је ту бил а чес то у сав ез ниш тву са тетком.
Тетк а није марил а Цигане скитн ице и беспос личаре, а наш у Црн у Бак у волел а
је што је она успел а да се ослобод и мног их мана свога род а, што је бил а чис та и
знал а да се шал и.
Бил и смо готово сви поодрасли, када Миле није био још дож ивео да му Црна
Бака гата. Првог летовања кад смо и њега повел и у село, за све време смо му у ко
лима причал и о њој и њеној вештини, претстављајући му као да она збиља уме да
чита са длана. Већ првих дана пос ле нашег дол ас ка стигла је Руж а да прет рес а
вун у за јастуке и собом довела и свог малог унука Сим у, Миловог вршњака. Црна
Бака и Миле су се брзо погодил и: да она њему гата а он да нау чи слова њеног Симу.
Разгледавш и некол ико часака његов длан, почел а је она као из књиге читат и:
На маломе длан у твоме
вид им нек у чудн у шару:
вучеш за реп мац у-Мару,
зау здаваш своје куче,
а од јуче
не слушаш ни своју тетк у,
по праш ин и сед аш свуд а
у новоме свом хаљетк у.
За трен ока
изг убиш се до поток а.
Миле је зин уо од чуда откуд јој та моћ погађања, не слутећи да смо јој ми бил и
унап ред све исп ричал и, а ми смо сви углас повик ал и:
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Све је тако, све је тако,
Црна Бако!
Дечак је сад пожелео да зна уме ли Црна Бака још коме да погађа шта је згре
шио, сем дец и и људ им а, па је брзо отрч ао да доведе прип итом љеног петлић а
Шарк а, ког а је Црн а Бак а знал а још од лањс ке јес ен и кад је био тек мај уш но
жуто пиле. Она је петлићу читал а из крес те, што је било изненађење и за дец у
која су знал а њен у довитљивост. Лице гатарич ино имало је израз као да чита
судбин у целог неког народ а, а Шарко је уплашено креш тао и глед ао је сад јед
ним сад друг им својим румен им оком сличн им ђинђуви.
Зла манг упа, пок ућара,
и ко ли га само сазда!
Ти на праг у чуч иш вазда,
домаћ има све уз скуте,
узалуд те свако кара,
залуд сви се редом љуте.
Разбио си јуче зделу,
по огњишту, по пепелу,
праш ио се целог дана,
још ти крес та умазана,
а ипак те вол и свако.
Кад је завршила и он јој уз огроман шум умакао из руку, сви смо опет гракнули:
Све је тако, све је тако,
Црна Бако!
Кад већ та чудновата Бак а зна све да погађа, мис лио је дечак, дај да се вид и
шта ће рећ и мац и Мари чије је мане и подвиге он добро знао, па је могао Бак ино
знање подврћ и озбиљном исп ит у. Не слутећ и ништа маца се сунчал а ту у близи
ни на прамен у вуне, у својој белориђој пругас тој бунд иц и. Ружа се није прот и
вил а да завири мало и у њен длан: биле у бел им или мрк им бундама, све су маце
имале исте особине. Она је ухвати неж но за предње ноге и привуче себи у крило:
Пруж и, мен и, Маро, шап у!
Јуче јут ром у дол ап у,
крад љивице моја мал а,
ти си млеко полок ал а
и начел а
два комад а сира бел а.
И ово на шап и пише:
да не хваташ вредно мише,
по кућ и их свуд а има
као кише.
Опет смо сви одобрил и, иако је оно за мише бил а само претерал а. У Мило
вим очима углед Црне Баке је био огромно скоч ио: погод ил а је и за млеко и за
сир и мише. Хтео је пош то пото да се гата и кучет у Гари. Кад је он отишао по
211

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Гару, неко је од деце брзо Бак и дошапн уло Гарин изг ред са кокош кама и Гари
ну навик у да лаје на Мил а. Иако је мало под атак а имал а о кучет у, ипак је Руж а
нек ако исп ливал а, ваљд а на основу иск ус тва са својим псом.
Не даш, Гаро, ником мира,
јуриш жабе око вира,
јуриш пиле, јуриш прасе,
свуд по селу говорк а се
да три коке перја лепа
због тебе су сад без репа,
лајеш и на ово дете,
док ле год ти не прип рете.
Сви смо опет углас повик ал и:
Све је тако, све је тако,
Црна Бако!
Сад се дечак дао у разм иш љање коме би се још могло гатат и, на коме би се
још Бак ин а моћ погађањ а дал а исп итат и. Имао је у крлетц и врапч ић а кога је
био у мреж у ухват ио и донео је и њега да вид и хоће ли Бак а погод ит и да врап
чић живи у крлетц и. А Црна Бак а, која је врапч ића спазил а још кад је дол азил а,
баш од тога и поче:
Жао ми је, Џавле мио,
што те дечак заробио,
жао ми те, весељаче,
утиша се кад и рек а
и вет рови изд алек а,
поћут и кад и сврак а
и на вод и воден ица,
а у тебе кљун ић рад и.
Жао ми те као да си
ко од моје унучад и.
У одушев љењу смо гракн ул и сви, па и дед а који се сад ту био створио:
Све је тако, све је тако,
Црна Бако!
Дед а изјави зат им да мора беж ат и, јер како је почело још ће Миле и од њега
траж ити да пруж и длан, а то не би волео. Дечак је помислио, после нам је то при
чао, да деда зато бежи од врачаре што не воли да свак сазна како је то јутро пио мле
ко, иако је оно свештеницима забрањено кад се пости, и вел икодушно га је пустио
да оде. Затим је пустио и врапчића из крлетке, да би Црној Баки угодио. После ово
га је, према погодби, учио Сим у да пише и тога дана су већ савладал и пет слова.
Тек идуће год ине у лето, кад је већ био другак, објас нил и смо му како Црна
Бак а све погађа. Чин и ми се да му је било жао што је то сазнао, и збиља: могли
смо га још једн у год ин иц у пус тит и да ужива у овој за њега пријатној заблуд и.
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Голубови писмоноше

Т

ребало је за време неког рата неке врло важ не тајне дос тавит и са једног по
лож аја на друг и. Како се војн и заповедн иц и нис у усуђивал и саопштит и их
ни брзојавом ни по чов ек у, реше да их пош аљу по голубовим а пис монош ам а.
Дуго су се саветовал и коме би их међу њима поверил и па изаберу Вихора и Ви
тез а, два голуба чијој се вернос ти и брзин и сва војс ка дивил а. Закопч ав им за
ноге лимене кут ије у којима су бил а писма, стари заповедн ик их пусти из кавеза
благос иљајућ и:
Пос луж и их данас, срећо,
да преброде
брд а, шуме,
поља, воде,
да их страже не ухвате,
да их пуш ке не погоде.

Голубови вес ело прхн уше, а кад су бил и код прв е шуме где су им жив ел и
род итељи, прес рете Вихора мајк а, па га узе прек лињат и:
Немој ићи сине мил и!
Душ ман и су пог убил и
много моје деце младе,
мог у исто данас с тобом
да ураде.
Вихор рече мајци некол ико утешних речи, махн у јој бел им крилом па проду
жи пут више се не осврћућ и. Нис у зат им ни некол ико узлета нач ин ил и, а пред
Витезом се створи његова сес тра па, грлећ и га крил има, замол и:
Немој ићи, мил и брате!
Зебња ме је обу зел а:
можеш данас изг убит и
крил а бел а.
И он се благо отрже из њена заг рљаја рек авш и да мора изврш ит и своју ду
жност па ма знао да ће и крил а изг убит и.
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Жел ећ и да избегн у сус рет е са познан иц им а и пријат ељим а, голубови се
пос ле овога дигоше високо над шум у. Међут им, с времена на време у зрак у би
иск рс нуо понек и јас треб те су морал и опет да се спуш тају; али кад би опазил и
да их је нек а међу птицама из шуме познал а, поново су узлетал и до под небеса.
Па ипак би свак и час как ав див љи голуб иск рс нуо пред кога од њих кушај ућ и
да заподене разговор:
Добро јут ро, брате бео!
отк ад а те нисам срео.
До мене се мало сврат и,
имаш кад а путоват и.
Како нис у ником хтел и рећ и куд а пут ују, а нис у се смел и ни час ка задрж а
ват и, Вихор је обично одговарао својим познан иц има:
Немам кад а, бел и брате
Удаје се моја сеја,
па је рад а да у њене
дођем свате.
А Витез је тобож туж ним гласом одвраћао на позиве:
Морам хитно путоват и,
болес на је моја мат и;
благос лов би већ пос ледњи
хтел а дат и.
Пос ле су се усп ут смејал и како су веш то пром ак ли не одавш и циљ свога
путов ањ а. Нароч ито су бил и обаз риви прем а птиц ам а шпиј ун им а које су их
слаткореч иво сад једног сад другог позивале, не би ли им тајне извук ле и разго
вором их задрж але. Њима су подругљиво одвраћал и:
Немам сад а богме кад а,
сиви тићу драговићу.
При повратк у наврат ићу,
три дана код тебе бићу.
Довијај ућ и се тако стигн у близ у полож аја на који су нос ил и пис ма. И већ
су бил и радосни што су своју дуж ност срећно извршил и, кад Витез угледа изнад
себе неп ријатељс ки аероп лан, који су голуби звал и јас требом, па рече узбуђе
но друг у:
Над план ином куд пут вод и,
гле јас треба
како вреба
и уход и.
Скримо се у прву гран у;
на друг у ће
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одлетет и
мож да стран у.
Али се Вихор усп рот иви:
Не смемо ни часа стат и.
Док ле јас треб тај долет и,
Ми можемо већ однет и
пис мо чет и.
Док су они тако говорил и, пилот на аероп лан у их углед а па рече прат иоц у
иза себе пок азујућ и на Вихора који је ближ и био:
Глед ај тамо
изнад крша
где леп рша
бел а пега,
пис моноша
голуб то је.
Нишан ит и
треба њега.
Примет ивш и сад да су гоњене, сироте пис моноше још више убрзај у дого
варајућ и се куд а да скрен у, да би умак ле аероп лан у. И ко зна шта би било да се
изнад план ине не појави друг и аероп лан по чијем глас у одмах познадоше да је
пријатељс ки. Он је помамно довик ивао аероп лан у који је гон ио голубове:
И то ми се храброст зове,
прогон ит и голубове!
И то ми је за јунак а,
јуришат и на нејак а!
На ове реч и гон ил ац остави голубов е, па нав ал и на аероп лан који га је и
даље изазивао с намером да пис моноше спасе.
Витез у и Вихору се тако хтело да глед ај у борбу железних птиц а, али су се
бојал и да пис ма кас но не стигн у, па нас таве свој лет и срећно стигн у на мет у.
Кад тамо, а онај аероп лан што им је живот спасао већ стигао и одмара се на сле
тишту, причајућ и друговима како је лако сврш ио борбу с неп ријатељем.
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кри лати опанци

Ц

ел а Бранковина се прип ремал а за илинс ки вашар. Девојке и момц и су ку
повал и у Ваљев у нов у обућу, ко опанке, ко градс ке ципеле. Понек ад су се
за ваш ар пон ав љале и баке и дец а. И нам а, мал им градс ким гос тим а, и својој
дец и тетк а је обећал а да ће нас вод ит и да пос мат рамо игру и да учимо играт и.
Причал а је како ћемо устат и рано, рано, пре сунц а па по хладовин и крен ут и.
Још је обећ ал а да ће нам за тај дан умес ит и пит у од јаб ук а илињ ач а, па ћемо
уморн и од игре јес ти. Томе смо се, разу ме се, много радовал и, али нас је мори
ла брига како ћемо у старој обућ и на игранк у, кад се све село понав ља. Једн има
су опанц и бил и проглед ал и на табане, друг им а се потпет ил и, трећ им а су ци
пел ице биле зак рп љене, нек има се пок ид ал и кајш чић и а нек има пете слизале.
Прва се Зора усуд ил а да мол и да се куп и нова обућа, јер су се и суседне сеос ке
цурице биле поновиле, па онд а још њих двоје-троје; али тетк а на то није при
стајал а. Уочи вашара нас је иск уп ил а и рек ла:
Ту вам је обућ ица
ту вам је четк а,
глед ајте да се и пете
сјаје као оглед алце,
не штед ите шаке,
не штед ите палце.
Добро играју у колу
само они играч и
чија се обућа блис та,
они су лак а скок а.
Свак а на опанк у трун
теш ка је као ока.
Кад смо то чул и, прион ул и смо на пос ао не штед ећ и снаг у. Ускоро су се
светлеле као оглед ал а и шабачк и опанц и и врпце и опуте на обичн им опанч и
ћима и носови и пете у ципел а. Тетк а је задовољно пос мат рал а наш рад, па да
би нам дал а још више воље, дод ал а је:
Опанч ић има чис тим
у игри нарас ту крил а
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око стопал а и пете,
па ноге полете,
полете,
брж и будеш него вил а.
На игру нас је дед а одв ез ао кол им а, па смо стигли обуће потп уно чис те,
без иједне трун и. Коло је већ увел ико играло. Момц и и девојке се нис у дот ица
ли тла, као да им је обућа бил а крил ата. И ми смо се одмах пох ватал и у коло и
бил и задовољн и својим пос как ивањем. Чин ило нам се да су нам из пета ник ла
крилца. Само је најм лађи тетк ин син био незадовољан својом обућом која ника
ко није хтел а да окрил ат и. Стално се у игри сап летао, ометај ућ и хит ре играче
око себе, док га нек а девојк а није узел а испод пазух а и изнел а из кол а. Спус тив
ши га на траву врат ил а се да игра.
Ускоро смо и ми остал и морал и изи ћ и из кол а, јер је игра пос тајал а све за
мршен ија и брж а а играч и нам трзал и руке као оне мајке малој дец и што усп ут
заос тај у. Пос мат рал и смо тако из прик рајк а укрш тање ног у код играча, њихо
во поц упк ив ање, тупк ање у мес ту и ударање петом о пет у. Понек ад се збиљ а
чин ило да су окрил ат ил и. Нас некол ико старијих је, разу ме се, знало да је оно
што је тетк а казал а о крилц има на чис тој обућ и било речено зато да би нас пот
стак ло да за вашар обућу што боље уред имо. Само се њен мал и син нап рез ао
да та крилц а саглед а и чуд ио се што добро играј у и понек и праш љиве неоч и
шћене обуће и што је нек и, који као и ми само из прик рајк а пос мат рај у игру,
имај у чис ту као да је тек испод четке изаш ла. А понајвише се осећ ао обм ан ут
што нико за петама нема крилца, па ни сам коловођа, најбољи играч у колу.
Пос ле игре, кад смо отиш ли да нађемо тетк у, пот уж ио се да јој се реч и нис у
обис тин иле. Али је она даље тврд ил а једно па једно:
Опанч ић има чис тим
у игри нарас ту крил а
око стопал а и пете,
па ноге полете,
полете,
брж и будеш него вил а.
Сеос ке жене што су седеле пок рај ње, одобравале су мах ањем главе њезине
реч и и тврд иле да ће већ догод ине и он знат и да игра као одрас тао момак.
Пос ле илинс ког вашара сви смо свакога дана глачал и обућу док не забли
ста као оглед ало, па нам се чин ило да је нов а и да се у њој при ходу нимало не
замарамо, као да нам збиља за петама леп ршају крилца. Изл азило је да у тетк и
ним реч има има истине веће од оне која се да само очима утврд ит и.
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Школска куца Гара

У

,некоме селу близу Ваљева тек што се разд ан ило, ђац и су почел и прис тиза
,ти. Само што су обес ил и торбе са храном под нас лон, где су их по лепом
времен у остав љал и, у школс ко двориш те уђе црно кученце и стаде бојаж љиво
крај вратанца. По његовим туж ним очима ђац и су одмах разу мел и да је у некој
невољи па су се окуп ил и око њега а оно се тад а ослобод и и замол и:
Прим ите ме, ђац и!
Остал а сам без куће
и без гос под ара,
зовите ме именом
Гаруш ица, Гара,
тако су ме назвал а
деца код овчара.
Чуваћу вам торбе
од сврак а и врана,
чуваћу вам школу
преко целог дана.
Ускоро се школс ко двориш те иск уп ило ђац има и нек а девојч ица из другог
засеока, за шумом, исп рича како малу дош љак ињу куц у познаје, како јој је стари
газда овчар умро и како су је збиља чобан и горе у шум и звал и Гаром. И учитељ
се Гари обрадовао и дозвол ио да је ђац и задрже у школ и.
Већ на првом одмору, умес то да се играју, ђац и су јој почел и град ит и кућ и
цу. Прон аш ли су неке старе сандуке, црепове и дов ук ли камењ а са поток а па
прион ул и на посао певајућ и.
Псетанце је весело око њих оби г равало, јурећ и час за онима што су ишли
на поток по камен и пруће, час се вртело и око оних што су на сандук у отварал и
отвор за прозор. Кад је звон ило да се пође на час, замол ил и су је:
Гаруш ице, мал а Гаро,
ми одос мо да учимо.
Немој да те когод свара;
торбе с ручком да пок раде!
Не дај да се у близин и
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разговара или свира,
да се лупа как ва чин и,
јер ђац има треба мира.
Гари није било теш ко да исп ун и ђачк у молбу, чувал а је она овце, па још по
ноћ и. Чим су ђац и ушли у разред, стал а је између школс ких прозора и нас лона
где су вис иле торбе готова да нападне свакога ко би пок ушао да прек рш и запо
вес ти њен их млад их пријатеља. Наједном зач ује негде око гнездара кокотање,
на које је петао одговарао јас ним пок личем, па се чак и крава доле на паш њак у
одазивал а озбиљн им мук ањем. Гара скоч и као опарена па их стаде стишават и:
Даље, коке, под аље,
не диж ите буке,
сад учитељ пред аје
ђац има рач уне.
Иди, петле, у шум у,
тамо кук уреч и,
сад учитељ пред аје
нову врс ту реч и.
Иди, краво, у стају,
крај школе не муч и,
учитељу и тако
од дечје гал аме
глава ваздан буч и.
Кокош и, петао и крава су одмах пос лушал и и уклон ил и се далеко од школ
ских прозора, а Гара је задовољно прилегла под лип у нас прам нас лона. Шаре
не, ткане ђачке торбице су пријатно мирисале на слан ин у, сир и суво месо, али
Гари није било ни на крај памет и да их сама отвара. Знал а је да ће пос ле добро
изв ршеног зад атк а добит и руч ак као и горе код чобан а. Управо се она мало у
сан занел а, а ето ти свраке, паде на једн у црвен у торбиц у. Гара одмах познаде
по мирис у јел а чија је торбица па довикн у:
Даље, сврако кљуната,
од торбице Дан ине!
Дана ће нам ручат и
кајмак а и слан ине,
проје ко од дук ата,
мало меса сува.
Даље, сврако лакома,
Гара страж у чува!
Тек што је отерал а сврак у, а ето ти суседових коза и школс ке мачке право
на торбу чет вртак а Пет ра. И ту Гара допаде љут ито:
Даље, козе рогаче,
даље, мацо реп уљо,
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од Пет рове погаче;
под жеженом цреп уљом
њу је бак а пек ла
за нашега Пет ра.
Отера козе и мачк у па се даде за мравим а који су већ нап ад ал и нек у нов у
првачк у торбиц у:
Даље, војс ко мрав ља,
чак до мравињак а,
није мас ло крав ље
за вас брал а бак а,
није за вас дед а
Мил ан у у срч у
наточ ио мед а.
Отера мраве па се оком и на осе:
Даље, осе крад љиве,
на ливаде, на њиве!
Не дирајте торбиц у
Иван у и Јан и,
у школ и се не трпе
так ви готован и.
Убрзо су сви који су пош ли да краду увидел и да неће лако изи ћ и на крај са
Гаром, па се разбегли, те је пред подне мало зас пал а. Пробуд ил а је нагла граја
учен ик а који су као пуш ком избачен и излетел и у двориште. И она се помешал а
с њим а: овд е је пот рч ал а за лопт ом, тамо је прес коч ил а преко ужет а, онамо
трк ал а на мет у. Тад је, у јек у игре, звоно објавило да је време ручк у. Ђац и су
пот рчал и својим торбама па по двоје, по троје сед ало или на клуп у под липом
или по жил ама старога орах а, или прос то на младу траву под дрвеће. Гаруш ица
се измак ла чак до бунара па упрл а поглед нек уд у даљин у, тобоже није јој стало
до ручк а; али ђац и су је са свих страна салетал и. Испод орах а је звао јед ан од
оних што су јој град ил и кућу:
Дођи, Гара, овамо,
да те час тим чварц има,
ручај с ђац има!
Испод липе су дозивале девојч ице:
Ево теби, Гаро,
кош чица од крил а,
целога си јут ра
на ногама бил а.
Ево теби, куцо,
комад ић од бупца,
и корица хлеба
из мојега рупца.
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Ево мало сира,
мало меса сува,
што га мајк а само
за ђач иће чува.
Ово је Гари био само увод у руч ак. Учит ељ ев а дец а су јој изнел а у здел и
млек а и пуно јагњећ их кос тију.
Ускоро се школ а није могла зам ис лит и без Гаре: она је ђаке ујут ру доче
кив ал а чак на брд аш цу, а увече их прат ил а под алеко кроз шум у; преко дана је
чув ал а њих ов е торбе и бдил а над тиш ином у двориш ту; ноћу је страж арил а
око школ е. Пон ек ад је стај ал а крај отвор ен их врат а учион иц е и рад оз нал о
глед ал а рач уне на табли као да би и она учил а. Деш ав ало се и да уђе унут ра и
стане скромно уза зид па слуша читање. Тако увек запос лена и окружена децом
пол ако је стал а заборав љат и старога газду, за којим је у почетк у туж ил а, и сву
љубав и верност је пок лон ил а школ и.

221

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Берба шумских плодова

Ш

то се више зал азило у јесен, план ина је све више мирисал а на узреле пло
дов е. Ход ај ућ и проп ланц им а план ин ари би све чеш ће углед ал и црне
бобице куп ина, жбунове узрел а дрена, а нога би им свак и час запел а за леш ник,
жир или опалу див љу круш ку. Коз е млек ариц е су им прич ал е да се ускор о
спрема берба шумс ких плодова и да је то најлепша свечаност у план ин и. Зато
се план ин ари нис у много изнен ад ил и кад им једне зоре доп ре у логор пес ма
звериња праћена фрул ама:
Мед вед, зван и Трапа,
нос и до два штапа.
Једн им ће се млат ит и
дебељуш ни кес тен и,
друг им круш ке так уше,
прве ове јесен и.
Веверица Белк а
позива на мобу,
понес ите торбу.
У једн у ће куп ит и
муш муле и брек иње,
у друг у ће узреле
трњине и куп ине.
Јазавич ић Јазо,
станар шуме ове,
све на бербу зове.
Понес ите од куће
све вреће и судове,
ком иће се кук уруз
за шумс ке сироч иће,
за старце и удове.
План инари брже боље ист рче пред шаторе и спазе где се низ стазу спушта
сватовс ки окићен а поворк а. Нап ред је ишао медо с фрулом и венцем ситн их
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див љих круш чиц а око чел а. Иза њега је ступало десетак лис иц а којима се иза
реп а вук ли чит ав и скут ов и пав ит и. Иза њих су скак ут ал и зечев и нат ов арен и
разним корењ ем, па вев ерице с кот ариц ам а леш ник а и јаз авц и с кук ур узим а.
У поворц и су бил и и вуц и окићен и румен им јес ењим лиш ћем па и неке дец и
непознате птице. Усп ут је звериње клиц ало и пос как ив ало зас тај ућ и под сва
ким дрветом окићен им плодовима.
Док је поворк а прол азил а крај логора, изађе из ње омален, трапав мед а па
се обрат и план инарима:
Данас, мал ишан и,
ту близу на стран и
ми вид имо мед,
па би било ред
да нам које дете
на гозбу пош љете.
Пос ле њега се изд воји друг и млађи медо па и он опази:
Дечац и, да знате,
данас круш ке млате
код Хромога Меде
испод Суре Греде.
Тамо око круш ке
и кол а се воде.
Било би му мило
да ко и ваш оде.
План ин ари се обрадуј у позив у и већ почн у да одређуј у ко ће једном а ко
другом мед веду на мобу, кад им се обрате румене липе:
Оставите шаторе
па узмите на раме
план инарс ке торбице,
дођите да берете
ви дренове бобице
у увал и доле
испод Стене Голе.
Гол а Стен а није имал а шуме, али јој је у подножј у рас ло дреново шибље.
Деца бац ише поглед у увалу и имал и су шта видет и: сва је она бил а као под црве
ном росом од преродн их и зрел их дрењина. Имао си само да станеш уза жбун и
у час у да нак уп иш целу котариц у. Управо су се она одлуч ивал а да пођу с лијама,
кад ето ти јазавца па ће и он:
Спус тите се доле
кроз јелово грање,
у насељу нашем има ком ишање.
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Дођите да с нама
кук уруз ком ите,
кук уруз ком ите па се весел ите.
План инари пођу некол ико корак а с јаз авцем и углед ај у на проп ланк у го
милу кук уруза што су га јазе дов ук ле са оближ њих њива. Помаж ућ и се нож и
цам а и њуш ком они су прво скид ал и ком уш у са клипов а па вес ело јед ан дру
гога гађал и, баш као што чине у селу на ком ишању сељац и. Тек што су стал и у
недоу м иц и да ли тамо да крен у, а дос как уташе две веверице. Биле су тако лепе
и умиљате и тако су усрдно звале шенећ и на задњим нож ицама:
У нашем се крају
сад леш ниц и беру,
реповима млате.
Веверице свуд се
по гранама веру.
Пођите да бербе
ви се наглед ате.
Оне умоле план инаре да пођу до лес ки где је био веверичји стан. Тридесе
так веверица се вртело у лес ковом шибљу, скак ало, љуљало се о грању, вешало о
рођене репове, као оно мајм ун и, ако сте их видел и кад у кавез у. Гроз дови ле
шник а су повијал и танке прутове. Није их нигде било мање од пет у гом ил иц и
поређан их као купе пиљак а. Сва се деца, пос ле мало већања, одлуче да остан у
са веверицама. Тамо су целог дана вредно помагал а: млат ил а и куп ил а леш ник,
скид ал а с њега зелене чаш ице и став љал а га у вреће. Пред вече се у лес ков у че
сту иск упи и остало звериње са својим мобама, те наста право весеље. Некол ико
зечева и веверица и јед ан мед а оду да спремају за мобу вечеру. Мед вед је туцао
леш ник и орахе, зечеви су по окол ин и брал и крупно лиш ће које је требало да
служ и умес то тањира, а веверице су пос тав љале сто и ређале јел а по здел ама.
Кад вечера би спремна, гос ти онако гладн и стан у сед ат и куд који док им се
главна домаћ ица веверица не обрат и с молбом:
Не сед ајте преко ред а!
У чело ће сес ти мед а,
а до њега два дечак а,
до дечак а два курјак а;
до њих дајте којег зеца,
до зечева опет деца,
с друге стране веверице,
веверице, куварице,
до њих наше девојч ице,
па јазавц и опет тамо,
да се тако измешамо!
Гос ти сад а пос луш но посед ају како је домаћ ица одред ил а и нас тане гош ће
ње. Мед вед који је туц ао леш нике био се сав ознојио, те је морао друг и да га
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одмени. Тако исто су се брзо уморил и и зечеви који су трчал и по воду и веверице
што су мењале зделе с јелом.
Тек кад месец високо изг реја, стадоше се гос ти разил азит и. Зверке при ра
станк у обд аре дец у која је чиме имал а. Веверица домаћ ица им пруж и торбу ле
шник а, мед вед кувар сат мед а, лија их обд ари торбом дрењина, објас нивш и кад
се узимају.
Месеч ина је међут им шум у прет ворил а у огромн и дворац висок их тамн их
стубова. План инарима се чин ило да иду кроз зачаран предео. Поток је у дуби
ни хујао, зверке су разговарале свак а на свом језик у. Оне су пош ле с план ина
рим а да им понес у дарове до шатора. Мало је било што су их обд ариле пос ле
вечере, него би свак и час излетао из шуме понек и њен становн ик носећ и ово
или оно за своје план инс ке гос те. Сад је то био јазавац са врећом кук уруза, сад
зечеви са торбама кес тења. Они су се као сељац и клањал и и говорил и:
Ведра чето ђак а,
ево вам два џак а
кес тена на част,
па на зим у веселу
пец ите у пепелу,
јед ите у сласт.
Пос ле мало ход а исп ао би иза храс та как ав мрш ав, сиром аш ни мед вед са
шаком оскоруша и гурао их њима у џепове скоро молећ и:
Понес ите оскоруше,
нек а би вам слатке биле!
Јед ите их преко зиме
кад угн иле.
Звери их исп рате тако до пред сам логор позвавш и их да опет ускоро дођу.
Пошто су се одморил и, планинари своје дарове сместе у један шатор који дупком
нап уне, обећавш и сам и себи да ништа неће дират и док се не врате кућ и у град.
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Бајка о трешњи

У

,давно време кад а треш ње још нис у цветале по наш им крајевима, пође нек и
,тргов ац пос лом у Јап ан. При пол ас ку упита своје кћери шта би волеле да
им донесе из туђине. Најс тарија пожеле везен у свилен у хаљин у, средња лепезу,
а најм лађа цвет који му се у тој далекој зем љи учин и најлепш и. Зач уд и се отац
жељи своје љубим ице па је стаде наговарат и да још штогод зат раж и, али му се
она обис ну око врата говорећ и да свега има дос та и да ће је цвет обрадов ат и
више него как ав скупоцен и дар. Кад отац виде да за тим тол ико чезне, обећа да
ће јој жељу исп ун ит и.
Путов ао је врло дуго и у пролеће брод се приближ и обал ам а Јап ан а. Кад
остаде још само једна ноћ па да се искрцају, запахн у путн ика нек и сладак, дотле
непознат и мирис који је буд ио сећање на дет ињство. Њем у паде на ум жеља нај
млађе кћери, па пом ис ли како би лепо било кад би тај дивн и мирис дол азио од
как вог необичног цвећа. И збиља кад ступ и на зем љу, учин и му се да се нал ази у
огромном врт у. Мил ион и бел их, црвен их, благо руж ич ас тих и бледо смеђих
цветова кит ил и су грање нек ак вог омаленог дрвећа. Опијен мирисом трговац
седе под прво стабло и одмах заспа. У сну му се учин и да грање над њим шап уће:
Путн иче, то треш ње
около цвате
кроз брд а, храмове,
поља, пал ате.
Од вет ра што с пролећа
пољима дуне,
то беле се треш ње
цветови круне,
и пад ају у косе
девојак а.
То треш ња мирише
свуд из зрак а.
Код пос ледњих реч и путн ик се трже и опет се сет и своје девојч ице, одлу
чивш и да јој кад пође нат раг понесе на дар треш њин цвет који ни она дотле ни
кад није видела. У том час у духн у поветарац и на путника паде бела цветна киша
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која га опомен у да би неж ни треш њин цвет морао свен ут и у пут у до његовог
родног краја, што га необично раст уж и. Ипак му оста у душ и нек а нејас на над а
да ће својој љубим иц и нек ако жељу исп ун ит и.
Међут им кроз некол ико трен утак а паж њу му скрете поворк а што се беше
упут ил а у брд а певајућ и радос но:
Пре сунца, пре сунца
стић и ћемо ми
до треш ње на брег у
што се румен и.
Кад а први зрац и
спус те се на њу,
створиће се треш ња
сва у бисеру.
И дете и старац
узбраће по цвет,
да дан нови буде
срећно започет.
Трговац се придруж и поворц и и упита првог човек а до кога стаде как ва је
то свечаност. Овај му објас ни како се у Јап ан у прос лав ља Треш њин цвет, дан
пос већен цветању трешања. Трговац у разговору и не примет и да су стигли на
брд о где се међ у јел ам а тамо амо бел ил е и румен ил е уцвет ане круне. Свак а
друж ина изабра по једн у у чијем је хладу намеравала да проведе дан и тада наста
право народно весеље. Деца су се играл а жмурке и трчал а надвик ујућ и се:
По кућ и нам ник ад
скак утат и не даду,
скак аћемо вас дан
у треш њином хладу,
у треш њином хладу.
Девојке и жене су се опет кит иле уз пес му:
Ништа нема лепше
широм целог света
од треш њина цвета.
Најс лађе се сања
у провидној сенц и
треш њинога грања.
А старц и су пијуцкал и рак ију од пиринча и воћа и већ заг рејан и зундурал и:
Нигде боље не прија
Јапанц има рак ија,
ма куд пош ли светом,
него рано ујут ру
под треш њин им цветом.
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Ту трговац дознаде да у част трешања и јапански цар сваког пролећа позива
изабране гос те и да нигде нема тако лепе свечанос ти као што је ова. Зато одмах
одлуч и да отп ут ује у прес тон иц у, не би ли како имао прил ике да и сам буде по
зван код цара.
Жељ а му се збиљ а и исп ун и. Чувш и да је доп ут ов ао у прес тон иц у, цар и
њега позва. Као и остал и гос ти трговац прво би уведен у дворс ке вртове, пуне
најређих треш ањ а, где су Јап анке обу чене у хаљине по којим а је вез ено било
уцветало грање нуд иле слатк иш има и чајем од треш њиног цвета. Дворане у које
су потом ушли биле су окићене грањем ове дивне воћке која је у исто време била
и најлепш и цвет у Јапан у. Пос ле свирке и игре цар стаде обд ариват и госте: кога
јап анс ким огрт ачем, ког а свил ен им рупцем по коме су бил и вез ен и цвет ов и
трешања, кога кут ијицама од дрвета ове омиљене воћке, а странце шак ама ко
шчица. Пруж ајућ и је нашем трговц у цар му рече:
Странче, у овој шац и кош чица
читави су вртови и гнезда птица.
Кад дођеш дом у, ти их засад и,
нић и ће вртови мирис ни, млад и.
Нић и ће треш ње руменог грања,
ако кћер имаш, ту ће да сања.
Ту ћеш се, странче, ти чес то скрит и,
и о живот у ћутке мис лит и.
Трговац се зах вал и цару рек авш и му да лепшег дара није могао добит и. За
вивш и кош тице у рубац поздрави се и оде са свечанос ти. Због пос лова остаде
још две недеље у Јапан у проводећ и свак и час одмора у треш њином врт у свога
домаћ ина.
За то време кћери су га нестрп љиво очек ивале и кад га најзад дочекаше, две
старије, обд арене оним што су желеле, са сажаљењем поглед аше своју најм лађу
сес тру којој отац пруж и шак у говорећ и да је у њој зат ворено најлепше цвеће
које је у живот у видео. Па и сама она, разочарана, тада зап лака држећ и на длан у
очев необичан дар. Када, међутим, идућег пролећа трешње никоше и после год и
не, две, стадоше да цветају, нико није био срећн ији од ње. Седел а је, као што је
цар прорек ао, у сенц и свога врта и сањал а о далекој зем љи домовин и трешања.
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Сврака крадљивица

Н

ек и чов ек, бивш и директ ор цирк ус а, вол ео је да прип ит ом љав а звери и
птице. По његовој кућ и, као по шум и, слободно су ход ал и зечеви, мајм у
ни, мал и мед вед и, пап аг аји и сврак е. Сви су се ови укућ ан и знал и око њег а
умиљ ав ал и, али је он највише волео једн у сврак у. Она му је седел а на рамен у
док је ручао, слободно ход ал а по столу, кљуцал а златан прс тен и сат на његовој
руц и. Понек ад би јој став љао как ав сјајан ланч ић око врата и везив ао шарене
траке око ног у уживајућ и да пос мат ра како се шеп ури у нак ит у. Чис то јој је до
звољавао да му сама скине прс тен с руке кљуном, да му извад и дугме из рук ава
и однесе у свој кавез. И да би нач ин ио разл ик у између ње и остал их сврака, које
је прип итом љавао, поз лат ио јој је кљун и врхове крил а.
Али једног дана нес таде из куће свраке љубим ице. Мож да јој је поред све
газдине љубави дос ад ио живот у кавез у, а мож да је случајно мало излетел а из
собе, па пос ле није умел а да се врат и. Газ ду је њено неверс тво дубоко ожало
стило, као луд је некол ико дана лутао око куће и по окол ин и тражећ и је. Напо
слетк у даде огласе кроз све новине у тој зем љи и обећ а вел ик у наг раду ономе
ко пронађе одбеглу сврак у.
Деца су се у окол ини те вароши нарочито размилела да је траже; али у шуми
су све свраке личиле једна на друг у, ниједна није имала позлаћен кљун ни крила,
као што је у оглас има стајало, ни на једној се није видело да је прип итом љена:
све су уплашено беж але углед авш и кога.
Трагал а су тако деца, трагал а безус пеш но, па мало помало нап ус те овај по
сао. Само нек а нес таш на девојч ица, шумарева ћерк а, нас тави да траж и одбеглу
сврак у. Свако јут ро је дуго шетал а по шум и заглед ајућ и свак у птиц у и обил азе
ћи око сваког дрвета. Прво је птицама загледала кљун и крила, затим је дозивала
онако како је у оглас у стајало да је треба зват и; најзад се сет и сама једног тре
ћег нач ина на који ће трагат и за свраком. Из оглас а је проч итал а и то да бег у
ница вол и сјајне ствари, па је код сеос ког бак ал ина куп ил а сребрн их харт ијица
са чокол аде, јевт ин их огрл ица од стак ла и лаж них прс тенч ића.
Дошавш и кућ и отворил а је прозор и ставил а на сто јед ан прс тен па сак ри
вена иза врата стал а да чек а. Њој се чин ило да ће сврак а одм ах дот рч ат и, али
тога дана у собу су улетал и само врапци. Девојчица, међутим, стрп љиво настави
да вреба.
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Чек ал а је тако некол ико дан а убеђен а да се одбегла сврак а нал ази баш у
шум и око њене куће. Кад једног дана улете збиља нек а птица кроз прозор и од
несе јој прс тен са стол а. Од изненађења девојч иц а и не опази как ва је, али по
мис ли да ће то ипак бит и сврак а за којом трага. Зато сут рад ан стави огрл иц у и
стаде будно да чека, скривена у соби. Око подне опет наи ђе крад љивица и много
слободн ије прошета по столу, те је девојч ица могла лепо разглед ат и. Кљун јој је
збиља био поз лаћен као и врхови крил а.
– Како сам срећна, пом ис ли она, ово ће бит и та одбегла сврак а.
Крад љивица утом узе огрл иц у кљуном и однесе је у шум у.
Трећег дан а дев ојч иц а став и на сто и друг и прс тен, па се сак ри сад а на
шумс кој стази да чек а сврак у. Кад је било око подне, она опет изиђе. Улете кроз
отворен прозор у собу и пос ле некол ико час ак а изађе, скак ућућ и задовољно с
камена на камен, с украденом ствари у кљун у, а девојч ица пође кришом за њом.
Прат ил а ју је тако једно пол а сата кад сврак а зас таде пред старом шуп љом бу
квом и, обазревш и се некол ико пута, улете у дуп љу.
Девојч ица је сад а већ знал а да јој бег ун ица неће умаћ и, и спокојно се врат и
кућ и, упамт ивш и добро ону бук ву.
Сут рад ан опет стави нов у огрл иц у па причек а у врт у. Као и ран ијих неко
лико дана сврак а се јави око подне и улете у собу, а девојч иц а се тихо приврза
па споља хит ро зат вори прозор. Узалуд је сврак а лупал а кљуном у окно, бил а је
заробљен ица.
Пос ле овога девојч ица брзо отрча у шум у до сврак ине бук ве и у дуп љи нађе
све покрадене ствари: оба прстена, огрл ице и још пуно правих сребрн их и злат
них ствари, које је сврак а богзна од кога пок рал а. Све ово пок уп и и, врат ивш и
се кућ и, одмах нап иса писмо бившем директору цирк уса да је пронаш ла његову
сврак у, а њу зат вори у кавез да опет не би умак ла.
Пос ле два дан а дође газ да свраке крад љив ице и однес е је, бог ат о наг ра
дивш и дос ет љив у шум ар ев у ћерк у. Кад се дог ађ ај са свраком крад љив ицом
проч у кроз целу зем љу, сви пок раден и наг рн уше да траже свој у имовин у код
бившег директора цирк уса, а он им све њихове ствари врат и.
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осе мађионичари

Д

еца су стигла тетк и у село уочи саме кос идбе. Одмах с кап ије су примет и
ла под нас лоном тек орибане веранде ведриц у, белу као да је нова новцата,
о клиновима наош трене косе и брусове, гом ил иц у прос тирк и и јас тук а, торбе
у којима ће се хлеб на ливад и нос ит и. Све је то до вечери морало бит и спремно
јер се на кос идбу иде пре зоре, те је свак био нечем запос лен.
Деца су од свега највише волел а да иду на ливаду кад се кос и, или на жет ву
или на брање кук уруза. Било је дос адно остат и код куће кад сви оду осим баке
и њих.
– Хоће ли и деца ићи на косидбу? – упитала је Драгана видећи да тетка заузе
та пос лом ништа о томе не пом иње.
– Мора неко чуват и бак у, – одговорил а је тетк а. – Ако се погод ите које ће
од вас с њом остат и, оно друго двоје може поћ и.
Деца су се раст уж ил а. Кога да принес у на жрт ву бак и? Мож да шес тогод и
шњег Иван а? Он и онако не може на лив ад и пом агат и. Али како је још мал и,
испало би да бак а чува њега а не он њу. Мож да Милоша? Али Милош треба да
нап рави хербаријум, а кад се ливад а покос и, то ће бит и немог уће. А Драгана је
најс тарија и може највише помагат и тетк и на ливад и.
Мад а су бак у све троје волел и, видело се да им је теш ко одрећ и се ливаде
због баке. А било их је срамота због тога осећања. У себи су се зарицал и да ће је
кад прође кос идба све троје по цео дан чуват и, неће ићи ни на поток да праве
воден ице и траже ракове. Сил азиће свак и час на извор да јој доносе свеже воде.
Браће јој дудове.
Како баке није било под хладњаком кад се то питање решавало, Драгана је
скуп ил а снаг у и упитал а:
– Можемо ли Лис ка довес ти из његове кућ ице и привезат и близу баке да је
он чува?
– Ако не можете да се погод ите ко ће остат и, остан ите све троје, – одгово
рил а је тетка тврдо и незадовољно и додала: – Мислила сам да бак у више вол ите.
Било је и њој жао што је једно дете морало остат и, јер је бак а бил а уган ул а
ног у, а сусед и су кос ил и па нико ни од њихових није могао бит и са старицом.
– Ја ћу бак у чуват и, – јавио се изненад а Иван. – Само привеж и Лис ка бли
же куће.
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Деца су тога дана према Иван у бил а боља него икад. Вод ил а су га на поток,
помагал а му да пређе преко брвна, да се попне на прве гране треш ње, ухват ил а
му два скак авца, одсек ла му диван врбов прут, сачек ивал а га кад год није могао
узбрдо да трч и. И ник ако нис у говорил а о сут раш њој кос идби да га не би опо
мен ул а да ће он остат и а они ићи на ливаду.
Драгана и Милош су се сут рад ан пробуд ил и пре зоре. Спремал и су се ша
пућућ и и идућ и на прс тима, само да се мал ишан не би пробуд ио. Љут ил и су се
на петла што некол ико пута, једно за друг им, кук уриче, – као да није дос та што
је њих и тетк у избуд ио. Љут ил и су се и на кос це који су скуп љајућ и се глас но у
двориш ту разговарал и и смејал и се. Криво им је било и што су коњи док су их
презал и глас но рзал и. И тетк а је, по Милошевом миш љењу, сувише глас но на
ређивал а сад ово, сад оно.
И Иван се од тих нен авикн ут их гласов а збиљ а пробуд ио ускоро. Залуд га
је бак а звал а од прозора у жељи да га забави, деч ак је успео да вид и кад је по
ворк а крен ул а, кад се широм отворил а кап ија на доњ ем двориш ту да проп у
сти кол а натов арена прос тирк ам а, јас туц им а, судовим а за воду, с Милошем и
Драганом на сед иш ту поред коч ијаш а. Кос ци као как ви ратн иц и наор уж ан и
старинским оружјем пош ли су јед ан за друг им прек им путем. Дечак се јуначк и
држ ао док они нис у измак ли из двориш та, а онд а није могао више ист рпет и и
ударио је у плач.
Бак а је пок ушал а да га утеш и говорећ и да је за малу дец у опас но да иду на
кос идбу јер се у трави и под откос има крију змије, јер може изненад а да падне
киша, јер на ливад и нема хлад а сем од једне јед ине старе круш ке, а летњи дан је
дуг и топао, јер око плотова има коп риве и бôце, јер из траве свак и час излет и
оса или бумбар, јер треба цео дан с тик вама трчк арат и по воду, а дечак је на све
то одговарао:
– А како мог у Милош и Драгана? А како њих неће ујес ти змија? А како се
они неће ожарит и?
Онд а је бак а викн ул а преко плота сус еду и кад је она дош ла, неш то су се
сашаптавале. Дечак се много над ао од овог шап утања и одмах ућутао. Није био
много зач уђен кад је сусед а зат им казал а:
– Ићи ћеш и ти на ливаду са мном, само кад ми ручак буде готов. Сеш ћемо
на кол а и изнен ад ит и тетк у. А твојој бак и ће доћ и наш а бак а па ће она једн а
друг у чуват и док се ми не врат имо. Даћу ти и тик ву у којој ћеш кос цима доно
сит и с извора воду.
Пос ле једног час а дечак се возио у шарен им, цвећем окован им таљигама.
Сусед а га је пос ад ил а крај себе и дал а му, како је обећал а, нов у жут у тик ву на
лик на лутк у широке сукње. Око њих у бел им торбама мирисал и су тек печен и
хлебови. Црн и тучан и лонц и бил и су пун и топ лих ољуштен их кромп ира и чор
бе од куп уса. Иван није много волео ни кромп ир ни куп ус и упитао је обазриво:
– Код кога ћу ја ручат и, код тебе или код тетке?
– Код кога будеш рад ио, – одговорил а му је нас мејано. – Ако будеш нос ио
воду мојим кос цима, ручаћеш код мене. Ти бирај.
– Тетк а је прж ил а уштипке, – примет ио је као за себе, у недоу м иц и коме
би се приволео.
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Сусед а га је заг рл ил а и рек ла:
– А ја сам својим кос цима мес ил а пит у.
– Пита се мес и само за празник.
– Кос идба је као празник. Ми немамо, као ни ви, много муш киња у кућ и па
су дош ли из друг их кућ а да нам пом аж у. Зато их морам као гос те поч ас тит и.
Због тога је и твоја тетк а прж ил а уштипке.
Тако у разговору зачас су пролетел и три километ ра и наш ли се пред лива
дама где се кос ило. Оне су биле прос тране и равне као длан. Поред њих на југ у
дизао се висок пошум љен брег од кога су биле одвојене потоком обраслим у врбе.
С друге стране их је ивич ио виј угави пут и читаво коло друг их ливад а и њива
под пшен ицом која је сазревал а. Још изд алек а Иван опази како рад ин и опис ују
широке кругове косама и како откоси полеж у по ливад и као зелен и тал аси.
– И ја мог у шес тарем да опишем круг, – рече деч ак наједном. – Кад пора
стем, бићу и косац.
– Ко зна, то ћемо тек видет и, – примет и суседа. – Мој син, откако је сврш ио
школу, ретко се сећа сел а.
Тог час а су их углед ал и они са ливад а. Кад су се приближ ил и, тетк а је не
задовољно поглед ал а у суседу па у дечак а, али пре него што би она ишта рек ла,
преду х ит ри је сусед а:
– Наш у бак у смо одв ел и вашој бак и да чув ај у једн а друг у, а овог рад ин а
смо довез ли ако уст реба трчк арат и по воду.
– Слаба вајд а од так вих рад ина, – примет и тетк а. – И оно двоје су се изг у
бил и негде на поток у.
Милош и Драгана су међут им седел и нед алеко иза грабове живице на ши
рокој каменој плоч и топ лој од сунц а. Још како би рад о пом аг ал и, донос ил и
воду, али нис у смел и тетк и на очи. Бил а их је пос лал а с тик вама на извор који
се нал азио у проп ланк у крај поток а, али је поток учин ио да убрзо забораве за
што су пош ли. Весело је прес как ао преко модрих и руж ичас тих облутак а, пра
вио безброј мал их водопад а, са сваког повећег камена по јед ан; зал азио дубоко
у обалу и разл ив ао се у свет ле барице; прав ио зел ене и тих е виров е; отк ид ао
у ток у с врба и грабов а лис тов е и гранч ице. Жабе су из обалс ке трав е свак и
час скакале у воду. По вировима се ројил и пуноглавц и и рибе ситне и провидне.
С гране на гран у су полетале птице. Понек а се спуштал а и на обалу и некол ико
трен утака их упорно гледал а. Негде наспрам суседове ливаде било је пребачено
уско брвно до извора. Могло се прећ и на друг у стран у и преко крупног камења
које је вирило из воде, али су деца више волел а да иду брвном, ширећ и руке ко
крил а да би одрж ал а равнотеж у. Ипак су се обоје по једном спотак ли и упал и у
воду која је срећом на том мес ту бил а само до изнад чланак а. Али то им не би
сметало да се врате на лив аду, сунце их је брзо осуш ило, него су стигавш и до
суседове нап уштене воден ице пуне осињак а нач ичк ан их под стрехом, не знају
ћи да су осињац и, једно гнездаш це оборил и прутом да виде шта има у тој пепе
љас тој лопт иц и и узнем ирене осе су их изу јед але. Окићен и чворугама по челу,
отечен их образа и рук у седел и су сад крај поток а не знај ућ и како да се појаве
пред тетком. Никог од сеос ке деце није било у близин и да им пов ад и жалце,
или да их бар нау ч и да на мес ту убод а ставе хлад ан предмет. Чул и су некол ико
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пута како их тетк а дозива, али се нис у смел и так ви как ви су одазват и. Ко зна и
да ли би их познал а, мис лил и су, да их вид и очију зарас лих у оток у, усана наду
вен их, – ни сам и себе нис у препознал и оглед авш и се у виру.
Кад је Иван стигао, тетк а га је пос лал а да пот раж и двоје старије деце, за
прет ивш и му да одмах све троје дођу кад их пронађе. И Иван је међут им као и
оно двоје старијих био очаран потоком и његовим становн иц има. Одмах се дао
на хватање пуноглаваца и риба, на померање камења да вид и шта се испод њега
крије, на бац ање шљунк а у вирове. Наједном га неко викн у, али тако чуднова
тим уплашен им гласом. Поглед ао је низ поток и на вел иком обалс ком камен у
углед ао два бића одевена као Милош и Драгана, али чије главе су биле сас вим
друкч ије него у његовог брата и сес тре, нак азне и смеш не у исти мах, скоро без
очиј у, углас те, усана нал ик на дебеле модре гусен ице. Најп ре је стао као уко
пан а онд а појурио нат раг тетк и на ливаду и рек ао јој бризнувш и у плач:
– Драган и и Милош у као да је нек и мађион ичар промен ио главе...
Тетк а је преблед ел а и од узб уђењ а и страх а исп ус тил а маш ице којим а је
џарал а ват ру. Знал а је наравно да нема мађион ичара који мог у човек у да про
мене глав у, али је Иван био тако узнем ирен, да је знал а да се дец и ипак морало
догод ит и неко зло. Као без душе је пот рчал а на поток сап лићућ и се о бусење и
трав у. Безброј страш них претпос тавк и јој је пролетало кроз глав у: Да се нис у
утоп ил и, да их није ујел а змија, да се нис у пел и на дрво па се отис ли и изу бија
ли, – а мож да су у дечјој обест и нач ин ил и мас ке и хтел и Ивана да уплаше, те
шил а се зат им.
Кад их је углед ал а онако изу јед ане, скук авичене на камен у, није знал а да
ли би плак ал а или се смејал а.
– Невољн иц и ниједн и, шта сте то учил и у школ и, – питал а је, – кад нис те
нау ч ил и да се осињ ац и не дирај у. Вас су то осе изу јед але, само да ми је знат и
где сте их тол ико наш ли! Брже на вир, умивајте се хладном водом.
Тетк а је још пуно говорил а, час их корил а, час жал ил а, час себе грд ил а што
их је собом повел а, што их је уопш те звал а у гос те, час се поново оком ил а на
учитеље, па на градс ку дец у која не знају ни на чем у трава рас те.
Чувш и дечји плач и њен у вик у кос ци су дот рчал и и с једне и с друге ливаде.
Млађи су се смејал и углед авш и призор необичан чак и за људе са сел а, а стари
ји су предл агал и чиме би се дец и могло помоћ и, шта чин ит и да им оток брже
сплас не. Неко је предл аг ао да став љај у хладне облутке, неко хладно сеч ив о,
нек и да им главе обложе хладн им крпама, неко да им се поваде жалц и ако већ
није кас но јер отров из њих брзо иде у крв.
– Бољ е икад нег о ник ад, – узд ахн ул а је тетк а, пуш тај ућ и да се људ и око
њих петљају јер је она од узбуђења бил а изнемогла.
Кад су биле извршене све пот ребне операц ије, жалц и повађен и, став љене
облоге, превел и су их под круш ку и ставил и да легн у.
– Сад вам се не вред и више крит и, – говорил а је тетк а у шал и, – сви су вас
видел и.
Она је с децом пош ла с ливаде много ран ије него што је намеравал а. Тре
бало је двоје болесника ставит и у постељу и скуват и им чај какав се обично пије
у так вим случ ајевим а. Бак а ће најбољ е знат и как ва ту трав а одгов ара, она их
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има много и гот ов о их све ист рош и кад јој унуц и дођу у гос те: једне им даје
прот ив назеба, друге кад се преједу зелена воћа, треће кад их как ва буба уједе,
чет врте кад их бол и зуб.
С ливад а на којима се још кос ило довик ивал и су тетк и:
– Зашто ти тако рано кућ и? Зар сте већ готови?
– Дец у ми ухват ил а мал о сунч ан иц а, нис у нав ик ли, па морај у ран ије да
легн у, – одговарал а је она.
„Што је добра тетк а“, мис лил а су дец а, неће да призна истин у да нас не би
осрамот ил а“.
– Ни ја нећу признат и бак и шта је било, – обрат ио се Иван сау чес ничк и
тетк и. – Казаћу јој да им је вилењак промен ио главе. Бак а верује у вилењаке и
мађион ичаре.
Тетк а га је поглед ал а с љубав љу и њем у се учин ило да одобрава ову дет ињу
лук авост.
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Час физике

И

зненад а сам се једном врат ил а кућ и и затек ла собу свога сес трића, гимна
зис те, пун у деце која нис у још ишла у школу или су тек пош ла у основн у.
Бил а су сва врло мирна као да су очек ивал а да се нешто нароч ито догод и, да им
буде исп ричана прича. Провирим кроз одш крин ута врата. Мој сес трић је пред
очараном децом извод ио пок ус који су она нет рем ице глед ал а: на врх у прс та
држ ао је заш иљен у оловк у, у кој у је био забоден полуо т ворен нож ић, и ход ао
крај стол а. И сама се у почетк у зач уд им како оловк а не пад а, али се сет им да је
то јед ан од оглед а из физике, из лекц ије о теж ишту и равнотеж и.
На столу је стајало пуно стварч ица: чаша са водом, празна, шибице, свећа,
кам ичц и, узице, даш чице, штап, домаће теразије. Видел а сам одмах да је почел а
мађион ичарс ка предс тава, јер је расположење било као за време опас не цирк у
ске тачке, и смес тил а сам се на стол иц у крај врат а како бих предс тави могла
неопажена и ја прис ус твоват и. Сес трић је уто објавио:
– Сад поч иње тачк а чаробна столица. Ја ћу сес ти на стол иц у, а Јова нек а ме
пок уша са ње дић и ухват ивш и ме за руке.
Сео је тако да му је грудн и кош био под прав им углом са трб уш ном ду
пљом, и ноге је у кол ен им а пос тавио под прав угао, и сам је пок уш ав ао да се
дигне не успев ај ућ и. Тад а је и Јов а пок ушао да га одвоји од стол ице, али опет
безус пеш но. Спазил а сам како му углед због овога огромно рас те. Правећ и се
да то не примећује објавио је:
– Сад дол ази тачк а коцка шећера.
Оборио је стол иц у на предње ноге, коцк у шећера полож ио на крај нас ло
на, а једно од деце ставио да клекне на преч аг у између задњих ног у и запов е
дио му да шећер узме зубим а а да стол иц у при том не прет ури. Кад се пок аз а
ло да је то немог уће, да се стол иц а стално обара, опет је нас тал о међу децом
вел ико весеље.
Мал и физичар је био у правој грозниц и. Јед ва је чек ао да све своје вештине
пок аже, да што пре убере сву славу. И деца су пљес кал а тражећ и да одмах пре
ђе на нов у тачк у. Та, чет врта, тачк а звал а се стајање уза зид. Заповед ио је дец и,
једном по једном мал ишан у, да стан у поребарке дес ном страном уза зид, а за
тим да под игн у, као у гимнас тиц и, лев у ног у не одм ич ућ и се ник ако рамен има
од зид а. Нога се није могла дић и и опет је нас тало див љење.
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– Ко ти је то пок аз ао? – питал а су дец а у жељи да док уче извор из кога он
црпе своје знање.
– Професор у школ и – одговорио је дечак.
Отк уд професори мог у ђаке учит и овак вим стварима, мис лил а су деца. То
је било као да им је рек ао да га је професор учио како се звиж ди, или шап уће на
час у, или лаже. И тако је на његово очигледно задовољс тво испад ало: и да го
вори истин у, и да опет сва слава остаје њем у. Зато је пос ле овога одмах изабрао
највратоломн ије пок усе.
– Пазите! Дол ази тачк а преврнута чаша. Ја умем тако да преврнем чаш у да
вод а у њу не улази, иако је, ево, лонац пун воде.
Спус тио је изврн ут у чаш у нагло у воду, ним ало је не иск рећућ и. На вел и
ко чудо глед ал аца, вод а збиља није у чаш у улазил а. Као и свак и прави мађион и
чар, дечак им није објаш њавао узрок ове појаве нит и их упућ ивао како да раде.
Мал иш ан и су крив ил и чаш у, и вод а им је стално у њу улаз ил а. Онд а је деч ак
поновио оглед. Рад ио је неверов атно хит ро да глед аоц и не би опазил и у чем у
је ствар.
Пос ле ове тачке нас тао је мал и одмор, за време кога је свако дете пок уша
вало да понови вештин у која га је највише очарал а. Мал и физичар био је зау зет
спрем ањем стварч иц а за идућ и оглед. То су биле празне боч ице и једн а пун а
воде, добро зат ворена и запечаћена. Чин ило ми се да је нес покојан, да се боји
како ће исп ливат и из пос ла који му је предс тојао.
Није одмор пот рајао ни десет мин ута, а он је позвао дец у да се умире обја
вљуј ућ и да поч иње тачк а зап ечаћена боц а. Зат им је једном по једном дав ао да
пробају мог у ли ударом длана разбит и празне боч ице. Кад они, разу ме се, нис у
бил и у стању да то изврше, изјавио је, чин и ми се, помало стрепећ и:
– Ја ћу ударом длана разбит и и ову запечаћен у, пун у воде.
Нис ам имал а времена да поглед ам ни да ли је са стол а дигн ут столњак, ни
да се уплаш им да се дечак не расече, а боч ица је бил а готова и вод а поц урил а са
стол а на зас тирач. Али шта су те ситн ице према тол икој мађион ичарс кој снази
да боч иц у пун у воде само ударом длана разлупа. Одмах сам се досет ил а отк уд
онол ико разбијено стак ло у канти за отпатке увијено бриж љиво у новине. Мора
ла сам признат и, разу ме се, да је деч аков а жељ а за знањем важ нија од којек а
квих срча у којима су вет рил и стари лекови.
Ушла сам у соб у да бих обрис ал а прос ут у воду и да бих видел а није ли се
физичар ипак мало и посек ао при пос ледњем огледу. Чин и ми се да сам прек и
нул а зачараност која је дотле у соби влад ал а. Оглед и са шибицама, новчан ица
ма, узицама и каменч ић има остал и су неизведен и, иако сам одмах изаш ла. Чул а
се само вел ик а граја. Радње и догађаји који су преп ричаван и предс тав љан и су
подраж авањем гласова у природ и: „А он ти наједном – трас. Она у воду – бућ.
Па ти поче фук, фук, фук. А вод а наједном ш-ш-ш. Хопа на мотк у!“
Дец а су се још дуго хвал ил а својим подвизима и оглед има при игри у дво
риш ту да се вид и да и она неш то знај у и умеј у. Морам признат и да је и деч ак
њих, као она малочас њега, слушао и глед ао с уживањем.
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Скупштина литерарне дружине

У

, овећој школс кој учион иц и ђац и се скуп љај у на скупш тин у Лит ерарне
, друж ине. Чича, који је тога дана председ авао, дошао је одмах пос ле учен и
ка ниж их разред а. „Гле ти њих“, мис ли он, „кад дол азе овамо, не зак аш њавај у“
Уто улазе Никол а и Стојан. Никол а је средњег рас та, корача ужурбано и глав у
пок реће нагло, као птиц а. За њима двојицом прис тиж у Олга Поповић, кћерк а
народног пос лан ик а, како су је сви у граду одмах предс тав љал и, и дебељуш на
Зора, њена стална прат иља. Оне разговарају као да нешто крију од остал их или
да једна другој нешто поверавају, шап ућу, осврћу се, стављају шак у на уста како
би биле што сиг урн ије да их нико не чује. Петар Еро стиже сам, сав је темељан,
иде у раскорак; кад би под био даш чан и, трес ао би се под његовим кораком.
„Гле ти њих што су важ ни“, мис ли незадовољно. Чича отпоздрав љајућ и нат му
рено. „Зат урил и се, шап ућу, плет и замке. Па и тај Никол иц а гос пођа-Руж ин
као как ав страс тан гласач.“
Чич а је све нез адовољн ији што их на дан бирањ а има много више него на
обичн им седн иц ам а и што су претеж но из Дивн иног разред а. Чине му се са
свим друкч ији нег о на њег ов ом час у. Не може да се нач уд и што се и прот ин
Ранко расп ричао, што је Сава Мат ић уопш те дошао кад иначе није учес твовао
у Друж ин и, и то дошао с пуковн иком Љиљаном. За њима наједном дол ази не
кол ико девојч ица: лек арева Љубица, па Мил ица, с чијим неу редн им зад ац има
има тол ико муке, и Јелена, која никад не уме да нап ише више од једне стран ице.
Њем у је мило што све оне прво прил азе Дивн и и зач уђено посмат ра живахност
своје рођене кћери, која узбуђено говори:
– Децо, много ће данас бит и света!
Уто се на врат има јавља Стан ица, мирна, озбиљна, и, чим га угледа, прит рча
му као да је углед ал а свога стрица или доброг старог сусед а.
– Зар ви, гос под ине, стигли пре нас?
– Старинс ки народ вол и тачност. Хоћете ли на време почет и? Немојте да ја
подвикнем!
– На време, на време.
Она се прави да се ужурбал а због његове опомене само да би му угод ил а и
дал а важ нос ти. Ко зна хоће ли већ на идућој седн иц и председ ават и! Нек а оде
од њих пуна срца.
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Дивна сед и сама у првој клуп и између девојч ица ниж их разред а, јер ако би
се у том узбуд љивом час у приближ ил а ма којој од супарн ичк их група, ону дру
гу би увред ил а. Као на как вом пол ит ичком гласању, навијач и ткају од једн их до
друг их, деле харт ијице, пришаптав ај у, глед ај у знач ајно у понекога, тапш у ма
лишане по рамен у и питају девојч ице пиш у ли пес ме.
– А пишете ли ви песме? – упитал а је Дивн у нека мал а као кукац прек ин ута
у струк у.
– То ти ја не умем – нас меш ил а се Дивна.
Чич а је сед ео близ у Стан ич ине и Емил ијине групе труд ећ и се да и даљ е
изглед а свечан и строг. Доскора му се њихово скуп љање, дељење у таборе чин и
ло деч ијом игром, али сад а је почео међу њима нас лућ иват и праву борбу, праве
такмаце. Није више њихово зачарк ивање било оно прос то подметање ног у при
лоптању у двориш ту или ударац пес ницом у ребро кад их је, као зав ађене пе
тлиће, јед ва могао рас тавит и. Видео је јас но да се ту не оди г рава само њихово
књижевно такм ичење већ и да поч ињу да се према убеђењима опредељују.
– Гле ти њих – примет ио би полуглас но с час а на час. – А да ли смо најп ре
савлад ал и грамат ик у? Умемо ли добро да бришемо нос?
Дивн а се снебив ал а због ових очевих примед аба, бојал а се да их старији
учен иц и не чуј у. Бил а је свес на, иако је то теш ко било признат и за оца, да су
Чич у нек и учен иц и, као Стан ица, Никол а, Емил ија, Слобод ан, бил и надмаш и
ли неком зрелош ћу, да га смат рај у подет ињел им и да га уваж авај у јед ино због
његове чес титос ти и старос ти.
– А заш то гос под ин каже да ли смо сав лад ал и грамат ик у? – не остав ља ку
кац-девојч ица Дивн у на миру.
– Не знам, питаћу га сут ра.
– А како га смете питат и? Ја не смем ниједног професора да питам.
У учион иц и је све бучн ије, све више заборав љај у на Чич у. Дозив ај у се по
имен им а и над имц им а, тек понек и седе мирно као на час у. Млађи с радозна
лош ћу пос мат рај у тај важ ан школс ки обред виш их разред а. Стан иц и, која је
бил а школс ки поверен ик омлад инс ког лис та „Светлост“, штампаног у Беог ра
ду, свак и час прил азе с рукоп ис има које она брзо остав ља у торбу и не заглед а
јућ и, очигледно трен утно забав љен а прип ремом седн ице и избором управ е.
Њеном угледу паметног ђак а и доброг друга, који је одавно ужив ал а у школ и,
био је дод ат пос ледње год ине и углед што га је стек ла међу нап редн им учен и
цима и међу сарадн иц има „Светлос ти“. Нек и учен иц и петог разред а рек ли су
нед авно Чич и:
– Да вид ит е како Стан иц а оцењује! Као профес ор. Све што она одабере,
у „Светлос ти“ објаве: а кад се смилује па онако пошаље, то баце.
– Гле ти ње! – Тргао се Чича. – А на кога се то мора да смилује? На вас?
– Није, ми нис мо шовин ис ти, него на Николу. Он је, знате, нап ис ао прич у
како су Бугари за време рата у неком селу убил и двоје чобана. Нама се, кад а је
читао на седници, много свиђало, почел и смо да вичемо „уа“ Бугарима, али је она
каз ал а да је то расп ирив ање мрж ње и прво није хтел а да шаљу за штамп у, али
јој је Никол а рек ао пред свима да није ник ак ва Српк иња и ник ак ав друг, и онд а
се она смиловал а и пос лал а – али ни досад нис у штампал и.
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Чича се живо сет ио свега тога видећ и како се око Стан ице тис кај у учен и
ци с рукоп ис има. Био је због њеног отпора према прич и о Бугарима љут на њу,
укол ико се на так во питомо створење могло љут ит и. Шта она има ту да меша
пол ит ик у и шта она зна о Бугарима! Чича је био у рат у с њима и имао миш љење
слично Никол ином. Њено је да глед а само како је нап ис ано, је ли пис мено и
осећ ајно. Обу зет овим мис лим а, љут ином, није ни примет ио кад а је седн иц а
почел а. Кад се прен уо, вид и како дот ад аш њи предс едн ик друж ине, Стојан,
озбиљан како само бивају учен иц и изаш ли из сељачког сталеж а, лупа неу мор
но дланом по столу. Лупа равномерно, мирно; чин и се има стрп љења и време
на. Гласом, који нимало не диже, објав љује да се бира нова управа и позива да
се бирају најбољи другови и другарице.
– Ви, млађи, читко пиш ите имена оних које предл ажете.
– Гле ти њих! Ако само умедн у да пиш у.
– А зашто господ ин једнако говори: гле ти њих? – пита опет кукац-девојчица.
Неког дечак а петог разред а сви ослов љавају са пес ниче. Он је тих, снебива
се, труд и се да сак рије зак рпе на рук авима, које су, истина, од истог штофа као
и кап ут, само од неизбледелог. Он зак лања шаком харт ијиц у на коју пише имена
канд ид ата осврћућ и се на другове око себе.
– Та не криј! Зна се, гласаш за Дивн у.
– То сте ви, је л’ те?– пита кук ац-девојч ица. – А зар може да буде пес ник ко
је – ту она мало зас таде – сиромашан?
Али се Дивна удубил а у пис ање и не слуша је. Сва су лиц а заж арена као за
време пис меног зад атк а. Чич а јас но примећује како је Дивн а пот раж ил а по
гледом учен ике око Стан ице, како се око Николе купе сас вим друг и, како има
изг убљен их, осам љен их девојч иц а и дечак а који пок ушавај у да завире у цеду
љиц у својих другова сусед а. Гле ти њих! Подел ил и се као на пол ит ичком збору.
Момч ило и Емил ија се сашаптавају глед ајућ и у Дивн у. Никол а их мрко глед а и
наг иње се прем а Пет ру Ери и Нем ањи. Мил иц а и Јелен а су отиш ле у сам врх
учион ице и, глав у уз глав у, пиш у на исп раном од кише рагас тов у. Мад а им се
свиђају дечаци из двају супротних табора, зближ ило их је то што су у исто време
дож ивеле то осећ ање којим се одл ик уј у одрас ле девојке. Чедом ирове пег ице
по лиц у су пос тале у ток у једног час а румене као да их је неко изн ут ра пребо
јио још једном. Дечак петог разреда, песник, поч иње скуп љат и цедуљице у кап у
сачек ујућ и другове да доп иш у имена.
– Гласао сам за тебе – тихо шапне Дивн и.
– И ја сам за тебе!
Поред Дивн иног и Стан ич иног имена на табли ниже се највише црта. Чича
је узнем ирен. Истина, и мило му је што учен иц и одушев љено поздрав љају сва
ку нов у црт у поред Дивн иног имена. Није му мило што и остал и који добијају
гласове припадају махом Стан ич иној груп и. Гле ти њих! Одоше сви у стан ич ин
це. Стан иц а, која је увек с нас тавн иц има разговарал а на равној нози, радос но
говори Чич и:
– Глас народ а. Немојте ми се љут ит и.
„Глас народ а! Гле ти ње“, јед и се Чича и задовољан је што чује Дивн ин глас
да неће да се прим и.
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– Без упад ица! – довик ује Стојан.
Чич у је замарало то ђачко играње живота, како је говорио, бојао се да се из
тога не изрод и как ва невоља, да се у учењу не пролење, да се међу собом не зава
де, да се не одају пол ит иц и, и кад год би му се дал а прил ик а, побегао би са тих
седн ица Литерарне друж ине као ђак са часа. Сад је сачекао да вид и как ву ће ду
жност имат и Дивна у управи. Био је незадовољан што је дош ло до тога да и она
мора у њу да уђе. Да не би показао да је узбуђен, стално је правио неке детињасте
упад ице, због којих је Дивна пат ил а, и то нароч ито кад примет и благонак лоне
осмехе другарица и другова. У светлости њихових осмех а много је јасније виде
ла свога оца него тамо у кућ и, кад су њих двоје сам и. Сад, под овом светлош ћу,
много је јас није опаж ал а и да Чича није како треба испеглан, да опет није ста
вио крават у, што малочас, иако га је глед ал а, није уочил а. Чича је имао онај дар
нес итн ичавих природ а да се брзо изг уж ва, да се упрља, да се тачно не закопча;
с пренебрегавањем људ и занесених за нешто у себи, гледао је он на сву ту поотпа
дал и дугмад, на искрзане рукаве, на изл изане потпет ице. Јед ино би се тргао кад
би опазио Дивн ин прекоран поглед, кад би се сет ио да се она око тога глачања и
крп љења муч и, да је тај посао што га је нас лед ил а од мајке, пос ле њене смрт и, за
њу преран. Гле ти ње, теш ио се зат им, не мог у ја бит и као фризер Пера.
– Тата, ти би могао сад и поћ и – помогла му је она да се одлуч и видећ и да се
засит ио председавања. – Сад ћу, како вид иш, бит и у друж ин и секретар, мало ми
је што сам твој.
– Е, кад за то имаш дара...
– Да, тата, вид и се и по теби – прек иде га она нас меш ивш и се с праштањем.
Стан иц а, нов и предс едн ик друж ине, опет је, не осећ ај ућ и Чич у као на
ставн ик а а себе као ђак а, приш ла и рек ла:
– Идите ви, гос под ине професоре, сад а кућ и, уморил и сте се. Главн и по
сао је прошао. Проход ајте мало, ван и је врло пријатно.
Чич и је год ило оду век овак во Стан ич ино понашање, пре свега људс ко, ли
шено сваке пот ребе за потч ињавањем. Волео је да вид и у разреду и њено лице
понек ад одс утно, зау зето как вом домаћом бригом. Код ње је нек ако поднос ио
и оно што је звао мешањем у пол итик у. Кад се паметан меша, мислио је, има неке
своје озбиљне разлоге као и кад се не меша. Из тога не може изи ћ и ник ак ва глу
пост. Па и с тим вражјим Бугарима мож да се не треба више свађат и.
– Е, кад ме вас две терате, онд а одох.
– Вас би и требало, гос под ине, понек ад отерат и из школ е. нек а сад мало
запн у млађи – исп рат и га она до врата топ лим погледом.
Стан иц а је имал а народс ки однос прем а старос ти и народс ку мер у за њу.
Свак преко чет рдесет год ина за њу је био стар и нехот ице му је указивал а по
штовање. И према Дивн и је, под утицајем своје мајке, која је говорил а: без оца
једном сирота, без мајке и по сто пута, осећал а изу зетн у неж ност.
Стан ич ине реч и како би га понек ад требало отерат и из школ е и како би
сад требало да запн у млађи, подсет иле су га да ускоро дол ази нов млад нас тав
ник, коме ће, поред остал их, дат и и тај седм и, Стан ич ин и Дивн ин, разред. И би
му жао, заборави како давно прижељк ује да подел и с ким часове, којих је имао
исувише.
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Нећу овим возом

П

етнаест дана воз за Беог рад није ишао. Понек ад би, истина, грађан и чул и
пис ак који је знач ио да он нек уд креће, под игли би главе и ослуш нул и, па
опет утон ул и у сан. Знал и су: то Немц и иду у извидн иц у и биће поново у Ваље
ву пре него што се разд ан и. Негде у Словц у или Лајковц у наи ћ и ће на разорен у
пруг у или порушен и мост. Дераће се пос ле на стан иц и, телефон ират и, дават и
наредбе које нис и могао разу мет и, али си слут ио да је на неко зло.
Чим би се чуло да на прузи није све у реду, и они којим а се није путов ало
дол азил и су на стан иц у да питају кад а ће воз.
– Не зна се.
– Хитна пос ла имам у Беог раду.
– Иди пеш ке.
Право у лице су глед ал и страж ара Немца што је укочено стајао под липом
на перон у, хтел и да му улове поглед; али то је било немог уће – глед ао је право
као да поглед иде по затегн утој жиц и.
И онд а се разд ан и. Укаже се дуг и низ широм отворен их фургона. Негде на
трећем колосек у стоји локомот ива. Шине заблистају на сунц у, које када се род и
право падне на прос тор око стан ице. Кондуктери ход ај у с пиш таљк ама. Јас но
се указују немачк а лица, охол а и празна. Ник ак вих на њима бора, ник ак вих та
лога живота. Они су гос под ари. Убијају стот ин у за једнога. У залеђин и њихова
страш на Немачк а. И упркос свем у томе, воз не може да прог ура.
– И куд то, мол им те, њима да се дес и! Вел икој сил и Немачкој! Прош иша
ли кроз тол ике зем ље, а не мог у од Ваљева до Беог рад а! – подс мевал и се људ и
оним изразит о ваљ евс ким нач ином, у коме се губит ак горш тачке сиров ос ти
нак нађивао зајед љивош ћу.
Изи шао би шеф стан ице и упитао не зна се кога:
– Зашто се овај свет не разилази? Шта чека цело јутро? Нека се сместа разиђе!
Носач и тад а пођу у малу кафан у на углу и саопштавају кафеџ ији:
– Опет не иде. Што дању поп раве, ноћу се пок вари. У то име три љуте!
Једнога дана се чуло да је воз најзад скроз до Беог рад а прорад ио, али да ће
њиме извесно време ићи само Немц и и они којима је прека нуж да, који поднес у
как ва док умента да морај у за Беог рад. Сут рад ан је, збиља, још од пол а чет ири
сва стан ица бил а на ногама. Телефон и су зврјал и. Немц и улетал и у канцел арију,
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излетал и. Држ ал и се свечано као пред битк у. Поред њих је путовало још дваде
сет ак грађан а који су морал и на службу, некол ико тргов ац а, радн ик а и међу
њима баштованк а Цвета са болес ним сином, још дечаком, кога је болн ица упу
ћивал а на клин ик у. Она је са страхом опазил а, чим је дош ла на стан иц у, у отво
реном фургон у иза локомот иве тенк и труд ил а се да стане тако да га деч ак не
опази; зато је међу првима ушла у кол а и пос ле стално стрепел а да разговоре о
овоме и он не чује. Крај њих се смес тил а и нек а жена необично пуна, са чове
ком пос таријим, обоје у оделу војвођанс ких Шваба. Како је сел а, почел а је го
ворит и обраћајућ и се Цвет и.
– Не треба да се бојите. Овај воз мора проћ и. И синоћ је дошао један из Бео
град а.
Човек је дод ао:
– Све је оправ љено. Грађан и ће моћ и сад мирно да пут ују.
Грађ ан и који су улаз ил и јед ан за друг им, без уобич ајеног гурањ а, пун и
снебивања су се освртал и око себе и сед ал и ћутке. Немц и су свак и час прол а
зил и, бацал и исп ит ивачк и поглед на путн ике, као на предмете које исп ит ују да
неће у ток у пута експ лод ират и. Бил и су узнем ирен и и зато су имал и мало чо
вечн ији израз него обично.
Неко је са улице довикн уо:
– Да бих пузио, не бих у то сео! Иду људ и на службу. Кога служ ите?
Цвета је деч ак а зап итк ив ал а сад ово сад оно, само да не би чуо примедбе
споља и разговоре путн ик а који су се вајк ал и. Он је упорно ћутао на сва њена
зап итк ивања или понав љао једно те једно:
– Хајде да се скинемо. Нећу овим возом.
Пос ле дугог пис кања и маневрисања воз је крен уо у још зам рачен у дол ин у
Колубаре. А Швабиц а је стално говорил а. Хватао ју је страх и тако га је разго
нил а. Обавештавал а је путн ике да истим возом иду и стручн и радн иц и и инже
њери који пруг у и мос тове оправ љају. Ако се негде и нађе как ва преп рек а, они
ће сић и, изв ад ит и алатке, оправит и и опет даљ е. Не мора се стић и у подне у
Беог рад. А банд ите је војс ка ућутк ал а. Отиш ли су негде бест рага. Не смеј у да
се сукобе са војс ком. Стално је умес то Немц и говорил а војс ка и војн иц и, а го
ворећ и о грађан има стално и себе мешал а међу њих и наглашавал а:
– Шта смо забога криви ми, мирн и грађан и, што банд ит и из шуме кваре
пруг у? Зашто да нас не повезу? Ми смо невин и.
Утом је стало свитат и. Венац план ина на југ у од Колубаре указао се оштар
и непок ретан. Мир октобарс ког јут ра имао је у себи нечег заверен ичког. Као
да је то јут ро знало неш то што ће тек нас тат и, радовало му се и ћутало о томе.
Није то бил а тајанс твеност кој у магла даје пределу. Ово јут ро било је мирно
као одлука и тако озбиљно и радосно. Ено, сељак иде путем и гледа као да нешто
зна о ономе што ће они у возу тек сазнат и.
Швабица се од нел агоднос ти коју је уливао овај мир бран ил а глас но:
– Што сад не кваре? Што сад не прип уц ај у? Него виде, иду војн иц и, па не
смеју.
Дечак је у себи пркос ио. „Видећеш ти што не смеј у! И неп рес тано је тихо
мол ио:
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– Мам а, да сиђемо на првој стан иц и. Хоћу да се радујем кад воз нап адн у,
а овако, кад сам унут ра, не мог у.
Воз је прој урио мимо прве стан ице не зас тај ућ и. Чин ило се као да беж и а
не као да хоће негде час пре да стигне. Предмет и крај њега се ковитлал и. Људ и
што су стајал и на својим праговима, чобан и на ливад и као да су скак утал и.
Наједном је лупа точков а пос тал а туп ља, стал а се смирив ат и. У суседном
вагон у где су бил и војн иц и нас тало је комешање и вик а.
– Сад ће воз стат и! – кликн уо је дечак и дод ао тише, преп лашен мајч ин им
строг им погледом: – Ух, што бих волео да стане!
Воз је заис та, као да му је дечаково срце заповед ило, стао. Људ и се нач ич
кал и на прозоре, нек а девојк а се глас но зас мејал а: бил а је већ ран ије одлуч ил а
да из воза изиђе, прек ин ул а с њим свак у унутарњу везу, и сад се радовал а што је
наи шао на преп реке.
Дебел а жена се глас но теш ил а:
– Овде воз обично пије воду.
– Мост, мост! Разрушен онај мал и камен и мост, – пронео се жагор.
Наи шао кондуктер:
– Ко хоће нек а извол и из кол а. Дуго ћемо чек ат и, мора мост да се поп рави.
Држао се ђаволски затворено: ниси могао видети да ли му је мило или криво
што се то дес ило.
– А што се не врат имо? – упитао је дечак.
– Нема враћања. Овај воз мора прог урат и.
Сад је дечак уловио у његовим очима брз подс меш љив поглед и задовољно
се опет зав ал ио на узглав ље. Он није могао изи ћ и. Прид игао се на лактове и
пос мат рао гом илу путн ик а што је већ бил а изи ш ла и пос ед ал а на лив ад и по
свом пртљаг у. Нек и су бил и пот рчал и до мос та да виде кол ик и је квар, али им
Немц и нис у дал и ни да се прик уче. Изд алек а се само могло видет и да је каме
ње пои зв аљив ано и шине с обе стране дигн уте. Војн иц и с пуш кам а су одм ах
отиш ли у село да потерај у сељаке на кулук. Инжењер с радн иц има се узм увао
око мос та.
Дечак је тако сам лежећи замиш љао како се негде даље, неком другом мосту,
привлачи млад човек. Мада су кукурузи бил и давно обрани, њем у се чинило како
тај млад ић иде кроз кук урузе, разм иче њихово лиш ће, пузи по зем љи. Сад је до
шао до мос та, поч иње да рашчеп рк ава пукот ин у између камења, став ља дина
мит; наједном се чују гласови немачк их страж ара, али је млад ић већ далеко. За
њим се чује прасак, мост одлеће у ваздух. Све се догађа као на убрзаном филм у.
Мост се споро оправљао. Ни тенк, ни пуш ке, ни вел ик а немачк а сил а на се
веру нис у могли да га оправе у трен утк у. Немц и су викал и, кол ал и око радн ика,
свак и час звал и тумача и нешто му говорил и, и он зат им то понављао инжењеру.
– Како то! Немци су заповед ил и: „Нека буде“, па опет не може, – подсмевал и
се путн иц и.
– Они би хтел и да и воћк а на њин у заповест сазре пре времена. Рад је као
воћк а, није то испал ит и пуш ку.
Рок за оправку се помицао од сата до сата и тако се стало и смркавати. Сад су
и они који су се радовал и што посао споро одм иче постал и нестрп љиви. Јед ино
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је још дечак био задовољан, али је његова мат и бил а сва ван себе од бриге. Ноћ и
су већ биле хладне, а она није имал а довољно топ лих ствари за болес но дете,
нит и је више имал а млека. Морал а је поћ и у село да пот раж и преноћ иште.
Сутон се увел ико био спустио, почело је мешање тла и неба на вид ик у! Мада
се ниш та није чуло, чин ило јој се како пуно нек их гласова сетно и јед ва чујно
попев а и ти се тан уш ни гласови прет варај у у пау ч ин у сутон а, плет у огромн а
лак а клупк а, чау ре предмете у дрхтав у тамн у пређу. Зелена вод а Колубаре сту
пал а је неч ујно као вел ик и болес тан гмиз ав ац. Одједном је ту тиш ин у пресе
као радос но глас сек ире. Учин ило се чак да је пос тало светлије од овог глас а.
Цвета је на педесетак метара углед ал а сирот ињс ког изглед а кућу. У двориш ту
је омал ен чов ек зам ах ив ао сек иром прет ерано широко као да на поз орн иц и
предс тав ља ову радњу. Кад је наи ш ла према двориш ту, поглед ао је радознало.
У његовом погледу није било неп ријатељс тва, те се осмел ил а да упита:
– Пријатељу, би ли могао да ме прим иш на преноћ иште.
Сељак је био живах ан, накос трешен их обрва и мал их очију.
– Да ноћ иш? А нап рил ик у, отк уд ти у ово доба у селу?
Једн им замахом руке сек иру је забио у пањ, подбоч ио се.
– С дететом болес ним пут ујем за Беог рад, а воз не може даље.
Његово лице се стуж ило. Завртео је главом, опет се прих ват ио сек ире као
да би нас тавио посао и тај разговор прек ин уо.
Жена је журно нас тавил а:
– Вод им га на клин ик у. Управн ик ваљевс ке болн ице ми је каз ао да морам
хитно поћ и, па како знам. А чиме друг им мог у него воз ом, па ма и ђав ољим!
Ако имаш деце...
Он се раздрагано нас мејао.
– Деце! Имам, брате, кол ико хоћеш, и то как ве деце. – А онд а као глас ом
суд ије: – И, кажеш, дет иња болест те натерал а да кренеш с њима? Могла би да
ноћ иш, није да не би могла. Мајка си и пог реш ил а си. И онда женско си – кратке
памет и. Е, хајде да вид имо то твоје дете.
Спус тио је скутове кош уљ е заден уте за појас и крен уо за Цветом. Целог
пута је глас но мис лио, поглéдао је испод ока, као да исп ит ује. Деч ак је леж ао
сам у воз у, веров атно су и друг и бил и отиш ли да траже преноћ иш те, и кад је
углед ао мајк у, нес трп љиво се прид игао.
– Где си ти, мама? Већ је мрак.
Сељак је извирио преко њеног рамена и рек ао као за себе:
– Е, нема шта, болес тан. Вид и се, нап рил ик у, без вел иког разговора, – и до
дао је глас није: – Де, дечко, спрем и се да идемо мен и. Биће ти у соби топ лије.
Пол ако, пол ако, под једн у рук у ја, под једн у мајк а.
– Изнемогао је он, морам га понет и, – рек ла је бојаж љиво жена. – Де, сине,
ухват и ме око врата, а ти, пријатељу, узми, мол им те, ово сандуче.
– Ево ти сад! Вел иш, ја сандуче а ти њега? Ти си се то преварил а. Ја ћу њега
упрт ит и, мало ли сам пута теглио! Шта ја говорим: упрт ит и, лаган је као перу
шчица, мог у ја и њега и сандуче.
Узео је дечак а и неко време ишао ћутке. Исп ред себе је спазио инжењера и
два радн ик а и завртео прекорно главом.
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– Де, мало да се одморимо.
Њем у се стално гов орило. Био је радос тан што некоме може саопш тит и
мис ли и то некоме, како је он рач унао, коме ће оне бит и корис не. Очигледно се
више заус тавио да би могао лакше говорит и, а не због умора.
– А има ти међу нама свачега. Кад а нас таде ово кварење пруге, почел и су у
селу вик ат и: „Имам кокош да прод ам, морам у Беог рад, морам у Ваљево, морам
у сотон у, немам на чем у. Док ле ће ово наш луд и свет кварит и? Не вид и да себи
квари. Ако смо мирн и, биће и он миран с нама. Покорен и смо, шта сад хоћемо!
Где нам је пре храброс ти било?“ Отис ли се људ и низ пог реш не мис ли као низ
луд ветар, па то ти је. Само, они су сељац и, а он инжењер – и опет се залуд ио.
Кад му је мало одл акн уло, узео је опет на руке дечак а и пошао. У дворишту
их је дочек ал а његова жена, зач уђено глед ајућ и. Он се збун ио, нас меш ио на њу
и спус тивш и деч ак а раш ирио рук е као да би рек ао: „Шта ћеш, нис ам мог ао
друкч ије“. Зат им је поглед ао и руком пок азао на Цвет у:
– Пош ла нем ачк им воз ом. Дет е јој ово бол ес но па пош ла докт ор у у Бео 
град. Нек а ноћ и. Тебе не беше овде кад је наи ш ла, а и шта ћеш ми ти!
Сељанк а је још стајал а као укочена и пуна прекора, ниједном реч и не пок а
зује шта мис ли. Утом су се иск уп ил а дец а, радознало опкол ил а деч ак а гос та.
Ово је помогло њиховој мајц и да се осећање гос тољубља код ње брже пок рене.
Нас меш ил а се и она збуњено, пом иловал а дечак а па пром уцал а:
– Сед ите ви док ја спрем им пос тељу. – И изг убил а се у кућ и.
– Не знаш како ми је лепо било овог дана, – нас тавио је домаћ ин своју оми
љен у мис ао Цвет и. – Глед ам их, мув ај у се, те тамо, те овамо. Беог рад му под
носом, а не може да продре.
Ујут ру су Немц и пре зоре бил и на ногама, пок азивал и опет негде низ пру
гу, звал и инжењера, улазил и у стан ичн у зграду и враћал и се отуд црвен и и узбу
ђен и. Кад а је Цвета устал а, затек ла је домаћ ина на праг у где пос мат ра њихов у
забун у.
– Вид и их, мол им те, како су сви исти, – јед ва је дочек ао да заподене разго
вор. – Можеш ли ти да разл ик ујеш који је који? Сви, да прос тиш на изразу, личе
јед ан на другога као бундева на бундеву. Сви су ти румен и, имају све зубе у гла
ви, кос у као слам у, сви без браде, без бркова. А Србин ти је свак и на своју рук у.
Један има пуна уста зуба, други крезуб; има нас ћосавих, има с брковима и брадом;
понеки видиш увек се смеје, понеки опет као да ће му киша из чела; а има овако као
ја, с овим накострешен им обрвама, или као моја домаћ ица – потп уно без обрва.
Глед ај, мол им те, како су се зат урил и! Чиме ли се поносе, да ми је знат и! Све је
прил ик а да неће моћ и даље. Него хајде да изнесемо дечак а нек а и он ужива.
Његова жена је нач ин ил а дечак у пос тељу од дасак а и изнел и су га напоље.
Деца су се опет начет ил а. Сви су гледал и Немце који су се, незадовољни, вртел и
око пруге. Мада се по њима видело да је искрс ла нека нова невоља, Цвет и се чи
нило да ће воз свак и час крен ути, па је хтела да одмах иде на станиц у и тамо чека.
– Зар не вид иш како се мувају као безглави! Напос летк у, ја ћу отић и да ви
дим шта је. Или, отрч и ти, Мит ре, расп итај хоће ли скоро.
– Јадно му скоро, – одговорио је десетогод иш њи Митар, не одм ич ућ и се од
дечакових ногара. – Опет су ноћас кварил и. Био је и Петар.
255

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

– Зап ис му дет ињи, а ја нис ам ни опазио кад се изв ук ао. Дању оправ ља, а
ноћу квари. Знаш, Петар ми је најс тарији син.
– Теш ко мен и, онд а ни данас не можемо даље, – узвикн ул а је Цвета идућ и
за својим мис лима и бриж но поглед ал а у сина.
– Може то и не бит и тако како Митар каже. А ти опрос ти, знаш, што се ја
радујем ономе од чега ти стреп иш, – рече човек као пос тиђен и дод аде: – Може
то и до подне прорад ит и.
Целога јут ра пос ловао је по двориш ту и узг ред поглед ао на пруг у, обраћа
јућ и и дец и паж њу сад на ово сад на оно. Петар је опет морао да иде да оправ ља
и мат и му је, спремајућ и хран у у торбу, гунђал а:
– Па опет иди те квари, а ја ћу те хран ит и.
По подне тога дан а оправк а је бил а готов а. Сељ ак је опет нос ио деч ак а и
говорио:
– Узалуд идеш, жено, кажем ти. Опет ће то зас тат и. Али кад си запел а, нек а
буде. И, ако би се што дес ило ублиз у овде, ти опет хајде мојој кућ и. Немој, на
прил ик у, да би се нећк ал а. А криво ми што тако чин иш, па сад и ја због овога
детета жел им да данас прог ура, а због тебе ми не би жао било ни да прип уцају.
Дечак је дуго гледао кроз прозор воза како му сељак весело маше као рођеном.
Наједном се с дес не стране од брд а чуле пуш ке. Стак ла су на прозорима за
звон ил а. Неко је јау кн уо. Дебел а жена је легла на под и зав ук ла глав у и рамена
под клуп у. Неко је запевуш ио:
– Ој, девојко, јаран ице...
Заметн ул а се борба између воз а који је пој урио муњ евит о и невид љив ог
прот ивн ик а. Кад а је пуцао мит раљез са тенк а, воз је грмео – знало се да гађају
Немц и; али кад а би зап раш тале само пуш ке, Цвета није могла да одред и ко у
кога гађа.
– Ко то сад пуца? – упитал а је уздрхтал а, трудећ и се да својим телом зак ло
ни сина.
Дебел а жена се помол и мало испод клупе.
– Не бојте се, наш и.
– Који наш и? – добац ио је неко из угла. – Ови или они иза брд а?
Споља су оштро звиж дал и мец и. Жена се сагла преко сина да га зак лон и.
Пос ле некол ико трен утак а, рањена у раме, јау кн ул а је. Разбијено стак ло умало
што није док ач ило дечак а по челу. Понек и су се из чучећег става и из зак лона
дигли и прит рчал и жен и која је мал аксал а и сел а на под.
– Није, није ништа. Окрзнуло само миш ић.
– Има ли ко как ве чис те крпе?
– Дигн ите је на клуп у, прес тало је. Дигн ите је.
Дечак је продорно плак ао.
На прв ој стан иц и пос ле тога сиш ло је с воз а некол ико људ и и дев ојак а и
скин ул и су деч ак а са мајком, у намери да нађу заједн ичк а кол а за Ваљево или
Беог рад. Некол ико војн ик а их је, док је воз поново кретао, глед ало са подозре
њем. Деч ак у се чин ил о да ће им војн иц и запов ед ит и да се опет попн у, па се
шћућурио иза мајке. На прозор је изи ш ла и Швабиц а, и надмено их одмерил а
празним, блед им очима.
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Како се чин ило да се кол а не мог у наћ и, нек и су још исто вече крен ул и за
Ваљево пеш ке, а девојк а и старац су остал и да преноће на стан иц и са рањеном
женом и дечаком па да ујут ру нас таве да траже кол а.
Сут рад ан рано, дечак се још није био пробуд ио, упао је у чек аон иц у, где су
ноћ ил и, сељак што их је прош ле ноћ и био прим ио.
– Стојим ја синоћ на прузи, глед ам како они раде, и вид им двојиц у грађана
оних што су с вама сиш ли, те ми они рекоше шта је и како је, а ми смо већ бил и
чул и пуцњаву. Веле: „Скин усмо је рањен у, и њу и сина, остал и су да сут ра траже
кол а.“ А мен и као да нек и терет спаде с душе. Дечак још спава, спава. Нек а га.
Лепо теби дете вел и, а ти не слушаш, али рана те натера...
– Натера рана, али шта ћу сад не знам, оно двоје што су још остал и са нама
пре сат су отиш ли у село по кол а, па их још нема.
– Ја сам теби, нап рил ик у, довезао кол а. Кол а право за Беог рад и нап ис мено
да нас наш и не задрж авају.
Рек ао је то победонос но, јед ва чек ај ућ и да изговори оно главно што му је
груд и над имало радош ћу.
– Мој ти је Петар та кола набавио. Испричао ја њем у како си рањена па ниси
прис пел а ни тамо ни овамо, а он ноћ ас кад се врат ио из Лајковц а, од наш их –
гони кола. „Ево ти да идеш за Беог рад, вел и, да свршиш ону наш у ствар, па усп ут
повези и ту рањ ен иц у с дететом.“ И пор уч ил и су твоме мал иш и да ће он пре
стић и кол има него они возом. Е, тако. Ја сад одох да мало исп регнем коње и да
им полож им, а ти буд и дечак а па да што пре кренемо, жури ми се, имам важ ан
посао. Можемо повес ти и то двоје, јер сумњам да ће наћ и у селу кол а.
Сат кас није су се збиља све петоро возил и кол има која је сељак луд ачк и те
рао, као да је хтео да стигне тамо где је воз у невољи. Кроз тандрк ање точкова и
луп у коп ита чуо се његов весел и глас:
– Е испало је како се само у сну може снит и. Стић и ћемо пре њиног воза у
Беог рад.
Дечак је око подне, још изд алек а, пре сељак а, углед ао путн ике на ливад и,
низ пруг у људс ки мравињак који је оправ љао, углав љивао шлипере, пренос ио
из јаруге шине.
– Ено их! – кликн уо је. – Опет стоје.
Желео је да га дебел а жена вид и и под игао је увис белу марам иц у. Неко је
са ливаде пот рчао за кол има, али она су се победонос но изг убил а у белој пра
шин и, остав љајућ и за собом, крај колубарс ке обале, оклопн у немачк у силу.
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Куц а у болници

Ј

едног дан а се Лол а, псет анце шоп авог нос а и куд рав е беле длаке, са игре у
двориш ту врло рано врат ио и, како је ушао на врата, почео се жал ит и бак и
која је читал а крај прозора:
Јао, бако, јао!
Чин и ми се да сам
трње прог утао;
чин и ми се кож у
коп рива ми жари;
не бих ти сад јео
ни најс лађе ствари.

Она је мислила да се само мази кад каже да не би ништа јео, па је брзо скочи
ла да му спрем и вечеру. Нас ул а му је у зделу млек а и иск уп ил а некол ико корица
хлеба. Међут им се псетанце и даље превијало и кук ало:
Јао, бако, јао!
Дај ми как вог лек а!
Не мог у ти хлеба,
не мог у ти млек а,
не мог у да трч им,
не мог у да спавам,
ваздан ти се грч им,
а под кожом имам
трис та и три мрава.
При том је глед ало у њу молећ иво и привијало јој се уз скут, као дете кад а
се не осећ а здраво. Она га узме у наручје да га пом илује и умири, кад има шта
видет и: Лол а се сав по кож и осуо као да има бог иње и пок ушава час зубима, час
шапом и репом, час тарућ и се о њен у рук у, да се почеше. Она се као и све старе
жене много уплаш и, одм ах пом ис ли да ће јој угин ут и, и пође сусед им а, чув а
риц и куће и чик а-Мит и, пош тар у, да траж и савет и помоћ и. Од њих, на своје
вел ико чудо, дозна да у Беог раду пос тоји болн ица за псе, где их лече од назеба,
бес нил а и свих друг их болес ти и где их њихове газде мог у обил азит и и нос ит и
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им пон уде. Рек ли су јој како ће и они сут ра са својим псима ићи тамо да их пел
цују прот ив бес нил а и позвал и је да пође с њима и понесе Лолу на преглед.
Како је још хладно било, бак а је сут рад ан увил а Лолу у свој у стару вунен у
марам у тако да су му само очи и шоп ав и нос ић вирил и, и понел а у болн иц у.
Убрзо се појавил а и чувариц а куће са својим Гаровом и чик а-Мита са Чиг ром,
само су њихови куч ић и као старији пешач ил и док је Лол а радознало и нес та
шно, поред све муке, вирио из мараме радос тан што га бак а као бебу нос и.
У болн ичкој чек аон иц и су затек ли још пуно паса. Мал и су трчк ал и, а вел и
ки се озбиљно држал и уз своје газде, узнем ирен и болн ичк им мирисом и болн и
чарима у бел им мант ил има. Лол а је расп ит ивао радознало чика-Мит ин у Чиг ру.
Ко је онај бел ац
што се тако смеш ка?
Лич и ми на нашег
из дворишта Снеш ка.
Али Чиг ра је брин ул а своју бриг у, хтел а је и она да одгонетне на шта мири
шу зидови и под чек аон ице. Чул и се са свих страна дозиви, скик а, лавеж. Нек а
жена се љутила на своје куче што лаје у ветар, али је чика-Мита умиривао: „Нити
ми људ и нис мо нем и кад а се овако иск уп имо. Шта ће, то је њихов говор.“ Бак а
је за то време читал а натп исе по зидовима, где се објаш њавало да и живот иње
треба лечити, доносити у болниц у, звати им лекара и пазити да једу здраву хран у
и да не назебу.
Утом је почело прегледање. Бака је брзо узел а Лолу у наручје, јер је био пет и
по реду. И он и она су дрхтал и кад су ушли код лек ара, али он је Лолу прво по
мазио, умирио па га тек онд а преглед ао и рек ао бак и да га мора оставит и у бол
ниц и некол ико дана, јер је од загађене хране добио тровање у желуц у и свраб
по кож и. Притом јој је дозвол ио и да га обил ази.
Кад му је први пут дош ла, понела је разних пон уда: млека, крилце од пилета,
сира и хлеба. Као да нос и пон уде как вом људс ком створу, слож ил а је све у малу
котариц у и пок рил а белом танком харт ијом. Срећно ју је у ходн ик у срео исти
онај лек ар што је прим ио Лолу у болн иц у и рек ао јој да све то сак рије, да Лол а
сме јес ти само благ у каш у, непосољен у и незап ржен у. Зат им је одвео у собу где
је био мал и болес ник чет воронож ац. Тамо је већ било дош ло пуно људ и, жена
и деце и маз ил и се са својим куц ам а. Бак а је углед ал а Лолу како туж но стоји
с још некол ико пас а којим а гос под ари нис у бил и стигли и са зав иш ћу глед а
своје другове којима је неко дошао. Кад је углед ао бак у, полетео јој је и ухват ио
се о њен скут као дете зап итк ујућ и:
Где си досад, бако?
Жељан сам те јако,
жељан твога лица
и добрих руч ица.
На пржено пиле
миришеш ми нешто,
скрил а си га негде
у корп иц и вешто.
262

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Ђачко срце ________

Некол ико осам љен их и од нејел а изгладнел их пас а одм ах се скуп ило око
Лоле и обас уло молбама да им да што од пон уд а које му је бак а донел а, не веру
јућ и му да је дош ла праз них рук у. Нек и стариј и пас приш ао је самој бак и и
шапн уо јој:
Ја сам, бако, Гаров,
пас из обд ан ишта,
поздрави ми дец у
и питај зашто ми
не доносе ништа.
Болн ичк а ми храна
ник ако не прија.
Нек а ми донес у
меса и пихт ија.
Онд а су се и друг и осмел ил и и мол ил и је да однесе и њине пор уке нек им
девојч иц ама, мил иц ионару, скретн ичару са Славије и пош тару из улице Про
летерс ких бригад а.
Још некол ико пут а га је обил аз ил а и нос ил а му благ у, прав у бол ес ничк у
чорбу. Он је нестрп љиво чекао крај врата тачно у онај час кад га је први пут оби
шла, радос но вртећ и репом кад је углед а, и изгладнео зат им јео донет и оброк
који као здрав не би хтео ни поглед ат и. На дан изл ас ка из болн ице она му је до
нел а нов у маш ниц у, да му веже око врата у част оздрав љења, и вунен у марам у
да га увије. Чим се појавил а, Лол а је по марам и погод ио да ће кућ и и радос но
прок рс тарио кроз собу да се опрос ти са онима што још остају, договарајућ и се
са најверн ијим друговима где да се нађу кад и они буду пуштен и:
Од данас за пет дана,
кад и ви оздравите,
чек аћу вас код јоргована
у дворишту чик а-Мите,
пред вече, док мрак се спушта,
тад ме бак а у шетњу пушта.
Лекар га је на растанк у помазио и објаснио бак и како и даље да га чува да се
болест не би поврат ил а. Док су ишли улицом, људ и су љубазно заглед ал и, пома
ло се чудећ и што га стара жена нос и тако увијеног као дете, а она би и неп итана
причал а како Лол а иде из болн ице и како зато не сме да га пус ти да иде ногом.
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Дец а хоћ е зверињак

С

ећам се у граду Крајвод иц и пре рата било је необично много деце. Чак је и
председн ик општине имао двоје, и најбогат ији адвок ат из главне улице че
творо, и опш тинс ки лек ар двоје, а да се већ и не говори о учитељима, занатли
јама и друг им нек им сиромаш нијим људ има у којих је нек и пут и по десеторо
било. Дец а председн ик а опш тине имал а су у свом рођеном врт у гимнас тичке
справе, леје цвећ а, аквариј ум пун наранџ ас тих рибиц а. Адвок атов а су имал а
лутке, пајаце и једно право, бело јагње. Мајорову су забављал и војн иц и градећ и
јој дрвена кол иц а и пуш ке, а докторова су имал а дад иљу, врло забавн у девојк у
чак из Франц ус ке. О забави друге деце старал а се опш тина: у парк је нав ук ла
две гом иле пес ка, нач ин ил а у дечјем круг у љуљаш ке и клацк ал ице и једном по
звал а нек и цирк ус „Кам илу“ који је поход ио околне варош ице.
Кад је цирк ус отишао, стадоше председн ик у опш тине стизат и пис ма у ко
јим а су га дец а мол ил а да понов о дов ед е у град как ав стал ан цирк ус или да
створи јед ан зверињ ак. Једног дана сто осван у прет рпан смеш ним дечјим ру
коп ис има. Препад а се он да се у граду није што неп ријатно дес ило, па брзо узе
отварат и једно по једно. Паде му прво под рук у неко првачко пис мо у модром
омот у. То му је Мића учитељев писао:
Драг и гос под ине,
Мол имо вас у име свих ђак а,
првак а,
створите нам у ток у год ине
бар пол а зверињак а.
Ми ћемо се брин ут и зверима за хран у:
а у прво време
код сваког по јед ан мајм ун
може бит и на стан у.
Грохотом се председник насмеја па зовн у свога главног писара и, показавши
на сто прет рпан поштом, рече:
– Дос ад су ми молбена или претећ а пис ма стиз ал а од пут уј ућ их глум ац а,
градс ке сирот иње, гласача, незадовољн их грађана, а сад ме, ево, деца окуп ил а:
хоће зверињак. Чудна су времена нас тал а!
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Писар снисход љиво сас луша стареш ин ине реч и и хтеде да нас тави свој по
сао, кад га председн ик заус тави:
– Да чујете, мол им вас, шта ми овај шврћ а пише. Волео бих да знам да ли
уме нос обрисат и.
Зат им проч ита наглас редове исп исане крупн им сврач ијим рукоп исом:
Гос под ине председн иче,
ја сам истина дете,
али вам предл ажем
да нам у град доведете
што више звери
из Аустрал ије и Африке
и са Мад агас кара.
Ја вам се нуд им
за главног чувара.
– Млад и ми господ ин предлаже, дак ле, да створим зверињак, а не савет ује ми
где да нађем новац за то. – Сад је готово вик ао председн ик ход ајућ и горе-доле
по соби.
Јед ан од одборн ик а који се ту нашао и који је имао пуно деце умеша се сти
шавајућ и га:
– Морат е разу мет и дец у, гос под ине. Док нис у вид ел а звери из цирк ус а,
знал а су само за птице из градс ког парк а, за рибе и жабе из градс ке реке и за
домаће животиње. Мис лим да вам је и мој најм лађи син писао. Његово ће писмо
бит и у том жутом пок рмаченом омот у.
Председник се већ мало стиша и отвори писмо одборниковог сина, па кроза
смех проч ита:
Драг и чико,
тако сам се већ свико
да глед ам кам иле и слонове,
лавове и мајм уне мале.
Зовите их опет да понове
своје предс таве и шале.
Уто поштар опет дође и донесе неко дебело пис мо са печатом цирк уса „Ка
миле“. Директор цирк ус а је слао молбу да опет дође у град и уз молбу прило
жио шта су дец а из Крајвод ице пис ал а његовим зверим а. Предс едн ик пруж и
приложене цедуљице пис ар у замол ивш и га да их проч ита. Међу тим харт ији
цам а пис ар одм ах познаде и пис мо свога син а упућено слон у, па не рек авш и
ништа прво њега проч ита:
Драг и слоне,
у цирк ус у много муче те и гоне,
у слободу ти ник ад не даду.
Остан и зато код нас у граду.
Из друге собе дот рча стари арх ивар смеј ућ и се не могавш и да одол и радо
зналос ти, а зат им се и остал и иск уп ише. Нек а девојч ица је писал а кам ил и:
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Мил а кам ил а, кад будеш жедна,
побегн и из цирк уса
и дођи нам у походе
у нашој рец и пуно је воде.
Њен брат је наговарао лава:
Лавићу млад и,
кад цирк ус пође,
ти се иск рад и
па код нас остан и.
Председник није просто знао шта да мисли и шта да чини. Сада међу писми
ма упућен им цирк ус ком зверињу спази и рукоп ис своје кћери. Он рече писару
да му и њено пис мо проч ита. Она је мол ил а зебру:
Зебро, забрице,
пош љи нам своје троје деч ице,
мале, шарене.
Сад се и председн иково променљиво расположење прет вори у праву весе
лост. Наједном му се учин и да би збиља требало дец и створит и зверињак, и то
час пре, да ће се нек ако, и новац набавит и. Потапша писара по рамен у рече:
– За сут ра ми, мол им вас, сазовите седн иц у Градског већа. Морамо о овоме
поразговарат и. И деца најзад имају права да каж у своје захтеве.
Враћајућ и се кућ и, уз пут је разнежено понав љао реч и своје ћерке:
Зебро, забрице,
пош љи нам своје троје деч ице...
Обичан петао, из сел а Девес иља.
Кад кук уриче, надвиче
петлове на сто миља.
Његове суседе су биле сиве, пог рбљене кокош и. Било је деце која ту врс ту
живине нис у бил а дотле видел а па су се љут ил а што је натп ис у њиховом двори
шту био сувише кратак:
Коке Бисерке.
Пок лон од девојч ице
Перке.
Пред нек им вел ик им сандуком чуо се вес ео смех. Мић а и учит ељ ев син
пох итају тамо да виде шта дец у тол ико весел и. Из сандук а је уплашено вирил а
нек а лепа црна мачк а. Одозго је писало црвеном бојом:
Црна мачк а, обична;
мише лови.
Цицом је зови.
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Бил о је у врт у још нек ол ик о дом аћ их жив от ињ а: обичн о псет о, јагњ е,
ждребе од месец дана; дец а су се чет ил а и пред њиховим оборима, уживај ућ и
што на једном мес ту виде све своје љубимце.
Како је од домаћ их живот иња недос тајал а још само коза, Мића најзад твр
до одлуч и да пок лон и Једнорог у. Увече је дуго седео да смис ли натп ис за њен
обор. Кад је заврш ио, узе глас но, сав задовољан, читат и:
Једнорога, бел а коза,
родом из сел а Сиња,
из Подриња;
нема јарића.
Пок лон ио је ђак Мића.
Отац чувш и га да глас но говори упита шта је, и кад му Мића исп рича дечји
подух ват и своју намеру, пос ле мало колебања дозвол и му да и он прилож и Јед
норог у.
Сут рад ан већ међу остал им живот ињама могла се видет и и Мић ина коза,
а он је уживао док су се деца дивил а њој и њеном родос лову.
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ош пре хиљаду и више год ина, кад се старом извору род ило стотин у најм лађих
кћери, падн у на камен крај њега две птице и почн у се разговарати. Причале су
оне тако од јут ра до подне о лепотама зем ље, а Изворове кћери, кап љице, гутале
су им свак у реч. Кад а су птице одлетеле, нас тао је у Извору вел ик и метеж: ка
пљице су свак и час искак але, прс кале околн у маховин у; чин ило се да је вод а у
извору прос то проврел а од неке радос ти. То су се Изворове кћери договарале
да и оне оду у свет и виде лепоте о којима су птице причале. Али без доп уштења
старог Извора нис у смеле да крен у, зато старије наговоре стот ин у најм лађих да
салете оца да их пусти. Ове му се обесе о врат као огрл ица и умиљато заж уборе:
Пус ти нас, оче, нама се хоће
да упознамо своје сес трице,
бис тре кап љице
друг их извора и горс ких рек а,
да с њима кренемо у поља далек а.
Јед ва се Извор ослобод и заг рљаја својих кћери па се подв уче под жиле да
разм иш ља о њиховој молби. Прем иш љао је тако до увече кад се испод жил а зач у
његов озбиљан жубор:
Кап љице, луд ице, тамо вас чек а
безброј преп рек а:
гом иле брд а, урвина, стења,
тврд а камења.
Али се кап ље нис у дале уразум ит и. Сад а је са дна изрон ило стот ин у њего
вих најс таријих кћери мазно му се обраћајућ и:
Вид иш, драг и оче, птице небом лете,
вет ри гором плове, облак небом шета;
и нама се хоће нек уд а у нове
стране овог света.
Извор се сад а још дубље пов уче, чак у тамне бунаре у зем љи, а његове кће
ри скоро непом ично чек ах у как ву ће одлук у донет и. Да је путн ик тад а наи шао,
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чуд ио би се што је тако занемео вечно разговорн и стари Извор. Тек пред вече
се помол и испод жил а његова сребрна брад а и чу се глас:
Кап љице, луд ице, немојте туж ит и:
у далеком свет у морате служ ит и
зем ље синове,
нос ит и бродове, терат и млинове,
окретат и стројеве;
са зем љом, са људ има вод ит и бојеве.
Само, мудри очеви савет и нис у много помогли. Идућег јут ра док је старац
још спавао, иск раде се прво сто најм лађих кап љиц а па се кроз шљунак отис не
низбрдо. По њиховом сребрном траг у спус ти се сто друг их. И тако сто по сто
па се нач ин и поточ ић и пот рча кол ико га ноге носе. На некол ико стот ина ме
тара сус рет е се са друг им мал им пот оком, па заг рл ивш и се сјуре у подножје
прве косе. Тамо је модрим коритом дерал а нек ак ва необу здана рек а и Изворо
ве кћери јој се, заједно са остал им кап љама, радос но баце у наручја. У почетк у,
док још нис у биле ист рош иле снаг у, крш иле су све што им се наш ло на пут у.
План ина се орил а од њиховог обес ног подвик ивања:
Мрморимо, жуборимо,
док грло не уморимо.
Играјмо, скач имо,
стене плач имо,
ливаде рубимо,
јаме дубимо,
шум имо, трубимо.
Кикоћемо се, ћас кајмо,
жуборимо, прас кајмо.
Храш ће обарајмо,
пећ ине стварајмо,
ровимо, вајајмо!
Трајало је то више недељ а, а онд а се Изворове кћери заморише а на пут у
им се стадоше јав љат и све веће преп реке. Исп ред сто најм лађих исп реч и се
огромн а неп робојн а стен а. Оне се ухват е за руке и почн у јуриш ат и, али она
оста непом ична. Тад а једна од њих стаде да се жал и својим старијим сес трама:
Хој, сес трице, хој,
на пут у нам стоји
тврд камен слој.
Као одговор на њихову жалбу чу се још очајнији глас једне од старијих Изво
рових кћери:
Сес тре, и пут мој
напоран је врло,
сву ме обл и зној.
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Одас вуд се чуло довик ивање, жалбе: негде се исп реч ило брдо, негде шума,
негде жиле, јаруге. Она прва радост и смех им је већ био пресео, те су пожелеле
да се врате кућ и. Кад би друге кап љице, њихове сап утн ице придремале, хватале
су се за руке и пок ушавале да пођу уз поток. Али хоћеш! По сто пута су чин иле
корак нап ред и по сто пута се враћале два нат раг. Ова малодуш ност је срећом
кратко трајал а, а и старије иск ус није кап љице су причале да се још нијед ан по
ток није врат ио до мес та одак ле је потек ао. Оне се, сирот ице, тад пос тиде па
опет запн у из све снаге да јуришај у на стене пред собом. Најзад у стенама на
ђоше пукот ине, те поток ускоро одвал и некол ико каменова и продре на друг у
стран у, у дол ин у. То је био јед ан од најрадоснијих трен утак а у живот у кап љица
бег унаца. Протеж ућ и се лено на сунц у заж уборе:
Сес трице, кап љице,
сад се одмарајмо,
дремајмо, спавајмо,
сањајмо мир.
Брд а смо обориле,
нова смо створиле,
стене смо дигле,
најзад смо стигле
уморне у вир.
Вир је лежао у пољан и, баш пред сам им ушћем у вел ик у пловн у рек у. Одмо
ривш и се у њем у сестре забораве напоре свога дугог путовања и весело се изме
шају са широком водом на коју су наиш ле. Она је била мутна и трома и некол ико
мил ијард и придош лих бис трих кап љица разбис три је и оживи.
Међут им, још није био крај напорима наш их путн иц а. У даљин и се указ а
некол ико бродова и обесне кап ље план инке из друг их река стан у се договарат и
да их преврн у док их Изворове кћери не ућутк аше:
Дол ази брод угља пун,
путн ичк а лађа и за њом чун.
Зас уч имо сес тре зелен-рук аве,
пренес имо их чак на ширине
морс ке плаве!
Ник ад бродови нис у ишли као тога јут ра, ношен и млад им рук ама Изворо
вих кћери, те се за некол ико дана нађу на морс кој пуч ин и. Али још истог сата
сунце ужас но припече и под иже кап ље план инке под облаке. И као нек им чу
дом ти облац и у свом лутању над зем љом застан у баш над бук вом старога Изво
ра и, како су бил и много уморн и, спус те их на њу и по околном дрвећу и махо
вин и. Природ а је, међут им, тако удес ил а да кап љице бег ун ице што их облац и
враћ ај у шум и заборав љај у свој ран ији живот и поново жуде на пут. И тако се
то понав ља отк ако је шума, рек а и облак а.
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ивео је у вел иком шумс ком мравињак у мрав Неи мар, са много деце. Сва
су она бил а град итељи или нос ач и. Ујут ру су као рек а кретал а из високе
кул е сличне плас ту. Неи м аров а жен а се брин ул а да у бел ом свет у не пол оме
кичме под вел ик им теретом или да не падн у с висок их грађевина. Поруке које
су она слал а по вет ру и мравима лутал ицама нис у уредно стизале. Зато је мрав
Неи мар био јед ан од првих који је у шум и увео телефон. Пос ле њега снабдел а
се телефоном Бубамара, не зато што јој је телефон био нароч ито пот ребан, већ
што је њен углед међу инсект има захтевао да буде снабдевена савремен им тех
ничк им справ ам а. Пос ледњи су га поу в од ил и пужеви и корњ аче, ситне при
земне бубе и друга бића која се споро крећу. Птице су га слабо траж иле, а нешто
би им, њима је лакше било прхн ут и оном с ким су хтеле да разговарају него че
кат и телефонс ку везу која се и у шум и понек ад споро добија.
Шумс ки телефон није имао бројева, као код нас људ и, већ називе као трам
вајс ке и железничке стан ице: Млечњача, Смет, Горс ки поток, Јаруга или Про
планак. Телефон Мрава Неи мара звао се Кул а, а Бубамарин Див ља лоза. Кор
њаче су махом имале телефон под називом Лист или Смет, или Маховина.
Обично би у шум и онај ко зов е, ако је доб рон амеран и васп ит ан, рек ао
своје име и упитао, рец имо:
– Је ли ту Бреза?
Кад би пог решно добио друг у станиву, онај названи, деси ли се добро распо
ложен, одговори као и код нас људ и у шал и, понек ад и стихом:
– Пог реш на веза!
Залутал и сте за два среза!
А дес и ли се жут, као и ми виче и куне дан кад је телефон увео.
У почетк у је шумс ки тел ефон донео рад ос ти и корис ти оним а који су га
увел и. Неи м ар и његов а жен а су могли, кад год се узнем ире због деце која су
им рад ил а у друг ој шум и, поз ват и стан иц у Омор ик у или Проп лан ак, или
Стрн ик у, Јам у и Дрен и обав ес тит и се о дечјем здрав љу. Могла је Бубам ара у
трен у дознат и од метеоролош ке стан ице хоће ли бит и кише и сме ли крен ут и
на пут, а стари зец је могао одмах добит и извештај како су прош ле шумске трке.
У шум и је тајност разг ов ора бил а зај амчен а. Смел е су само влас ти уход ит и
разговоре лис иц а и вуков а, како би их преду х ит риле у злим намерам а. Шум а
271

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

је, међ ут им, бил а пун а отровн их печ урак а, које су, скрив ене испод лањс ког
лис та, нађу ли се близ у как вог телефона, на свој у рук у и у своје сврхе уход иле
разговоре невин их шумс ких становн ик а. Оне су биле врло пакос не, да ли зато
што су знале да су кратк а век а, да ли што их је, отровн ице, свет мрзео. По десет
пута на дан биле су оне у стању да зову, рец имо, телефон Суви песак а да питај у
једно те једно:
– Да ли је то Смрек а?
Кад а им се учин и да су довољно загорчале дан Сувом пес ку, злурадо се до
говарају на кога ће даље навал ит и, да ли на чворк а коме се тек излегли пил ић и
или птиц у која је добил а пох валу што је отребил а врт од гусен ица, или зеца за
кога су чуле да је необично плаш љив, да се боји ловац а. Њима је било мило да
недуж на створа не само у пос лу омет у, иза сна пробуде; желеле су и да му даду
на знањ е да то неко намерно чин и, из докол ице, мрж ње или обест и. Сен иц и
која тек тоне у сан викн у:
– Ено сове!
Зат им се злобно кикоћу над самом слушал ицом не би ли птица чул а њихов
руж ни смех. Ако саговорн ик остане миран пос ле ове њихове дрс кос ти, то их
довод и у још већ и бес, отрова у њима се још више нагом ил а.
Једном су млечне печ урке, познате по необично оштром слух у, чуле скуп и
ну гујињача како стварају заверу прот ив Неи мара. Једна је рек ла:
– Неи м ара воле сви у шум и, сви се на њега смеше и клањ ај у му се дубоко
кад се појави на стази. Може још уобразит и, да је неко и нешто.
Ово је био само далек и наговештај, али су га остале разу меле одмах и друга
је дод ал а:
– Има и он мес то где се може ран ит и. Треба да га зовемо сваког дана уза
манце, и то око поноћ и или у ран у зор у са понеке од стан иц а одак ле би му се
деца могла јавит и, рец имо с Проп ланк а.
Трећа је презриво упал а у реч:
– Можемо га ми зват и и са свога телефона, а рећ и да је с Проп ланк а.
Чет врта је зак ључ ил а:
– Чујем да му се разболео онај син што вуче иверје. Зато ћемо ноћ ас око
поноћ и, кад се зове због хитн их случајева, зват и га и рећ и да га зовемо са сино
вљевог рад ил ишта, како би пом ис лио да му је дете у опас нос ти.
Млечњ аче најп ре пођу да тај разговор пријаве елект ричној цент рал и, ди
ректору, пау к у Крс таш у, али он је био на пут у, лично је надглед ао увођење те
лефона на некој ливад и. Онд а оне све исп ричај у самом Неи мару и пос авет уј у
му како он да препадне нас илн ице, умес то оне њега.
Све до поноћ и остао је мрав буд ан. Кад су се нас илн ице јавиле рек авш и да
га хитно зове стан ица Проп ланак, мирно је одговорио:
– Пог реш но, овде нема ник ак вог Неи мара.
– Како нема? – увређено је и разочарано викн ул а једна од нас илн ица. – Зар
то није стан ица Кул а?
– А, овде је Кул а – још мирн ије је одговорио мрав.
На другом крају телефона чуо се приг ушен шапат, псовање и глас нове на
силн ице је рек ао:
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– Нам а је у тел ефонс кој цент рал и речено да је Кул а Неи м ар ов тел ефон.
Смес та га нађите, хитно је.
– Ви га нађите ако вам је хитно.
– Али који је то дрзник тамо? – пис нул а је чет врта нас илн ица.
– Шумс ка мил иц ија – одговорио је мрав хладнок рвно.
– Како мил иц ија кад је тамо телефон Кул а? – упитал а је мало мекше једна
од заверен ица.
– Нек а вам то објас ни цент рал а.
Нас илн ице су, збуњене, прек ин уле разговор. Шта ли то може бит и, питале
су се. Да им мрав није нек ако ушао у траг? Да није ко обав ес тио мил иц иј у о
њиховом нас илн иштву? Како било да било, чак ако им је и мил иц ија пох ватал а
конце, оне одлуче да се Неи мару освете што их је сам или с чијом помоћ и изи
грао. Пом исао да ће он вероват и како их је побед ио нароч ито их је јед ил а. Зато
су га одмах идућег дана, док још нек у већу пакост не смис ле, почеле зват и сва
ких чет врт сата увек тражећ и новог и новог становн ик а шуме. Мрав се одмах
досет и да су то оне и на свако питање је одговарао пот врдно: и да је зец, и да је
вевериц а, и лис иц а, и јеж и бубамара. Чак му је пос тало весело и зан им љиво и
није много жал ио што је тога дан а морао пос ао свак и час нап уш тат и. И тако
опет умес то да нап акос те оне њем у, он је њима нап акос тио. Једној се најз ад у
огорчењу отело:
– Како то да је на телефон у Кул а и лис ица и јеж и веверица?
– Јер је код Неи м ара праз ник, па су му сви они у гос тим а. Мис лио сам,
уосталом, да и ви то знате кад их све траж ите код мене – рек ао је смејућ и се.
Три најо т ровн ије нас илн ице су пале на зем љу покошене од рођеног јед а, а
остале су вероватно побегле у друг у шум у или су наш ле, нов у, недуж ну жрт ву,
јер мрава нис у више узнем иравале.
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Мал и лопов у школ и

Т

ога дан а учитељ је дош ао на час мало кас није и у разреду затек ао чит ав у
вреву. Дечач ић и, још округласти кол ико су мал и, кот рљал и су се кроз учио
ниц у. Обу зет и нек им нароч ит им узбуђењем нис у учитеља ни примет ил и, и тек
кад је лупн уо дланом о сто, забезекн уто зас тадоше.
– Шта је то? – викн у учитељ. – Јес те ли ви ђац и или обична мал а деца?
Овај прекор је деловао. Сви брзо отрчаше на своја мес та.
Учитељ мало мирн ије онд а упита:
– Зашто је данас так ав нем ир? Зар још нис те нау ч ил и шта је школ а?
Јед ан мал и се диже и јави без икак вих увијања, у једноме дах у:
– Учитељу, нес тао лењир!
Опет заг рајаше. Хтео је свак и да објас ни одак ле је и кад лењира нес тало,
кол ик и је, чији је. Крађа је бил а прво школс ко, зло које су у свом малом живот у
срел и.
Учитељ под иже руке увис. То је бил а заповест да ћуте.
– Знач и, лењир је Милованов. Остао је у другој клуп и кад сте пош ли на од
мор? – рече он.
– Јес те, јес те. У другој клуп и је остао.
Сва су дец а бил а одушев љен а. Нек а су се труд ил а да буду забрин ута, али
им није пол азило за руком: из очију је сијал а радост због овог изненадног бур
ног догађаја.
– Мож да је лењир пао под клуп у. Поглед ајте! – рече учитељ.
– Није, нема га под клупом – јавише очигледно задовољн и што га још нема.
Мад а су ови мал и почетн иц и у живот у знал и да не ваљ а крас ти, бил и би
тога час а вело разочаран и да је лењир иск рс нуо однек уд под клупом. Једноду
шно су желел и как ав већ и и страш нији догађај.
Учитељ је знао да од њега очек ују све.
– Глед ајте ме право у очи! – заповед и.
Сви га нет рем ице глед ах у, ко у чело, ко у очи, ко у бор у на левом образ у.
Већ почеше очи да им сузе од упорног глед ања.
Али наде да се погод и ко је био лопов није било много. Учитељ их је пос ма
трао једног по једног. Час су му се чин ил и сви невин и, час је, опет, могао у све
да пос умња.
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Нек и мал ишан из пос ледње клупе јави се:
– Зас узиле су ми очи, не мог у више да вас глед ам право.
Однек уд из сред ине питао је дет ињс ки слободно друг и:
– Јес те ли погод ил и ко је лопов? Јед ва чек ам да знам.
– Почео сам да погађам. У онога који је узео лењир стао је нос да се црвен и.
Дец а почеше једно друго да глед ај у подозриво. Мил ан, коме је лењир био
нес тао, диже се и јави:
– Петар је узео, сав му је нос црвен и.
А учитељ се због нечег поче глас но смејат и и рече:
– Пет ру је нос црвен од зиме. То је црвен ило сас вим друкч ије. Али има је
дан међу вама коме се нос ић од стид а зац рвенео.
И учитељ поче поново да их пос мат ра. Изнен ад а опази како Миш а држ и
главу пог нут у. Нос ић му је, истина, сас вим бео, али су му уши загас ито црвене.
Док су се друг и окретал и и завиривал и један у другог, Миша је кришом дод ири
вао прс том свој нос, трудећ и се да, заж муривш и на једно око, друг им саглед а
врх носа.
Учитељ се нек ако горко нас меш и па, прошетавш и између клупа рече:
– Има још јед ан знак по коме сам познао лопова. На његовом рамен у сед и
птица и плаче.
Опет неоп ис ив жагор у разреду.
– Вид и ли се та птиц а? – питај у дец а пуна сумње, слутећ и да учитељ при
чом о птиц и хоће само да лопова иск уша. Нек а одрас лија су се почел а на учите
ља поверљиво смеш ит и, као да би му тиме пок азал а да врло добро разу меју што
тако говори, али да га неће одат и. Мањи су га глед ал и збуњено.
Миша утом кришом опипа једно па друго раме. Тај пос ао је обавио муње
витом брз ином. Њег ов и узб уђ ен и друг ов и нис у то прим ет ил и, а учит ељ се
град ио да не вид и. Он се само нагло уозбиљи па дигавш и руке увис заповед и да
се умире.
– Пронаш ли смо лопова – рече он.
– Ко је? Ко је? Ни на чијем рамен у нема птице – диже се опет граја.
– Птица је изврш ил а свој посао и одлетел а. Она је бил а само за мене вид љи
ва и замол ил а ме је гласом који сам само ја чуо да никоме не кажем ко је лењир
узео, јер то дете више ник ад неће так ве ствари чин ит и. Ја сад одох у канцел ари
ју. Ви ћете тамо све јед ан по јед ан улазит и заједно са школс ком торбом, и мал и
лопов ће мен и лењир пред ат и да га врат им Мил ан у.
Улазил и су ђац и весело и по реду у учитељеву канцел арију и отуд још весе
лији изл азил и. Ушао је и Миша, збуњен и црвен их ушију, али се и он од учитеља
врат ио вед ар. Зацело је узет и предмет врат ио и умирио савест.
Сут рад ан је учитељ Мил ан у врат ио лењир. Сва су дец а радос но тапшал а
рук ама, па и Миша и учитељ.
Ник ад се више у том разреду није догод ил а крађа.
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птице на ра дију

С

ретн у се пут ујућ и с југа некол ико јата сел ица: славуји, ласте, косови, чвор
ци, дроз дови, шеве и роде. У Африц и и на околн им острвим а било им је,
истина, лепо, али су се ипак биле ужелеле своје домовине. Усп ут су се прво мало
разговарале како су се провеле на пут у, а пос ле су заћутале: свак а је утон ул а у
разм иш љање о родном крају у који се враћал а. Многе су биле и забрин уте шта
им је с пријатељима које су у завичају оставиле, јер су чуле да је зима ове год ине
бил а врло јак а.
Мож да дрвеће још није ни олис тало1 – први се јави слав уј2 – а на сувој се
гран и не може певат и.
– Мож да су и потоц и још смрзнут и 3 – дод аде забрин уто род а.4 – Неће се
моћ и наћ и ништа за јело.
Лас те су се, међут им, брин уле о укућ ан има на чијим су крововима имале
гнезда: бојале су се да ли ће их затећ и живе и здраве. Дроздови су се расп ит и
вал и да ли изглед а да ће бит и наје с ен дос та грож ђа, јер су се њиме најрад ије
хран ил и.
– Да бар знамо да пишемо и читамо, 5 – узд ахн у кос, – лакше би нам било.
Могли смо зим ус пис ат и врапц им а и они би нам нек ак о одг ов орил и шта се
тамо рад и.
Причајућ и тако баш су заш ле над море. Требало је још дуго путоват и да се
дође до завич аја, па и до прве обале. У тим случ ајевим а птице глед ај у да нађу
как ву лађу, па да се на њој мало одморе од лета. Тако су и наше сел ице ујут ру
другог дана сус тигле вел ик и морс ки брод па се спус тиле на њега. Путн иц и су
бил и тог а трен утк а на дор учк у, а потк апет ан брод а је дав ао изв еш таје преко
рад ија6. Јављао је как во је време за пловидбу и на ком месту се лађа налази. Пос ле
тога је и он примао вес ти са копна и друг их бродова.
Нико није ни обраћ ао паж њу на птице, понеко дете их је само радознало
пос мат рал о. И кад а7 потк апет ан оде на дор уч ак 8 рече мал и чворак остал им
птицама:
– Јесте ли виделе, преко ове справе може да се разговара и са онима који су да
леко. Хајде да се и ми јавимо својим пријатељима у завичају и питамо их шта раде.
Чувш и тај предлог све птице трип ут радос но прхн у у ваздух и опет се спу
сте, док најзад лас та рече:
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– Чворак је дан ас понов о пок аз ао свој у окретност. Нек а нас само упут и
како се преко те справе говори, па ћемо све редом говорит и.
Онд а он седе на неко уже пред рад ио апаратом и запева:
Чујте,9 сад говори мал и чворак, чвор!
С југа вам се враћа цео птичји хор.
Јавите шта рад и украј реке бор,
где сам летос имао свој зелен и двор.
На ово антена зазуја и чу се танак дечји глас ић:
Враћајте се што пре, птич ице са југа!
Без вас нам је зима бил а одвећ дуга.
Враћајте се брже! Трава ниче мек а,
и бор украј реке на свог чворк а чек а.
Кад су ово чуле остале птице, све наједном појуре рад ио-апарат у. Свак а је
хтел а час пре да разг ов ара. Међут им род а је најјач а бил а, отерал а је друг е и
отворивш и широко кљун, зат рубил а:
Овде род а, род а,
што барама ход а.
Да ли рас ту деца?
Како мал и врабац?
Да се није смрзнуо
у поток у жабац?
А отуд се чу дрхтави глас неке баке, која је прва роду чул а:
Здрави су сви врапц и,
здраве су и жабе.
Деца лепо рас ту,
чувају их бабе.
Међу птицама наста право весеље. Нис у се већ више ни свађале која ће прва
говорит и, јер су виделе да рад ио свакој одговара. Саме су чак пус тиле једн у ла
сту да се она трећа јави. А она узбуђен им гласом зац врк ута:
Овде лас та, драг и укућан и!
Како здрав ље и как ви су дан и?
Опет се чуо глас неког детета:
Брже, лас те драге,
већ кук урек цвета;
већ су ноћ и благе
као усред лета.
А она успе још брзо да добац и детет у:
Отвори прозоре;
стић и ћу до зоре;
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и спрем и ми мрва
и којега црва.
И диже се потом са цел им својим јатом, желећ и да10 прва стигне10 у завичај.
За то време се некол ико дроздова већ намеш тало пред трубом, која је тре
бало да им однесе пес му у родн и крај. Зат им слож но удесе:
Ево сад а птица
љут их пијан ица.
Ево вам дроздова,
спрем ите гроздова
или слатког вина,
иду из даљина.
Али како су они само јав љал и за свој дол аз ак ниш та не питај ућ и нико им
није ни одговарао. Зато је одмах најм лађи слав уј запевао сам глас но, док је ње
гово јато мало даље тихо певуш ило:
Дол азе славуји
кроз десетак дана.
Да ли ће зелена
бит и која грана?
Да ли већ из горе
потоц и жуборе?
Југ да ли већ бруји?
Дол азе славуји.
На то се зач у топ ли глас вет ра јуж њак а:
Кроз десетак дана
уцветаће грана
белог јоргована.
Биће зелен храст
ко зелен и пласт.
Па ћеш испод звезда
вит и своја гнезда.
После топ лог јуж њаковог одговора птице су се још више развесел иле. Рођак
славујев кос, сав радостан што ће у шуми затећи пролеће, отпоче ситно и несташно:
Сад а пева кос,
Још је увек бос,
још је увек црн
као црн и трн.
Ако дође жив,
сав ће бит и сив,
биће сив и бео
од праш ине цео.
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Отуд се, из апарата, чуло да се неко смеје весело, слушај ућ и његов у пес му,
и кос је задовољан стао да се преврће преко главе. А време је брзо прол азило,
међут им је још шев а требало да јави пријатељим а свој дол аз ак. Зато се и она
брже-боље намести пред ту чудесну справу што је односил а песме на све стране
света и умиљато отпева:
Овде мал а шева
из ваш их крајева.
Шта се тамо збива
око родн их њива?
А нек и птичји глас ић се танко нас меја из апарата:
Хе – хе – хе – хе!
Све је као пре.
Брбљивица сврак а
по цео дан џак а,
и деру се вране
како зора сване.
Дођи нам што пре!
Хе – хе – хе – хе!
И таман су још птице хтеле да заједно отпевај у једн у пес му, а потк апетан
се врат и и зач уђено викн у:
– Отк уд овол ике птице, људ и божји! Шта је ово?
На његове реч и се иск уп и и друг и свет а сел ице прхн у куд која. Над ам се
да су све срећно стигле до завичаја, а којих још нема свак ако ће доћ и кроз неко
лико дана.
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патуљак ку ку рузовић

Н

а некој стрњиц и крај реке обрас ле шибљем чув ао је деч ак коз е. С једне
стране су рас ли кук ур узи, с друге виног рад и морао је много да пази да
козе не би отиш ле у штет у. Али понек ад би се занео у игру,1 па не би 2 примет ио
кад коза док ач и лис ку кук уруза или се упут и виног раду. Било је много ствари
које су мам иле његову паж њу: вел ик и мрављи дворц и, жабе, гуштери; осим тога
је волео да деља свирал ице од врбе и прави у рец и вирове. Тако се једном био
занео градећ и путању од мравињак а до реке: прутом је повлач ио црт у у зем љи,
да се мрави не би муч ил и кад пођу на воду и путовал и дуго преко бусења. А та
ман је срећно просек ао тај главн и мрав љи друм, кад чу из кук уруза неко пев у
ши, ни глас но ни тихо, ни танко ни дебело:
Чувај, дечко, козу,
обрс тиће лозу,
и биће бат ина
ко на свадби вина.
Дечак се окрене и збиља вид и да је једна коза прес коч ил а ограду и почел а
да брс ти чокот лозе. Он је одм ах врат и и зађе у кук ур узе да вид и ко је пев ао.
Али никога није могао да пронађе. Ветар је лако шум ио у дугом, сјајном лиш ћу
кук уруза и них ао им свилен у браду, а ник ак ав се људс ки глас није поново чуо.
Кад је дошао кућ и, дечак исп рича мајц и шта се догод ило, а она му рече:
– Сиг урно ти се то од вет ра учин ило, немој више о томе да мис лиш.
Али дечак није могао да не мис ли и прокрстарио је сут радан опет кук урузе,
завиривао испод вреж а бундева и дулек а, што су међу њима вијугале, и ниш та.
Врати се тада на њиву, одломи врбов прут и занесе се у дељање свирал ице. Сунце
је пек ло како само може бит и и потп уна тиш ина влад ал а свуд около.
Наједном дечак опет зач у где неко у кук урузима певуш и, ни гласно ни тихо,
ни танко ни дебело:
Кад би дечак знао,
не би онде3 стао:
где је камен сиви,
љута шарк а живи.
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Дете уплашено скоч и с камен а на коме је стојало и одг урн у4 га изд алек а
мотком, а испод камена доис та изиђе гуја шарк а и оде у трње крај реке.
– Да је игла, наћ и ћу га – повиче дечак, и пође опет да га траж и.
Али је поново завлад ал а потп уна тиш ина. Свилене браде кук уруза се бли
стале на сунц у, кљуцал а у кору круш ке птица, и ништа више.
– Мора да је нек и дух у кук урузима – рече он мајц и, врат ивш и се кућ и.
А она се бојала да се дечак не препадне, па иако је и сама мислила да је дух, рече:
– То је жубор воде био, немој више о томе да мис лиш.
Дечакова је мат и бил а сирота удовица, сеос ка везиља. И дању и ноћу је ве
зла на платн у рук аве и огрл ице за сељанке, па је тако већ почел а и вид да губи.
Сеос ке гатаре су јој саветов але да превија разно лиш ће, али јој то није помо
гло. Једног дана тако, кад су јој очи много сузиле, она рече дечак у:
– Слушал а сам пре од старих људ и да у нашој окол ин и има нек а скривена
чес ма, чија је вода лековита за очи. Добро би било да је сут ра узг ред пот раж иш;
ја не знам да у близин и има икак ва чес ма.
Дечак је сут рад ан узалуд оби шао целу окол ин у и тек пред подне дошао на
стрњик у5 крај реке. Сед ајућ и под круш ку сав зад их ан рече:
– Где ли ће бит и та лековита чес ма да ми је знат и!
Како он то изус ти а онај исти глас из кук ур уз а стаде пев уш кат и, ни тихо
ни глас но, ни танко ни дебело:
У пећ ин и горе,
ено так ве чес ме,
само нико не сме
за њу, дете, знат и,
осим твоја мат и.
Оде дечак до пећ ине у стен и, у коју ран ије није ник ад улазио, коју су чак и
старији људ и заобил азил и, јер је врло мрачна и дубок а бил а, и нађе у самом ње
ном дну чес му, танк у, јед ва чујн у. Одјури тад а радос тан6 мајц и и јави јој. И како
се збиља тамо умил а, очи су јој пос тале бис трије. Зато рече син у, желећ и да на
град и непознатог створа у кук урузима:
– Размот ри, сине, сут ра опет по њиви, мож да ћеш прон аћ и где се скрив а
наш доброт вор, па га позови у гос те.
Дечко овог пут а пође без коз а, да би на мир у мог ао траж ит и непоз нат ог
певача из кук уруза. Али како стиже на њив у киша удари, те мораде да се скло
ни под круш ку. Пљус ак је био снаж ан и вод а лил а низ лис ке кук ур уз а као низ
олуке. И кроз радос ни шум летњ е кише, деч ак зач у опет где пев уш и познат и
пријатн и глас:
Ој, хој, хој,
сад кук уруз мој
рас те на тој вод и;
добро ће да род и.
И7 тако некол ико пута: поћут и мало, па опет нас тави свој у пес му, видело
се да је пев ач био вес ео. Тад се учин и деч ак у, док је мот рио паж љив о одак ле
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глас дол ази, да брад а на једном кук уруз у чес то8 подс как ује9 и да је много беља
од остал их. Прит рч и он тамо те завири. Кад оно чудо невиђено: у оном зеле
ном фишек у од лиш ћа, где обично стоји клип кук уруза, стоји10 човеч ић и игра
у мес ту. Очи му ситне као у врапц а, руке и ноге мај уш не, само брад а вел ик а
скоро кол ико11 цео он.11
– Ко си ти? – упита га дечак зач уђено.
– Ја сам пат уљ ак Кук ур уз ов ић – одг ов ори мал и чов ек, не прес тај ућ и да
игра. – У којим се кук урузима ја нас тан им, рас ту као из воде. Зато су и ови тако
добри. А тебе сам заволео, јер знам да си добро дете. Чуваћу те увек, док овде
будеш козе напасао.
– Мајк а ми је каз ал а да те позовем к нама у гос те. Хоће да те почас ти што
си мене спасао змије а њој помогао да излеч и очи – рече опет дечак.
Али пат уљак Кук урузовић одговори:
– Ја не мог у нигде одавде; кад бих изаш ао, брад а би ми смес та сва отп ал а.
А имам свега што ми треба: кишом се појим а ваздухом хран им.
А рек авш и то опет нас тави свој у игру и пес му, а деч ак радос но отрч а по
пљус ку кућ и да све исп рича мајц и.
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Сплав Воденог духа

В

оден и дух се јут рос пробуд ио врло рано. Био је добро расположен, то се ви
дело и по томе што му је тело било руж ичас то. Кад је туж ан, оно се прел и
ва у сиво, а кад је љут,1 у зелено. Уопште,2 боја се његовог тел а свак и час мењал а,
као и у поток у3 у коме је живео. Разу ме се,4 одел а ник ак вог на себи није нос ио,
жив ео је слоб одно као и сви дух ов и, скак ут ао с кам ен а на кам ен, плив ао и
играо се с речн им живот ињама. 5 Јед ина му је брига бил а да га не ухват и сунча
ница, јер од ње Воден и духови мог у у час у да угин у.
Пробуд ио се,6 дак ле,7 он јут рос рано, нап ио се бис тре воде са извора и стао
да певуш и своју омиљен у пес му:
Нисам млад, нисам стар,
нисам црн, нисам бео:
ја сам мал и воде цар,
чин им све што будем хтео...
Сусед ми је стари рак,
а сусед а жаба стара,
у рец и ме вол и свак’,
са мном радо разговара.
Певајућ и овако, скак ао је преко тал аса и прем иш љао како би провео јут ро:
да ли да зађе у шум у по јагоде, или да се купа, или да прави нови вир.
Кад углед а крај обале пуно иверја и коре дрвета, 8 Воден и дух тад а весело
искоч и на обалу, седе у иверје, и отпоче да град и сплав. Да би му посао био још
пријатн ији, прат ио се пес мом:
Нап равићу сплав
од иверја сав,
и од сух их кора
мириш љавог бора.
И по цео дан,
до у сум рак ран,
у краје далеке
пловићу дуж9 реке.
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Док је десет пута отпевао ову пес миц у, сплав је збиља био готов. Воденом
дух у вес ла нис у бил а пот ребна, само замахом својих рук у он је чамч ић терао.
Убрзо се реком и обалом пронео глас да Воден и дух на сплаву плови водом.
Како је био весељак и доброг срца, сви путн иц и којима се негде журило, а нис у
могли брзо да иду, пож уре му у сус рет да га моле да их превезе куд су нау м ил и.
Прво му се пон уд и стари сусед рак. Њем у се са децом хитало чак у десет и
вир, а споро су ишли, те замол и слатк им гласом:
Ја сам спор
божји створ;
нап ред корак,
назад два
идем ја.
Па сам рад
да ме, душе,10
11
прим иш ти11
и детета
моја три.
Водени дух прими суседа са децом, али таман некол ико таласа одмаче, а јави
се с молбом сусед а жаба, водећ и за рук у своје жабице:
Хоћеш, добри душе, џабе
да провозаш моје жабе?
Тетк а их у гос те зове
да у њеној бари лове.
Дух махн у руком, дозвол ивш и им да ускоче, те се и оне, поред раков а, на
мес те.
Било је збиља право уживање возит и се, ретко који рак и жаба то дож иве.
Сплав је ишао брзо као стрел а. За некол ико би се трен утак а сјурио до вира где
су ишли ракови, да га нис у свак и час заус тав љал и. На најш ирем12 крај у реке13
чу Воден и дух како га неко зове у помоћ:
Ој, возару, заус тави!
У поток у мрав се дави;
нема мос та, нема брод а,
а около свуд а вод а...
Осврне се Воден и дух и углед а где збиљ а сред воде стоји мрав и грчевито
се хвата за танк у травк у. Још некол ико трен утак а и удавио би се. Сплав му тад
брзо пође у сус рет, а рак му пруж и своја два вел ик а прс та те се сиромах усп уза
на суво.
Жабице су хтеле да сазнаду како се нашао на вод и, али је он, осет ивш и се у
сиг урнос ти, уморан одмах зас пао.
Сад су путн иц и мис лил и да ће на миру даље пловит и, али је са обале обема
крил има мах ал а нек а патк а и довик ивал а:
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Прим и у кут свога сплава
моје паче,
и провозај забад ава,
14
да не плаче
Шта ће, куд ће, прим и добри возар и паче.
А већ је освајао дан. Стигли су до вира где је бил а стан ица за ракове, те они
сиђу. Исто тако се и жабице спус те у свој у бару код тетке. Сунце утом поче да
пробија кроз грање на воду, зато Воден и дух одабра лис нат у гранч иц у брес та и
забоде је на кљун сплава, да би се заштит ио од сунца.
Пос ле једног сата вож ње међу ран ијим путн иц им а су већ бил а два пуж а,
једно пиле, јед ан гуштер и три нове жабе. Већ није било више мес та. Али добри
воз ар прим и још и једног тић а, голуж драв ог и слабих крил а. Тић је лет уц ао
стално обалом и мољак ао:
Стан и, лађо, жива бил а!
Вид иш,15 имам слаба крил а,
три бих дана ишо кућ и,
крај поток а скак ућућ и.
Одвези ме до мог стана,
до јаблана.
Ћи – ћи – ћи,
хоћеш ли?
Прим и Воден и дух и тић а и баш он удес и своје невеш то цврк утање, а до
бри Воден и дух се преврте у воду, јер га сунце дох ват и. Сплав пој ури нас умце
низ мат иц у, јер није имао ко да крм ан и, али срећом га вод а убрз о избац и на
обалу те се сви путн иц и спас у.
Али ви се бринете за доброг Воденог дух а? Ни њем у се није ниш та стра
шно дог од ил о: вод а га је брз о изл еч ил а од сунч ан ице и ноћу се врат ио кућ и.
А сут рад ан је, нес таш ко, почео да град и нови сплав.
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прича ста рог ка мена

Н

а ливад и опкољеној чет инарима стојао је камен као кућа вел ик и. Његово
лиц е пун о пук от ин а и бор а смеш ил о се благ о на сунц у. Мал о под аљ е
диз ал е се огромне стене са којих се нек ад а давно отис нуо, а украј сам их ње
гових ног у тек ла је пен ушава горска река. Из пукот ина пун их зем ље рас ло му је
шибље, у друг има су опет живел и гуш тери и змије, кроз треће су мрави нап ра
вил и путању, а у понек има је,1 као у здел ама,2 стојал а вод а која се пос ле вел ик их
киша задрж авал а.
Ник ад нико није чуо камен да што говори: стојао3 је непом ичан и нем као
сва остал а његова браћа. Али овога се дана учин и распеваном лепт иру што паде
на бариц у да се нап ије како у камен у нешто бруји. Пос луша мало то брујање па
нас тави своју пес му:
Радос тан, радос тан сам ја,
већ живим дана два,
моја је гора сва,
сва гора зелена.
На то камен још дубље забруја:
Сто мил иона мен и је лета,
старији сам од свега света.
На моје очи су сах ла мора,
зем ља се одел а у безброј кора.
Сед и већ сам старина био
кад а се лепт ир први род ио.
4

Ник ад а лепт ир није чуо тако неш то. Њем у се чин ило да свет пос тоји тек
два дана, баш одонд а отк ад је он дошао на њега. И то што чу из дубине старог
камена много преп лаш и ово кратковечно, малено биће, те брзо одлете даље, да
се ник ад више ту не врат и.
Одлете лептир, а не прође неко време па се на камен спусти орао. Задовољно
поглед а око себе па зак ликта:
Оби шао сам поља и мора
у своме дугом век у,
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прелетео сам највиш у план ин у,
видео најдубљу рек у.
Не знам има ли још кога,
до седог доброг Бога,
да је овако стар
као орао, цар!
Како се тек орао изненад и кад се из дубине камена чу:
Рођен ја сам пре орлова
пре зверова, и пре људ и,
орле луд и,
кад ниједне не би птице,
кад змајеви, крил ат ице,
целу зем љу прек рил ише.
Јадна сад а зем ља сва је,
мајуш не су њене птице;
а ја живех кад аждаје
ход але су врх зем љице.
Пос тиде се цар орлов а кад ово чу. И он је веров ао да је најс тарији на све
ту, и да нико није тол ико лепота ни чуд а зем ље видео као он. Није могао да за
мис ли да је та сива, непок ретна стена видел а више него он, 5 што веч ито борави
над облац има. Зато побеже одатле зак лињућ и се да ник ад више неће пас ти на
то мес то.
Зач уд и се камен што нико неће да чује његову прич у о старим времен има и
зам ис ли се дубоко. Бил а су га обу зел а сећања, што бива мож да једном у мил и
он год ина, и хтело му се да то некоме исп рича и да његово причање кога обра
дује. Срећом наи ђе ускоро чобан ин с те план ине па седе и он крај камена да се
мало одмори. Како је врло стар био, хукн у сед ајућ и:
Деведесет год ин ица
носе моја стара плећа!
Да ли још ко на том свет у
тол ико се ко ја сећа!
Наоколо је бил а потп уна тиш ина те чобан ин, иако наглув, ипак чу како ка
мен на то проговори:
Свем у на свет у ја сам дед а.
Путн ик који на ме сед а
и не слут и как ви вал и
врх мене су прот рчал и;
и не слут и чије ноге
ход иле по мен и многе.
6

Обрадова се чобан ин томе чуду да камен говори па, да би боље чуо, нас ло
ни уво на једн у пукот ин у одак ле му се чин ило да најбис трији глас дол ази. Сав
срећан што има неко ко хоће да га слуша,7 камен нас тави своје казивање:
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Чувам у себи, покопане,
стара доба, старе дане,
биљке којих нема више,
звери које давно бише,
кос туре риба и пужева,
све слојеве врх слојева.
Чобан ин а обу з е још веће узб уђењ е па му не би дос та да сам слуш а, нег о
хтеде своју радост да подел и са свима и узе дозиват и све око себе да дођу и чују.
На његов позив долете птице; дом иле силн и мрави, змије; стад а дот рче; нагне
дрвеће круне, да би боље слушало. А стари приповед ач продуж и:
Пап рат што ту брдом шеће
подсећа9 ме на дрвеће
у младос ти мојој што је
зем љом рас ло.
8

Потомак је она бедн и
тих праш ума недогледн и’
чија се10 једна лис на грана
не би оби ш ла за пет дана.
И таман он стане мало да се одмори, а слушаоц и са свих страна навале на
њега да нас тави, Старц у камен у, разу ме се, то је11 било пријатно, јер ко много
зна вол и да о томе говори. Глас му сад а пос таде готово туж ан:
Леж ао сам под глечером
некол ико пута;
спавао сам испод модрог
океа нс ког скута.
Бивао сам праг пос ледњи
јаруга, дубина;
бивао сам врх највиш и
висок их план ина.
Док12 ме овде не обори
рук а зем љот реса.
Сад а ветар са дрвећа
на ме лиш ће стреса.
Тако је прич ао до саме ноћ и а из његов е приче је пред очим а слуш ал ац а
васк рсавао цео живот зем ље, дуг и мил ион и год ина кад нас, нит и уопш те чове
ка, на њој није било. И тако,13 у слушању, сед и чобан ин зас па; дрвеће се сави до
самог тла, мож да се и њем у придрема; птице мало пос лушаше па и оне,14 једна
по једна,15 одоше; и бубе се такође разиђоше; јер их као лепт ира уплаш и прича
старог камена.
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МацанБрацан

Ж

ивел и су на крај у шуме самох ран и старац и мачак, Мац ан-Брац ан. Ста
рац није имао ни деце ни унуч ића, па је зато још више волео свог јед иног
друга мачк а. Обојица су бил а1 незапамћено стара,2 обојица су ујут ру много ка
шљал а 3 и обојиц а су вол ел а4 да пиј у млеко и 5 дуг о спав ај у. Само ник ад нис у
спавал и у исто време: бил и су плаш љиви као и сви старц и те је увек јед ан стра
жарио кад се друг ом прид рем а. И пос ао су у својој кућ иц и братс ки дел ил и,
Мацан је репом чис тио собу а старац лож ио ват ру; кад старац стави ручак да се
кува, мачак пази да не иск ип и, а кад неш то шије, мачак му увлач и конац у иглу.
Легне ли Мацан-Брацан први да спава старац му пева успаванк у:
Буји-паји, Мацане,
сад ће ноћ да нас тане,
6
ветар ће да дува,
7
страж у ће да чува:
8
да не падн у громови,
и не струше кров,
да не сврате вукови
кад пођу у лов.
Буји-паји,9 Мацане,10
11
сад ће ноћ да нас тане,
12
сад ће пас ти киша,
13
успаваће миша
14
на нашем у таван у
15
па ће миш ић Мацан у
16
допадн ут и шак а
17
пре првога мрак а.
Слушај ућ и старчево пев ушење18 мачак је спокојно спавао, знао је да му се
ник ак во зло не може догод ит и. А кад а се он добро испава,19 спава старац;19 Ма
цан легне крај његових ног у, глед а га нет рем ице и преде:
Спавај мирно, дед а,
Мацан тебе не да.
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Пређиц у ти преде
20
од под а до греде,
21
да месец не смета
22
кад крај куће шета,
23
да те добро24 чува
пау к а и мува.
А кад јут ро сване
25
и дед а устане
26
тад ће добри дек а,26
дат и 27 мачк у млек а,
даће мачк у хлеба
и све што му треба.
Кад старац пође у шум у да куп и дрва, остави мачк а да чува кућу, 28 запове
див му28 да не изл ази ма ко га мам ио. Мацан се обично29 није плаш ио да остане
сам, очек ивао га је спокојно на прозору до у мрк лу ноћ.
Али једног дана тако наи ђе крај његове куће лопов. Био је у селу украо пе
тла, кокош, крав у, овц у и пса, таман кол ико да зак ућ и. Само му је још недос та
јао мачак. Зато се много обрадује углед авш и старчевог мачк а на прозору па га
стане мам ит и:
Мацане-Брацане,
изађи овамо,
31
да повечерамо.
Донео сам млек а
32
теби изд алек а,
33
из далеке даљине
34
донео сам слан ине.
30

Мацан је истина био гладан, јер старца није било код куће цео дан, али ипак
одол и срц у и побеже са прозора. Лопов онд а дође код врата па га кроз кључао
ниц у35 стаде зват и:
Мацане-Брацане,
36
изиђи овамо,
37
да повечерамо.
Донео сам шећера,
38
биће слатк а вечера,
39
донео сам мед а
40
и мас ла са лед а.
Мачак се побоја да лопов не провал и врата па побеже на таван.44 Кад лопов
поче кроз димњак да га мам и:
Мацане-Брацане,
изађи овамо,
43
да повечерамо.43
42
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Донео сам лук а,
44
да нам није мук а;
45
пап рике и сол и –
46
све што Мацан вол и.
А мачак пом ис ли: „Кад ме нис и намам ио на млеко и слан ин у, нећеш ни на
лук,“ па се сак ри дубоко иза греде 47 и поче мау к ат и из свег глас а, зов ућ и у по
моћ. Утом се баш старац враћао из шуме па чувш и да мачак запомаже сет и се да
га је неко нап ао и стаде траж ит и око куће. Лопов у тај час шмугн у кроз мрак,
али старац ипак стиже да га добро опау ч и по леђима.
Пос ле овога су се мачак и старац још више волел и. Нигде нис у ишли јед ан
без другог, јер су се бојал и да лопов опет не дође. А чега су се бојал и то се и де
сило. Лопов није могао да заборави бат ин у коју је добио по леђима и наговори
три разбојн ик а да убију старца. Срећом48 мачак их седећ и на прозору још изд а
лек а опази где дол азе 49 те старац брзо побегне у шум у, а он их правећ и се не
вешт дочек а на врат има и на питање где му је старац50 одговори лук аво:
Мијау, он је ту,
скрио51 се на таван у.
Разбојн иц и јурн у на таван и кад старца тамо не нађу стан у да вич у на мачка
што их је преварио, али он нас тави да заварава траг:
Мијау, он је ту,
скрио52 се у подрум у.
Разбојн иц и грун у у подрум, али старца 53 ни тамо не нађу те навале љут ито
на мачк а да им одмах каже истин у, а он нас тави своју шалу:
Сад 54 ћу вам право рећ и,
побегô је иза пећ и.
Они тад а 55 тамо, али не нашавш и 56 ни тамо старца, 57 пот рче на мачк а да га
тук у а он ће опет:
Мој је старац још пре зоре
иза куће, врт ић оре.
Наврат-нанос58 ускоче разбојн иц и у врт па кад ни тамо не нађу кога су тра
жил и, пов аде коље па држ и за мачком. Да би их још мало задрж ао, док старац
далеко не одмакне, он им пок аза бунар:
Пос лушајте мачк а стара,
старац је на дну бунара.
А кад разбојн иц и сиђу у бунар он беж и у шум у за старцем и нађе га у некој
пећ ин и. Прож иве ту некол ико дана а пос ле се опет врате кућ и. Тамо више није
било разбојн ик а, дигли су руке и од старца и од мачк а, не желећ и да имају икад
више с њима пос ла. А Мацан-Брацан и његов газда од радос ти се нап ију млек а
и легн у да спавају.
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птичији тонфилм1

Д

алеко преко мора живео је сопс твен ик неког биос копс ког преду зећа, зва
ни Дед а Џон. 2 Он је имао некол ико унуч ић а и мазио их како само може
бит и. Њима за љубав слао је своје експед иц ије у најзабачен ије пределе, сним ио
им праш уме где жив е див ље звери, сним ио им све вел ике зоол ош ке врт ов е,
аутомобилс ке и аероп ланс ке утакм ице, чувене светс ке спорт ис те и шаљивч и
не. Све што на овом свет у пос тоји и радује дец у, он је њима даровао.
Највише од свих волео је Дед а Џон3 своју најм лађу унук у. У част њеног по
ласка у школу,4 реш и да створи филм у коме ће птице бит и јед ин и глумц и и пева
чи. Зато опрем и вел ик у експед иц ију у Европ у да сним и живот барс ких птица5,
које је његова унук а нароч ито волел а.
О свем у томе, разу ме се, ниш та нис у слут иле две Каш ичарке 6 на обал ама
Саве. Биле су пош ле да траже хран у својим младунц има. А кад су нап ун иле ри
бицама и црвима каш ике што су их држ але у устима, пођу нат раг гнезду.
– Пођимо за овим чудн им бел им птицама чији кљунови личе на каш ике, –
повиче нек и глас на вод и7 – оне ће нас сиг урно одвести у как во зан им љиво пти
чије насеље.
Птице то чуј у и осврн у се, али ниш та нис у могле рећ и једна другој, да не
би из кљунов а прос ул е хран у што су је нос ил е за своје младунце, већ пој уре
што пре кућ и.
Људ и Дед а-Џонови нис у их,8 међут им,9 губил и из вид а па кроз гус ти обал
ски шипраг зап лове према њиховом рит у. Оне су заваравале траг: час их је неста
јало, час су се јав љале на сас вим другом крају. Ипак чамац успе да нађе њихово
насеље. У гус тој шум и рита стојало је око сто каш ичарк и10 спремајућ и се да до
ручк уј у.11 Својим дуг им кљуновим а, при врх у спљош тен им и прош ирен им,12
мах але су певајућ и:
Не требају нама барке,13
ми смо птице Каш ичарке,
газимо по рит у,
по речном корит у,
и онамо и ту.
13

Не треба нам аероп лан,
лет имо по цео дан,
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до мрк лога мрак а,
све испод облак а.
Не треба нам здел а,
бара пуна јел а,
јел а свакојак а,
жабица и рак а,
здел ица је наша.
Међу остал им углед ај у и оне две птице које су их ту довеле. Нагн уте над
гнездом, хран иле су своје младунце, учећ и их како да једу:
Каш ич ице сви у руке!
Сад ће да се доручк ује,
и срч ите сви без буке,
не сме ништа да се чује.
Слатк а рибља чорба ту је,
срч ите је у сласт сад!
Само не сме да се чује,
иако вас мори глад.
Скривен и у шип раг у,14 људ и су сним ал и беле дугоноге птице,15 које нис у
ни слут иле да ће кроз некол ико недеља са биос копс ког платна забав љат и мил и
оне деце на свет у,16 а највише Дед а-Џонов у унук у. Али време је прол азило и
експед иц ија је пош ла даље.16 На некол ико метара17 наи ш ла је17 на хор вивак а.18
Поређан и по грању,19 они су глас но звиж дал и нет рем ице глед ајућ и у хоровођу
вивк а,20 који им је крил има давао такт:
Ко ли уме, ко ли зна,
да звиж дуће као ја?
Да ли роде21 штак аре,
или чап ље22 из баре,
и грл ата патко23 ти?
Фи-фи-фи!
Сада 24 су се нал азил и усред 25 птич ије државе. Сав рит је звон ио од њихових
гласова: неке су певале, неке довик ивале своје младунце, неке се зад ирк ивале.
Патке које су из сел а биле дош ле на купање ругале су се чап љама:26
Ала сте ми и ви птице!
На глави вам перјан ице,
ноге дуге читав хват,
дуг вам кљун,
дуг вам врат,
крил а мал а,
зак рж љал а!
Га-га!
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Али ни чап ље њима нис у остајале дуж не:
Глупе патке,27
шта ви знате!
Ноге кратке
све имате.
Ноге кратке,
муш ки глас.
Ми смо лепше
баш од вас.
Највише се од свега Дед а-Џоновим људ има свидел а трк а штркова.28 На ду
гој зеленој чис тин и утрк ив ал а их се стот ина. Први је на мес то29 стигао штрк,
зван и Белобрк. Остал и су бил и завид љиви па су га зад ирк ивал и:
Ево иде све у трк
стари штрк Белобрк.
Ево иде: трап, трап!
У зубима нос и штап.
Друг и је дод ао:
Ако вам је чут и мило,
у зубима нос и шило.
Тад а су остал и повик ал и:
Није шило, није, није!
Натега је којом пије.
Пијан ица наш је штрк,
пије воду као шмрк.
На суседној пољан иц и друг и штркови 30 који су себе звал и Род ама играл и
су коло певајућ и:
Коло воде роде31
украј тихе воде.
Лево, дес но, тамо, амо,
и ми знамо да играмо.
Коловођа цупк а,
чизмицама лупк а.
Нап ред, назад, јед ан, два,
коловођа игру зна.
А 32 пош то су се наи г рале, било је већ вече и прхн уле су изн ад рита пос та
јућ и све мање и мање, сличне голубовима. За њима су се дигле и 33 Чап ље и Ка
шичарке34 и Вивц и, тако да се небо белело од њихових крил а. Све су пош ле да
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исп рате сунце, које је сед ало. И Дед а-Џонови људ и су јед ва могли ухват ит и у
своје апарате њихов у пес му:
Сунаш це, опет врат и се ти!
И ти си птица као и ми.
Птица си крил а ват рен их;
најлепша ти си од птица свих.
Без тебе туж не увек смо ми,
опет35 нам сут ра долет и.
Овога дана експед иц ија није више рад ил а, 36 а кад нас тави посао,18 ја ћу вам
већ исп ричат и.
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уклета птица

П

ут ов ао нек и млад ић по тамној ноћ и и умор га сав лад а те се заус тав и да
спава нас ред поља. Ноћ је вет ровита бил а и прич ињавало се да нек а неви
дљива бић а око њега час певај у, час плач у, час се свађај у. Срећом млад ић није
био плаш љив и како легне на зем љу1 тако зас пи. Око поноћ и ветар се утиша и
та га 2 тиш ина баш пос ле буке пробуд и. 3 У том час у изнад своје главе он зач ује
неко чег ртање и туж ну пес му:
Нек ад а сам бил а птица,
нек ад а сам птица бил а,
и летел а по горама,
и имал а моћна крил а.
Сад крај мене вет ри лете,
лете вет ри око мене,
све се нек уд журно креће
у крајеве удаљене.
Шета се по небу облак,
по небу се облак шета,
поток јури ко зна куд а,
само стојим ја уклета.
И немоћно крилом машем,
машем крилом прикован им,
као4 да5 некога6 зовем
или се од некога7 бран им.
У там и се није могло видет и ко то пева и како је млад ић још сањив био, пе
сма га опет брзо успава. А ујут ру кад се пробуд и виде да је преноћио испод старе
вет рењаче. Вет ра већ више није било и њена крила су све тише махала, а укол ико
су мах ал а тише, утол ико је тише звон ил а њена пес ма:
Нек ад а сам бил а птица,
нек ад а сам птица бил а...
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Дође путник у жао сироте уклете птице па је упита може ли јој чиме помоћи,
може ли је ослобод ит и чин и у које је упал а. Вет рењача замах а радосно крил има
и исп рича му:
У далекој, у план ин и,
спава ветар Реткодува,
у дубокој, у пећ ин и,
перце с крил а мога чува.
Пре хиљаду дуг их лета
отргô ми перо с крил а,
зато стојим сад уклета
кô да нисам птица бил а.
О, путн иче, о, мој млад и,
иди тамо где он спава,
перце моје ти украд и,
избави ме заборава.
Чувш и ово млад ић обећа вет рењач и да ће сиг урно наћ и Реткодува и укра
сти му перо. То је лако обећао, јер је саж аљив био и желео сваком да помогне,
али је ускоро увидео да ће врло теш ко наћ и тај опасни ветар, што само у хиљаду
год ина једном прох уји између зем ље и неба. У свет у је много план ина и пећ ина
и није знао на коју стран у да крене.
Тад а је још8 било пролеће, на све стране су журил и вет рови као без главе.
Пок ушао је понеке да заус тави и да упита о Реткодуву, али се они нис у ни освр
тал и на њега, а нек и су му у брзин и само добац ивал и да се не љут и, јер имај у у
пролеће9 много пос ла. Ипак се јед ан од њих, добри ветар Развигор, заус тави и
пос авет ује га да једне ноћ и дође на врх оближ ње план ине где вет рови обично
држе збор10 па ће штогод мож да чут и из прик рајк а о Реткодуву.
Путн ик пос луша и исте те још ноћ и се попе11 на врх план ине.12 Кад13 тамо а
ветрови играју коло и веселе се. Тад14 усред весеља15 један од старих ветрова рече:
– Дос та је игре! Сут ра рано треба да олис тате дрвеће пред Реткодувовом
пећ ином.
На то млад и вет ри ударе у још беш њу игру певајућ и:
Пред пећ ином Реткодува
три дрвета стоје сува:
једно клен,
друго дрен,
треће црн
згурен трн.
Нит и лис та, нит и цвета,
већ хиљаду дуг их лета,
суви дрен,
тврд и клен,
нит и црн
згурен трн.
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Обрадује се млад ић кад ово чује – сад је бар знао како да траж и пећ ин у
Реткодува – и нас тави16 склоњен иза бук ве17 да и даље слуша. – Тад а друг и ста
рац ветар опомен у младе вет рове:
– Пол ако играјт е, проб уд ићет е Реткодув а18 па теш ко вам а, може вас све
прет ворит и у камење.
Опет се нас меју млад и вет ри па запевају:
Од старос ти19 већ је глув
наш прадед а Реткодув.
Реткодуву треба три
век а док се пробуд и.
Сад је млад ић знао и да Реткодув није далеко, чим су стари вет рови опом и
њал и младе,20 и да је глув па да зато неће бити тешко украсти од њега перо уклете
птице. Кроз десет дана збиља наи ђе на пећ ин у пред којом су рас ла три помен у
та 21 дрвета. На прс тима прође између њих и увуче се у пећ ин у.22
Као огромна меш ина, провидна и пуна ваздух а, спавао је у полум рак у глуви
ветар. Свуд около њега дрхтал а је пау ч ина, коју су тол ико векова пау ц и исп ре
дал и смат рајућ и га сиг урно за покојн ик а. Много мрт вих 23 мува и друг их буба,
сламк и и сувих лис това, стајало је уплетено у те пау кове мреже. И нигде једног
јед иног пера.
Нес рећн и млад ић већ није знао шта да рад и, кад углед а да Реткодув у иза
увет а стоји забодено перо. Млад ићу дође то смеш но, јер тако је нек ад његов
стари учитељ забадао за уво све чиме пише. Ипак се уздржа од смеха, брзо раск и
де пау ч ин у, шчепа перо па изјури напоље.
Иако је вет рењача бил а далеко, за три дана до ње стиже. Тад а заден у перо
за њено дрвено крило и у том час у она поново пос таде24 црн а птиц а, как ва је
пре хиљаду год ина бил а, па зах вал ивш и млад ићу вин у се под облаке.
А шта је пос ле са њом било бог25 јед ин и зна.
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Жапци хармоникаши

Ж

ивел а у виру два жапца хармон ик аша. Не би се могло рећ и да су бил и на
роч ито леп и: имал и су буљаве очи, вел ик а уста, прил ичан трбух, нож ице
криве; али то се није примећ ивало, јер су бил и вел ик и шаљивц и и добри свира
чи. Они су својом песмом успављивал и траву покрај реке, њиву па и шумиц у кад
се птице уморе од певања. И што је још чудније: тако су лепо свирал и да су знал и
да успавају и роду која је живел а недалеко у рит у. Што јест јест: она је волел а да
прог ута по коју жабу, није бил а нешто нароч ито племен ита; али то ник ад није
чинила кад су жапци хармоникаши свирал и. Била је необично музикална. Често
се дешавало да гладна пође у лов на вир па кад зач ује њих да свирају, прође је глад
и заиг ра кроз ливаду. Дешавало се и то да их сретне понекад на пут у замиш љене,
без хармон ике,1 и да им никак во зло не учин и – тол ико их је цен ил а. Зато се они
реше да и њу зовн у на жабље весеље2 које су једне недеље приред ил и на виру.
Ова смелост се није много свидел а остал им жабама, срце им је побегло у пете;
али су наши жапци хармоникаши ипак смело пош ли да је позову. То је баш пред
вече3 било, рода4 се шетал а ливадом желећ и да их чује и обрадова се кад почеше:
Кре-ке-ке,
жабице,
све идуће недељице
опаш ите5 кецељице,
дођите на вир,
биће жабљи пир.
Ви бал авц и,
пуноглавц и
прик ач ите сви репове,
помећ ите капе нове,
дођите на вир,
биће жабљи пир.
И ви роде 6
украј воде,
чизмице на шнир
па брзо на вир.
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Скак аћемо,
џак аћемо,
правићемо шале многе,
играћемо на две ноге.
Дођите на вир,
биће жабљи пир.
Само знајте,
обећајте,
да нећете бит и гладне
и гутат и жапце јадне,
па одмах на вир7
биће жабљи пир.
Ово су жапци тол ико лепо отпевал и, да је рода одмах на све пристала и дала
реч да ће сита доћ и на весеље.
До недеље су бил а остал а још два-три дана и жабе су, кад су чуле да ће род а
збиљ а доћ и и да је обећ ал а да их неће дират и, сазвале веће да реше чиме да је
забаве. Неке су хтеле да се приред и позориш те, неке скак ачке утакм ице, неке
хорс ко певање а жапц и хармон ик аш и8 су предлож ил и8 да они смис ле смеш не
пес мице и отпевају их у част гош ће, на што је цео збор прис тао.
9
У недељу увече10 кад је род а сел а на поч ас но мес то, свирач и су се дубоко
пред њом пок лон ил и и упитал и:
– Смемо ли отпеват и, родо, три смеш не пес мице о теби и жабама?
Она је дос тојанс твено одобрил а климањем главе.
Пос ле овога је први свирач запевао пратећ и се хармон иком:
Наша род а, осим света,
на једној се нози шета.
Благо њој,
брате мој!
А на овом свет у све
бар нож ице има две
и стонога сто,
хо-хо-хо-хо!
Пос ле овога је прих ват ио друг и:
Кад је једна, што је танк а,
тра-ла-ра-ла, кô свирал а?
Кад је једна, што је боса
и што гази где је роса?
Кад су ово чуле жабе, крв им се след ил а у жил ама: мис лиле су рода ће их све
одмах прог утат и:11 али се она грохотом нас меја и замол и свираче да отпевају12
друг у пес му. И јед ан од жабица одмах је почео:
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Сел а род а да се воза,
да се воза, у нов чун,
дун-дун-дун.
Прек рс тил а дуге ноге,
отворил а кљун,
дун-дун-дун.
На то друг и надовеза:
У вир бућн у жабац мал и
па у воду роду свал и,
преврте јој чун,
дун-дун-дун.
Кроз грање се месец смеје,
смеје месец пун,
дун-дун-дун.
Опет су се жабице препале и већ хтеле да беже али је рода постала још распо
ложен ија и замол ил а жапце да отпевају и трећу пес му, обећавш и да ник ад неће
прог утат и ниједн у жабу из тог13 вира. Жапц и су тад а још храбрије нас тавил и:
Реш ил а се жаба стара
да нам роду ишамара.
Реш ил а се да је чек а,
кад се јави изд алек а,
пљун ул а у длан,
али узаман.
Кад је род а близу дош ла,
жаба храбро на њу пош ла.
Али зле је бил а среће:
роде су од жаба веће.
Жаба узаман
пљун ул а у длан.
Отпевавш и и ову пес му жапц и су се опет14 пок лон ил и пред гош ћом очек у
јућ и шта ће им рећ и. А она их задовољно кљуцн у у леђа и обећа поново да никад
неће дират и жабе из њиног вира и остаде цело вече да се с њима весел и. Мис лим
да је своје обећање одрж ал а.
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Црвена крестица и Зелени Репић

К

ад је Црвеној Крестиц и и Зеленом Реп ићу умро газда код кога су се род ил и
и одрас ли, остан у они без икога свога и пођу по свет у да траже како ће жи
вет и. Црв ен а Крес тиц а је1 врл о вредно пил е бил а 2 као и њен брат. Умел а је
крилц им а да брише праш ин у и да у грах у одваја пок варен а зрн а од здрав их.
Петлић је знао да чува кућу и својом пес мом је весел ио газду. А газда је њих па
зио, из своје шаке их хран ио, и зато им је још теже било кад су га изг убил и.
Пош ли су дак ле по свет у да траж е где ће жив ет и. Брат је вис ок о држ ао
свој реп ић а сес тра свој у крес тиц у, јер првих дан а нис у ни бил и много забри
нут и, пош то су усп ут нал аз ил и зрн а и мрв а и врем е је сув о бил о па су лак о
ноћ ив ал и онд е где их зат екн е мрак. А пос ле је нај едн ом нас тал о х ладн о и
хране се пољ ем није могло наћ и. Стез ал и су сир от ан и крил а око себ е, да не
наз еб у и увиј ал и нож иц е сламк ам а, да им не би пром рз ле. Сео с ке кућ е су
прит ом бил е тол ико ретк е, цел ог3 дан а би само на по једн у наи ш ли, а и свет
није имао срц а за њих.
Пот уц ај ућ и се од сел а до сел а наи ђу једном на кол ибу у брду. Пред њом је
седел а старица и требил а грах. Зелен и Реп ић се обрадова па рече сес три:
– Ова бак а ће нас прим ит и сиг урно. Требаће неко да јој пом аже у пос лу,
већ је врло стара.
И онда, да би на себе и сестру обрат ио паж њу, запева што је гласније могао:
Моја сес трица,
Црвена Крес тица,
бело у кос и
перо нос и,
чис та је сва.
Тра-ла-ла-ла!
Моја сес трица,
Црвена Крес тица,
крилом са под а
мете прах,
мален им кљуном
треби грах,
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вредна је сва.
Тра-ла-ла-ла!
Старица остави посао па одмеривш и обоје рече:
– Црвен у Крес тиц у прим ам, да ми пом аже грах требит и и соб у чис тит и,
јер сам већ стара; али ми ти не требаш, и без петла се буд им и сувише4 рано.
А Црвена Крес тица кроз плач одговори:
– Кад не можеш да прим иш и мога брата, не мог у ни ја да останем.
Рек авш и то нас таве пут. Пос ле пол а дана наи ђу на друг у кол ибу. Пред њом
на клуп и дремао је старац. Око њега на сав глас дрек але су вране. Тад а Црвена
Крес тица рече брат у:
– Старац ће нас сиг урно прим ит и, треба ујут ру неко да га буд и, и собу да
му чис ти, јер, вид и се, жене нема.
Па, да би обрат ил а паж њу старчеву, умиљато стаде да хвал и брата:
Мој верн и брат ић,
Зелен и Реп ић.
бос је и го.
Божји дан цео
није ми јео.
Ко-ко-ко-ко!
Мој верн и брат ић,
Зелен и Реп ић,
песама сто
да пева зна,
кажем вам ја.
Ко-ко-ко-ко!
Трже се старац, одмери их и рече:
– Зеленог Реп ића ћу прим ит и, треба ми неко да ме ујут ру буд и, а ти ми ни
за шта нис и.
Зелен и Реп ић му на то кроз сузе одврат и:
– Кад нећеш да прим иш и моју сес тру, нећу ни ја да останем.
Па рек авш и ово нас таве опет гладн и пут. А ноћ се у тај час бил а спус тил а
страш на, вет ар је лудо дув ао пољ ем однос ећ и им паперје са узд рхт алог тел а.
Чин ило им се да их одас вуд вребају неп ријатељи па уплашено зап ијуч у трчећ и
кроз пом рч ин у:
Широм белог
иду света
два пилета,
сирочета.
Никог нема
да их чува,
а ноћ пал а,
ветар дува.
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Ноћ је пал а
пуна мрак а,
у шум и су
два курјак а.
Два курјак а,
два мед вед а.
Из мрак а их
бау к глед а.
А крај пута
лија лута
па их чек а
да прог ута.
Тако су туж но пијукал и и у вел иком страх у провел и ноћ и јут ро их нађе код
плота пок исле и озебле. Од хладноће и умора нис у ништа око себе видел и. И мо
жда би ту и угин ул и, да не наи ђе чобанин те их стави у торбу и однесе кући.
– Сад нећете више бит и сам и, рече својој дец и пред ајућ и им Зеленог Реп и
ћа и његов у сес тру, спокојно ћу ићи на свој пос ао. Целог тога дана био је чоба
нин срећан због свог доброг дел а. А одмах сут рад ан добро му се поче5 враћат и.
Лежећ и још у пос тељи чу где Црвена Крес тица пијуче по соби:
Спавај јоште,
драго дете,
Крес тица ти
собу мете.
Крилом мете,
репом брише,
сва ће чис та
да мирише.
Чобан инов а девојч иц а отвори једно око, како то дец а обично умеј у па га
опет задовољно зат вори кад виде да Крес тица рад и посао који је иначе она мо
рал а сврш ав ат и отк ако јој је мат и умрл а. А пиле је и даље по кућ и пос лов ало
певајућ и:6
Око куће
ветар пири,
Крес тица ће
да расп ири,
на огњишту
пуно жара,
да се дете
не замара.
Крес тица ће,
без пред ах а,
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да за ручак
скува грах а.
Па ћемо сви
бит и сит и.
Мирно, дете,
можеш снит и.
За то време је Зелен и Реп ић забав љао чобан иновог малог сина који се био
пробуд ио и почео да плаче. Реп ићем га је дирао по нос у, шеп урио крил а праве
ћи се смешан и зад ирк ивао га:
Плач и, плач и,
бићеш јач и;
бићеш као
и ја леп,
нић и ће ти
зелен реп,
мал и реп ић зелен и,
као што је на мен и.
А дете је тад почело да се смеје и пој урило за петлићем да га ухват и. И чо
бан ин је онд а спокојно отишао на свој посао, знао је да му дец у нико неће боље
чуват и него њих двоје.
Овде се прича свршава, а кад бих хтел а да је нас тавим, бил а би још лепша.
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ора шчићипалчићи

С

едело је једном некол ико пас тира под орахом. Једн и су чис тил и пас уљ да
справе од њега чорбу за ручак, друг и су лож ил и ват ру и удешавал и мес то
где ће пос тавит и лонац, а двојица су трес ли орахе, скид ал и са њих горњу зеле
ну кош уљиц у и скуп љал и их у торб у. Тај орах није дотле рађао и чобан и су у
чуду посмат рал и како му је први род крупан и тежак. Кад је већ торба била пуна,
примете они како из ње један бео вел ик и орах искочи и откот рља се чак до јарка,
а за њим их побеже још некол ико.
Чобан и се радознало окупе око торбе. Јед ан рече:
– Сиг урно смо преп ун ил и, па се прес ипају.
Друг и се нашал и:
– Мож да је зем љот рес, па их изгон и из торбе.
Трећ и предлож и:
– Завеж ите торбу, па да вид имо шта ће бит и.
Најм лађи пастир пос луша друга и завеза је, али су се ораси у њој преметал и,
тис кал и, звецк ал и, те се пас тири који се чес то ни вукова не плаше уплаш ише.
Утом1 се из торбе чул и гласови:
Пас тири, пас тири,
зашто вас је страх?
Пус тите нас да вам
очис тимо грах.
Тек сад а се дечац и препадн у па се поизмакн у даље, договарајућ и се шта да
чине са тим необичн им орас има. Али што су се они више изм ицал и, гласови су
пос тајал и све јач и:
Пас тири, пас тири,
одреш ите торбу.
Ми ћемо вам помоћ и
да скувате чорбу.
Онд а најм лађе пас тирче, које је завезало торбу, рече храбрећ и остале:
– Шта сте се преп ал и! Ја сам је завез ао, ја ћу је и одреш ит и. Не мог у нам
ништа, па нек а су у њима и сам и ђавол и.
311

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Рек авш и то одреш и торбу и прос у орахе на траву. А они се стан у кот рљат и
и скак утат и, певајућ и глас но:
Пус тите нас из љус ке,
из оклопа клета,
и нама се по пољу
и план ин и шета.
Кад то чу најм лађе пас тирче, рече друговима:
– Морамо их пус тит и јадн ике, па ко су да су. Пом ис лите како би нама било
да нас неко зат вори у љус ку од орах а.
Остал и су само ћутал и, бојал и су се да из орах а не изађу2 ђавол и или как ва
друга нап аст. Али мало пас тирче3 не питај ућ и их више 4 узе први орах који му
дође под рук у и разби га каменом, а из њега искоч и човеч уљак мал и као пал ац,
огрн ут зеленом дол ам ицом, и попе се пас тир у 5 на раме. Кад су друг и видел и
како се невина, смеш на створења крију у орас има и они се даду на посао. Зачас
је цел а торба орах а бил а разбијена и изаш ло 6 из ње читаво коло ораш чића-пал
чића. Прво су се пои г рал и по трави, исп рес как ал и се и исп ревртал и преко гла
ве, па се сет ил и и свога обећања. Посед ал и брзо око шач ице грах а, очистил и је,
ставил и у лонац да се кува. Видећ и да се ват ра утишал а сто ораш чића-палч ића
пој ури у шум у да донесе иверја, и врат и се свак и са по две иверч ице. Огањ је
зачас опет букн уо и почел а чорба да се кува. Сврш ивш и посао мал ишан и су на
ставил и игру, весело подврис кујућ и. Најзад су као врапц и пос как ал и на гране
орах а да се мало одморе. Тад а их пас тирче, желећ и да сазна ко их је зат ворио у
љус ке од орах а, упита:
– Рец ите ми, ораш чић и-палч ић и, где сте бил и пре него што сте се наш ли у
својим кавезима?
Мал ишан и се и сад пес мом одазваше, јер су јед ино тако умел и да говоре:
Под зем љом смо лутал и
већ векова пет,
пре него7 што опет смо
углед ал и свет.
Али пас тирчет у ни ово није било довољно8 па је даље питало:
– Рец ите ми, ораш чић и-палч ић и, како сте утон ул и у зем љу?
Опет је хор мал ишана са гране одговорио:
Зем љот рес је прог ут’о
наш мален и град,
наша сел а и шуме
и наш цветн и сад.
– А пос ле шта је било? – нес трп љиво упаде пас тирче.
Кроз стабло смо орах а
стазе прокопал и,
и до плод а доп рл и
јер смо тако мал и.
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Отпевавш и пос ледњи стих, ораш чић и-палч ић и пос кач у са грана и уред ив
ши се као војс ка одмарш ирају весело у план ин у. О свом живот у и порек лу нис у
хтел и више ниш та да каж у, само су пол азећ и рек ли пас тирчет у да их увек, ако
буде у нуж ди, позове.
А оно је тако и чин ило. Кад му се заг убе овце викне само: „Где сте ораш чи
ћи-палч ић и?“ а они долете с прутовима и зачас пронађу пог убљено стадо. Кад
му 9 треба да10 налож и11 ват ру, њих се само сет и, а они, свак и са иверком испод
пазух а, дот рче и наложе.12 А кад је13 мал и чобан ин13 остарио14 и стек ао унуч иће,
ораш чић и-палч ић и су их забав љал и: љуљал и их и певал и им, да не плач у.
Тако се мал и народ одуж ио пас тирчет у што се нек ад прв о смилов ало на
њега и пус тило га из љус ке на слободу.
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Медведова женидба

У

стаде једног јут ра мед вед Дундо врло рано. Отрч а брзо на поток и оглед а
се у виру. Вероватно је био задовољан својом сликом, јер се глас но нас ме
јао и отрча у шум у певајућ и:
У мед вед а Дунд а
вел ик а1 бунд а,
стаје2 сувог злата,
хиљаду дук ата.
Чет ири шубаре
вреде3 силне паре,
а чизме дубоке
теш ке до три оке.
Сва ће чарна шума
сић и за њим с ума:
веверица лепа,
лија дугог репа.
Тако певајућ и нађе се у крају где су живеле лис ице. Изађе пред њега стара
лија па га зап ита што је тако весео и отк уд је залутао у њен крај, а Дундо се по
клон и до зем ље па рече:
Паметн ице, лијо,
дај ми своју кћер,
ја сам најс наж нија
у план ин и звер:
рук а ми је буздован,
брдо су ми леђа;
у час у ћу смрвит и
сваког ко је вређа.
А стара лија се лук аво нас меш и па одговори:4
Све је лепо,
све је крас но,
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ал’ си, медо,
стиг’о кас но:
ћерк а ми се мал а
прек јуче удал а
за сусед а свога
лис ца репатога.
Сиротом мед и било је у првом трен утк у врло теш ко, али се брзо утеш и ми
слећ и: „И боље што се већ 5 удал а; нис ам ваљд а луд да се жен им так вом дугоре
патом 6 зверком.“ И на ум му паде да његов сусед зец има врло умиљат у кћер па
пође да њу7 проси. Зец је окопавао куп ус и није ни примет ио мед веда кад је наи
шао. Углед авш и га онако веселог зач уђено упита којим добром је дошао. Медо
се и пред њим пок лон и па рече:
Сусед-зече, чуј ме сад:
с твојом ћерком ја сам рад
да се ожен им,
с тобом ород им.
Зец бац и мот ик у којом је окопавао куп ус па пљес ну рук ама:
Баш си чуд ан, медо, створ:
сав си трунтав,
сав си спор,8
као да сто кил а нос иш,
а зечеву ћерк у прос иш.
Узд ахн у Дундо кад ово чу, али се опет брзо утеш и говорећ и сам себи: „Луд
сам и био што сам прос ио кћер брзоногог старца; и она сиг урно вол и много да
трч и па бих могао уз њу негде врат слом ит и.“ Па се сет и да крезуби вук има јед и
ниц у, те пође да њу зат раж и. Вук а затече где се пред кућом сунча па га ослови:
Стриче-вуче,
кћер ми дај!
Ако нећеш
добро знај
напаш ће те
сав наш род.
А вук немарно зевн у па одговори:
Моја кћерк а9 не глед а
весељак а мед вед а.
Мед вед зим и спава
отекне му глава,
медовин у пије
од мраза се крије.
А ми смо вуц и-хал ау ц и,
храбра срца, зуба љута,
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свако нам се склања с пута;
не пијемо ник ад мед а,
нит и се бојимо снега,
нит и се бојимо лед а.
Дунду је најтеже било што га је вук одбио, али стеже срце и пом ис ли: „Шта
ће мен и вукова јед ин ица. Морао бих свак и дан да слушам приче о вучјем јуна
штву.“ Утом скоч и с дрвета веверица. Бил а је сјајне длаке и окретна па се мед и
много свиде, те ја заус тави:
Веверице лепа
удај се за мене,
бићемо леп пар;
круш чице медене
даћу ти на дар.
Али она готово и не зас таде, само му у прол азу добац и:
Пођи збогом, мед веде,
веверице не једу
меден их крушак а;
леш ником се хране
са зелене гране.
Шта ће, куд ће, пође мед вед даље гунђајућ и у себи: „Нисам ни луд да се же
ним веверицом, морао бих овако вел ик и по цео дан скак ат и по дрвећу.“ Утом
наи ђе на лас иц у па јој рече што је могао умиљат ије:
Лас ице малена,
буд и моја жена!
Нос ићу те на длан у
кроз зелен у пољан у.
Играћу ти коло
свак и божји дан.10
Узбраћу ти цвет
још неу забран.11
Лас ица га поглед а зач уђено па му одврат и:
Ти си, драг и медо, слеп:
храпав имаш глас,
трапав имаш стас;
а лас у мален у
хтео би за жен у.

12

Пом ис ли мед вед пос тиђено: „Тако ми и треба. Умес то да зап рос им свој у
суседу мед вед иц у, обраћам се разним уображен им палч иц ама“, и наже нат раг
кућ и кол ико га ноге нос е. Кад тамо а мед вед иц а сед и пред својом пећ ином и
цед и мед. Дундо јој се обрат и лас кајућ и:
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Сусед ице мед вед ице,
удај се за мене!
Слушаћемо птице
сред горе зелене.
Ићи ћемо свуд а
заједно у лов.
Створићемо себи
испод бук ве кров.
Њег ов а сус ед иц а није ниш та бољ е ни очек ив ал а па брз о остав и пос ао и
пот рча му у сус рет певајућ и:
У мед вед а Дунд а
повел ик а бунд а,
стаје13 сувог злата
хиљаду дук ата.
И пос ле су дуго живел и срећн и и задовољн и.
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Сунчев Брат

О

ко поноћ и је нас тал а вел ик а жив ост у прод авн иц и час овн ик а у главној
улиц и. И вел ик и и мал и часовн иц и као да су почел и глас није куц ат и: чи
нило се да мељу негде мајуш не, скривене воден ице, да мил ион и свилен их буба
једу дудов лист. На улиц и у то време није никога било, па се зато куцање1 часов
ника тако јасно чуло. Најзад је у поноћ највећ и од њих, зван и Сунчев Брат, отк у
цао својим металн им срцем двадесет и чет ири пута. Поноћ је свечан час у жи
вот у часовн ик а, зато тад а сви заједно, и вел ик и и мал и, отпеваше своју химн у2
коју је смис лио Сунчев Брат:
Кад на зем љи
зас пе сви,
и онд а смо
будн и ми.
Ако на свет
дође ко,
први знамо
ми за то.
И у вечност
пође ли,
објавимо
прво ми.
Глас хоровође, Сунчевог Брата, изд вајао се3 међу остал им гласовима јас ан
и висок. Клатно његово слично сунц у, светло и огромно, них ало се тамо-амо
као дете у колевц и, а око му је лич ило на око как вог дива. Он је у ствари и био
див, протезао се од под а до таван ице, и сви његови другови према њем у се чи
нил и сићуш ни као најс итн ије звезде према сунц у.
– Ко је тај огромн и гос под ин? – упита пис кавим гласом нек и дош љак, мал и
ручн и часовн ик, свога сусед а.
А Сунчев Брат је имао добар слух па му кроз смех одговори:
Ја сам стари,
мудри сат,
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мене зову
Сунчев Брат.
Ја сам буд ан
ноћ и дан,
јоште не знам
шта је сан.
Као брат мој
по ваздан
мерим време,
ноћ и дан.
Пос ле овога сви часовн иц и замоле Сунчевог Брата да их мало позабави:
Мудри сате,
Сунчев Брате,
причај што!
Причај шта
на зем љи рад и4
сад а ко!5
Зам ис ли се једноок и див па им исп рич а шта се по Азији рад и док је код
нас ноћ.
Тик а-так а-так!
Преко Црног Мора,
у Азији чак,
ускоро ће зора.
Кинези су, знај,
већ поп ил и чај.
У зем љи Јапана
као усред дана
трк а је и вик а.
Тик а-так а-тик а!
Сунчев Брат је мис лио да ће ово бит и дос та, али остал и заг раје:
– Каж и нам како је сад на острвима азијс ким!
Једноок и див, шта ће куд ће, нас тави:
На острву Јави
данак се већ плави,
и учитељ сео,
рач ун отпочео,
проп ит ује ђак а.
Тик а-так а-так а!
Али свуд је исти
мал и дечји свет,
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ђак очице буљи,
не зна: пет и пет.
И у целом свет у
учитељ је љут,
скоч и иза стол а
па под иже прут.
Али зап итк ивању није било краја. Сирот и Сунчев Брат морао је да исп ри
ча шта се рад и на свима азијс ким острвима. Његовим друговима се нароч ито
свидело кад је говорио о Борнеу:
Зелен и Борнео
од сунца је врео,
и мајм унс ки род
већ је буд ан цео,
по гранама скаче,
траж и как ав плод.
И таман је хтео мало да се одмори а они пович у:
– А у Аустрал ији причај шта се рад и!
Срећом је стари часовн ик знао шта у сваком кут у зем ље бива па им је задо
вољио радозналост:
То не знате зар?
Сад су змијс ки цар
и зли његов брат
објавил и рат
једноме зверињу
из Аустрал ије.
И сад а све змије
пут ују у бој,
и отровне стреле
собом су понеле.
А изнад праш ума
пече сунца зрак а.
Тик а-так а-так а!
Пос ле овога је дош ла на ред Америк а. Огромно око Сунчевог Брата се ра
дос но сјајило, чин ило се да оног трен утк а јас но вид и све о чем у говори:
Сад у Америц и
подне се већ сјаји,
од врућ ине страш но
вич у папагаји.
Кроз пољане јури
лудо брзи воз,
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у час у ће прећ и
Америк у скроз.
Маш инама људ и
по пољима ору,
маш инама сеју,
њима сек у гору.
Најзад није ни чек ао да га питају о Африц и, већ им је тајанс твен им гласом
предс тавио6 њен у слик у у ноћ и:
У праш ум и дубокој
слонови воде коло сад,
коловођа, слон ић млад,
обук ао кап ут жут,
исп ред свију крч и пут.
У праш ум и дубокој
пошао у шетњу лав
и повео чопор сав,
прол ама се њина рик а.
Так а-тик а!
Кам ил а кроз пус ту мил и,
хрч у7 глас но крокод ил и,
месец све то8 слик а.
Так а-тик а-тик а!9
Пос ле овога су почел и сви тихо, тихо куцк ат и, као да разм иш љају о ономе
што им је испричао Сунчев Брат. Тако нис у ни приметил и кад је сван уло и вел и
ки прозор излога се зап лавио. Из снова их је тргао глас часовника пред вратима:
– Прен ите се! Дан је већ на крововима, сад ће ући и код вас.
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Мрак у школи

С

уботом пос ле подне првац и су имал и врло теж ак распоред: читање, пис а
ње па веронау к у. Писање су смат рал и скоро за најтеже. Перо мораш држ а
ти прав илно, дес ну рук у пол ож ит и на клуп у, лев у спус тит и уза се; не смеш
много умак ат и, не смеш пок рм ач ит и. Па ни читањ е није било лако. Слов а су
лич ил а једно на друго, играл а пред очима и тако се теш ко срицал а. Зато су деца
прижељк ивал а увек да се штогод необично дес и па да иду кућ и.
Тако је и прош ле суботе било. У двориш ту је сијало меко октобарс ко сун
це, жут о лиш ће се вес ел о играл о двориш тем. Већ је двад ес ет мин ут а1 бил о
пред почетак првог часа, а учитељ првог разред а ник ако да дође. Мал ишан има
то уосталом и није било тако неп ријатно. Они се чак пох ватају у коло и запева
ју слож но:
Баш би добро било,
добро било баш,
да не дође данас
учитељч ић наш.
Да не дође учитељ,
свак би од нас2 волео,
да нам поздрав пошаље
како се разболео;
како га је мало
заболело грло.
Свак би од нас3 волео,4
волео би врло.
Да, али на врата 5 учитељ баш тад а уђе у двориш те и зач уђено зас та кад чу
шта мал ишан и певају. Срећом био је добар, а и по иск уству знао да деца не желе6
зло, него би хтел а да себе који час ослободе школе. Да их не би постидео, и он се
с њима ухват и у коло и тако још једном заједно отпевају ту песму и оду на час.
Зач удо је читање тога дана било необично лако. Деца су ваљда боље пазил а,
а и учитељ је с више стрп љења исп рављао пог реш ке. Па ипак пред крај7 часа ма
лишан и се заморе и стан у опет желет и да се штогод дес и што ће им прек ин ут и
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рад. Могао би, на пример, 8 да се промен и распоред па да имају два часа гимна
стике, или да их учитељ поведе у зверињак или да се сијал ице пок варе па да буде
мрак. Ово им се нароч ито свиде и9 на идућем одмору почн у прижељк иват и:
Баш би лепо било
сијал ице да се
наједном погасе.
Глава нам је пуна,
знања нам је сита,
нек а дође мрак.
Не може се више,
не може да чита.
Баш би добро било
сијал ице све
да сад прегоре.
Руке су нам уморне,
писал и смо сувише,
нек а падне мрак.
Не може се више,
не може да пише.
Чуо је ово мрак што живи у гудури па се много обрадовао што га деца тако
воле. Његова многобројна10 деца још су тврдо спавал а по својим јамама и пећ и
нама, јер су целе ноћ и бил а будна. Мрак узе прут, зађе кроз гудуру па дод ирују
ћи их сас вим лако избуд и их. Са свих страна пок уљају мракова деца, слична ме
хурим а и слеп им мишев им а. Бил а су нер аспол ож ен а и љут а што их је отац
разбуд ио пре времена. Без обзира на то он им строго заповед и:
Хватајте се, мрац и,
за руке, за крил а,
повед ите кол а.
Тамо у даљин и
она кућа бел а
основна је школ а.
Чујем већ од подне
вич у нас и зову
да дођемо ђац и.
За руке, за крил а,
нек а буду мрачн и
собе и сок ац и.
Деца се пох ватају за крил а па као црн и рој прхн у према школ и. Али како та
мо прис пеј у, сијал ице се упале, те ђац им а није много вредело што је мрак до
школе стигао. Гледал и су његово црно лице како вири кроз прозор, његов тавн и
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прст како лупк а да му се отвори, али светлост је у учион иц и бљеш тал а11 и мо
рало је и даље да се пише. Тад а се мрак сет и шта треба да урад и. Попе се брзо
на таван и пресече елект ричн у жиц у па како је пресече заповед и својој дец и:
Хватајте се чврс то
за руке, за крил а,
да би школ а цел а
што мрачн ија бил а.
Јуришајмо сви
сад а лак им скоком,
нек а се не вид и
12
ни прс та12 пред оком.
У тај час цел а школ а пос та мрачна као пећ ина. И не само школ а већ и дво
риш те и околне улице. Зидови учион ице првог разред а бех у тако црн и, да се
није распоз нав ал о где стоји табла. Није се могло у тој там и вид ет и ни где је
учитељ. Мал ишан и се тад а прес траве. Јес те, звал и су мрак, али нис у знал и да је
тол ико црн и страшан. Волел и би сад да три год ине без прес танк а пиш у, само
да мрак оде из учион ице. Смеђи дечак из прве клупе зап лак а:
Учитељу, јао,
мрак је страшан пао.
Из шуме ће сад а
дојурит и вуц и,
с тавана ће црн и
слетет и бау ц и,
из рупа ће својих
излетет и миш и.
А девојч ица из друге клупе зајеца:
Учитељу, јао,
кад би ми прст дао,
кад би сад а13 близу
украј мене стао,
кад би причом хтео
да забав љаш нас,
да у гус том мрак у
твој чујемо глас.
Зас меја се из свег грл а добри, стари учитељ, па им поче причат и неш то ве
село. Од његовог глас а у учион иц и пос тајаше светлије и мал ишане мало-пома
ло страх прођ е. И тако је то све трајал о док мајс тор није опет зав ез ао елек
тричне жице на таван у и светлост се опет упал ил а. А тад а је већ било време да
иду кућама.
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Дечја соба

И

мал и нек и људ и два дечака и две девојчице који су им задавал и много брига:
имал и су шта да једу, а нис у хтел и јес ти; и имал и су на шта да легн у, а нис у
ник ад хтел и на време спават и. Друга, суседс ка дец а су штрк љал а као кук уруз
из воде и руменел а се,1 а ови мал ишан и су бивал и све блеђи и као да су се, уме
сто да рас ту, с дана на дан смањивал и. Што год би им мат и укувал а, нал азил и
би му мане: или би било прес латко, или прес лано или тврдо. А кад би дош ло
време спавању, по читав час их је требало јурит и па да пођу у кревет.
Доч ује за ову разм ажен у дец у нек и пат уљ ак што је тад а био с пут уј ућ им
цирк усом у том граду па му буде жао, јер је предвиђао как ва судбина чек а так ву
дец у. Зато не буде лењ2 већ узме одс ус тво3 некол ико дана, па оде у шум у где су
живел и његови рођац и,4 друг и пат уљц и, 5 и исп рич а им о разм аженој дец и за
мол ивш и их да је спас у.
Једног вечера убрзо пос ле тога род итељи по обичају одведу деч иц у на спа
вање и сачекају да је6 сан ухват и па7 изађу на прстима из собе. Деца су се,8 међу
тим,9 прет варал а да су заспал а, па пос ле некол ико часова10 поскач у из постеље11
и стан у се играт и жмурке.12 Утом се у соби створи нек и човеч уљ ак седе браде
па ухват и једног од дечак а за рук у рек авш и:
Не хтеднеш ли
спават и,
остаћеш пат уљак,
мален човеч уљак
и кад будеш стар.
Биће као сламке
руч ице ти танке,
нож ице малене,13
биће к’о у мене
и кад будеш стар.
Деца се радознало окупе око тога мајуш ног старца, а он нас тави:
Једном сам вам и14 ја
био двап ут већ и
него што сам сад.
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Ко15 ви,16 ни ја тад
нисам хтео јес ти,
нисам хтео лећ и,
и пос танем мален
као што сам сад.
Деца су га једно време зач уђено глед ал а па се пол ако стан у враћат и у своје
пос теље. Старч ић још мало пос тоји па га наједном нес таде17 као да је у зем љу
пропао. Мал ишан и18 брзо пос ле тога18 пос пе,19 јер се нис у по пос тељама вртел и
ни разговарал и.
Сут рад ан, 20 кад би време ручк у и кад мат и, љута што дец а изволевај у, иза
21
ђе из трпезарије, појави се опет исти сед и човеч уљак и стаде причат и:
Јес ти ни ја нисам хтео,
пас уљ22 ми је био врео,
спанаћ ми је био љут,
куп ус ми је био слан,
а кељ опет одвећ жут.
Рад ио је свак и дан
мам ин прут,
крж љао сам свак и дан.
Деца га опет опколе, а он нас тави да савет ује:
Кад а не би јеле,
и травке би свеле,
свел и би кромп ири.
Ручају и мрави,
ручају и пчеле
и бел и лепт ири,
и бубе за ручак
баш су сад а селе.
Пос ле овога човеч уљк а нес таде, 23 а деца се врате за сто и поједу до пос лед
ње мрвице.
Некол ико су дана тако бил а пос луш на, а пос ле почне иста пес ма: опет ста
ну да скач у из пос теља кад род итељи изађу и да нал азе мане јелу. Зато се опет
јави нови човеч уљак и,24 заг рл ивш и једног од дечак а,25 рече му:
Не хтеднеш ли
спават и,
прет ворићеш ти се
једном из дечак а
у малено зрно
проса или мак а.
А пос ле приђе девојч ицама па им узе говорит и:
Нећете ли
спават и,
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прет ворићете се
ви из девојч ица
у сноп чиод ица.
Утом упаде однек уд у собу читава чета мал их људ и, пох вата се у коло и под
скак ујућ и 26 око деце,27 запева:
Ми смо криви што смо мал и,
ник ад нис мо ми зас пал и
док нас нис у пред сан тук ли.
Ми смо криви што смо суви,
28
чин ил и смо ми се28 глуви
кад су нас на ручак звал и.
Ми смо криви што смо мал и,
ми смо бил и неваљал и,
па смо сад пат уљц и
ситн и човеч уљц и.
Мал ишан и се сад а озбиљно уплаше да не остан у целога живота мал и, па,
како је већ ноћ бил а, пој уре на спав ање. Да би им сан што боље утврд ил и, па
туљц и се окупе око њихових узглав ља, па својим благ им старачк им гласом за
шуморише:29
У сну рас ту брд а,
план ине и реке,
у сну небо рас те
и шуме далеке.
У сну рас ту звери,
у сну лепт ир рас те,
у сну рас ту врапц и
и малене лас те.
У сну рас ту звезде
и цвеће и трава,
и детенце рас те
кад а слатко спава. 30
Да ли су пат уљц и пос ле овога отиш ли или су још остал и у дечјој соби31 бог32
би знао, тек једном се дечак у учин и како га они вук у за ноге и руке говорећ и:
Вуц имо га за нож ице,
вуц имо за руч ице
нек а нам порас те,
нек 33 нам буде леп.
Вук ли смо за крил а
сен ице и лас те
и зеца за реп.
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Девојч иц и34 се опет прич ин и како их вук у за нос иће шалећ и се:
Вуц имо их за прс тиће,
вуц имо их за нос иће,
нек а нам порас ту.
Ход ал и смо кроз рос иц у
и вук ли смо за кос иц у
цветове и траву.
Пат уљц и су пох ађал и ове размажене мал ишане све док их нис у поп равил и.
Кроз год ин у дана они су јел и већ све што се изнесе на сто и сам и јед ва чек ал и
да иду на спав ањ е. Зат о, разу ме се, на вел ик у радост род ит ељ а и пат уљ ак а, 34
свако од деце порас те за три под лан ице и зарумен и се као и остал а добра деца.
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алеко су унуч ић и исп рат ил и бак у и кравиц у, чак до сеос ког раск рш ћа. Те
шко им је било растат и се од баке и један јед ин и дан, а још теже од кравице,
јер су знал и да је неће ник ад више видет и: бак а ју је гон ил а на сајам у оближ њи
град да је прод а. Јед ина им је утех а бил а што је бак а обећал а да ће им за новце
добивене за кравиц у куп ит и нешто лепо на сајм у. На раск рш ћу бак а је зас тал а,
унуч ић и јој, по сеос ком обичају, пољубил и рук у, кравица мукн ул а туж но неко
лико пута и пош ла низ излокан и сеоски пут застајк ујућ и узг ред да ишч упа који
стручак траве око јарка. Кад су већ стигле до савијутка, деца им довикн у:
Бако, не заборави,
кад прод аш кравиц у,
куп и нам как ву
леп у справиц у!
Зат им су се деца пол ако врат ил а кућ и, пошто су још једном с брд а углед ал а
путн ице како зам ич у у шум у. Старица се још једном осврн ул а, махн ул а руком,
па так ла краву врхом танког врбовог прута, да би је опомен ул а да треба журит и.
Кад су стигле на сајам, тамо је већ било дос та и друг их сељак а са својом го
вед и, која је нешто, нејас но људ има, међу собом разговарал а. Сточарс ки тргов
ци су ишли од једног до другог говечета, лупк ал и свако руком по бедрима и за
брин ут о одб рој ав ал и сељ ац им а нов ац. Бак ин а крав иц а, истин а, ниј е бил а
угојена, али се и за њу ускоро нађе купац, јер је сирота старица даде испод цене,
само да би је прод ал а. При рас танк у је заг рл и око врата, као да је људс ки створ,
и ко зна кол ико би тако остал а1 да нес трп љиви купац сурово не отрже живин
че,2 смат рајућ и да је старица, 3 прод авш и га,4 изг убил а и право да га се више до
тиче. Како је на трг у гуж ва бил а вел ика, она их зат им брзо изг уби из вида и пође
да куп ује ствари због којих је краву морал а прод ат и.
Куп ивш и пот ребе за кућу, 5 пође с торбом на леђим а по трг у, да пот раж и
што и за дец у. Вос кари су нуд ил и шарена срца од кол ача, баш тован и лубен ице,
али то се могло куп ит и и на црк веном сеос ком сабору, те она пође да нађе што
лепше, чврс то држећ и рубац у који је завезал а бил а остатак новца. Око стрел и
шта се чет ил и млад ић и и пуц ал и у неке црне кругове. На другом крај у је свет
нат иц ао кот уров е на боце с кракером. Ниш та се ту није могло наћ и за дец у.
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Утом доле на дну сајм иш та спази она где се дец а чете око неке шарене шат ре.
Нек и сув човек вик ао је пром ук лим гласом:
Ход ите, децо, ход ите, ђац и,
овде се прод ају лутке, пајац и,
још ћете наћ и алву, бомбоне,
пуш чице, балоне.
Све ћете наћ и, децо, код мене.
Стариц а се прим аче шат ри око које је леп рш ал о безб рој нек их лаг ан их
лопт и свих боја. Ник ад у живот у тако неш то није видел а па и она као дете за
див љено стаде крај те прод авн ице. Човек је међут им нас тав љао да нуд и:
Балон и, балон и, гле, како се црвене,
жуте и плаве;
гле, како рас ту већ и од главе,
гле, како лете к’о авион и.
Балон и, балон и!
Притом је узимао неке врећ ице и дувао у њих док не би нарас ле као мехови,
те их вешао о танком конц у да леп ршај у око шат ре. Углед авш и како их стари
ца зад ив љено мот ри, погод и њен у жељу, па на њене очи надува јед ан жут балон
говорећ и:
Ево, ево, балон, бако,
понес и га за унуке.
Надува се врло лако,
ето, тако, без по муке.
Бак а узе и тај и још јед ан исте боје, да се унуч ић и не би свађал и, плат ивш и
их, разу ме се, много скуп ље него остал и, јер не умеде пред трговцем да сак рије
кол ико јој се свиде. Иако јој је он саветовао да их нос и ненадувене, 6 стариц а,7
бојећ и се да то неће умет и сама код куће учин ит и, понесе их тако нем ирне, за
везане танк им конч ићем. Деца по градс ким улицама су јој се због тога смејал а,
али она то и не примет и, занет а срач ун ав ањ ем трош ка у граду и мис лим а на
унуч иће, којима је нос ил а тако необичан дар. Ускоро изађе из градс ких улица
и зађе на крив уд аве пољс ке стазе и сеос ке путеве. Рук а јој се сиротој умори од
држ ањ а конч ић а којим су балон и бил и привез ан и па да би се мало одморил а,
веза конч иће за рубац у који је бил а замотал а преос тал и новац и стави рубац у
џеп на прегачи. Тако су сад балони око ње слободно лепршал и, а она је још могла
усп ут брат и лековито биље.
Док се она тако зам иш љено саг ибал а тражећ и хајдуч иц у и кич иц у, наи ђу
иза брда два друга вет ра, Крилко и Вилко. Вилко први угледа бак у и један балон,
па ће рећ и друг у:
Глед ај тамо, Крилко,
на ливадс ком пут у
ону лопт у лак у
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као сунце жут у
што леп рша везана
о бак ином скут у.
На то ће Крилко нес таш но:
Две су тамо лопт ице,
неразумна главо.
Што ћемо се играт и
кроз небес ко поље
прос трано и плаво!
Бак а је и даље зам иш љено гег уцал а стазом, а њих двојица8 се устреме, отм у
јој балоне из џепа и побегн у с њима под облаке. Новац завезан у рупц у био је па
пирн и, те и њега однеше заједно с рупцем, а бака оста на ливад и запомаж ућ и:
Шта ћу туж на,
ојађен ица.
Шта ће ми рећ и
код куће деч ица
кад дођем нат раг
без новца и кравице,
без икак ве лепе
за дец у справице.
Крилко и Вилко су мало марил и за њен у туг у. Односећ и балоне нек уд да
леко, на сав глас су певал и:
Баш нас брига
баш нас брига9
што бак ица сад се љут и:
лопте су нам к’о зрак лаке,
жуте као месец жут и.
Играл и су се тако до саме вечери, али и њихов ој радос ти дође крај. Баш
кад је бак а уморна стигла кућ и и сел а на камен пред вратн ицама не смејућ и да
се помол и пред укућан има и без краве и без новца, углед а она како се Крилко и
Вилко играј у балон им а изн ад шуме у којој су дец а куп ил а сув арке. Мад а10 је
врло уморна бил а, пож ури она тамо да их мол и да јој бар рубац с новцем врате,
а балон и им на част. Кад а већ изнемогла стиже до шуме, чу како се дец а радо
сно ишч уђавају:
Шта је ово, бого11 мил и,
што су вет ри на гранч иц у
обес ил и!
Њене радос ти кад углед а како су се конц и којима су бил и привезан и бало
ни и рубац запетљал и око букове гране!12 Крилко и Вилко залуд пок ушавају да
балоне отк ин у, а деца се пок уп ил а, па се чудом чуде. Бака,13 сва срећна, отпетља
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балоне с гране, одвеза с њих рубац с новцем, па не смејућ и да призна дец и да су
јој вет рови бил и отел и балоне, рече како их је бил а она по Крилк у и Вилк у по
слал а, да се не би сама муч ил а да их нос и и да би пре стигла.14 Тек пос ле год ин у
дана,15 ваљд а,16 усуд и се она да призна праву истин у, и то само својим унуч ић и
ма. Само ништа јој не вред и што ово таји. Крилко и Вилко причају коме стигн у,
па сам тако и ја дознал а.
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Риба возарица

И

ма у мом родном крају повел ик а рек а пуна ракова, жаба и друг их, људ има
непознат их становн ик а воде. Деца ће сад рећ и да је то сас вим обично и да
не вред и о томе1 причат и прич у. Али пол ако, нис те чул и све. Живел а је у нашој
рец и и нек а риба кој у ник ад 2 нико3 није 4 видео, али чији глас смо мног и чул и.
Она је становал а у најш ирем и најдубљем виру и бавил а се возарс ким занатом:
бил а је5 нека врста чамџ ије. Како6 се река често узбуркавал а7 и разл ивал а, брвна
ни мос тови се нис у могли на њој одрж ат и и ко год би хтео у град или с једне на
друг у обалу морао је чамцем. Чамц и су стајал и испод старе врбе, привезан и не
ким невид љивим ужет има за дно, где је живел а риба возарица. Обичај је био да
путник дође до ове врбе, или ако је на другој обал и да стане наспрам8 ње, да баци
сребрн у париц у у воду и да рекне:
Рибице возарице,
ево теби парице,
чамцем ме превези.
Тад а би се јед ан од чамаца зан их ао, пришао уз сам у обалу, путн ик би ушао
и воз ариц а би га прев ез ла где треба служећ и се ваљд а как вим подводн им ве
слима, јер чамац је пловио без икак вих вид љивих весал а.
Деца су, верујем, радознал а и упитаће: зашто је путн ик морао да баца у воду
сребрн и новч ић и отк ад је риба почел а да се бави воз арс ким занатом. Али то
вам не умем објас нит и; што не знам, не знам, причаћу 9 само оно чега се из де
тињс тва сећам и што сам својим очима видел а.
Тако је, дак ле, она превозил а свакога ко би у воду убац ио сребрн и новч ић.
Бил а је, морам признат и, врло строга: кад би које дете украло од род итеља но
вац па хтело из бес а да се воз а реком, ник ад му није жељу исп ун ил а, нит и је
новч ић враћ ал а. Хтел а је веров атно тиме да оду ч и мал иш ане од крађе. Исто
тако није волел а да јој се заповед а; није било довољно да јој неко за вож њу пла
ти, требало је и да умиљато, лепо замол и, па тек онд а да га превезе.
Једном је нек а разм ажен а дев ојч иц а дош ла на обалу па бац ивш и нов ац у
воду рек ла:
Рибице возарице,
ево теби парице,
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брже чамац дреш и,
превези ме преко.
На то се чуо рибин глас ић из воде:
Сад баш дец у хран им,
поп ричек ај мало,
нес трп љива секо.10
Разм ажен а девојч иц а, чије су све жељ е род итељи веров атно исп уњ ав ал и
чим их иск аже, бес но луп и ногом о зем љу па рече:
Брже11 кад ти кажем!
Ја због твоје деч ице
нећу, лена12 рибице,
вож њу да одл ажем.
Мис лил а је ваљд а да ће се риба преп ас ти па брже боље13 привес ти чам ац
обал и; али кад а то девојч иц а рече и луп и онако љут ито ногом, чамац отп лови
далеко, до нас ред14 реке, и тамо стаде. Залуд је девојч ица довик ивал а, плак ал а,
љут ил а се: новч ић је изг убил а, а није се возил а.15 Зато је пос ле увек, кад16 је хте
ла чамац, пазил а да возариц у не увред и.
Једном је опет један наш друг, ђачић другог разреда, хтео да је обмане. Вози
ло му се, а није имао сребрног новч ић а, већ нек и стари грош. Пошавш и с гро
шем у џеп у рече свом друг у:
Зар рибица
луд а зна
шта је пара
сребрна!
Грош ић риби
даћу ја.
Шта рибица
луд а зна!
Дошавш и до старе врбе бац и грош у воду па рече:
Рибице возарице,
ево теби парице,
праве17 сребрне,
одреш и ми чамч иће.
На те реч и чамац се примаче обал и, на вел ико чудо дечаковог друга који је
тврд ио да рибу не може нико преварит и. Ђач ић сав весео скоч и у чамац и оти
ште се на воду, маш ућ и друг у на обал и готово чик ајућ и. Али му је радост бил а
кратког века: вода се стаде у том час у тако страшно таласати, да се дечак у чамц у
јед ва одрж авао. Чин ило се да ће га набујал а вод а прог утат и. Он стаде запома
гат и; друг му уплашен отрча те зовн у млинара, који зап лива у тал асе и спасе га.
И то му је пос ле било запамет, никада више није пок ушавао никога да обмане.
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Међут им, кол ико год је прем а рђавим а бил а строга, тол ико је блага бил а
према добрима и сиромаш нима. Неког старог сељак а с пуно деце, који је имао
једн у јед ин у њивиц у крај њене обале и ту се бавио гајењем поврћа, тако чес то
је бесп латно превез ла. Он само дође на обалу, под врбу, и замол и.18
Рибице,19 возарице,
баштован сам ја ти,
пук и сиромашак;
у град данас нос им
да прод ајем грашак.
Превези ме, рибице,
Бог нек а ти плат и!
Возарица је, разу ме се, знал а да сељак не лаже, да збиља нема у кућ и скоро
ничега и зато му је помагал а.
И није само према њем у добра бил а. Једном је дошао на обалу нек и дечак
кога ник ад очима није видел а, чак из другог сел а, и замол ио је:
Рибице возарице,
бил а шаран, бил а гргеч,
бил а смуђ,20 бил а сом,21
превези ме, рибице,
22
очинс ки сам морао
да оставим дом.22
Рибице возарице,
бил а гргеч, бил а шаран,
бил а сом, бил а смуђ,
превези ме, рибице,
у свет ја се,
спремам туђ.23
23

Иако је тога дана време сван уло рђаво и теш ко било возит и, она је одм ах
чамац примак ла обал и и превез ла га не тражећ и ник ак ве наг раде.
Ових дан а чујем да је та доб ра и муд ра рибиц а угин ул а. Становн иц и из
окол ине примет е да се нико више из воде не одзив а, да се чам ац не прим иче
обал и ни кад најлепше мол иш, ни најновију сребрн у париц у24 бац иш у вир под
врбу. Сви су због њене смрт и бил и врло туж ни, а нароч ито дец а. Зато се дуго
нико није хтео прим ит и за возара и тек недавно, веле, пристане онај сиромашак
баштован да се прим и возарског пос ла, мож да на усрдн у молбу сељак а, а мож да
му је и возарица то у аманет оставил а.
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у цветној кројачници

Ј

едне год ине бил а се зим а много одуж ил а. Биљ е под зем љом неп рес тано је
очек ивало да га сунце позове да никне. Кук урек је стално буљио очи неће ли
се нек и знак1 пробит и до пом рч ине и оглас ит и да се пролеће ближ и; и неп ре
стано ослуш кив ао неће ли чут и онај свеж и шум поток а набујалог од снеж ни
це. 2 И једног дана му се збиља учин и да му с дес не стране неш то снаж но хуји.
Тад а он пробуд и 3своју суседу, 3 бабино уво, па је4 замол и:
Уванце, уванце,
бабино уванце,
тако ти здрав ља,
ослуш ни да ли се
горе на зем љи
пролеће јав ља.
Бабино уво се испе на прс те, нађе нек у пукот ин у у зем љи и прот ури своју
румен у ушну шкољк у напоље, да боље чује шта се горе на свет у догађа. Ослушну
тако некол ико трен утака, па се опет спусти у помрчин у зем ље и јави кук урек у:
Кук урече,
брате по гори,
на зем љи све се смеје и ори,
вет рови у своје дувају трубе,
поток жубори,
гране с гранама глас но се љубе.
Јав ивш и то кук урек у, бабино уво се опет помол и на зем љу да ослуш кује
глас ове пролећ а, а кук урек, сав радос тан, јави својим сус ед им а, 5 првим про
лећн им6 травама, чије је корење већ било пуно сокова:
Црвено
бабино уво
сад а ми, сес тре, рече:
напољу пес ма тече,
радос но кап љу стреје,
птица се на гран и смеје.
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Глас оде тако од уста до уста и за некол ико дан а све шумс ко подз ем ље је
знало да се пролеће ближ и. Подземн и путн иц и, крт ица и мрав, могли су чут и у
сваком сплет у жил а, крај сваке набујале семенке, радос но дошаптавање:
Црвено
бабино уво
ослуш нуло је јуче
шта се на зем љи рад и:
са вод а лед већ пуче,
и грохотом се, вел и,
смеје наш поток млад и.
Тако та вест стиже и до вис ибаба. Како је обич ај влад ао да оне прв е по
здраве пролеће својим неж ним мирисом, стан у се журно спремат и да их ко не
претекне. Хаљин ице и обућу већ су имале, само им је требало што за глав у, да
се зак лоне од сунца. Зато замоле своју бак у, најс тарију вис ибабу:
Шиј нам, бако, кап ице,
од танане свиле,7
Шиј што брже, како бис мо
прве горе биле.
Нек а буду бел ичас те
и нал ик на звонца,
и са мало руж ичас тог
навези их конца.
Стара вис ибаба брзо пок роји8 кап ице, па даде свакој да свој у шије и везе,
те тако буду брзо готове. Оден увш и се, изађу напоље, али се убрзо врате, јер је
на зем љи било још дос та хладно. Ипак су биле радос не што су оне прве пос ле
бабиног ува углед але сунце.
На другом крају шуме крај поток а живеле су сасе. Чим чују од кук урек а да
се пролеће ближ и, пожеле да час пре9 помоле и оне нос на чист ваздух па нес тр
пљиво салете своју мајк у:
Не треба нам обућ ица,
не треба нам хаљин ица,
шеш ириће дај нам само,
хтеле бис мо да глед амо
како снег се топ и с њива,
и поток се плах разл ива.
Њих није било, срећом, много и брзо их мат и опрем и па пош ље да пос ма
трај у дол азак пролећа. Међут им старој јагорчевин и је теш ко било да најам и10
нових шеш ира безбројн им својим кћерима. Све друго им је, истина, било гото
во, али је шеш ире било најтеже правит и и зато је пос ао споро одм иц ао. Зато
она најм и некол ико кројач иц а да јој помогн у, да јој кћери не би зак ас ниле на
пролећн у11 свечаност. Трчал а је од једне до друге и бодрил а их:
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Брже, брже, кројач ице,
пок ројте12 ми шеш ириће
за сто мојих кћери.
Нек а једна броји,
нек а друга кроји,
нек а трећа мери.
Брже, брже, кројач ице,
пок ројте13 ми шеш ириће
све у истој боји,
да им лепо стоји,
да се још са пута
вид и боја жута.
Два-три дана пос ле овога укаж у се на бусењу сазвеж ђа јагорчевине, све у
новим жут им шеш ирима, да су се птице морале чуд ит и у којој су их рад ион иц и
тако много нак уповале.
Тога пролећа су се љубич ице14 биле нек ако успавале, кад их изненад а про
буд и жагор вод а и ужурбаност у шумс ком подзем љу. Примете оне да је готово
сав свет изм ил ио на зем љу, па се преп адн у да много не зак ас не и почн у једн а
друг у ужурбават и:
Брже, сес тре, чеш љајмо се,
умивајмо лице.
Свет ће рећ и пролеће је,
а спавају лен ивице,15
плаве љубич ице.
Не дајмо да
сви се друг и
пре на зем љи јаве.
Свет ће рећ и:
све се буд и,
а спавају
16
љубич ице плаве.
Умивши се, повежу се оне која белом, која плавом марамом па истрче напоље17
шћућуривш и се17 стид љиво под нек им сувим жбуном и пос мат рајућ и18 шта се у
шуми догађа. Ту чуше где се цвеће диви једно другом. Јагорчевине су ласкале сасама:
Како вам је, другарице,
прек рас но одело,
као снег је бело.
А сасе су им узвраћале:
И у вас су, другарице,
леп и шеш ирић и,
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од лепоте прос то
не сме вам се прић и.
У другом крају кук урец и су се дивил и вис ибабама:
Много нам се свиђају
ваше капе нове.
Како се та свил а,
од које су, зове?
Вис ибабе опет нис у могле да се наглед ају бабиног ува па су га питале:
Суседе, како се
лепо румен ите!
Зацело одавно
на сунц у стојите?
Тек око подне сви примете љубич ице па их обас пу радос ним клицањем:
Гле, стид љивих
љубица,19
умотале лица
и мараме плаве.
Гле, скромн ица,
лепот ица,
тек су сад а
сет иле се
на свет да се јаве.
А све је то из прик рајк а слушало црвено бабино уво и уживало.
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Чобанин пчела

Б

ио у старо време нек и сиромашан дечак, без оца и мајке. Остављен сам себи,
пође у свет да траж и рад а.1 Обиђе преко2 десет сел а, нигде пос ла. Тек 3 се у
дес етом зас еок у прохте 4 неком богаташ у 5 што је имао пос ебн а чобан ин а и за
говед а и за овце и за свиње 6 – 7да најм у чобан ина и својим пчел ам а. Он рекне
деч ак у: ако се поу з дав а да може чув ат и пет ројев а8 пчел а, а да ниједне јед ине
не изг уби, прим иће га у службу. Деч ак прис тане не мис лећ и много, јер је већ
био мал аксао од глад и и лутања.
Тек кад изиђе са својим крил ат им стадом на ливаду, увиде у как ву је теш ку
погодбу ступ ио. За трен ока9 му се нек и ројеви изг убе у шум и, друг и се заг њуре
у уцветалу траву, трећ и одлутају по воћњац има. Једне јед ине пчеле није видео10
близу себе.11 Утех а му је бил а само што је знао да се пчеле предвече12 и без чоба
нина враћају у своје кош нице, сем ако им се как во зло не догод и. Због тога не
предвиђеног зла газда га је и најм ио. Али13 како сач уват и тол ике живе, нем ирне
и још крил ате створове са две обичне људс ке руке.14
Видећ и га15 зам иш љена,16 ливадски се цветови сажале на мал ишана и почн у
га теш ит и:
Не туж и нам,17 чобан ине!
Ми све пчеле познајемо,18
све богазе знамо њине.
Ако која и залута,
ми ћемо је поврат ит и
с крива пута.
И шума му пон уд и своју помоћ:
Не19 брин и се,19 чобан ине!
Рој се пчел а 20 овде хвата 21
белој бук ви око врата,
старом храс ту око струк а,
брес ту око дуг их рукâ,
о рамен у младом клен у22
23
и јавору о колен у.
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Сунце се, међут им, пол ако пело на небо, биље је све снаж није мирис ало,
понек а пчел а би зукн ул а па се25 изг убил а. Уморан од ход ања, 26 чобан ин је сео26
крај поток а и утон уо у слушање жубора 27 и своју бриг у, а и отуд као да заг ргори
утешан глас:27
24

Чобан ине, туге дос та!
Ја ћу теби дат и мос та,
ја ћу теби дат и брод а 28
29
где је вод а
понајп лића, 30
пронаћ и ћеш30 изг убљеног
пчел ин ића.
Тако је дечаку свак нудио помоћ, али се он ипак31 кајао32 што се примио33 так ва
необична посла.33 Тек предвече се мало развесел и кад се пчеле34 у гомилама34 по
чеше враћати са паше својим кошницама. Сео је на прелаз крај пута и бројао их 35
једн у по једн у. 36Кад 37их је набројао преко38 некол ико хиљада,39 постале су ређе39
па је посао лакше ишао. Најзад су40 се тако проред иле40 да се на41 сто трен утака
само по једна јављала, док их није сасвим нестало. Дечак у страх у срач уна да их се
некол ико42 изг убило.43 Не смејући без њих газди на очи, пожал и се ливад и и замо
ли43 да му помогне. Истог часа је травка травци, цвет цвет у слао поруку:
Нес тало је сед ам пчел а,
свих сед ам из нашег сел а.
Нек ливадс ка звоне звонца,
44
зевал ице нек а викн у44
из свег гласа,
нек а рекне сас и саса,
а броћ броћу,
нек глас оде кроз самоћу.
Чобан ин замол и и шум у и поток да му, како су обећал и, помогн у, и мало је
пот рајало па су са свих страна стале стизат и вести о изг убљен им пчел ама. Прво
дојави јагорчевина:
Ево једне,45 опил а се
од мириса беле сасе,
па не може да понесе
ведро мед а што је збрал а46
на ливад и,47 пчел а мал а.
Дечак48 пој ури према томе глас у и пронађе пчел иц у под сасом па је под иг
не себи на раме,49 ослуш куј ућ и неће ли се још ко јав ит и. Тад а дов икн у нек и
водоземац:
Ево једне крај поток а,
скутове је оквас ил а
и рук аве до рамена50
кад је хладн у воду пил а
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па не може да се вине
у вис ине.
Чобанин и њу у трен ока пронађе па је дигне себи на друго раме51 појуривши
према пчел и што је звал а однек уд из шуме:
Напале ме љуте осе,
љуте осе и стрш љен и,
хоће мед да узму мен и,
да га својој кућ и носе.
Стигао је52 у прави час и одбран ио је од готована који су је бил и прес рел и
код неке шуп ље бук ве. Док је глед ао њу како весело лет и кућ и, зач ује опет пче
лиње дозивање.
Чобан ине, чобан ине,
избави ме, жив ми био,
пау к ме је заробио!
Он се осврне некол ико пута око себе и спази заробљен иц у у пау ковој мре
жи. Кад је одреш и и очис ти јој крил а од пау ч ине, и њу пус ти 53 кућ и. Остало му
је било само још три њих да нађе, али му о њима нико није ниш та јав љао. Тек у
зло доба 54 зач ује украј55 пута весело зујање:
Две су пчеле овде селе
да се мало провеселе
са попц има, бумбарима,
с муш ицама, обад има,
са потоком и са свима
који хоће да су с њима.
Али чим су га угледале,56 и оне су пож уриле у кошнице. Па ипак,57 није се де
чак враћао лака срца на очи газди: једне59 још није59 било на броју. Колена су му
се одсек ла60 кад га је у дворишту угледао с прутом у рукама, љутито,61 јер је,62 ве
роватно,63 већ био приметио да64 му све пчел иње стадо није стигло.64 65Требало је
још стотинак метара до вратница и дечак се колебао да ли да беж и или да храбро
стане пред газду, кад му се учин и као да се нек а пчел ица ту, сас вим близу, смеје
на свој пчел ињи нач ин. Бил а је то збиља нека врагол анка65 која се давно и давно
сакрил а дечак у у кап у и тек сад кад је видел а как ва му невоља прет и,66 јавил а се:
58

Под игла се цел а врева,
једн у пчелу траже,
а на кап у пчел а сел а,
неће да се каже.
Дечак брзо скиде кап у и, наравно, 67 нађе 68 нес таш ну бубиц у негде 68 за ру
бом. Није имао времена да је прекорева што га је тол ико муч ил а, 69 већ пој ури
с њом70 у двориш те.71 Вид евш и да је и пос ледњ а пчел а прон ађ ен а,72 газ да се
одобровољи и задрж а дечак а у служби.
Како се наш чобан ин73 провео и идућ их дана, причаћемо друг и пут.
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Месечев рођендан

С

ваке год ине, негде сред ином зиме, слави Месец свој рођенд ан. Кад зем љу
пред вече1 стегне мраз, почн у се иск уп љат и на небу2 Месечеви гос ти у све
чаном рух у: у огртач има смарагдове боје, у лак им румен им хаљинама, у велови
ма као од снеж них пах уљица, у одел има од златног брок ата. Што је мраз бивао
јач и, Месец је све више гос тију звао, чак и оне људс ком оку невид љиве звезде и
метеоре што небом лутају без куће и кућ ишта.
Кад а 3 му је био трибил ион ит и рођ енд ан, одлуч ио је да зовне на гоз бу и
звезде које се само једном у сто год ина јав љај у на небу, и звезде давно погас ле
које нико више није позивао, и само Сунце, мад а је знао да му оно и поред нај
боље воље, не може доћ и, јер у време кад Месец слави рођенд ан, оно мора на
другој стран и света да светли.
Чобан и су те ноћ и чит ал и исп ис ано свет лим Мес ечев им рукоп ис ом по
снеж ним план инама:
Сунце, вел ик и брате,
сврш и пос лове за дана,
па дођи да увел ичаш
сјај мога рођенд ана.
Сунце, вел ик и брате,
звезде се небом јате,
сазвеж ђа сва, планете;
доћ и ће ми у гос те
и најмање звездано дете.
На другом мес ту је писало:
Влаш ић и, момч ић и,
дођите ми у гос те
сва4 седморица,
играћемо, блис таћемо
док не сине зорица.
Пос ле овога је позвао звезде што се, отк ако је вечнос ти, возе на Вел ик им
и Мал им Кол има. За њих је позивн иц у исп исао на највиш им план инама Азије,
Америке и Европе. Није заборавио и5 вас ионс ке лепот ице, Вег у златне косе, ни
5
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Девиц у, 6 чије је лице имало сјај најбољег снега, ни добру благ у звезду кој у ми
назив амо Вечерњ ачом, а кој у мож да њене другарице зов у Крупноок а или За
миш љена. Њима трима је пос лао позив по једној од сребрн их птица што живе
у његовим шумама. Да би имале с ким да играју на његовој забави, позвао је ви
тезе: Марса, у руменом огртач у, и његове пријатеље Ориона и Сиријуса. Њима
је пос лао позивн ице прик ачене на сребрн им стрел ама. 5
6
И на наш Триглав бац ио је позивн иц у на којој6 је писало:
На игру ноћас мен и
дођите, метеори,
најлепша ће вас звезда
са небеса да двори.
Ви, звезде, што дол азите
једном у трис та лета,
дођите ми у пратњи
сунаца и комета.
Звао је тако, звао све редом, али је заборавио позват и Златно Просо, најма
њу звездиц у из звезданог племена Млечног Пута, која је сваког његовог рођен
дана бивал а играч у колу и без које се коло није могло повес ти.
Звез де су се, међут им, стале радос но спрем ат и за свеч аност, чеш љале су
светле косе и став љале у њих бисерне круне, вад иле7 из шкриња своје најлепше
хаљине а Марс, Орион и Сириј ус пас ал и су мачеве и огртал и се празничн им
дол амама. Све је то из прик рајк а глед ало Златно Просо и сузе рон ило. Оно је
још недељу дана ран ије било спрем ило своје светле ципел ице, што их је само о
Мес ечев ом рођенд ан у обув ало. Кад је племе Млечног Пут а пош ло на свеч а
ност, оно се сак рило под скут једне звезде и тако пош ло8 и оно, 8 да се Месец у,
ако уст реба, нађе у невољи.
Чим су се гости иск упил и, Месец је замол ио све гласове у васиони да заћуте
и некол ико часак а је умес то поздравне музике влад ал а тиш ина. Зат им су нас та
ле разне забаве: 9певал и су најм илозвучн ији вет рови,9 комете су бацале ват ро
мете, а јед ан је рец итовао омиљен у пес му:
Било једном дете неко
из пламена Млечног Пута
па се у свет отис нуло
да пролута.
Тако једне ноћ и светле
чак на зем љу доле пало.
Из племена Млечног Пута
било једном дете мало.
Спазил и га чобанч ић и
како пад а са вис ине
па у сус рет пот рчал и,
да у руке падне њине.
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Гости су дуго пљескал и рец итатору па се пос ле стал и спремат и за игру коју
је Месец требало да почне тачно у поноћ. Леп и бис тар као извор, позвао је он
гос те да се хватају:
Вечерњача до мене нек а стане,
а до ње седморо браће звездане,
па онд а Ивањс ка Руковет жута
и звезде девојке из Млечног Пута;
а до витеза Алдебарана10
румена звезда Шумс ка Рана
па сазвеж ђе јас но Бреза Звездана,
па до њих звезде даљног севера
па звезда крупна Дет иња Вера.
Позив ао је тако, позив ао редом све звезде северног и јуж ног неба, и11 све
славне и јед ва познате, па наједанп ут прет рн у и стаде: за који час је коло требало
да почне, а Златно Просо омаш ком није било позвано. Месец још више побле
ди, на јас ном лиц у му се указаше оне свакод невне боре. Необично узнем ирен,
попе се он још два коп ља у небо па позва што је могао глас није:
Где си, Просо, дете босо,
да поведеш са мном коло
небес има наоколо!
Златно Просо га је чуло одмах, али је увређено пус тило да га Месец викне
још некол ико пута па се тек онд а одазвало:
Ево мене, светли стриче!
Иако ме нис и звао,
на звездано дођох поље,
да вет рове слушам приче,
да уз тебе близу будем,
дође ли ти до невоље.
Цело се небо овесел и кад се Златно Просо одазва. Било12 је управо још само
часак до поноћ и, те чим се мал ишан ухват и13 у коло,13 Месец заи г ра пол ако, од
мерено, као да сву вечност има на расположењу. Играо је тако и певуш ио:
Тихо, звезде, газите,
ко14 да облак пут ује,
тихо, тихо, пазите
да нас зем ља15 не чује.
И док се горе славио Месечев рођендан, зем љу16 је све јаче стезао мраз, пре
бац ујућ и преко рек а ледене мос тове и прет варајућ и рас тиње у светле мачеве и
оштра бел а коп ља.
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кија вица у звериња ку1

Т

аман је зверињи лек ар, доктор Пиљак, легао пос ле ручк а да се одмара, кад 2
тел ефон зазвон и. Чув ар Зоолош ког врт а хитно га је 3 позив ао. Докт ор се
брзо спрем и,4 знајућ и да га зверч ице нес трп љиво очек ују. Понесе5 у торби 5 ле
кове и справе које су му могле бит и пот ребне. Усп ут се прес лишавао как ве све
болес ти мог у да буду код6 створења која7 се зову 8гмизавц и, водоземц и, птице и
зверке. 8 Међут им, како ступ и на врата зверињ ак а, погод и у чем у је ствар. Са
свих стран а се чуло кијање. Лавови су кијал и громоглас но да ти прс ну бубне
опне, док су се птице и гмизавц и јед ва чул и.
Чувар га9 прво одведе9 жабама:10 било их је много, зараза се нагло ширил а
и неке су већ крепавале. Доктор Пиљак се стаде благо шал ит и:
Жабице глупе,11 шта је11 то!
12
Гол их вас има увод и сто,12
13
а ко кија не сме ићи го!
Оне су све још израније познавале доктора14 Пиљака, који је, како се то каже,
био дом аћ и лек ар зверињ ак а,15 зат о му се слободно почеше16 једн а по једн а16
туж ит и:
Језик ми се суш и!
17
Бол и ме у гуш и!17
18
Ћи-ха, ћи-ха,18
19
пре дан-два19
назебла сам ја!
Доктор20 извуче из торбе кесиц у неког праш ка и прос у га у бару па им запо
вед и да све пос кач у21 унут ра и да се добро нап ливају по тој вод и и нап ију је се.
Како су22 прве њихове22 суседе биле роде, оде зат им и 23 њима 24 па заповед и да
стан у све болесне у ред, како би посао брже ишао.24 Оне одмах 25 извук у кљунове
из воде26 и послушно стан у27 како је казао,27 28па и оне једна за другом заг раје:28
Осећам се слаба
већ два дана цел а,
нек а мал а жаба
29
редњу ми донел а.29
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Да сав жабљак кија
ја нисам ни знал а, 30
па сам данас31 и ја 31
једн у прог утал а.
30

Доктор није имао времена да их свих двадесет сас луша и даде им32 руком
знак да ћуте па 33 изв ад и из торбе штрц аљк у и свакој у грло убризга лековите
течнос ти. 34 Чувар га 35пос ле тога одведе лијама. 35 36Бил а је свега једна болес на
и леж ал а у кавезу главе нас лоњен36 на предње шапе. И њој се Пиљак 37 38по свом
нач ин у, 38 благо, обрат и:
32

Наша тета-лија,
чин и ми се, кија?
Она се, сирот ица, на ове реч и и не помаче, 39 видело се да ју је добро стегло.
Тек кад а40 је чувар поглад и по леђима, јави се:
Отиш ла сам јуче
мало у походе
до суседе роде.
Сад ми се све спава
и бол и ме глава.
Доктор јој стави облог у на глав у и заповед и 41да се не миче са леж аја док је
главобоља сасвим не прође.41 Пос ле овога42 обиђе јазавца, 43свога љубимца, који
је иначе врло ретко боловао, па43 и њега пок уша да разгал и:
Шта је, јазо,
моја мазо,
шта то би?
Лија кија
па и ти?
Јаз ав ац прос то оживе кад а44 га виде. Чин ило му се да ће оздравит и од са
мог докторовог прис ус тва и прим ич ућ и се оград и, 45исп рича да је редњу добио
јуче разговарајућ и цео сат са лис ицом.45 Пиљак га весело пљес ну46 47по леђима,
где се жал ио на болове,47 па заповед и48 чувару да га добро49 измаже маш ћу про
тив кијавице.
Из мајм унс ког кавеза доп ре тад а вел ик а бук а и запомагање. Мајм ун и су у
бол ес ти бил и дос адн и и јед ан друг ом и сам и себи. Приближ ав ај ућ и 50 им се
доктор их чу како се свађају. Нек а ситна мајм ун ица је добац ивал а51 другој:
Шта ту стењеш, 52 драга,
није ти53 ни врага!
52

До ње се стари мајм ун дерао на свога сусед а:
Не 54кијај, забога, 54
мен и у нос право!
Та 55 то није здраво!
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Опазивш и доктора, 56 прит рча му и узе 57се кревељит и на мајм унс ки:57
Свуд у зверињак у58
влад а кијавица:
59
у нашем кавезу, 59
код жаба и птица,
назебао рис,
пром ук ао лав.60
61
ја у ват ри сав.61
Пиљ ак је јед ва дош ао до реч и од њих ов е гал аме. Тис кал и су се са свих
страна око њега, само што му нис у на врат сед ал и. Јед ва на јед вите јаде их је ис
преглед ао и објас нио чувару како да их леч и.62
63
У близин и бил и су и обори вел ик их звери. Ту је владал а невероватна бука.
Можете мис лит и како су нилс ки коњи кијал и на своје огромне ноздрве, како је
слон шмрк ао кроз кијавицом запт ивен у сурлу, како су рзале зебре и жирафе!
Пиљк у се чин ило да је стигао у фабрик у где наједном дувају све сирене. Из ла
вљег кавеза је доп ирал а пром ук ла рик а;63 лав је био као у грозниц и и чин ило се
да ће свак и час скоч ит и на шипке ограде. Пиљак му се обрат и лас каво:
62

Зар може и лав
да не буде здрав!
64
Зар цар звери сêди
кијавиц у једн у
не зна да побед и!64
Говорио је доктор овако, а знао да је кијавица ђавоља ствар. Његове реч и,
међут им, као да су лава мало ублаж иле па је одговорио 65 са досадом:
65

Иза риса јут рос
воду пих,
ћих-ћих!
Што је ово напаст,
у сузе сав се слих,
ћих-ћих!66

66

Чин ило се као да од докт ора не очек ује богз на как ве помоћ и. Ипак Пи
љак67 шапн у чувару како да му 68неосетно, уз хран у, да лек.68 Ни лавов сусед 69и
зем љак69 рис као да није много веров ао у леков е. На докт оров а зап итк ив ањ а
одмахн у презриво шапом и преко воље дод аде:
Как ва је ово мук а,
ђаво га зна,
ћи-ха, ћи-ха!
70
Иди, јаде ми не злед и,
овде ништа не вред и,
вид им ја,
ћи-ха!70
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И овде се доктор пос луж и лукавством, рече болесник у да ће болест и сама
проћ и, а пос ле чувару објас ни како да пос туп и с леком.
Пиљ ак се осет и лакше стигавш и пред кавез ситн их птиц а. Оне су ћутале
с главом под крил има. Никоме нис у својом болеш ћу дос ађивале. Јед ино је па
пагај ремет ио тиш ин у и дочек ао доктора шалом:
71

Нема сад, докторе, цврк утања,
свак а наша пес ма и стих
свршава се са ћих-ћих!
Још би папагај, поред све кијавице, брбљао, али се доктору журило. Он даде
за птице неко лековито семење, и управо хтеде да се опрос ти и оде, кад му се и
чувар пож ал и да му се нос запт ио. Доктор и њем у даде лек смеј ућ и се, али кад
стиже кућ и, да вид ите, и сам стаде да кија.71
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Бајка о Сунцу и тетки

Т

етк а је много волел а Сунце. Кад је ујут ру плевил а у врт у, окретал а се увек
према исток у и пуш тал а да јој сунчеви1 зрац и пале лице. Кад бис мо пос ле
доручка појурил и да је траж имо, зат ицал и смо је зајап урен у, румен ију од глине
у сутон у. Увече је остајал а напољу све док се пос ледњи зрац и не изг убе. Нама
се чес то чин ило да је чујемо како у том час у, док стоји тако заглед ана у брегове
иза којих је сунце тон уло, шап уће:
Дођи, Сунце, сут ра опет рано
и на прозор куцн и право2 мен и.
Дођи, Сунце, сут ра раздрагано,
треба шебој бел и да ми никне,
треба руж а да ми порумен и,
треба пркос да отвори очи,
да под игн у главе сунцок рет и.
Устан и, Сунце, сут ра рано,
треба ти се високо пет и.
Једном смо је зат ек ли на њив и како ћут и приб рано, заглед ан а у сунчев 3
зрак што је као златан врео лепт ирак облетао око цвета детел ине. Бил а нам је
у том час у сличн а оним старц им а из сел а што се задубе у мис ли чим углед ај у
њиве. Она је дигла поглед на нас, па осврн увш и се око себе, да је мож да дед а не
би чуо, рек ла:
Не знам шта би рек ао ваш дед а,
али ми се чин и,
нема јачег ни бољега бога
од Сунца овога
на вис ин и.
Оно за руч иц у узме клице
па их извуче из зем љице,
оно зас лад и круш ке и грож ђе,
оно навија4 класове жита
како на њиве лет и дође.
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Сунце је, 5 ваљд а, 6 нек ако дознало кол ико се тетк а узда у његов у помоћ, па
је како изиђе8 иза брд а, прво улазило у њен врт око куће. Било је и друг их вр
това окрен ут их исток у, и у њих је оно још зајут ра9 свраћало, али нигде није то
лико својих10 топ лих рук у запос лило кол ико помаж ућ и тетк и.
Једном смо се ујут ру играл и око плота што је разд вајао воћњ ак од поврт
њак а, кад ето ти Сунца, провири иза круш ке и упита:
7

Шта ми рад иш, драга тетк а?
Што су ти зак ас нил и кромп ирић и,
хоће ли овога пролећа нић и?
А она поче да му се жал и да ник ако неће да никн у, иако их је дубоко сад и
ла, у зем љу добро иситњен у и кишом орошен у. Онд а је Сунце замол и: да скло
пи очи и не отвара их док јој оно не дозвол и. Тетк а је пос луш ал а а њен добри
помагач је зашао међу кућ ице кромп ира. Видел и смо само да је пруж ио хиљаде
хиљад а својих светлих рук у и полож ио их на свеже хумч ице зем ље у којима су
чам ил и посејан и кромп ири. Нис мо могли да опазимо шта тамо још чин и, иако
је нас осморо иза плот а вирило. Његов о светло лице нам је, ваљд а, зас ен ило
вид. Тек пос ле неког времена оно рече:
Отвори очи, тетк а мил а,
и поглед ај шта се збило!
Позвао сам твоје кромп ире
да на светлост дана провире.
И ако ти буде до невоље,
ако још што неће да крене,
изиђи11 само доле12 на поље13
и викн и мене.
Рек ло је то и брзо се попело на небо, а тетк а је пот рчал а према пут у14 где се
оно малочас бавило. Имал и смо шта видет и и она и ми: из сваке кућ ице се по
мол иле мале зелене кромп ирове уши, као да су прво хтеле да чуј у шта се рад и
на том свет у у који их је Сунце позвало.
Друг и пут смо га опет вид ел и кад је тетк у изнен ад ило негде у притк ам а
грах а који ник ако није хтео да се замеће ни да једра. Однек уд из орахове круне
ослови је:
Шта рад иш, мил а тетк а,
зашто тако пуна страх а
стојиш усред повртњак а?
Пењу ли се вреже витке
уза притке,
и мах уне
да ли им се зрном пуне?
Кад је дош ло ближе, она му рече своје бриге, а оно јој опет као и први пут запо
веди да склопи очи. Док је она тако склоп љених очију стајала, оно је заш ло у зеле
не кол ибице притк и и тамо, нашем погледу невид љиво, нешто пос ловало. Кад је
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тетка опет прогледала, лице јој сину:15 мах уне су биле већ пуне крупних зрна. Чим
је њен добри помоћн ик отишао, утрчал и смо и ми да вид имо кол ико јој је помо
гао.16 У мах уницама, којима су још јуче бокови17 бил и као у мршавог прасета, сад
се могла оком избројати набубрела зрна, а испод сваког18 листа 19се помаљали19 нови
изданци везани по некол ико уједно као ресе у врба. Тетка је,20 сва срећна,21 ишла
са нама од притке до притке и објашњавала нам да не вред и много ни добро обра
ђена зем ља, ни обил ата киша, ако њен пријатељ Сунце којип ут не наврат и у врт.
Није Сунце дол азило 22само да 22 помаже тетк и. Понек ад смо га чул и како
јој у зору куца на прозор и зове:
Тетк ице драга,
леп је дан!
Имаш ли воље
да проход амо
кроз шуме и поље,
да окрун имо с ливаде рос у,
да пробуд имо у грању птице?
Донео сам ти чешаљ за кос у
и мале златне грабуљице.
Тетк а би се брзо спрем ил а и пош ла са 23 Сунцем у поље. Оно јој је став љало
златан чешаљ у кос у и пребац ивало грабуљице преко рамена па су одл азил и у
шум у. Из шуме су свраћал и у виног рад. Тетк а је остајал а да сед и под чард ач и
ћем а Сунце је зал азило међу чокоће и донос ило јој отуд први зрео грозд, кад
тетк а није ни слут ил а да их има зрел их. Понек ад јој је оно, у њеном рођеном
врт у, прон ал аз ил о прв и расц вет ал и, бож ур и став љал о јој га у кос у. Или би
пред вече, 24 кад пркос стане да зат вара очи, заповед ило25 да их трен утно опет
отвори, ако тетк а туд а наи ђе. Чес то је, кад је углед а да дол ази на поток,26 мутн у
воду муњевито27 прет варало у бис тру, да би је обрадовало.
Помагало је оно, разу ме се, и мног им друг има и волело углавном све људе,
али му нико то није признавао тако као тетк а. Кол ико је само пута, док смо се
дивил и њеном врт у и повртњак у, скромно одавал а само Сунц у признање:
Није то моје дело.
Чим у поље изиђем,28
Сунце ми помаже,
грах и 29 мах уне слаже,
навија мрк ви вретена,
тка лиш ће зеља и рена,
греје камен и грумен,
мам и на цвећу румен,
доврш и што ја не умем.
Али30 што да га хвал им
вама мал им,
оно само,
чим сване,
о себи причат и стане.
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ако је веровати мојој ба ки

П

ре много год ина, ако је вероват и мојој бак и, живел а је Добра Вил а у својој
царевин и, крај неког језера. Она је од свих вил а бил а најлепша и најмоћ
нија. Могла је сваког свог непос луш ног под ан ик а да прет вори часом у камен,
у цвет, у звер, али је то ретко чин ил а: много је више волел а да им праш та него
да их каж њава, и зато је свима бил а драга. Кад би који од њен их под ан ик а био
болес тан, одмах је слал а виле из своје свите да га нег ују, а нек ип ут1 и сама ишла
с њим а. Кад а би требал о да падне киш а у њеној цар ев ин и, 2 одл аз ил а је под
облаке да је доведе; а кад би требало да сине сунце, 2 ишла би том вел иком го
спод ару свих звезда, да га замол и да сврат и у њен у царевин у. Њој нико није мо
гао ништа одбит и.
Јед ино ју је мрзео суседн и цар, Зли Вилењак. Кад год је могао да јој што на
пакос ти, он је то без милос ти чин ио. Кад би благ и ветар јуж њак пошао с проле
ћа у њен у царевин у, Зли Вилењак би га силом заус тавио у својој зем љи, да би у
царевин и Добре Виле остао што дуже мраз. Ако би как ва вил а случајно залутал а
у његов у зем љу, одмах би заповед ио својим под ан иц има да је убиј у. Нароч ито
је вребао оне виле и вилењаке за које је знао да их царица највише вол и.
Најв ећ а љубим иц а Доб ре Вил е бил а је лепот иц а Руменк а, њен а сес три
чин а. Али кол ико лепа, тол ико је и понос ита бил а. Млад и вилењ ац и су смел и
само изд алек а да јој се диве, иако су је мног и тол ико волел и, да би се радо њом
ожен ил и.
Друг и вел ик и3 љубимац царич ин био је вилењак Светлан, њен глас ник. Он
је увек прат ио цариц у кад је одл аз ил а у пох од е Сунц у. Он јед ин и, поред ње,
могао је да дође близу Сунца, а да не сагори, и да га глед а у очи, а да не ослеп и.
Много је волел а Добра Вил а и малог вилењ ак а Сиротан а. Довел а га је на
двор кад му је умрл а мајк а. Сиротан је био врло 4 нес ташан мал и вилењ ак, пу
зао се вечно на дрвеће, пент рао уз високе стене, без икак вих лес твица се пео на
кров двора. Цариц а се чес то због тога љут ил а на њега, али му је на крај у увек
опраштал а.
Царица је уживал а да се воза по језеру, на месеч ин и. Вод ил а 5 је са собом и
Руменк у. Вилењак Брод ар их је по сву ноћ возио крај зелен их обал а тако 6 тихо7
да се чин ило да чамац не гоне вес ла, него га8 вук у зрац и месеч ине. Једном су се
тако цариц а и Руменк а возиле до краја језера, чак до царс тва Злог Вилењ ак а.
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Како је бил а ноћ, над ал е су се да их он неће опаз ит и, али је он случ ајно био
омркн уо у лову и преноћ ио9 са свитом баш у шум и крај језера. Зли Вилењак им,
разу ме се, није могао ништа на жао10 учин ит и, јер су биле у свом царс тву, а и да
је могао, није хтео, јер се одмах заљубио у Руменк у,11 онако заглед ан у у небо и
обас јан у месеч ином. Зато је већ сут рад ан са вел иком свитом пошао у цареви
ну12 Добре Виле да проси њен у љубимиц у. Свити је строго заповед ио13 да се лепо
опход и са под ан иц има царич ин им, како14 се не би Руменк а уплаш ил а и како би
је нек ако приволео да се уда за њега.
Кад се кроз царевин у проч уло да је Зли Вилењак пошао да прос и царич ин у
љубим иц у, зав лад ао је вел ик и страх и жалост. Страховал и су шта ће бит и ако
она не прис тане да пође за њега, а ни сам и нис у желел и да прис тане. На цари
чином двору је још већа узбуна и страх био. Руменк а је, чим је чул а заш то Зли
Вилењ ак дол ази, рек ла да не жел и ни да га вид и, а камол и да се уда за њега, и
отиш ла је да се шета по шум и. Ма кол ико14 да је знал а шта очек ује њен у царе
вин у због овога, Добра Вил а је одобрил а пос тупак Руменк ин;15 разм иш љал а је
само како да то каже Злом Вилењак у.
Видећ и16 га пос ле некол ико час ак а где улази у дворан у,17 устал а је мало са
свог прес тол а, иако то царице ник ад18 не чине,19 и замол ил а га да седне с дес не
стране до ње.
– Твој глас ник, царе, јавио ми је заш то дол азиш, 20 – рек ла му је она, – али
Руменк а је врло млад а и неће се удават и још десет год ина.
Зли Вилењак се овоме није над ао, и мад а је желео, пол азећ и у прошевин у,21
да се пок аже благ и добар, викн у сад претећ и:
– Или ће одмах поћ и са мном, или објав љујем рат твојој зем љи!
– Ја сам ти казал а њен у и своју одлук у22 – одговори понос ито Добра Вил а 23
– а ти чин и шта знаш!
Рек авш и ово, цариц а устаде опет с прес тол а, да би му пок аз ал а да нем а с
њиме 24више шта 24 да говори, а он, сав25 гневан, 26 викн у своју свит у и као муња
излете из дворца, опет претећ и ратом.
И тако је и било. Зли Вилењ ак упаде још истог дан а с војс ком у царевин у
Добре Вил е. Са собом 26 је вод ио град, муњ е27 и громов е. Свак и вил ењ ак је, 28
сем тога,29 имао у недрима по десет отровн их змија и бацао их на неп ријатеља.
Кад је царич ина војс ка ово видел а, обу зе30 је ужас. Разу мел а је да се са так вим
неп ријатељем не може дуго борит и. Зато је пос лал а гласника пред Добру Вилу, 31
молећ и је да их све прет вори у дрв ље и камење, јер је и то боље него да падн у у
руке Злог Вилењ ак а. Добра Вил а пок уша да охрабри свој у војс ку. Позва у по
моћ ветар северац, заповед и своме језеру да се изл ије из обал а, 32 али све то ни
је ниш та помогло. Зли Вилењак је над ирао и још мало је требало па да опкол и
дворац. Тад 33 Добра Вил а горко зап лак а па позва Руменк у, Светлана, Брод ара 34
и Сиротана и упита их:
– Вол ите ли више да паднете у руке Злог Вилењак а или да вас прет ворим у
биљке?
– Чини што знаш, само нас њему не дај! – одговорише они падајући на колена.
– Руменк а, најлепша моја љубим ице, буд и краљиц а цвећ а 35 – рече цариц а
спуштајућ и јој рук у на раме.
362

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Ако је веровати мојој баки ________

И36 из ње се створи дивна црвена руж а, прва на свет у.
Царица зат им заг рл и Сиротана па рече:
– Буд и вечно млад а зелена биљк а и пуж и37 се уз дрвеће и стење, као што си
и за живота чин ио.
И обави се око камена зелен брш љан, први брш љан на свет у.
– Буд и бел и воден и цвет – рече тад а цариц а Брод ару – тако ћеш увек пло
вит и језером као и до сад а.
И створи се на језеру бел и лок вањ, први лок вањ на свет у, и зап лови водом
као мал и чамац.
Најзад се царица окрете свом глас ник у и рече:
– Буд и цвет који ће вечно гледат и у сунце, твоје38 су очи38 навик ле на његову
светлост.
И пос таде сунцок рет, први на свет у, и окрете одмах своје вел ико жуто око
према сунц у.
39
А Зли је Вилењак све ближе дол азио двору, те Добра Вил а изађе пред своју
војс ку и рече:39
– Буд ите дрв ље и камење и у свом зач араном сну сећ ајте се своје царице.
Једног дана ћу вас опет, мож да, поврат ит и40 у живот из кога сад одл азите.
Пос ле овога одлетел а је под облаке, а негде далеко крај језера остао је врт
Добре Виле и у њем у прва руж а, први брш љан, први сунцок рет и први лок вањ.
А Зли Вилењак41 немајућ и више с ким да рат ује, врат и се као пок исао у своју зе
мљу, ако је вероват и мојој бак и.
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прстен на морском дну

И

грал а се нек а девојч иц а на морс кој обал и, па изг уби златан прс тен, који
јој је од мајке остао. То се дес ило у трен утк у кад је хтел а да зах ват и воде у
шаке: нес таш ни обалс ки тал ас јој је скин уо прс тен с руке и однео га у морс ке
дубине. Сирота девојч иц а није знал а шта да рад и, па кроз плач стаде мол ит и
тал ас да јој га1 врат и,2 али је он већ био отишао са обале 3у неповрат. 3
4
Њен плач чу стари морс ки јеж, који се играо у пес ку на обал и, па му се са
жал и, те се брзо као лопта откот рља на морс ко дно да пот раж и прс тен.
Усп ут5 прво сврат и у црвен и град корал а. Тамо су се дизал и висок и корал
ни дворц и 6 који нис у лич ил и на наше куће, већ на жбунове и дрвеће. У сваком
руменом коралном лис тићу, као у собиц и, живео је по јед ан мал и становн ик
тога града. Морски јеж им јави да је девојч ица изг убил а златан прстен, и замол и
их да му га донес у, ако у њихову зем љу залута.
После тога јеж сврати у зем љу сунђера, која је такође лежала на морском дну.
Као разнобојна гнезда стајал и су сунђери прич врш ћени за стење морског дна, и
из сваке шуп љине је вирио по један сићушни становник, радознало посматрајући
пролазника. Јеж и њих замол и да потраже 7ту златн у стварчиц у драгој девојчици.7
Идућ и тако прис пе у зем љу где су живеле морс ке сасе, пол а живот ињице
пол а цветови. Главе и тело им је лич ило на цветове пољс ке сасе, а хран иле су
се,8 као и остале живот иње,9 мањим живот ињицама,10 црвима и рибицама. Али
морс ки јеж је био врло јак, зато је без бојазни ишао кроз њихову зем љу. И њима
рече о изг убљеном прс тен у, па пође даље.
Набас а пот ом у завич ај морс ких пау ков а. Тамо је било врло лепо. Свак и
морс ки пау к је нос ио на леђима по јед ан мал и врт, у коме су опет живеле друге
живот ињице. Зато се у њиховом завичају чин ило11 као да по морском дну шетају
цветови и травке. Кад чуше пау кови да је девојч ица изг убил а прс тен, одмах се
разм илеше12 да га траже.
Јеж је још прошао кроз раскош на предг рађа морских звезда, па сврат ио нај
зад у домовин у шкољк и. Тамо је владал а вел ика тиш ина, као у најдубљим наш им
шумама. Зат ворене у својим књиж ас тим кућ ама,13 шкољке су вредно правиле
бисер. На улиц и се није могло видет и живе душе. Тек је на вик у јежев у понек а
отворил а врата, и опет их брзо зат ворил а. Добри јеж ић је и њих замол ио14 да по
траже по својим кућама и рад ион ицама, није ли мож да прстен тамо упао.
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Тако је за трен ока сав шарен и свет што жив и на морс ком дну пош ао да
траж и 15изг убљен у ствар.15
Корал и су прет раж ил и цео свој румен и град, свак у улич иц у у њем у, али
прс тен16 нис у могли наћ и. Сунђери су исп рал и вод ом свак у пукот ин иц у по
својим кућ ама, али од прс тена ни трага. И шкољке су завиривале17 у свак у ку
тију, где су чувале бисер, у свак у собу, али ништа. Морс ке сасе као как ве прин
цезе,18 посед але су у своја кол а19 у која су бил и упрегн ут и ракови 20 и разм илеле
се кроз зелене пределе воде, тражећ и га. Ово путов ање, разу ме се, није било
лако, јер су свак и час наи л азил и неп ријатељи, прож дрљиви морски разбојн иц и,
али су оне ипак ишле нап ред, јер им је било жао девојч ице.
И већ су сви бил и изг убил и наду, кад једна мал а љубичас та сас а углед а где
се нешто светли у врт ићу старог пау к а, с којим се срете. Она му рече умиљато:
– Мол им те, стари, стан и мало, чин и ми се да у врт у који нос иш на леђима
вид им изг убљен и златн и предмет.21
А стари морс ки пау к се нас меја:
– Па и ја сам пошао да га траж им 22 – рече он 23 – то је збиљ а врло смеш но,
ако га нос им на леђима 24и не слутећ и то.24
Саса сиђе с кол а, попне25 се у врт на пау ковим леђима, и збиља нађе прс тен
где се зап лео о нек у гранч иц у. Од радос ти она пос таде сва румена, брзо опет
седе у своја кол а, и, зах вал ивш и старом пау к у, одјури јеж у.26
А он као муња хит ро полете на обалу, где је,27 сва уплак ана, девојч ица опет
седел а. Пол ако, да она не примети, остави 28пронађен у ствар28 крај њене руке на
песак и врат и се у морс ке дубине. Тек он оде, а девојч ица углед а опет свој изг у
бљен и прс тен и срећна 29 отрча кућ и. Сиг урно је мис лил а да јој га је тал ас вра
тио, не слутећ и шта су све за њу учин иле добре морс ке живот ињице.
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Траве говоре бакиним гласом1

Д

авно, пре мож да сто год ин а, жив ео је нау чн ик Јос иф Панч ић. Још док је
био мал и, вол ео је да зав ир ује по трав и, да преб ројав а лис тиће у цвет у,
праш нике, 2 да се3 расп ит ује како се која биљк а зове. Пош ље га бак а да је што
пос луша, а он одмах умакне у врт или на оближ њу пољан иц у, па чеп рк а по бу
сењу и коров у или4 бере цвеће. Њега је радов ало румен ило биљк и, 5 злат ас та
боја љут ића, мирис мет вице, 6 чуд ио се афт уш ин им црн им бобиц ама, 6 седео7 у
кол ибицама које павит плете између жбуња, 8 јурио за паперјем мас лачк а.9 Кад
је пошао у школу, оловк у и харт ију је трош ио највише на цртање биља, и увек је
тачно погађао којом бојом треба обојит и који цвет.9
Он је биљке осећао као своје другове. 10Чин ило му се, док ветар мрс и лива
ду, да га са свих страна зад ирк ују ти другоме нем ушти, нем и створови. Чин ило
му се да му говоре.10
Дечач ићу Панч ићу,
чик погод и ко сам,
чик погод и где сам!
Лево корак јед ан,
зат им дес но осам,
ја ћу тамо бит и,
за пау чјом нит и.
Тек он зађе да траж и 11тога зад ирк ивал а,11 а викне друг и:
Дечач ићу Панч ићу,
на труломе пањићу
стан ује нас сед ам.
Дођи к нама, Панч ићу,
по сребрном ланч ићу
што се танак пруж а
до нашега12 сусед а,
оклопн ик а пуж а.
Дечак тамо пож ури и нађе сед ам руменк ас тих гљива, свих сед ам 13се наче
тило13 на једном корен у14 као да се око нечег отимај у. Он одмах позна да су то
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оне гљиве што му их бака пече за ужин у и обрадује се што је видео где оне расту.
Пође даље, а неко опет довик ује:
Дечач ићу Панч ићу,
обиђи далеко,
ја сам змијс ко млеко,
отровн ица руса.
Али је и Панч ић,15 као и сва деца,16 волео да вид и баш оно што му се бран и,
17
па је17 разг рн уо18 траву и углед ао леп жут и19 цвет са пуно праш ник а. Брзо га је
узбрао и 20 из21 маљавог стабла је потек ло жућк ас то млеко 22те му оприш тило22
кож у. 23Кад је дошао кућ и, показао је оприштене руке бак и, а она је узвикн ул а:23
„Па то је змијс ко млеко учин ило! Срећ а што га још 24 и у уста нис и став љао.“
25
Дечак је сад јед ва чек ао да опет набере русе па да је мало грицне, да вид и шта
ће бит и. Он чак и прог ута мало те траве и у желуц у га стаде кид ат и. Разу ме се,
бак и о својој непос луш нос ти није смео говорит и и са кајањем је слушао њено
јад иковање док му је нуд ил а теј од кам ил ице.25
Много пута се догод ило да је26 дошао кућ и са главобољом, а 27 бак а му28 од
мах кувал а јед ића, 29 кантариона, 30 зечј у стоп у. Много пута му31 је на посечен и
прст превијал а биље које је одмах заус тав љало крв и болове. Тако је он већ у ра
ној младос ти 32иск ус ио моћ биља, познао многе његове особине. Многе ствари
које су пос ле бил е основ а његов е нау ке о рас тињу зап азио је у свом примор
ском селу, уз свој у бак у и друге људе из народ а, који су са природом живел и у
пријатељс тву. 32
33
Тад а је34 примет ио да има биљк и35 као и народ а36 које 37неће да се селе ни
37
куд из своје домовине, 38 рас ту увек где су од памт ивек а рас ле, 39 неке опет мо
жеш видет и свугде,40 свугде се41 добро снађу и нап редују. 42Запазио је још тад а42
како се многе отровне биљке, 43 као зли људ и по речи и погледу, познају по мирис у.
Бака је говорил а: „Знаш што просинац тако 7мирише? Да би га се говеда чувал а.
Он је за њих отрован. И биље има свој језик, треба га само разу мет и.“
Кас није, кад је пос тао исп ит ивач биља у Србији, па наи ђе на биљч иц у с ко
јом се срет ао у дет ињс тву,44 учин и му се да45 се срео са46 својим зем љаком,46
другом из дет ињс тва.47 Догађало му се да из шумора ливадс ких трава опет за
чује глас за који не може да одред и да ли је 48 травк а49 из родног краја или тих и
шапат његове баке, да ли се то као нек ад глас и див ља горуш иц а или га бак а из
вел ике даљине времена упућује како да рад и:47
Ко хоће да пева
чис то као птице,
нек поп ије мало
див ље горуш ице.
Познаћеш је лако
по цвет ићу жут у,
по перас том лиш ћу
стаблом разас ут у.
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Кад наи ђе на биљк у 48којом га је у дет ињс тву бак а леч ил а48 и зап ис ује у бе
леж ниц у49 њене особине, опет као да чује бак ин шапат:
Вид иш оно стабло
крај баре израс ло,
цваст као грозд бео,
то је бак ин жличњак
чес то га је теби
став љал а на мас ло
да би боље јео.
А однек уд са потока, где расте кожасто, дланол ико лиш ће коп итњака, чин и
му се да дол ази жубор:
Ти се сет и како
причал а је бак а
да грозниц у леч и
лиш ће коп итњак а.
Кад отвори ботан ик у, слике биља у њој наједном оживе и врате га часом у
дет ињс тво и младост. Учин и му се да вид и врт око род итељс ке куће где се под
стрехом суш и хајдучк а трава, кантарион, зова, смиље. Понек ад проц вета пред
погледом ливад а где се упознао са светом трава.49 Као50 да га бак а вод и за рук у
и говори му: „Ето то је броћ, у коме се дец и боје чакш ирице. То је сап уњача, чи
јим кореном жене са сел а перу. То је кокот иња, којом се двоје сеос ке деце изле
чило од ујед а змије. А ту је хоћу-нећу, чије си 51 лис тиће тол ико пута кид ао. Ту
је пелен, 52 од кога53 и камење мирише.“
Тако је Панч ић 54многе књиге нап исао о биљу, 54 пронашао травке и цветове
које ник ад нико од нау чн ик а 55није дотле55 примет ио, и 56 све 57праћен успоме
нама на своје прве сус рете са биљем, успоменама на своју бак у. 57
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Бајка о лабуду

Ж

ивел а је на врх у план ине мал а Снеж ана, краљиц а зиме. На нож иц ама је
имал а ципел е од сребра, бил а је огрн ут а бел им плаш том1 поп рс кан им
снеж ним звездама, на глави је носил а леден у крун у2 која се прел ивал а у безброј
боја кад сунчев зрак на њу падне. Краљиц и зиме није било хладно ни на врх у
план ине. Спавал а је у снеж ном гнезду, гол ишава се ваљал а по сметовима, лоп
тал а се по цео дан са пах уљиц ам а, воз ил а се по јез ер у 3на некој црној птиц и
туж но обор ен е глав е. 3 4Как о је Снеж ан а бил а врл о млад а, 5 могла је сас вим
удобно да јој6 седне на крило. Падале су на то језеро и друге птице, дивље патке
и гус ке, али оне су биле исувише мале да би могле малој краљиц и зиме служ ит и
умес то чамч ића.
7
Често је Снежана мис лил а зашто ли је црна птица туж на, зашто увек обара
главу и једном је упита:7
– Мој црн и чамч ићу, 8зашто си увек8 тол ико туж ан?
– Како, мал а краљице, знаш да сам туж ан? Тих о пев уш им плов ећ и јез е
ром;9 кад те на обал и углед ам, увек ти рад ос но машем крил ом10 – одг ов ори
птица окол ишећ и.
– Туж ан си, туж ан, чамч ићу, увек суморно обараш глав у и глед аш у воду.
Рец и ми шта те то мори, мож да ћу ти помоћ и11 – рече Снеж ана опет.12
Али птица не одговори ниш та, само још више пог ну глав у и зап лови брже.
13
Снеж ана тога дана13 није 14више хтел а14 да наваљује питањима, али се тврдо у
себи одлуч и15 да дозна тајн у црне птице. 16Стално је16 кришом пос мат рал а из
свог снеж ног гнезда, да би видел а шта рад и кад је сама. Тако пос ле17 некол ико
дана опази18 да је птица још више погла глав у, као да се заглед ал а у своју слик у
у вод и, и плови лагано, лагано, рек ао би човек не миче се. Само кад некол ико
трен утак а Снеж ан а окрене поглед на друг у стран у и опет га врат и на језеро,
опази да се птиц а мало одмак ла са мес та где је бил а. 19Брзо се19 из свог гнезда
спус ти 20 до језера, 21па поново упита:21
– Чамч ићу мој црн и, рец и ми што си туж ан? Ја сам краљица све ове бел ине,
краљица сам зиме и снеж них пах уљица. Зар не верујеш у моју моћ? Хајде 22про
возај ме језером,22 па ћеш ми онд а рећ и своју тајн у.
Птица тихо доп лови глатком површ ином воде, не диж ућ и на њој ниједног
тал ас ић а, пруж и своје крило, и кад Снеж ана седе на њега, отис ну23 се пол ако
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сред ин и језера. Около је све било бело: белеле се гране и стабла дрвећа, белел и
се облац и на небу, белеле се веверице што су катк ад скоч иле с гране на гран у,
блис тал а се од бел ине Снеж ана, краљица зиме.
– Мал а краљице, одвећ сам сад узбуђена и не мог у ти рећ и шта ме тиш ти –
прозбори најзад птица 24 – али 25 довече 26дођи опет26 на обалу27 па ћеш чут и.
Целог дана је Снеж ана бил а нем ирна,28 јед ва чек ајућ и да падне ноћ.29 Кад 30
се смрк ло, отиш ла је 31на обалу језера, где је црна птица већ чек ал а. 31 Скривена
у ноћ и, 32 исповед ил а се тихо краљиц и зиме:
– Све је око мене било: и дрвеће, 33 и небо, 34 и звери, 35 и ти, мал а краљице;
само сам ја од ноћ и црња. Зато ме мори туга.
Чувш и то, 36 Снеж ана радос но рече:
– Кад ти је то јед ина невоља, 37 чамч ићу, не брин и!38 Учин ићу да пос танеш и
ти бео. Зап лови ноћас на сред ин у језера и чек ај.
Пос ле овога 39краљица је отиш ла до ледене куле међу стењем где је живел а
Сребрна Звезда, мајк а свих пах уљиц а. Могла јој је и заповед ит и, али Сребрна
Звезда је бил а много, много стара, па је Снеж ана због тога умиљато замол и:39
– 40Добра Сребрна Звездо, ти што си још мојој мајц и одећу ткал а,40 пош љи
ноћас на птиц у што стоји сред језера јато пах уљица и пок ри њима зау век њено
црно перје. Учин и да се сут ра пробуд и сва41 бел а као снег мог прес тол а.
Тако је 42 мол ил а Снеж ан а, а црн а птиц а узд рхт ало чек ал а нас ред јез ера.
Кад би око поноћ и,43 сан птиц у44 савлад а, она45 полож и главу на крило и остаде
тако непом ична. А истог часа паде јато пах уљица и сву је завеја, те у трен у46 по
стаде бел а као снег на прес толу краљице зиме.
Ујут ру Снежана опази да47 водом плови бел и48 лабуд, 49први лабуд на свет у.49
Друг и су се50 пос ле тога рађал и и умирал и, али тај први још и сад живи и по
истом језеру вози Снеж ан у, краљиц у зиме.
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Руке

М

ного смо сви волел и своју тетк у из Бранковине. Са ње је вејао мирис биља
из повртњак а, мирис новог браш на, свеж их леп иња и неначете изворс ке
воде. Како је увек нешто рад ил а, бил и смо је жељн и и готово смо мрзел и све те
њене пос лов е: плев љењ е леја, мешењ е хлеба, одл аз ак на рек у. Жел ел и смо да
с нам а разг ов ар а и да нас маз и од рад а окор ел ом рук ом, кој а је под оштром
првом покож ицом бил а мек а и топ ла као свеж и хлеб.
Једне недеље пос ле подне учин ило нам се по нек им знац има, да нема мно
го пос ла: бил а је ставил а кос кан и жут и чешаљ у кос у, обук ла празничне ципе
ле и мирис ал а на нови сап ун који је дед а у субот у донео из Ваљ ев а. Пос лал и
смо зато најм лађег између себе да је мол и да више ништа не рад и, већ да са нама
мало шета,1 или нам пев а. За некол ико трен утак а он се врат ио2 вес ео, вич ућ и
још изд алек а:
Доћ и ће тета
да нам загонета!
Учин и нам се да су ту вест почел и око нас цврк утат и и врапц и, да 3 ју је за
шапт ао 4 вет ар, да је дел ил а на слогов е вод а што је кап ал а из лимене чес ме за
прање рук у. Утом је она стигла међу нас и спус тивш и се на дуг у зелен у трав у
пред кућом, упитал а је:5
Која су човекова
два пријатеља најбоља?
Ми смо се стал и надметат и. Свак и је желео да на себе привуче тетк ин у па
жњу. Јавил и су се прво најм лађи, па основц и и гимназис ти:
Дед а и бак а!
Отац и мајк а!
Стрп љење и воља!
Тетк а је одмах ивал а одречно главом и понав љал а смешећ и се:
Два пријатеља најбоља!
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Ми смо се опет јав љал и истим редом:
Пас и мачк а!
Ват ра и вод а!
Сунце и слобод а!
Опет је тетк а дал а 6 знак глав ом 6 да смо пог реш ил и, и зат о се надмет ањ е
нас тавило:
Коњ и крава!
Књига и справа!
Срце и глава!
А тетк а се смеш и и вел и прекорн им гласом:
И ви ми школу учите,
а ник ако да погод ите!
То су руке, то су наше руке!
Бил и смо зач уђени и разочарани. Нек и су тврд ил и да су то знал и, само нис у
хтел и да каж у, а она је наставил а, спустивш и у крил а своје од сунца преп лан уле
руке, као да је хтел а да нам их добро пок аже:
Руке нас хране,
ору, сеју и мељу жито,
7
оне су родн ије него гране,
оне су светле, да знате и то!
Оне на огњишту пале ват ру,
оне зем љу и воду кроте,
оне природ и вредној помаж у
да нас окруж и светом лепоте.
Руке су као и срца људс ка,
све на њима остав ља трага,
свак а на њима црт ица уска
спомен је на радна јут ра драга.
Мож да тетк а и није говорил а у пес ми, али се нама чин ило да је свак а њена
реч пес ма, да говори о нечем много лепом што још не можемо добро схват ит и.
Однек уд је наи шао и дед а и заус тавио се да ослуш не о чем у нам тетк а говори.
Кад је она заврш ил а, дод ао је и он:
Руке нас бране од напад ача,
не дају8 да нас ико вређа,
не дају 9 да нас зли надјача,
не дају10 преко наш их међа,
избав љују нас ропс тва и стега.
Човек у би без рук у било
као без вид а очињега.
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Деду 11готово нис мо11 ни слуш ал и. Глед ал и смо сви нет рем ице у тетк ине
на колена положене руке, пуне оних трагов а и ожиљ ак а о којима је говорил а,
пуне румен их 12црта и модрих12 као на мапама. Зора је спус тил а прст на свеж у
малу опекот ин у на њеној руц и и да пок аже како је разу мел а шта нам је тетк а13
говорил а, казал а је:
Те црне14 пеге значе
да си опет хлеб пек ла!
Драган је прих ват ио:
Та зарезот ина знач и
да си дрва сама сек ла!
Дод ал а је15 Зага:
Ти убод и, тетк ице мил а,
значе да си ноћас шил а!
И Заре се пож ури16 да ода хвалу тетк ин им рук ама:
А ти нокт и очврс нут и,
да си пепео згртал а љут и!
Пос ле смо, кол ико год нас је17 било, спус тил и јој главе и чел а на руке и ко
лена и осећал и по дрхтају18 њен их прс тију, по топ лот и длана, како јој је то било
пријатно.
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Мали1 баук

Ј

едне мрачне поноћ и јес ење род ио се у јам и Бау к. Био је тад а мањи од сенке
как ве вране и јед ва се држ ао на својим мек им ногама. Месец дана није нигде
из јаме изл азио, мајк а му је донос ил а хран у и пиће унут ра и учил а 2 га да пузи
и ход а. А кад је пос ле 3 мес ец дан а изаш ао 4 у јар уг у, био је већ прав и бау к, ве
лик и 5 и црн, да га нис и мог ао разл ик ов ат и од там е ни на 6 мет ар разд аљ ине.
Јед ино кад запал и своја два огромна ока, фењерима слична, знао си да је негде
у близин и.
Кад је нап ун ио месец дана,7 мат и му је рек ла:
– Време је да почнеш учит и свој занат. Шумар има десеторо деце,8 пок ушај9
ноћас да их уплаш иш. Заједно са мраком доћ и ћеш пред његов у кућ иц у, а10 кад
шумарка изађе11 напоље да куп и иверје,12 ти стан и на врата и избеч и очи;13 а чим
деца ударе у дрек у, беж и опет у мрак14 да те шумар не би ухват ио.
– А шта да рад им ако појури за мном у шум у? – упита уплашено мал и15 Бау к
своју16 мајк у.
– Брз о се усп уж и уз дрв о и обес и му17 се о гране. Шум ар у ће се 18 од тебе
учин ит и18 да је обична ноћна тама. А кад он прође,19 сиђи па беж и у јам у.
Бау к је20 брз о изу ч ио свој зан ат, а то му и 21 није било тако22 теш ко, јер је
већ у крви носио жељу да плаши свет. Кад се спусти ноћ и шумар и жена23 24изађу
напоље, он скоч и на прозор или стане на 25 врата, упал ивш и своје вел ике очи.
Корац и су му бил и тиш и од корак а саме ноћ и и деца би га увек изненад а 26 опа
зила пред собом. Стајао је сличан как вом вел иком црном сен у: нис у му се разл и
ковале ноге ни руке од осталог тел а. Видећ и га тако страш ног, 27 деца су удара
ла у врисак, а он је онд а одмах одл азио у там у.28 Добро се само увек чувао да не
наи ђе кад су шумар и шумарк а 29 код куће.
Ипак се дог од ил о30 да нат рап а једном 31 кад су и њих двоје 32 бил и са де
32
цом ... Таман је стао на праг и упал ио очи, а шумар пој ури 33 из кута 34 са сек и
ром вич ућ и:
– Ти ли си онај што ми плаш иш дец у! Сад ћеш видет и своје добројут ро. 35
Како то шумар рече, Бау к пој ури у ноћ и измеша се са тамом. Узалуд је чо
век 36 лут ао око куће и по шум и, од чудов иш та ни траг а ни глас а. Мож да се и
усп узало негде на дрво и одозго се смејало подругљиво. Ко ће знат и кад је око
ло37 пом рч ина.
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Врат и се шум ар љут ит38 у кућу и стад е 39 се са женом дог ов арат и како да
ухвате Бау к а. Пос ле дугог саветовања она предлож и:
– Како би било да сиђеш у село и узмеш од рибара мреж у. Мож да ћемо га
њоме моћ и уловит и. Размах иваћеш око себе као кад се хватају лепт ири, па ћеш
га40 мож да 41тако зак ач ит и.41
Обрадова се шумар овом предлог у42 па пох вал и жен у.
– Вид им сад43 – рече44 – да и жене знају понешто паметно да смис ле. Стаћу
сут ра увече иза врата па како деца завриш те, ја ћу мреж у бац ит и, мораће45 се у
њу запетљат и.
Сут рад ан се спус ти у село и узе највећу мреж у од рибара па пред ноћ ста
де вребат и иза врат а. И како чу дечј у врис ку, пој ури с мрежом разм ах уј ућ и и
дес но и лев о, али ниш та. Бау к му се смејао са саме кућне стрех е. Немог уће 46
је било опазит и га, кад се 47 није разл иков ао од тамн их облак а који су вис ил и
над стрехом.
Е, али је ускоро пао снег. Шума је пос тал а бел а, зем ља је пос тал а бел а, кров
на кућ и је побелео. Сенке под дрвећем нис у биле онако дубоке као за време је
сен и. Врана се могла видет и чак на суседном брег у, познавале се стопе48 зечева
и птица, а не само људ и и вукова, те шумар весело рече:
– Сад је дол ијао! На овој бел ин и ћу га лако ухват ит и.49
Тад а 50 је већ 51 Бау ков а мат и бил а 52 умрл а, а 53 нико није имао да му каже
да се по снег у мора много више чуват и, јер54 његова црна прил ик а много55 оду
дар а 56 од снеж не бел ин е. Зат о он, као и обично, кад пад е прв и снег, 57 крет е
ноћ у да плаш и шум ар ев е мал иш ан е. Ни слут ио ниј е да шум ар кроз проз ор
глед а 58 где се ваљ а мрач ан, као сено, пуж ућ и 59 се узг ред уз стабла дрв а, ваљд а
да препадне веверице. Ни на ум му није пад ало да60 иза шумаревих 61 леђа вире
дец а, 62 кој у 63је свак у ноћ плаш ио, и да се радуј у што ће га најз ад њих ов отац
ухват ит и. 63
Кад је 64 Бау к био близ у куће, шум ар је шчеп ао 65 мреж у и 66 ист рч авш и на
поље радос но узвикн уо:66
67
– Сад си дол ијао!68
69
Био је заборавио и он да ће га чудовиш те по снег у опазит и и заж дит и у
поље. Само сад а је шумар могао бар да га јури. Чудовиш те је ипак веш то узм и
цало, скач ућ и из једне сенке у друг у.69
– Нашао си моју дец у да плаш иш, је ли! Држ и се сад добро! – 70вик ао је шу
мар јурећ и за њим.70
71
Негде пред самом јаругом успе да му набац и72 мреж у на главу и да га тако
обори на зем љу. Утом73 беше стигла и жена те га добро завеж у и стан у се саве
товат и шта с њим да учине. 74Одлуче да га за време ноћ и зат воре у трап па да му
ујут ру суде.74 75Завеж у добро мреж у и човек је упрт и на раме. Очек ивао је да ће
терет бит и теж ак, али је Бау к био лак као да си мало пом рч ине у врећу завезао.
Усп ут је шумар свак и час узвик ивао:
– Нашао си моју дец у да плаш иш, је ли?
Жена је,76 међут им,77 разм иш љал а как вом би казном требало нам уч ит и ма
лог насилн ика. У разговору и узбуђењу су и заборавил и да покоји пут78 погледа
ју у мрак. Кад стигоше кућ и, имају шта79 видет и: Бау к се кроз мреж у изм игољио
375

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

и утек ао, јер је имао особин у и да се надува као мех и да се скуп и као ораш чић,
а како је био лаган, шумар није примет ио кад му је стругн уо.
Само80 изглед а81 да се Бау к тад а био много преп ао од мреже, јер се ник ад
више није у тој шум и појав љивао.
Тако је причал а мен и моја бак а. И немојте сад, децо, заг рајит и да Бау ц и не
пос тоје, ја то знам боље него ви, али вол им да се сећам бак ин их прича.75
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прича о разма женој ца рици

У

, дал екој некој зем љи жив ео је млад и цар. Није се знал о је ли лепш и или
,племен ит ији и зат о га је цео свет волео. Није имао пријатељ а само међу
људ има него и међу бубама, зверима и птицама.
Једне год ине зима је бил а врло дуга и пчел ама у целој зем љи нес таде мед а,
те су ројевим а умирале. Онд а племен ит и цар отвори све ћупове и бурад с ме
дом што их је имао у свом дворц у и пос ла људ е да га разнес у1 пред пчел ињ а
ке. За себе не остави ни једне јед ине2 кап љице. И сут рад ан пође по царевин и
да вид и је ли бил о дов ољно оно што је пос лао. А из пчел ињ ак а га доч ек а ра
дос но зујање:
Донео си нама спас!
Кад ти теж ак дође час,
зови само, царе, нас.
Друг и пут, 3 опет,4 кад је ловио са свитом по некој вел икој план ин и, где је
било много мравињак а, његови људ и стан у да их газе и разоравају; али им пле
мен ит и цар заповед и да се ниједног више не смеју таћ и и пође у друг у план ин у
да лови. Као зах валност, чу за собом мраве:
Донео си нама спас!
Кад ти теж ак дође час,
зови само, царе, нас.
А кад је једне зиме заповед ио да се на свако дрво у његовој царевин и обес и
по кавез пун семења и мрва, и птице му пон уде своју помоћ, ако му кад уст реба.
Кад је племен ит и и леп и цар већ дорас тао за жен идбу, вел ик аш и га ожене
краљевом кћери 5 из суседне зем ље, најлепшом девојком у десет околн их зема
ља. Цар је сав срећан и понос ан био што је добио тако леп у девојк у, 6 али му је
убрзо сва радост бил а загорчана, јер се нова царица показа врло охол а због своје
лепоте и врло размажена. Стаде да захтева од цара да јој исп уњава жеље как ве
ниједна паметна жена не би имал а.
7
Првог јут ра7 објави да ће се сед ам пута дневно купат и у млек у. Цар пок у
ша да је одврат и, али чим погледа у њено лице, одмах мораде да поп усти, тол ико
је лепа бил а.
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Сут рад ан јој се већ то дос ад и и пож ел е да се куп а у мирис у од нарц ис а,
опет сед ам пута на дан. Цар јој рече да у дес ет околн их царевин а за јед ан дан
не може наћ и тол ико 8 мирис а. Међ ут им, чим поглед а у њено лице, поп ус ти,
па изађе у врт да разм ис ли 9 шта да рад и. Кад поред10 њега излете три пчел ице
и заз ује:
Не брин и се, царе! Знај,11
до вечерње прве таме
13
донеће ти пчеле саме
14
за цариц у мирис тај.

12

И утом15 сва царевина забруја од зујања пчел а. Мил ион и ројева пођоше да
беру мирис за цариц у и већ до ноћ и она се окупа у њем у безброј пута.
Сад је млад и цар мис лио да ће леп от иц а дуг о бит и зад ов ољн а, али већ
идућег дан а она пожеле да се куп а у рос и. Опч ињ ен њеном лепотом, цар није
мог ао да јој то одр екн е, а ниј е знао как о жељу да јој исп ун и. Тад а се сет и
птиц а и оде у шум у да им се пож ал и. Оне су то, међут им, већ знал е и дочек а
ше га пес мом:
Разведри се, царе млад и!
Зем љу имаш росе пун у,
16
по план ин и, по дол ин и, по ливад и,
17
птице ће је у свом кљун у
18
на паперју својих крил а
19
с цвећа снет и
20
и донет и.
Наједном се цел а зем ља заори од птич ије пес ме. Мил ион и јата кретоше да
збирају рос у за цариц у. И цел их сед ам дана она се купал а у њој и царевић је ми
слио да ће већ бит и крај њен им луд им жељама, али 21њој се21 осмог дана прохте
да се купа у сок у од јагод а и да се цел а царевина пос пе њима, како би слатк им 22
дахом све мирисало.
Тад нес рећн и, лепотом омађијан и цар, пође у план ин у мравима. А они га
одмах охрабре:
Дошао си у час прави,
23
помоћ и ће теби мрави:
24
где се спава, где се ход а,
25
мирисаће дах јагод а.
Сок ће њихов свуд се лит и,
26
краљица ће лице мит и.
У истом час у зем ља се зац рн и од мрав љих чета. За месец дана нигде у свет у
није остало зреле јагоде, све су биле побране за размажен у цариц у.
Цар је за то време очек ивао у страх у шта ће ново изм ис лит и његова жена.
Понек ад је желео да је как ав чаробн ик 27 учин и мање лепом, да јој продуж и нос,
или смањи очи, или наг рд и лице. Веровао је да би се онд а њен им жељама могао
оду п рет и. Срећом га његови пријатељи спас у. То је овако било.
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Пос ле28 месец дана, пошто се иск упал а сита у сок у јагод а, усред лета поже
ле да се ињем и снегом умива. Краљиц а пчел а истог час а тад а заповед и трима
пчел ицама:
Оставите жаок у
злој цариц и на оку,
30
на нос у и брад и,
31
да се њен их ћуд и
спасе наш цар млад и. 31
29

Оне пос луш ај у и добро изу јед ај у цариц у, да је пос тал а нам ах најр уж нија
жена на свет у, нос а вел иког као кромп ир, скоро невид љивих кинес ких очију и
брад е кол ико лубен иц а. Вид ећ и је так ву, цар одм ах побеже из двора, неос е
тљив према њен им молбама. Тек кад је обећал а да неће више ниш та изис кива
ти32 врат и се и доведе лек аре да је извид ају.
Пос ле овога, она пос та мало боља, али како размаженост не може одмах да
се излеч и, изненад а јој се опет прохте једног дана пос теља од руж иног лис та и
да се сва зем ља пос пе руж ама. За ово, 33 срећом, одмах дозна краљ мрава 34 и за
повед и својој свит и:
Нек а моја верна свита
35
нашем цару брзо хита.
36
и цариц и нем ил ице
37
унак ази лепо лице.
Мрави јед ва дочек ај у да јој се освете што је муч ил а њиховог племен итог
пријатеља, и тол ико је изу јед ају да је цар није могао познат и. Тек кад је прого
ворил а, вид ео је збиљ а да је то она и пош то му је обећ ал а опет да неће више
имат и луд их жеља, 38 саж ал и се и замол и лек аре да је 39лече од мрав љих ујед а. 39
Пос ле овога прош ла је скоро год ина дана, а размажена лепот ица је живел а
скромн ије него што се од ње40 очек ивало. Само нарав човекова не може тол ико
брзо да се промен и и она опет једном зат раж и од цара да јој од вил ине кос ице
нач ин и хаљин у и пос тељу.
Цар свију птица, орао, кад ово чу,41 довикн у са план ине:
Наберите брзо, птице,
42
коп ривице,
43
да цариц и наж арите
44
лепо лице.
Как ва је царица пос ле овога изглед ал а деца добро знају, јер чес то с коп ри
вама имају пос ла. Зато јој пос ле овога ник ад више није пало45 на ум да цара му
чи. Пос тал а је исто тол ико скромн а кол ико је он био племен ит и жив ел и су
отад а потп уно срећно.
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прича о лорду Форду

1

У

доба кад су се први аутомобил и стал и јав љат и у нашој зем љи, иск рс ну1
једног лета на друм у од Ваљева до Шапца2 обестан,3 нов ауто. Дотле тај пут
није виђао так вих трк ача; њиме су само4 обично милел а воловс ка кол а, кас кале
коч ије. Коч ијаш и су возил и обазриво, свак се свакоме склањао с пута. Уморн и
пешац и увек би наш ли на тим кол има гос топ римс тва те се провоз ал и по који
километар.
Кад 5 се први пут Форд појави на том6 пут у, ужасан7 страх овлад а свима ко
лима. Пешац и, товари с дрвима, возови сена тол ико се збун ише да не знадоше
куд ће кад аутомобилс ка труба опомен у:
Тру-ту, тру-ту!
Беж ите, кол а, беж ите, кол ица,
са мога смера.
Иде Форд, млад и лорд,
ветар тера.
Воловс ка кол а здес на,8 мис лећ и да се с њим може преговарат и, заус тише:
Почек ај, брате, куд журиш тако!
Вози као ми људс ки, пол ако.

Не осврћућ и се на то, Форд тако муњевито пројури крај њих да им умало не
слом и точкове, а прут из рук у зам иш љеног возара одлете као вихором понесен.
Иза окуке пут се сужавао, једва је њиме пролазио нек и товар с врећама. На опоме
ну 9 трубе кола стадоше да скрећу у стран у10 и нагоше се према јарку запомажући:
Гос под ине Форде,11 куд ти се хита!
Почек ај мало:
џак ми се на зем љу
прос уо жита.
При наглом заокрет у кол а, једна од врећа збиља се бил а прос ул а; али Форда
то није дирало. Он пој ури12 газећ и по прос утом зрнев љу и зас ипај ућ и праш и
ном липе крај пута. Мало даље, журећ и да скрен у с друма, кол а сена такође се
зак лат ише и прет урише јад ик ујућ и:
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Гос под ине Форде, почек ај мало!
С леђа ми сено на пут пало.
Морам га прво са зем ље дић и.
Почек ај, до мрак а лако ћеш стић и.
Хтео-не хтео,13 Форд мораде зас тат и. За то време обес но је трубио и грмео,
да се сва окол ина прол амал а. Кад најзад сено би дигн уто, Форд нас тави свој у
вратоломн у вож њу трубећ и опет:
Тру-ту, тру-ту,
ко је на пут у нек а се склон и.
Иде Форд, млад и лорд,
ветар гон и.
Нек а стара кол а, којима се сад ближ ио, довикн уше му на то:
Не може, брате, идемо споро!
Наш је гос под ар ваздан оро,
па сад, сиромах, мало придремо.
Буд ит и ни ми га, брате, не смемо.
Нек ак ва кол ица пок ривена шарен ицом добац ише:
Гос под ине Форде, успори мало!
Није ти, ваљд а, о главу стало.
Не чује тебе мој возар, чик а,
вози из град а болес ник а.
Ауто се, међут им, мало на то обазирао. Јурио је као вихор, обарао с кол а
ствари, лом ио точков е и нап рас ит о вик ао на оне што се нис у умел и брз о да
склоне у стран у.14 А кад је пројурио, чуло се на све стране запомагање.
Тако је то трајало више мес ец и. Кол а су15 за то време с вел ик им страхом
пол азил а на путов ање, бојећ и се да на друм у не сретн у осионог Форд а, да им
не слом и точак и поп лаш и волове.
О дош љак у су се причале читаве бајке. Како га нис у вук ли ни коњи ни во
лови, проч у се16 међу онд аш њим сујев ерн им сељ ац им а16 да га гон и сам ђав о.
Тиме се објаш њавал а и његова нас ртљивост, охолост и брзина.
Кад се једном пронесе глас да су се нек а тек нач ињена воловс ка кол а, зајед
но с воловим а, сурв ал а у пров ал иј у, што су морал а нагло да заок рен у исп ред
његове вратоломне брзине, у окол ин и се под иже читава буна. Кол а се реше да
му више не дозволе вож њу друмом куд а се она враћају уморна с рад а.
Једног дана, у ран у зору, изађу кол ико год17 их је било у окол ин и на друм и
зак рче га. Воден ичарева стара кол ица тад а одрже говор:
Јад ан је живот воловс ких кол а:
не прође дан без бриге и бол а.
Нико као ми, широм света,
не нос и на себи так вих терета.
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Па да нас усто, добри теж ац и,
вређају ови бес ни дош љац и.
На ово сва кол а са збора пович у:
Нећемо више аутомобиле
куд теш ка сеос ка кол а миле.
Дос та је било патњи и штета!
Нек а Форд друг им путем шета.
У тај час, иза окуке, појави се Форд као црна огромна буба буљ авих очиј у
вич ућ и:
Возите брже, возите дес но!
Ја сам Форд, млад и лорд,
18
мен и је тес но!
Вич ућ и тако, Форд је безбриж но јурио не примет ивш и како су у даљин и
кол а зак рч ил а пут. Кад им дође близу, она га претећ и заус таве:
Гос под ине Форде,
не можеш даље!
Дос та су сеос ка кол а мал а
због тебе суза прог утал а.
Гос под ине Форде,
нат раг се врат и!
Дос та си нам слом ио руд а и леђа
јурећ и лудо крај наш их међа.
Обес ни аутомобил зат руби још некол ико пута, али се кол а не макоше с ме
ста. Он тад а стаде као укопан, поврат и се још мало на друм у, па се онд а пос ра
мљено врат и одак ле је и дошао. При повратк у му падоше на ум сва кол а што их
је на том пут у полом ио, сва прет урена сена и дрва, све вреће које је прос уо, сви
болес ниц и које је зас уо праш ином. Негде у даљин и кол а га чуше још једном где
труби и пос ле га ник ад више у живот у не сретоше. Да ли се поп равио, да ли се
пресел ио на нек и друг и пут, не умем вам казат и.
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ио једном нек и цар који није рач унао да је жив ако с нек им не вод и рат. Још
се зем ља не опорави ни од једног, а он започ иње друг и. Узалуд су му доглав
ниц и говорил и да се окан и ратовања и пус ти народ да одахне душом: он је не
кад а пол азио у бој само зато што га је неко криво поглед ао.
Једном тако објави рат некој малој мирољубивој1 зем љи зато што му краљ
те зем ље није чес титао рођенд ан. И те ноћ и, да ли због потајне гриже савес ти,
да ли 2 чега другог, усни како се на трг у пред његовим двором иск уп ило мно
штво света и из свег грл а вап ије:
Немој, немој ратоват и!
Нис мо, царе, пребогат и,
али нам је зем ља пуна
рујног вина, белог руна,
цветн их поља, житн их њива.
Ко год рад и може код нас да ужива.
Цара ово трже из сна, и мад а је знао да се њег ов сирот и народ на јав и не
би усуд ио да га мол и за мир, тол ико се разг нев и на њег а да поз ва под оружје
чак и старце.
Међут им, глас савес ти, дању угуш иван, 3 ник ако му није дао мира, те опет
идуће ноћ и усни како пред њим клеч и дивна млад а девојк а под невес тињс ким
велом и мол и га:
Немој, царе, ратоват и!
Дош ли су ми јут рос сват и
да ме воде.
Немој мога заручн ик а
у бој зват и;
све дарове за сватове
ја ћу, царе, теби дат и.
Кад јут ро сван у и цар се сет и сна, трен утно се поколеба. Пом ис ли да збиља
не треба без вел ике невоље да квари срећу тол ик им млад им људ има, али га одмах
би гот ов о стид што се покол ебао па нар ед и да се у војс ку узим ај у нар оч ит о
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млад ић и. Тако му се чин ило да ће и своје теш ке снове поп лаш ит и; али одмах
сут рад ан усни како га нек а мајк а прек лиње ломећ и руке:
Немој, царе, ратоват и,
мол и тебе сад а мат и.
Чувал а сам свога сина
осамнаест ја год ина.
Теш ко ми га сад а дат и
да он иде туђе зем ље
освајат и,
да он иде у бој љут и
пог ин ут и.
Пробуд ивш и се, цар се преко обичаја пож ал и цариц и как ви га снови про
гоне, над ај ућ и се да ће она бар његове намере одобрит и. Али и она стаде да га
мол и да од рата одус тане, говорећ и да и они имај у сина и да пом ис ли како би
му било кад би он морао ићи у бој. Умес то да се ублаж и пос ле овога разговора,
он пос таде још беш њи па заповед и да мајке нигде на јавном мес ту не смеју због
рата јад иковат и нит и изл азит и на друмове да гледају своју дец у кад пол азе у бој.
Већ су и прве борбе биле почеле, а цара теш ки снови не оставише. Сад му
се у сну почело јав љат и биље и звериње. Кад прве гранате падоше на дол ине и
брегове усни он где се пред њим клања нек а бујна ливад а и цветови шап ућу:
Мол и тебе трава млад а
са ливад а,
кук урец и и љут ић и,
немој, царе, у рат ићи:
јер куд војс ка пољем прође,
неће више цвеће нић и.
Цар у љут ин и учин и пок рет као да ће лив аду покос ит и једн им зам ахом и
ње нес тане, а пред очима царевим се створи јато птица које туж но зац врк ута:
Мол имо те, добри царе,
да сач уваш мир.
Баш тамо на брег у
где ће да се пуца
птић и нам се лег у.
Па нес тане птиц а, а искоче пред цара два зец а па га на свом тихом језик у
окупе:
Ој, не рат уј, царе,
то зло не урад и!
У шум иц и где си
намес тио војс ку
играју се весело
зеч ић и нам млад и.
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Пос ле овога сна нас тал а је код ратоборног влад ара опет борба између са
вес ти и час тољубља: почео се кајат и што је зем љу бац ио у крв, а било му је те
шко да порече оно што је једном већ казао. Од те борбе у себи није више могао
ни јес ти, а зас пат и се опет бојао због снова који су га гон ил и. Кад га ипак пос ле
три пробдевене ноћ и сан превари, цар углед а где му у спаваћу собу улазе чете
деце, а међу њом и његов мал и син. Та су га деч иц а склоп љен их рук у мол ил а
прил азећ и му све ближе:
Немој, царе, ратоват и,
бојимо се ми од рата:
пог ин уће нама чик а,
пог ин уће ујак, тата,
и умрет и мама од јад а.
Остаћемо, царе, тад а
сироч ић и,
по свет у се пот уцат и,
ни за как ву радост знат и.
Немој, немој ратоват и.
Цар се нагло трже. Изд ал ек а се чул о где грме топов и, а у сус едној одаји
уплашено плаче његов мал и син. Он не могаде више издрж ат и: учин и му се да
мил ион и деце јец ај у око њега, да мајке и жене кук ај у, да биљ е узд ише, зем ља
стење, па брзо пос ла гласнике на сва бојишта са заповеш ћу да се рат истога часа
обус тави.
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шао путн ик ноћу, кад углед а да се далеко преко пољ а миче омалена кућ а
као да се воз а на точковим а. Он не поверов а својим очим а, него пол ако,
ваљд а да је не би уплаш ио, кријућ и се од дрвета до дрвета, дође јој сас вим бли
зу. И збиљ а, очи га нис у варале: кућ а је клизил а пољем, мад а се точкови нис у
видел и, нит и се примећ ив ало да је ко вуче. Прозори су бил и зат ворен и те се
није могло завирит и унут ра, али је путн ик по дим у који се из димњ ак а диз ао
нас лут ио да у њој има некога. Пред кућом1 је био празан трем и радознал и чо
век скоч и на њега као у трамвај и седе на клуп у. Како је врло уморан био, рече
сам себи задовољно:
– Е, ово је див от а! Пров оз аћ у се бесп латн о на кућ и, па ма и не ишла у
моје сел о.
А кућа је ишла сад брже, сад спорије. Кад би наи ш ла вод а, она би зап лови
ла њоме као лађ а. Уз брд о2 се пел а лакше од зупч ас те жел ез нице, а пољ ем је
клизил а брже него санке по снег у. „Не носе је ваљд а, 3 ђавол и“, пом ис ли сује
верн и путн ик пок ајавш и4 што се и попео на трем.
Тад 5 чу у кућ и неко звецк ањ е као да звон и хиљ аду сребрн их прапорац а.
„Мораћу да провирим унут ра, па шта било“, реш и се он и пок уша да нађе как ву
пукот ин у кроз коју би могао видет и шта се збива у кућ и, иза зидова. Како није
ниједне могао наћ и, пол ако на прс тим а приђе прозор у и одш крин у 6 спољње7
дрвено крило. У соби је светлело као да се само сунце у њу нас тан ило, те пут
ник у некол ико час ак а засен уше8 очи. Потом углед а нас ред собе неко биће на
лик на пајаца а вел ико као највећ и човек. Умес то шак а 9 је имао9 на свакој руц и
по сребрни кот ур, уместо стопала на свакој нози мала кол ица, а одело му је било
пок ривено разнобојн им прапорц им а који су при најм ањем пок рет у звон ил и.
На глави му је бил а капа као и у остал их пајаца, само је имал а на врх у два мал а
крил а као вет рењ ача, те су при сваком замах у вет ра треперил а и окретал а се.
То чудновато биће било је окружено некол иц ином мањих, себи сличн их ство
рова, одевен их као и оно. У час у кад а је путн ик провирио, клизил и10 су на сво
јим кол иц има кроз собу и пљес кал и рук ама.
– Да ли су људ и или как ви чаробњ ац и! – оте се путн ик у глас ан узвик кад
све то виде.
Истог трен утк а вел ик и пајац зас таде а са њиме и остал и.
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– У нашој кућ и се крије нек и стран ац11 – рече он. – Одм ах је навијт е12 да
још брже пође, како не би могао искоч ит и.
Путн ик у се одсекоше13 ноге кад то чу. Сад а није имао куд, беж ат и се није
могло јер је кућ а пој урил а као стрел а. Зато се шћућури на клуп и трема очек у
јућ и свој у судбин у. У час14 се створи пред њим вел ик и пајац, па,15 пљес нувш и
кот урима,16 упита га:
– Ко си ти и отк уд у моме дворц у?
Тек сад примет и путн ик да ни глас у тог чудног створења није као у друг их
људ и, већ као у лутак а које говоре кад се навију.17 То га још више збун и па муца
јућ и одговори:
– Ја сам сиром аш ан путн ик. Враћ ај ућ и се у своје село,18 спазио сам кућу
где иде пољем, па како никад у живот у нисам тако нешто видео, попео сам се да
изближе разглед ам и да се мало провозам.
Вел ик и пајац се одобровољи и насмеја се19 смехом који је звонио као безброј
сребрн их прапораца.
– Ви сир от и људ и свем у се чуд ит е 20 – реч е он 21 – а код нас је то сас вим
обична ствар.
– А ко си ти? – усуд и се путн ик да упита. Никад нисам видео так вог човека.
– Ја сам цар играч ак а 22 – зазвон и одговор. – Био сам са својом пратњом у
шетњи и, 23 као што вид иш, нис ам морао да се макнем из свог дворца, 24 само га
навијем, а он иде куд ми је воља.
Рек авш и то, 25 цар играчак а пљес ну путн ик а по плећ има својом металном
шаком и дод аде:
– Ако хоћеш, можеш поћ и мен и у гос те, да вид иш моју зем љу и мој народ.
Видећ и да је цар играчак а врло благородно26 створење, путн ик одмах при
стаде. Онд а цар заповед и својој пратњи да још боље навије дворац, те он поле
те муњ евито кроз шуме и лив аде, преко вод а и план ин а. Најз ад, 27 пос ле дуге
вож ње, у зору, цар и његова пратња радос но објаве.28
– Стигли смо у домовин у играчак а. Пођимо у врт29 где царица чек а.
Путник сад паж љивије погледа око себе и зад иви се још више него кад је угле
дао покретн у кућу. Пољем су пас ла стада нач ињена од метал а или сукна. Свиц и
су бил и нал ик на сићушне џепне лампе. Дрвеће је исто тако било вештачко, изре
зано од харт ије као у позоришту. Птице се чуле у лет у као да круже аероп лан и.
Јежеве су представљала30 мала клупка начичкана чиодама. Трава је дол ином бил а
од свиле и конца а бубице шарене ђинђуве. План ин у су приказивале гом иле же
леза или креча. На самом небу у домовини играчака светлеле31 су вештачке звезде
изрезане од сребра, бисера и злата. Народ у тој зем љи биле су све саме лутке и па
јаци, а домови су им се кретал и као и царев дврац. Цар одведе путника у врт,32 где
је чек ал а царица, најлепша лутк а на свет у. Она је као и вел ик и пајац, цар, могла
да говори и да се креће, а лице јој је било провидно и блиставо, слично кристалу.
Она замол и путн ик а да се прошета с њоме кроз врт и пок аза му своје омиљено
цвеће, 33 руже од ћил ибара и каранфиле34 чије су крун ичне лис ке биле коралне.
Најзад цар рече путн ик у:
– Становаћеш у маломе35 дворц у крај мога, а ако ти се прохте да се шеташ,
само га навиј, 36 и он ће те одвес ти куд а жел иш.
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Прож ивео је ту путн ик три дана и разних чуд а се наглед ао, али како није
могао јес ти јел а којима се лутке хране, поче га морит и глад и зажеле да се врат и
кућ и. При пол ас ку му цар и цариц а дозволе да узме кол ико год хоће играчак а
за своју дец у, само му рекн у:
– Нипошто не смеш причат и ни својој ни туђој дец и како се дол ази у наш у
зем љу, јер би она онд а појурил а овамо и поробил а нам сав народ.
Путн ик обећа да неће ником причат и, а зат им пође око царевог дворца да
скуп ља играчке за свој у дец у, и нат рп а их пун у торбу: кућ иц у која сам а ход а,
пуж а што свак и час пуш та и увлач и рогове, рак а од корал а, сукнен у кравиц у
која даје млеко, лутк у што зна да говори три језик а, пајац а који извод и најопа
сније цирк уске вежбе, и ваздан још нек их мрт вих стварч ица што умеју да скач у,
лете, пливају, тече као да су живе. Цар му још сам пок лони месец37-играчк у. То је
бил а сребрна плоча која је ноћу могла да прави месеч ин у бар у три сел а. А ца
риц а га обд ари љуљ аш ком на којој је једна лутк а седел а а друга је из све снаге
узбац ив ал а под облаке – играчке нач ињене од пам ук а. Пос ле овога га је нек и
пајац отп рат ио на пут ујућој кућ иц и до гран ице.
Код куће су деца расп ит ивал а путн ик а где је нашао тол ико леп их играчак а
и он им је све по реду исп ричао, 38 не пом ињућ и ник ако где се та зем ља нал ази.
Мен и је39 само то 40 једном поверио, али ме је мол ио да не одам тајн у, па не
смем да вам је кажем.
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Врапци новинари

М

ис лим да је у некој зоолог ији писало како птице ништа не раде; међут им,
нема птице1 без как вог зан имања. Голубови су обично пош тоноше, папа
гај и служ е као врат ари, пев ач иц е се бав е муз ик ом, сен иц е треб е врт ов е од
штетн их 2 црва, а врапц и су новинари. Све догађаје у царс тву птица и деце они
први дознају3 и објаве преко својих усмен их новина.
Јуче је Карађорђевим парком прош ло уплак ано дете. Наједном је јато вра
баца слетело на клуп у углас расп ит ујућ и:
Зашто плаче, да л’ ко зна?
Са друге клупе, из другог4 јата, одговорио је стари врабац Жи-Жи:
Добио је данас два.
Са треће клупе стад е расп ит ив ат и радоз нал и Џи-Џи, почетн ик у нов и
нарс ком пос лу:
5

Шта то рече,
друже,6 ти?
Жив-жив-жив!
Још јед анп ут рец и јаче
ко то плаче,
да ли ђаче
звано Ив.
Жив-жив-жив!
Из чет вртог јата прих ват и неко живахно врапче:
Требало би објавит и
то са крова.
То би бил а прича смеш на,
прича нова.
Слушал и би радо сви.
Жив-жив-жив!
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Пос ле овога сва чет ири јата хит ро прхн у у ред акц ију да јаве за новост. Ре
дакц ија се нал азил а на кров у чувареве куће. Одатле су врапц и некол ико пута
дневно објављивал и новости. Џив-Џан, главни уредник усмених новина, саслуша
вести о догађају из парка, па разас ла поново своје сарадн ике онамо где се надао
да мог у наћи заним љивих новости: у школе, дворишта по предг рађу, на кровове.
За трен ока врапц и се разлете7 опет по граду. Џив-Џанч ић, син уредн иков,
чу нек у грају на пут у крај парк а па упита врапца што је отуд дол азио:
Јес и чуо, друже Жик а,
отк уд она тамо8 вик а?
Прол азник врабац, који се журио да први однесе вест, одговори расејано:
Чуо, чуо, како не,
објавит и треба све.
Кљуцн ул а је врана сврак у,
усред дана, на сок ак у.
Објавит и треба с крова,
то је права новост нова.
На другом крај у се пронесе9 вест да је мачк а слом ил а крило некој птиц и и
цело јато птичјих новинара одјури тамо. На трећој стран и се опет чу да су деца
ухват ил а чворк а и ставил а у кавез па некол иц ина оде и тамо да поразговара са
заробљен им чворком.
Око подне се врате сарадн иц и са пуном торбом вес ти, и Џив-Џан свечано
објави птицама и свет у у парк у да поч ињу под невне усмене новине. Као и увек
на почетк у саопштавања10 вес ти, врапц и зац врк ућу своју новинарс ку химн у:
Бил и млад и, бил и стари,
ми смо врапц и новинари.
Ми11 лет имо на све стране,
где нас зову, где нам бране.
Где нас воле, где нас мрзе,
понек и се од нас врзе.
Скуп љамо по граду вес ти,
огласе и исповес ти.
На ово дец а, иако су тол ико пута чул а, зап љес кај у а птице замаш у крил и
ма, и онд а опет нас та тајац, да би се новос ти бољ е чуле. Пош то саопш тише о
свађи између свраке и вране, о заробљеном чворк у и о мачк и која је слом ил а
птиц и крило, Џив-Џанч ић зац врк ута:
По граду се шуш ка
да је неког Душ ка,
малога првак а,
ист ук ао тата,
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па мама, па бак а,
што се је камењем
бацао у јата.
У гом ил и деце која су13 слушал а вес ти био је и тај Душ ко,14 и тако се зац рве
ни да су одмах сви16 знал и да је он тај неваљал ац.17 Од срамоте хтеде у зем љу
да пропадне. Срећом18 паж њу света скрете сад друга новост:
15

И за малог Блаж у
руж но чудо каж у:
јурио је с прутом
за сен ицом жутом.
Срећом је на време
у грање се скрил а,
али је од страх а
грозниц у добил а.
Ту се дес ио Блаж ин дед а па чувш и то за свог унук а, љут ито19 оде да га по
траж и и казни.
Пос ле овога врабац Жи-Жи узбуђено саопшти:
Лупање је срца
добил а нам сврак а
звана Џак а-Џак а,
јер на три корак а
исп ред свога кљуна,
поред малог жбуна, 20
спазил а је јуче
неко страш но куче.
На ову вест се свраке необично узнем ире и отрче код свраке бол ес нице
да је обиђу. Њима се придруже још неке птице које су имале обичај да обил азе
болес не. 21
Пос ле ове двојице говорил и су још мног и мал и 22 новинари и пред крај су
вести бивале све весел ије. Најзад један несташ ко заврш и врапч ије усмене нови
не шалећ и се:
Остало је све по старом:
гач у вране на пут у,23
ход ају свечано гавран и
у црном кап ут у.24
25
Везују црвенд аћ и
румене траке,
беле прегаче26
носе свраке.27
23

Држе детлић и
сврд лове у кљун у,
28
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људ и живе у кућама,
птице у жбун у,
врапц и много причају,
али шта то мари –
они су новинари.
Тако се птичје новине заврше смехом, а врапц и се даду на нови посао. Неко
пронесе вест да је у град стигао чувен и пев ач, 29 гав ран Га-Га, 30 те одј уре да га
дочек ају.
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Теткини помагачи

Ј

едне суботе дед а је дов ез ао из Ваљ ев а наш у омиљ ен у беог радс ку рођак у и
њене две мале кћери. Девојчице су први пут биле у селу и нис у умеле да разл и
куј у патк у од гус ке, ћурк у од ћуран а, или погач у од леп иње. Нис у знале како
пос тај у вино ни рак иј а. Нис у ник ад прис ус твов ал и кок ању кук ур уз а, нит и
млевењу пшен ице. За њих је све било ново: гнездара с јајима, мишоловк а, цвр
кут сен иц а, мук ање крава, упрезање коњ а. Трчк арале су за свак им ко пође на
бунар, или у подрум и на таван. Тетк а је морал а да их вод и кад је ишла на поток
да исп ира рубље, или да копа кромп ир или да музе краве. Вод ил а их је и онамо
куд а ми готово нис мо имал и прис тупа: да глед ају како се разл ива млеко у кар
лице, како се сири, како се вуче пиће на натег у. Јед ино их још није пуш тал а у
хлебарн иц у, мес то где се она,1 у облак у браш на, окружена необичн им ствари
ма, бавил а мађијом мешењ а 2 хлеба. Зато су биле прин уђене да вире кроз про
зор завејан бел им прахом. Тамо се чуло тапшање сита и јед ва назирал и тетк и
ни пок рет и, њене руке пуне бел их пер уш ак а, кос а испод мараме као пос ут а
ињем, наћв е нал ик на огромне одрв енел е мах уне пас уљ а и, 3 у дубин и,4 врат а
пећ и зак рчена гом илом жеравице. Једном је дед а, 5 који је слободно отварао и
двери олтара, 5 бојаж љиво одш крин уо 6 врата на хлебарн иц и, јер тетк а није во
лел а ни њег а тамо да вид и, и замол ио је да нас пус ти унут ра. Отуд је,7 поред
тетк иног нес трп љивог гласа, пох рл ил а зрик а:
Дун и, вет ре, дун и,
у вел ике мехове,
па разгори гранч ице
грабове и лес кове.
Дун и, вет ре, дун и,
у церове ломаче,
да се пећ и заг реју,
да се пек у погаче.
Дун и, вет ре, дун и,
кроз димњаке, жлебове,
да се пећ и заг реју,
да испек у хлебове.
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Рођач ице су први пут у живот у чуле ту пес му и тако им се хтело да је дуго
слушај у, а нароч ито кад им је дед а објас нио да то пев ај у попц и и да увек тако
чин е док се хлебн а 8 пећ заг рев а; али тетк а ипак ниј е хтел а тог а пут а да нас
пус ти да уђемо. Да би нас утеш ио, дед а нас је повео у шум у да скуп љамо суво
грање за идуће печење хлеба и обећао да ће умол ит и тетк у да нас тад а пус ти у
своју белу, тајанс твен у рад ион иц у.
Тих дана смо необично усрдн и скуп љал и дрва, да бис мо нек ако зас луж ил и
улазак у неп рикос новен и прос тор који су наше мале гош ће желеле бар једном
да виде. Гом ил а дрвета је ускоро бил а тако вел ик а9 да си могао на њој испећ и
вол а. Свак и дан смо питал и тетк у кад ће поново мес ит и и вирил и кроз прозор
че10 завејано браш ном, не бис мо ли пребројал и10 кол ико је још хлебова остало.
Срећом се њихов број смањив ао брзо и,11 негде петог дана,12 опет се рано ују
тру чуло тапшање сита у хлебарн иц и и дош ла порук а од тетке да можемо доћ и
к њој. Како смо наи ш ли, запахн ул а13 нас је јара из пећ и као из кречане. Посад и
ли смо мал ишанке на врећу кук уруза у кут у па се и ми очет ил и око њих. И ми
који то нис мо први пут глед ал и, ипак смо нет рем ице пос мат рал и догађање у14
пуној јаре и браш на рад ион иц и,14 као да смо завирил и у утробу брод а или уну
траш њост локомот иве. Пел и смо се на прс те да вид имо како тетк а мок ром кр
пом, привез аном на дуг у мотк у, брише ужарен у пећ, пош то је изг рн ул а из ње
гом илу црвене жеравице, у коју се није дало глед ат и. Док је она потом од вел и
ког надош лог тес та одрезивал а и нат ирал а комад иће за леп иње, зач ул и су се у
хлебарн иц и исти они глас ић и које смо чул и пре некол ико дана:
Само се они хлебови слатко једу
који се својом руком нат ру,
за које у пећ и својом руком
налож имо и изг рнемо ват ру.
Само се они хлебови слатко једу
који се рођеном руком пек у,
и за које се браш но сеје
уз попаца домаћ их свирк у мек у.
Мал иш анке су их зач уђ ено слуш ал е, а тетк а им рече тих о, да не нар уш и
зрик у што се започел а:
– То су опет моји помагач и попц и,15 о којима вам је дед а причао. Тако они
увек певају док мес им. Вероватно мис ле да ми тиме олакшавају посао.
Пошто је ставил а леп иње да се пек у, хит ро их убац ујућ и16 лопарима у пећ,
почел а је дотериват и тес то за хлебове, а ми смо јој под утис ком зрик ања њен их
помагача додавал и ко перушку, ко крп у, ко нож. Хлеб нам је, додуше, и досад при
јао, али смо 17желел и да вид имо како ће бити данас кад смо17 и сами суделовал и у
његовом припремању. Док смо се око тога мајал и, зач ула се опет позната зрика:
Нарас ти, хлебе, нарас ти,
нек а те пећ буде пуна;
румен и, хлебе, румен и,
као месечева круна.
394

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Ако је веровати мојој баки ________

Нарас ти, хлебе, нарас ти,
као вел ик а решета;
румен и, хлебе, румен и,
као сунце кад проц вета.
Нарас ти, хлебе, нарас ти,
да ти пећ буде уска,
румен и, хлебе, румен и,
да се корица рус ка.
Уз њихов у пес му леп иње су се зачас испек ле и мирисом пробуд иле вољу за
јело. Лич иле су на округлас те румене венч иће. Тетк а их је мало поп рс кал а во
дом и оставил а да пос тоје пок рив ене чарш ав ом. Зат им их је нат ак ла прв о на
рук у мал им рођакама које су их одмах начеле и веровале да им пријају због тога
што су и оне, рођач ице, помагале у мешењу дод ајућ и перуш ке. И ми и попц и и
тетк а дел ил и смо ово миш љење. Само је дед а пос ле, за доручком, тврд ио да су
укус не зато што су мешене од пшен ице са бранковинс ких њива.
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Бајка о извору

С

едел и су једног јут ра пас тири у план ин и. Највише их је било деце и стара
ца, а1 најс тарији од свих био је чич а Марко, 2 онај што му је пос тељ а бил а
трава, покривач сенка храста а узглавље плави округли шкриљац. Седел и су сад
по камењу, и пањевима, а около брегом и шумарком су им 2 пас ла стад а. 3 Очек и
вал и су ћутке да чича Марко почне прич у кој у им је давно обећао као уздарје
што су уместо њега враћал и понекад његова говеда кад она одлутају далеко.3
„Живео је пре сто год ина – 4поче најзад старац4 – нек и мал и пас тир у овој
план ин и. Никога на свет у није имао, 5 а козе што их је5 чувао нис у биле његове.
Свако јут ро пре зоре дол азио је у гору са 6 стадом и остајао у њој до пред ноћ.
Од куће је у шареној торби нос ио, као и ви, хран у кој у би му газда спрем ио; за
воду се само много муч ио јер у целој план ин и 7није тад а7 било ниједног8 изво
ра. Зато је од куће морао и воду у тик вама да нос и, а кад је прекод ан 9 поп ије,10
морао је10 да иде далеко,11 у суседн у гору, да је12 траж и.
Вукова се није плаш ио: знао је шта треба да чин и ако их сретне,13 мед вед а
није ни онд а било у нашој план ин и. Зато је слободно ишао свуд а; знао је све
14
пећ ине, стазе14 и дрвета у шум и; знао је које птице живе по грању,15 који сеља
ци јут ром и вечером одл азе на њиве и враћају се; на којим мес тима има највише
јагод а и16 на којим куп ина.
И лутајућ и тако једном у ран у зору кроз нек у увалу пун у17 дрвећа и камења,
углед а18 старца седе браде обу ченог у кос трет. Седео је на улаз у пећ ине, у хла
ду бук ве чије се гране спуштале до зем ље. Јео је из шаке јагоде, узимајућ и једн у
по једн у. А кад их је појео, стао19 је с лис това 20 бук ве да пије рос у. 21Пос ле тога
је ушао у пећ ин у.21
Пас тирче22 се тихо уклон ило,22 није се хтело јав љат и, желећ и да вид и хоће
ли старац 23 и идућ их јутара 24 тако чин ит и. А он је, мис лећ и да га људс ко око не
глед а,25 свако јут ро у ран у зору25 под бук вом доручковао шумс ке плодове и ко
рење и пио рос у с лис та. Онд а пас тирче не могаде више издрж ат и, него се јед
ног дана приврза до саме бук ве и ослови старца:
– Ко си ти? Да нис и как ав шумс ки дух те само јагоде и корење једеш и само
рос у пијеш?
– Ја сам пус тињак – одговори старац.
– У селу има пуно млек а и сира – рек ло је на то пас тирче – ја ћу ти сваког
дана помало26 донос ит и; добри људ и ће дат и, да 27не би више27 гладовао.
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Како пус тињ ак објас ни да се зав ет ов ао да јед е само плодов е и корењ е,
мал и пас тир, који је био добра срца, навал и мол ит и кроз сузе:28
– Доз вол и ми бар да ти трип ут дневно вод е донос им, да не мораш више
жеђ 29росом гас ит и.29
Зам ис лио30 се пус тињак па ће рећ и:
– 31Биће то31 много теш ко за тебе. Цео дан ћеш морат и 32 да идеш само33 по
воду. Ко ће ти стадо34 чуват и?
– Козе ће за мном ићи и усп ут брс тит и – одврат и чобанче весело – само ти
мен и доп ус ти35 да ти воду донос им!
– Цео дан ћеш имат и по сунц у да трч иш, ник ад се нећеш одморит и – опет
ће36 старац, 37 а видело се да му је мило што је пас тирче тако племен ито.
– Млад сам и лак, неће ми то бит и теш ко – дочек а мал ишан још весел ије 38и
молбен ије. 38
– Па нек а буде – рече најзад старац и нас меш и се благо. 39
И тако је чобанче свако јут ро, подне и вече донос ио пус тињак у у својој ти
кви воде, а он је сипао у жиле бук ве говорећ и:
– Нек а свак а кап љица пос тане неп рес уш на рек а!
Мал ишан није разу мевао пус тињакове реч и и веровао је да под жил ама бу
кве има какав скривен40 бунар у коме воду41 чува и42 пије кад ожедни.43 Ни слутио
није да пус тињак44 ник ад а ни кап и те воде није45 окус ио ни прек рш ио46 завет.
Тако је то трајало врло дуго, кад једног јут ра опет чобанче приђе кришом
близу увале, да вид и шта рад и пус тињак кад је у самоћ и. И виде га опет где једе
из шаке шумс ке плодове и пије рос у с бук виног лис та.47 Дечак48 стрча у увалу и,
онако зад их ан,49 кроз сузе упита:
– Зашто опет трп иш жеђ кад имаш воде у свом бунару под бук вом?
А пус тињак само рече:
– Иди одмах у подножје план ине и загледај под жиле бук ве која тамо расте!
Чобанче без реч и пот рч и тамо, а оно испод жил а извире вод а снаж на и сту
дена као и данас. Оно онд а50 пот рч и опет51 нат раг да пита пус тињак а как вим се
52
чудом то52 догод ило; али кад је стигао, њега већ тамо није било, као да је у зем љу
пропао. А чобанче се онд а сет и да је свак а кап воде коју је однос ио пус тињак у53
пос тал а неп рес уш на рек а, као што је он 54 благос иљао, и кроз дубин у зем ље се
пробил а те пос тал а извор који ће трајат и док траје план ине.“
Чича Марко заврш и55 прич у па ће рећ и најм лађем пас тиру:
– Донес и-де56 у врч у воде са тог чобанчетовог извора!
И пот ом и он и 57 остал и пас тири утон уше у разм иш љањ е о пус тињ ак у и
његовом чудотвроном делу 58и о племен итом пас тирчет у. 58
28
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узбуна у реци

Ж

ивел а је мирно мал а рек а у селу и њен и становн иц и. Спокојно су1 жабе
врш иле2 своје дом аће пос лове и училе дец у гњурању и скак ању. Мирно
су живел и под камењем вирова ракови. Понек и од њих није мож да ни знао да
над реком негде сија сунце и живе људ и. А рибе у малој рец и нис у ни слут иле да
сем жаба, змија и раков а мог у имат и и друг их неп ријатељ а. Тек ла је спокојно
река од извора испод бук ве до утоке испод моста, а сељаци што су стазом хитал и
на рад ник ад нис у учин ил и наж ао3 ниједном њеном становн ик у.
Али једног дан а мин у њоме нек а ситн а вретен ас та риба и пренес е 4 стра
шан глас:
Беж ите под камен,
рибе, луд ице,
иду деца и носе удице.
Беж ите из реке,
даж девњац и,
све живо по вод и
хватају ђац и.
Скач ите из воде,
добре жабе,
чете ђак а уз рек у грабе. 5
Трже се на ову вест сед амдесетогод иш ња речна шкољк а, па се зари дубоко
у пес ковито муље. Да је неко могао чут и њен тих и шапат, разу мео би како саве
тује остале:
Дечја обалом6
ближ и се граја,
скријте у муље
нова јаја.
Младе прим ите
у своје дворе,
док дечја најезда
не мине горе.
Навуц ите на врата
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седморе браве,
на прозоре зас тори
нек а се ставе.
У шац и вод е између шкриљ ас тих мод рих плоч иц а цепт ал и су уплашен и
бурњац и и водењац и. Још од малочас су се прел ивал и свим мог ућ им радос ним
бојама, а сад а су пребледел и као крпе. Јед ан је баш тога трен утк а био почео да
свлач и стару кош уљиц у 7 и ник ако му није пол азило за руком да скине рук аве,
јер су му се руке као у грозниц и трес ле. Цвокоћућ и говорио је друговима:
Рец и је дошао крај и смак
беж имо кудгод у свет чак.
Умреће жаба, риба и рак,
и пуж и шкољк а и даж девњак.
Беж имо кудгод, мене је страх,
сузе ми од страх а тек у ко грах.8
Остал и су му се тобож смејал и, али су и сам и све више бледел и глед ај ућ и
где да се склоне пред навалом деце што се ближе.
Нис у храбрије биле ни жабе у виру 9 испод брес та. Сваког трен утк а су пра
скале на обалу као зелене рекетле. 10 Блес кале су на пролећном сунц у њихове
унезверене очи. Одас вуд се чул а довик ивања:
Ход ите, жабице, на крк аче!
Око врата ме стегн ите јаче!11
Тако су старе жабе на леђим а износ иле по дес ет ин у мал их које још нис у
умеле да скач у, и бара се брзо исп разнил а.
За ово време је у дубоком виру стара риба, прабаба, поу чавал а унуке:
Тихо, рибе, пловите
кроз кутове скровите,
и шапатом зборите,
и дубоко рон ите
кроз воде пес ковите.
Да вам се пераје
у вод и не сјаје,
да вам се не блис та
зен ич ица чис та,
да светлост не пљушти
с блис тавих крљушти.
Мудро, рибе луд ице,
пловите крај улице
што водом поврвиће.
Не гутајте црвиће,
не гутајте мрвице,
по кап воде поп ите
па уста зак лоп ите.
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У зло доба чују за узбун у и ракови самц и нас тањен и по нап уштен им пуже
вљевим кућ ицама и црвен и ракови испод белутаца.12 Ово је било доба кад а они
нагло порас ту, те су мног и баш у том трен утк у бил и код кројача да узму меру за
ново одело. А они што су станов ал и по кућ ам а пужев а траж ил и су нове, веће
станове. Поред осталога бил и су и 13по природ и13 врло спори па први тал ас деце
што наи ђе уз воду већ их некол ико пох вата.
Можете мис лит и как ав ужас ухват и барског пужа кад а ово виде. Он исп ру
жи свој рож ић па куцн у на врата свог суседа, старог самца:
Тук-так,
је ли буд ан
сусед рак?
Кад овај прот ури кроз прозор своје бркове, пуж му исп рича за зло што је
снаш ло рек у и за које рак још није био чуо. Њих двојица се тад дадн у у бекс тво
а за њима читав караван барс ких пужева и ракова. Жабок реч ина крај обале их
чу како шап ућу усп ут:
Ступа караван
дан и ноћ, и дан.
Говор му је тих,
корак му је лак,
иза рак а пуж,
иза пуж а рак.
Побећ и ће редом
из друж ине свак,
ко у барс ку траву,
а под камен ко,
даж девњак и рак
и пуж мал и, го.
За кратко време рек а се скор о исп раз ни. Плив ао је само њоме покој и14
ошам ућен и пуноглав ац. Залуд су ђац и зас ук ан их ног ав иц а диз ал и белутк е,
прутовима чарал и песак и муље и спуштал и удице у воду.
Тад а се15 појави и учитељ уз рек у. Био је чуо ђачк у вик у, па пошао да вид и
шта је. Угледавши га, ђаци су се за трен ока разбегли на све стране, само је остала
мутна уплашена вод а и крај ње зач уђен и учитељ.
А сут рад ан је већ све било по старом: поток је тек ао чист као извор, сунце
је сијало, даж девњац и се шарен ил и, а ђац и се мирно стазом враћал и кућ и и чак
заос тале мрве од ручк а бацал и у воду рибама које су се весело о њих отимале.
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Грличина тужбалица

Ж

ив ел а је у некој1 шум и гус то нас ељ еној птиц ам а млад а грл иц а, најос е
тљивија међу њима. Она је бил а пес ник-птиц а. Све што би осет ил а или
пом ис лил а, морал а је у пес ми да изрази: кад се уплаш и од мрак а, кад се обраду
је сунц у, кад је засен и рос а или се зач уд и лепот и месеч ине. Највише се друж и
ла са вес ел ом сен ицом из оближ њег шум арк а. Тако то обично и бив а: сетн а
створењ а, пов учена у себе, 2 нађу пријатеље међу живахн им и радос ним ство
ровима. Кад се сен ица сувише разбрбља, разлет и по шум и, грл ица је позове да
глед ају зал азак сунца или да уживају у жубору воде, или да једна другој прича
ју шта су дож ивеле тога дана. Како је сен ица бил а ситна и дет ињас та, грл ица је
према њој гајил а неко заш титн ичко осећање как во одрас ли имај у према дец и,
или они што разу меју живот према онима који га нис у још иск усил и. У обичним
стварима, међут им, сен ица је ипак бил а вођа: траж ил а је за обе мес та где може
да се нађе хран а 3 у изобиљу, опом ињ ал а је кад је време ручк у и спав ању – на
што је пес ник-птица чес то заборав љал а.
Зан им љиво је било понек ад ујут ру чут и њихове разговоре. Грл ица би узбу
ђено рек ла:
– Јут рос сам видел а краљиц у цвећа кад је своје шарене рупч иће прос тира
ла по лив ад и. Било их је модрих и жут их и снеж но бел их. Било је ту и њен их
љубичас тих сукњица и свечан их хаљина окићен их бисером.
Сен иц а би слуш ал а неко време и наједном би узвикн ул а вес ело као дец а
кад решавају загонетке:
– Није то ник ак ва краљиц а нит и њен и рупц и и сукњице. То се цвеће рас
цветало!4
Она је више волел а смеш не и истин ите приче, приче где би се дел ил а нек а
правд а, где би кокош и надм удриле лис иц у или јагњад вук а.
Тако су оне једна друг у доп уњавале и помагале једна другој да разу меј у и
заволе живот.
Једном се сен ица у својој отворенос ти замери најс таријем копц у у шум и и
он је у љут ин и раст ргне. Кад је грл ица чул а за њен у смрт, увук ла се дубоко у че
сту и три дана није ни пил а ни јел а, чет вртог се зач у отуд њена тужбал ица:
Сен ице, безаз лена сен ице, волел а си као и копц и шум у.
Зашто су те убил и?
401

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Волел а си небо и сунце као и орлови.
Зашто су те убил и?
Слушале су то птице на гранама и плак але глас но, а њихов плач је лич ио на
жубор мал их сребрн их поток а. Само је најс тарија сова у шум и, пошто је бил а и
сам а грабљивиц а, знал а да копц у неће бит и мил а њен а тужбал иц а, па је пред
вече отиш ла у шум у и рек ла јој:
– Птице грабљивице не воле да се5 прекоревају. Стегн и срце и у себи жал и
малу сен иц у.
Али грл иц а је бил а пес ник-птиц а и није могла своје срце обу з дат и па се
опет идућег јут ра из чес те чуо њен глас:
И копц и имају пријатеље и воле их.
Зашто су мен и моју пријатељиц у отел и?
И копце бол и срце за њиховим пријатељима.
Зашто су мене ожалос тил и?
И опет су је птице по грању слушале јецајући, и сова, ју је волела, опет се спрема
ла у шуму да је опомене, али је било већ касно. Стари љутити кобац, онај што је растр
гао сениц у, био је већ чуо њено тужење и послао два јастреба да му је живу доведу.
Није било теш ко ухват ит и пес ник-птиц у. Занета својим6 тужењем, није их
чул а кад су полетел и.7 Кад их је примет ил а, већ су је држ ал и канџама свак и за
по једно крило, као да би хтел и да је раст ргн у. Тако раз апет у дигли су је у ва
здух и између себе понел и: али је она, мад а блага и смерн а, имал а нек у свој у
храброст. Док су је јас треби нос ил и зраком, певал а је:
Опет је сван уо дан, ветар шум и, поток жубори, а
нема сен ич иног цврк ута.
Опет је сван уо дан, а међу шумс ким мног им гласовима
нема њенога гласа.
Друг ују жуне са зебама, копц и са јас требима, само
ја немам више свога пријатеља
8
И копц и имају пријатеље и воле их. Зашто су мен и
моју пријатељиц у отел и?
И копце бол и срце за њиховим пријатељима. Зашто
су мене ожалос тил и.8
Глас јој је био притом тол ико туж ан, чист и благ, да се и сам и јас треби ра
жале и оба у исти час одлуче да је не воде копц у, већ да је однес у у надубљу шум у
и тамо оставе и сам и да побегн у под облаке.
Кад9 су одлуч ил и, тако и учине. Однес у је и тако сак риј у у шибље да је ко
бац није могао наћ и ни до своје смрт и. Грл иц и, онако туж ној, није се ник ад
изл азило из полум рак а чес те.10 Остал а је до краја живота тамо и свако вече и ју
тро туж ил а за сен ицом. Кас није, кад је стек ла младе, нау ч ил а је и њих11 свој у
тужбал иц у, а они су опет нау ч ил и своје потомке. Тако тужбал иц у за сен ицом
знају сад све грл ице на свет у и њоме израж авају скоро свак у туг у.
О овоме ми је причал а пес ник-птица под мојим кровом и певал а12 ми реч и
тужбал ице коју је спевал а грл ица што је пријатељевал а са сен ицом.
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Бајка о дивљој крушци1

Р

ас ла је на крају проп ланк а млад а круш кова шибљик а. Волел а је сунце и пе
сму вет ра више него икоје дрвце у шум и. Понек ад се, око подне, и бреза и
јас ик а уморе2 и своје трепераво лиш ће положе на груд и, а круш кова шибљик а
пев уш и и треп ер и. Њен лист је лич ио на мал а зел ен а оглед алц а и на ушне
шкољке. Нијед ан зрак није могао проћ и на миру кроз њен у цветн у крун у, без
бројна њена оглед алца би га заробил а 3 и тек кад би се сита њиме наи г рал а, пу
стил а би га да иде куд а је нау м ио. Поваздан је бацал а по трави и околном дрве
ћу свет ле сунч ане лепт ир е, 4 као што дец а 5 чине 6 играј ућ и се са7 оглед ал ом,
зас ењив ал а њим а очи кук ац а и збуњив ал а 8 зечев е. Глед ај ућ и је како се игра,
ситно9 трње у живиц и, које, сирото, није умело да се радује лепом дан у и сун
чаном зрак у, ни нес таш ној сенц и облак а,10 завидело11 је и12 говорило:
– Круш кова шибљик а се само игра живота. Она ник ад13 неће проц ветат и и
род ит и. Остаће увек вет роп ирас та и неозбиљна.
Круш киц у14 ове реч и, кад би доп рле до ње, нис у вређале.15 Бил а16 је млада и
добра и праштала трњу17 и даље се радујући сунц у и песми ветра, жубору потока и
шум у траве. Чим се род и18 нек и звук, свак и њен лист19 се претвори у ушну шкољ
ку и слуша.20 Зато су птице радосно21 певале, пчеле зујале и свиц и се спуштал и у
њен у крун у22 па се понекад у мрак у чин ило да 23горе на њој23 многе24 свећ ице.
Играл а се она тако два пролећ а, а онд а 25 осет и да јој то није довољно, да
игром не може сву радост срца да изрази. Око ње је рас ло пуно дрвећа и све је
оно с прол ећ а 26 цвет ало а у 27 јес ен донос ило плод. Рађал е су бук ве и храш ће
жиром, рађао је дуд на проп ланк у као мед слатк им ситн им плодом нал ик на
гроздиће. Под дреновима је у јесен28 уместо сенке лежао црвен опао плод и бубе
су по њем у пировале. Чак 29 и цвет руж ин се30/31 прет варао у жућк ас то румен и32
шипак, 33 пун семена.
И сад се шума шаренел а 34 од жутог и белог цвета. Глог је лич ио на беле ме
ке облач иће, див ља руж а се кит ил а руж ичас тим крупн им звездама, дрен и жу
тик а су цветал и сунч ан им пегам а. Цветн и наб ујал и сок се целе 35 ноћ и коме
шао 36 у круш ков ој шиб љиц и, пео јој се у подг рл ац и у врх ов им а изд анк а 37
пуцао38 као да хоће да пробије, а ујут ру се и она наш ла 39 сва у белом звездас том
цвет у. Бил а је много 40 радос на због овога41 па је мис лил а да ће се и сви друг и
обрадоват и, зато пос ла гласнике по пчел ама, које у пут у опис ују вел ике кругове
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као сунце и месец, свима становницима шуме42 а најпре трњу у живици, мислећи
да ће се због њеног цветања оно 43 највише обрадоват и и да је јед ва чек ало да се
и она упише у воћке које плод44 доносе.
Пос лавш и тако глас нике, круш чица45 прет вори46 безбројне своје лис тове у
колевч ице46 и стаде њих ат и цветове као дец у и певат и им пес ме што их је од ве
тра нау ч ил а и хватат и им сунчане лепт ире да се њима забав љају. Њих ал а их47 је
она тако48 и певала им, а у њима се полако стало заметати срце, мало зелено срце,
слично оном што га је нос ил а у груд има.
За то време су пчеле нос иле вест до старих дудова, до уцветал их шљивик а
и јабучара, до оскоруше и дрена, до јаруге и живице.
– Она се само игра живота49 – опет50 рече трње. – Цветал а је па ће и прец ве
тат и51 а род а неће донет и.
– Да 52 то није нек а обмана? – упита 53 кук ута, краљиц а корова. – Мож да се
окит ил а сунчан им лепт ирима.
Чувш и за ове реч и, 54 круш ка зап лак а горк им суз ам а. У свак и цвет се по
једн а сруч и и зал и горч ином мале зелене заметке. Она је волел а целу шум у и
рад ов ал а се 55 сваком цвет у и плоду у њој, сваком шум у и 56 зрак у, па је имал а
пот реб у да и њу сви воле. 57 Није њој довољно било57 што је сус ед храст рек ао
да је проц ветал а леп им цветом, што58 је бук ва пом иловал а, што јој59 добрич ина
дуд пос ла60 по пчел ама поздрав, што су птице трип ут дуже 61то јут ро певале 61 у
част њеног а цвет ањ а. Није јој дов ољно бил о што се вет ар пон уд ио да јој за
метке љуш ка, а сунце крај сваког 62 упал ило 63 свећ иц у, да не би озебли. Њено
осетљиво 64 срце су као туч а и мраз погод иле реч и и подс мес и 65 трњ а и краљи
це корова.
Плак ал а је, али је и даље љуш кал а заметке у 66 лис ним колевч иц ама, радо
знал а как ви ће сут ра67 бит и кад порасту и сазру:68 мрк и као буков жир, или69 ру
мен и и неж ни као јагоде,70 или модри као шљиве. Мада је од суза,71 као од пламе
њаче,72 много цвет а опало, успел а је круш чиц а73 да одгаји дес ет ак плодов а,74
зелено-жут их,75 зак ићен их мрк им звездас тим цветом. И опет пос ла пчеле, које
у пут у вел ике кругове опис ују као сунце и месец, да јаве76 како је 77донел а плод77
леп 78као плодови јабука и шљива.78 Гласници одоше до воћњака, до старих ораха
и дудова, до 79оскоруша и леска.79 Сви се обрадоваше, само трње рече:
– Зар је за ту малу вет роп ирк у било да донос и род. Тол ике је заметке упро
пас тил а,80 још81 неп рис пел и82 пал и83 с гране на зем љу.
А краљица корова подругљиво примет и:
– Прет ргла се, род ил а десет круш чица.
Круш чица84 пос ле овога85 изг уби своју ран ију веселост. Није више хватал а
сунчеве86 зраке у оглед алце87 својих лис това, није више учил а напамет вет рове
пес ме, није је вес ел ило кад свиц и упале своје фењерч иће на њеном грању, ни
кад зеба одлуч и да у њеној крун и под игне себи кућ иц у. Она сад а 88није више88
плак ал а, али је стално осећ ал а нек у горч ин у у грлу и у срц у. И тако 89 идућег
пролећа90 донесе хиљаду ситн их,91 зак ићен их мрк им крупн им цветом круш чи
ца,92 које су као венц и саг ибале93 њене младе94 гране све до зем ље. Она се поно
сил а глед ај ућ и их,95 и опет по глас ниц им а јави целој шум и да је род ил а више
него куп ине и дренц и у родне год ине.
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– Прави се важ на96 – подс мехн у 97 се трње. – Народ ил а чопоре98 деце,99 а100
већ и им цвет на кап и него цело лице.
Круш чици101 се управо свиђао102 тај цвет којим је плод био зак ићен103 и нада
ла се да ће и остал и његову лепот у запазити,104 и 105горчина суза што их105 из поно
са не прол и106 уђе поново107 у сок који је њоме струјао. Залуд108 је 109бук ва опет109
миловала и дуд јој слао поздраве и птице певале у част венаца што су јој гране до
зем ље савијал и110 – једна јед ина111 хладна реч112 њен у радост је113 покосила.
Кад је треће год ине род ил а, бил и су венц и на њој лепш и него на руж ама и
дренц им а. Пчеле114 које на пут у опис уј у вел ике кругове као сунце и мес ец,115
јаве116 шум и да су у сваком њеном плоду набрале по кап љу мед а. Оне су то при
чале зато да би Круш ци117 врат иле стару веселост и да би118 нес тало идућег про
лећа119 горч ине која 120се у њеном плоду већ осећал а.120
Трњу и коров у 121било је криво121 што је122 пчеле хвале123 па пош љу124 осе да
исп ит ај у да ли су ти плодов и, зак ићен и мрк им крупн им цвет ом, збиљ а тако
слатк и. И једном око подне,125 кад је сунце грејало Круш ку право у чело и кад се
због добрих пчел ин их126 реч и и бук виног милов ањ а127 горч ина 128њена сок а128
стал а бис трит и, долете рој пакос них уход а и забоде рил ице129 до у само дно130
сваког плод а. У 131њем у су кап и слас ти већ побеђив але кап љице горч ине, али
осе, у чијем је жалц у било много више једа него у плоду крушке чије срце су трње
и кук ута почел и троват и, победонос но зазује:131
– 132Горко, горко, горко!132
133
Њихова злурадост је133 као град пала134 на младу воћк у и135 срце јој136 исп у
нил а137 новим болом138 и горч ином. Њихов а мрж ња и лаж139 оду зел и су јој по
степено свак у радост140 па је из год ине у год ин у 141рађал а све горч им плодом141
и добил а име Див ље Круш ке.
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Ветар дадиља

П

ође нек и сиромах ветар да траж и службу. Идућ и кроз село, нуд ио се сеља
цим а да им чув а дец у, али му нико, како ветар није био људс ки створ, не
хте дете поверит и. Шта ће куд ће, иако је највише волео да се с децом забав ља,
он пок уш а да рад и и друге пос лов е: погод и се код неког газ де тврд ице да му
развије лиш ће на воћњак у. Како је то тек трећ и пут у живот у рад ио, не пође му
за руком да све пупољке развије и кад по свршеном пос лу оде да прим и надн иц у,
зли газда подвикн у:
Мој драг и пријане,
ти не знаш заната!
Прс том нис и такн уо
многе доње гране.
Куп и се на врата!
Код другог се сељ ак а погод и да му плеви баш ту. Чуп ај ућ и коров морао је
ишч упат и и понек у питом у стабљик у. То се истина сваком догод и, али и овај је
газда био зао па кад ветар зат раж и надн иц у, он се раздра:1
Мој невешти брале,
не разу меш ти се
око баштенс кога
ни пос ла ни биља,2
3
па буд и дад иља, 3
што ти је и отац
а и дед а био,
мој пријане мио!
Препао се сиромах ветар па и не сачек а крај сељакове прид ике, већ заж ди
низ село у шум у и узе се тамо нуд ит и биљу и зверињу за помоћн ик а. Где углед а
храст на коме стоји још лањс ко суво лиш ће, рекне:
Да ли старо лиш ће
треба, чик а-храс те,
мало да се стресе?
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Због њега ти, чико,
нови лист не рас те,
не указује се.
Где углед а на бук ви старо грање, рекне:
Како ли би било,
тето, кад бих грање
слом љено и суво
мало ти одуво?
Где углед а самог зеч ића, стане да га љуш ка певушећ и:
Маломе бук вак у
однел и су бак у,
однел и су дек у –
не дам свога зек у.
Маломе шљивик у
однел и су чик у
у гору далек у –
не дам свога зек у.
Дрвеће је одговарало без воље, неко да чек а старог познан ик а,4 Развигор
ца, који му сваке год ине у прол еће пом аже прил иком лис тањ а, неко да вол и
само да обав ља своје пос лове, а зеч ије мајке су5 се изговарале да су сироте и да
не мог у да узим ај у дад иље. У зло доба, при крај у дан а, пон уд и се он храс ту на
обронк у јаруге:
Да ли имаш деце,
да ти дец у них ам,
да им певам тихо?
Разм ис ли храст некол ико часак а па му рече:
Имам три синч ића,
треба да се гаје:
остал и су сирот и,
без баке и наје.
Треба да се љуш кају,
треба у заранке
да им певаш благе
шумс ке успаванке.
Храс тови синч ић и се стадоше извирив ат и на свог будућег чув ара и мах а
ти му умиљато зелен им шап иц ама. Ветар се обрадова што му пријатељс ки ма
шу и остаде код њих. Најз ад је био наш ао пос ао који вол и. Скиде одм ах каба
ниц у, обес и је о залом љен у сув у гран у па седе уз пруће смиш љај ућ и чиме да га
забави. Дец а као свак а дец а, па су и храс тић и хтел и да им ветар, кога назваше
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Дујом, штогод прич а. Пок уш а вет ар да изв рд а, јер је више вол ео да пев а, али
дец а храс тов а хоће пош то-пот о 6 прич у. Дуј а онд а поче неш то што је још од
своје баке био чуо:7
Украј воде, крај поток а,
ход а род а белобок а,
белобок а, рујна кљуна.
Пуче негде пуш ка пуна.
Нема више украј воде
белобоке наше роде.
Дуја то прича, а пруће 8углас плаче,8 жао му роде. Онд а он поче нешто сме
шно, како се мед вед жен ио па није могао да нађе девојк у према себи, и храс ти
ћи се одм ах разв ес ел ише. Чинећ и се да је тоб ож занет нек им пос лом, отац
храст је све то слушао да вид и хоће ли Дуја добро обав љат и своју дуж ност. Чув
ши како се храс тић и слатко смеј у и осет ив да су Дуј у већ заволел и, реш и да га
задрж и у служби док год деца не одрас ту.
Тако је Дуја причао прућу смеш не приче, ујут ру му ретк им чеш љем раш
чеш љавао кос у да је не би чупао, увече му певао успаванк у 9 да зас пи. Ускоро га
упознаше сва шумс ка деца и њихови род итељи. Мало, мало па ће тек која бук ва
довикн ут и:
Дујо, добри брале,
пољуш кај ми дете,
немам јадна кад,
овч ицама морам
изат кат и хлад.
Дуја прис коч и бук виној дец и па је успав а уз пес му којом је обично и хра
стиће успав љивао:
Љуш ка, љуш ка, љуш ка,
далеко у гори
страш ни мед вед њуш ка:
не дам деце ја
за пролећна дана
обас јана два.
Тек што он успава мале бук ве а ето ти зове бреза да успава њен у дец у док
она не заврш и везен и застирач за пањ на коме су јој деца ручавал а. Он прискоч и
и тамо певушећ и:
Љуља, љуља,10 љуља,
далеко у гори
куријак се шуља:
не дам деце ја
за сунце, ни звезде,
ни месеца два.
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Тад а храс тић и буду љубоморн и па ударе у плач, а он брзо остави брезе па
пот рч и њима, још изд алек а их умирујућ и:
Нија, нија, нија,
далеко кроз гору
прик рад а се лија:
не дам деце ја
ни за летња два
лепа вечера.
И да би показао да су му они мил ији од бреза и букава, одмах на ову надове
же друге успаванке, све до саме ноћ и. Тада их умије свеж им мирисима, покрије
крајичком своје доламе па уљушка. А кад буде зора, повиче испод храстовог дебла:
Ко хоће да буде
највиш и у гају
први мора спазит и
сунце на рођају.
Ко хоће све лето
да лис та и буја
мора на стан прим ит и
дрозда и славуја.
Храс тић и се пробуде и стан у се пет и на прс те да први виде рађање сунц а,
и тако сваког јут ра помало порас ту. А што су више рас ли, све више су певач ица
на стан примал и. Ускоро су пос тал и снаж но храш ће зелене, гранате круне ко
ме није требало више пев ат и успав анке, али су Дуј у из зах валнос ти што их је
одгајио оставил и и даље код себе те се на њиховим рук ама у старос ти одмарао.
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необични свирач

Ј

едног лепог јут ра натпевале се птице у некој планини кад изненада зач ују тако
умилн у свирк у да све наједном ућуте и стан у слушат и шта ће то бит и. Свирка
се чин ил а час као жубор малог поток а, час као глас вет ра у лиш ћу, час као пе
сма неке непознате птице.
Док су оне тако зад ив љено1 слушале, појави се у даљин и 2 сед, подеран ста
рац 2 под вел ик им сламн им шеш иром. На рамен у му је седел а птица и, као зане
та, и она слушал а његов у свирк у. Старац се спус ти 3 на пањ и из нед ара извад и
врапц а слом љеног крил а па га став и на длан. Пос ле сиђ е пол ако до пот ок а,
опра му рањено крило и 4 ставивш и4 га да се сунча, 5 пође по шибљу неш то раз
глед ат и. Под старом брезом нађе оборено гнездо и диже га опет на гран у пок у
пивш и у њега птиће који су још бил и у живот у. Под бук вом поможе извору да
се пробије на сунце разг рн увш и суво грање и зем љу. Склон и се са 6 пута чет и
мрав а7 што се под теретом нек уд журил а, пров рљ а још мало по шум и па опет
седе на пањ и нас тави свират и.
Птице, чувш и га поново, заћуте и згрн у се око њега, нет рем ице слушајућ и,
док ће једна рећ и:
Слушал а бих твоју
фрулу сваког дана.
Из как вог је, рец и,8
прута9 садељана:
да ли је из зове,
или је из бора,
или млад их врба
и старих јавора?
Старац пом илова по крилу птиц у која га 10је то упитал а,10 сетно се насмеш и
па одврат и:
Нек а, птице, за вас
сад не буде тајна
из чега је моја
фрул а садељана.
Није ни из врба,
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није ни из зова;
већ из срца мога
и из мојих снова.
Птице се много зач уде тим11 реч има, ниједна скоро није разу мел а шта оне
значе. Неке свраке се чак раст рче по шум и и стан у преп ричават и:
Ој, добога12 мога!
Да вид ите, птице,
старч ића чуднога;13
садељао фрулу
он од срца свога!
У час у се слегн у птице и из остал их14 шума молећ и старца, како која стигне,
да и њима одс вира15 штогод на16 необичној фрул и. 17И док је он свирао уносећ и
у свирк у топ лин у свог а срц а, које је саос ећ ало са целом природом око себе,
док је уплитао у звуке фруле сећ ањ а на дет ињс тво, снове младос ти која му је
давно прош ла, оне су зач уђено пос мат рале свиралу за кој у је рек ао да је нач и
њена из срца. Јед ино су мож да, најч увен ије певач ице, које и саме певају својим
срцем, схват иле старц а.17 А кад се он спрем и да иде, прис таде за њим најс лав
нији18 славуј из план ине говорећ и:
Ја сам славуј стари
из јаруге ове,
певам птичје чеж ње,
радос ти и снове.
Повед и ме собом,
хтео бих да слушам
пес ме твоје фруле
све нове и нове.
Старац му дозвол и да га прат и и тако пођу док су их друге птице с тугом
глед але како се удаљавај у. Међу њима се нал азил а и зеба којој је мат и бил а за
бран ил а да се из шуме удаљава. Она се због тога дуго лом ил а да ли да пође 19за
свирачем,19 али кад га виде да зам иче за вид ик, полете20 и она за њим па му се
сва зад их ана обрат и:
Ја сам, старче, зеба
што живи у оном
гус томе шип раг у.
Прим и, драг и 21 старче,
и мене у дружбу
да поваздан22 слушам
твоје фруле тужбу
као мелем 23 благ у.
Он није умео никоме одбит и молбе, да је и вран а и сов а замол ил а да га
прат и, и њима би дозвол ио, а камол и малој зеленој птиц и нал ик на цвет, зато се
нас меш и на њу и рече:24
24
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Сед и ми на шеш ир,
мал а зебо ти,
па ћемо заједно
светом певат и.
И тако свугде: где год се појави и стане свират и, тол ико 25птице очара сво
јом свирком25 да не мог у више од њега да се одвоје. Мине ли дол инама крај реке,
прис тај у26 за њим 27чап ље и вивц и;27 прође ли кроз ливаде, придруже му се ли
вадс ке птице. Кад је прол азио кроз нек у узрелу њиву, спус ти се чак с неба шева
очарана његовом свирком па и она замол и:28
Старче,29 ја сам шева
што радос но пева
изнад зрел их њива.
Повед и ме собом
да поваздан30 слушам
свирк у што из твоје
фруле се разл ива.
Необичн и свирач 31пов ед е и шев у. 31 Сад су га скор о све врс те пев ач иц а
прат иле и седеле му не само по 32ободу шеш ира и рамен има, 32 већ би се понек а
мања спус тил а и на фрулу. 33
Чује тако за њега и нек и дрозд па међу својим друговима почне исмеват и34
птице што су за старчевом свирком летеле. Али кад 35стари свирач35 ускоро наи
ђе крај виног рад а где је дрозд живео, његов а фрул а и овог хвал ис авц а тол ико
очара да се и сам при рас танк у са свирачем36 пон уд и да пође с њим:
Повед и и мене, стари!
Ако се дес и да се
37
фрул а твоја 37 пок вари,
певаћу умес то ње;
нау ч ио већ сам ја
све пес ме њезине.
Свирач38 је, вероватно, био чуо шта је дрозд раније говорио, али и њем у рече
доброћудно:
Пођи са мном, дрозде, и ти,
само мораш добар бит и:
не смеш, друже, вино пит и,
нит и туђе грож ђе крас ти.
Кад од пута умориш се,
на раме ми можеш пас ти.
Свирач39 је себе, а понекад40 и своје птице, хран ио оним што добије од кога.
Нис у се, разу ме се, само оне 41 дивиле његовој свирц и већ42 и људ и. Прол азећ и
кроз поља 43свирао је 43 кос цима и жетеоц има док раде, а они су с њиме дел ил и
44
ручак или ужин у.44 Над алеко се по сел има причало о необичном старц у сви
рач у кога птице прате и слећу му45 на рамена.
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Причају да пред крај свога дугог живота није46 могао више47 свират и јер су
му руке од старос ти дрхтале и фрулу исп уш тале, али да га његове птице прат и
ље 48 нис у 49биле нап ус тиле,49 већ су за 50 њега певале и 51сад оне њега оним што
за пес му од људ и добију51 хран иле. А кад је, каж у, 52 умро негде на врх у план ине,
оне53 су прво мис лиле да спава, па пош то су примет иле да је зау век 54 склоп ио
очи, пош ле су по план ин и говорећ и:
Умро је наш стари,
предобар55 је био,
56
птице је у шум и
певат и учио, 56
нас мејао туж ног, 57
рази г рао хромог, 58
59
обрадовао немог, 59
60
треба на крил има
61
до веч итог дома61
да га однесемо.
На ову вест пох ит ај у 62 сви њег ов и пријат ељ и, 62 од царић а 63 до орл ов а, 64
својим кљуновима му гроб ископају и на крил има га до њега однес у и сах ране.
На надг робном му камен у детлић уреже пес му:
Овде леж и пријатељ
сен ица и сова,
дроздова, славуја,
зеба, голубова,
чворак а и врана.
Његова је фрул а
бил а садељана
од његова срца
и његових снова.
Птице и данас свраћају на његов гроб и певају му да зна кад а је у шум и про
леће и лето, а кад јесен и зима.64
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Свет под језером

Б

ио нек и мал и чобан ин.1 Спавао је у кућ иц и од брвана, на пос тељи од сена,
а каш ик а и здел а из које је јео биле су од дрвета. Није мал и чобан ин Иван
ниш та имао, али му се чин ило да је његова сва план инс ка лепота, цело небо и
језеро, и шума. И ник ад те лепоте није био сит.
Чим би истерао стадо на паш њак, одл азио би на обалу језера које се нал а
зило у план инс кој увал и и по коме је увек пловио вел ик и ћутљив лабуд. Језеро
је обично бивало мирно и равно као оглед ало и Иван у се чин ило да јед ан лабуд
плови водом а нек и друг и рон и кроз воду. Кад год би лабуд на језеру савио свој
бел и дуг и врат, савио би и његов друг, лабуд по водом, 2 кад би горњи раш ирио
крил а, раш ирио би их 3 и онај у језеру и4 Иван је мис лио да је то због тога што се
њих двојиц а много воле, што су пријатељи. Борови који су се оглед ал и у вод и,
чобанс ке кол ибе, облац и и птице смат рао је да припад ај у неком тајанс твеном
свет у у језеру, који му се свиђао много више него свет у коме је живео.
„Кад а бих био лабуд, заг њурио бих се под воду да вид им како је доле, да ли
је збиља тако лепо“, мис лило је чобанче жедно лепоте.
Кад се лабуд по некол ико дана не би на језеру јавио, веровао је да је зацело
у гос тима код свога друга под водом, и завидео му. Свиђало му се што је тамо
све обас јано зеленк ас том светлош ћу, и свиђало му се што дрвеће дуби на глави
а кућ ице стоје нат раш ке, што је све необично.
Једног пролећног5 дана истера опет Иван стадо на паш у па седе на камен
крај језера и заглед а се у воду. И у њој се блис тало пролеће 6 као и у план ин и.
Облац и су се превртал и преко главе, по јел ама и боровима ницале бледозелене
свећ ице, а птице расецале воду лако као ваздух. Чак је и неко чобанче слично
Иван у седело на камен у. Кад ето ти лабуда. Пловио је тихо,7 право према Иван у.7
– Иване, – рекне8 му – зашто сед иш увек тако сам крај воде? О чем у мислиш?
– Мис лим како је у свет у под језером.
То је тајна – одговори лабуд. – Тамо нико сем мене не може да иде. И ја че
сто кришом прол азим.9
Или је лабуд био птица одвећ неж на срца па није хтео дете да разочарава и
да му говори да под језером нема ник ак ва чаробна света, или је так ав свет тамо
збиљ а пос тојао, тек10 он му тако рече и обећ а да ће му отуд донет и штогод по
чем у ће моћ и бар назрет и како је у том чудес ном свет у.
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Бел а птиц а сут рад ан не зап лови језером и појави се тек пос ле пет дана са
зрном бисера у кљун у. Спус тивш и га Иван у на шак у, рече:
– Као семеном код нас, овим се тамо хране птице.
Богзна одак ле је лабуд тај бисер доне, тек11 тако рече чобанчет у и оно неко
лико дана остаде мирно играјућ и се зрном бисера и зам иш љајућ и птице које се
тиме хране.
Није прош ло много времена, а Иван стаде мол ит и лабуд а да једном и њега
поведе кад а пође у свет под водом. Притом је плак ао и тако га мило глед ао да
лабуд рече:
– Не плач и! Тамо те, истина, не мог у повес ти, али ћу ти опет донет и што
год лепо по чем у ћеш назрет и тај чудес ни свет.
Пос ле некол ико дана лабуд а поново нес таде и кад се врат и, донесе Иван у у
кљун у љус пу злата.
– Као што код нас пада снег у бел им пах уљицама кад настане зима, тако тамо
и зим и и лет и сунце свет зас ипа овим златн им пах уљем.
Богзна да ли је то било истина, тек12 овако му рече, а13 Иван је недељу дана
био задов ољ ан играј ућ и се златном пах уљицом и зам иш љај ућ и свет под ова
квим љус пиц ам а14 злата. Чеж ња да тамо завири бил а је још већ а сад кад је на
зрео15 лепот у тога чаробнога света и опет је стао мол ит и лабуд а да га кад онамо
пође, поведе. Лабуд га није ни овога пута повео, али му је опет пос ле једног пу
товања донео зрно сребра вел ико кол ико леш ник.
– То је шљунак по стазама у свет у испод језера, сад16 можеш мис лит и како
су светле реке одак ле17 се овак ав шљунак вад и.17
При томе18 се пот уж и чобанчет у како су га ухват ил и да одаје језерс ке тајне
неком на горњем свет у19 и ако19 20 још само20 једном пок уша да на зем љу изнесе
ма и једн у трун, неће га ник ад више отуд пус тит и.
Превари се21 чобанче и 22 по чет врт и пут22 замол и лабуд а 23 да га са 24 собом
поведе или му донесе још што по чем у би знало25 како је под језером. Лабуд је
само26 туж но заћутао, гледајућ и га као да се занавек опрашта 26. И27 збиља се ни
кад а више није врат ио.27 Ко зна, мож да је и пос тојао28 нек и чаробн и 28 свет под
језером, мож да су му29 и бил и29 зап рет ил и да језерске30 тајне на издаје, 31 а он је32
мож да, не мог ућ и ником молбе одбит и, опет хтео чобанчет у33 нешто понет и па
су га на делу ухват ил и, а мож да34 је35 пог ин уо просто35 36у језерском шип раг у.
37
И кад је једног дан а деч ак схват ио да се лабуд неће ник ад врат ит и и ма
шио се опет руком у недра где су стајал и дарови што му их је неж ни пријатељ
донос ио са путовања – тамо су стајал а само три обична кам ичк а. 37
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Маца преља

М

ац а Преља1 је живел а1 далеко од света у нап уш теној шумаревој кућ и 2 на
проп ланк у.2 3Једног јут ра она4 је врло рано устал а. Прво се умил а, на брзу
рук у дор учков ал а па узел а врет ено да пред е, намес тивш и се на камен и праг
пред кућом. Мало пос ле дошао јој је на разговор њен сусед, стари зек а, 5 сео је
на бусен зем ље набацавш и најп ре 6 на њега сувог лиш ћа, јер се, као и свак и ста
рац, плаш ио да не назебе.
Док сунце није изаш ло, ћутал и су мис лећ и свако о својим бригама. Мац а
је прел а, чуло се како њено вретено7 зуји, а зек а је грицк ао лис ку зем ља. 8Чим 9
се сунце род ило,10 пос тал и су10 расположен ији и зек а је рек ао својој сусед и:
– Е, ове јесен и жен ићу сина. Већ је11 нарас тао као мед вед.11
Сусед а се обрадује тој вес ти па рекне:
– Ја ћу му за свадбу откат и кабан иц у и опрес ти вуне за чарапе. Нек а се зна
да ти је сусед а чувена Маца Преља.
Зек а се12 зах вал и па поразговаравш и још мало, оде кућ и а Мац а уђе у собу
и седе за разбој да тка. Тако је она сваког дана ујут ру прел а а пос ле од те пре
ђе ткал а платно и слагал а га по гред ама и сандуц има. Имал а је већ пун у кућу
разних ткан ина, прос то није знал а шта ће са13 њима. Истина, кад а би туд а наи
шао как ав путн ик или ловац па сврат ио у Мац ин у кућу, учин ило би му се да је
потп уно празна, јер људ и нис у могли да виде оно што она тка, јед ино су зверке,14
бубе и птице14 могле15 то видет и.15 Она16 је њих16 снабдевал а одећом17 и обућом,
ткал а им мараме и шаторе. Зато је и18 бил а чувена19 и омиљена19 у целој шум и.
После некол ико дана као што је обећала зец у, Маца отка за његовог сина ка
баниц у и опреде му вуне за чарапе па му подари20 кад он21 опет дође на разговор.
– Драга суседо – упита зец дивећ и се њеној рукот ворин и – ко те је нау ч ио
да овако лепо ткаш и предеш?
А Мац а 22 узд ахн у, остави вретено и, осврн увш и се да нема још кога у бли
зин и, тихо му стаде причат и:
– Мој зече, 22 ја сам 23 ти нек ад бил а девојч ица и живел а у овој истој кућ и са
својим дедом, старим шумарем. Бил а сам непос луш на и нем ирна, нисам волел а
ни да предем ни23 да ткам. Много ми се више свиђало да24 јурим по шуми са зече
вима и веверицама.25 Једном сам тако, из дечје обест и, сруш ил а кућу пат уљц има
мис лећ и да су је нек а деца, у игри, нап равил а, јер је бил а тако мал а и трош на.25
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Зато се они наљуте на мене и прет воре ме у мац у те тако морам сад целог жи
вота рад ит и управо оно што сам као девојч ица избегавал а.26
Зец у би много жао па упита:
– А да ли ти ја мог у помоћ и да опет нек ако пос танеш 27 људс ки створ?27 Увек
си бил а према мен и добра па бих хтео да ти то врат им.
– Сумњам да 28 би ми ико могао28 помоћ и – рече Мац а. – У врт у29 најс тари
јег пат уљк а,29 додуше, 30 рас те нек а ситна трава коју би увече требало да ставим
под узглав ље па да опет пос танем оно што сам бил а; 31али је до те траве и32 врло
теш ко доћ и. Врт је ограђен висок им плотом и увек понеко чува страж у. 33 Није
право да се неко због мене изл аже опас нос ти. 33
– Ништа ти не брин и – весело узвикне зец па отрч и у шум у.
Прво се расп итао где се нал ази врт34 најс таријег пат уљк а 34 па је онд а гле
дао да се спријатељи са как вом бубом или птицом што живи тамо. 35 Чуч ао је
тако свак и дан крај плота, кад петог дана нек и пуж прот ури отуд 36 своје рогове.
А зец му се стане умиљават и:
Ако жел иш, 37 мог у ти донет и лис ку куп уса што рас те крај поток а. Зацело38
ти се досад ило да грицк аш само39 траву у врт у. 30
40
Пуж јед ва дочек а41 ову пон уду,41 јер му се тога дана много јео куп ус, па за
мол и зеца да му га донесе.
42
Зец се врат ио са пот ок а пун их шак а и пруж ај ућ и пуж у лис ку по лис ку,
рече му тобож немарно:42
– Баш бих волео да пом иришем бар једном у живот у ситн у траву што рас те
у твом43 врт у.44
Пуж му45 узабра46 струк те ситне траве и47 прот ури кроз плот шапн увш и:48
– Само брже беж и одавде, јер пат уљ ак49 не вол и49 да се ова трав а нос и из
његова 50 врта.
Зец је и сам знао да треба што пре беж ат и 51 и у три скок а се нађе пред Ма
цином кућом.
– Донео сам ти ону ситн у травк у – рече јој52 весело.
Маца се53 много обрадова 53 па пос ла зеца да позове све мале зверке, бубе и
птице. Оне одмах дођу и 54 она им разд а све што је имал а у својој кућ и: коме ка
бан иц у, коме платна, коме пред ива, а разбој, прес лиц у и вретено остави зек и
ној жен и.
53
Кад је сван уло јут ро, пош то је прес пав ал а на чудот ворној травк и, опет
56
је пос тал а девојч ица и отиш ла нек уд далеко из те шуме рођац има свога деде,
који је већ давно био од туге умро, не дочек авш и да је опет вид и девојч ицом. 56
26
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Добри дух Дим

Д

им,1 или како га је наш дед а звао,1 добри кућн и дух, пробуд и се јут рос нео
бично рано. Провири кроз пукотине на пећи да вид и спавају ли још деца. На
постељи су се руменеле2 две дечје главе. Није им се још буд ило. Дим онда изјури
напоље да промот ри как во је време. Његово расположење је много зависило од
времена. Видевш и да је небо на исток у јас но, вин у се изнад кровова у походе
свом рођак у јутарњем вет ру. Као и увек по3 лепом времен у, био је разговоран, па
је свакој птици на коју би4 наи шао и мислио да га не познаје стао да прича о себи:
Добар као крух. 5
Тајне дома чувам:6
7
Ја сам кућн и Дим,7
и не чух што чух.
5

6

Ветар ми је рођак8
облак брат је мој,9
10
магла нам је сес тра,10
ми смо браћа њој.
8

9

Сто пута се род им,
умрем пута сто.
Све је небо моје,
сва је зем ља моја,
и опет сам као
миш црк вен и го.
Птице су га волеле и свак а је зас тајал а да с њиме мало прочаврља.11 Тако се
с вет ром сас таде тек кад се сунце помол и. Поразговаравш и с њим некол ико ча
сак а,12 опет се сет и13 деце па се врат и кућ и да их проб уд и. То је чин ио сваког
дана. Кад би мам а14 пол азил а на пос ао, она би му их15 поверав ал а.16 17 Најбољи
начин да мал ишане брзо пробуд и18 био је да их мало уштине за нос својом љутом
шаком, само мало, и да потом прошапће:
Учин ићу као што од памт ивек а
моја браћа чине,
сас ућу вам под нос, мад а нисам зао,
малч ице љут ине.
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Из пос теље ви ћете искоч ит и брзо,
навућ и одел а
и излетећете на сунце хит рије
од птице и пчел а.17
Врат ивш и се,19 међут им,20 јут рос кућ и, затече мал ишане већ умивене. Ват ра
је у пећ и нес таш но горел а, у лонц у је неш то21 врило те22 и њега обу зе радост, 23
ист рча опет кроз димњак 24 и узе подс как иват и 25 и певат и:
Ију-ију-и,
ником нећу рећ и
да ли нам у лонц у
данас кок а ври,
кромп ир или грах,
ил’ се пече крух.
Тајне дома чувам,27
не видех што видех
и не чух што чух.
26

Ију-ију-и 28
ником нећу рећ и
брат и сес тра да ли су
кад се свађал и.
Ја сам кућн и Дим,
тајне дома чувам,
не бави се тим.26
Наи г равш и се,29 врат и се30 у собу 31јер су деца бил а мал а и требало их је за
бав љат и. 31 Понек ад је с њим а скак ао, понек ад се играо жмуре, понек ад им је
причао бајке. Девојч ица га и сад а замол и 32 да 33 прича. Дим 34 се почеша иза ува
као да смиш ља нешто ново, а опет поче своју свакод невн у прич у:35
Бил а нек а сова
пакос на и зла
па буд ил а дец у
ноћу иза сна.
36

Плаш ио се од ње
и ћук, њезин муж,
кад викне на њега,
он ћут и ко пуж.
Дец а се не би задовољил а једном причом. Гон ил а су га да им прич а где је
био, шта је рад ио попевш и се под облаке и онд а је он саопш тавао као да су му
она стареш ине па мора да им даје рач уна о својим пос тупц има:36
Сврат ио сам усп ут
до браће облак а,
каж у паш ће сут ра
добра киша млак а.
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Улице ће бит и
ко поп лава права,
пос трад аће37 јед ан
врабац и два мрава.
Тако38 дође и подне. Мат и се врат и с пос ла, пом иловал а39 мал ишане, Дим у40
зах вал и што их је забав љао, па узе да зап рж ава ручак. Дим, да не би сметао по
род иц и при обеду,41 поново42 изађе на кров да мало43 пролута.44 Радознал и про
лазниц и, вет рови и птице, питал и су га шта се у кућ и рад и, слушају ли деца, да
није које добило бат ине; али он на та питања45 одговараше пркосно певушећ и:
Не видех што видех,
и не чух што чух!
Додуше деца о којој се он брин уо бил а су добра, али он није хтео изд ават и
тајне46 ни онд а кад се47 дес и да не слушају. Пос ле подне она су48 опет бил а48 по
верена његовој бризи. Све до вечера им је причао, обавештавао49 како је напољу,
које птице су пале на кров; чак је50 једн у сен иц у кроз димњ ак намам ио51 да се
некол ико часак а пои г ра са 52 мал ишан има.
Утом и вече паде. Како се мат и враћал а кас но са53 пос ла, он даде дец и да ве
черају, па их стави у постељу. Да би што слађе спавал а, 54 запева им54 Дим55 своју
омиљен у успаванк у:
Спавајте ми, децо,
не бојте се ништа,
Дим56 вас кућн и57 чува,
становн ик огњишта,
Зак лоп ите очи
не бојте се мрак а,
ја58 страж арим горе58
на врх у димњак а.
Проп ус тит и нећу
ни сову ни ћук а,
ни слепога миша
ни ноћног бау к а. 59
59

Дим је био стар готово као и ветрови и зато је радо певао и причао о бау ци
ма, пат уљцима и вилама. Међутим деца му то нис у замерала, она су опет била још
тако мала да су волела да слушају о нечем у чега нема. И вечерас су уз његову песму
слатко заспала, а он је онда изашао да стражари.60 Мрак је већ био пао, али се лепо
видело како и из остал их димњака излазе61 кућни стражари крстарећи око повере
них им домова и мал ишана.61 Понеки се чинио суморан и тешко падао по крову, по
чем у се могло зак ључити да у62 пород ици чију дец у чува62 није све добро. Понек и
се63 пео весело64 чак65 под облаке, вероватно задовољан судбином својих укућана.
Наш Дим66 сачек а повратак дечје мајке па67 онд а68 одвијуга до 69 своје браће
облак а на разговор и тек кас но у ноћ се врат и кућ и. Поглед а да ли мал ишан и70
мирно спавају па се и он склупча у димњак да отпоч ине.
60
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Бајка о путевима

К

ад а је Време, стари неи мар и стари руш ил ац, створило свет, било је задо
вољно. Све што је нуж но било нал азило се у њем у. За жедне су тек ле воде,
за гладне бујал а пшен иц а. На праведне је пад ал а блага рос а, за криве су бил и
спремн и громов и. Пом рч ин у ноћ и разг он ил а је мес еч ин а, а од дневне жег е
штит ио је хлад дрвећа. По вел ик им шумама су за дец у већ биле посејане приче,
само је још требало да никн у. Ипак Време упита своје помоћн ике:
– Децо, да нис ам што сметн уо с ума? У вас су млађе очи, поглед ајте добро
па ми каж ите ако што недос таје.
Они се почн у освртат и око себе, али нис у могли опазит и ник ак вог недо
статк а, све им се чин ило у најбољем реду. Док ти долете најм лађи и јави:
– Неи мару, заборавио си да развијеш по зем љи стазе и путеве. Ево их тамо
у кутк у стоје савијен и.
Поглед а Време и опази збиља вел ике кот урове намотан их путева, богаза и
путања, набацан их као точкови једн и преко друг их.
– Добро си опазио1 – рече он најм лађем неи марч ићу2 – и пољуби га. – Хајде
узмите свак и по јед ан пут или стазиц у и развијте их где је најп рече.
Старији упрте вел ике цес те и друмове јер су бил и теш ки, а млађи тан уш не
путање и стазе. Само за најм лађег није ништа остало те он удари у плач. Међу
тим Време примет и да је остал а још мрав ља стаза, танк а као врпца, и лакша од
пау ч ине, па рече расп лак аном мал ишан у:
– Не жалос ти се! За тебе је, 3 ено,4 остал а мрав ља стазица. Нос и је и разавиј
кроз ливаде и шуме. Пож ури само да ти остал и не измакн у!
Најм лађи узе заборављени кот урић и пот рча за остал има. Убрзо их сустиже.
Ишли су у поворци све два и два, као деца. Последњи у реду био је онај што је но
сио пужеву стазу па стаде до њега прих ват ивш и пес му коју су сви тихо певал и:
Ево бел их скутова,
стазица и путова.
По врућ ин и, студ и,
путоваће људ и;
свак и зем ље кут
обић и ће пут
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Они што су нос ил и широке глатке путеве спус те се у равн ице, они што су
нос ил и крив уд аве крен у у бреж уљк ас те пределе, они са уским стаз ама пођу у
план ине и шуме, најм лађи зас тане на ливад и а његов друг украј поток а.
Они што су отиш ли у равн ице опазе како људ и лутај у изг убљен и у тој ши
рини: нико не зна којим правцем да удари да би стигао куд жел и. Газил и су преко
усева, по трњу, по коп риви. Видећ и то, неи марч ић и брзо стан у развијат и јед ан
од највећ их путева. Притом су пес мом себи слад ил и труд.
Равн и пут се одвија,
по дол ин и повија,
око младе травице,
и глогове живице
и пшен ичне њивице.
Бел и пут корача
преко трња, драча;
не зна се где стаје,
не зна отк уд а је.
Разв ијал и су га сед ам дан а и сед ам ноћ и, а Време се однек уд зад ов ољно
смеш ило јер су већ могли лако путоват и и бос и, пош то трња нис у газил и, и ту
ђинц и, пошто нис у могли залутат и.
Друг и, што су нос ил и стазе, заш ли су по брдовит им предел има и шумама
и певал и:
Одавиј5 се, стазо,
одавиј6 се,7 златна,
као труба платна.
Тобом ће да газе,
стазо моја млад а,
пас тири и стад а.
И чес то ће ноћу,8
кад а нема света,
месец да се шета.
Трећ и су прострл и богазе за звериње по висок им план инама. Јелен са стене
их је чуо како певају:
Брже,9 уски богази,
вук ће да вас погази,
брже кроз мрак зелен и,
сад ће доћ и јелен и,
из увале црне
дојуриће срне;
сад ће доћ и лис ице
са високе лит ице,
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сад ће иза реке
дот рчат и зеке.
Негде кроз село одмотав ал а се сребрн а путањиц а за пуж а и безброј пута
понав љал а се пес мица:
Овуд, стазе дуж,
путоваће пуж,
ноћ и, дана сто,
мал и пуж ић го.
А најп ријатн ији глас у овом хор у био је глас најм лађег неи м ара,10 који је
развијао пут за мраве. Време је јед ва чуло његов у пес му што се дизал а из висо
ке траве:
Кроз разл ичак плав
путоваће мрав,
и кроз љут ић жут
ићи ће му пут.
И шумс ка ће трава
бит и пуна мрава,
и пољана свак а
пуна мравињак а.
Времен у, старом неи мару, тол ико је било мило што су неи марч ић и на свом
пос лу певал и па је за успомен у на те дане рек ло да увек сви путн иц и, и стари и
млад и, и ноћу и дању, и у пољу и у шум и, певају. И тако је и до данас остало: кад
пут ују,11 певају и звери, и бубе, и људ и.
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у шумској крчми

Ј

едне од првих1 зимских вечери сврате два врапца у шумску крчм у „Код гавра
на“ да се мало заг реју. Тамо се, као и по остал им крчмама, могло нах ран ит и,
напојит и и чут и песме. Крчмар, нек и хром и,2 повел ик и гавран, дочека госте већ
на врат има клањајућ и се учт иво и наред и одмах трима сен ицама, које су се биле
најм иле ту као певач ице, да пес мом развеселе врапце. Кљуцк ај ућ и гом ил иц у3
мрва измешан у с пабирц има пшен ице, што су ушавш и у крчм у наруч ил и, врап
ци нак риве главе, спремн и да до зоре слушају певач ице које су сетно извијале:
Прође април, прође мај,
пад а лиш ће с грана.
Шта ћеш сад а, сен ице,
мал а, самох рана?
4

Оде славуј, оде дрозд,
нес та леп их дана.
Шта ћеш сад а, сен ице,
мал а, самох рана?4
Слушај ућ и пес му сен ица, врапц има се тол ико раст уж и да прес тан у јес ти.
Да би своје расположењ е сак рил и, стан у 5 нес таш но цврк ут ат и. Тад а 6 бан у у
крчм у и нек и стари гавран-пијан ица,7 зат раж ив да му сен ице што весело отпе
вају. Оне нам игн у једна другој да удесе:
Кад се жен и гавран стари,
сплете прс тен од травице,
куп и нове наочари
и од коже рук авице.
Па он прос и сврак у,
на говору брзу,
на корак у лак у.
Пос ле овога би изв ес но дош ло до туче јер пијан и гав ран није разу мев ао
шалу, да у крчм у не сврат и стари зек а. Провирив прво бојаж љиво на врата, уђе
гладећ и своју мек у длак у и пок уша да заподене разговор:
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Што бунд ица, људ и, прија
кад а почне ветар гором
да завија.
Опазив да се сен ице саж аљиво осмехн уше на његове реч и, дод аде:
Моја је, додуше, стара,
ал’ и она, верујте ми,
вред и пара.
Пос ле овога зек а се смес ти крај пећ и а сен ице нас таве пес му док их опет не
прек иде дол азак нових гос тију. Прво упаде јазавац8 објав љујућ и новост:
С план ине је јуче, људ и,
сиш ла зима,
видео сам њене стопе
по пољима.
Таман он седе, а створи се у крчм и мед вед9 па, не знај ућ и да је јазавац већ
донео новост, сав зад их ан рече:
У шум и је нашој зима
јуче бил а
и под бук вом мојом шуп љом
преноћ ил а.
Тек се он смес ти крај пећ и кад10 ето ти лис ице11 и,12 верујућ и да је она први
вес ник снега, узе да прича:
Зим у сам вам јуче срел а
како ход а пос ред сел а,
у крчм и је некој пос ле
ноћ провел а.
Њене речи дочекају са смехом, рекавши да је закаснила са новошћу, што је њој13
било врло непријатно те је неко време ћутала увређено. Али како није могла дуго14
да не прича, ускоро се раскрави и заподен у опет разговор с мед ведом и јазавцем:
Биће, богме, мраза јак а,
понес таће по сел има
кокошак а.
Благо вама, јазо мил и:
ти и мед а кућ ице сте
нап ун ил и.
Јазавц у није било нимало мило што му лис ица15 завид и, бојао се да кога не
наговори да га пок раде па се поче правд ат и:
Немој тако, пријо, 16
није мед и млеко
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ни код нашег дома,
17
и ја сам због зиме
забрин ут веома.17
Ни мед веду18 се није свиђала лијина завист и19 готово увређено јој20 одврати:
Немој тако, лијо,
сваком у те дане
21
понес тане хране.
Док су они о зим и расп рав љал и, стари гавран пијан ица је исп ијао чаш у за
чашом, а кад се њин 22 разговор стиша, довикн у крчмару:
Напољу је ветар, зима.
23
Хеј, крчмару, дај нам вина
да згрејемо старе кос ти
ми прозебли шумс ки гос ти!
Мед вед, лис ица,24 јазавац, зец 25 и врапц и приђу столу за којим је седео ста
ри гавран те нас та 26 опште весеље. Сен ице су певале нес таш не пес ме, друштво
је пев ало27 и играло. Зец 28 се тол ико згрејао, да је свој у стар у бунд иц у морао
скин ути; мед веду29 се табани подбил и од скакања а лисици30 се од игре њен дуги
скут31 окрзао и исп раш ио31. Врапц и су за то време седел и крај сен ица и цврк у
тањем их прат ил и.
Тек пос ле поноћ и гос ти се разиђу, гавран крчмар погас и свет иљке па, по
шавш и да спав а, дозвол и и пев ач иц ам а да оду у своје кавезе на поч ин ак. Пре
него што ће утон ут и у сан, оне саме себи отц врк ућу своју омиљен у пес му:
Отиш ле су лепот ице
из горе,
навез ле32 се на широко,
на мора.
Нек а иду, срећан пут;
ал’ нек а се опет врате
у шум ице наше кут!
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оживе ла слика1

1

Ј

едне год ине2 слик арк а Зим а 3 крете 4 по свет у да разнесе дарове дец и.4 Није
имал а, истина, ниш та нароч ито да им дарује, 5 али је преко лета на докол иц и
бил а смис лил а да им нас лик а ноћу 5 по прозорима пуно сребрн их шума, звер
чица и кућа.6 Слик арк и Зим и било је то лако: махне јед анп ут својом студеном
кич иц ом, а створ и се на проз ор у среб рн лист пап рат и, или слеђ ен а јел ов а
гранч ица; махне друг и пут, и укаже се слеђена рек а која као да тече испод врба
под снег ом; махне трећ и пут, и никне дворац сав од биљура,7 у коме умес то
свет иљ ак а сијај у сребрне звез де. Како се овим слик ам а бил а проч ул а, чим се
по сел им а и градовим а сазнало да опет дол ази, 8 дец а су јој изл азил а далеко у
сус рет. Она им је доброћудно дозвољ ав ал а да се ваљ ај у и скач у по скутовим а
њене бунде. А и што не би! Чим би их дец а исцепал а и исп рљал а, истог час а су
ницал и друг и нови, као да је нек а чаробн ица.6
Пред вече стигне она у неко село кад су 9деца већ спавал а.9
– Куц! Куц! – пок уца на први прозор 10 тихо као кад мраз пуцкета.10
Из собе се чуло само 11дечје дубоко11 дисање.
– Спавају већ12 – пом ис ли Зима13 – сад14 ћу 15им на прозору оставит и слик у15
па нека се радују 16сут ра кад се пробуде16 – и поче 17шарат и по окн у17 шап ућућ и:
Нас лик аћу борове
сребром оковане
и сребрне дворове
и сребрне гране.
Слетеће на борове
птица18 светлих крил а,
ући ће у дворове
сребрнас та вил а.
Не сме само мама
налож ит и пећ и
јер ће слик а одмах
с прозора побећ и.19
19
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Доврш ивш и рад,20 пош ла је даље. Усп ут чу како21 је зове нек и врт:
Зимо, добра Зимо,
хладноћа је љута,22
дај ми мало свога 23
мек анога скута.
22

Она отцен и леви скут своје хаљине,25 пок ри врт 26па пође даље.26 Створи
се тад пред другом кућ ицом па 27 опет куц! куц! на прозор, а деца и тамо спавају.
– Добро је – пом ис ли – и њим а ћу оставит и слик у – те28 стаде шарат и по
окн у певушећ и јед ва чујно:
24

Ево леденога
змаја дугорепа,
из врта је мога,
из мог врта лепа.
Нос и на крил има
девојк у од лед а,
на сребрн у кулу
у план ин и сед а.
Не сме само нос ић
овде ставит дете,
мог у одмах лепе29
слике да одлете.
29

Украсивш и и ту прозоре, пође 30даље30. Украј пута су стајал и нек и чет инари
и мол ил и:
Зимо, добра Зимо,
поглед ај на јеле,
дај им мало своје
одећ ице беле.
Она им одм ах даде на главе беле шубаре и на зелене широке шаке нав уче
им беле рук авице па, задовољна што је учин ил а добро, 31 нас тави пут. Мало по
даље од јел а стајал а је опет32 кућа. Провири33 она и ту, вид и34 деца спавају. Она
брже-боље35 и на њином36 прозору нас лик а нешто, 37 тихо говорећ и:
Пробуд иће се деца
док још не сване дан
и на окн у ће наћ и
мој дворац нас лик ан.
Блис таће се пред њиме
стот ин у водос кок а
и врт слик арке Зиме
и три језера дубок а.
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Не сме се само сунчева
овде спус тит и зрак а
јер ће истоп ит и слик у
за пет-шест трен утак а. 38
38

И пон ов о39 крет е даљ е 40 доб ра бел а слик арк а, жур ећ и да наш ар а 41 што
више проз ора и што више деце да обрадује. Док42 је туж ним глас ом заус тави
нек а треш ња:
И на мене, Зимо,
часом се осврн и
и својим ме плаштом
сребрн им огрн и.43
43

Она скиде с плећ а јед ан од својих огртач а и пок ри њиме треш њу, а одм ах
јој се створи на леђима44 друг и исти так ав. А већ је кас но било. Куће су пос таја
ле ређе 45 па је морал а 46 све више 46 трч ат и да би до свих стигла. Али што је ка
сније бивало, све је лепше слике по прозорима слик ал а.47 Кад се наједном нађе
пред неком убогом48 кол ибицом. Прим аче се прозор у да и на њем у неш то на
шара и умес то окн а49 нађе на њем у прилеп љен у харт иј у. У собу се није могло
провирити,50 само Зима чу да51 иза тих слепих сиротињских 52 прозора куца неко
дечје срце.
– Шта ли ћу сад? – пом ис ли она.53 – Где да нас ликам54 штогод овом детет у?55
56
Тад опази да пок рај куће тече поток и брзо седе крај њега и на виру стаде
шарат и 57прет варајућ и га у лед мрм љајућ и:57
Слик арк а Зима ја сам,
сиш ла с далек их глечера,
куд прођем, шарам шуме
и птице сребрн их пера.

58

Нас лик аћу за срце оно
што за слеп им прозором куца
кућ иц у прозора стак лен их,
пуно санк и и каруца.
Нас лик аћу сребрн дрв љан ик
и крај њега сребрне иверке
и около беле јелене,
зечеве ид руге зверке.
Свих ће мојих слик а редом
већ идућега нес тат и јут ра,
само ће ова на вод и
слич ица оживет и сут ра.58
А кад је јут ро сван уло и деца се избуд ил а, наш ла су по прозорима сребрне
слике што их је ноћу 59ишарал а Зима. 59 60Само деца нис у стигла да их се довољ
но нау ж ивају,60 61свих њих брзо је 61 нес тало: неке је отоп ило сунце, неке ват ра у
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пећи, на неке су дечица62 наслонила носеве63 и 64својим дахом их избрисала, како
се слик арк а и бојал а.64 65Слик а на поток у је, међут им, кад је дете из куће слеп их
прозора изаш ло напоље и зад ив љено пљес нуло рук ама 66 углед авш и је, оживе
ла.65 Од куће67 на слиц и постал а је права кућа, стак лен их прозора, 68од сребрног
дрвљан ика и иверака прави дрвљан ик, од нац ртан их санк и и коч ија праве санке
и коч ије. Дете се 68 заједно са 69 род итељим а у њу пресел ило, а сребрн и јелен и
зечеви такође су пос тал и живи и бил и му другови и играчке.
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патуљкова тајна

Ж

ивео је у план ин и нек и стари пат уљак који је знао све тајне птица, гмиза
ваца, извора и биља у њој. Знао је час кад који извор у гори пос таје живо
творан, час кад ће која птица умрет и, које траве човек а усрећавају. Знао је и по
чем у ће погод ит и час своје смрт и.
Једног јут ра рано пође кроз гору као нек и влад ар кроз своје царс тво. Суве
гранч ице су пуцк арале под његовим ногам а и рос а га до појас а куп ал а, јер је
врло, врло мал и био. На гранама су већ певале разбуђене птице, извори су гла
сно жуборил и, и мирисал а свуд1 боровина и пап рат.
Наједном у црн им гран ам а чет ин ара виде пат уљ ак сив у прил ик у тет реба
где леп рш а крил им а буд ећ и се из сна ноћног. Око његов ог врат а блис тал а се
огрл иц а зеленомод рог перја, а кад а зам ах а крил им а учин и се као да се огрће
нек им бел им огрт ачем. Пат уљ ак опази како тет реб још једном раш ири црн и
лепезас ти реп, како радос но поглед а у небо испод своје црвене обрве, и прхн у
негде над борје.
Пат уљак тад узд ахн у и прошап ута 2 туж но:
– Тет реб ће дан ас пог ин ут и. Бело перје над његовим рамен им а јут рос је
потамн ило.
Потом се уплашено осврте око себе да га ко није чуо, јер ником3 није хтео
говорит и ниједне своје тајне.
Онд а пође даље низ план ин у скак ућућ и лако с камена на камен и скрива
јућ и се иза дебал а. Ишао је на најх ладн ији извор да се умије. У даљин и се чул а
вода где клокоће и пен уша преко стења. Да је друг и путн ик туда наи шао, ништа
необично не би чуо, али у пес ми извора пат уљ ак чу неке необичне звуке, који
се јав љај у само једном у сто год ина у час у, кад извор пос таје живот воран, кад
његова вод а може да подм лад и за читав људс ки век онога ко је се нап ије.
Зато пат уљак као без душе јурн у тамо. Био је већ прил ично стар и хтео је да
се подм лад и. Али не стиже на време: у час у кад он замоч и шаке у извор, његова
вод а пос таде опет обична план инс ка вод а. И пат уљак стаде туж но глед ат и сво
ју белу браду, и мис лит и да ли ће моћ и дож ивет и идућ их сто год ин а, да се на
извору подм лад и. Поче суморно разглед ат и око себе, по стаблим а боров а, да
мож да није потек ло млеко умес то смоле, јер би то био знак да је дош ло време
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његове смрт и. Али тога час а 4је још тек ла4 мирис на смол а низ стабла дрвећ а у
план ин и, и пат уљак одахн у спокојно.
Како је већ било подне, седе на нек и пањ око кога су рас ле јагоде и добро
се наруча. При том миш љаше:
– Треба бар да уочи Ивањ-дана увребам час када се расцвета који златни цвет
папрати и да га уберем, па ћу бити срећан целе ове год ине, ако ме смрт не задеси.
Јед ино је он знао ту тајн у о златном цвет у пап рат и, који се расц ветава само
једном у год ин и дана, усред Ивањс ке ноћ и, и потом одмах увене. Али ко успе
да га узбере, целе год ине, а нек ад и целог живота, буде срећан. Само пат уљак је
чувао ову тајн у као и све остале, и био је решен да је другоме каже јед ино у час у
своје смрт и.
5
Мис лио је5 он тако о пап ратовом цвет у и срач унавао 6 по сунчевој сенц и
када ће доћи Ивањ-дан, кад наједном се трже и прислушну: негде у гори, у стаблу
неког старог бора, чу где мил и црв и пом ис ли:
– Стари бор ће вечерас умрет и, црв ће га оборит и. Штет а, он је ник ао у
истом час у кад7 сам се ја род ио.
Око пат уљк а су врд ал и гуштерови, сунчале се змије, савијене у кот уре као
воштан ице. Али он их се није плаш ио, и са уживањем је пос мат рао једн у шарк у
на стен и како главу узд иже8 и мот ри. Њен врат се благо повијао као врат лабуда
и очи се прел ивале рос но на сунц у.
– Сирот иц а, – пом ис ли пат уљак, – ужива на сунц у а и не слут и да ће је 9до
вечери9 убит и. Вид им црвен у пег у у њеном оку.
Шврљ ао је пат уљ ак тако цео дан. Оби ш ао је све своје познан ике вуков е,
мед веде, зечеве, а у само вече сврат и у походе неком свом пријатељу пат уљк у.
Био је то10 час кад су се ловц и и пас тири враћал и кућ и, и пат уљц и из прик рајк а
пос мат рах у11 ко ће се помол ит и стазом.
Први се указаше нек и ловц и. Преко пуш ке су нос ил и убијеног јут рош њег
тет реба и певал и су на сав глас. Мало пос ле наи ђоше чобан и носећ и ону12 мрт ву
шарк у, која се сунч ал а по подне на стен и. Пат уљ ак се онд а поз драви од свога
приј ат ељ а и пођ е да вид и да ли је црв већ оборио стари бор. И нађ е13 збиљ а
дрв о14 где леж и на зем љи, а птиц е око њег а туж но лет е и бубиц е му мил е по
стаблу и корен у.15
Пође тад а пат уљак суморан кућ и, а уз њега прис таде нек и детлић 16кљуца
јућ и стално16 у стабла борова, као да хоће нешто да му каже. Пат уљак се осврте,
и, гле, виде да уместо смоле низ кору борова тече млеко. – То беше знак да стари
пат уљак треба да иде са овог света.
Кад виде то, он стаде разм иш љат и коме би своју тајн у казао и тако га усре
ћио за цео живот. И сет и се мале чобан ице, која је сваког дана гон ил а козе кроз
план ин у. Он је причека на савијутк у путање, и кад се девојч ица појави са својим
стадом, стаде пред њу, па јој рече:
– Хоћеш ли целог живота да будеш срећна?
Она се уплаш и кад виде тако малог човек а и хтеде да беж и, али он јој рече
смешећ и се.
– Не бој се, и слуш ај шта ћу ти каз ат и. Ако хоћеш целог живота да будеш
срећна, узбери златн и цвет пап рат и. Он се отвара само уочи Ивањ-дана и одмах
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пос ле увене. Нико га сем мене није до сад а17 видео; али ја ћу за некол ико часак а
умрет и и теби пред ајем своју тајн у.
Тако он рече 18и зав уче се у дубин у шуме,18 а девојч иц а отрч а вес ело низ
стаз у те разглас и тајн у и остал им чобан им а. И уочи Ивањ-дан а одоше сви у
шум у, свак и узбра по јед ан златан19 цвет и зак ит и се њиме.
И од тад а сви чобан и на свет у су срећн и.
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ка ко је наста ла бајка коју имате у овој књизи

Р

од ил а сам се у селу Рабровиц и у Србији, зем љи пуној рек а и лепт ира, зем љи
која обилује лив ад ам а и инс ект им а. Дет ињс тво сам пров ел а слободно, у
природ и. И основн у школу сам сврш ил а у селу, Бранковин и, која је негде тамо
где поч ињу поцерс ка брд а. Школ а, у којој сам и становал а, нал азил а ми се уза
сам поток, близу шуме, близу дуга, громова и вет рова.
Нисам из природоп иса учил а ни о крт иц и, ни о вевериц и и ровц у, ни пчел и
и свиленој буби. Та створења су бил а моји први сусед и и моје играчке. Пре него
што сам завирил а ма у који уџбен ик, избројал а сам гундељу ноге, јеж у бод ље,
завирил а сам у лисичју јам у, сретал а зеца и јазавца, ходал а по стрњиц и са гавра
нима и вранама, прат ил а лет копца под небом. Паж њу деце у граду заус тав љају
играчке по излозима, та мал а чуд а техн ике, а ја сам се ход ај ућ и пољем заус та
вљал а крај природн их чуд а и лепота. Мене је опч ињавао вил ин коњиц, његови
оштри пок рет и као у навијене играчке, мене је радовало лежење пил ића и њи
хов а боја сличн а боји јаг орчев ине, чуд ил а сам се вис ин и мрав ињ ак а и сићу
шнос ти његових неи м ара, дивил а сам се геомет ријс кој правилнос ти окац а у
саћу која се јед ва постигне и на геомет ријским сликама. Знал а сам још пре него
што сам пош ла у школу да према лет у лас те и глас у гатал инке одред им как во ће
бит и време. Знал а сам да ждралови у неб у наговеш тав ај у почетак јес ен и и да
иза див љих гусак а дол азе снегови.
Мож да се Бајка о Кратковечној зачел а још тад а, у мом дет ињс тву, док сам
крај поток а пос мат рал а беле лепт ире како се у игри надмећу са вил ин им коњи
цима који су муњевито излетел и из грања нагн утог над дрем љиви вир. Мож да
кад сам први пут чул а да лепт ирица воден и цвет живи само јед ан јед ин и дан, за
које време и одрас те, и цвета, и остави потомс тво.
Много нау чних истина личи на необичн у прич у и привлачи песниково срце
и машту. За мене је увек као бајка бил а чињен ица да од гусен ице постаје лепт ир,
да инсект може прести свилу лепше него икак ва преља или творница, да светлост
звезде месец има и год инама пут ује до нас, те се дес и да се звезда и угас и, а по
следњи зрац и с ње отргн ут и нис у још стигли до зем ље. Песник у збиља не треба
много да од овога створи зан им љиву прич у, или бар лепо поређење. Тако је пе
сник Милан Рак ић упоред ио Симонид ине ископане, мртве очи са угашеним зве
здама, јер му се чинило да га те очи и мртве гледају, као што се човек у причињава
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да вид и светлост звезда које више не сијају. Тако сам ја чињениц у да водени цвет
у току свога кратког живота нити једе нити пије, обузет јед ино љубавном чеж њом
и опсењен светлош ћу, прет ворил а у бајк у. Да бих истак ла како ово чудно биће
може да живи само о љубави, довела сам га на гозбу инсеката који изобилују вољом
за јело, излож ила сам га њиховом чуђењу; а да бих осветлила безазленост и беспо
моћност тога бића, наш ла сам му међу кукц има нас тавн ике за физик у, матема
тик у, зем љоп ис. Прет ворил а сам га у девојк у сањал иц у и наш ла јој заштитн ике.
За све ствари на свет у треба припреме. Да би се изу чавала математика, мора
ју се најп ре нау ч ит и бројке и основне рач унске радње. Да би неко постао космо
нау т, мора проћ и кроз школу која прил агођав а човек а за борав ак на вел ик им
висинама. Да би се могло уживат и у бајкама којима је у основи неко чудо приро
де, мора се бит и пријатељ нем уш тих бића која се сретају по шумама и пољима,
мора се знати ћуд ветрова и ћуд вода, мора се волети црв и мрав и попац и јеленак.
Мора се бити раноранил ац, заљубљен у боје, у сунчан у светлост, морају се знати
основне чињен ице из природн их нау к а. Не сме се припад ат и онима који идућ и
кроз шуму виде једино да је зелена, који не примећују да је лист бук ве гладак а лист
граба згуж ван, да је стабло храс та црно а бук вино да је сивобело, онима који не
разл икују јавор од платана или клена, а јасен од багрема. Не сме се припадати они
ма који смат рају да је на зем љи човек најваж није биће, или најсложеније. Мора се
знати да и у нем уштом свет у владају општи не само физичк и него и морални зако
ни, који би се, ако се то коме више допада, могли назвати и равнотежом у природи.
Да би се уживало у Бајки о Кратковечној, мора се најп ре прошетат и више
пута крај поток а где бораве воден и цветови и вил ин и коњиц и, мора се прис у
ствоват и њиховом свадбеном лет у, мора се бар двадесетак пута разг рн ут и ли
вада и завирит и ко све живи у трави, мора се исто тол ико пута држат и бубамара
на длан у и пребројат и тачк ице на њен им крил им а, мора се спријат ељит и са
попц има и исп итат и где и како они живе, мора се умет и погод ит и отп рве ко је
попац а ко је трч уљак, мора се застати прил иком сваке шетње шумом крај пау ко
ве мреже и пос мат рат и његов стрп љиви, уметн ичк и посао, мора се пос мат рат и
више пута рађање дуге и њено нас тајање, мора се определ ит и за коју се боју на
вија, мора се умет и разл иковат и јуж њак од северца и источњака, мора се ужива
ти у њиховој борби као у борби између два фудбалс ка тима, мора се бар тол ико
знат и матем ат ик а да се брзо може срач ун ат и кол иком раздобљу људс ког век а
одговара један мин ут живота воденог цвета. Мора се мало прел истати зоологија
и завирит и мало у цртеже у физиц и.
Остављам вас сад насамо с Кратковечном, с њен им пријатељима и неп рија
тељима. Идите на ливадски бал и ангаж ујте је за једн у игру. Прис уствујте њеним
часовима физике и математ ике. Позовите је на ручак, али уместо јел а и пића на
бавите мирисе којима бисте је угостил и. Помозите попцима да умесе колачиће за
њен у свадбу. Суделујте на конк урс у за њен у свадбен у песму. Пон уд ите се за гла
сника који ће однет и вест вил ином коњиц у да га она нестрп љиво чека. Постојте
зам иш љен и над виром који ће бит и и њен гроб и колевк а њеног потомс тва.
Ако вам се ова бајка буде свидел а, проч итајте је и как вом лепт иру и бубама
ри, попц у или трч уљк у или своме нас тавн ик у природн их нау к а, јер ја сам ову
књиг у писал а за сва створења која диш у, воле, глед ају, трче, радују се и туг ују.
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пишчева молитва на Заравни

Х

од ал а сам једном по Заравн и са некол ико девојч ица и дечак а. Било је летње
јут ро, ишли смо пок рај реке над којом су се диз ал и вил ин и коњиц и. Ска
кавц и и пау кове мреже пресец ал и су нам свак и час пут. Сунце нас је грејало,
сад у лице, сад у пот иљак. А деца су много питал а. Једно је хтело знат и разу мем
ли шта говори трава кад је ослуш кујем, друго знам ли куд иду вил ин и коњиц и
кад им довик ујем: срећ ан пут, треће јес ам ли кагод јел а хлепч иће поп ац а кад
их питам где су им хлебарн ице, чет врто да ли збиља умем и ја да плетем мреже
кад сам пау к у у жбун у рек ла да ћу доћ и да му помогнем, пето да ли доис та леп
тири знај у цртат и кад сам онога жутог звал а да ми илус трује бајк у о Заравн и,
шес то шта се вид и у барицама кад се стално над њих наг ињем.
Почел а сам се мол ит и природ и око себе да ми помогне одгов орит и, а да
дец и буде схватљиво, на сва њина питања:
„Барице светла у стоп и и коп итанц у зверке, рек ла сам, помози ми да у твоје
оглед ало ухват им свет и да умеднем лепо исп ричат и шта сам видел а!
Позајмите ми, сунцокрети, очи, да бих у сунце могла правце гледати и после
описат и како је бубама и цвећу кад у њега нет рем ице глед ају!
Вод ен и цвет ови, прич ајт е ми о своме жив от у, објас нит е ми заш то так во
име нос ите да бих ја могла пос ле дец и бајк у о вама исп ричат и!
Вет ре, што стан ујеш у ливад и, тумач и ми шта говори трава да бих пос ле ја
друг има прот умач ил а!
Попц и, вод ите ме до својих пепел иш та да вид им како хлеб мес ите, вод ите
ме у воден ице где браш но мељете!
Гундељу, мој стари познан иче, иди пред а мном кроз богазе трава и причај
ми шта вид иш својим шес тос трук им очима!
Помозите ми, пау ц и, да исп летем бајк у прозрачн у као ваше мреже, а којом
ћу као и ви мреж ама уловит и и небо и зем љу, и воду и облаке!
Лепт ире, што вечно опис ујеш кругове по небу, помози ми да нађем лепт ира
или девојч иц у који би умел и да нац ртају бића и догађаје из бајке о Заравн и!“
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омла дини испод три да на за бра њено

У

,лив ад и крај реке бубе су у рано јут ро прир ед ил е игранк у под мас кам а.
,Пред вратн ицама су стајал а два зрик авца и стално изговарал а: „Омлад ин и
испод три дана забрањено“, јер иако знај у многа знања нама непозната, кукц и
не умеју да пиш у па нис у могли истаћ и објаве. Поред зрик аваца1 стајале су још
две бубе важ на изглед а, у црн им оклоп има, утегн уте у струк у; оне су имале ду
жност да на игранк у не пуштају прем лад а створењца, не што би старији имал и
нек их тајн и пред децом, већ да им се око ног у не мотај у, не зап итк уј у, да не за
вирују ко је под как вом мас ком.
Још са првим сунчевим зраком појавило се дес ет тан уш них кук ац а висо
ких ног у па се чин ило да су дојах ал и а не допеш ач ил и. Оне две бубе на улаз у
2
су их одмах 2 замол иле да пок аж у крилца јер се по њима код нек их одређивал а
старост.
– Прол ази! Прол ази! Прол ази! – изговорил а је прва буба-вратар девет пута,
а кад отвори крилце пос ледњи, десет и кук ац, она рече строго: – Ти не можеш
унут ра, тек ти је3 дан и по живота!
Стао се најм лађи дугоног и кук ац праћат и, бун ит и, али му ниш та није по
могло, друга буба-вратар 4 га је склон ил а, јер су већ прис тизал и остал и играч и
па их је требало лег ит им исат и, то јест5 поглед ат и6 им криоца или чланке на но
гама ако су бил и без крил а. Проп уш тен и су брзо прет рчавал и лед ин у одређе
ну за играњ е и ишли прав о прем а муз иц и: зрик авц им а у зел ен им дол ам ам а,
пољс ким цврчц има, трубач има и зрик авц има7 који су се тек смеш тал и у трави
и онако без ред а циг уљал и да пробају гуд ал а и свирале.
Свак их некол ико час ак а стиз ал и су нови играч и у све необичн ијим и све
смеш нијим кос тим им а. Нек и су у струк у бил и тол ико утегн ут и да се чин ило
да им је грудн и кош са трбуш ном дуп љом вез ан само једн им конч ићем. Нек и
су бил и на висок им штулама, а бркове прилепил и трип ут8 веће него што су бил и
они сам и. Једноме су бил и тако вел ик и да су му око тел а опис ивал и круг. Нек и
су у зубим а држ ал и мал е вил е, а нек им а се тур зав рш ав ао дуг им тан уш ним
кончићем, па су морал и врло обазриво корачати да их ко не очепи и не отк ине га.
9
Било је смеш них бубица нал ик на грабуље или пок ретне осмонож не клуп ице,
и друг их дебељуш них, округлас тих као углач ане шарене ђинђуве, зат им буба
нал ик на буздованч иће, на макове чау ре.9
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Наг рн уле су ускоро и лепт ирице у дивн им хаљинама дуг ин их боја, крупн их
жућк ас тих очију са црн им зен ицама. Неке су се целе провиделе кроз тан уш не
хаљин ице; код нек их су опет доње кратке сукње биле модре и жуте боје, а преко
њих су пад але горње, дуге и прозрачне. Неке чет ири сес тре биле су у хаљинама
као перје пиргавих кокош ак а, а њихове другарице су имале сукње опш ивене
крес тицама и месец има разних боја. Две-три10 су око струк а биле зак ићене бе
лим ћубам а нал ик на круне зрелог мас лачк а. Било је ту хаљина боје и обл ик а
лиш ћа, и кос тима нал ик на нош њу лепт ирица из Инд ије и Африке: врло живих
боја и са крупн им шарама. И свака лепт ирица је имал а преко лица маску одак ле
су вириле само очице и врх носа. То је буд ило вел ик у радозналост, нагађало се
ко је ко само по пок рет има, глас у или как вој ситн иц и у одевању: неко је имао
обичај да носи прстење или обруче у ушима или гривне и на ногама и рукама.
Међ у пос ледњ им а су стигле три свил оп рељ е. Још изд ал ек а су шуш тал е
свилом и светлуцале златн им и сребрнас тим11 шљок ицама. Оне су12 се чин иле
здраве, тут уш кас те и играч и са лед ине13 већ су на њих извиривал и.
– Прол ази! Прол ази! – изговори двап ут вратарк а а онд а зам уцк уј ућ и, до
дад е, збуњ ен а умиљ ат ош ћу треће свил оп рељ е: – Жал им, ти нем аш још три
пуна дана!
Утом су се оне две проп уштене осврн уле, углас се бунећ и:
– Ми смо њене тетке! Ми за њу одговарамо. Она ће за јед ан само час навр
шит и три дана. Поглед ајте јој боље у крил а!
Како су бубе на врат има остале непоколебљиве, тетке свилоп реље14 изјаве
да онд а неће ни оне остат и на игранц и. Око врата се иск упе играч и, музик ант и
и како им се најм лађа свилоп реља свидел а, навале на важ не бубе да је проп ус те
кад је већ у питању само јед ан час до пунолетнос ти. Зах ваљујућ и томе, и неп у
нолетна лепт ирица прође и измеша се са остал им свечано одевен им играч има,15
још узбуђена од догађаја пред врат има. Нек и кук ац нес таш ног изглед а говорио
је друговима одвећ глас но да би га и она чул а:
– Ја не бих враћао играч ице испод три дана, него све оне које су их пре не
кол ико часова наврш иле.
Пос ле овога је замол и да са њим игра, а за њиме је опкол и цел а чета играча,
а она је, збуњена, редом обећавал а свакоме по игру кад почне музик а свират и.
На улазу се, међут им, чуло:
– Прол ази, пун их десет дана!
Ушла је лепт ирица по чијим се пок рет има видело да је љута што јој вратар
ка тако глас но пребројава дане. Брзо се помешал а са ројевима друг их играч ица
које су је са радозналош ћу одмериле. Оне су, чин и се, једна друг у и под мас ком
познав але јер су се свак и час16 чуле разне подс меш љиве17 примедбе о оделу и
старос ти. Разговоре18 је прек ин уо вис ок тан ак кук ац зелен их скутов а који је
отворио игранк у. Приш ао је лепт ириц и у хаљин и сличној прозор у с безброј
оканаца неправилног обл ика и с њом некол ико пута облетео ливаду. Пос ле њега
су се и остал и дигли у игру па је нас тало опште комешање и шарен ило.
Било је ту и створов а који нис у волел и да играј у, старих гус ен иц а обу че
них у свилу извезен у ђинђув ам а, кук ац а сурл аша нал ик на мишеве, нек их не
спретн их средовечн их буба тврдок рил ац а, бића која су тек бил а оздравил а од
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как ве болес ти, трч уљак а који су ишчаш ил и ног у, инсек ата што су смат рал и да
им је прош ло време за игру. Да је как ав пас тир сед амд ес ет ог од иш њак туд а
прошао, смеш но би му било да их чује како се вајк ају:
– Прође живот, мој суседе: наврш ио сам данас двадесет и девет дана.
– Нисам ти ни ја млађи, зеленко, данас у зору сам нап ун ио двадесет и осам.
И кад пом ис лиш да је од њих двадесет и осам сед ам прош ло у киш и, шта ми је
остало?
Сав је тај свет живео кратко: по једн у год ин у или једно лето или само јед
но пролеће, и отимао је што је могао више од живота. Јуришао је у сунчане зра
ке, у цветове, у мирисе. Залетао се високо у зрак и опис ивао тамо кругове, вију
гав е пут ањ иц е, врт ео се око себ е, спуш тао стрм оглавц е у трав у, гњур ао у
грање, надлетао над воду да се расх лад и и опет пео у правц у сунца.
И управо кад је игра бил а у највећем јек у, кад је најм лађа свилоп реља оди
грал а стот у игру, однек уд са реке, као да ниче из самог вира, диже се облак про
зрачн их лепт ирица и лепт ира и заковитла над пољаном. Сви остал и су престал и
играт и глед ајућ и те прозирне створове, који се ниједног трена нис у одмарал и,
нис у прил азил и цвећу да се нап ију мириса, као да им се журило више него ико
јем створу на свет у. Уто се пронесе глас кроз пољан у:
– То је водено цвеће: лепт ирице и лепт ири који излећу из воде и живе само
јед ан дан на овом свет у.
– Само јед ан дан! Само јед ан дан! – ишао је зач уђен и шап ат од цвет а до
цвета.
Кукц и са сјан им оклоп има пох рл ише да их позову у игру, али та ваздушаста
бића се и не окретоше на њих. Она су се, као как ва бел а лес а, држ ал а заг рљено
док се, заморена летом, понек а не би отргла и пал а на глатк у површ ин у воде и
ту тон ул а.
Пос ле мало времена спусти се пред вратн ице ливаде мајуш но снеж но ство
рењце и замол и да уђе.
– Пок аж и крилца!
Кад дош љак иња, спуштајућ и се на влат траве, усп рави као дашак лака крио
ца, бубе пович у зач уђено:
– Па теби нема ни пол а часа живота! Не можеш унут ра.
Тад а сићуш но биће бризну у плач прек лињућ и да је пус те и брзо сак риј у,
обећавш и да ће им кас није објас нит и у чем у је ствар. Видећ и да није дош ла на
игранк у већ беж и од некога, вратарке је пус те. Свирк а је наједном прес тал а и
сви се начет ил и око неж не дош љак иње жељн и да дознају ко је и од кога се крије,
али како она од узбуђењ а није могла много говорит и и само мол ил а да је што
пре сакрију, предаду је бубамари да је вод и у цвет зевал ице, који се као кут ијица
чврс то зат варао.
– Како се зовеш? – упита је бубамара кад а су се наш ле саме.
– Кратковечна – одговори глас тих као шум траве и још тиш и.
– Зашто тако чудно име нос иш?
– На зем љи остајем само јед ан дан, само јед ан неп ун дан.
– Кратков ечн а! Кратков ечн а! – разл еже се доз ив ањ е над лив адом и њих
две опазе како се од реке ближ и некол ико брзих вил ин их коњица.
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– Кратковечна! – вик ал и су опет они. – Отац те позива да се врат иш. За не
кол ико часак а треба да се обаве заруке између тебе и сина стареш ине вил ин их
коњица.
На те реч и дош љак иња уздрхта и сак ри се што је дубље могла у зевал иц у, а
бубам ара раш ири крил а и остад е исп ред цвет а све док вил ин и коњиц и нис у
отиш ли на друг и крај ливаде. За све то време Кратковечна је шаптал а:
– Не дај ме! Не дај ме!
Бубамари, или Црвеној Кап љици, како је назва неж но биће излетело из воде
које ничем у на ливад и није знало уобичајено име, саж ал и се на своју штићен и
цу и зарече се да ће бит и уз њу док ле јој год буде пот ребна.
– Зар вил ин коњиц за кога треба да се удаш није леп? – упит а Црв ен а Ка
пљиц а.
– Леп је, али ја сам у сну под водом видел а лепт ира званог Воден и Цвет и
заволел а га. Његов отац је стареш ина воден их цветова са неког удаљеног вира
ове исте реке.
Црв ен а Кап љиц а је није могла из то некол ико реч и дов ољно разу мет и и
она јој опет подробно објасни да је пре него што је излетел а на ливаду, као ларва
спавал а тврд им сном у пес ку на дну реке и чек ал а да јој крил а порас ту. Одмах
пос ле19 њеног буђења стигао је на вир стареш ина воден их цветова да је прос и
за свога сина, управо онога кога је под водом сањ ал а и коме је исто тако било
одређено да на зем љи не сас тави ни јед ан дан. Како је отац Вод еног Цвет а 20
траж ио у мираз хиљаду мрежа ливадских пау кова од по хиљаду нити, и још тол и
ко прозрачн их мреж а шумс ких пау к а, свак у са по сто кап и росе, зат им хиљаду
седефас тих шкољк и које би биле подводне колевч ице његових унук а, воден их
цвет ов а, отац Кратков ечн ин није на то прис тао и одлуч и да је уда за Вил ин а
Коњица, коме није требало дават и мираза. А мал а прозирна лепт ирица је хтел а
да се уда само за онога кога је још као ларва уснил а и заволел а. Још у сну јој се
свиделе његове очи и троу гласта прозрачна крил а. Још и сад је као у стварности
видел а то сањано вече пок рај воде пуне сјаја кад је он граби крил има и однос и
у свој завичај.
Док је она тако причал а са Црвеном Кап љицом, опет се начет ило пуно ли
вадс ког света што се разил азио са игранке. Сви су бил и дирн ут и њеном суби
ном и зарицал и се, као и бубамара, да ће јој омог ућ ит и жељен у удају, набавит и
свадбен у спрем у, пос лат и глас ник а Воденом Цвет у, који мож да негде крај свог
вира очајава што им се очеви нис у споразумел и. Сви су се уз то21 одмах дал и на
смиш љање плана како да све то изведу и добро је сак рију, да је очеви глас ниц и
ни потера не нађу.
Пос ле прил ично дугог већања пренес у је из зевал ице, где је било прил ично
заг уш љиво, у весел и звонч ић и оставе опет Црвен у Кап јиц у да је чува, а сам и
пођу за друг им пос ловима које је за њу требало хитно свршават и.
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аједном су сви, кол ико их је на јутарњој игранц и било, заволел и Кратко
вечн у. Њена судбина их је раж алос тил а. И они који су живел и само месец
дана осет ил и су се далеко богат ији временом – било је то ипак тридесет пута
више живота него у Кратковечне,1 којој је природ а пок лон ил а само јед ан јед и
ни дан боравк а на сунц у. Сви су хтел и да јој помогн у да бар то мало што живи
проведе срећно, да јој омог уће удај у за онога кога вол и. А да би то могли, тре
бало је у врло кратком рок у обавит и много пос лова: наруч ит и свилене дарове
код пау к а уметн ик а, дос пет и до Реке Седефн их шкољк и и донет и колевч ице за
будућу лепт ирич ин у дец у; требало је набавит и хлеб и пиће за свадбу, створит и
коч ије за оне који миле а желе младу да прате на њеном свадбеном лет у; требало
је смис лит и план за Кратковечн ино школовање и извес ти га; омог ућ ит и јој да
се упозна са лепотама света који је морал а тако брзо нап ус тит и.
Био је јед ан јед ин и створ који је могао то спровес ти: кук ац Рач унџ ија, јако
обд арен за математ ик у. Обично се мис ли да су они што знају и воле рач ун нео
сетљивији од уметн ик а, али то није истина – Рач унџ иј у је више него икад 2 та
кла судбина неж не лепт ирице. Зато се и он сав тога дана ставио њој на службу.
Да би посао брже ишао и да би се знало кол ико се времена сме на што утрошити,
сав њен живот је подел ио на деведесет ине, од којих је свак а бројал а петнаес так
мин ута, и одмах се дао на рач унање кол ико ће тих деведесет ина отић и на при
премање свадбе, кол ико на школовање и остале ствари.
И пре је он, куд год је ишао, само рач унао. Кад падне вече, броји звезде на
небу, точкове на Мал им и Вел ик им Кол има, браћу Влаш иће, сламке у Кумовој
Слам и. Кад ход а лив адом, броји на цветовим а чаш ичне и крун ичне лис тиће.
Броји становнике реке, шуме, ливаде. Срач унава год ине старости птица и кол и
ко пута више живе једне од друг их.
Чим је Кратковечна стигла на Зараван и чим је чуо да друге зоре неће доче
кат и, бац ио се на срач унавање кол ико ко на Заравн и има живот дуж и од њеног.
И свак и нови рач ун га је све више чуд ио и изазивао све више саж аљења према
њеној судбин и. Било је ту бића која су живел а по тридесет, по трис та и по три
хиљ аде пута дуже него она. Нароч ито је живот птиц а био много дуж и од ње
ног, како је пок азив ао његов рач ун. Први пут је сад Рач унџ ија, иако се бавио
срач унав ањем свих врс та, дознао да створ од створа може живет и по деветак
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хиљада пута дуже,3 као рецимо шева од Кратковечне, или тридесет и шест хиља
да пута као орао. И сва ова сазнања су повећавал а његову неж ност према белој
лепт ириц и дош љак ињи.
Ко зна кол ико би он тако срач унавао 4 да га краткоћа лепт ирич иног живо
та није приморавал а да брзо рад и. Зато је трен утно прек ин уо овај свој најом и
љен иј и пос ао и смес та пос тав ио Кратк ов ечној старат ељ е, изаб ране изм еђ у
птиц а, кук ац а и гмиз ав ац а на Заравн и, од којих три најглавн ија добише име
Три Свата. Они су бил и главн и Рач унџ ијин и помоћн иц и у остварењу зам иш ље
ног плана. Додуше, све живо на Заравн и тај дан је било пос вет ило неж ној до
шљак ињи. Птице су прес тале да граде гнезда и трен утно заборавиле на своје
полетарце. Пчеле се нис у ројиле. Мрави су оставил и зид арс ке пос лове у мра
вињ ак у. Ровц и су тога дана нап ус тил и своје руд арс ке радове. Пчеле су одм ах
пон уд иле да оне преу зму бриг у око пића за сватове. Обећале су да ће за свакога
прип рем ит и чаш иц у нектара и вел ик у чаш у медовине. Рач унџ ија је одмах стао
множ ит и, 5 да провери мог у ли обећање исп ун ит и:
– Дес ет дуп љи мед а, кол ико их је на Заравн и, са по двадес ет сатов а, то је
двеста. У сваком сат у меда по хиљаду окаца, то је двеста хиљада окаца. У сваком
окц у по десет кап љица,6 то је десет пута по двес та хиљад а...
То Рач унџ ија није умео да пом нож и, недос тајало му је чланак а на ногама
помоћу којих је множ ио, а пис мено није знао рач ун ат и. Само то није ниш та
сметало, већ и довде док ле је срач унао, уверио се да ће пчеле моћ и изв рш ит и
обећање.
Пос ле овога су најс тарији попц и јавил и да ће они спрем ит и хлеб за свадбу.
– Кол ико једна хлебара може да прим и хлеба? – упита Рач унџ ија,7 готов да
се да на посао.
– Сто двадесет! – одговорил и су углас попц и.
– А кол ико их имате?
– Тридесет.
Рач унџ ија стаде вешто укрштат и своје нож ице и говорит и:
– Сто двадесет пута тридесет јес у три хиљаде шест стот ина. Да за свадбу
буде довољно, треба десет пута хлеба8 вад ит и.
– Пре ћемо ми испећ и хлеб него што ће дарови бит и готови – примет ил и
су мало увређено попц и и пош ли до својих пепел ишта.
Кад су ливадски пау ци јавил и да имају готових стотину мрежа за дарове и пау
ци крсташи додал и да ће и у шуми бити исто тол ико, Рач унџија је одмах сабрао:
– Сто и сто су двес та. А треба нам још осам стот ина, знач и чет ири пута по
тол ико.
Ровц и су се нуд ил и да оправе путове. Зрик авц и и цврчц и да свирају за све
време свадбеног Кратковечн иног лета. Птице су се нуд иле да преносе дарове
или, ако се ко од сватова умори, да га узму себи на плећанца до вира где стан ује
Воден и Цвет.
Док су све то изгов арал и 9 и објас нил и, док је Рач унџ ија издел ио, изм но
жио, исабирао, било је прош ло већ чет врт часа, што би знач ило за људс ку дуж и
ну век а да је на већање само утрошено близ у год ин у дана. Ту се сви јако упла
шише да неће стић и све на време да пос вршав ај у, тим пре што још нис у бил и
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ни отпочел и разговор о коч ијама, о пренос у седефас тих шкољк и, ни о Кратко
вечн ином школовању. Зато још ужурбан ије нас таве разговор. Одлуче да коч ије
за свадбу наруче код буба сврд лара и сурл аша,10 које су биле нек а врс та стол ара
међу инсект има.
– На већање смо утрош ил и две деведесет ине живота своје штићен ице – на
једном уплашено обј ав и Рач унџ иј а, кој и ниј е ник ак о јео ни пио отк ак о се
Кратковечна појавил а и отк ако се почео старат и за њу, јер би и на најбрж и обед
морао утрош ит и бар пол а деведесет ине њеног живота, а то би знач ило, мерено
људс ким мерама, да би на јело утрош ио пол а год ине.
Одмах иза овога он предлож и три ствари на које сви прис тан у: прво да он
свак и чет врт часа јав ља кол ико је још живота Кратковечној остало и тако при
прем у око свадбе ужурбава, друго,11 да своју штићен иц у добро сак рију од Злог
Прос ца и његовог пријатеља Брзог Витеза и остал их који су желел и да се њоме
ожене, док се не појави онај кога је она изабрал а, и, треће,12 да пош љу гласник у13
на вир преко десет ливад а са веш ћу да Воден и Цвет, како је Кратковечна звал а
сина старешине на виру, може доћи по њу кад сунце буде село да се одмори у кру
ни вел иког брес та на брду, а то је час кад ће се наврш ит и скоро половина дана.
Лепт ирице су чес то обил азиле Кратковечн у. Краткок рил и приземн и ве
трови су јој доносил и мирисе са целе Заравни. Зрикавци су јој свирал и подокни
це. Да не би бил а нес трп љива и мис лил а на Воден и Цвет, причал и су јој бајке,
које су својом дуж ином одгов арале дуж ин и њена живота. А около су, само да
то она не примет и, пос тавил и страже: нају ж и круг сач ињавале су осе, друг и,14
мало шири, бумбари,15 трећ и стрш љен и, и чет врт и, најш ири, птице.
За то време,16 повучен у самоћу,17 Рач унџ ија је нас тавио бриг у о својој шти
ћен иц и:
– Двадесет чет ири часа мање осам ноћн их часова јес у шес наест. Шес наест
пута чет ири јес у шездесет и чет ири. Знач и до зал ас ка сунчева има још само пе
десетак деведесет ина Кратковечн ина живота.
И он се даде у бриге како да до зал ас ка мес ец а Кратковечн а већ буде над
виром Воденог Цвета.
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побеђени ветар ухода

Б

убе су прип рем у око Кратковечн ине свадбе хтеле да спроведу у потаји од
Злог Прос ца,1 како су назвале онога за кога је хтео њен отац нас илно да је
уда. А да он то не дозна, морале су се чуват и од вет ра Доу ш ник а и од нас ртљи
вих удварача што су стал и око ње облетат и чим се појавил а на ливад и.
Тај ветар Доу шник био је од рођења ухода. Он је памтио свак и шум и цврк ут
крај кога је прол азио и умео је да чује и мраве и рибе. Пос ле је то што би прис лу
шкујућ и дознао, понав љао између гудура које су по сто пута понав љале целом
свет у његове речи. Док су други вет рови газил и шумно, док си их могао чути још
иза брда, Доу ш ник је ишао мачећ им ходом, уздржана дах а. Чак ни вет рови нис у
волел и да га сретн у. Чим га изд алек а углед а, поток утиша жубор; они који су се
смејал и нач ине озбиљно лице, а који су дотле бил и озбиљн и стан у се безразло
жно смејати; који су стајал и крен у даље, а који су ходал и застан у док он не прође,
да га не би имал и за својим леђима. Ко има кућ иц у зат вори је чим он наи ђе, ко
има празник уплаши се да он не сврат и. Има ли ко весеље, боји се да га он не по
квари,2 има ли ко какав бол, затвори га, да му га Доу шник не оскрнави.
Кол ико ли су се3 пута, углед авш и га, изд алек а, лепт ири на ливад и,4 као по
заповес ти, 5 сви6 учау рил и, пужеви увук ли у кућ ице, шкољке се склоп иле, рибе
сиш ле на дно реке а попц и зат ворил и хлебарн ице.
Управо кад су пријатељи Кратковечне довршавал и свој договор и пос лал и
лепт ирице да је чувају, кук ац са оком на пот иљк у опази га пре остал их и диж у
ћи опрез но дес ну предњу нож иц у прем а уху, што је знач ил о на јез ик у буба:
„Ено Доу ш ник а!“, јави да је ветар уход а на помолу. Цео збор истога часа, као по
заповес ти, клече и упре очи прем а сунц у молећ и га да их спас е опас ног при
слуш кивача. Мол иле су се ћутке, јер да је и стот и део њиховог шапата чуо, Доу
шник би мога остало погод ит и. Поређане у полук руж не редове и непом ичне,
лич иле су на нис ке ћил ибара, бисера и дук ата. Како се нис у смеле осврн ут и да
виде је ли неп ријатељ прош ао, почел а их је хватат и вртоглавиц а и сузе им од
светлос ти тећ и, па су једне сунце виделе као крупн у модру шљив у, док се дру
гим а чин ил о као поморанџ а, трећ им а одев ено у зел ен у дол ам у, а нек им а се
прик азивало у љубичас тој магли или бело као снег на врх у план ине.
– Прош ло је сед ам деведес ет ин а Кратковечн иног живота! – први се јави
Рач унџ ија и прек иде јутарњи занос на ливад и.
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Он је у страх у да време залуд не прол ази био смео с ума да је уход а негде у
близин и, а тих некол ико његових реч и било је довољно Доу ш ник у. Одм ах се
повук ао као да неће да смета мол ит ви, а у ствари7 је одјурио да исп ита шта зна
че те необичне реч и многоногог кукца чија је страст бил а рач унање. Био је већ
смис лио како ће док уч ит и тајн у. Са стене над пров ал ијом, одак ле је обично
разглашавао оно што је ко хтео да сак рије, рече некол ико пута подраж авајућ и
Рач унџ ијин глас:
– Прош ло је сед ам деведесет ина Кратковечн иног живота!
При том8 се повуче у жбун да вид и как ав ће утисак учин ит и оно што је ре
као, хоће ли ко нехотице раст умачити ко је Кратковечна и зашто Рач унџија мери
њен живот. Кад одјек понови његове реч и, чу се са разних страна шуме уздах:
– Сирот а Кратков ечн а! Већ сед ам дев ед ес ет ин а, а није још доб ро ни од
јут рило!
Доу ш ник брзо срач ун а да једн а деведес ет ин а живота те Кратковечне не
може износ ит и више од петнаес так мин ута,9 кад га је од јут рос већ тол ико про
шло. Зат им зак ључ и да мора бит и лепт ирица јер су оне обично кратк а век а. Да
би и остало дознао, ослови звери, птице и инсекте, али су сви они веш то избе
гли разговор са њим. Уто иза њега неко рече тише него што би рек ла трава:
– Баш се све прот ив мене заверило...
Вет ар уход а се обаз ре и опаз и бел ог лепт ир а, ситног и проз рачног. Био
је то Зли Прос ац, онај што га је Кратковечна одбил а. Јед ин и он није познавао
Доу ш ник а, а и да јес те, опет би га ословио, јер ко хоће да се освет и, готов је да
се служ и и уход ама.
– Све се прот ив мене заверило – понови он поверљиво. – Сак рил и су је не
где у ливад и и пос лал и глас нике Воденом Цвет у, мом супарн ик у, да дође по њу
са сватовима. Како да је нађем, како да је отмем, како да глас ник а спреч им да
не оде Воденом Цвет у, и све то док се месец не појави.
– Ја ћу ти је пронаћ и – рече услуж но ветар ухода,10 уверен да је биће за којим
лепт ирак чезне Кратковечна. – Ја лет им брже од птице и газим тише од пужа.
Зли Просац унап ред, за наг раду, изд аде вет ру све подводне тајне, тајне пе
ска на речном дну и тајне речн их шкољк и и риба и пуноглаваца, воден их кови
тлац а и водопад а, а за Доу ш ник а је неч ија тајна бил а скуп ља од злата и драгог
камења. Пош то се договоре где ће се опет наћ и, Зли Прос ац оде да јави оцу да
је стек ао савезник а, а ветар се ушуља у дубок у ливадс ку траву.
Газио је тихо, да ни мас лачков пухор није крун ио и ослуш кивао шта се при
ча међу бубама и биљем. Међут им ту, међу травама, наједном је настал а тиш ина
као пред олују. Ниједна травк а, ниједна буба да помене Кратковечн у. Пуцајућ и
од јед а, Доу ш ник је завиривао у зен ице бел их рад а, у срца минђуш ица, слушао
смех звонч ића, али ниш та, па ниш та. Или га је ливадс ки свет примећ ивао, или
се био заверио да лепт ириц у не узима у уста, како се не би одао.
Шуљ ај ућ и се тако,11 наи ђе на бун ик у. Она је тога дана имал а грозниц у од
чет рдесет степен и и неп рес тано је бунцал а. Сад или ник ад, пом ис лио је уход а
и ослуш нуо не ближећ и се много,12 јер је могао да чује и из вел ике даљине. „Не
бој се ништа!“, бунцал а је болесна биљка, „око тебе је трострука стража. Кога не
опазе стрш љен и, ујеш ће га птице“. „Кога птице не опазе, ујеш ће га стрш љен и!“,
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– поп рави је он већ добро расположен, јер нема веће слас ти так вом створу него
да сазна оно што од њега кријеш. Зар мог у птице опазит и некога ко је прозиран
и чут и некога ко гази тише од пуж а, шеп урио се у себи. Зар мог у стрш љенови
ујед и шкод ит и некоме ко се ни коп ља не боји!
Мехови у којима је стајал а његова сујета и осионост при овим мис лима су
се напел и као једра на олуји и под игли га изнад ливаде тако високо да се ник а
ко није могао да врат и. Те мехове са сујетом Доу ш ник је крио као гуја ноге и
ово је било први пут да се изнад Заравн и пок азао у так вом виду. Имао их је не
кол ико, јер му сва сујета није могла стат и у јед ан или два, и бил и су зеленк ас те
и сиве боје, па су се лако примећ ивал и и чин ил и као свеж ањ балона отргн ут из
дет ињих рук у. Так ва невољ а му се није скоро догод ил а. Пок уш ао је крил им а
као вес лима да савлад а теж њу зеленк ас тих мех ура да се попн у под облаке, хтео
је да опет у час у стане на чврс то тле и увуче се у трав у и шибље, да се скрије од
радознал их поглед а. Зар да се ода сад кад се приближ ио циљу! Зар неш то што
је целог живота крио да пок аже на очиглед тол ик их очију цвећа и инсек ата.
И збиља страж а га ускоро опази и познаде.
– Ено га! Ено га, пун је зеленк ас тих зау шак а! Ено га нос и маглу у меховима
да нас зас пе њоме и збун и, па да нам украде Кратковечн у!
У час у се сјате око њега стрш љен и и осе и стан у му зарив ат и жалце у оне
зеленк ас те мех уре. Било их је тако много и с так вом сил ином су навал ил и, да је
он, нагло сплас нувш и, пао далеко од цвета где се чув ал а Кратковечна. Она је
само примет ил а негде изнад себе нек у бук у13 и комешање па се одмах све уми
рило. Нико јој није хтео рећ и шта се догод ило, да је не уплаш и.
Управо кад је ветар уход а био отк ривен. Зли Прос ац је причао оцу како је
стек ао савезник а, ни слут ио није да ће Доу ш ник за некол ико часак а леж ат и по
беђен и десет пута мањи, али, додуше, још пун нам ис ли како да омете бар гла
сник а, ако већ није могао да украде Кратковечн у.
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попци хлеба ри

Н

ед алеко од Заравн и,1 крај пас тирс ке кол ибе биле су гом ил ице пепел а. Ту
су попц и имал и своје хлебарн ице. Они су бил и сви истога рас та, сви обу
чен и у мрке, до зем ље дуге2 дол аме, опас ане влаћу траве, па су лич ил и на калу
ђере или питомце как вог интерната за кукце. Њине хлебарн ице 3су биле3 до
бро снабдевене пос уђем и алат има. За наћве су им служ иле сухе мах уне грах а
које су свакога лета нап ртњац има4 око пас тирс ке кол ибе скуп љал и. Браш но су
правил и од семена граорица 5 и мак а и нис у га млел и6 већ туцал и у ступама на
чињен им од кап ица сувог храс товог жира.7 Хлебови су им бил и мал и као зрно
граш ка, али према њиховом рас ту то је било као наш хлеб од десет кил а.
Мад а су се бавил и хлебарс ким занатом, за уметност су имал и много више
смис ла него нек и створови из шуме и ливаде који су уображ авал и да су вел ик и
уметн иц и. Није се ретко десило да је путн ик, док се на пољима спуштало8 вече,
рад ије слушао њихов у топ лу и тих у пес му него слав ујево певање, и да су чоба
ни остав љал и свирале кад би се негде крај њихових кол иба зач уо глас попца.
Попци хлебари су обожавал и сунце и свак у ват ру и светлост на овоме свет у.
Они су умел и да углед ај у светлост и кроз маглу и у највећој удаљенос ти. И не
само да су је траж ил и и запаж ал и свуд а око себе, већ и кад а би зат ворил и очи,
видел и би у себи разнобојне огњ ев е што су икад светлил и 9 на зем љи и изн ад
ње: светлуцање свитаца над житом и фосфорас то сијање пањева, месечево језе
ро и усијан и сунчев кратер, коп љас те зраке бел их и румен их звез да, ват рене
пос коке муње што се чес то над план ином играју. Кад су бил и болес ни, сањал и
су ват ре на чобанским огњиштима, фењере совиних очију, пожаре. А кад се ноћу
отк риј у и озеб у, сањ ај у да су на блис тав ом јан уарс ком целц у и да им се иње
ухват ило по оделу.
Њихов стареш ина, Попац Хлебар, био је рођен и пес ник. Умео је да глед а и
у себе и око себе. Умео је и да ћут и дуго и зам иш љено, и да сву ноћ пева – и то
увек о нек им скрив ен им, нен амет љив им лепот ам а жив от а, о дом аћем огњи
шту, о вечерњој тиш ин и, о кратковечн им светлостима и звуц има, о свем у ономе
што брзо прол ази. Волео је шум кише, сунчане одблес ке на вод и, мирис пок и
сле зем ље. Нико у шум и,10 међут им,11 није слут ио о његовом пес ничком дар у,
није знао за светла привиђења иза његових очн их капак а, јер се,12 као и остал и
попц и,13 одев ао једнос тавно, као војн ик или сељ ак, а уметн иц и у шум и, као и
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међу људ има, волел и су да се изд воје14 – 15оделом и понашањем. Нек и су кора
чал и на рук ама, умес то да иду ногом; дек ламовал и кад треба обично да говоре;
држ ал и глав у тако као да вечно мириш у облаке. Нек и су ишли с крупн им цве
товим а у руц и, да би се изд алек а видел и; нек и су прич ал и да сунце само због
њих сија и да киша не би пад ал а16 да они не воле звук кише. Нек и су се хвал ил и
да се хране месеч ином, а нек и да им је јед ино пиће славујева пес ма.
Једном је Поп ац Хлебар изв ад ио хлебов е из пећ и и пок рио их лиш ћем да
се не охлад е17 па зас пао. Док је тон уо у најч еш ћи сан свих поп ац а: как о по
прос траном пус том пепел иш ту иду 18пов орке поп ац а18 са жиш чицом у руц и,
неш то је шуш нуло и углед ао је како Брзи Витез, онај пес ник што се хвал ио да
се хран и мес еч ином, пол ако отвара врата хлебарн ице и куп и хлепч иће од ма
кова зрна. Попац Хлебар се тол ико изненад ио19 да је скоч ио с мес та, а Брзи Ви
тез је исп ус тио хлепч иће и уз металн и звук одлетео. Од тога дан а Брзи Витез
је омрз нуо Попц а Хлебара и кад год би о њем у гов орио, глас би му пос тајао
мет ал ан као и њег ов е пес ме које су имал е нек и убојит и звук и зав рш ав ал е се
увек реч им а: „Ја, па ја!“
И њих двојиц а су се наш ла међу остал им бубама на ливад и кад се крај по
ток а пој ав ил а лепт ириц а Кратк ов ечн а. 20 И због21 своје необичне судбине и
због лепоте, она им се обојиц и свидел а више него све лепт ирице што су их до
тле сретал и на ливад и; само што је то свак и на свој нач ин пок азивао. Брзи Ви
тез је одм ах стао да обл еће око ње у све мањим круг ов им а и да јој дек лам ује
своје пес ме; а Попац 22 Хлебар се није усуд ио ни да јој приђе, смат рај ућ и да јој
се, 23 онако скромно одев ен и неи зглед ан, 24 не може свид ет и. Он је вест да се
Кратковечна треба да уда за Воден и Цвет25 чак са десетог вира прим ио као ка
кав закон природе који се мора исп ун ит и.
Идућ и кућ и, сретао је бића 26мања, руж нија од ње,26 која нит и су доп рино
сил а лепот и природе, нит и су јој, по његовом бар миш љењу, бил а од вел ике ко
рис ти, па су ипак имал а право да прож иве на сунц у бар некол ико месец и, 27 а
она, иако28 неж на и блага и жељна светлос ти, морал а се тако брзо рас тавит и 29
са радостима живота. Док је он био у тим мислима, пројури десет гласника трч у
љак а вич ућ и што их грло нос и:
– Објављује се утакм ица за свадбен у песму лепт ириц и Кратковечној. Треба
да буде готова најд аље за три часа.
Уздрхтал а су срца свих шумс ких и ливадс ких пес ник а. 30 Свак и је пожелео
да се такм ич и: нек и да покаж у свој дар, нек и да учине радост неж ној лепт ириц и
којој је дос уђен тако кратак живот.
У Попц у Хлебару су31 се и без овога позива стале стварат и пес ме за Крат
ковечн у. Истина, 32 он није знао как ве треба да буду свадбене пес ме, нит и је же
лео да се такм ич и, али сам а од себе у њем у су се рађал а осећ ањ а без којих се
лепа свадбена пес ма није дал а створит и. Међут им, 33 управо у трен утк у кад су
први глас ниц и објавил и утакм иц у, дош ли су друг и у хлебарн ице и нар уч ил и
тридесет шест хиљад а хлебова за свадбу Кратковечне. Био је то дотле незапам
ћен број, а Попац Хлебар је био стареш ина 34 свих попаца34 и морао је да се бри
не и о овоме. Јед ин а срећ а је бил а што је он могао и уз друг и пос ао да ствара
пес ме, јер их није с муком изм иш љао35 већ су му из срца тек ле.
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Кад је нар уџбин а дош ла, попц и у хлебарн иц ам а нис у имал и семен а 36 ни
граорице37 ни мака, нит и иког38 другог. Већ некол ико дана вет ра није било, а без
њега мал и хлебари нис у могли нак уп ит и семена ни за обичне пот ребе, 39 а свак и
проп уш тен и мин ут у једном дан у био је као проп уш тен их некол ико часов а у
људс ком жив от у. Зат о 40 су и без вет ра крен ул и у лив аду,41 решен и да прућем
млате семе ако време остане и даље мирно.
Од хлебарн ица42 се крен ул а дуга мрка река и заш ла у зелен у праш ум у траве,
где су постојал и само уски путељц и мрава и богази зрикаваца и гундеља. Са со
бом43 су носил и вреће од сувих крун ица лубен ик а. Од часа кад су трч уљц и бил и
нар уч ил и хлеб, па док попц и нис у заш ли у лив аду, буба Рач унџ ија, је већ јед
ном објавил а:
– Прош ло је десет44 деведесет ина Кратковечн иног живота!
Она је то чин ил а зато да опомене оне што су се брин ул и о свадби како тре
нуц и 45њеног живота45 брзо пром ич у.46 Отк ако се 47 појавил а на ливад и било је
прош ло два и по часа, знач и остало јој је само још око двадесет.48 Зато су попц и
пос ле бубине опомене још више пож урил и. На срећу и ветар је духн уо 49 и за
трес ао зреле чау ре биља. 50 Семе се прос ипало на све стране и вредн и хлебари
су прион ул и на посао. Мирисал а је мет вица и неп рос ушена зем ља по богазима
и 51 попци су уз рад размиш љал и како је то52 туж но што ће лептирица тако кратко
уживат и у лепом сунчаном дан у.
53
Рач унџ ија је свак их чет врт час а јав љао54 кол ико је дев ед ес ет ин а 55 про
шло, те попц и нис у морал и ни на сунце да диж у очи, како би пос ао што пре
сврш ил и. Кад 56је Рач унџ ија 56 трећ и пут јав ио, 57 јед ан део хлебара 58је већ 58
отишао са пун им врећама да туца семе под вел ик им храс том на проп ланк у.
Попац Хлебар је стално био уз њих и рад ио као најобичн ији радн ик: куп ио
семе, туцао га, разг ртао врел и пепео и стављао хлебове у њега; а у исто се време
у њем у рађал а пес ма о лепот и Кратковечне и краткоћ и њена живота. Те пес ме
су се рађале саме од себе, без његове жеље да се такм ич и, и баш зато су биле ле
пе и као створене да се пев ај у на њеној свадби. Склоп љен их очиј у, са светлом
сликом беле лепт ирице пред собом, он је неп рес тано шап утао:
– Сунце, сијај данас док ле год месец не изађе, белој липтирици ово је јед ини
дан живота.
– Поточе, жубори данас најс лађим својим гласом, белој лепт ириц и је ово
јед ин и дан живота.
– Цветови, миришите данас што игда можете, белој59 лепт ирици ово је јед и
ни дан живота.
– Месече, кад изг рејеш, греј до јут ра, 60 белој лепт ириц и је ово јед ин и дан
живота.
Онд а би мало заћутао па би се рађал а нова пес ма:
– Вет рови, причајте данас о далек им крајевима, бел а лепт ирица неће стић и
да их вид и.
– Пау ц и, плет ит е јој свил ен е дар ов е, бел а лепт ир иц а неће стић и да их
исцеп а.
– Воден и Цвете 61 са далеког вира, пож ури по белу лепт ириц у, кратко ћеш у
њеној лепот и уживат и.
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– Далеке ливаде, вол ите белу лепт ириц у кад тамо стигне, ово је њој јед ин и
дан живота.
Кад а је отк уц ал а двадес ет друга дев едес ет ин а, глас ниц и трч уљц и су по
звал и такм ичаре да се јаве тројиц и кук аца што су се брин ул и о свадбен им при
премама. 62 Са свих страна су учес ниц и 63 пој урил и:64 и они што свирај у у кљу
нове, и они што ударају у цит ре и држе виол ине у рук ама, и они што своје пес ме
говоре без икак ве пратње. Три Свата су слушал а и слушал а, али ниједна пес ма
да им се учин и дос тојна неж нос ти лепт ирич ине ни њене туж не, необичне суд
бине. А није им се још чек ало, јер је време одм ицало страховито брзо.
Док су Три Свата разм иш љал а шта да чине, Попац Хлебар је разг ртао пе
пео и траж ио по њем у печене хлебове као што се траже кромп ири у зем љи па
их слагао у корпе плетене од суве траве и 65 сламе. Није му ни на ум пад ало да
иде и каже своје пес ме, јер је по природ и био пов учен и јер је смат рао да нис у
довољно лепе да увел ич ај у сјај Кратковечн ине свадбе. Веров ао је да ће друг и
много лепше нешто смис лит и.
Уто 66 су трч уљц и глас ниц и и по друг и пут позвал и да се јаве они што желе
да се такм иче. Како се Попац Хлебар понашао као да их не чује, његов најбољи
друг му рече:
– Дај мен и посао, а ти трч и, каж и67 пес му док избор није завршен!
Поп ац Хлебар се, 68 међут им, 69 пон аш ао као да ни њега не чује. Срећом,70
његов дуг је, слушај ућ и га71 кришом како72 рец ит ује и уживај ућ и,73 био нау ч ио
напамет све,74 и брзо пође и не питајућ и за дозволу, да он каже сват има75 шта је
скромн и пес ник Хлебар смис лио.
Кад је дот рчао на мес то избора, много птиц а, буба,76 лепт ира чек ало је да
77
чује рез ултат. Брзи Витез је охоло и метално зујао, готов да се наруга свакој
пес ми која буде изабрана, ако то не буде његова. Управо је најс тарији Сват хтео
да објави да је у такм ичењу побед ио славуј са старе бук ве, а Попчев друг дот рча
и стаде онако зад их ан говорит и.
– Сунце, сијај данас док ле год месец не изађе, белој лептирици је ово јед ини
дан живота...
Наједном сав скуп заћута и скоро не диш ућ и сачек а крај пес ме. Кад рец и
татор заврш и, сви радос но заз ује, зац врк ућу, почн у зрик ат и рефрен изрец ито
ване пес ме: „Белој лепт ириц и је ово јед ин и дан живота“, чес титајућ и му успех,
тако да се Брзи Витез није усуд ио ниш та да приговара. Кад су окуп љен и чул и
да је пес му смис лио Попац Хлебар, много се зач уде знајућ и га онако смиреног
и као обу зетог јед ино својим занатом, али се ипак обрадују и пођу да га траже.
Неко му је уз пут узабрао и понео цвет, неко шач иц у семена, неко нов у врећу
од лубен икове крун ице, неко кап ице жира. Уз пут78 су прич ал и како је чудно
што се међу попц има род ио бољи пес ник него међу славујима.
Само је Брзи Витез био пок уњен и смиш љао како ће му 79и чиме79 ову славу
пом рач ит и.
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Свадбени дарови

М

ало пре него што ће гласниц и објавит и утакм иц у за свадбене дарове, пау
чак Ткач, необично обд арен и питом уметн ик, них ао се у мреж и између
две гране над потоком. Пос мат рао је цело јут ро сребрне колутове1 на вод и и
очаран њима уплитао у мреж у шару која је предс тав љал а 2 игру тих воден их ко
лут ића. Са те вис ине зем ља се пау чк у чин ил а друкч ија него мравима и остал им
инсект има везан им за тле. Ливада му је лич ил а на зелено море којим плове бел а
и љубичас та једра и у коме се оглед ају сунце и звезде. С времена на време би се
на жиц и стрмоглавце спуш тао чак до речне обале. Учин и тако некол ико пута
па, кад сустане, опет се закач и о мреж у и посмат ра рибе у поток у што за бубама
исп ливавају до површ ине. Кад се нечег уплаше и почн у јуришат и у свим прав
цима. Ткач у се чин и да, онако прозрачне, пролећу једна кроз друг у.
Док је он тако уживао у свом делу и свет у око себе, зач ују се гласници трч уљ
ци где објав љуј у утакм иц у за најлепш и венчан и дувак Кратковечној који није
смео имат и више од двадесетак нит и и за свадбене рупце и огртаче, који су мо
рал и бит и гус ти, плетен и од по хиљаду влак ана. Ткач с почетк а3 није хтео да се
такм ич и. Прво зато што је био бојаж љив, друго што је смат рао да нема лепоте
која је свакоме лепа и да је нема која ће побед ит и све своје неп ријатеље: завист,
сујет у, корис тољубље и заблуду.
У том трен утк у рано сунце се попе у вис ин у његове мреже и Ткач у се учи
ни да га је њоме заробио па му то поврат и полет и вољу за рад. Срце му је било
тол ико пуно4 да је осећао да ће моћ и из њега исп рес ти у ток у једнога часа и три
венч ан а дув ак а. Изаб рао је опет гран у крај рек е и стао пос тав љат и основ у
од светлих нит и затегн ут их као жице на виол ин и. Бил а му је жељ а да изат ка
ткиво тање него Кратковечн ина крил а, 5 која је прво на њој опазио кад је стигла
на игранк у. Кроз њих се,6 као кроз мреже шумс ких пау к а,7 могло глед ат и у небо
и рек у, исто су се тако и у њим а виделе звез дас те свилене нит и, и исто тако је
с мало њих било створено вел ико уметн ичко дело. Зато се и њем у, као и свима
неж нијим инсект има на Заравн и, бел а лепт ирица свидел а. Како ће бит и радо
сна, мис лио је, кад спази да јој је у дувак уплео шаре с крил а воден их цветова,
а није пот рош ио више од двадесет жица.
И остал и пау ц и су се ужурбал и. Нек и су имал и већ гот ов их мреж а, али
су по њим а сад вез ли сребрне звез де сличне пах уљиц ам а, бел е ситне пчел е и
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боб иц е. Нек и су преглед ал и шар е са лепт ирс ких крил а, са кот ур а на вод и.
Лив адс ки пау ц и су имал и тол ико нап лет ен их мреж а и ни у једној није бил о
мањ е од хиљ аду влак анц а и мног и су само чек ал и да Барјакт ари прођу и ода
беру оне које им се свиђај у.
Барј акт ар им а су се звал и пау ц и кој и су се бав ил и оцењ ив ањ ем леп от е
уметн ичк их дел а у шум и. На мес ту где кичмењац има стоји срце, они су имал и
справиц у која би на свак у бој у, звук, паметн у или глуп у реч зат реперил а као
как ва проз рачн а крилц а. Кад им је пријатно оно што дож ив љуј у, кад се див е
нечем у, справ а у њим а се отвара и трепери као јас ик ин лист; а кад су нез адо
вољн и, кад им се што не свиђа, она се склапа. За оцењивач има су ишле у гом и
лама бубе, зверч ице и птице које су им одобравале, па су због тога ваљд а и би
ли назван и Барјактарима. Бубе су стрепеле од њих јер су бил и подељен и у две
зав ађене групе. Кад би Барјактар с леве обале наи шао на дес ној пау ков у мре
жу, мравињак или сат меда, огласио би да не ваљају, а нис у неп ристраснији бил и
ни они са дес не обале.
Барјактари су се ускоро и појавил и и наш ли шум у на Заравн и као ухваћен у
и8 сребрне неж не мреж ице. Кад су стигли до мреж а пау чк а Ткача, радос но су
зас тал и: справице у њин им срц има за мерење лепоте узбуђено раш ирише ка
заљке. Рој навијача што их је прат ио оживи и усколеба се. Пчел а зазуја:
– Пау к Ткач је уловио сунце у своју мреж у!
Славуј запева:
– Пау к Ткач има жиц у јас ну као глас певач ице!
Гавран се јави дубок им басом:
– Његово срце неће бит и још дуго и дуго исц рп љено!9
Мрежа одређена за дувак свима им се највише свидела. Кроз њу се видело не
бо исецкано у сићуш не кругове, троу гле и трапезе, а бил а је поп рскана бобица
ма нал ик на снеж не пах уљице. Тад најстарији Барјактар зак ључи пох вале речима:
– Ткачев дув ак за Кратковечн у лич и на најнеж ниј у вил ин у кос иц у. Само
како да га скинемо10 а да рос у с њега не скрун имо.
Ткач од радос ти сав прет рн у, а нароч ито зато што је Барјактар,11 који га је
пох вал ио,12 живео на другој обал и и није имао обичај да хвал и уметн ике са су
протне стране реке. Прво је пожелео да ниједна мрежа не буде тако пох ваљена,
али, како је био правичан, одмах га је било стид так ве жеље. Пчеле су,13 међу
тим,14 пок ушале да скин у мреж у а да ниједн у кап росе не одроне. Прих ват ивш и
је нож ицама, у водоравном су је полож ају понеле куд им је било речено. Сви су
их нет рем ице прат ил и погледом, зад ив љен и како равномерно лете. Кад су за
мак ле иза завијутка одржавш и сву рос у у тако реткој ткан ин и и кад се отуд чуло
како их најс тарији Сват хвал и због так ве веш тине. Ткач одахн у. Да би смирио
вел ик у радост, спус ти се жицом у траву до ливадс ких пау к а на разговор. Доле,
испод хајдуч ице, певао је зрик авац: „Мило ми је што зричем! Мило ми је што
зричем!“ И тако без престанка. Ткач га погледа мало боље и познаде у њем у зри
кавца што је на утакм иц и за свадбен у песму пропао. Најп ре се зач уд и како неко
може бит и весео и кад не успе; али кад боље пром ис ли,15 мораде признат и да је
и њем у већа радост бил а док је мреж у плео негол и16 пос ле кад су је пох вал ил и и
изабрал и. Био је млад и на сваком корак у стицао иск уство.
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Горе у грању свак и час се чул а прес уд а Барјактара или њихових навијач а.
Барјак атар,17 његов сусед, је за неч ији рад рек ао:
– Жице су грубо предене. Ово је ужар, а не пау к!
Његови навијач и су као по запов ес ти пок уде прих ват ил и. Кос је љут ит о
звизнуо:
– Ово је замк а за хватање плена, а не свадбен и дар!
Нек и бумбар прих ват и:
– Овај није умео да опише кругове!
Некоме би замерил и да је мрежа премал а, неком да је сувише вел ика, неком
да је одвећ ретко плетена; али дарова је толико требало18 да су морали узимати
и мреже којима су понешто замерали.
Међутим се појавила невоља које се нису могли убојати: нису све пчеле
знале онако вешто да лете као оне што су однеле Ткачеве дарове за кратковеч
ну. Из многих мрежа роса се одронила чим су их носачице поскидале с грана и
понеле. Док су због тога стајали забринути, нека бубица,19 не већа од маковог
зрна,20 предложи да се мреже не померају и да се тек кад сватови наиђу, скидају с
грана и дају њима у руке. Сви овај предлог одмах усвоје и пошљу гласнике
Тројици Свата да их известе о овој одлуци.
Ред је био дошао на мреже ливадских паука и Барјактари крену тамо, пра
ћени навијачима. Одмах на улазу на ливаду застану задивљено: у једном само куту
било је неколико стотина мрежица и свака је била препуна росе што се на сунцу
блистала. Густо плетене и извешане о струкове траве личиле су на мре
же за љуљање ливадског света и на свилене торбице пуне драгог камења.
Направивши избор, и њих оставе тако извешане док свати не наиђу, мада21 се
роса у њима лакше чувала.
Док су Три Свата, навијачи и Барјактари свршавали ове послове, Ткач је
плео нову мрежу, чардак за себе, трудећи се да и она буде налик на прозирна
кратковечнина крила. Давао је притом реч себи да ће увек, и кад кратковечне
више не буде било, плести само такве мреже22 да му сећање на њу не би избле
дело. Око њега су летели и зујали разни инсекти: лепи и ружни, добри и зли, и сви
су они живели бар по месец дана, а њој судбина није доделила ни један је
дини пун летњи дан. Ткач их све скоро непријатељски одмери, као да су они криви
што су били боље среће. Како је,23 међутим, 24 био благ, он са ових осећа
ња брзо пређе на снове о томе како ће лептирица бити лепа под дуваком који је он
исплео кад Водени Цвет дође са сватовима по њу. Видео је у тим сновима себе
како је прати са чардака погледом пуним суза, и како се она осврће и маше му
рупчићем изатканим доле на ливади.
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д свих захтев а што их је пос тавио отац Воденог Цвета просећ и му Крат
ковечн у, најтеж и је био за њене старатеље набавк а седефн их шкољк и, ко
левч иц а будућег Кратк ов ечн иног пор од а. Лак о је бил о набав ит и проз ирн и
венчан и дувак од двадесет нит и код тол ик их пау к а у шум и и још лакше створи
ти сватовс ке дол аме од најмање хиљаду влак ана код тол ик их ливадс ких пау к а.
Ни хлеб за свадб у није био вел ик а бриг а код поп ац а хлебара. Ни смиш љањ е
свадбене песме их није плашило код тол ик их свирачи1 и певача у шуми и на лива
ди. Рек а седефн их 2 шкољк и нал азил а се3, међут им,4 иза неп роходн их 5 план ина
на 6 чијим увал ама су се увек ковитлал и тако гус ти облац и7 да су и птице туд а
летећ и увек залутале. Три Свата од те преп реке су се готово разболел а: до8 ме
ста где су се шкољке нал азиле, пешак у би требало план инама пет дана, а птиц и
мож да од јут ра до мрак а9 и кад би могла кроз маглу да се пробије – а Кратковеч
нин цео жив от се сас тојао од једног неп уног дан а. Кад шкољке да се донес у,
кад свадба да се обави, кад Кратковечна да изврш и своје животне зад атке! Зар
збиља нис у у мог ућнос ти да својој штићен иц и створе срећу?
Док су они тако збуњен и и беспомоћн и пос мат рал и јед ан другог, узд ахн у
њихов саветн ик, црн и тврдок рил ац:
– Да хоће којом срећом да падне киша!
Сви су га поглед ал и као неосетљивк а или глупог шаљивч ин у, а најс тарији
Сват примет и прекорно:
– Да јој јед ин и дан живота прође у киш и и облац има!
Црн и тврдок рил ац,10 међут им,11 понови упорно:
– Да хоће да падне киша, нагла летња пламењача,12 и да нам са Сунцем дигне
мост до Реке седефн их13 шкољк и!
– Слаб је то мост14 – примет и најс тарији Сват – он се брзо руш и.
– То нам је јед ина мог ућност – опет ће црна буба.
И Три Свата су најзад морал а признат и да је то јед ина мог ућност, те позо
ву све жив о на Заравн и да дође на мол ит ву гос под ар у свих огњ ев а да припе
ком изазове пљус ак и дигне дуг у. То је знач ило хватање за сламк у, али су ипак
сви прих ват ил и. Много пута је Сунце њине жеље исп ун ило па су се над ал и да
ће и сад а.
Брзо се све што је милело, летело и скак утало иск уп ило око Тројице Свата.
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Смилова се и Сунце на Кратковечн у. Ако јој је суђено да његову путању не
бом вид и само једном, нек а се бар за то време нау ж ива радос ти овога живота,
мис лило је оно. Под ић и ће дуг ин мост лепш и и већ и него икоји досад и подржа
ти га дуго на небу, нек а Кратковечна не оде са овога света не видећ и једно од
његових најлепш их светлосних чуда и нека се њиме донесе оно што ће јој живот
улепшат и. Под ић и ће га сад одмах, уз то15 ће с реке на ливаду бац ит и јато све
тлих лепт ирова и прос треће мат ицом златн у прос тирк у: па ће рос у на ливад и
прет ворити у драго камење и зеленило шума ће учинити још зеленијим, а румен
цвећа још румен ијим. Из биља и зем ље измам иће најс лађе мирисе, да Кратко
вечна не оде са Заравн и не упознавш и све благодет и које Сунце зем љи дарује.
Док је тако разм иш љало, оно се тол ико узбуд ило и заг рејало да је врло лако и
брзо изазвало припек у те већ пос ле некол ико часака паде пљусак и јави се дивна
јас на дуга од Заравн и преко план ина и јаруга до Реке седефн их16 шкољк и.
Све је то тек ло муњевитом брзином,17 као и сам Кратковечн ин живот, а из
међу становн ик а Заравн и јав љал и се јун ац и који су желел и да крен у тим мо
стом којим дотле бић а са зем ље нис у ишла. Било је међу њима чак и пужев а и
друг их сличн их створова што пузе, миле или гмиж у. Њима су Сват и дал и дру
ге дуж нос ти а по шкољке пос лаше18 трч уљке као најбрже и најл акше. Јата птица
пођу за њима да их прате док ле год се може даље у дуж ин у и вис ин у и да их са
чек ају кад се са теретом буду врат ил и те им помогн у нос ит и. У том трен утк у је
Рач унџ ија јавио:
– Прош ло је десет деведесет ина Кратковечн ина живота!
И стот ине трч уљак а је крен уло. Ишли су тако брзо и тако су уплитал и но
жиц ам а19 да се чин ило да их имај у и више него што су их имал и. Сви који су
остал и на Заравн и нет рем ице су прат ил и погледом њихов ход, стрепећ и да дуга
не почне бледет и и да пож рт вован и јунац и не изг ин у стрмоглавив се са так ве
вис ине. Сунце је,20 међут им, стално одрж авало припек у и крупна пламењача је
стално прс кал а Зараван.
Како је мост имао сед ам колосек а, једн и путн иц и су се стал и пет и модрим,
друг и зелен им, трећ и жут им, а остал и наранџ ас тим, црвен им, љубич ас тим и
зеленомодрим. Кад би им очи засен иле од глед ањ а у једн у бој у, мењ ал и су се:
они са модре стазе су прел азил и на зелен у, са црвене на наранџас ту и тако ре
дом. Понек ад 21 би бац ил и поглед доле на пољ ан у где су друг и становн иц и За
равн и остал и, али их више нис у могли саглед ат и. Нек и нис у ни смел и глед ат и
понор под собом,22 бојећ и се да не изг убе равнотеж у.
Негде при врх у дуг иног лук а запахн у их халд ан ваздух и крајичком ока опа
зише да су близу неког водопад а што дол ази са глечера. Пуно ситн их дуга, пра
вих играчак а према оној којом су ступал и, лебдело је изнад водопад а; али они
нис у имал и времена да уживају у томе призору. Хитало им се да час пре стигн у
куда су нау м ил и. Сад су већ сви бил и зад их ан и и трчал и отворен их уста.
Бил и су на самом врх у мос та кад у страх у спазе да он блед и. Прво је почело
нес тајат и прел азних боја и путн иц и који су њима ишли осете необичн у врто
главиц у. Шта ће бит и ако стазе под њима нес тане? Часом им би жао ливаде на
којој су се род ил и, другова, играчак а – зрнаца шареног пес ка, јеленкових рого
ва, сламк и што су им служ иле као свирале, шишарк и на којима су се клацк ал и.
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– Брже, брже! – викали су један другом забацујући ноге у трку толико23 да су
се њима по туру ударали.
наједном се дуга стаде нагло спуштати. Силазили су у речну долину брзо као
да су се спуштали смучкама по снегу и чим су стали на земљу, дуге је нестало.
Трчуљци се разбегну по долини да је боље разгледају. Средином је текла Река
Седефног Сјаја,24 а оно што им се кад су се с моста спустили чинило као смето
ви песка, биле су сићушне шкољкице.25 у некима је преовлађивала црвена, у не
кима зелена, љубичаста или сребрнаста боја. Мали радници су их одмах стали
скупљати у врећице од цветних сасушених круна. нису ни осећали како време
брзо тече, толико су те шкољке биле лепе и толико је тај посао био занимљив.
Тамо негде иза планине Рачунџија је зацело мерио време и јављао га рад
ницима и такмичарима, али се његов глас у седефној долини није чуо. Управо кад су
почели о овоме мислити и разговарати, бојећи се да не остану дуже него што се
смело. Сунце им опет диже мост. Поново, као кад су ишли према Реци, корачали
су прво стазом једне боје па кад им очи засене, прелазили на другу. Негде испод
врха дочекале су их птице, оне исте што су их пратиле, и глас Рачунџијин:
Прошло је седамнаест деведесетина кратковечнина живота!
– Седамнаест деведесетина! – препадну се путници па пожуре опет према
Заравни.
Неке који су били изнемогли21 понеле су птице у кљуновима, а многима су
узеле терет што је, ма како лак био, постепено отежавао. Лет су удесиле према
њиховом ходу, да би у исти час стигли сви.
Већ се видела шума и ливада на Заравни, већ се пресијавала река, већ се
мост, како су се ближили земљи, сужавао: нестајало је опет једне по једне ста
зице, док није остала само једна којом су се сви на земљу спустили.
А доле, за време њихова одсуства, много се штошта догодило.

461

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

кратковечнино школова ње

М

ад а је имала да живи само неп ун дан, Кратковечна је морала свршити малу
лепт ирс ку школу. За управитеља ове школ ице с једн им ђаком и која није
смел а трајат и дуже од сат и по, био је одређен Рач унџ ија. Он јој је за предмете
одабрао природоп ис, физик у, музик у и рач ун, а за учион иц у одред ио малу ко
либиц у у сплет у ивањс ке траве. Ту су одмах бил и донет и пиљц и и штап ић и за
рач унање, музичк и инс трумент и, мале таблице од шкриљц а, зат им примерц и
инсек ата и биља у1 Заравн и.
Кратковечна се много2 бојал а школе и задрхтал а је кад се појавил а учите
љиц а природоп ис а, гусен иц а у светлож утој хаљин и украшеној плавим ђинђу
вама; али се врло брзо ослобод ил а и већ пос ле првог час а боље од икак вог ђа
чића стал а разл иковат и мраве од трч уљк а 3, мољце од свилоп реља, детел ин у од
мас лачк а. Како је бил а мал а,4 брзо се умарал а, па су се свак и час 5 смењив ал и
часови и одмори. Учитељица је била стара и иск усна, па јој је у мајушним бајкама
држ ал а пред авања. Чим она заврш и једн у бајч иц у, учен ица рекне:
– Причај још!
– Нос ил а нек а пчел а у торби цветн и прах, па се умори и падне на нек и
цвет 6 а цветн и прах се прос пе у њег а. Пос ле се у том цвет у земетн у семенке
слатке као мед.
– Шта је даље било?
– Ништа, тиме се бајк а свршава.
– Причај још!
– Излетел а два водена цвета из реке па се,7 заг рљена,8 вин ул а9 чак над шум
ско грање. А кад су се уморил а,10 пал а11 су у вир и потон ул а12 у њем у.
– Шта је даље било?
– Ништа, тиме се бајк а свршава.
– Причај још!
– Бил а једном нек а седефас та колевч иц а у рец и13 па ју је љуш као, љуш као
мал и пуноглавац. Једном наи ђе бујиц а и однесе седефас ту колевч иц у, а пуно
главац је плак ао за њом и кад је до жапца дорас тао.
– Причај још?
– Бел а лепт ириц а, ћерк а вил иног коњиц а, умир ућ и на пов рш ин и вира, 15
снел а је јаја из којих су се излегле нове лепт ирице, исте као мајк а, које су, 16 исто
тако умирућ и на вод и, 17 снеле јаја из којих су излетеле њине кћери.
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– Шта је даље било?
– Од памт ивек а па до краја све је тако било и тако ће бит и.
Оне би мож да још причале18 да Рач унџ ија не објави да је час прошао. Одре
дио јој је само мин ут одмора, али је то за њу било тол ико као да ђац и имају цео
расп уст. Лоптал а се најп ре зрнцем граорице, зат им прес как ал а уже исп редено
од пау ч ине, као све девојч ице на школс ким двориштима.
Одмор јој је прек ин уо учитељ физике, смеш ан чич иц а кук ац, чији се нос
продуж ив ао19 у кљун, у крутом зеленоц рвеном оклоп у, нал ик на как ву кут иј у
за пера. Нос ио је на длан у паж љиво, паж љиво, као да нос и преп ун у чаш у воде,
кап љу росе.
Како се појави,20 заповед и учен иц и:
– Поглед ај кроз ову кап љиц у у сунце!
Она није знал а да се учитељу не сме прот ивуреч ит и21 па одврат и безазлено:
– Више вол им да глед ам овако, нећу кроз кап љиц у.
„Шта да учиниш тако незрелом створу, помисли физичар, који на зем љи неће
сас тавит и ни двадесет часова!“ Кад а је ипак наговори да поглед а, она узвикн у:
– Како је дивно! Пред очима ми трепере трачице разних боја. Јој, што је лепа
ова црвена!
Сав срећан, 22 учитељ јој објас ни да је то дуга 23 и хтеде зат им да јој пок аже
прел амање светлос ти у вод и и како се помоћу сјајног предмета бацају сунчан и
одс јаји, 24 али није могао више да је одвоји од рос е. Залуд су ту стајале ствари
пот ребне за опите: плоч иц а лис кун а и вод а у ораховој љус ци. Разговор им је
прек ин ул а крупн а киш а, због које се Кратков ечн а пов ук ла дубоко у чаш иц у
цвета. Одмах зат им појавил а се дуга, вел ик и шарен мост пребачен од Заравн и
до Реке седефас тих 25 шкољк и.
– Гле, то је мајк а оних трач ица што сам их видел а у рос и! – узвикн у она ра
дос но провиривш и из цвета.
„Ти јој пред ајеш физик у, а она вел и: мајк а“, гунђао је физичар себи под нос.
Тад углед ају како се сав онај народ трч уљак а пење уз дуг у26 и чич ица кук ац
мораде прек ин ути час, јер је лептирица сад само посмат рала дивни призор како
се путн иц и пент рај у уз разнобојне стазице. Прес тал а је пос мат рат и тек кад је
дуга стал а бледет и и мал и трк ач и заш ли с друге стране њеног лук а, који се спу
штао према Рец и.
– Нас таје час музике, и то без одмора! – објави управитељ.
Из траве је однек уд искоч ио читав оркес тар учитељ а: комарац, зрик ав ац,
попац, стрш љен, жаба гатал инк а. Како су искоч ил и, тако су почел и час. Хтел и
су најп ре да ја нау че разл иковат и соп ране од алтова, теноре од баритона и баса,
али има 27 није пош ло за руком. Лепт ириц а је за крав е гов орил а да муч у у со
пран у, за славује да певају басом, за комарце да зује алтом. Гатал инк а се тол ико
на то смејал а да пос ле ник ако није могла 28да зат вори 28 уста, те29 је цео орке
стар морао пом агат и да склоп и вил ице; а ком арац се тол ико кикотао да му се
глас прек ин уо па су га морал и као конч ић завезиват и. Како је и на другом час у
тврд ил а да врапц и цврк ућу басом, а гавран и гач у соп раном, учитељи су дигли
руке од теорије и приред ил и јој некол ико концерат а, да јој тако раст ум аче и
омиле музик у. Низ бубица је свирало на клавир, то јест, 30 безбројн им нож ицама
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складно лупк ало у зрнц а биљурног пес ка, друге су дув але у трубе, 31 ударале у
цит ре и свирале на виол ин и.
Док је бил а на часовима, две плаве пчеле су јој везале љуљаш ку од вил ине
косе за два стабаоца хајдучке траве и чим је са музиком бил а готова, ставе је на
њу и заљуљају из све снаге. Њој се мут ило у глави, али је траж ил а да је узбац ују
све више. Била је ту у близини и дивна бубља вртешка, начињена на високој љуби
час тој боц и, опет помоћу врпц и 32 плетен их од вил ине косе. Ко није хтео да га
оштра биљк а боде, морао се смело узбац иват и. Како се у Кратковечној мешал а
још са одрас лом девојком девојч ица, што вол и игру, морал и су је вод ит и на вр
теш ку међу зајап урене бубам аре, злат ице, гундеље и трч уљке. Њен и заш тит
ниц и су мис лил и да ник ад није дос та радос ти ономе коме је судбина додел ил а
тако кратак век.
На изглед 33 необично строг, Рач унџ ија је био благ учитељ. Гиманс тичећ и
своје ноге-пал ице34 разм иш љао је: „Дос та ће јој бит и да зна избројат и крилц а
на рамен им а, очи у глави, крун ичне лис тов е; за њу је то као да ђац и броје до
мил ион“.
– Кол ико сунаца има на небу? – било је прво питање.
– Једно.
Учит ељ је био усх ићен. Ни он, наравно, није знао астроном иј у ни то да
сунце које нас греје није јед ино. Кад је учен иц а лако погод ил а и кол ико очиј у
има у глави и крил а на рамен има, изненад а упита:
– Кол ико дана има у год ин и?
– Јед ан – опет одговори учен ица.
– Тако је! – туж но одобри учитељ пом ис ливш и: „Сирота мал а! Живи само
неп ун дан на овоме свет у и што да мори мозак памтећ и број оних које неће ни
кад углед ат и.“
Пош то су избројал и лис тов е детел ине, тачк ице на бубам арином кап ут у,
ђинђуве на хаљини учитељице природописа, оближ ње жбуње, Рач унџија поведе
Кратковечн у у малу шетњу по стаз ама између трав а, да јој пок аже кол ико-то
лико35 свет у који је само нак ратко дош ла.
Кад су се врат ил и опет љубичас том чард ач ићу, остал и учитељи јој пред аду
сведоч анс тво о зав ршеном школов ању, таблич иц у од лис куна на којој су дру
гим, тврђим, каменом биле исп ис ане оцене. Из вел ике љубави, из сваког пред
мета 36су јој дал и36 не прос то пет већ пет стот ина педесет и пет – 555.
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ош то су се учитељи рази ш ли, Кратковечн а стаде са чард ак а пос мат рат и
окол ин у. Паж њу јој прив укоше лепт ири и пчел е који су се зав лач ил и у
крун ице цветова, изл азил и отуд и поново улазил и у нове. Она је ово у почетк у
смат рал а игром и пок ушавал а да јој док уч и правил а. Уто1 у гус том сплет у тра
ве углед а бубу богомољк у. Прво се појави њена троу глас та глава буљавих очију,
па руке дуже од целог тел а, најз ад се указ а сва, утегн ута у мрк у рек лу, сук ањ а
дуг их као у калуђ ериц е. Како се кроз трав у пробијал а, тако је гут ал а ситне
кукце што их је на пут у наи л азил а. Лепт ирица се пов уче у цвет бојећ и се да то
чудно створење не стрпа и њу у уста. Пошто је бил а одређена да сав свој живот
под сунцем пров ед е само у ваз дух у, мирис им а и љубави, није знал а за глад и
жеђ, па је и ово смат рал а за нек у необичн у и страш ну игру. Тад у сус рет рук а
тој прож дрљивој буби наи ђе иста так ва и поче међу њима рвање. Стале су једна
друг у ујед ат и за ноге, за руке, док јача слабију не прог ута. Ово је тол ико упла
ши и ожалос ти да побеже у унут раш њост свог чард ач ића, али и до тамо доп ре
глас нек их двеју буба које у трк у зањих аше околн у траву:
– Гладна сам као богомољк а. Пођимо што дубље у ливаду да ловимо.
И друга изјави да је мрт ва од глад и па се зат им њихов разговор помеша са
шумом траве.
Док се она чуд ил а шта је глад кад се од ње може умрет и, 2 и како се то смрт
од ње спречава трпањем у уста друг их створова, нед алеко од ње су становн иц и
Заравн и спремал и њој свечан ручак. Бубе снабдевене оштрим сек ут ић има од
сецале3 су широко липово лиш ће, а бубе плет иље га повезивале у вел ик и зелен
столњак. Кад је био готов, прос трле су га на траву и свако је стао донос ит и оно
што има и чиме се сам хран и. Било је ту леш ника, орах а, кук уруза, куп уса, зеља,
семења, мед а, цветног прах а, росе у чаш ицама од жира. И свугде је било разба
цано цвеће снаж ног мириса.
– Целу једн у деведесет ин у Кратковечн ина живота сте утрош ил и само на
пос тав љање – развик а се Рач унџ ија храм уцајућ и око стол а. – Кол ико ли ће тек
требат и док се гозба заврш и! Бел и лепт ири, идите је довед ите!
Кад су је довел и, Рач унџ ија је замол и да се спус ти на мес то за њу одређено,
а и ови остал и да зау зимају своја мес та. Пос ле овога су се сви окрен ул и сунц у и
почел и му се мол ит и познатом празничном мол ит вом:
465

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

– Гос под ару свих ватара, греј док ручамо, да буде лепше и весел ије!
– Гос под ару свих ватара, учин и да плодови увек сазру и да буду слатк и, да
росе оду под облаке, да се облац и сточе у плахе кише, да кише стек у у бис тре
изворе!
– Гос под ару свих ватара, страж ари док ручамо, да не наи ђу неп ријатељи и
уходе, да нашем гос ту у миру прође овај час!
Онд а су две лепт ирице, жута с дес не стране а црвена с леве,4 рек ле:
– Служ и се! Пред тобом су нају к ус нија јел а што смо их имал и на Заравн и.
Тако су рек ле и чекале као и остал и да она прва почне, али Кратковечна није
знала шта треба да чини, иако је желела да им угод и, иако је знала да су све то при
ред ил и због ње. Утом на крају стола угледа богомољку,5 која није чекала на госта,6
већ је кришом нешто трпала у уста. Досетивши се да се то исто од ње очекује, мала
лепт ирица што је живел а само од сунца, ваздух а и љубави уплаш и се и зас узи.
– Ја не знам како се то рад и – примет и бојаж љиво.
Мис лећ и да се плаш и хоће ли се за столом понашат и како је уобичајено на
Заравн и, Рач унџ ија, да би је ослобод ио, нож иц ама што су му служ иле и за ра
чунање,7 стрпа неког мрт вог кукц а у уста. Тако учин ише и сви њен и добри за
штитн иц и и пријатељи, и Три Свата, и пау ц и, и птице, а зечеви навале на зелен
и плодове на столу. Она у чуду упита:
– Зашто то да чин им? Зашто то чин ите?
Сви су је зад ив љено поглед ал и. Јед ан од Тројице Свата благо примет и, још
се не снал азећ и отк уд овак во њено чудно понашање:
– Зар нис и гладна?
Кратковечна као да се досет и о чем у је реч, одговори:
– Ја сам гладна само сунца и ваздух а и жел им да Воден и Цвет што пре дође.
– Од сунц а и ваздух а се не може живет и – примет и Друг и Сват. – Ко хоће
да живи мора и да једе, ма и не осећао глад.
Још неко за столом примет и:
– Почн и само јес ти, воља ће ти за јело већ доћ и.
Бубамара им тад даде знак да ручају не обраћајућ и паж ње на љубим иц у За
равн и, јер је мис лил а да су је питањима збун ил и. У час у се зач у крцк ање орах а
и леш ник а, ком љење кук уруза, срк ање, кљуцк ање, шуш кање. Свак се правио да
не вид и гош ћу, у над и да ће најз ад и она почет и руч ат и. Кад су је, 8 међут им,9
опет поглед ал и, јело пред њом је стајало још нед ирн уто, а она их је глед ал а као
и у почетк у зач уђено.
– Јес и ли бар кад јел а мед а? – питал и су је.
Она је већ знал а шта знач и реч јес ти и одговори:
– Нисам и не једе ми се.
– Јес и ли икад пил а воде?
– Нисам и не пије ми се.
Најз ад су сви појм ил и да је Кратковечн у природ а створил а так вом да не
осећа пот ребу за јелом и пићем. Не само што јој је одред ил а тако кратак живот,
већ је лиш ил а особине коју су сви широм Заравн и имал и. Схват ивш и то, најед
ном су и они што су се још гостил и престал и пити и јести и замислил и се. Најед
ном су је почел и још више жал ити. Пчела крај пчеле је зујала зач уђено и узбуђено:
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– Ник ад није окус ил а кап ље мед а!
Птица крај птице је цврк утал а:
– Ник ад није исп ил а росе са лис та!
Кад се врат ио у јам у, јазавац је својој дец и причао:
– На зем љи живи неко биће које није ник ад прог утало залогаја.
Поветарац што је дворио око стол а и брис ао им уста, брч иће, пипке, при
чао је негде у дубокој трави:
– На зем љу је стигло неко створење слично нама: нити једе нити пије, и лако
је као ми, само што се да видет и.
Нек и чича кук ац је гунђао сам за себе:
– Кад бих био сујеверан, пом ис лио бих да је наша Кратковечн а сес триц а
как вог дух а прет ворена у лепт ириц у.
А Три Свата, Рач унџ ија и остал и њен и стараоц и дал и су се у бриг у шта да
учине за створа који остаје тако кратко међу њима а уз10 то нит и једе нит и пије.
Мож да јој треба стално под чард аком певат и и свират и? Натерават и11 најс лађе
мирис е у њен у окол ин у? Хват ат и љус пицом лис кун а сунце и убац ив ат и јој у
њен чард ач ић? Чиме да јој нак наде оно што јој је природ а оду зел а?
И док су сви на разним стран ам а Заравн и бил и обу з ет и истим мис лим а,
док су је жал ил и због прек ратк а живота и што је лишена тол ик их задовољс тава
остал их живих бић а, она је у свом цветном чард ак у разгов арал а са Црв еном
Кап љицом:
– Кол ико још има до дол ас ка Воденог Цвета?
– Још десет деведесет ина твога живота – одговорил а је румена бубица којој
се Рач унџ ијин нач ин бројања свиђао.
А лепт ирица се зам ис ли: кол ико ли јој је тих деведесет ина о којима стално
слуша остало да проведе у лет у са Воден им Цветом.
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а свадбу је било скоро све спремно, а и школов ање се ближ ило крај у. Зато
Три Свата почн у пос мат рат и кога би пос лал и, а све потајно, да се не одаду
пред вет ром Уходом, који би зацело све одмах јавио Злом Прос цу и Брзом Ви
тезу. Пос ле разговора од два мин ута, што је у време кад се жури знач ило много,
одреде најм лађег стрш љена са Заравни: био је брз, јак, снабдевен отровним жао
кама, довитљив.
Оса која је прис ус твовал а већању описа му тајне знаке што су их осе пос та
виле од Заравн и,1 куд а су дол азиле на паш у, па до окол ине вира, 2 где су имале
своја гнезда. По њима се, 3 као по план инарс кима4 у шум и, 5 могао управ љат и 6
да не залута. Ровац му каза све њиве у којима има потајн их ходн ик а. Рекоше му
још некол ико тајн и о шум и, пољу и пећ ин и крај које ће проћ и, које је чуо само
он и они што су му их поверил и.
Снабдевен тако свим пот ребн им иск ус твима, глас ник излете из тунел а где
се већало, али не крете одмах на пут, да се не би одао. Круж ио је прво изнад ли
ваде, завлач ио се у чес те, сруш ио из залета једн у пау кову мреж у, да би пок азао
како није у вези са Кратковечн ин им стараоц има и тек онда се дао на пут, оштро
мот рећ и где ће углед ат и први осињи знак. Летео је муњевито и зујао чис то ме
тално, те су ситне бубе по скривен им богазима у трави уплашено дизале главу
прем а златас тој тачк и која је јурил а изн ад њих не обећ ав ај ућ и ниш та добро.
Њихов страх је повећ ав ало и то што се он с времена на време нагло спуш тао
према зем љи,7 као да је пошао управо њих да уништи. У ствари,8 ник ако још ни
је могао да пронађе осиње знаке и одред и правац; на неке је било пало лиш ће и
пок рило их, исп ред друг их је пау к исп лео мреж у и зак лон ио их као завесом,
треће је детлић тражећ и хран у кљуном изг ребао. Тако га је тих некол ико глуп их
околности натеривало да свак и час слази са висине којом је летео и да се осврће.
А ко год се много осврће постане сумњив или бар скрене паж њу на себе.
– Глед ајте онога отровн ик а! – узвикн у пос меш љиво9 сврак а спазивш и га. –
Како се само као пијан врт и све у једном мес ту.
Уход ам а је сврак а и нехот ице помоћн иц а зат о што је радознал а, што све
вид и и што све оно што вид и10 глас но објави. Зат о је вет ар Доу ш ник, који се
већ био мал о опорав ио од оног а пораз а, чак са друг е лив ад е дот рч ао прем а
сврак ином глас у. Угледавши је,11 окрен уо се онамо куда она гледа и одмах спазио
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стрш љена. Мозак му је почео брзо рад ит и: тај12 стрш љен је са Заравн и, познајем
га по крил има, осврће се овуд као да је неш то изг убио или као да се над а да ће
што важ но за себе наћ и. Мора бит и да је и то у вези са лепт ирицом која је тол и
ку узбун у дигла. Ако пођем да јавим Злом Прос цу,13 који жел и лепт ирицом да
се ожен и, може ми стрш љен умаћ и; ако пођ ем са стрш љеном не јав ивш и се
својим савезниц има, нећу знат и све што треба да знам пре него што га почнем
гон ит и. Ипак се одлуч и да њих најп ре пронађе.
Глас ник је,14 међут им,15 нас тавио према југ у,16 куд а је углавном знао да тре
ба крен ут и. Сад је наи л азио на пакос не снаж не боце које су цветале неж ним
љубичас тим цветом, сад на реп уш ине чије је лиш ће меко и вел ико као слонове
уши, сад на врет ен ас ту дивиз му нач ичк ан у жут им цвет овим а,17 као да се рој
ситн их, жут их лепт ира о њу ухват ио. Сад би наи шао на гус те чес таре,18 где су
се млад ице између себе тук ле и бориле за простор: тамо је млад храстић шакама
одг урн уо и повио зем љи граб што му се био примак ао; тамо је лес ка пруж ил а
ваљда двадесетак танк их рук у и пробијала се сунц у између густо ник лих букава;
тамо се трн са дреном боксовао, обојица згурена замах ивал а су јед ан на другог
пес ницама; онамо,19 опет, мајуш на липа разапел а шатор исп ред кога су врвиле
узнем ирене црвене бубе.
Глас ник то додуше није имао времена дуго да пос мат ра ни да у томе ужива,
његова је сва паж ња бил а уперена само на то да пронађе путок аз до вира. Како
би било да упита ону жут у гусен иц у нач ичк ан у плавим ђинђувама, или ону чу
паву као да се ник ад гребеном није заглад ил а. Али не, ко има нек у тајн у боље је
да је ником не повери, јер ако је он не може сач уват и, како ће онда друг и! Борио
се тако са собом па опет узаман траж ио, напос летк у одлуч и да упита пуж а: он
је пов учен и скоро нем па га не може одат и. Да би га одобровољио, прво му ла
скаво рече:
– Пријатељу, завид им ти на кућ иц и. Нек а је као лул а мал а, своја је.
Пуж ић од задовољс тва некол ико пута исп руж и и увуче рогове, а глас ник
нас тави:
– Би ли ми могао рећ и где су осињи знац и што воде у њихово село?
Пуж брзо увуче леви рог, а дес ни исп руж и као каж ип рст и пок аза у правц у
оближ њег буковог стабла.
Глас ник нем аде времен а да се зах вал и, већ јурн у прем а пок аз аној бук ви,
срећан што знак збиља углед а, убед ив се да је на правом пут у. Сад је већ много
лакше ишло: на свак их некол ико узлета чек ал а га је осиња пот врд а да се креће
добрим правцем. Било му је као залуталом путн ик у пешак у кад у вел икој пла
нин и где крс таре вуц и и мед вед и нађе црвен и план инарс ки круж ић што онако
охрабруј ућ и глед а. Иако је журио, од радос ти би понек ад облетео око стабла
или камена са кога је знак глед ао.
Тако занет, није ни приметио да су га ветар Ухода и савезници стигли и да га
будно посмат рају. Завирујућ и боље у предмете око којих је облетао, и они уско
ро углед ају осиње знаке и све им пукне пред очима: и чем у се радује и куд а иде.
„Сад ћу ти ја зап рж ит и чорбу.“ пом ис ли Уход а, па хит ро ист рча далеко исп ред
њига, 20 бриш ућ и знаке по којима се стрш љен кретао а Зли Просац и Брзи Витез
су му се о скуте држ ал и да га не би изг убил и, тол ико је јурио.
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– Нема ништа од свадбе са Воден им Цветом – добац ивао им је он осврћућ и
се победонос но.
– Не мог у више наћ и ознаке – збун и се глас ник. Облетао је камење, дрвеће
и бусење као ошам ућен. Како је био правичан, кривио је само себе:
– Заборавио сам кол ико ме неп ријатеља вреба и зацело сам се неч им одао.
То му одм ах и пот врд и нал ет Уход е и њег ов е друж ине. Мал о им је бил о
што су све осиње знаке униш тил и, већ су хтел и жива да га заробе. „Куд а сад,“21
мис лио је глас ник, 22 „њих је тројица а ја сам јед ан. Да се увучем брзо у чаш иц у
как ва цвет а? Али ако ме ту прон ађу, проп ао сам“. Срећом, 23 одм ах иза шуме
углед а лив аду по чијој пов рш ин и се видело да крије под собом насеље глис та
руд ара. Син у му мисао да под зем љом у тим зам ршен им ходн иц има може залу
тат и, да се може угуш ит и, али се мораде одлуч ит и да ипак тамо беж и јер је већ
дах Уход ин осећао за вратом.
Изјури из шуме и као сврд ло се заби у прв у гом ил иц у раст рес ите зем ље, 24
испод које се крио улаз у подзем ље. Унут ра га дочек а пот мул и мрак, али је и то
боље било него уво вет ра Уходе. Било је и врло заг уш љиво, само би с времена
на време неш то ваз дух а продрло кроз оне гом ил ице раст рес ите зем ље где су
бил и прозори и ходн иц и у горњи свет. Прол ази кроз зем љу су бил и врло уски,
подешен и да њима иду глис те, али кад се неко уплаш и, смањи се на пол а своје
вел ич ине. Так о је и глас ник приљубио уза се крил а и пров лач ио се нек ак о,
стално хитајућ и према как вој руп иц и, одак ле ће ући мало ваздух а. Пом исао да
се гор е њег ов и гон иоц и јед е што су га заг уб ил и, да га усп лах ир ено траж е,
олакшавал а му је све муке.
Кад му се учин ило да су се гон иоц и морал и окан ит и узалудног трагањ а,
поче брин ут и како и на коме мес ту да изл ет и. Ту се сус рет е са стар еш ином
свих глис ти руд арк и, случајно набасавш и на ходн ике њене куће. И до ње је био
доп ро глас о Кратковечној, 25 па га, кад чу куд а се упут ио, љубазно сама одведе
до пећ ин ице из које се може лако напоље и која није далеко од траженог вира.
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ок је глас ник јурио да га нађе и донесе му вест да га Кратковечна чек а, Во
ден и Цвет је збуњено летео око вирова,1 не знај ућ и где да је траж и, ни да
ли се није за другог а удал а. Његов отац, врат ивш и се кућ и пос ле неус пеш не
прос идбе, саветовао му је:
– Зар нис у све лепт ирице тако беле и неж не и лаке као дашак. Не оклевај!
Изабери друг у: сунце се брзо пење уз небо,2 а још брже са њега сил ази.
Али је Воден и Цвет имао срце верно и није га хтео пос лушат и. Одвојио се
од својих рођак а и сам пошао да трага за путем што вод и на Зараван. Уз пут3 би
од сваког белог цвета, од сваког светлог лис куна и белутк а, од сваког сунчаног
одс јаја4 задрхтао, мис лећ и да се она ближ и. И опет би поново завирив ао под
грање врба што су се дубоко над реком наг ињ але, у узоране браз де што су се
светлуц але на сунц у као да је по њима пад ало безброј лепт ирић а, у ужурбане
пчеле, у сваког сребрнас тог опнок рилца.
– Јави се где си, Кратковечна! Кол ико пута махнем крилом,5 тол ико се кора
ка сунце приближ и зал ас ку. Јави се ако си ми верна.
Негде далеко блис тал а се уцветал а грана и њем у се учин и од ње рој бел их
лепт ирица, па пом ис ли да је то мож да Кратковечна са својим рођац има пош ла
да га траж и. Приближ ивш и се,6 опази да је и то бил а обмана, као и светлуцање
бразда и кам ичак а на стази, па опет стаде дозиват и:
– Јави се где си, Кратковечна! По вет ру ми пош љи глас по светлос ти одбле
сак своје беле одеће. Јави се ако си ми верна.
Губећ и већ наду да ће ја наћ и,7 стигне до пећ ине кроз кој у је глас ник тре
бало да нађе опет пут до спољњега света. Ту се осврте некол ико пута. Около се
белеле сеоске куће, по повртњацима стајале притке граха у потиљак као војници.
У луг у дремал а даш чана кол иба обрас ла маховином. Наједном неш то златас то
и брзо пролете мимо њега. Био је то глас ник који је срећно пронашао изл аз из
пећ ине. И мож да би се мимои ш ли да Воден и Цвет не поче опет зват и:
– Јави се где си, Кратковечна! Јави се ако си ми верна!
Глас ник се нагло врат и и,8 сав срећан9 надушак10 изговори:
– Воден и Цвете, јес и ли то ти? Срећ а моја што те у брзин и нис ам мимои
шао. Не очајавај! Кратковечна те чек а. Свадбен и дарови су готови, венчан и ду
вак откан, шкољке набав љене, чек амо само тебе да је вод иш. Већ јав љај оцу и
световима па да одмах пођемо! Дан се, како вид иш, клон и крају.
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Од радос ти и изненађења Воден и Цвет се није могао неко време маћ и с ме
ста зап итк ујућ и без ред а: да ли га је збиља Кратковечна пос лал а, хоће ли га она
до краја чек ат и, шта је с Вил ин им Коњицом, за кога је отац хтео да је уда, може
ли се догод ит и да је украду док сватови не стигн у. Зато је стрш љен морао, ма
како11 да му се журило, да му исп рича укратко како је све било, како су је спре
мал и и школов ал и, како су је заволел и, борил и се за њу, како од рана јут ра на
Заравн и влад а узбуђење и нес трп љивост.
Кад су пос ле некол ико трен ут ак а и рођац и Вод енога Цвет а сазнал и шта
је и како је, нас тане вес ељ е. Иск упе се сви, кол ико их је бил о, па,12 узл ећућ и
радос но под небо,13 крен у према Заравн и као дуг и светлуц ави карав ан или ју
тарња магла. Негде уз пут14 су оставил и шћућуреног у трави вет ра Уходу,15 који
се више ништа није усуђивао да преду зима видећ и да га је гласник преду х ит рио.
И Зли Прос ац, који је негде био иск уп ио јато као ноћ црн их лепт ира, одус таде
од јуриша у сватове кад а саглед а њихов број.
Док су лебдел и тако изн ад уцветал их лив ад а и шум арак а ближећ и се За
равн и, Воден и Цвет нас тави да зап итк ује глас ник а:
– Как ва су Кратковечн ина криоца?
– Прозирна као месеч ина и навезана сребрнас тим конч ић има.
– Је ли неж на као воден и цветови с нашег вира?
– Тол ико је неж на16 да би кроз мех ур воде пролетел а да га не пок ид а.
– А како говори?
– Тихо и слатко као млад а трава.
– Је ли добра?
– Добра је као и сви што брзо одл азе са сунца.
– А паметна?
– Не би је могао надм удрит и ни онај Рач унџ ија о коме сам ти причао.
– Је ли верна својим сновима?
– Верн ија него Сунце17 Зем љи.18
Све је ово Водени Цвет десетак пута питао и поново почињао. Није се могао
нас лушат и приче о Кратковечној. Срећа што је глас ник био оран за разговор и
што је волео штићен иц у Заравн и. Причао му је и више него што је Воден и Цвет
умео да пита: о песнику Попц у Хлебару и о Ткач у, о ветру Доу шнику, о томе како
су Трч уљц и путовал и преко Дуг ина моста,19 описивао му Кратковечн ин чард ак
на ливад и и како бубе вратарке нис у најп ре хтеле да је на игранк у проп усте.
Сунце се уто20 стаде склањат и за брегове и указа се Зараван опасана са две
стране шумом, са треће дубоком суровом јаругом,21 а с чет врте реком одак ле је
исп ловил а Кратковечна. Овде-онде бил а је прошарана жбуњем и руменк ас тим
стазама на којима су блес кал и шкриљц и и белуц и. Видећ и да ће скоро стић и,22
глас ник је разм иш љао да ли да зујањем дâ знак да дол азе или да први пође као
чау ш. Међут им се чу тихо, тихо дозивање:
– Појави се, Кратковечна! Кол ико пута махнем крилом, тол ико се корак а
сунце приближ и зал ас ку.
Одмах зат им доп ре из даљине Рач унџ ијин глас:
– Прош ло је шездесет и пет деведесет ина Кратковечн ина живота, а сватова
још нема.
Стар и наглув, он, наравно, није чуо тихо дозивање Воденога Цвета.
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Свадба

И

знад Заравн и се пол ако хватао сутон. Негде у гранама старога храс та по
јавио се нас мејан и месец, иако сунце још није било заш ло: договорил и су
се да за време Кратковечн иног свадбовања сијају заједно. Тако та два светлил а
чине увек кад се нешто важ но на зем љи дешава: кад сељац и косе или жању, кад
птице одл азе на југ или дол азе отуд, кад се орлови лег у или умиру, кад се појави
нова рек а или удаје најлепша лепт ирица.
Исто тако су се и Три Свата брин ул а да свадба буде што свечан ија и да све
буде потп уно спремно кад сватови наи ђу: дуж свих путања су пос тавил и сви
це,1 на свак а два корак а, 2 па су оне лич ил е на улице вел ик их градов а, 3 где се
свак и час пале и гасе семафори. Ову сличност је појачавало и то што су свиц и
са Заравн и светлуцал и зеленк ас то, они с друге стране реке румено, а било их је
и са модрик ас тим сјајем,4 као у неонс ке светлос ти. И по ливад и, граду кук аца и
лепт ира, на свак и висок цвет, боц у, дивизму, афт уш у или хајдучк у траву пало је
по њих некол ико те се чин ило да је ливад а пуна кућ ица где се час пале, час гасе
светла. Тако су се у сутон у мешал и светлост месеч ине, задњи одблес ци сунца и
светлуцање фењерчића на туру свитаца. А више него икад те вечери су мирисал и
биље и зем ља, рек а и даљина, па ти се чин ило да су мирис и опип љиви и гус ти
као ваздуш не и водене струје. Час би надвлад ао слатк и мирис мед љике, час на
горк и буковог лиш ћа и коре, час би запахн ул и свеж ином окрец и и речно дно,
зат им зем ља, па би наједном у тал ас има дошао мирис мет вице и одмах за њих
пролебдео неж ни дашак как ва усам љена цвета. Ситне бубе и лепт ирице су се
због тога свак и час онес веш ћивале.
У ливад и и на лед ини обраслој травом густом и кратком као маховина кукци
су тренирал и за утакмице у част свадбе. Скакавци се спремал и за препонске трке
извирућ и из високе траве као зелен водоскок. На пољан иц и су црн и, дуг их ног у
кукц и опт рчавал и око дивље круш ке као коњић и на гумн у. Неке бубе се вежба
ле да прескач у из места, а неке да дубе на глави и да иду на две ноге, што је за њих
знач ило исто тако као кад бис мо ми ишли на једној. Ровц и се вежбал и у бокс у,
а пау ц и извод ил и опасне гимнастичке тачке на нит има пау ч ине.
Доле над реком и пос ледњи бел и лепт ири, Кратковечн ин и рођац и, пад ал и
су у воду. Веров ало се да је са њим а и Зли Прос ац, прегоревш и Кратков ечн у,
са неком од лепт ириц а отиш ао на дно вира. И Кратков ечн ин а строгог оца је
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нес тало из света под сунцем и она га је дубоко жал ил а десетак мин ута, али тих
десетак 5 мин ута њеног бол а предс тав љало је за њу време које људ има предс та
вља 6 год ина дана. Како,7 међут им, 8 све на свет у прође, тако се и она мало уте
шил а и стал а опет мис лит и на Воден и Цвет.
А било је већ и време да се облач и за свадбу. Сад а је слободно могла сић и
са чард ак а и ићи ливадом куд а је хтел а. У ток у од чет врт час а оби ш ла је сву За
рав ан, бил а у шум и, на рец и, тад9 су је две свилоп реље одвеле опет кућ и да је
почн у облач ит и, јер је однек уд10 заг рмео Рач унџ ијин глас да је целу једн у деве
десет ин у живота пот рош ил а на путовање и да се сватови мог у свак и час поја
вит и. У час у се сјат иле све лепт ирице из окол ине и стале помагат и бубамарама
и свилоп рељ ам а да је, што мог у боље, опреме. Свилоп реље, старе свега дан и
по, како су јој биле најближе по старос ти, и саме су се оден уле као за игранк у и
шуштале су свилен им дуг им сукњама облећућ и пос ловно око ње. Оне су слале
плаве пчеле да најлепше, најп розрачн ије велове што су их одатк ал и пау ц и до
носе, па су је њима огртале, притом су је пос ипале златас тим искриц ама који
ма су и саме биле пос уте. Остал и лепт ири и кукц и су са околног биља стресал и
на њу цветн и прах и нат ап ал и је мирис им а. Напос летк у су јој лице пок рил и
Ткачевим дуваком. Водени Цвет је имао само да дође и поведе је са собом. За све
време ове прип реме ту су дворил а два јеленк а држећ и на роговима лис кунс ка
оглед алца у којима се Кратковечна могла лепо видет и.
Док су њу лепт ирице опремале, на руд ин у су прис пел а многа нос ил а и ко
лиц а од11 орахове љус ке што су их кукц и сврд лари саг рад ил и. Кол иц а су бил а
снабдевена руд ама и дивн им точк ић има плетен им од суве траве и изрез ан им
од коре дрвета и бил а намењена за пренос седефас тих шкољк и и за слабије бу
бице које су желеле да прате Кратковечн у до вира куд а је требало да буде одве
дена. На најлепшем делу Заравн и попц и хлебари су пос тавил и сто за сватове:
по широк им липовим лис кама поређал и хлепч иће што су12 сам и пек ли на сво
јим огњиштима; у чаш ице жира пчеле су нас уле медовин у. Плодови орах а и ле
шник а бил и су изв ађен и из љус ке, имал и су само да се грицк ај у. Зверч ице су,
како што ист уцају и очис те, донос иле.
Сутон је,13 међут им,14 бивао све гуш ћи и свиц и су све жив ље светлуцал и, а
месец се отео из шак а староме храс ту и пошао уз небо, док су од сунца на запа
ду остал е само румене стопе. Шум а је благ о шумел а, рек а жуб орил а, а крај
Кратковечн иног чард ак а зрик авц и свирал и. Наједном све те шумове и звуке
пот ис ну пес ма што је дол азил а иза шуме:
„Појави се, Кратковечна! По вет ру ми пошаљи глас, по светлос ти одблесак
своје беле одеће!“
Све становн иш тво Заравн и поглед а у правц у одак ле је пес ма дол азил а и
отуд се појави први бел и рој, пред којим је као пах уљица лебдео Воден и Цвет.
И муњевито, нико није знао у ком час у и како, под иже се из траве друга бела
пах уљица у сус рет оној пред ројем,15 па,16 заг рљене, почеше да лебде час над ре
ком, час над ливадом.
– Нис мо је на рас танк у ни пољубил и – примет ише сетно Три Свата,17 гле
дајућ и под небо,18 куд је нес тало њихове штићен ице.
Рач унџ ија прог ута сузе и рече прегоревајућ и:
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– Кратковечној је остало још само петнаест деведесет ина живота и среће
и морал а је да се жури.
Јеленц и су још држ ал и на својим роговима лис кунс ка оглед алц а и чуд ил и
се кад а је из њих Кратковечн ина слик а ишчез ла. Свилоп реље су зач уђено гле
дале у небо,19 прс тиј у још пун их злата, нис у могле да се освес те како им је из
рук у ишечз ла усред свадбеног кићењ а. Бубам ара је од чуђењ а и туге пос тал а
мал а и тврд а као ситан црвен кам ичак. Док су се сви они тако чуд ил и и глед ал и
у небо, Воден и Цвет и Кратковечна се спус те до над сам у ливаду и лепт ириц а
шапн у тише него трава:
– Сад одл азим на вирове Воденог20 Цвета, 21 а ви ме прат ите чак до тамо, 22
јер ми је жао што вас остав љам.
Због ових некол ико реч и сви су бил и прес рећн и и тек сад свадбовање поче.
– Спус тите се бар на по чаш у медовине – позваше Три Свата беле ројеве
што су се почел и узнос ит и под небо.
Отуд доп ре јед ва чујан глас Воденог Цвета:
– Мој род и ја, као и Кратковечна, живимо само од сунц а и месеч ине, све
тлос ти и љубави.
Оставив за собом богате, нетакн уте трпезе, народ буба са Заравн и пок уља
стазама крај којих су светлел и фењери свитаца. Нап ред су најјач и кукц и нос и
ли седефас те шкољке на нос ил им а прем а вир у Воденог Цвет а. Изн ад њих су
пчеле и лепт ири у пипц има, а птице у кљуновима нос ил и пау чје мреже пазећ и
да се рос а не скрун и и огрт ал и њим а ред ом сват ов е. Отац Вод еног Цвет а, 23
углед авш и како му је снах а лепа, био је додуше и заборавио на захтеве што их је
пос тав љао кад је прос ио Кратковечн у, али су Три Свата хтел а да се све што је
обећано изврш и.
Иза нос иљк и са седефас тим шкољк ама веће бубе су вук ле мање у кол иц и
ма. Зрик авц и у трави, попц и, птице које нис у у кљуновима нос иле мреже пева
ли су за све време сватовс ку пес му Попца Хлебара:
– Сунце, сијај данас док год месец не изађе, белој лепт ириц и ово је јед ин и
дан живота.
– Поточе, жубори данас најс лађим својим гласом, белој лепт ириц и је ово
јед ин и дан живота.
– Месече, греј до јут ра, белој лепт ириц и је ово јед ин и дан живота.
– Вет рови, причајте данас о далек им крајевима, бел а лепт ириц а неће сти
ћи да их вид и.
– Воден и Цвете са далеког вира, пож ури по белу лепт ириц у, кратко ћеш у
њеној лепот и уживат и.
– Далеке ливаде, вол ите је кад тамо стигне,24 ово је њој јед ин и дан живота.
И Попац Хлебар је певао помешан са остал има, мад а 25 му се срце стезало
од бол а што Кратковечна одл ази, Бубам ара, Црвена Кап љиц а, од узбуђењ а је
бил а потп уно мал акс ал а и с времена на време би се спус тил а на крило коме ја
чем лепт иру да је мало нос и, па је збиља лич ил а на румен у кап. Знал а је она да
је Кратковечна вол и и да је у час у кад је углед ал а онога о коме је још под водом
сањал а морал а заборавит и на све око себе, па ипак јој је било жао што јој кој у
реч тих у и брзу није казал а. А Рач унџ ија, како је био стар, одмах иза Заравн и се
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уморио па су га морал и пос ад ит и у кол а. Он ни сад а није могао одолет и својој
страс ти за рач ун ање, па је бројао кол а, и по кол ико је свата у свак им а, и то је
пос ле множ ио да би видео кол ико их се возе: зат им је пребројавао пешаке, пу
тање и кол ико је фењерч ића у свакој. Све је то чин ио и по навиц и, и што је ужи
вао у томе, али и много више да забаш ури своју жалост што Кратковечна одл а
зи. Из шуме су ист рчавале и зверч ице да глед ају сватове. Негде си по некол ико
веверица могао видет и на једној гран и. Звери које нис у могле да се пент рају уз
дрвеће пеле су се на бреж уљке да би пос мат рале. Нек и јеж је хтео пошто-пото26
да се успент ра уз храст, па је из све снаге забадао бод ље у кору не би ли се њима,27
као птице канџама, 28 помогао, 29 али није ник ако успевао. Две мечке су нос иле
мач иће на крк ачама. Зеч ице су са чопорима зеч ића искак але из жбуња.
А горе изнад ливаде и шуме тал асао се бел и лепт ирс ки караван и свак и час
би из њега пад ал а као цвет са воћк и два по два лепт ира у рек у крај које је свадба
ишла. Ближ ило се и извориш те реке и крај Кратковечн ина живота. Рач унџ ија
није више хтео ни од туге могао објављивати да јој је преостало да буде на зем љи
још само док месец не зађе за брегове.
Кад јој нас таде пос ледња деведесет ина живота, она се са Воден им Цветом
још једном приближ и зем љи и углед авш и Бубамару шћућурен у на крилу неке
жуте лепт ирице, махн у јој криоцем и прошапта:
– Збогом, Црвена Кап љице! Немој ме заборавит и!
И редом тако сваком понешто топ ло прошапта:
– Добри, стари Рач унџ ијо, рец и кол ико ћу још уживат и у месеч ин и! Сви
лоп рељ е, хвал а вам на злат у којим сте ме обас ул е! Попче, пес ма којом си ме
пратио лепша је од жубора потока! Збогом, моји учитељи музике, лепо сте свира
ли! Немој ме заборавит и, Ткач у! Ник ад прозирн ијег дувак а није имал а нијед
на лепт ирица. Одл азим, немојте ме заборавит и, 30 ни вас Три Свата, ни ти учи
тељице природоп ис а, Воденом Цвет у сам исп рич ал а како сте сви са Заравн и
бил и према мен и добри.
Уто је месец сребром пос уо вир Воденог31 Цвета. Сватови засташе крај реке
и свак и бац и у њу по једн у седефас ту шкољк у, колевч иц у будуће Кратковечн и
не деце. Усков ит лав се још двад ес ет ак пут а у ваз дух у, 32 лепт ириц а и Вод ен и
Цвет падоше у воду вира и за њима ројеви и ројеви друг их њихових рођак а, 33 па
се чин ило да је снег стао вејат и усред летње вечери.
У том трен у и мес ец зађе за брегове, па се становн иц и Заравн и по мрак у
упуте кућ и. То им је и год ило јер су мног и од њих плак ал и, а нис у желел и да их
друг и виде. Шта ће сад рад ит и кад се врате на своје ливаде и у своје шуме? Жи
вот ће им бит и тако празан. Неће више имат и оних брига о својој штићен иц и
које су им живот чин иле леп им. Уз пут34 није нико ниш та говорио, само су фе
њерч ић и свитаца светлуцал и месеч инас тим сјајем.
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Зима на виру Воденог Цвета

П

ао је снег по шумарц има око вира где је Кратковечна умирућ и полож ил а
јаја. Тамо где је вод а под ледом најтоп лија,1 водене струје хиљад ама својих
рук у љуш кај у кол евч иц е у кој им а рас те пот омс тво Кратк ов ечн е и Вод еног
Цвет а. То је сад а безброј бебиц а у пов ој у које ће једног летњ ег дан а добит и
крила и излетети под сунце да тамо као и њихови род итељи проведу мож да само
некол ико часова.
Око шкољк и стоје сребрн и вел ик и белуц и и испод њих свет ракова помаља
понек ад своје румене тврде маш ице и турове нал ик на лепез у. Само они при
том ништа не говоре да не би пробуд ил и мал а бића у колевц и. Рибе около врлу
дају и такође ћуте,2 и ако би се која преварил а да пус ти глас, друге је нек им зна
ком, као ми став љањем прс та на усне, опомен у да треба ћутат и. Жабе понек ад
од дуга времена под ледом обу зме жеља да развук у своје хармон ике, али чим се
сете беба у повоју, нас таве ћутке да дремају. Због дебљине лед а ни из света над
водом није се чуло ниш та, ни вечно грактање гладн их гаврана, ни кевтање ли
сица. Није се чуло како горе по прозору над виром ход ају радознале зверч ице,
не би ли виделе шта се у виру догађа. Није се чуло како веверице чес то искоче
из дуп ље и разг рћу снег, и како вране куц ај у кљуном у леден и прозор. Залутао
би само кроз разг рн ут и снег сноп мутне светлос ти па би шкољке и белуц и за
светлуцал и, а жабе се прен уле из дремеж а.
А обал ом су свуд бил е кол ибе које су саг рад ил и мраз и зим а зат рп авш и
снегом жбуње павит и и оборивши грање старог дрвећа зем љи. Унут ра, у гнезди
ма од сувог мирис на лиш ћа, зверч ице се играј у зимс ких собн их игара. Зечеви
чуље уши и ослуш кују пад ање суварак а, жубор воде под ледом и разговоре пти
ца. Веверице на душеч ићу нач ињеном од сопс твеног репа дремк ају. И како која
зас пи, усни како су цел и облац и бел их пах уљица, Кратковечн ин и сватови, до
шли на вир и зат рпал и и њега и околне шумарке и њиве.
И Зарав ан је под снег ом. Нем а кук ац а, нем а пау к а. Само сунце понек ад
између сребрног грања исп лете мреже нал ик на Ткачеве и прос тре дуге по за
мрзнутом делц у. И понек ад ти се учин и од удаљеног хромог на снег у гав ран а
да Рач унџ ија огрн ут црном кабан ицом ход а и мис ли на свој у штићен иц у.
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прича о Раку кројачу

Ж

ивео је под вел ик им белутком у рец и Рак Кројач. Он је над алеко био чу
вен по своме занат у. Све бубе, лепт ири и рибице из окол ине шиле су код
њега своје одело. О вредноћ и његовој свугде се причало; говорило се да ник ад
из рук у не исп уш та своје руменк ас те, оштре мак аз е. У пос лу су му пом агал и
мал и ракови, његови синови. Они су по дну речном прик уп љал и материјал, од
кога је пос ле Рак Кројач правио дивна одел а.
Једном у вел иком вир у, близ у белутк а где је станов ао Рак Кројач, рибице
реше да праве забаву, те све пот рче к њем у,1 да им саш ије ново одело.
– Ноћас ће бит и забава у виру на месеч ин и, па те мол им да ми 2 саш ијеш ха
љин у, лепш у него изједн у3 што си ми дос ад шио 4 – рече штук а Рак у Кројач у,
просецајућ и хит ро воду.
– Саш ићу ти сивозелен у хаљин у од шљок иц а, зак ићен у седефас тим лепе
зама 5 – одговори Рак Кројач и узе јој меру.
За штуком дође каћ иперк а пас трмк а и стаде се умиљават и Рак у Кројач у:
– Драг и Рач ићу, саш иј6 ми хаљин у да буде лепша него у остлаи х риба.
Рак Кројач се зам ис ли па рече:
– Саш ићу ти шарен у хаљин у, пун у жут их, црвен их, бел их и плавих тачк ица.
Бићеш најлепша на целој забави.
Пос ле ње изрон и из трс ке гргеч молећ и:
– Реч ићу, мол им те да ми саш ијеш ново одело за забав у, па ћу ти плат ит и
кол ико год7 зат раж иш.
– Саш ићу ти жућк ас тозелено одело, ишарано црн им пругам а. Ти јед ин и
бићеш тако одевен.
Кад рибице одоше, 8 нав ал и Рак Кројач на пос ао. Пос ла рач иће да набаве
материјал пот ребан за рибље хаљине: речног бисера, седефа, шареног ситног
пес ка. А чим се они врат ише,9 поче да прави нова одел а ниж ућ и бисер и седеф
на дуга влакна лике, која је потом уплетао са речн им бисером.10
А за то време 11рибице су11 спремале вир за забаву. Прво су очис тиле дно од
муља и пос уле га руменк ас тим белутком и маховином; пос ле су покос ил и12 ви
сок у обалс ку трав у, да би месец што боље осветлио вир. Најзад су отиш ле до13
жабље свирачке друж ине зване „Крекет уша“ и погод иле се да им свира на заба
ви. Чак пред веће14 се упуте 15Рак у Кројач у15 да виде шта је са хаљинама.
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Кад тамо стигн у, а вел ик и белутак где је Рак Кројач станов ао леж и одв а
љен16 у стран у и рач ић и по мутној вод и лутају и плач у.
– Шта је то,17 побог у! Где је Рак Кројач? – пович у пренеражене рибе, слутећи
нек у нес рећу.
– Однел а га у торби нек а деца, која су овуд а ловил а ракове18 – одговоре ра
чић и кроз плач. – Сад нећемо више ник ад очима видет и свог драгог оца, Рак а
Кројача.
Онда и пастрмка и гргеч и штука ударе у плач: било им је жао што је сирот и
рак нас трад ао, а још више што им није хаљин ице за забаву саш ио.
Мал ишан и, видећ и19 како рибе жале њиховог оца, још више се раст уже:
– Таман смо му донел и бисера, седефа, речног сребра и шареног пес ка и он
почео да ниже на влакна, а неваљал а деца нам га зау век однеше.
Чувш и плач рач ић а и риба, 20 дот рчаше21 и жабе и речне змије и сви друг и
становн иц и реке да виде шта је, и тако нас тане општа жалост.
Баш је сунце зал азило за брег кад се то дешавало. Вод а у виру се руменел а,
као да је неко у њу сас уо вина. Вечерњи ветар је лутао кроз трс ку. А становн иц и
реке су и даље крај белутк а туж ил и.
Наједном штук а прес та плак ат и и викн у:
– Ево дол ази низ рек у Рак Кројач; познајем га по руменк ас тим, мак азама 22
што их нос и у руц и.
Сви се обзир у23 на ту стран у и углед ај у га, заис та, 24 како се опрезно про
влач и између камења, хитајућ и кућ и. Стигавш и на свој праг,25 рече:
– Срећа моја што сам са 26 собом понео мак азе, те сам, чим су се дец а мало
заговорил а, расек ао торбу и побегао, иначе ме не бис те ник ад а 27 више видел и
очима.
Как ав друг и лен рак пос ле овога 28 дож ив љаја прво би 29 легао да се одмара,
30
али Рак Кројач одмах 31 узе да доврш и започете рибље хаљине. Шио их је док се
месец није јавио, а онда су већ биле готове и прел ивале се као дуга у безброј боја.
Кад су штук а, пас трмк а и гргеч стигли у новим хаљинама, забава у виру је
већ бил а отпочел а, жабе су свирале, рибице су играле окретне игре; а Рак Кро
јач је испод белутк а за то време прич ао својој дец и 32 шта је све прет рпео, док
није побегао из торбе.
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ка ко су пу жу укра ли ку ћу

Ж

ивел а у суседс тву два пуж а. Куће су им биле баш прекоп ута;1 једна с јед
не стране стазе испод жбуна, друга с друге стране, 2 крај камена. Ови пу
жев и сус ед и бил и су врло мирне жив от ињице, нис у вол ел и мног о да шет ај у,
скоро увек су бил и пред својим кућ иц ам а пос мат рај ућ и шумс ке прол азнике:
жуте или црне мраве с товаром на леђима, пролећне бубе под црвен им оклоп и
ма или неке друге путн ике. А ако би се катк ад и реш ил и да пођу у шетњу, своје
су куће увек на леђима нос ил и, бојећ и се да их неко не украде.
Њихови сусед и су им се смејал и, због ове обазривос ти. Зеба, која је стано
вал а на гран и храс та изнад њих, увек им је подругљиво довик ивал а:
– Зашто не упрт ите на леђа и двориште? Може вам и њега неко украс ти.
Али се пужеви нис у осврт ал и на ове под ругљив е замерке. Нек ако су си
гурн ији бил и кад кућу понес у на леђима. Ако им се дес и да их мрак ухват и не
где нас ред 3 пољ а, не морај у да се брин у: увук у се само у свој у кућу и на мир у
прос павају ноћ. Узалуд бубе у црн им оклоп има обил азе око њих, куцк ајућ и4 на
врата, чудећ и се отк уд изненад а да никн у куће нас ред равн и, пужеви ћуте уну
тра и не отварају им. Може се ма шта око њих догађат и, они у својим љуштурама
остају мирн и као у тврђави.
Али једног дана пуж који је становао испод жбуна пом ис ли:
– Заш то, 5 збиљ а, увек нос им кућу на леђим а? Хоћу и ја једном слободно,
без терета, да се прошетам.
Хтеде потом да позове и свога сус ед а да заједно пођу, те извири кроз про
зор, али је сус ед са свој ом кућ ом био већ нек уд отиш ао. Пуж исп од жбун а
онд а изиђе из своје куће, добро зат вори на њој врат а и проз оре, да се лопови
не би увук ли унут ра, и пођ е сам у шетњу. Био је мног о срећ ан што се реш ио
на ово јун аш тво. Пео се уз шибље, зав лач ио дубоко у бус ењ е трав е, пео се уз
камењ е које би наш ао на пут у и где га све није било. Тако је све до саме ноћ и
остао у пољу.
Међут им, чим је он изи шао у шетњу,6 случајно туда наи ђе жут и мрав, старе
шин а сус едног мравињ ак а,7 и зак уц а на врата пужеве куће, у жељи да се с њим
мало поразг ов ара. Али му се нико не одазва. Жут и мрав пом ис ли да пуж мо
жда још спав а, па довикн у:
– Устај, ленштино, сунце је већ давно одс коч ило.8
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Кад виде да се пуж опет не одазва, прис лон и уво на врата ослуш куј ућ и да
ли заис та спав а. Изн ут ра се није чуло ник ак во дис ањ е и мрав онд а провири
кроз прозор. Можете зам ис лит и9 кол ико се жут и мрав зач уд и10 кад виде пужеву
кућу празну. И мада11 није био брбљивац, појури у мравињак да ово чудо исп ри
ча својој задрузи. И остал и се мрави много изненаде и разнес у за тил и час ту
вест кроз целу шум у.
Одмах се око пужеве куће иск уп и гом ил а света: бубе, птич ице, стрш љен и,
осе, лепт ири. Сви су редом вирил и кроз прозор, лупал и на врата, траж ил и пужа
у околној трави; а потом је отишао свак на своју стран у.
Крај кућ ице су остале само две непознате бубе. То су биле неке лутал ице12
што су путовале око света. Чим су од мрава чуле да је пужева кућа остал а пра
зна, реш иле су да је украду, да је однес у до шумс ког поток а, па да тамо нач ине
од ње чамац у који би селе и нас тавиле своје лутање по свет у, јер им је врло те
шко било увек ићи пеш ке.
Кад све остало друштво оде, рече једна буба:
– Кућ ица је дивна, лак а је као перо, моћ и ћемо од ње чамац нап равит и.
– И дос та је вел ик а13 – дод аде друга14 – можемо обе у њу стат и. Хајде15 брзо
да је пренесемо на обалу.
Онд а пож уре и пренес у је на обалу поток а,16 где од ње нач ине чамац, оти
сну се низ воду и отп лове у богзна које далеко језеро или море.
А сирот и пуж кад се врат ио из шетње и видео да су му украл и кућу, много
је плак ао. Траж ио ју17 је по свој окол ин и, питао познан ике, али му нико није
умео рећ и ко је кућу18 украо. Сус ед му је врло радо хтео указ ат и гос топ рим
ство, али је и сам јед ва могао да стане у своју љуштуру.
Тако је пуж, који се само једном усуд ио да свој у кућу остави сам у, целог
живота остао беск ућн ик, и морао се пот уц ат и тражећ и преноћ иш та у лиш ћу,
трави, крунама цвећа и главицама зеља. Остал и пужеви га прозову Гол аћем, па
су19 се пос ле тако звал а и његова деца и унуц и и све потомс тво, јер им у нас леђе
није могао оставит и кућу, као што су друг и чин ил и.
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Чежња за завичајем

П

оред мирне реке у ливад и разговарале су врбе:
– Тако ми је врућ ина, хајде да загазимо у вир, да се мало избрчк амо1 – ре
кла је прва врба трес ућ и својом сивом круном.
– Врућ ина је, врућ ина! – повик аше и друге врбе. – Хајдемо у воду.
Тад а се пох ваташе као деца за руке и загазише у вир. На њем у се јавише не
мирн и златн и кругови; жаба искоч и из воде уплашено.
– Мен и је кос а праш љив а. Сребро јој је потамнело. 2 Хајде да перемо кос у
у виру.
И друге врбе прис тан у3 и заг њуре круне у вир и весело почн у једна друг у
прс кат и.
Наједном из круне прве врбе испаде гнездо пуно птица и отп лови низ воду.
Врбе појуре4 да га ухвате, али вир се брзо изл ивао преко оштрог камена и нис у
могле више да трче јер су биле босе.
– Сасвим сам заборавил а да у мојој коси живе птице; – рече врба жалосно –
сад их више нећу ујут ро5 и увече чут и како 6 певају.
А гнездо продуж и свој пут низ воду као мал и округласти чамац. Да су птице
биле вел ике и имале изу чена крил а, оне би излетеле, али све су биле жуток љун
ци: кљунови су им бил и још неж ни и цветас ти као ситне зевал ице.
У почетк у птич ице се уплаш ише:
– Шта је то! Нис мо више на своме чард ак у.
Пос ле им дођ е мил о што плов е реком, јер мал е птиц е су као мал а дец а.
Истина, освртоше се још једном на свој завичај. Гле, тамо је остал а ливада и узо
рана њива, и стара круш ка нас ред поља и луг врба где им је бил а колевк а. Остао
је за њима7 црвен и звон ик који их је мам ио и изазивао у њима прве птич ије че
жње: да одлете на његов врх, чим узмогн у.
Пловил и су тако птич ић и реком. Покаткад запне гнездо о шиљат и белутак,
окрене се као чиг ра и нас тави опет пут. Катк ад дође на сребрн у мат иц у и буде
снаж но одг урн уто, те се птичице замало не подаве. Ипак било је дивно то њихо
во путовање. Прол азиле су непознате ливаде, непознато,8 туђе грање, непозна
те, нове птице. Тал ас и су около прс кал и као водос коц и. Птич ице се само јед
ном сет ише своје мајке, и она је остал а тамо далеко код врба. А кад буде опазил а
да их нема, мораће много плакати. Али ова помисао на мајк у била је врло кратка,
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и птич ице на све туж но заборавише пос мат рајућ и нове крајеве. Тек кад се спу
сти ноћ, оне осет ише туг у, страх и9 збише се једна до друге као уплашена деца.
Утом10 прис пеју11 у нек у широк у бран у крај млина и 12зак аче се12 за сухо грање.
Још више их тад обу зе глад и страх те туж но зац врк уташе, да би се и само
срце окрутног копца морало раст уж ит и. Утом13 се прозор од14 млина осветли,
изађе15 напољ е мал а млин арев а ћерк а и поче ослуш кив ат и одак ле тај туж ни
цврк ут дол ази. Кад углед а гнездо, радос но пљес ну рук ама, чак љама га привуче
обал и и16 извад и га из воде.
– Гладн и смо, гладн и! – зац врк уташе птић и.17
Девојч иц а је срећом одм ах разу мел а шта јој говоре и брзо их нах ран ил а.
Они зас пе18 још на њеном длан у те и не примете19 кад их је паж љиво намес тил а
на гран у пред млином, да би што слађе провел и ноћ на ваздух у.
Ујут ро се млинарева ћерк а пробуд ил а пре свих птиц а и одмах је ист рчал а
да по дан у разглед а своје гос те. Али по њима се још није могло распознат и да
ли су деца врабаца или детлића,20 јер су бил и врло мал и. Пос ле је одмах отрчал а
да им спрем и дор уч ак. И тако је отпочело њихово пријатељс тво. Док ле год 21
нис у могли сами да лете, она их је хранила и појила, и била готово јед ина њихова
пријатељица и друг.
Кад су птице већ поодрас ле и стале излетат и из гнезда на трав у, упознале
су се са свима птицама из те окол ине. Прво су се упознале са сврак ама, које су
врло радознале и одмах дот рче, кад дођу нек и странци. После су дош ли и врапци
и вране и детлић и, и стал и се расп ит ив ат и како су те птице непознатог перја
дос пеле у њихов крај.
Тако су постепено стицале све више пријатеља, а на крил има им стало јачати
перје прошарано бело-сивим пегама. Врабац се тад пон уд и да их учи летењу.
И за 22 кратко време нау ч и их да лете. Прво су прелетеле23 млин, па шум у
иза њега, све у пратњи врапц а учитеља. Волеле су да се диж у високо у небо, да
их је јед ва око учитељево могло стизат и.
Врабац се због тога много љут ио говорећ и им:
– Не бис те морале тол ико увис24 ићи. Треба мало ниже да лет ите као ја.
Али га оне нис у слушале. Од ране зоре су се дизале у излете по облац има.
Млин арев а ћерк а би стал а обично поред 25 врата, ставил а шак у над очи и по
смат рал а своје љубимце, док се не изг убе у плаветн илу. Пос ле излета увек су се
спуш тал и на њен прозор, да јој каж у лак у ноћ и ујут ру пре пол ас ка увек би јој
куцн ул и, да је пробуде.
Прош ло је дос та 26 времен а, 27 цел а год ин а дан а. Како су биле мале кад су
отиш ле из завичаја, биле су га заборавиле. Крај млина су наш ле поред пријатеља
и извор бистар на коме ће пит и, и њиву на којој ће наћ и хране, и цело пространо
небо било је њихово, и млинарева ћерк а их је волел а.
Али кад прође још год ина дана и поче им се ближ ит и старост, оне пос тадо
ше туж не и као да за неч им стадоше чезнут и.
Једног јут ра рече једна од њих:
– Да знате како сам диван сан уснил а. Кроз дол ин у тече рек а, около су сре
брн ас те врбе и лив ад е. На узораној њиви рас те стара круш ка. А у даљин и се
црвен и звон ик неке црк ве. Тако бих радо у тај крај одлетел а.
486

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Медведова женидба ________

А остале узвикн уше у чуду:
– Ево већ одавно и ми сањ амо тај исти крај, и тако бис мо радо слетеле на
тај звон ик и заг њуриле крил а у сребрно лиш ће врба. Хајде да обиђемо свет, мо
жда заис та негде так ав крај пос тоји!
Ни слут иле нис у да су већ једном живеле у том пределу, да је то њихов за
вичај, за којим 26 их мори чеж ња.
То је било рано ујут ру. Млин арев а ћерк а још је спав ал а. Оне јој пок уц а
ше27 у знак поздрава и вин уше се у небо.
Летеле су дуго, дуго, кад наједном 28 углед аше крај о коме су тол ико сањале.
Из зеленог грања вирио је црвен и 29 звон ик и оне се, опијене радош ћу, 30 устре
мише на њега. Гле, у близни угледаше и луг врба и ливаде и стару круш ку, и рек у
којом су отп ловиле.
Оне радос но запевају31 и до краја живота остан у32 под небом свог завичаја.
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птице на тргу

С

тајао на једној беог радској пијац и, између продаваца поврћа и воћа,1 и про
дав ац птиц а у кавезим а: у једн им а је скак утало некол ико штиглиц а с на
ранџ ас тим полумесец им а више ушиј у, у другом кан аринк а лим унове боје и у
трећем неке шарене канаринк ине рођаке. Свет је зас тајао, дивио им се, али је
зат им одл азио да куп и само поврћа и воћа за ручак. Прод авац птица је већ био
изг убио наду да ће наи ћ и 2 купац његовој крил атој роби, кад међу народом што
се тис ка3 око кавеза чу како нек и мал ишан мол и оца да му куп и птиц у. Отац се
бран ио, али је мал ишан Мића4 хтео само птиц у, прис тај ућ и да се свега другог
лиш и, а нароч ито кад је чуо како штиглиц и разговарају:
Кад би хтео овај
дечак мил а5 лица
да куп и једнога
између нас штиглица,
штиглиц би га јут ром
буд ио цврк утом
а6 очи му леп им
весел ио скутом.
Најзад је отац пристао да му исп уни жељу. Док је продавац отварао враташца
на кавез у, сви су штиглиц и пој урил и у жељи да изађу. Прод авац је узео прво,7
не бирај ућ и, и пруж ио оцу. Остал и су жалос но глед ал и за другом, 8 молећ и да
им јави по којој слободној птиц и, чим стигне дечаковој кућ и, како живи, јес у
ли га опет ставил и у жице, шта му дају да једе и ко се о њем у стара.
Чим су стигли кућ и, отац га9 је ставио10 у кавез, на терас у. Око заробљеног
дош љак а 11су се брзо11 начет ил и врапц и и сен ице, а он је,12 сет ивш и се молбе
својих другова,13 замол ио сут рад ан малог живахног врапч ића:
Даћу ти свак и дан по семенк у,
врапч ићу сив,
само одлет и на пијац у,
јави мојим друговима
да сам жив.
Рец и им,14 имам хране и воде,
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од жице стан,
15
изнел и су ме15 на терас у,
на њој ћу бит и по цео дан.
Тога дана је Мића преседео крај кавеза дивећ и се своме заробљен ик у, али
га је идуће недеље већ почео остав љат и самог и одл азит и у игру са децом. Кад
је трећ и пут тако пошао, штиглиц је зац врк утао прекорно:
Благо теби, Мићо,
опет ти је бак а
отворил а врата,
поваздан се јуриш
с гом ил ицом ђак а.
Ако правду знате,
мол им вас да и мој
кавез отк ључате:
и ја вол им поље,
и ја вол им грање,
и увек сам оран
и ја за играње.
Чим је чуо ову молбу, Мића је салетео бак у да пусти и штиглица мало у игру.
Бака16 се прво опирала, причала му да се пуштене птице никада после не враћају у
кавез, али је најзад поп устила и дозвол ила му да отвори враташца. Штиглиц је за
пазио17 ту припрем у и већ стајао готов да прхне у слободу. Ослобод ивши га, Мића
је пој урио за њим, у над и да ће се сад њих двојиц а пои г рат и мало у двориш ту
као два добра друга, али га је из суседног дворишта радосни глас већ поздрављао:
До виђења,18 Мићо, и хвал а!
Доћ и ћу на разговор теби
чим се буде прил ик а дал а.
Ослобођен и штиглиц је одмах одлетео на пијац у,19 где је прод авац имао у
кавез у још некол ико његових другова. Слетео је на кров оближ ње прод авн ице
поврћа. Другови су га одмах запазил и 20 и са свих страна обас ул и питањима:
Отк уд ти, отк уд ти
сад на нашој пијац и?
Отк уд ти, отк уд ти,21
исп ричај нам с речце три!
Како ти код дечк а би?
Како к нама долет и?
А он им је с крова одговарао:
Лепо ми би код дечак а,
хран ил и ме и он и бак а,
давал а 22 ми семена и воде,
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и причал и увек међу собом
да им моји цврк ут и годе.
Кад а Мића опет приђе
са оцем вашој клуп и,
мол ите га да и вас куп и
па ће пос ле он и бак а
у слободу и вас да пус те.
Упамт ите23 што сад 24 чус те!
Тако је рек ао и одлетео даље да нађе баш ту и дрво на коме се род ио. За то
време је Мића код куће стално плак ао за својом одбеглом птицом, те га је отац
сут рад ан опет морао вод ит и на пијац у да му куп и друг у. Чим су га штиглиц и у
кавезу опазил и, заг рајал и су:
Не куп уј, дечаче, грозд ни цвет,
моле те углас штиглица пет!
Не куп уј млеко, не куп уј мед,
мол и те углас птич ица ред!
Већ нас отк уп и, нос и у стан,
да ти певамо чим сване дан!
Деч ак у није много требало, он је и сам, како их је углед ао, пожелео да их
све има. Отац се бран ио, 25 па и по друг и пут поп ус тио син у: био је тек прим ио
плат у и узео му свих пет штиглиц а из кавез а. Сад а је на терас и за Мићу било
још зан им љивије, пет крил ат их бића се поваздан кретало у својој жичаној ку
ћиц и, тук ло се, играло, цврк утало. Дуго га опет ниш та више 26 сем њих 26 није
зан имало, а онд а је, као и прв у птич иц у,27 почео да их остав ља и да иде у игру с
друговим а. Мал им заробљен иц ам а 28било је28 дос адно сам им, уз то29 су бил и
жељн и слободе па су свак и дан мол ил и:
Пус ти нас, бако, пус ти нас, бако,
жељн и смо тако
слободе,
жељн и смо неба и свеж а зрак а
и воде.
Разу ме се да су се дечак и бак а једног лепог јут ра саж ал ил и и на ове птич и
це и пус тил и их. Њиховој зах валнос ти није било краја, све птичје веш тине су
изв ел и у ваз дух у пред очаран им Мић ин им погледом, а свако јут ро су пот ом
дол азил и на терас у да доручк ују и да се пои г рају са Мићом. Мића ми је причао
пре30 нек и дан да му још дол азе, иако има три год ине како их је ослобод ио.
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Догађај у Зоолошком врту

У

,вел иком Зоолош ком врт у наш ли су се као сус ед и слон, мед вед и мајм ун.
,Разд вајал а их је само решетк ас та чел ична оград а, те су по цео дан могли да
разговарају.
– Е, времен а се мењ ај у, драг и сус еде – узд ахн уо је једном слон. – Зар сам
слут ио, ход ај ућ и нек ад кроз праш ум у, да ћу овд е зав рш ит и. Јед ва мог у да се
окренем у овом1 обору.
– Да нас бар дец а хоће да остав е на мир у – одв рат и мед вед. – Него там ан
ја прид рем ам, а нек и мал иш ан прот ури прут кроз ограду, па ме заг ол иц а по
њуш ци.
– Ипак тебе не смеју тол ико да дирају – примети мајм ун2 – боје те се помало,
иако си у обору; али мен и ник ад не дај у мира: боцк ај у ме, вук у за реп, пркосе
ми оглед алом. Шта све не изм ис ле ти ђавол и!
Таман су они то говорил и, а гом ил а дечак а указа се на стази. Зад ирк ивал и
су редом свак у зверк у: магарца су повук ли за реп, бацал и кам ичак лаву на чело,
боцн ул и иглом лам у, наругал и се папагају.
– Сад ће доћ и ред на нас – рече мајм ун па побеже на3 врх кавеза да га дечац и
не би дох ват ил и.
Мед вед се исто тако склон и у кут, само слон остаде на свом мес ту, јер се
дечац и нис у усуђивал и и њега да зад ирк ују. Уто 4 гом ил а мал ишана стаде пред
мајм унов кавез. Најмањи извад и штрцаљк у па поче мајм уна прс кат и; друг и ду
гачк им пругом стаде боцк ат и мед вед а у леђа. Остал и су слатко смејал и, и не
мис лећ и на то кол ико све ово смета јадн им живот ињама.
– Ово се више не може снос ит и – зам ум ла мед вед љут ито. – Треба одавде
побећ и, па ма на који нач ин.
– Теби је ипак лакше, ниси са свих страна зат ворен, слон би те могао сурлом
извад ит и из обора па пребац ит и на стаз у, да побегнеш, али ја сам зат ворен као
у как вој кут ији 5– рече мајм ун. 5.
Али тада дође са својим кол иц има чувар зверињака, растера дец у и отк ључа
мајм унов кавез, да му пруж и воду и хран у. Међут им чу да на другом крају деча
ци опет зад ирк уј у живот иње, па нам акн увш и само рез у на врата мајм уновог
кавеза, отрча да их истера из зверињак а.
Тад а се слон грохотом нас меја, па рече сусед има:
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– Пало ми на ум нешто дивно. Треба само брзо рад ит и. Чувар је отишао да
гон и дец у, а остав ио је своја кол иц а овд е. Пењ и се, сус ед е мед о, донек ле уз
ограду, а ја ћу те онд а дог рабит и сурлом и пребац ит и на стазу.
Мед вед је 6још био 6 сас вим млад, па се донек ле усп уза уз ограду, а слон га
дог раби сурлом и избац и напоље право у чуварева кол ица. Онд а провуче сурлу
кроз ретк у решетк у свог обора, диже њоме рез у са незак ључан их врата на мај
муновом кавезу7 и викн у:
– Гурн и сад врата, па брзо сед ај на кол а и беж ите обојиц а далеко одавде.
И ја ћу се, мож да, нек ад дочепат и слободе, о мен и не брин ите.
Мајм ун тако и урад и. Дуго је он из свог зат вора пос мат рао како чувар тера
коња па се брзо снађе, као да је безброј пута и сам коч ијаш ио. Узе узде у руке,
удари бичем коњића, па се отиш те низ стаз у зверињак а, прође кроз кап иј у, па
на8 пут. Срећом се зверињ ак нал азио изв ан град а, те их нико није опазио док
нис у далеко измак ли. Коњ није ни примет ио да га не гон и рук а његовог гос по
дара, па је пој урио9 путем између лив ад а и шум а. Уз пут10 су срет ал и сељ аке,
који су се у чуду склањал и, видећ и тако необичне путн ике. И тек кад су далеко,
далеко одмак ли, мајм ун је заус тавио кол а, да се коњ мало одмори. Онд а се тек
обрат ио своме11 сап утн ик у, мед веду:
– Еј, суседе, шта рад иш тамо у кол има? Не чујем ти ни гласа.
Мед вед зас тења теш ко. Како га је слон с вис ине бац ио у кол а, сав се угру
вао па су га кос ти болеле и у глави му се још вртело.
– Како би било да сиђемо с кола, па да мало проходамо – опет рече мајм ун. –
Тако давно нисмо под табан има осећал и зем љу пун у шумске свеж ине. Досад ио
ми је12 суви песак у зверињак у.
– Боље терај даље. Страх ме је да нас опет не ухвате – одговори мед вед сте
њућ и. – Тек кад одемо у друг у држ аву, бићу миран.
Тако су наш и путн иц и ноћу13 јурил и, а само се дању14 заус тав љал и у ка
квом забаченом шумарк у. И најзад су срећно побегли у друг у зем љу, где им није
могла више прет ит и опас ност. Коња су исп регли па су и њега пус тил и на сло
боду, а њих двојица се пол ако пеш ке упут ил и у шум у, жалећ и само што су свог
спас иоца слона морал и оставит и самог у Зоолош ком врт у.
А кад се чувар, истеравш и из врта дечаке, опет врат ио да нас тави свој по
сао, није од чуд а могао доћ и себи: кол а и коња није више било на стази, мајм у
нов кавез је стајао широм отворен, мед ведов обор био праз ан, а слон је само
загонетно жмирк ао. И остало звериње се само из потаје смејало. 15Нис у бил и
луд и да причају,15 ваљд а, чувару шта се догод ило.
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Заборављени пси

К

ад су1 укућани сељац и видел и2 да дол ази поп лава, у страх у су3 се брзо спре
мил и4 те побегли, 5 а куче Дак ица 6је остало.6 Газда је, истина, пред пол азак
звизнуо некол ико пута, не би ли га дозвао и повео са7 собом, али куче то не чу,
јер је било у шетњи негде далеко8 у шуми. Кад се увече врати, нађе врата затворе
на. Оно залаја два-трип ут,9 али му нико не отвори. Дак ица тада помисли да су га
зде мож да отиш ле у госте својим рођацима, како је често бивало, те оде спокојно
у своју кућиц у да спава. Све је, иначе, около било у обичном реду. Кокоши су већ
дремале на седалу, патке су такође биле отиш ле на спавање, прасци увук ли њушке
у блато и ућутал и се. Истина, на небу је пот муло ћутало некол ико црн их облака,
и чуло се где у близин и моћно шум и Сава; али куд би се једно куче могло досе
тит и шта то знач и. Зато Дак ица спокојно леже на под своје мале куће, опруж и
предње ноге, па полож ивши главу на њих, заспа сном праведног и верног кучета.
Кад се ујут ру пробуд и, имаде шта и видет и: цело двориште под водом, а по
њиви10 радос но пливају патке, и прас ци се гњурају и каљуж ају. Кокош ке, исти
на, нис у биле тол ико радос не; оне су још стајале на гранама где су преноћ иле
плаш љиво промат рајућ и окол ин у под водом.
Дак иц а изађе11 из своје куће да осмот ри шта се то12 дешав а. Она није баш
волел а воду и стрес е се кад загази у бар у којом је било пот оп љено двориш те.
Прв а јој је пом ис ао бил а да вид и нис у ли се гос под ари преко ноћ и врат ил и.
Зат о се попе на праг па,13 прис лон ивш и ухо врат им а,14 прис луш кив аше хоће
ли чут и разговор дом аћ ин а и смех деце. Умес то тога осет и да пус та сељ аков а
кућица дрхти од страха, и тако се сети Дак ица да ће то бити нека вел ика опасност.
Пој ури на сеос ки пут да вид и шта има тамо; а кад15 – по пут у тече рек а тамно
жута16 и хучна.
Дак ица нађе нек и сув бреж уљак близу куће, па попевш и се на њега,17 стаде
разм иш љат и: шта ли ће бит и да се гос под ари још нис у врат ил и, а њихов дом да
дрхти од страха. Из дворишта се,18 међутим,19 чуло како патке све радосније гач у
довик ујућ и једна друг у:
– Га-га! Вод а рас те!
– Све је слађа, има у њој дос та 20 хране! Га-Га!
Тако су малоу мнице21 патке гакале, а вода је све више расла. Већ се сравнила
22
с врхом бреж уљк а на коме је стајало куче, и попел а се до прозора куће. Реком
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по пут у путовале су чудновате ствари: гранч ице, канте, опанц и, шеш ири. Мада
је ово бил а прва поп лава у Дак иц ином живот у, она ипак разу меде да је та вод а
што около рас те неко вел ико зло, да нигде више у близин и неће моћ и наћ и сухе
зем ље да се склон и, да се њезин и гос под ари не мог у скоро врат ит и кућ и, и зато
поче туж но лајат и.
Утом 23 Дак иц а примет и да патке из двориш та 24 отп ловише, да и кокош ке
прелетах у с дрвета на дрво, намерав ај ућ и сиг урно да побегн у нек уд 25 где по
плав е нем а још. Јед ино Дак иц а не пожел е ник уд а 26 да беж и, јер је, 27 као сви
пси, 28 имал а верно срце и није могла да нап ус ти дом својих гос под ара. Али је
дан снаж ан тал ас наи ђ е и однес е је дал еко од бреж уљк а на ком је стајал а. 29.
Срећом, 30 умел а је мало пливат и, те се са остал им чудн им путн иц има: гранч и
цама, шеш ирима и опанц има и кантама пус ти низ мат иц у. Уз пут31 не срете ни
једно људс ко биће. Свуд около бил а је само вод а. Јед ино се врбе и друго дрвеће
могло видет и како лута кроз мутне тал асе, борећ и се да исп лива. А мале сеос ке
куће већ су се давиле, довик ујућ и очајно у помоћ:
– Вода улази кроз прозоре; не мог у да је задрж им. Удавићу се до довече. У по
моћ, у помоћ!
– У помоћ! – вик ал а је друга кућ иц а 32 – вод а ми се пење и на таван; немам
куд да побегнем.
Дак иц и се стеже срце од жалос ти. Она се поп лаш и да се већ није удавил а
кућ а њезин их гос под ара. Али поред све жалос ти бил а је немоћн а да ма коме
притекне у помоћ. Јед ва се борил а да њу тал ас и не зад аве.
Тако плов ећ и куд је вод а нос и, 33 стиже Дак иц а, изгладнел а 34 и уморн а, 35
гом илу друг их куч ић а, 36 кој и су так ођ е беж ал и исп ред поп лав е. Куч ић и се
ту редом упознаше. Било37 их је из разних крајева, сеос ких и гос подс ких пас а,
и вучјака и хртова, и мал их кривоног их куч ића, и куч ића беле коврџаве38 длаке.
Сви 39су они бил и 39 изг убил и40 своје гос под аре и не знађах у шта да раде. Вод а
је,41 истина,42 већ бил а почел а опад ат и, али куч ић и 43нис у знал и43 којим путем
би се требало врат ит и својим домовима, и да ли би тамо кога затек ли.
Најс тарији овчарс ки пас Жутов рече:
Ја предл ажем да се попнемо на план ин у, до кога чобанс ког стан а и да се
пон уд имо у службу. Поп лава ник ад не дол ази до врх а план ине.
А хрт рече:
Мен и се чин и боље да нађемо службу код как вог ловца. Ловачк и пси се нај
боље хране.
Кученце беле коврџаве44 длаке зал аја умиљато.
– Ја бих опет у град, у как ву кућу где има девојч иц а. Оне су милос тив е и
увек се брин у за пос тељу и хран у куч ића.
Дак ица рече:
– Ја бих највише желел а45 да се врат им својим старим гос под арима.
Ипак, побед и предлог старца Жутова, јер су46 се сви још плаш ил и поп лаве
и учин и им се збиљ а најс иг урн ије да се попн у на план ин у. Тако кретоше нај
ближем чобанс ком стан у, све стазом кроз шум у. Ловачк и пси су жудно њуш ил и
зем љу тражећ и траг зверад и. Али узалуд: сви зечеви и лис ице 47 бех у се пос а
кривал и у своје јазбине,48 нас лут ивш и блис ку опас ност.
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Стигавш и до првог овчарс ког стана, Жутов зак уца на врата. Чобан ин зач у
ђено провири, знај ућ и да га ту обично нико не посећује. Кад виде тол ик у го
милу паса, устукн у изненађено. А Жутов зал аја:
– Дош ли смо да нас прим иш у службу. Ми смо страд алн иц и од поп лав е.
Прим и нас, бићемо ти верн и.
Чобан ин се нећк ао говорећ и да нис у сви овчарс ки пси, и да неће знат и до
бро врш ит и своју дуж ност. Али Жутов га опет салет и те их чобан ин прим и све
и даде им одм ах да вечерај у. И није се пок ајао пос ле због овог доброч инс тва.
Жутов је верно чув ао стадо. Лов ачк и пси су одл азил и у план ин у и свак и дан
доносил и бар49 по једног50 зеца; свако51 је нашао по нек у дуж ност и тиме се везао
за новог гос под ара.
Само је Дак ица стално чезнул а за својим селом и својим старим господари
ма. Зато једне ноћ и побеже. Лутал а52 је дуго, 53 док опет не пронађе село у коме54
се род ил а и кућу својих гос под ара. И они су се бил и 55 врат ил и, само су стано
вал и код сус ед а, јер им је кућ а бил а још пун а вод е. Кад су углед ал и Дак иц у,
много су се обрадов ал и. Учин ило им се да ће им се одм ах с њен им дол ас ком
врат ит и и стара срећа и мир у кућу. А мож да је тако и било.
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Медвед и пчеле

У

некој вел икој буков ој шум и жив ел и су мед вед и мед вед иц а са својом де
цом. Пос ла нис у много имал и; јед ина им је брига бил а да преко лета и с је
сен и спреме зимн иц у. Зато су понек ад дол азил и у сукоб са својим сус ед им а,
јер су им крал и све што би им1 на њиви род ило и у кош ниц и се затек ло. Дању су
ишли на весеље2 и игранке, а ноћу кришом изл азил и у крађу.
Једног лета, кад су кромп ири бил и добро род ил и, позва мед вед своју жен у:
– Спрем и вел ик у котариц у, ноћас ћемо ићи да вад имо суседове кромп ире,
већ су вел ик и нарас ли.
Тако и учине. 3 Успавај у4 прво мед вед иће, па крен у5 у суседов у баш ту, која
је леж ал а баш у подножју шуме. Срећа их је пос луж ил а, те су на миру навад ил и
пун у корп у кромп ира. Капц и на суседовим прозорима остал и су за све време
зат ворен и, и пси су мирно спавал и. Кад су заш ли у шум у, и бил и сиг урн и да их
нико неће видет и ни чут и, рече мед вед:
– Страх ме да сусед не примет и да смо повад ил и кромп ире, па нас сут ра не
потера.
Али га мед вед ица брзо умири:
– Не бој се, и њем у је остало још пуно. Моћ и ће своју дец у зим ус исх ран ит и,
а зна да се и ми морамо брин ут и за своју.
Дошавш и кућ и, плен су сруч ил и у дубок у 6 јам у ископан у под жил ама и за
бран ил и мед вед ић има да дирај у, плашећ и их да зим и онд а неће имат и шта да
једу. А кад је дош ло време да се вад и репа, мед вед је проп утовао по свој окол и
ни, да вид и где је најбољ а, па је и репе7 пун у јам у спрем ио за зимн иц у. Кад су
сазреле дуње и јабуке, сваке ноћ и је с8 мед вед ицом ишао у бербу, јер су мед ве
дић и много волел и воће.
Кад су пећ ин у већ нап ун ил и раз ним кор ењ ем и плод ом, рече мед вед за
довољно:
– Сад мож е снег, кад хоће, обезб ед ил и 9 смо се за зим у. Чим углед ам пр
ву пах уљ иц у, зат ворић у и врат а и проз ор е на пећ ин и, па ћем о сам о спав ат и
и јес ти.
– Истина је, имамо свега дос та,10 али нам ипак нечег11 недос таје – одговори
мед вед ица. – Морамо гдегод наћ и мало меда; ако ми се које дете зим ус разбол и,
требаће ми, да имам чиме слатк им да га зал ажем.
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– Имаш право – рече мед вед – али бојим се да сад није већ кас но; пчел ари
су већ зазим ил и кош нице.
– У старој круш ци на брду ја сам опазио рој пчел а – упаде у реч најс тарији
мед вед ић. – Тамо ћете сиг урно наћ и мед а.
А најм лађи се стаде умиљават и око род итеља:
– Бол и ме глава, дајте ми мало мед а!
Мед вед онд а одлуч и:
– Чим буде први сунчан и дан, и пчеле се разбегн у у шетњу, ићи ћу да пок у
пим тај мед из старе круш ке.
И првог сунчаног јут ра крете под круш ку. Знао је да пчеле рано устају, и да
ће, кад он тамо прис пе, већ бит и у шетњи. Сељац и још нис у бил и устал и, те на
миру стиже12 до круш ке и ослуш ну. Унут ра се није ништа чуло, и мед вед се брзо
усп уза уз стабло, те повад и све саће које нађе. Некол ико пчел а ипак излете из
дуп ље и оде да јави остал има за мед ведов у крађу. Мед вед брзо стрча са својим
пленом низ брег и замаче у шум у. Тол ико је сиромах јурио да и не примет и ли
сиц у крај пута, нит и чу како га пита где је нашао мед.
Пред пећ ином су већ чек ал и мед вед ић и, и опазивш и оца, стан у13 радос но
скак утат и око њега, трудећ и се да се дочепај у којег комад ића саћа. Али их ме
двед све брзо утера унут ра претећ и:
– Пчеле сиг урно већ јуре за мном. Брже унут ра, да се добро зат воримо, јер
ћемо лоше проћ и, ако нас стан у ујед ат и.
Мед вед ић и се уплашено склоне14 у пећ ин у, а мед вед зат вори врата и про
зоре бусењем зем ље, и стан у15 очек иват и шта ће даље бит и.
У то време су три роја пчел а већ јурил а љут ито 16према шум и.16 Бил а су ре
шена да се не врате, док мед не пронађу. Уз пут17 сретоше врапца.
– Рец и нам где је мед веђа пећ ин а. Украо нам је мед, па идемо да му отме
мо – упита пчел а предводн иц а.
Врабац је добро знао где се нал ази пећ ина, али није хтео да ода шумс ку тај
ну, те одговори:
– Нисам ни чуо да у нашој шум и пос тоји мед веђа пећ ина.
Ројеви пчел а крет оше даљ е, пит ај ућ и редом сваког18 за пећ ин у, али нек и
нис у хтел и, а нек и опет нис у знал и ништа о њој да каж у. Уто19 наи ђе нек и сељак.
– Рец и нам где је мед веђ а 20 пећ ин а? – упит аше пчел е. – 21Мед вед нам је
21
мед пок рао, па га траж имо.
Сељак је добро знао где живи мед вед са пород ицом, али није хтео да каже,
бојећ и се да га мед вед пос ле не поједе. Зато одговори:
– Не знам где је мед веђа пећ ина и сумњам да ћете је наћ и.
Пчеле су бивале све љуће и љуће, јер су мислиле да збиља неће наћи крад љив
ца. Кад пред њих иск рс ну лис ица.
– Реци нам где се крије мед ведова пећ ина? – упиташе22 оне. – 23Мед вед 23 нас
је пок рао, па га гон имо.
– Пођите са мном па ћу вам показати – одговори лисица, љута, што је мед вед
малочас није видео ни поздравио.
Там ан је мед веђа пород иц а пом ис лил а да је опас ност прош ла и хтел а да
отвори прозоре, кад зач у страш но зујање пред пећ ином.
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– Врат ите нам драговољно наш мед – зујале су пчеле – иначе ћемо сав отров,
који нос имо у жаок ама, сас ут и у ваш у крв.
Притом 24 почеше слож но да буше зем љу набацан у на прозоре, да је откопа
вају мало-помало25 својим нож ицама. Мед веду се учин и као да огромн и сврд ло
ви буше пећ ин у са свих страна, па се стаде шапатом саветоват и са пород иц им.26
– Ако овако љуте бахн у27 у пећ ин у, и сав ће нам мед отет и 28 и изу јед аће нас
тако да нам живот неће вредет и. Него боље ће бит и да их сам и пус тимо унут ра
и врат имо им 29 саће.
Мед вед ица одмах прис таде на ово, те замоле30 пчеле да се мало одмакн у и
обећају31 да ће им сав мед изнет и.
Тако се у пријатељс тву рас тан у. 32
А сут рад ан, кад мед вед изађе пред пећ ин у, нађе на камен у тол ико саћа ко
лико је било мед вед ића. Пчеле су сиг урно хтеле да се зах вале што им је мед вед
на миру врат ио све што је узео, па су драговољно и за његов у дец у одвојиле не
што од своје зимн ице.
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Медвед Жућко у циркусу

М

ед вед Жућко од раног дет ињс тва је био пус толов.
Дебељко и Медол из, његова браћа, волел и су да се мазе око мајке, да спа
вају по цео дан зим и, а1 лет и да иду у лов на мед или да се сунчају. Жућко је пре
зирао ове забаве своје браће. Он се зим и иск рад ао и ишао на санк ање. На ноге
би привезао2 глатк у3 залеђен у кору бук ве и тако се клизао по цео дан. Сил азио
би по највећој цич и на зам рзнуте путеве и тоц иљао се опис ујућ и сулуде круго
ве по леду. Врат ивш и се са санк ања кућ и, груд вао би4 браћу, буд ио их и вук ао за
уши натерујућ и их да се с њим рву.
Лет и је по два-три5 дана беж ао у село и лутао око кућа. Кад би опазио дец у
сам у код куће, играо би пред њима на две ноге, као они мед вед и што их Циган и
воде на ланц у. Зат о су га волел а дец а, а и зверињ е. Вев ериц а је ужив ал а да га
глед а како се санк а, зечеви су волел и да се такм иче с њим у санк ању, 6 а лис иц а
га обично прат ил а у село. И Дебељко и Медол из су га волел и, мад а7 их је зад ир
кивао, јер је умео да изм ис ли много леп их игара. Јед ино се стара мед вед ица није
дивил а тој окретнос ти свог сина; она би бил а много спокојн ија да је и у њега
бил а ћуд као у остал их мед вед а.
Једнога8 летњег вечера седел а су тако два-три9 мед вед ића с мајком пред пе
ћином. Мат и је цед ил а мед из саћ а и бил а много зам иш љен а. Медол из и Де
бељко играл и су се пиљ ак а. Около су се играл и врапц и и слетал и им на леђа.
Веверице су се хлад иле реповима као лепезама. Мало под аље, сусетк а лис иц а
се лицк ал а над кладенцем, спремал а се свак ако на вечерњу шетњу. У јарузи се
чуло где шум и поток.
Одједном ће Жућко рећ и мајц и и браћ и:
– Збогом остајте. Ја не мог у више да живим овим досадн им животом. Идем
да ступ им у чувен и цирк ус „Бел и Мед вед“. Тамо ћу се бар сит нас как ат и и про
славит и.
Рек авш и то, он весело потапк а забезекн ут у мајк у по леђима, пов уче браћу
за уши и упут и се10 стазицом у село, пре него што су они успел и ма шта да каж у
и учине.
Путовао је Жућко пет дана и пет ноћ и до град а у коме се нал азио цирк ус.
Радосно је врљао кроз шуме, трчао по бел им праш њавим11 путевима и прескако
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реке, док најз ад, сав праш њав и уморан, не прис пе у град где се цирк ус „Бел и
Мед вед“ био нас тан ио.
Жућко отресе праш ин у са ушију и ног у и зак уца смело на врата директора
цирк уса.
Директор, жив ах ан чич иц а, са цвикером на нос у и корбачем у руц и, чим
углед а Жућк а, учт иво устаде са стол ице као пред свак им странцем. Нимало се
не зач уд и кад Жућко проговори, јер су у његовом цирк ус у троје куч ић а и сви
папагаји говорил и као људ и.
– Жел им да ступ им у ваш цирк ус, досад ио ми је12 шумс ки живот.
– Лепо, млад ићу! А да ли знаш већ много13 цирк ус ких вештина.
Жућко без икак вог одговора поче да се врт и на задњим ногама, да игра, да
се пуже уз мотк у као мајм ун...
– Дос та, дос та! – рече директор. – Ти већ знаш довољно веш тина. Пођимо
у кавез за мед веде!
Из огормн их кавеза нач ињен их од чел ик а вириле су радознало на Жућк а
разне живот иње, док је он прол азио са директором. Слонови су прот урил и14
сурле кроз шипке, хијене су као пијане јуриле по кавез у, мајм ун и се пент рал и
уз решетке, зебре као барјац има мах але шарен им вратовима, тиг рови су заго
нетно чкиљил и15 очима, папагаји су брбљал и16 глас није него ђац и.
Жућко се клањао љубазно на све стране.17 Уто18 стадоше пред кавез у коме је
дремао бел и мед вед. Он се насмеш и благонак лоно на Жућк а. Био је сав бео као
снег и много већи од остал их мрк их мед веда што су се тискал и у суседном кавезу.
– Ето19 вам још једног рођ ак а – реч е 20 дир ект ор, опрез но прот ур ај ућ и
Жућк а кроз гоздена врата.
Мед вед и навал ише свом снагом да изиђу.21 Али их страш ни22 глас директо
ров задрж а. Жућк у је то било чудновато и не вероваше својим очима. Још више
га зач уд и кад му мед вед и исп ричаше да су ту нас илно зат ворен и, и кад стадоше
да се расп ит ују за шум у, опкол ивш и га са свих страна:
– Причај, пад ају ли вел ик и снегови?
– Спава ли се слатко зим и?
– Шта раде тете-лије и зечеви?
– Има ли у дуп љама мед а?
Жућк у је дош ло врло смеш но, како их може то зан имат и, како мог у жал ит и
за шумом; али им је ипак учт иво одговарао. Он је, нап рот ив, јед ва чек ао кад ће
доћ и час да своје вештине пок аже пред публиком.
Директор је, срећом, одмах за недељу дана изд ао вел ике црвене објаве:
„Чувен и мед вед Жућко први пут пред публиком. Нов а звез да! Пож урите
да вид ите његових сто вештина. Повед ите дец у!“
„Жућко је ужив ао чит ај ућ и објав е и неу морно се вежбао на цирк ус ким
справама: превртао се, пузао, играо на конопц у, ускакао на коње у галоп у, бацао
лопте и ножеве, извод ио мрт вачке скокове. Све му је ишло од руке.
И тог вечера, кад је Жућко први пут изи шао пред публик у, род итељи су 23
дов ел и са собом и дец у. То је био најс рећн ији дан у Жућков ом жив от у. Свет
му је као луд пљес као. Дец а су му добац ив ал а кол аче и бомбоне. 24 Добио је и
једн у руж у.
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И там ан вел ик и бел и мед вед, ран ији љубим ац деце, пос таде љубоморан у
свом кавез у, глед ај ућ и одушев љење света, а Жућко се оклизну са високог уже
та по коме је играо. Срећ а што чет ири мед вед а шег рт а брз о пот урише јед ан
душек, те не пад е на голу зем љу; инач е би на мес ту остао мрт ав. Дир ект ор,
уплашен, брзо дот рча и пом илова га по ознојеној длац и, док је он леж ао блед и
онес веш ћен, а из дес не руке му ишла 25 крв. Дец а, видевш и да је рањен, почеше
да плач у и све се живот иње по кавезима узнем ирише – осим белог мед веда који
је лењо зевао.
Наједном дот рч аше однек уд са задњ е гал ерије Дебљек о и Мед ол из, ти
скај ућ и се кроз свет, и почеше туж но мум лат и. Њим а је нек и врабац скитн и
ца био јавио за вел ик у слав у Жућков у, па су и они потајно од њега бил и дош ли
да га виде.
Неко време је Жућко полеж ао у цирк ус ном 26 болн ичком кавезу, а браћа су
га и дању и ноћу чувал а, јер је стално бунцао и био у нес вес ти. Све су га живо
тиње обилазиле, чак и бел и мед вед. Најзад директор се побоја да не умре Жућко,
и дозвол и Дебељк у и Медол из у да га нос е кућ и, жалећ и што неће27 имат и та
квог вештак а мед вед а.
Али код куће је Жућко брзо оздравио. Опет је био нес ташан: скак ао и сан
као се. Само не знам да ли је још који пут беж ао у цирк ус.
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ништа без жртава

Ж

ивео је у Крајовод иц и, на иск рају град а, кол ар Стеван. Имао је некол ико
свиња, једн у краву и козу Једнорог у. Његов син Мића, кад год није био у
школ и, вод ио је козу да брсти по шипраг у око реке. Он ју је тол ико волео да није
дозвољавао да јој се нико1 приближ и, нит и је марио да је пушта у паш у с друг им
козама. Било му је најп ријатн ије кад а је сам с њом лутао по шум и.
Једног2 дана, врат ивш и се из школе, затече Мић а карт у овак ве садрж ине:
„Друже, позив аш се довече на збор крајвод ичке деце, који ће се одрж ат и код
баштована“. У граду је истина било пуно баштована, али су деца познавал а само
оног на чијем је имању живео мед вед доведен за будућ и зверињак.
Мић а јед ва сачек а час збора. Стигавш и до батов ан а, нађе пуно деце ску
пљене3 око неког вел иког деч ак а који пос ле некол ико час ак а поче да говори:
„Ви знате4 да смо се реш ил и да створимо зверињак. Засад 5 осим мед вед а нема
мо ник ак ве веће зверке. Зато мол имо да за прво време, док се не набаве ређе
живот иње, прилож ите 6 шта ко има: пса ређе расе, ангорс ку мачк у, папагаја...“
Дечак је прил ично дуго говорио позивајућ и дец у да не буду себична, обја
шњавајућ и да се увек мора много жрт воват и кад хоће как ва вел ик а ствар да се
створи. Зат им је дод ао да ће свак моћ и, кад год усх те, да дође у зверињ ак и са
својим љубимц има да се вид и. Ник ад а нијед ан говорн ик није имао зах валн ије
ни чис тијег срц а слушаоце. Дец а су јед ва чек ал а да се збор сврш и, па да отрче
кућ и и јаве род итељима шта су одлуч ил и и шта ће које прилож ит и7 зверињак у.
Враћ ај ућ и се са збора, Мић а се борио да ли да пок лон и свој у коз у или да
затаји да је има. Кад се приближ и кућ и, Једнорога умиљато ист рча пред њега и
дечак у се учин и као да мекеће:
Неће мене Мића дат и,
неће мене жрт воват и.
Има пуно друг их ђак а,
нек а они прилог даду
за стварање зверињак а.
На њено умиљавање он као да јој у душ и обећа да ће је задрж ат и код себе.
Те ноћ и, међут им, усни како кроз улице град а јуре деца према зверињак у носе
ћи у наручј у мачке, водећ и куч иће, тел ад, козе. Тргн увш и се иза сна, реш и се
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да и он одведе Једнорог у. Али кад год би је угледао, чин ило му се да га она8 мол и
да је не одваја од себе и одус тајао би од ран ије одлуке.
Тако му је у борби прош ло некол ико дан а: сад би био вољ ан да за опш те
добро и он нешто жрт вује, сад би опет преовлад але себичн ије жеље. А у школ и
су се ђац и свак и дан хвал ил и шта је који пок лон ио зверињак у и причал и како
су уз баш тованов у помоћ већ понеш то и уред ил и. И Мићу је свак и дан неш то
вук ло да тамо сврат и, али га је било срамота да оде празне руке. Срећом, десе
так дана пос ле збора сврат и њем у учитељев син, који је био понео на дар звери
њак у свога чворк а, и позва га да пође с њим.
Дошавш и на баштованово имање, имал и9 шта и видет и. Оно је већ помало
личило на зоолошки врт. Пред вратницама је стајало крупним словима написано:
Моле се деца свекол ик а,
и мал а и вел ик а,
да посећују зверињак
и у радне дане,
да звери пазе и хране,
да не ломе гране.
Одмах иза вратн ица, као рек лама, био је обор мед ведов. На табли прикова
ној уз плот стајало је:
Мед вед Добровољац.
За љубав ђак а,
драге воље
оставио је поље
и пос тао
оснивач зверињак а.
Мало даље, с леве стране, блејало је у обор у сас вим мало теле. Натп ис на
његовом боравишту је глас ио:
Теленце Цвета,
са звездом сред чел а.
Пок лон ио га Света,
зем љорадн ик из Равног Сел а.
Учитељ ев син исп рич а Мић и како је тај сељ ак, дознавш и за одлук у ђак а,
још првог јут ра пос ле збора довео Цвет у мис лећ и да мож да има деце у граду
која ник ад у свом век у нис у телета видел а.
Некол ико корачаја10 од Цвет иног обора дец а су се чет ил а око вел иког ка
веза нач ињеног од чамових летава11 и старе жице, у коме је лет уцало некол ико
ситн их птица и јед ан вел ик и гавран. Деца су наглас срицал а натп ис:
Жуње и сен ице,
гавран зван и Џин,
пох ватан и код воден ице.
Пок лон ио млинарев син.
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Онда се ређало некол ико празних обора па у малом дворишту шетао шарен
петлић, понос ито као да зна што је доведен у врт. Две девојч ице су читале:
Обичан петао, из сел а Девес иља.
Кад кук уриче, надвиче
петлове на сто миља.
Његове суседе су биле сиве, пог рбљене кокош и. Било је деце која ту врс ту
живине нис у бил а дотле видел а па су се љут ил а што је натп ис у њиховом дво
ришту био сувише12 кратак:
Коке Бисерке.
Пок лон од девојч ице
Перке.
Пред нек им вел ик им сандуком чуо се вес ео смех. Мић а и учит ељ ев син
пох итају тамо да виде шта дец у тол ико весел и. Из сандук а је уплашено вирил а
нек а лепа црна мачк а. Одозго је писало црвеном бојом:
Црна мачк а, обична;
мише лови.
Цицом је зови.
Било је у врт у још некол ико домаћ их живот иња: обично псето, јагње, ждре
бе од месец дана; деца су се чет ил а и пред њиховим оборима, уживајућ и што на
једном мес ту виде све своје љубимце.
Како је од домаћ их животиња недостајал а још само коза, Мића најзад тврдо
одлуч и да пок лон и Једнорог у. Увече је дуго седео да смис ли натп ис за њен обор.
Кад је заврш ио, узе глас но, сав задовољан читат и:
Једнорога, бел а коза,
родом из сел а Сиња,
из Подриња;
нема јарића.
Пок лон ио је ђак Мића.
Отац, чувш и га да глас но говори, упита шта је, и кад му Мића исп рича деч
ји подух ват и свој у намеру, пос ле мало колебањ а дозвол и му да и он прилож и
Једнорог у.
Сут рад ан13 већ међ у остал им жив от ињ ам а могла се14 вид ет и и Мић ин а
коз а, а он је уживао док су се деца дивил а њој и њеном родос лову.
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Зашто кукуруз зри

О

вих дана је Природ а, главна управитељица света, бил а у вел икој бризи. Са
свих страна су јој њен и помагач и донос ил и лоше вес ти: тамо 1од кише не
може да се1 осуш и покошен а отав а, онамо грож ђе још нак ис ело, преко брд а
би, 2 међут им, 3 требало да удари јача киша, у дол ин и се рек а разл ил а, а у неком
трећем крају 4 све се4 од суше спаруш ило.
Мис лил а је, мис лил а, па позва сунце да се с њом 5 пос авет ује. Без њега ни
шта живо није могло дозрет и. Зато га замол и нек а6 оде у њиве кук уруза, али7 да
пази да притом8 не опрљи оближ ње лив аде. Упозори га да је мног и свет појео
прош лог од иш њу лет ин у, да сирот ињ а није ни сејал а пшен иц у и очек ује као
озебао9 сунце кад ће кук уруз дозрет и.
Пођ е сунц е и пон ес е све свој е букт ињ е. Од њег ов ог жар а је вен ул о ли
шће, пар уш ил а се трав а, пуц ал а зем ља, али се на кук ур уз у није вид ел о да је
поч ео зрет и. Зрн а су му још увек бил а млечн а и свеж а као рос а. Тад а сунц е
узе мол ит и:
Кук уруже, брате,
данас сијам за те.
Прешао сам дуге заоблачне путе,
да би твоја зрна могла да пож уте.
Кук уруже, брате,
ево мол им ја те:
разг рн и зелен у кош уљиц у своју,
као дук ат златн у даћу теби боју.
Кук уруз утиша свој шум, да би чуо шта сунце говори. Понек и пруж и лице
његовим зрац има, али већ ина одговори:
А деца ме моле
и сто једна бак а
да не узрим јоште,
да би могли јес ти
млад их пурењак а.
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Наљут и се сунце на те кук урузове реч и па, сијајућ и све жеш ће, повик а:
Кук уруже, брате,
то је врло глупо,
твоја глупост стал а би
многе људе скупо.
Али се кук уруз не осврте на то, већ још дубље зарон и лице у свој у зелен у
кап уљач у. А сунце се пол ако пов уче иза облак а, осврте се нкол ико пута, заро
ни кроз лиш ће до понеког зрна па га најзад нес таде. Било му је теш ко због овог
неус пех а, а још теже је било Природ и, која није знал а шта сад а да чин и.
Пос ле некол ико дана сет и се она месеца. Знал а је да понеко биље на њего
вој светлос ти најбоље рас те и зри па зато га зовн у на саветов ање. Он се мало
опирао говорећ и да ће бит и немог уће и њем у оно што сунце није могло, али
најзад прис таде. Изг рејавш и на сред ин у неба и пробуд ивш и пос пале кук уру
зне њиве,10 он стаде мол ит и да пож уре са зрењем:
Кук уруже, друже, сирот иња чек а,
понес тало хлеба пшен ичнога мек а,
понес тало гладн им и хлеба од раж и.
Кук уруза новог сирот иња траж и.
Али се кук уруз и на његове молбе оглуш и. Укрштајућ и на ноћном поветар
цу своје сабљас то лиш ће, он подс меш љиво одговори:
Ој, месече, стриче, свилене ми браде,
птице много воле кук урузе младе.
Кук урузе младе све птич ице воле,
да не узрим јоште оне мене моле.
Три дана пос ле овога прек иде управитељиц у света у њеном дубоком разм и
шљању нек а пес ма под проз ором. Био је сут он и беск рајн а тиш ин а и онд а се
наједном зач у танк и металн и звук:
Зри, зри, зри,
свирач и чудн и смо ми,
уз наш у свирк у све зри...
Наже се она кроз прозор и заглед а у пом рч ин у, где опази како кроз трав у
скак уће гом ил а зирк аваца са својим зелен им виол инама. Она их зуас тави и за
мол и да оду и до њива кук уруза, не би ли уз њихов у свирк у нек ако узреле. Они
радо пристан у и оду право тамо. Сакривш и се у траву поред речне обале, почн у
своју чаробн у свирк у:
Зри, зри, зри,
на зем љу дол азимо ми
у одређен и сат,
да траве узри влат,
да шећер у грож ђу ври.
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Зри, зри, зри,
свирач и чудн и смо ми,
уз наш у свирк у све зри,
трњина, куп ина и ти,
јуначе зелен и.
Зри, зри, зри,
кад зас вирамо ми,
уз твој зелен и бок,
у селу свако зна
да ће кроз дан, кроз два,
твој млечн и узврет и сок.
И догод ило се чудо. Оно што није могла врел а сунчева светлост, ни блага
месеч ина, успел и су зрик авц и. Већ сут рад ан је 11стао кук уруз11 скид ат и са чел а
зелене кап уљаче, свилена брад а му се спаруш ил а а зрна пос тал а тврд а као кре
мен и као дук ат жута.
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у сусрет1 пролећу

У

,брестовом жбун у на проп ланк у живеле три скромне травчице: о свом оделу
,нис у се2 брин уле, ишле су голуж драве као једнод невн и птић. Жбун није
био много прос тран, али за њих је био довољан, зас трт сувим лиш ћем и пок ри
вен сметом снега. Понек ад је у жбун ушла и понек а бубиц а, однек уд из зем ље,
кад хладноћа мало поп усти. Понекад је улетао унут ра који врабац, или се врана
спуштал а на оближ њу гранч иц у.
Једног јут ра, 3 пробуд ивш и се рано,4 стале су причат и шта је која сањал а.
– Сањ ал а сам како сам зат ворен а у некој малој кут ијиц и, мањ ој од сваке
буве и мрава. Тамо ми је било много теш ко, нисам прос то могла дисат и. Најед
ном, 5 сањам,6 нек а дивна птица златн их крил а дође и отвори кут ију у којој сам
бил а зат ворена и стави ми7 руж ичас ту огрл иц у око врата!
– Ах, то није ниш та према мом сну 8 – рече друга травч ица. – Ја сам сањал а
да су ми нарас ла модра крил а и да сам целу ноћ летел а.
– Мој сан је најлепш и 9 – рече трећа травк а. – Мен и је у сну слетел а звезда
на главу.
У тај час улете нек и врабац унут ра и викн у:
– Шта сте се увук ли10 у тај жбун! Зар не знате да ће кроз који час пролеће
проћ и кроз наш у шум у?11 Пож урите у сус рет12 пролећу.
– Лако је теби13 – рекоше оне14 – ти си обу чен, а како ћемо ми овако голу
ждраве ићи.
Врабац прште у смех:
– Вама цветовима није ник ад дос та нак ита. Једна има звезду на челу, друга
има крил а, трећа руж ичас ту огрл иц у, па се опет жал ите да сте необучене.
Травке на ове реч и брзо поглед аше једна друг у15 и збиљ а видеше да им се
сан обис тин ио, па пођоше с врапцем у сус рет16 пролећу.
Са свих страна шуме ишле су поворке цвећа, трава, лис това, буба и птиц а
да дочек ај у прол еће. Три травк е се измеш аше са остал им а. Баш пок рај њих
ишла је чета буба под црвен им оклоп има. Уз пут17 им се придруж и и нека разго
ворна пчел а:
– Хеј, причек ајте! Жељна сам да вид им који цвет! – довикн у им она.
Са другог краја шуме зазуја оса пакос но:
– Прич увајте се вас три те медене сап утн ице.
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Мало даље крај поток а сретоше висок у травк у са жутозелен им шеш иром.
Својом вис ином надмаш ил а све остале траве, које су хитале у сус рет18 пролећу.
Стиже их и вет рић јуж њак. Он је јах ао на невид љивом коњу, шибај ућ и га
врбовим прутом.
Дођоше тако до широког пута и поређаше се сви да чек ају пролеће. Прође
дуго времена, а пролеће никако да се јави. Онда ветар, ројеви буба, пчел а, птица
одоше низ пут да га сретн у.
Кад наједном са дна стазе указа се пролеће у зеленом раскош ном огртач у,
нач ињеном од безброј зелен их лис тића. Ноге су му биле сребрне као водопад,
на глави је имало19 калпак зак ићен бел им обл ачком,20 а у наручју је нос ило сно
пове зракова.
– Живело пролеће! – повик аше хиљаде грл а...
Пролеће се задовољно смеш ило, па углед авш и пањ крај пута, 21 пос у га зе
лен илом и седе на њега да се мало одмори. А из гом иле се стадоше изд вајат и
појед ине травч ице, бубе и птице и прил азит и пролећу, да се с њим упознају.22
Прво приђе она висок а травк а и рече:
– Зар си ме заборавило, мило пролеће! Ја сам кук урек, твој верн и вес ник.
И ове год ине сам ја први јавио да ћеш ускоро доћ и.
– Буд и увек свеж, и млад и висок! – благос лови га пролеће.
За кук уреком прис туп и ветар јуж њак и заг рл и пролеће, говорећ и му:
– Ја сам ти утро пут, рашч ис тио сам сметове снеж не са стаза, одв ук ао лед
са поток а.
– Нек а ти руке увек буду вредне и топ ле, – благос лови га пролеће.
Тад а му лас та паде на раме и зац врк ута:
– Нико ти није верн ији од мене. Чим чујем да ћеш скоро у наше крајеве, ја
појурим с југа, да те прва поздравим.
– Нек а ти срце увек буде верно23 – и њу благос лови пролеће.
Наједном паж њу пролећа привукоше модра крил а једне од трију травч ица,
и упита:
– А ко је оно тамо, крај бусена?
– Нек а бези мена травк а – одговори пакос но24 оса.
– То је травч ица што живи у брес товом жбун у, са своје две другарице. Она
је врло стид љива и не сме да ти приђе25 – рече врабац.
Али кад је пролеће позва, травк а модрих крил а приђе ближе.
– Зваћеш се одсад 26 љубич ица 27 – крс ти је пролеће.
Тад му приђоше њене две другарице, а 28пролеће ону травк у28 са звез дом
на глави назва јагорчевином, а ону друг у, руж ичас тог оковратн ик а, вис ибабом.
Некол ико околн их прут ић а му се пок лон ише потом до зем ље, и 29 оно их
пом илова, те одмах пос тадоше зелен и.
Најзад, кад се добро одморило у тој шум и, пролеће се диже да иде. Птице
се под игоше у зрак над његовом главом и запеваше све у глас нек у познат у про
лећн у химн у. Пчеле, осе и бубице пођоше да га исп рате, зујећ и тихо.
А вис ибаба, јагорчевина и љубич иц а мах ах у му са бусена, док није за брег
замак ло. Пос ле одоше на проп ланак у шетњу.
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Три јагоде

П

ођу три румене сес трице јагоде у шетњу. Узме свак а троперн и зелен и сун
цобран, и упуте се у смех у поред шумс ке стазе. Лис нат им сунцобраном
скривале су своје слатко лице од прол азник а, јер им је било познато да деца во
ле да их једу, а деце је у шум и увек било.
Кад су се род иле на једној буковој низбрд ици, биле су три бела цвета као три
снеж не звездице. Тад а су се друж иле с1 лепт ирима, хватале се с њима у коло и
играле, и нико није могао издалека разабрати њих од лептира. Још у то доба, док
су на глави имале те беле шешириће као и свако мало дете, оне су чеж њиво погле
дале низ стазиц у и желеле да се спусте на какав широк проп ланак да се поиг рају.
Сад су журиле, све румене од сунца, прок рад ајућ и се између жил а, камења
и високе шумс ке маховине. Уз пут2 их је шума глед ал а са див љењем. Птице су
прес тајале да певају и дошаптавале су једна другој:
– Гле, прол азе лепот ице, три јагоде.
А јагоде су умиљато провиривале на њих, иза својих троперних сунцобрана,
и смеш иле се.
Лепт ири су при њиховом прол аз у мах ал и крил има као мален им шарен им
зас тавама. Мрави су се брзо уређивал и у дуге чете и по војн ичк и их поздрав ља
ли. А изнад њихове главе летеле су стално три пчеле и свирале им као мал и му
зик ант и, да би им шетња бил а још пријатн ија. Јагоде су биле очаране овол иком
паж њом; оне нис у ни знале пре тога да су тако омиљене.
Наједном се на стази указа нек а девојч ица. Она се саг ињал а берућ и цвеће.
Већ је у руц и имал а пуно каранфил а и руменк ас тог лиш ћа с неког шибља. Али
као да јој то није било дос та, она је разг ртал а трав у паж љиво глед ај ућ и као да
је нешто изг убил а у њој.
Три сестрице се много уплашише, јер су знале, чим их угледа, да3 ће их убра
ти. Зато се оне још паж љивије сак рише иза својих сунцобрана.
Али девојч ица се попе на бреж уљак изнад стазе па стаде превртат и лист по
лист, травк у по травк у, и тако се чак дотаче и њихових лис нат их сунцобрана.4
Сес тре, видећ и да им прет и вел ик а опас ност, сак рише се брзо у сухе чаш ице
лањс ког жира, и тамо, као у некој чау ри, ћутах у уплашено.
Али се девојч иц и свидеше те сухе жирове капе, па поче да их скуп ља, да јој
буду лонц и, шољице и чаше за лутк у.
515

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Тек сад а је нас тал а права опас ност. Ни срце у зеца тако не дрхт и као што је
дрхтало њихово мало срце. Нис у више знале како да се крију.
Али у том час у зелена бог иња шуме пос ла им спас иоце. Спус тише се одне
куд три вел ик а, непозната им лепт ира која им шапн уше:
– Ми смо дош ли да вас спасемо. Зелена бог иња шуме нас је пос лал а. Изиђи
те брзо из жирових чаш ица и сед ите нам на крило.
Јагоде се много обрадоваше, изиђоше из својих мрк их кућ ица и свак а седе
на криоце по једном лепт иру, а они их под игоше високо изнад девојч ице, која у
чуду глед аше ову необичн у слик у.
Лепт ири су тихо одл азил и изнад шуме и јагоде су имале времена да пос ма
трај у свет испод себе. Видеше како се у дол ин и бел и село око крив уд аве реке,
како овце као живи крупн и цветови стоје по паш њац има; а највише их обрадо
ва кад спазише девојч иц у, од које им је прет ил а опас ност, како изл ази из шуме
туж на што није набрал а јагод а.
Утом 5 се лепт ири заус тав е 6 на најш ир ем лис ту једне стар е бук ве, где се
сунчал а малена бог иња шуме. Она је имал а на глави нек у сјајн у бубиц у и бил а
опасана сунчевим љубичас тим зраком. А бил а је тако румена као сес тре јагоде.
Кад а углед а спас иоце лепт ире са јагод ама, она се тол ико обрадова да им из за
хвалнос ти нац рта на крилу још по једн у дивн у шар у. Зат им пос ад и сес тре на
лист поред себе, радос на што их је спас ла од девојч ице.
Кад је већ било пред вече и јагоде се спрем иле7 да се врате кућ и, упита их
бог ињ а шта би највише желеле да им учин и. А оне све три у глас повик аше да
би желеле да порас ту као баштанс ке јагоде и да живе у неком сеос ком или град
ском врт у.
Бог ињ а их заис та одм ах прет вори у гос пођице баш тенс ке8 јагоде, али им
рече да остан у у шум и, јер у граду и селу има много деце, која би их појел а чим
их углед ају,9 и тако их на крил има лепт ира пос ла опет у шум у – само не смем да
кажем куд а, јер би деца брзо пот рчал а тамо, да их узберу.
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Три патуљка

Д

алеко негде у план ин и живел а је сиромаш на сеоска пород ица. Род итељи су
по цео дан орал и, копал и и жел и код другога, да би своју дец у исх ранил и. За
то време, деца, два мања1 дечак а, остајал а су код куће сама и играл а се. Њихове
игре нис у биле сличне играма варош ке деце. Ови мал ишан и су 2правил и свира
лице од врбова прућа, плел и котарице,2 правил и воден ице на поток у што је те
као поред куће. Понекад су зидал и кућице крај обале и крчил и стазе кроз жбуње.
Једног дана рано ујут ру, оду Стојан и Мил ан, тако су се звал а деца сељако
ва, на поток и почн у град ит и воден иц у. Прво нап равише бран у нагом ил авајућ и
камење и пес ак са муљем. Под слап што је пад ао са бране ставе подуж у мотк у
на чијој су сред ин и бил а лепезас то позабад ана мал а дрвца као паоц и 3 на точко
вима. Мотк у нас лоне на дрвене рач ве, забодене с обе стране реке. Тако је вод а,4
пад ај ућ и, 5 окретал а точак, и није га могла однет и. Овај пос ао био је готов тек
увече, и деца се врате кућ и, тек кад је увел ико пао мрак. Изјут ра рано отрче да
виде да ли воден ица и даље рад и. Кад имају шта видет и: на оном мес ту где су је
саг рад ил и,6 ничега нема. Поток само тече као што је и пре тек ао. Пот рче деца
низ воду да виде7 да се није точак гдегод зауставио, закачио за камен. Тако идућ и
низ воду,8 далеко наи ђу на своју воден иц у, стоји иста истоветна, само на сасвим
другом крају поток а.
Дец а прос то нис у могла да дођ у себи. Пок уш ај у да опет врат е точ ак на
старо мес то, али он се није дао изв ад ит и из рачав а као да је приков ан. Зато се
Мил ан и Стојан туж ни врате кућ и, чудећ и се9 шта 10ће то бит и10, али не мог ућ и
да се досете.
А ево шта се догод ило.
Крај сељакове куће у најг уш ћој шум и живел а су три пат уљк а: Седобрад и,
Црнобрад и и Риђобрад и. Док су 11деца правил а своју11 воден иц у,12 пат уљц и су
вирил и иза грана,13 и, чим су14 отиш ли кућ и, Седобрад и рече:
– Хајде да деч иј у воден иц у премес тимо на друго мес то. Могли бис мо на
њој браш но млет и.
Црнобрад и пат уљак прис таде одмах али Риђобрад и примет и:
– Прис тајем на то, само ако ноћ ас не буде месеч ине, јер ви знате: вид и ли
нас на злом пос лу ма које људс ко око, одмах ћу се ја прет ворит и у грумен злата.
Седобрад и у грумен сребра а Црнобрад и у грумен угља.
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Како те ноћ и није било месеч ине, пат уљц и слободно изиђу на рек у и пре
мес те деч ију15 воден иц у, удес ивш и је исто онако16 како су је деца бил а удес ил а,
па самељу на њој врећу браш на за сут рад ан.
Кроз некол ико дан а дец а нап рав е на обал и камен у малу кућу, оград е је
прућем, и кроз двориш те прос ек у стаз у ређ ај ућ и шљун ак до шљунк а. Увече,
кад су бил и готови,17 оду кућ и, јед ва чек ајућ и18 да опет иду на игру.
Али чим су деца отиш ла кућ и, пат уљц и, који су вирил и иза жбуна, изиђу на
обалу реке и кућ иц у пренес у далеко у шум у и сак риј ује међу жбуње. Како су
бил и врло мал и, мис лил и су да се сва тројица у њој нас тане.
Кад ујут ру деца дођу на обалу и виде да им нема кућ ице, стан у је траж ит и
по окол ин и. И збиља је нађу међу жбуњем, стоји иста онак ва како су је она са
зид ал а, и око ње исти плот и иста стаза од шљунк а. Пок ушају деца да је врате на
старо место, али се ни камен ни дрвце не даду с места маћи, као да су приковани.
Дец а се плач ућ и врат е кућ и и реше се да идућ и пут чув ај у страж у поред
своје рукот ворине, те да виде ко то пренос и на друго мес то19 оно што она на
мес те крај поток а. И тако, кад пос ле некол ико дана сазид ај у малу хлебарн иц у,
само час ком сврате кућ и, да би заварал а траг, и одмах опет крадом дођу да вре
бају лопове.
Тог вечера месеч ина је сијал а као дан и напољу се све видело. Видевш и ме
сеч ин у, 20 Риђобрад и 21 није исп рва хтео да иде у крађу, плашећ и се да га как во
људс ко око не опази, али га друга двојица наговоре:
– Сад дец а увел ико спавај у – рекоше они 22 – па можемо спокојно у крађу.
Видео си како је лепа мал а хлебарн ица, треба да је пренес мо крај кућ ице, па да
у њој печемо хлеб.
Тако и Риђобрад и 23 прис таде, те пођу у крађу. Али тек што су они почел и
да преносе хлебарн иц у, а деца их угледају, па се Риђобрад и24 прет вори у грумен
злата, Седобрад и у грумен сребра, и Црнобрад и у грумен угља.
Дец а све то благ о однес у кућ и и пос ле су са својим род ит ељим а жив ел а
спокојно и имал а чиме да се школују.
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Месечева шала

А

ко сте кагод гледали у месечево лице, могли сте видети какав је то лола и беспо
сличар,1 носи кап у накриво,2 увек је пијан и смеје се. Не брине се он много о
својој дуж нос ти да ноћу осветљава зем љу. Час оде иза облак а и нема га по пол а
сата. Час врло касно дође на посао, кад већ људ и поразбијају носеве3 у мрак у. Час
опет пож ури и сувише,4 сунце5 још није заш ло 6 а он се јави. И што је најгоре,7
има навик у да прави са људ има и живот ињама шале. Пушта некако нароч ито из
свога фењера светлост, да обичне ствари њоме обас јане постају или много стра
шне или много смеш не. А он се само кикоће с8 неба уживајућ и у својим шал ама.
Тако се пре некол ико дан а наш ал ио са зверим а на Мед ведн ик у. Видео је
како нек и мал и 9 зек а шета крај поток а дивећ и се месеч ин и. Месец онд а брзо,
да би га уплаш ио, тако бац и светлост из свог фењера на кладу крај поток а10 да
се она учин и као11 ловац у зеленој дол ам и,12 а околн и пањеви као пси који око
њега чуче. Суву гран у крај кладе прет вори у пуш ку, камен у сокол а.
Сиротом зец у се след и крв у жилама кад виде ловца13 крај потока па појури да
јави остал им зечевима да беже, док се ловац није пробуд ио. Скакао је све по три
метра, док није дошао до зечјег14 легла. Преп лашеним гласом им тада довикн у:
Зеч ић и, хит ра скок а,
да чујете тајн у.
С оне стране до поток а,
где је гус та трава,
нек и ловац спава
и о нама сања
испод гус тог грања.
Кад су чул и то зечеви, нагн у да беже куд који. Нек и појуре у поље,15 нек и се
сакрију у густе жбунове, нек и се упуте чак у друг у план ин у. Ниједан,16 наравно,
није хтео да чек а да се ловац пробуд и. Али што су више беж ал и, све више их је
страх хватао и уз пут17 су већ јавил и јазавц има:
Браћо наша, јазе,
беж ите у јам ице,
цел а шума зна

18
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да су ловца два
зас пал а19 у трави
где се поток плави.
Јазавц и нис у бил и много храбрији од њих и још страш није нак ите уз пут20
лис ицама прич у:
Лис ице, бис трице,
и добре и зле,
да чујете све:
у зеленој гори,
где поток жубори
и печ урк а зри
леже ловца три.
Пос ле овога је већ нас тал а права гуж ва 21 у шум и. Веверице су пол ако, ста
рај ућ и се да не шуш ну и не помере кој у гран у, пош ле низ пот ок да виде је ли
истина што су чуле, али им нек и заос тал и зец бежећ и довикн у:
Веверице, веверице,
ман ите се неверице,
беж ите у свет.
Крај поток а пет
злих ловаца спава,
у лов намерава.
Онд а су и оне нагле у бекс тво. У некој јарузи изненад а чуј у где најс тарији
вук,22 сав преп лашен,23 прича чопору друг их:
Браћо вуц и, по поруц и
дош ли сте на збор.
У шум и нам 24 крај поток а
спава страшан створ.
Браћо моја вуц и,
дуг и су му брц и,
брад а му је бел а,
у руц и му стрел а,
а 25пуш ка му25 љута
леж и украј пута.26
Кад су чул е да су се преп ал и и сам и вуц и, стан у прес как ат и све по дес ет
грана наједном. И тако се једној нога омакне те падне старом мед веду на леђа.
27
Он је тад а 27 баш шет ао сав блаж ен по мес еч ин и и хлад ио се граном бук ве,
јер му је још бил а 28 врућ ин а од дневне жег е. Он се страш но наљут и на вев е
риц у и хтед е је приг њеч ит и шапом, али му она реч е због чег а му је так о не
спретно пал а на леђа, те он29 заборави на њу и пот рча да јави новост мед вед има,
спот ич ућ и се, онако теж ак, свак и час о камењ е. Срећом срет е неког млађ ег
меду и заповед и:30
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Трч и, медо, не сед и,
нек а беже мед вед и,
ловаца се чета
на мед веде крете,
сви двоцевке носе,
и ловачк и рог.
31
Трч и, медо, не сед и,
свима јави то!31
Млад и мед вед одјури да однесе порук у, 32 а стари се пос ле некол ико часак а
тол ико задув а да мораде сес ти под дрво. Ноге су га од реу м ат изма болеле а у
плућ има га гуш ило, јер је зим и одлеж ао запаљење. Пошто је стар био и забора
ван, мож да би нек ако33 страш ну опас ност и заборавио, да нис у на све стране
око њега птице уплашено цврк утале:
У облаке беле
беж имо сад ми,
доле испод јеле
страшан ловац спи.
Спава ловац стари
у трави дубоко,
пси препел ичари
и још љут и соко.
Мож да би сирот и стари мед вед и умро од страх а и муке што не може и он
негде да побегне, да се тог час а није појавило месечево лолс ко лице иза јеле и
довикн уло му кикоћућ и се:
Хи-хи-хи,
шта им би!
То је шал а
само мал а:
нит и ловац пос тоји34
нит и пуш ка, нит и пси.
Јави ово свима ти.
Рек авш и то, 35 месец је побегао за облаке поневш и са36 собом и свој фењер, 37
а мед вед се нашао у мрак у. Другоме би се ноге од радости пресек ле, али су њем у
прорад иле, и јурио38 је да јави зверињу радос ну вест.
А кад се пред зор у све врат ил о у шум у и вид ел о умес то страш ног ловц а
крај поток а кладу обрас лу маховином, зак лело се да ће се освет ит и месец у због
прет рп љеног страх а. А то кад буде било, ја ћу вам39 исп ричат и.
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Три врапца

Ж

ивел а су три врапца у неком врт у. Дечац и, кад су прол азил и улицом, нис у
могли да их разл ик ују.
Али су сва три врапца, по природ и својој тврдоглава и бунтовна, хтел а по
што пото да се разл ик ују. Јед ан је тврд ио да му је кљун за пол а мил имет ра дуж и
него у остал их. Друг и је тврд ио да међу перјем око гуше има једно руменк ас то
влакно, што друга двојиц а нем ај у. Трећ и је говорио да му је срце веће него у
његових другова кол ико је вел ик а једна буба-мара.
Зато је свак и хтео своје засебно име и није признавао опш ти назив: врап
ци. Зато је свак и хтео по јед ан засебан џбун у врт у на ком остал а двојица не би
смел а цврк утат и ни пљен траж ит и. Зато су се вечно реповима, крил има и кљу
новима борил и.
Међут им дец а и друге тице и даље их звах у прос то врапц им а, или првом
давах у име трећег, а трећем име другог, не мог ућ и да увиде разл ик у, о којој су
те мале, свад љиве тице причале.
Јер, кад а би у врт од нек уд пало зрно, сва три су врапц а подједнако жудно
на зрно полетел а. Јер, кад а би кобац правио све мање и мање кругове над њи
хов им врт ом, сва тројиц а су се храбро заг рл ил а крил им а и тако нач ин ил а од
себе вел ик у страш ну тиц у. А, кад а би Бог у ведре дане позивао тице у небо, сва
три су се врапц а, и ако раз ним пут ев им а, сус рет ал а под истим облаком или
истом звездом.

525

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Ђаци

О

пет ме сруш ио, рече дечак оцу уплашено, али чинећ и се смео, не би ли га
одмах пом ирио са судбином.
Столар остави ренде, стресе са тезге сјајну спиралну струготину, па седе и про
мењеним гласом, окрећући очи праш љивом, зеленкастог стак ла прозору, упита:
– Како то опет, побог у? па огрубел им прс тима разави белу букову спиралу.
Рад ион ица мирисаше на дрво. Алат и се суморно сијах у као мирна јесења рек а.
– Како то, побог у? опет рече отац и овога пута се осмел и да поглед а у сина.
И дечак беше смел ији, јер је увребао слабост очеву.
– Не знам. Пог реш ио сам само једн у год ин у. Умес то пре Хрис та, казао сам
пос ле Хрис та.
– Зар се учи и нешто пре Хрис та?
– Све се учи. Више има пре Хрис та него пос ле.
– Па добро, ко је онд а Србијом влад ао?
– Није Срба тад ни било. Ти мис лиш само се о њим а учи. Сиг урно нис и
ник ад ни чуо о Асирц има, Мис ирц има, Вавилонц има, Фен ичан има, Хет има.
Стол ар као да осет и пош тов ањ е прем а свим тим, стран им имен им а. Он
миш љаше: „Да ми три јед ин ице да, не бих све то могао попамт ит и. Али хотећ и
да сач ува свој род итељс ки углед рече:
– Нис ам чуо о њима. Мен и то и не треба, већ сам стар. Оно што ми је тре
бало, то сам ја нау ч ио. А ти, сине, ако хоћеш да будеш гос под ин запн и. Заш то
да не нау ч иш ту историју, кад би тол ик а имена попамт ио?
Очев глас се колебао између строгос ти и благос ти.
– Па ето, пог реш ио. Ставио сам случајно плус пред ту год ин у, а требало је
мин ус. Мин ус, знаш, знач и да је пре Хрис та.
Дечак беше већ сас вим спокојан, трен утак, кога се плаш ио, беше прошао у
миру. Оцу се тад учин и да ће разговор, боље тећ и, ако руке запос ли, да ће тако
моћ и бит и строж ији. Дет иња га је сиг урност вређал а.
– А заш то да не ставиш мин ус? рече он тад изненадно строго, и заш уш ти
оштро рендетом по дас ци. – Ја се муч им и рад им по цел и боговетн и дан не би
ли те учин ио човеком. Љубиша комш ијин је сиг урно ставио мин ус.
Отац говораше у себи: „Па и јест теш ка школ а: кол ико само теш ких реч и.
И онд а нис у то само год ине пос ле Хрис та, већ и пре.
–
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________ Проза за децу објављена у периодичним публикацијама ________

– Кол ико, каж и ми, има тих год ина?
– Кол ико? Мисирска историја поч иње на пет хиљада год ина пре Христовог
рођења, а асирска на чет ири. И о њима бих знао лепо да причам, али он не да...
– Како не да?
– Не да тако. Хоће он да пита кратко што он хоће. Не пушта нас да причамо
од почетк а.
Уђе у рад ион иц у комш ија. Љубиш ин отац, рук у гаравих од гвож ђа, и хук
нувш и седе на сандук.
– Онај мој ник ако да поп рави јед ин ице. Само га, каже, професор прозове,
зад а, и вел и: рад и. Ни прс том да макне, да му помогне. Е, па знаш шта... „Иди
ми час ком зови Љубиш у“, прек иде се Љубиш ин отац, не желећ и по неком наго
ну, или по неком чуђењу, пред дететом да говори против професора. – Е, па знаш,
шта, брате, зато сам га и пос лао, да га нау ч и. А онај опет из франц ус ког, вел и,
хоће свак у реч. Е, па, брате, није ни то лако, ја не мог у нек ад да се сет им српс ке
реч и. И све, каже, хоће кроз нос? Па зар ти сви Франц узи говоре кроз нос? Тре
бало би то видет и, исп итат и, да нам дец у не муче.
Стол ар очигледно није био тол ико ратоборан. Осећ ао је више страхопо
штовање према школ и:
– Није то до проф ес ора. Знај у они шта рад е. Тол ик е су школ е нау ч ил и.
Уче, каж у, по шес наест год ина.
Ков ач, Љубиш ин отац, пом ис ли: „Сиг урно му син у поп равил и јед ин иц у
кад не да на њих“, и упита стол ара преко зевања:
– А како је овај твој, је ли се извуко?
– Он опет из историје. Није знао једн у год ин у. Тај професор опет неће да
пус ти да дете прича, већ зап итк ује оно што је теш ко. Учи их о нек им народ има
пре Христа и сам их је год ина око девет хиљада код та два народа. Ја не знам како
то. Ако само стот и део упамте, па много је.
– Много је. Ја кад увече читам наш у историју, тек само по која год ина иск р
сне међу словима као кукољ међ пшен ицом.
Кад уђоше дечац и, ковач стол аревог сина потапша топ ло по рамен у. Виде
ло се био му је мио, што није у успех у даље отерао од Љубише.
– Кад ти можеш рач ун и франц уски да нау ч иш, како да не можеш историју?
Деде, рец и ми, кад је бил а Косовс ка битк а?
– Ми то не учимо ове год ине. Не учимо нац ионалн у.
– Не учите о Косов у и Нем ањи? Како је то, то би требало извидет и. Ни о
Св. Сави не учите? А има ли их још много јед ин ице из историје?
– Има их дос та. Једнога је сруш ио само што је каз ао да пос ле Рамзес а III
дол ази Рамзес II, а тај ђак је мис лио да и фараон и иду нат раш ке као год ине.
– Како то год ине иду нат раш ке?
– Ви не знате зар да год ине пре Хрис та иду нат раш ке? А јед ан је, знате ли,
рек ао да је год ина Хрис товог рођењ а бил а нул ите год ине. Помешало му се са
математ иком.
– Како то, побог у, умеша се отац, да помеша Хрис та са рач уном?
– Па тако, ми сад учимо две врс те бројева; једне са плус, а друге са мин ус, и
у сред ин и је нул а. Зато је тај ђак помешао.
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________ Десанка Максимовић ________

– Требало би исп итат и заш то вас так вим бројевим а уче. А рец и ми, да ли
твој професор траж и да се франц ус ки изговара кроз нос?
– Траж и. Тако Франц узи говоре.
– Нисам мис лио, рече ковач стол ару, да су Франц узи тако туњав народ.
Дечац и су хтел и да искорис те овај трен утак њиховог разговора и траж ах у
нач ин да оду из рад ион ице. Немарно дођоше до врата, и тад Љубиша рече брзо:
„Идемо ми сад да учимо“, па не сачек авш и одговора, отрчаше низ улиц у.
Сут рад ан ујут ру дечац и су ишли парком предг рађа. Поред свих јед ин ица
лица им се сијал а нес таш ним, задовољс твом: разговарал и су о професорима.
– Имате ли ви данас Чич ин час? Каж у да се разболео, дивно би било, ако је
истина. Даје ли Чича код вас јед ин ице? питаше Љубиша.
– Даје, али он је силан човек. Фино нам објашњава. И правичан је: не цени по
јединицама. Да си краљев, даће ти јединицу. И мир је на његовом часу, не сме нико
да мрдне, одмах га прозове. Данас баш имамо његов час. Дај Боже, да се разболео.
– А знаш как о Дрм ал о код нас рад и: чим је нек о бољ е обу чен, одм ах га
строж ије цен и. Код њега ти збиљ а имај у царс тво они најс иром аш нији. Они,
каже, немају ни књига, ни топ ле собе. Њега код нас не воле богаташ и.
– А како он умирује?
– Он и не умирује. Каже, коме не треба, нек а и не пази. Ђац и причају да је
и он сиг урно био нем иран.
– Хајде да седнемо мало на клуп у, предлож и старији деч ак. Сад ће проћ и
гос под ин из франц ус ког. Свако јут ро иде са неком гос пођицом. Јед ан осмак
нам је причао, да му је то верен ица.
– Да ли ће дават и мање јед ин ица, кад се буде ожен ио? питаше Љубиша.
– То нема везе, Немац је ожењен, па их даје као кише; а Чича се није ни же
нио, па их и он даје. Нема то везе, понови петак знал ачк и и пок ровитељс ки, па
дод аде: „А знаш, ми га много више вол имо, од како се верио“.
– А ми нашег Разредн ик а цен имо много више од како се рас тавио од жене,
рече Љубиша понос ито.
Старији дечак потом упита зам иш љено:
– Је ли, да ли је когод код вас заљубљен?
– Нема тога код нас презриво рече Љубиша. А у вашем разреду?
– Код нас дирај у онога вел иког Миш ић а за једн у учен иц у из наше улице.
Каж у та има саме пет ице.
– Женс киње је глупо, али буба, рече Љубиша важ но. И чуо сам да код њих
пок лањају оцене. По женс ким школ ама влад а улаг ивање.
Пош то је гос под ин из франц ус ког прош ао без верен ице, деч ац и пођоше
разочарано за њим, ћутећ и и глед ајућ и паж љиво како гази, маше однегован им
рук ама, поздрав ља прол азнике.
– Пази, рече старији деч ак радос но као да је наш ао нов ац на стази, пази,
исцепан и му ђонови!
И стадоше обојиц а паж љиво да глед ај у, неће ли поново углед ат и округлу
руп у на ђон у.
– Кицош се најбоље код нас одева. Он нос и најлепше маш не, шапн у стари
ји дечак.
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________ Проза за децу објављена у периодичним публикацијама ________

– Који ти је то Кицош?
– Па Пет ровић, он и вама пред аје.
– А он, код нас њега зову Глумац. Њега смо ухват ил и у томе да никад не даје
јед ин ице, кад се лепо обу че. Рец и, да ли он код вас зак ид а?
– Баш он код нас пок лањ а. Али да ти кажем шта је бил о јуче. Ја ушао да
узмем мапе, оне биле случајно у професорс кој канцел арији, а он, Кицош, прича
како вол и сал ат у од цвек ле, а онај висок и, што предаје осмом, прича нешто како
му је стан скуп.
– Зар професори причају о томе? пита зач уђено Љубиша.
– Кажем ти. Јед ва ми је разред поверов ао. А је ли, преп адн у ли се код вас
професори, кад директор дође на час?
– Препадн у се, те још како. Чак се и Чича препадне.
– Горе је то њима, треба да знаш, него нама. Директор дол ази да вид и како
нас уче, дод аде поверљиво и тиш им гласом старији ђак.
Бил и су пред школом. Чича се журио пог урено, а очице му ипак скак утале
радознало са предмета на предмет. Франц уз га поздрави љубазно, али празно.
Онд а приђе нек и бези мен и профес ор, осмог разред а. За њим Пет ровић, или
Кицош, или Глумац прође мимо дечаке свеже избријан и мирисан.
Љубиша утрча у учион иц у и зат вори врата.
– Глумац мирише, рече друговима, неће бит и јед ин ица. Ура!
А старији дечак ушавш и у разред обазриво поглед а кроз врата на школс ки
сат. Пет до осам! Он се тад попе на катедру.
– Мир! Зак ун ите се да ме нећете одат и, па ћу вам нешто нац ртат и на табли.
– Кад мал а реп ублика петог разреда обећа да ће ћутат и, он нац рта на табли
ђон Франц узове ципеле, и врат и се на мес то.
Потом нас таде тиш ина. Мож да и кајањем исп уњена, али то би сваком гра
ђан ин у те мале државице било стидно признат и, и дечац и пол а са страхом, пол а
са радош ћу, чек ах у дол азак Франц узов.
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Мишко

З

а Мишка сва природа и све ствари живе једним нарочитим животом. За њега
се њихова душа још није скрил а, ни нек уд а побегла; он је слут и, чује, осећа у
свем у чега се такне погледом. А та душа ствари, за његове очи, трепери као не
ки рос ни ореол око свега. Ствари за њега иду, осећ ај у, гов оре, дел ај у, мењ ај у
садрж ин у, као да су прави нес талн и људ и. Миш кове очи још нис у отуп иле за
боје, ни његов слух за звукове у природ и. Он још први пут слуша жубор поток а
и вет ра, и разу ме их. Све около њега има његово чисто срце, његову необу здан у
нем ирн у машту, све говори његовим мал им, тек нау чен им говором.
Старинс ка пећ у углу његове собе прет вара се чес то у црно обу чен у жен у,
са којом он разговара радознало. Друг и пут она је војн ик у оклоп у, и чува стра
жу од нек ак вога непознатог неп ријатеља. А трећ и пут, кад ват ра у њој гори, пећ
је стара веш тиц а пламеног језик а. Цртеж старе мапе на зиду је увек огромн а
двог рба кам ил а и корача тихо кроз Сах ару. Разне пеге по зидовима, врат има и
поду прет варај у се у муш ице и пау кове. Пес ма скривеног попц а говори: „Чик
ме, Миш ко, нађи, – ват ра букће: „Пад а снег, пад а снег, – а металн и звук часов
ник а на зиду свак и дан говори неш то друго. Чес то тамо неу морно и лепо као
папагај часовн ик виче: „Држ и лопт у. Павле“. –
Пав ле је Миш ков друг. Седе у истој првој клуп и трећега разред а. Па и Па
вле није Миш ку увек оно што је. Њем у се учин и нек и пут као да је Пав лу уме
сто главе на рамен им а вел ик и бел и месец. А месец опет, за утех у Пав лу, лич и
Миш ку на добру, нас мејан у главу његовог другара. Вид и лепо, смеје се однек уд
са неба на њега, прис лања свој нос уз окно, кот рља се као лопта низ брдо, и на
јед анп ут упадне у јар уг у одак ле изв ире сеос ка рек а. А остал и друг ов и личе
Миш ку на неш то сас вим друго него што их вид и учитељ и род итељи: на врап
це, на веверице, на јагњ ад. Ива кметов му лич и на јаре, а тројиц а у пос ледњој
клуп и чине му се прави куч ић и, они са оштром њуш ком што кроз плот више
радос но него љуто лају на прол азнике.
Пошто је Миш ко попов син, сва су деца осећал а скоро обавезу да се играју
онога што он хоће. „Вид ите ли, ово, где стојимо, нек а буде ливад а. Ви ћете бит и
овце. Стева и ја смо куч ић и, а први ко наи ђе, биће вук. Онда ћемо ми лајат и, а ви
побегн ите у тор. А тор нек а буде кокошарн ик. – Друг и пут Миш ко је лопта, она
сеос ка од крпе, и кот рља се по сто пута низа стран у. А нек и пут он је ветар, док
су другови дрвеће, па их обара хуктећ и и јурећ и кроз двориште.
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Пут од Миш кове куће до школе предс тав ља пут кроз свет, кроз историј у,
кроз народне пес ме и све мог уће појмове његове нове душе. Одмах, кад се спу
сти из воћњак а, стоји на улас ку у шум у Старина Новак, полуос ушен и брест, и
нич ије очи до дет иње не би ту могле видет и људс ко биће. Стоји Старина Новак
и гледа где прол азе Турц и Лијевњан и поред сеоског потока, то јест сељац и нао
руж ан и срповима и косама. Мало ниже леж и Краљевић Марко под јелом зеле
ном, јед ан млад посечен храст леж и беспомоћно на својим окресан им гранама.
Оне за Миш ка предс тав љају Марков у дол ам у. Буздован је вод а однел а далеко,
чак у вир близу школе. Дечак га вид и кроз зелен и слој дубине како мирно леж и
окружен рибама и пуноглавцима. Модре, водом излокане плоче на по пута значе
развал ине град а Смедерева, а невин и мал и гуштери су акреп и понек ад, а поне
кад аждаје што се сунчај у на обал и горс ких језера. Пред самом школом стоји
Вук Кар аџ ић и држ и пер о у руц и. Гол оглав је, а умес то фес а стој и му нек а
огромн а тиц а црн их крил а на зат иљк у. Већ трећу јес ен виђа Миш ко тиц у на
Вуковој глави; ник ако да одлет и.
Дође зима и учитељ говори, како далеко на план ин и спавају у својим јазби
нама мед вед и, и веверице у шуп љин и дрва.
Онд а како испод снега у зем љи природ а већ спрем а пролеће, и, чим зим а
оде, нић и ће јагорчевине и вис ибабе; како тице јед ва чек ај у да се врате са југа.
А пећ у учион иц и букт и, и кроз прозор се вид и ливад а, сва као од бел их мал их
звез да, па мрт ва рек а, и преко реке шум а пок ривена тих им снегом. А Миш ко
мис ли: „Тамо су мед вед и, ићи ћу само до врат а од пећ ине, да их вид им како
спавају.“ А онд а каже смерно учитељу: „Мол им вас, гос под ине, да пијем воде.“
Прође јед ан сат, па друг и, па трећ и, а Миш ко пије воде. То јест он иде прво
лагано, лагано, кроз ходн ик, двориштем, и онд а јурне у трк, кад је сиг уран да га
нич ије очи не прате. Пред њим се укаже залеђена рек а. Испод беле, зрак ас то
залеђене коре чује се душа поток а жубори. Миш ко мис ли рибе међу собом раз
гов арај у како да побегн у, и узме оштар камен, да њиме нап рави врата на леду
заробљеницама; али њих нема никако да се појаве. Тада Мишко мис ли да је река
мож да од зиме умрл а и рибе да су у њој пом рле. А преко реке блиста се шума, по
врх у бел а, а у подножју се плави као небо. А све мирише на зим у, на снег, на нек у
непојамн у лепот у. И Миш ко иде све даље. „Како чудно шума ћут и“, мис ли он,
„мора да мед вед и негде у близин и спавај у.“ Он гази по целц у, завирује уст реп
тал а срца у пукот ине трул их стабал а, наг иње се над јаруг у. Нема мед вед а, нема
вев ериц а. Онд а бар да вид и шта је са вис ибабам а, да ли је истин а, како каже
учитељ, да се нал азе негде спремне да никн у. И таман већ пром рз лим шак ама
хоће да разг рће снег, а чује вик у; траже га. Учитељ пошао са штапом и школским
момком у потеру.
Пролеће. Прозори на учион иц и отворен и. Улази широк им млазевима не
бо, мирис зем ље и прве траве; а сунце се игра на Миш ковим прс тима. Учитељ
прич а како су бубе изм ил ил е из зем ље, како су се мрав и ужурбал и у својим
подз емн им ходн иц им а, како ће од нек уд преко пот ок а доћ и тице. И Миш ко
опет ожедн и. Опет иде тихо ходн иком, двориштем, па се отисне у трк, кад угле
да оживел и поток. Седне на камен и гледа како преко шљунка поток глатко тече,
милује округло бело камење, дрхти некако у свом току, згусне се у сребро, набира
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се као крљушт у рибе и прел ива разнобојно. „Од чега ли се поток прави“, мис ли
Миш ко, и шта то говори? Како ли се пиш у та слова што их он говори?“ Над по
током се нагле врбе. Миш ко их глед а, глед а и наједном му се учин и као да су то
неке жене, праље, загазиле у воду до колена, и тако мало задремале. Потом опа
зи преко поток а оборено сухо дрво, леж и као нек а огромна стонога. Он верује
да је оно стонога и да ће сад на њега, па скрене очи опет на поток, да би се охра
брио. И најед анп ут лице неког белутк а поче на Миш ка да се смеје грохотом.
Право неко деч ије лице: образи глатк и, зуби бел и, два вел ика смеђа ока и носић
црвен. И све тако поче да се прет вара у људс ка бића: вел ик а стена пок рај воде
прик аз ује му се као његов учитељ, нам рш тен сед и за столом и глед а га строго
преко наочара. И Миш ко брже пође даље уз воду. На дну једног вира оглед а се
облак. „Како је облак леп, кад је у вод и, лепш и је него на небу“, мис ли Миш ко и
наг иње се жедно над вир. И тако му чудно буде: не може да разу ме на који се то
нач ин нап рави слик а облак а у вод и. И дође Миш ку нек ако болно од тога нера
зум љивог, прит ис кују га сузе у грлу.
На дес ној стран и је ливад а, зелена, без и једне жуте или црвене пеге цвета.
Миш ку се чин и као да је ливад а Рус ија, о којој му је отац јуче говорио. И крене
се тако у Рус иј у. Чудно му је само где су варош и, сел а, реке. Наједном опази
збиља варош: вел ик и мравињак баш усред саме Рус ије. И почне дете да слуша
неће ли чут и шта говоре ти мал и људ и, мрави. Кад на самом врх у Рус ије леж и
лав, има вел ик у грив у, ноге предње ставио под браду паралелно, и маше, лупк а
репом. Пол ако, да га лав не опази, пође му Миш ко ближе. Како је само страшан
тај лав: грива му је зелена, зуби црн и, реп огроман.
Опет Миш ка траже; опет је каж њен цело по подне стајањем. Али њем у није
жао. Он тад а боље вид и кроз прозор. Њиве и ливаде ниж у се пред његовим по
гледом као широко море. Дечак их преброд и очима у час у, и паж ња му се зауста
вља далеко негде на крајњем вид ик у. Тамо му се увек чин и да вид и крст на ком је
Христос распет. И један бео анђео – мал и облак – често лебд и над крстом. Десно
стоји Пил ат обу чен у зелено грање, и час држ и мач, час вел ик и учитељев прут у
руц и. Пред крај дана вид и дечак Хрис та где васк рсава, узлеће на небо у обл ик у
тице, док дивна светлост зал азећег сунца сја раскош но око њега. А учитељ за то
време прича о нечем у, и пита Миш ка да понови, али он не уме.
Кроз две три год ине, а мож да и ран ије, Миш ко ће сиг урно знат и све о чем у
учитељи говоре, неће морат и да стоји, неће желет и да беж и са часова; али тад а
ће ливад а бит и ливад а, побећ и ће Старина Новак из шуме, а мес то њега остаће
стари брест, устаће Краљевић Марко са зелене доламе. Знаће тада Мишко да ме
двед и не спавају у шум и родног краја, и да рек а од зиме не може умрет и. Знаће
тад како се град и слика облака у вод и, и да нема тих слова којима се може жубор
воде исп ис ат и. Спаш ће златн и ореол пое зије са ствари. И мож да кад а прође
једном родн им крајем покрај брега, где је видео Хрис та како ускрсава, окружен
небес ком светлош ћу, душа ће му бит и пуна сумње и зап лак аће болно.
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Школска слава

У

,тој школ и светковина кнежевића и свештен ик а Саве бил а је најлепш и пра
,зник. Напољу је вејао снег, а учитељице су мирисале на борову шум у, и све
је певало родољубљем као потајне попевке поробљен их.
Некол ико недеља пре свечанос ти учитељ стане да мери ђачке гласове; али
са тим је ишло теш ко. Деца су, одрас ла на њиви и у шум и, смат рал а да ко најви
ше викне, има најбољи глас. Лиш ца се зац рвене, жиле се на вратовима укаж у и
прозори вел ике учион ице трес у се. У дец и се појави суревњивост.
– Мол им вас, гос под ине, ја ћу боље. Он кмеч и као јаре, – прозбори зајап у
рен дечак и изађе из клупе.
Узалуд учитељ објаш њава, да не ваља вик ат и, опет се јави друг и дечак и са
презирањем каже:
– Мол им вас, гос под ине, и он канд а није хлеба јео.
Учитељ се смеш и и даје му знак да почне. И кад дечак изус ти своје још про
зрачно: а, које ће се кроз само још некол ико год ин а згус нут и до правог бас а,
као да нек а силна лепеза замаше негде близ у учитељевог лиц а, и слик а Светог
Саве чис то се зан ише на зиду. И док учитељ маше рук ама као крил има дај ућ и
такт, све су очи упрте у икон у. Дец и се свид и свечево лице и његова на благо
слов дигн ута рук а.
Сваке год ине по 30 нових дечак а задовољно и радознало глед а по тој учио
ниц и. Глед а по широк им као врат а вел ик им проз орим а; зав ир ује у даш чан и
под лупк ај ућ и ногом, да се опет нек ако увери да ли је од дрвета; најз ад им се
очи заус таве на икон и. Исп рва виде чис то само неко шарен ило, па пос ле угле
дај у неког човек а. Ник ако са њега не мог у очиј у да скин у. Боље је обу чен него
сеос ки поп на Уск рс. И дечац и би упитал и штогод о њем у, а учитељ рекне:
– А ова слик а више мене је слик а Светог Саве.
И онд а почне да им прича његов живот. Дец а слушај у жедно. Нек а заден у
шаке за уши ко кад на њиви слушај у глас с другог брд а; нек а отворе уста; нек а
подбоче браду двема ситн им пес ницама, нек а нагн у главу и нас лоне образ себи
на раме као дрем љиви ћурић и. Прич а је чудес но леп а. Учитељ каже да је пре
некол ико стот ина год ина баш по њином дворишту мож да ишао кнежевић Сава
са својом браћом. Тад а је сиг урно свугде туд а бил а гус та шума. Слушај у дец а.
Јав љају се прве боре, мале плитке боре између обрва или преко чел а. Обрве се
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диж у и спуш тају. Неко због претераног напора громко зевне, устане нехот ице
у клуп и. Неко изг уби кон ац приче и вид и само како се учит ељ ев е очи чудно
светле, како је обл ивено осмехом, како диже чес то свој у белу рук у. Тад а дође
мес то у прич и како је Светог Саву Турч ин спал ио, и са два три краја учион ице
зач ује се глас ан, потп уно деч ији плач. Осећ ање беспомоћне туге, и нечег те
шког и нејас ног, овлад а душом и не може да се издрж и. Жалос није је и од прича
о чобан ин у кога су вуц и појел и, што се поред оваца чес то приповед а.
Тако деца јед ва чекају кад ће доћи прва слава Светог Саве. Све им се чини да
ће Свет и Сава тога дана оживет и, сић и из свога златног оквира међу њих. И сви
хоће да учес твују у спремању за тај догађај. Зан им љивије од учења слова учин и
се учење дек ламац ија и песама.
У нас илном учењу мелод ије изг уби се прави смисао пес ме. Ритам мелод ије
усам и тако појед ине сасвим бесмис лене слогове, и враћајућ и се кућ и деца певу
ше: „Уск ли-книмо сљубављу“ и никако не мог у да се досете шта ли је то: Уск лик
нимо. Друг и почн у са сред ине: „...нувој-нике гдезе-лене-берел аво-рике..“ и још
мање им је јас но шта су то рике, јед ино им је јас но да: Срби иду радо у војн ике.
Па дође дан кад се бира ко је најбоље нау ч ио дек ламац ију. То је мож да нај
теж и час учитељев у целој год ин и, јер сва дец а подједнако нау че. Свак и мал и
шан стане мирно као да је дош ао на стрељ ање и изговори пес му без пред ах а.
Чује се само једнол ико дизање и спуштање гласа, док га негде изненадно не не
стане, као да у јам у упадне. А кад учитељ пок уш а да их ослобод и, изађе дете
најс лободн ије од свих, стане једном ногом нап ред као кад се игра орâ и све што
се у пес ми збива прик азује рук ама, очима, ногама челом, брадом, цел им својим
ситн им бићем. И мад а је то тако на први изглед једнол ико, учитељ тачно вид и
међу дечац има који ће остат и над плугом, који ће пос тат и сеос ки попа, учитељ,
школски одборник, општински писар, жесток и пол итичк и говорник. Вид и лепо
коме је суђено да остане на зелен им бреговима свога завичаја, а коме да се спу
сти до праш љивих градс ких улица.
А дан уочи прос лаве најлепш и је. Учитељ вад и из вел ик их плавих ормана
слике и веша их по зидовим а, а ђац и му пом аж у. Пред деч ијим очаран им очи
ма укаж у се на жутом сах арс ком пес ку вел ике шарене змије. Око стабла пра
шумс ког дрвета увија се страш ни змијс ки цар и глед а право у учион иц у првог
разред а, и у исти мах у свако дете. Оранг утан и друг и мајм ун и почн у скак ат и
по дрв ећу. Кам ил е се упут е преко дал ек их пус тињ а. Бел и мед вед и стоје на
огромн им сантам а лед а, окружен и веч итом зимом. Седе пап агаји уображено
на пос тољима од дрвета. Шарене се ситн и кол ибри да ти очи засен у. Иск уп ил и
се Црнц и око ватара и пок аз уј у блис таве беле зубе. У даљин и виде се слонови
како лењо стоје под дрвећем широкога лис та. С другог краја дворане китови се
помаљају из воде, а пок рај њих све друге разне рибе трепере у зелен илу морс ке
воде. Као да је изненадно Нојева лађа пристал а у школски врт и све врсте живих
бић а на кугли зем љиној пој урил е међу дец у. О, како је то био вел ик и богат и
празник за њихову душ у и њихове очи.
Око подне прис пеј у чет вртац и са пун им наручјем боровине и вење. Про
спу се зелене иглице по поду, исп ун и мирис шуме целу школу. Напољу снег веје,
а дец и је тако добро топ ло, као да су крај свога огњишта, а још и боље.
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Вел ик и венц и окруже икон у и теш ко падн у низ сва чет ири зид а, и већ буде
предвечерје, па учитељ тад а рекне:
– Сут ра се чисто обуците, па рано дођите са својим род итељима. И они ваља
да дођу и виде шта знате.
Сут рад ан буде у школ и пуна дворана гос тију. Учитељ разговара са ђачк им
род итељима:
– Ето, онак ве ти живот иње живе по Африц и. Служе тамо место коња и врло
су издрж љиве.
Сељац и се стан у расп ит иват и:
– Би ли се, побог у, могле да запате и код нас? Волео бих имат и једн у кам илу
него десет коња.
– Не може, објаш њава учитељ, и живот иња ти је као и човек: најбоље јој је
у крају где се створил а.
– Право вел иш, повиче нек и забрђан ин, ја не бих могао живет и у Голој Гла
ви па да ми плат иш.
А деца мис ле: „Их, како оно бабо сме да разговара са гос под ином, па се још
и смеје. Боже мој шта ли га оно мајк а пита сад!
Па пос ле дугог црк веног обред а дође ђачк и концерат. Ник ад лепшег тре
нутк а немај у род итељи. Слатко је, истина, и то заповед ит и дечак у да упрегне
волове, да помогне товарит и сено, да иде по дрва, али је све то мало према час у,
кад дете проговори нек им чудн им гос подс ким језиком, у исти мах и јас ним и
нејас ним: „Ко удара тако позно, у дубин и ноћног мира...“
Сви занеме и побож но слуш ај у дек лам ац ије као црк вен у проповед, а кад
наи ђе мес то: „Гори, гори, свеш тен иче, то си од нас зас луж ио, што си рај у про
свет ио“, сви сељац и чис то хукн у, а жене отиру сузе. И није им много ни по три
пута да чују исту пес му.
Узбуђење дос тигне врх унац, кад почн у пес ме родољубиве. Ни овде се баш
не појме доб ро све реч и сем оних прв их: „Пад ајт е, браћо, плин’те у крв и...“.
Остало се изг уби у мирис у вење и тамњана, у сузама, али сељаци то доп уне сами
у својој душ и. Разу меју они добро: треба једном негде пог ин ут и за отаџбин у, и
они су готови да пог ин у. Има ли већег часа у човеч ијој душ и од тог, кад је готов
да да живот за нешто што није он сам? А сељаци у том селу пош ли би сви листом,
кроз дубок и јан уарс ки цел ац, да оставе животе тако негде, где је: „Бос на поно
сна спус тил а главу, па рон и сузе у мутн у Саву“.
Пос ле прос лаве разиђу се опет сељац и, свак и у своје село, по сиромаш ним
зем љом набијен им собицама, по димом заг ушен им зимс ким одајама. Неко ка
шљуца уз залеђен и школс ки поток, док се не испне до оближ њих пош ум љен их
бреж уљ ак а. Неко познат им преч иц ам а око црк ве хита у дол ин у Рабас а. Неко
прође цело Посово, док не углед а свој дом са мал им дрвен им капц има.
Једн и усп ут мис ле: „Како то да Карађорђе дозвол и да спале Светог Сав у?
Да ли није знао, да ли није могао за времена да стигне...“ Друг и глас но говори а
шума под снегом враћа реч и: „Да је једном да се и та Босна ослобод и, да се Шва
бо више не шири...“ А понек и, прис певш и кућ и, сањари крај загорелог пања: Не
би ли се кам иле могле да запате у Бабиној Луц и?
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Ветар из школског врта

Т

аман је чича Спасоје изрибао учион иц у, и, широм отворивш и врата да се
пôд суш и, уморан изашао, било је већ пред вече. На златном небу шума се
чин ил а још црња и хлад ан је поветарац улетао кроз прозоре, из школс ког врта.
Он се саг ибао чак до под а као как ва вредна домаћ ица и својим хит рим рук ама
га суш ио, подвлач ио се под клупе и тамо брисао барице које је чича Спасоје не
хатно заобишао. Једн им замахом суве невид љиве крпе, кој у је нос ио у рук ама
осуш ио је бриж љиво опран у таблу и скин уо праш ин у са клупа и високе пећ и,
јер ју је чича заборавио скин ут и. Ветар беше скоро љут због тол ике чич ине не
бриж љивос ти, и гунђаше:
– Сут ра су исп ит и, треба све да буде у реду, а он је као и увек лењивац!
А при том ветар хукн у заморено и седе на сто.
На ову вет ров у примедбу повик аше у глас све школс ке клупе (оне су се и
саме од дугог дружења с децом нау ч иле виц и):
– Шта хоћете ви, гос под ине вет ре! Ваљд а да нам чича ребра полом и, и ски
не кож у с лица, стално нас брис кајућ и. Срећа што није свак и дан исп ит, иначе
нас одавно не би било на овом свет у.
– Како, – зас меја се звонко мирис ни вечерњи вет ар, – ви више вол ит е да
огрезнете у праш ин и, него да се умијете свак и дан.
Дос та нам је што нас дец а тару свак и дан својим рук авима, још нам треба
ваљд а да нас чича риба или да нас ти мазиш својим перуш кама!
Вет ар, кој и беш е свој ев ољн о дош ао да дов рш и уређ ив ањ е учио н иц е за
исп ит, нађе се врло увређен, диже се са стол а и јурн у кроз први отворен про
зор говорећ и:
– Луд сам био и што сам дол азио овде а чек ају ме тол ик и пос лови. Морамо
вечерас помоћ и лип ам а да се расц вет ај у, оне ме нес трп љиво чек ај у. Треба за
време исп ита да дец и лепо мириш у.
Овај ветар се био род ио и одрастао у школском врт у, па му је брига око ђака
бил а преча него остале бриге, које тиште његов род.
У јесен кад се ђац и купе весело са свих страна у школс ко двориш те, он их
дочек а отрес ај ућ и зреле јаб уке пред њихове ноге. Дец а и не слуте да то чин и
добри поветарац из школс ког врта, она мис ле да јабуке случајно опад ај у у њи
хово крило.
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Када мал и прваци из далек их села забораве стазу која вод и до школе и почн у
беспомоћно на раск рш ћу плак ат и, ветар брзо дот рч и, узме их за рук у, да они
то и не примете, и доведе их до самог школс ког прага.
С прол ећ а, кад а учит ељ почне да отвара проз оре учион иц а, вет ар стане
брзо развијат и лиш ће баш тенс ког дрвећа, да би ђац и имал и зелен ил а и хладо
вине. Стане отварат и крун ице дрв ећ а да би мирис исп ун ио целу школу. При
овоме ветар је особито весео, јер то и јес те његов прави пос ао. Он тад а позове
и остал е своје другов е, па за некол ико дан а развиј у целу околн у шум у. Ђац и
глед ајућ и како шума бива све зелен ија и не слуте да је у зелен ило облач и њихов
невид љиви пријатељ ветар.
Дес и се да ђац и за време жег е на час у прид рем ај у и учит ељ узалуд обја
шњав а како се множ и разломак разломком, они га ник ако не схватај у. Тад ве
тар, уђе тихо кроз прозор и замаше некол ико пута око њиховог чел а, те им се
паж ња одмах пробуд и. А кад и ово не вред и, кад је жега одвећ вел ик а, он одјури
хит ро иза шуме и дог на отуд као стадо оваца некол ико крупн их облак а, те ки
шица падне бар у окол ин и школе и ђац и се сви одмах разведре.
А у јесен међут им, ако више дана киша не престане и у учион иц и се смркне
чак и око подне, ветар се брзо као стрел а дигне из врта у небо над школом и сна
жним замахом крил а разг рне зас тор облак а, те се на небу укаже вел ик и плави
прозор баш изнад сам их школс ких прозора.
Ветар тол ико вол и ђаке да нек ад чин и и неке недозвољене ствари. Кад на
пример неко дете не зна лекц иј у, он се прик раде брзо до њега, па преврне ли
стове на књизи где та лекц ија стоји, и оно крадом проч ита. Срећом те је ветар
невид љив, и учитељ не може да га ухват и и казни.
Он сад пред исп ит имао је збиља много пос ла. Пошто је пос уш ио учион иц у
отишао је да расц вета липе. Ујут ру рано куцн уо је три пут на прозор сваком де
тет у, да не би зак ас нило за школу. Под игао се у небо и замол ио облаке да мало
зак лоне сунце, те да не би сувише жегло. А довео је чет у поветарац а да стоје
спремн и у врт у, па ако буде вел ика врућ ина да прођу с времена на време између
ђачк их клупа.
Најзад је ушао у учион иц у да вид и да школс ке клупе не вич у, што су имале
обичај. Оне су се заиста од раног јут ра свађале око тога: који ће ђаци боље знати
најбоље на исп ит у. Свак а је тврд ил а да најбоље знају они што у њој седе.
– Све сте у прав у, – заш умори снаж но ветар, не би ли их изм ирио. – Али
сад ћут ите, кроз који часак доћ и ће учитељ и ђац и.
Ветар се намес ти на пећ, да отуд боље вид и коме треба помоћ и.
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Сребрна јелка
– Саша Црни –

Н

ад шумском пољаном вио се снег. Круж иле су пах уљице као рој бел их пчела
пок ривајућ и бел им огртачем жбунове. Ваздушас то и лако тал ас ас тим ва
ловима пад ао је крај ног у ћутљивих пром рз лих бреза.
Месец је сијао широком светлош ћу. Вис ио је на небу као тањир премазан
фосфором, осветљавајућ и плавим фењером све шумс ке кутове, оголел а мес та и
јаруге.
На гипкој павит и заш ушташе крил а:
– Га! Има ли кога у шум и?
– Има! – пис ну веверица са храс та. – А шта хоћеш?
– Досадно ми! – гакн у врана. – Позови још неке зверове. Хајд’ нешто да изми
слимо.
Веверица је мајстор у звиж дању. Звизнула је тако, да се целом пољаном разле
гло. Хоћеш ли још? Мог у још!
Као зелени свећњаци се засијале у жбуњу вучије очи. Јеж, сав зад ихан – од те
зад их аности увек пат и, а и снег је пуст, – појави се на пољан и. Слетеше са честе
најежен и врапц и: крај стога а поред шумс ке страж аре имал и су они свој клуб.
Наже се с гранчице дугорепа сврака. Изгњури из вење зец, усп рави се и заж вака
губицама. Лис ица као на скијама, лагано прис тупај ућ и и гипко извивш и реп,
изиђе из љубичасте сенке на блистави дијамантски снег. – Повел ико друштво.
– Дак ле шта ћемо? – упита веверица, главом доле, рашеп уривш и се на хра
стовој кори.
– Га! – вран а стрес е са темен а снег. – Бил а сам у варош и. Вес ело је тамо!
Свет иљке светле. У свакој кућ и јелк а. Сјај, шарен ило, златне лопт ице... Деца се
около играј у. А ми овде, као сове, по шумс ким угловима сед имо. Хајде и ми да
нап равимо јелк у!
Зау рл аше зверови, зап ишташе птице. Јако им се свидел а ова идеја.
– А како ћемо? – пром ук лим гласом упита јеж. – Ја сам такође нек ад живео
код људ и: они имају свећ ице, играчке, траке. А ми немамо ништа.
Он сиромашак ништа није могао да изм ис ли.
– Шта ће нам свећ ице, бод љик ави муфе! – викн у веверица.
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Намес тићемо леден ице, а месец ће их осветљават и.
– Га! – гакн у врана.
– А ја ћу донет и рибиц а, – умиљ ато запев а лис иц а. – Доле на пробијеном
леду стрч и мреж а, ја ћу је заједно са рибиц ам а донет и. Јер су оне као од сре
бра... Саме ће се сијат и, па ће још и играт и!
– Га! – зах вал и се врана.
– Кил-кил-кил... – сврак а слет и на доњу гранч иц у и раш ири реп. – А ја
имам дуп љу у којој чувам гвоздене стварч ице, сребрн у цед ил иц у и стак ленце
та од лус тера. То сам још пролетос из варош и довук ла...
– Слушајте! Квик! – шкљоцн у веверица. – Ја имам орах а.
– А чиме ћеш их облеп ит и? – упита јеж.
– Ћут и ти, муфе! Спус тићу их у воду, изв ад ићу, они ће се сребрном кори
цом превућ и... И пос таће као сребрн и.
– Ах! – пис ну зец. – Ми ћемо имат и потп уно сребрн у јелк у.
– А шта ћемо ми? – упиташе окуп љен и у круг на снег у врапц и.
– Ви ћете стрес ти са јелке снег. Одозго па до доле! – рече вран а. – Дак ле
брже на посао.
*

* *
Дивна је пос тал а јелк а! Месечев а се светлост прел ив ал а по леден иц ам а – без
свећ а. Рибице се блис тал е, прел ив ал е и под рхт ав ал е; сирот е, само је за њих
јелк а бил а нес рећа. Зверови се ухват ише у коло – нап ред вук, за њим лис иц а и
тако сви редом: зец, јеж,... све до најмањег врапца.
Сврак а је чак и пес миц у изм ис лил а, – как во је коло без пес ме:
Цин! Месец сја на снег.
Цин! Пах уљица пад а...
Ко ће доћ и сад на брег,
ко нас наћ и сад а?
Цин! Хватајте се у коло...
Цин! Свако снаг у мери...
Око јелке около
заи г рајте звери!
Цин! Нема брига, мук а...
Цин! Наш је Бадњак леп.
Појурите сад вук а,
вуц’те га за реп.
Ух, како су се заи г рал и! Сова са својим округлим очима поглед а, накос тре
ши се и рашири крила: полудела. А зец у, пошто је одвоји од кола, глава се заврти,
па право у дебел и слој снега иза жбуна погод и, те тако упаде.
И наједном, помислите само, оживи тај снег, гране се поломише и вел ика ко
врџава прил ика се појави и пође као как во брдо на пољан у, дречећи и мум лајући.
Чик а Медо! Чик а Медо!
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________ Десанка Максимовић ________

Мед вед само стресе главом, па зевн у, и поче шапом да трља очи:
– Фуј, безобразниц и! Шта је то? Што сте ме пробуд ил и. Как ав је то нач ин!
Усред зиме ми не дате да спавам. Како сад поново да зас пим? Ко је тај што ме је
пробуд ио? Признај!
Зец се одмах заби под јелк у – ћут и. Где ће се он с мед ведом да бори.
А веверица као најод важ нија: пробај да је ухват иш! Скоч и мед веду на леђа
па пис ну:
– Чик а Медо! Чик а Мед ице! Немој да се љут иш. Данас је Бож ић. Ко би сад
спавао? Вид и наш у јелк у!
Мед вед нешто пром ум ла, па се и сам заг реја: први поведе коло и тако уме
шно, као как ав учитељ играња.
А пос ле, кад се наи г рал и почеше под јелком да праве гозбу. Веверица се до
чепа орах а, лис ица риба, врапц и глог иња, а вук поче да промат ра зеца...
Само чују: ших-шах... Неко шумом на скијама прол ази. Као да ветар однесе
све птице и зверове. Тиш ина нас таде. Рибице на јелц и подрхтав ај у, на сребр
ној цед ил иц и зрачак трепери.
*

* *
Појави се на пољ ан иц и шум ар. Гле, чуд а! Сија, прел ив а се јелк а плавим пла
мичц има. Приђе ближе и удари се по бедрима. Чудо и јест... И шта ту много да
разм иш ља: стави у торбу рибице, орахе, цед ил иц у и стак ленца и весело их по
несе кућ и у шумс ку страж ару. Како ће се деца обрадоват и!
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Љуба, врапци и месец

Љ

уба и врапц и главне су личнос ти ове приче. Врапце не морам опис иват и,
свако их дете познаје тол ико, да би их чак могло и нац ртат и. А о Љуби ћу
вам сад казат и как ва је. Кад трч и по пољу, лич и на цариц у лепт ира. Кад заг рл и
мам у, чин и се као да се мама зак ит ил а вел иком црвеном булком. Кад је погле
дате издалека, личи на корпиц у пун у цвећа. Кад спава свако би рекао да је лутка,
тако је малена и лепа. Так ва је мал а Љуба. Осим тога, морам признат и да много
вол и колаче, лутке, дечје приче и врапце. Ако погледате кроз прозор у њен у кућу,
видећете је, свак ако, где држ и у руц и кол ач, или сед и међу лутк ама или слуша
сес триц у како јој прича нек у прич у. Као как ва мал а принцеза имал а је све што
је желел а. Само јој нико није умео да ухват и бар једног врапч ића. А то је било и
теш ко, јер врапц и имају крил а и увек беже, ако их неко појури. Да је Љуба има
ла малог брата, већ би друкч ије било, јер се муш карч ић и разу меју добро у хва
тању птица.
Али једно вече исп рича старија сес тра Љуби, како нек а дец а уочи Богоја
вљења не спавају до поноћ и чек ајућ и да се отвори небо, да се Бога јави, и да за
траже од њега што желе. Љуба се одмах реш и да и она уочи Богојављења не спа
ва и да замол и бог у да јој пошаље бар једног малог врапч ића. И поче по цео дан
да вири кроз прозор глед ај ућ и кога врапч ић а да изабере и пос ле да га траж и,
кад се небо буде отворило. Али таман она изабра једног а појави се друг и још
лепш и, још окретн ији на гранч иц и пред прозором. Пос ле пролет и нек и трећ и
крај самог прозора, а крилца му у лет у зврје као чиг ра, и Љуби се свид и он. После
углед а још једног најеженог и округлог као лопт ица. Љуби се онд а учин и да је
он лепш и од свих остал их и пок уша да запамт и добро как ав је, кад он одједном
одлете у друго двориш те. Зат им долете цело јато врабаца. Ко би ту могао иза
брат и. Сви су сличн и као војн иц и. А Љуба позва сестриц у да заједно бирају:
– Цацо, који је теби врабац најлепш и?
– Сви су врапц и исти, – одговори Цаца, поглед авш и на гом илу врабаца.
– Нис у исти, – наљут и се Љуба, – вид иш јед ан скак уће, јед ан лет и, јед ан
кљуца. Нис у исти!
– Ти си мал а, не мог у то да ти објас ним да су сви врапц и исти.
И заис та Љуба је бил а мал а, али се увек љут ил а кад јој се то каже, и одлуч и
да и даље сама бира врапце, да никог другог не зове у помоћ.
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Бирал а је Љуба тако некол ико дана, али таман данас изабере једног, а су
трад ан он се помеша са друг има и ник ако да га пронађе. Онд а се она реш и да
зат раж и ког било, сви јој се ипак чин ил и дос та леп и.
У очи Богојављења она се намести у кревет у тако, да може гледати кроз про
зор у небо. Тек је било девет сат и, кад је легла, а требало је чек ат и до дванаест.
Њој се поче дремат и чим леже, али је трљал а очи да не зас пи, и стално глед ал а
кроз прозор. Наједном она углед а збиља да се небо отвара. Прво углед а једн у
златн у тачк иц у, па друг у, па се појави вел ик и златан прозор на небу. А она брзо
склоп и руч ице и поче мол ит и.
– Мол им те, добри Бого, да ми пош љеш бар једног врапца. Држ аћу га у ка
везу; хран ићу га мрвицама од кол ача.
А онај прозор на небу као да се нас меш и и рече:
– Ја сад баш обилазим шуме и гајеве, да вид им шта раде птице, да ли имају где
да спавају и шта да једу. Ако наиђем на врапчиће што се свак и дан играју пред тво
јом кућом, рећи ћу им да их много вол иш и послаћу их сутра теби на доручак.
Љуба се много изненад и. Она је заис та бил а чул а да се уочи Богојав љењ а
небо отвара, али се није над ал а да ће још и глас чут и. Она хтеде још мало да се
поразговара кроз тај златн и прозор са мал им Богом, али прозор отп лови даље
задовољно се смешећ и. Љуба је дуго глед ал а за њим, а пос ле уморна зас па.
У то исто време на неком дрвет у чек ало је и некол ико мал их врабац а да се
небо отвори. Они су хтел и да траже мало мрва, јер су бил и изгладнел и. Крилца
су им се бил а стис ла око срц а, и кљун ић и им под рхт ав ал и од хладноће. Кад
углед аше како се иза једне куће пол ако отвара небо. У забун и нис у ни приме
тил и да је то био вел ик и месец, и стал и су цврк утат и:
– Добри Бого, пош љи нам мрвица, иначе ћемо пом рет и од глад и.
Кад на њихово вел ико чудо златна пега на небу грохотом се нас меја и рече:
– Врапч ић и, врапч ић и, има једна девојч ица Љуба која вас много вол и. Ви се
увек играте пред њеном кућом. Идите опет сут ра тамо, Љуба ће вам отворит и
прозор и нах ран ит и вас.
Пос ле овога мес ец се сак ри иза куће, а врапц и остадоше разгов арај ућ и и
савет ујућ и се како сут ра да улете кроз прозор код Љубе.
Сут радан Љуба је устала врло рано, да спреми врапцима доручак. Отворила
је прозор и надробил а пуно хлеба по соби, по столу, по кавезу који је већ давно
чек ао как ву птич иц у.
И збиља врапц и се појавише. Прво јед ан слет и на прозор да осмот ри има
ли заис та у соби нек а девојч иц а и да ли им је спрем ил а дочек. Кад виде да их
Љуба збиља очек ује, одлете брзо да јави остал има. Кроз некол ико час ак а цело
јато прхн у у собу и поче да доручк ује, опијено мирисом хлеба. Да је Љуба хтел а,
тог час а их је могла много нах ватат и. Али наједном јој дође жао да их хвата и
пус ти их да мирно једу. А кад виде да се већ спремају да иду, рече им:
– Врапчићи, дођите и сутра. Опет ћу вам спремити доручак и нећу вас дирати.
А они у глас зац врк уташе:
– Доћ и ћемо, Живел а, живел а мал а Љуба!
И пос ле су увек дол азил и код ње на доручак.
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Бакине звездане приче

Б

ил а тако једн а бак а па имал а много унуч ић а. Они су ишли увек уз њу, ни
корак а је нис у сам у пуштал и. И ник ад јој нис у дал и да мало поћут и, стално
је молећ и:
– Причај нам нешто, бако.
Али како је бака бил а већ по једном исп ричал а све што је знал а, поч ињал а је
испочетк а. Унуч ић и су, међут им, желел и све нове и нове приче, и тол ико су јој
досађивал и, да је стал а мол ит и Бога да умре, не би ли се од причања одморил а.
И како је желел а, тако је и било. Једног зимс ког вечера бак а умре, и пош то
је бил а праведна оде право у рај. А тамо није било баш много старих жена ни
људ и, него већ ином деца – мал и анђелч ић и. Чим нов у бак у углед аше у рају, по
чеше јој слетат и на рамена и хватат и је за скутове молећ и:
– Причај нам нешто, бако.
Она се препаде па поглед авш и упитно Светог Пет ра рече:
– Зар и у рај у морам прич ат и приче? Ја сам мис лил а да ћу се бар овд е од
морит и.
А анђелч ић и заг рајал и једно те једно:
– Причај нам нешто, бако.
– Смирите се, децо, – одговори им она, – све сам приче заборавил а пут ују
ћи од зем ље до раја. Ниједне се више не сећам.
Али мал а крил ат а дец а нис у је остав љал а на мир у, те Свет и Пет ар зам и
сливш и се дубоко рече бак и:
– Спас а нем а, знач и мораш им прич ат и. Пођи са мном да ти пок ажем ри
зниц у прича.
Тако је он одведе у јед ан врт одак ле су се звез де могле дох ват ит и руком,
као шкољке на морс кој обал и, и рече:
– У свакој овој звезди зат ворена има по једна прича, и ако само прс том до
дирнеш коју звезду или је нет рем ице поглед аш некол ико часак а, знаћеш прич у
зап исан у у њој.
Рек авш и ово, Свет и Петар оде нек им пос лом, а бак а оста зам иш љена. Није
јој се враћало међу анђелч иће. Али они долетеше к њој, читав облак мале крил а
те деце, и окупише опет мол ити да им нешто исприча. Тада бака дод ирн у прстом
прву малу звезду и одмах јој паде на ум ова прича, те им је рече:
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„Живео у план ин и нек и стари вук греш ник. Није већ знао кол ико је зла у
свом живот у поч ин ио, кол ико је овац а и тел ад и зак лао. Сва околна сел а стре
пел а су од његових зуба.
Али нико не живи веч ито па ни зликовц и и стари вук предос ећ аше да се
ближ и смрт. И тако туж ан пође да се прошета план ином.
Кад, изненад а, срете на стази мало бело јагње. Оно уплашено стаде и поче
дрхтат и.
Ник ад се стари вук у свом живот у није ни на кога саж ал ио, а тад се саж ал и
на ово јагње и прође мимо њега мирно.
Пос ле тога је још мало пож ивео, још некол ико друг их јагањац а зак лао, па
потом пао у постељу. Како није имао родбине, сви су далеко обилазил и око њега,
јер ник ад никог није био добром задуж ио.
И баш једног дана кад је старом грешнику било најтеже дође мало бело јагње
и поче умиљато блејат и, као да му је хтело рећ и:
– Хвал а ти што си ми једном живот пок лон ио.
И, гле, вук у наједном од реч и белог јагњета би лакше. Учин и му се као да га
је неко напојио свежом водом. И пос ле тол ик их мука лако се растаде са душом.“
Ту бак а зас таде, а анђел и почеше сви у глас зап итк иват и:
– А шта је пос ле било са бел им јагњетом?
– Прич а о томе ниш та не зна, – одговори бак а, мис лећ и да ће је сад мало
оставит и на миру.
Али анђел и нис у бил и бољи од њен их унуч ића, па стадоше опет мол ит и:
– Онд а причај друг у прич у, мало већу.
Бака се загледа тад у једн у мало већу звезду и одмах јој паде на ум мало већа
прича, па отпоче:
„Далеко тамо доле на зем љи у некој варош иц и куп и сиромашак дрводеља
јарца. Нап рави му малу кућ иц у, и појача ограду на двориш ту плашећ и се да ја
рац не побегне нат раг у план ин у. И своме малом синч ићу препоруч и да добро
припази на њега.
Дрв од ељин син се по цео дан играо и шал ио с јарцем; упрез ао га у мал а
дечја кол иц а, натерив ао га да прес каче преко препон а, правио му улар од ко
нопца и вод ио га да брс ти. Нек и пут га лупао по роговима, изазивајућ и га тако
да боде, и потом беж ао пред њим. А кад би се јарац приврзао уз плот у намери
да побегне, дечак га је тук ао и враћао у кућ иц у.
Једног дана дрводељин мал ишан нам ис ли да јарца прет вори у малог коњи
ћа и да се тако на њем у прошета окол ином. Криј ућ и од оца, нап рави јаке узде,
узјах а јарц а и отшета низ пут. У почетк у је мал ишан у било врло весело, јер је
његов коњић летео као стрел а потс как уј ућ и и витлај ућ и роговим а. Али мало
по мал о поче га обу з им ат и страх, јер су и јаке узде и њег ов е руке бил е ипак
прес лабе да снаж ног рогатог план ица заус таве.
Летел и су они тако читав дан путем а предвече јарац зађе у план ин у и поче
се пет и стрмом и камен итом стазицом. Мал ишан није смео од страх а ни да се
помакне, чек ајућ и шта ће даље бит и. И баш кад се месец указа на врх у план ине,
а јарац доведе мал ишана пред нек у кућ иц у од прућа и зак уца снаж но рогом на
врат а. На врат им а се појав и чобан ин, изнен ађен што ноћу вид и гос те. Утом
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опази да је то његов јарац, кога је нед авно прод ао дрводељи, а познаде и дрво
дељиног синч ића који је преп лашено глед ао око себе.
Разу м е се да је сут рад ан чобан ин врат ио дрв од ељ и њег ов ог нес таш ног
синч ића, и добио наг раду.“
Ту бак а сврш и прич у, а анђел и опет заг рајаше:
– А шта је било с јарцем?
– О томе прича ништа не каже, – одговори бак а.
Тако је свако вече, целе вечнос ти, бак а причал а мал им анђел има; и кол ико
има звезда на небу, тол ико им је све нових и нових прича рек ла.
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ка ко ласта проводи зиму

К

ад се први пут ласта, звана Муња, отсел ила на југ у Африк у и зауставила крај
неке црначке кол ибе, било јој је врло тешко. Из кол ибе су ист рчал а црна де
чица, сасвим необична, и почел а пљескат и. Муња се прво уплашил а и хтел а је да
беж и, али деца су стала плакати и мол ити је да остане, те их она послуша.
Што је даље било тога се првог дана није сећал а; сиг урно је од умора одмах
зас пал а. Тек сут рад ан почел а је разглед ат и свој нови завичај и кол ибиц у, где се
заус тавил а. Видел а је да је преноћ ил а на неком лис ту, вел иком кол ико наш их
сто највећих листова. И свугде около било је исто тако огромно лишће, а по њем у
неке непознате птице. Било је ту птич ица мало већ их од бумбара, и опет друг их
много већих од орла и лабуда. И боја њиховог перја била јој је чудна: никад тол и
ко злата није видел а на перју наш их птица. Ни ветар није био као код нас, чак и
лелујав, већ је снаж но јурио као нека врела бујица, да јој се чинило да ће је однети.
И Муњи дође све то тол ико необично, да је хтел а зап лакат и.
У том се пробуд ише мал и Црнц и и ист рчаше из кол ибе:
– Ево, ево још је код нас нова птица, – повик аше они опкол ивш и је.
Разглед ал и су радознало њене руж ичас то-беле груд и и оштра крил а, и кад
видеше кол ико је умиљата и лепа позваше је:
– Уђи код нас у кол ибу, птич ице, уђи да се одмориш.
Ласта уђе. Било јој је пријатно што су деца тако добра према њој, јер свака ла
ста вол и дец у и људе, и жел и да стан ује у њиховој близини. И баш је Муња поми
слила како би дивно било да целе зиме остане код те деце, а она јој опет рекоше:
– Остан и увек код нас, па спавај под наш им кровом. Ти си лепша него дру
ге птице.
И она остаде код њих.
Друж ил а се са свом децом, а нароч ито са петогод иш њим дечком Џимом.
Иако је кол иба бил а близ у неког језера, Џим и Муња су чес то одл азил и да гле
дају како се сунчају крокод ил и и воден и коњи. Обоје су бил и врло нес таш ни, и
лас та и дете. Кад би углед ал и крокод ил а да спав а, Џим га је гађао шљунком а
Муњ а му трчал а по леђима. Дес и се да се крокод ил изненад а пробуд и, те њих
двоје јед ва побегн у.
Муња је пристајал а на све шетње и игре које би Џим предл агао. Свиђало јој
се да лута по шумама и да глед а вел ике живот иње афричке. Нароч ито је волел а
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зебре и жирафе. Зато ју је Џим вод ио чес то на степ у, где су лутал и читави чо
пори њихови.
Кад их је први пут углед ал а, питал а је Џима:
– Как ви су то шарен и коњи? Код нас нема так вих коња.
Чес то је лас та причал а Џим у как ве птице и живот иње живе у њеном зави
чају, как во је тамо дрвеће и деца. Причал а му је како има своју кућ иц у на таван у
неке сеос ке куће; и како ће се на пролеће опет врат ит и тамо.
А Џим је увек тад а плак ао молећ и је да се ник ад више не враћ а у завич ај.
Лас та је на ово ћутал а, и ништа му није обећавал а.
Једном су тако Муња и Џим бил и далеко отшетал и. Муња дотле ник ад није
бил а видел а ноја, па су пош ли пут пустиње, неће ли наи ћ и на њега. Усп ут је Џим
причао Муњи како ној нос и јаја у пес ку и како му их нес таш на црначк а деца че
сто украду, или трче дуго за њим да му ишч упају које перо из репа, јер су његова
пера скупоцена.
Наједном лас та, која је летел а пок рај Џима, спус ти му се на раме и рече:
– Хајде брже да се врат имо кућ и, сад ће страшан пљус ак ударит и, можемо
се под авит и.
– Отк уд то знаш? – зач уд и се Џим.
– Знам по томе што бубе и муш ице лете врло нис ко, скоро ми улећу у уста.
То је знак да се спрема киша.
Џим је пос лушао и појурише нат раг у кол ибу. И збиља тек што су дош ли до
прага а спус ти се тако јак пљусак као да реке тек у с неба.
Тако су увек бил и заједно. Џим је био врло храбро дете; није се плаш ио да
зађе ни у најдубљи шумс ки мрак, нит и да преп лив а највећу рек у. Тако једном
зађу у праш ум у. Кад изненад а углед ај у слона где спава, а по сурл и му скак ућу
птице. Лас та се уплаш и кад вид е тако огромн у жив от ињу, већу нег о најв еће
сено у њеном селу. Зато она замол и Џима да иде тихо, да не би слона пробуд ио.
Међут им макако да су тихо ишли, слон се ипак пробуд и и стаде да њуш и сурлом
по ваздух у. Џим се тад брзо усп уз а на дрво, а лас та стаде њем у на раме и тако
шћућурен и ћутах у. Само све ћутање њихово не би им помогло, да су случајно
умес то на слона наи ш ли на хијен у. Овако, доброћудн и слон углед авш и их како
дрхте нас меш и се, фркн у кроз сурлу, па опет зас па.
Не даду се скоро ни набројат и сви њихови дож ив љаји. Једном су опет тако
до самог вечера остал и у шум и. Нис у ни на руч ак ишли. Муњ а је лов ил а му
шице а Џим јео банане. Пред вече пођоше кућ и. Одједном лас та кљуцн у Џима
у чело и рече:
– Стој!
На стази је лежал а огромна змија и гледал а право на Џима. Да ју је угледало
неко бело дете, умрло би од страх а, али је Џим био Црнац и само лако задрхта.
И таман змија поче да се опруж а, како би скоч ил а на њега, а Муња хит ро при
лете и поче да леп рша над њом, не би ли је заварал а док Џим не побегне.
И заис та змија заборави на Џима и пок ушаваше, исп ињућ и се што је више
могла, да ухват и лас ту; али је она увек брзо узлетал а, те је змија ник ако није
могла ухват ит и. Кад је видел а Муња да је Џим већ далеко побегао, диже се ви
соко у зрак и зачас га стиже, па се мирно врат ише кућ и.
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Дан и су тако пром ицал и весело, али су вечери за лас ту бивале врло туж не.
Увек је мис лил а како ли је у том час у у њеном завичај у: да ли пад а киша или је
вел ик и снег, или дувају вет рови. Брин ул а се шта раде сада људ и и деца што живе
с њом под истим кровом. Желел а је час пре да мине кроз шумарке свог завичаја
и да осет и мирис пролећа у своме гнезду. А већ се и март ближ ио крају. По дах у
вет рова је слут ил а да ће скоро пролеће и реш и се да крене нат раг у завичај.
Џим у само није смел а ништа да каже, јер би он много плак ао и мол ио је да
не иде. Зато крадом излете једне зоре и прхн у пут севера. На обал и Африке нађе
још пуно друг их лас тавица, те кретоше у друштву преко мора.
Лас та није ни данас још Џима заборавил а: сваке год ине кад дође време да
се сел и на југ, она иде њем у у гос те.

548

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Жути патуљци

Т

ри дана је пад ал а неп рес танце досадна јесења киша. Потоц и су хујал и као
да на сваком тал ас у носе воден иц у; дол инске ливаде биле су све под водом.
Некол ико хиљада нес рећн их мал их цветова било је већ потоп љено. И на тис уће
ситн их бубица под авило се у поп лави, јер нис у стигле да се скрију под кору др
већа, у јам ице под зем љом, на нал ичје крупн их лис това, под камење или на које
друго мес то где им је бил а кућа. Вел ик и страх је завлад ао међу травама, цвећем
и бубама, да не настане какав вел ик и потоп, из кога се нико неће спасти.
Јед ино су птице биле спокојне. Шћућурене међу грањем оне су разм иш ља
ле да њима потоп не може ниш та наш код ит и, јер ће се на својим крил има увек
моћ и спасти. Тако, док је киша лил а густа као млеко, јед ан врабац је безбриж но
звиж дук ао извируј ућ и се испод своје стрехе од коре дрвета на жуте поточ иће
што су јурил и између жил а. Весел ило га је и кад би угледао нек у бубу како жури
да се спасе прескач ући камичке и жил ице. Ист урао је кљун испод стрехе ужива
јућ и кад му кап кише падне на глав у или врат. Наједном он зас таде изненађен.
Испод оближ ње јел е он опази једн у гом ил иц у жут их пат уљ ак а, који су бил и
без рук у, имал и једн у јед ин у ног у и на глави нос ил и сви огромне жуте шеш ире.
Они су их скоро потп уно пок лапал и. Сви су пат уљц и бил и стал и под један зеле
ни чипк ас ти лист пап рат и, тол ико су бил и мал и.
Врабац разм иш љаше одак ле ли су могли доћ и, јер их јут рос ту није било.
На своје још веће чудо врабац опази како пат уљц и изл азе из зем ље: јед ан, два,
три, пет, десет, безброј жут их човеч уљак а, под свак им лис том пап рат и по неко
лико. Кад се који појави из зем ље мал и је кол ико жута свилена бомбона, па ту
пред погледом врапчевим за некол ико час ак а порас те пол а пед ља, а шеш ирић
му набуја као округли меден и кол ач.
Киша је међут им и даље лил а, а пат уљц и се радос но окуп ише у коло и ста
доше играт и и пос как иват и као весел и клобуч ић и, певајућ и:
„Ој, ти кишо, киш ице!
Поч уј наше гласове,
напој јеле, храс тове,
јабуке и шљивице,
и нас жуте гљивице.“
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Што су они више играл и и певал и, киша је све више лил а. Врабац у том час у
примет и како пат уљц и нагло рас ту, а шеш ири им пос тај у вел ике жуте лопте.
Плашећ и се да га пат уљц и не опазе, врабац се још дубље завуче под стрех у и че
каше да чује шта ће пат уљц и даље говорит и и рад ит и.
И збиља испод једног зеленог шатора нач ињеног од бујад и изађе нек и пат у
љак мало већ и од остал их са мрк им пегама на шеш иру. Сви остал и се иск уп ише
око њега, а он рече обзирућ и се:
Чим киша стане, сви се морате посак риват и под шаторе пап рат и, јер ће тад
нас тат и вел ик а опас ност за нас. У шум у ће доћ и дивови са огромн им котари
цама и све ће нас однет и, јер се они нама хране. Ја живим већ читавих пет дана
и сећам се добро како сам се једном јед ва спасао, скривајућ и се иза једне жиле.
Из гом иле пат уљак а чу се глас:
– О как вим то дивовима говориш? Нама је познато да на свет у живе само
бубе, траве, дрвеће и птице. Дивова до данас нис мо видел и.
Али се стари пат уљак нас меја и рече:
– Пријатељу млад и, ти и још мног и ту у гом ил и на свет у сте тек јед ан сат и
не можете знат и ко све живи на њем у као ја који сам стар већ пет дана. Мен и су
часови избројан и, ја ћу мож да умрет и, чим ме опет обас ја сунчев зрак, али го
ворим да се спасете бар ви пред којима је живот.
Рек авш и то он крикн у уплашено и поглед а у дол ин у.
– Глед ајте, дивови су напал и већ беле ливадс ке становн ике, који тек од ју
че живе. Став љају их у вел ике котарице, а довече ће их сиг урно на жару испећ и
и појес ти. Брже опет певајте киш и, нек удари што јаче може. Дивови ће се по
плаш ит и и побећ и у своје куће.
Пат уљц и опет запеваше снаж но своју химн у:
„Ој, ти кишо, киш ице!
Поч уј наше гласове:
напој шуме, храс тове,
јабуке и шљивице,
и нас жуте гљивице.“
Киша одиста поче опет снаж но лити, а пат уљци од радости стадоше скакати
и подврис киват и глед ај ућ и увек на ливаду, да их неп ријатељ не би изненад ио.
И Врабац погледа пут ливаде и збиља опази како једна гом ил ица дечака са вел и
ким корпама беж и исп ред провале облак а.
Врабац тад стаде разм иш љат и чиме би помогао пат уљц има ако би поново
бил и нападн ути, али како се ничега сам не сети, слети међу њих и пон уд и им сво
ју помоћ. Пат уљци се много обрадоваше и замол ише врапца да у подножју шуме
чува страж у, па ако дивови наи ђу, да одмах јави, како би се могли спасавати.
Врабац оде, намес ти се у заседу и чек аше. Киша је међут им пос тал а одјед
ном ситна и танк а, и жут и пат уљц и се почеше спремат и на бегс тво. Савијах у у
трубе своје шаторе од пап рат и; уређивах у се у редове осмат рајућ и путеве који
ма би могли побећ и, јер борбу с дивовима тако мален и нис у могли прим ит и.
И збиљ а, чим киша сас вим стаде, врабац долете као стрел а и јави да се уз
брег пењу дечаци са својим корпама. Међу пат уљцима тад настаде страх и забуна.
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Мног и бежах у, мног и се скривах у под листове и иза жил а, јер им је онако једно
лик им било теш ко ићи. Утом стигоше и дечац и. Врабац брзо узлете на највиш у
гран у и дрхтећи очек иваше, шта ће бити. Дечаци радосно зак ликташе опазивши
жуте пат уљке како беже у гом ил иц ама. Јед ан их већ стаде куп ит и у котариц у.
Како су му шаке биле вел ике, све их је по тројиц у грабио. Међут им јед ан од де
чак а узд ахн у разочарано и рече друговима:
– Стан ите! Мен и се чин и сумњива њихова боја. Чин и ми се да су отровне.
Овамо јед ан чел ичн и нож, да вид имо!
Узевш и нож он пререза шеш ирић једне гљиве и потом заглед а у оштриц у,
која намах позелене као трава.
– Вид ите, отровне су! – рече дечак ражалош ћен, показујућ и како је нож по
зелен ио. – Штета што смо се пел и уз овол ико брдо!
Друг и дечак, што је већ био почео да их бере, љут ито изруч и свој у котари
цу, и сви се вич ућ и опет отис коше низ брдо у лив аду, да нас таве – брат и беле
печ урке.
Врабац радос тан слете с дрвета међу пат уљке, жуте гљивице, и поче им не
сташ но звиж дат и, те су све до краја свог живота играл и и певал и, веселећ и се
што су тако срећно прош ли.
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писма у чокола ди

У

.некој вел икој фабриц и чокол аде рад ил а су и два сирочета, сес тра и брат.
.Сес тра је имал а само сед ам год ин а а брат осам. Док су њихови врш њац и
ишли у школу, они су морал и по цео божји дан да завијају бомбоне и чокол аде у
харт ијице. Сопс твен ик фабрике, врло груб човек, није им дозвољавао да се по
иг рају нијед ан јед ин и часак. Рад су прек ид ал и само у кратк им часовима обед а.
А обоје сироч ића бил и су врло бистра деца и чезнул и су много да уче школу.
Брат је вечером, пос ле свршеног рад а, учио сес тру да пише, и читао јој приче о
вил ама, пат уљц има, царевима. Једног вечера рече девојч ица брат у, док јој је чи
тао о неком милос рдном цару:
– Пиш и том цару нек а пош ље своје слуге да нас одавде избаве и одведу да
учимо школу.
– Писао бих му радо, – одговори брат, – али бојим се да није више жив, јер је
ова прича одавно писана.
Девојч ица тад поче плак ат и, говорећ и:
– Ја бих тако желел а да учим школу и да се играм с децом.
Иако само год ин у дана старији, њен брат је био много озбиљн ији. Целе те
ноћ и он је прем иш љао шта да рад и да се избави пос ла у фабриц и и да нас тави
школу, коју је морао због смрт и род итеља да прек ине. Пос ле њихове смрт и ни
кога више у свет у нис у имал и. Богаташ и из њиховог града бил и су врло себичн и
а сиромаси су јед ва и своју дец у могли да хране. Прем иш љао је он тако целу ноћ,
а ујут ру му паде на памет да нап ише некол ико пис ама непознат им добрим љу
дима у свет у и да та пис ма кришом стави у омоте чокол аде. Зато брзо устаде и
нап иса на пет бел их харт ијица, нес иг урн им дет ињс ким рукоп исом:
„Ко нађе у чокол ад и ово писмо, нека дође брзо у наш у фабрик у да нас спасе.
Моја сес тра и ја по цео дан само завијамо бомбоне у харт ијице, не можемо да
учимо школу, и никад се не играмо, као друга деца. Чекамо вас, дођите брзо!“
Нап ис авш и пис ма пробуд и сес тру да јој проч ита и да јој јави како је сми
слио да их пош ље. Тако радос ни одмах одоше на рад и кришом ставише пис ма
у пет разних вел ик их чокол ад а, јер су оне најс куп ље, те су се над ал и да ће их
куп ит и нек и цар или нек и добар имућан човек.
И поч еше чек ат и. Свак и дан, увиј ај ућ и чок ол ад е у среб рн ас ту харт иј у,
ослуш кивал и су не пење ли се ко да их вид и. А прође дуго времена, а од спас и
лаца ни трага.
552

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Проза за децу објављена у периодичним публикацијама ________

А чокол аде у којима су бил а пис ма, отиш ле су на разне стране света. Једна
је отп утовал а у нек у далек у покрајин у и допал а у дућанч ић неког сеоског тргов
ца. Како је бил а највећа међу чокол ад ама у његовом дућан у, ставио ју је одмах у
излог за рек лам у, и око ње наређао зелене гранчице, да се боље примети. Сеоска
деца прол азећ и у школу увек су зас тајк ивал а крај тог излога и чеж њиво глед ал а
у вел ик у чокол аду. Једном зас тане крај истог дућ ан а троје деце неке удовице.
Она су одавно разм иш љал а шта да купе својој мам и за рођендан. И чим су угле
дал а чокол аду, реше се да је узму.
Кад су је кућ и донел и и мама је развил а, из сребрне харт ије омота испаде
пис мо. Кад су удович ина дец а чул а шта пише у њем у, стадоше мол ит и мам у да
иде у фабрик у и доведе двоје сироч ића; али удовица није имал а довољно новца
за то, те однесе писмо свештен ик у из тог сел а. Међут им ни он није био богат ији
од ње, те тако то пис мо беше као бачено у ветар.
Друго пис мо дође у кућу неком богаташ у, који је сваког доручк а јео по јед
ну вел ик у чокол аду. Док је богаташ развијао чокол аду с писмом, оно му случајно
упаде у млеко, те се окрутно срце тог човек а још више разљут и. Како је живео у
истом граду, где је бил а фабрик а, хтео је одмах да иде и јави њеном сопствен ик у
да ист уче дец у, која су писмо писал а. Срећом његова жена је имал а много мило
стивије срце и умол и га да то не чин и, исцепавш и писмо у парам-парчад.
Треће паде у руке лоповс кој друж ин и прил иком крађе двеј у прод авн иц а
слатк иша у предг рађу. Кад су у пољу изван град а дел ил и плен, најм лађем међу
њима паде у део чокол ад а са пис мом. Пошто је још врло млад био и није потп у
но огрез ао у зло, он се саж ал и на сирот у дец у из фабрике, и пок аз авш и вођи
лоповс ке друж ине чудновато пис мо, замол и га да пок уша да спасе дец у.
Али лопов план у:
– Па шта ћу пос ле с њима? Ни од как ве помоћ и ми не мог у бит и, морам их
само вућ и собом као пртљаг.
Тако и треће пис мо остаде без успех а.
Чет врто заједно са чокол адом куп и дворан ин неке далеке зем ље за свој у
девојч иц у. Девојч ица не знајућ и да чита пруж и га оцу.
– Срећне смо руке, – узвикн у он вес ело, – пис мо ћу пок аз ат и цар у, он ће
сиг урно дец у спас ти.
Пошто исп рича својој девојч иц и шта пише у пис му, брзо оде цару.
– Милос тиви гос под ару, – рече му он, – знајућ и твоје племен ито срце, до
шао сам да те нешто мол им.
С тим реч има пруж и белу харт ијиц у, исп исан у дет ињом руком, цару.
Проч итавш и је цар му рече:
– Знам шта хоћеш да ме мол иш. Али ова зем ља је чак преко мора, а ја сам зау
зет важ ним држ авн им пос лом и не мог у тамо да пут ујем. Нађи човек а који би
хтео да отп ут ује и да их доведе, а ја ћу му дат и новаца, кол ико треба за пут.
Дворан ин тад обећа цару да ће их он спас ти, а цар му даде новца кол ико је
пот ребно. Одм ах сут рад ан дворан ин се крете заједно са својом девојч ицом у
зем љу преко мора. Путовал и су тако цел их месец дана, док не стигоше у град где
су живел и брат и сес тра. Расп итавш и се у коме је крају град а фабрик а упут и се
право тамо, и одмах зат раж и сопс твен ик а па му рече:
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– У вашој фабриц и раде двоје сироч ића, сес тра и брат. Мол им вас да ми их
одмах доведете.
Сопственик фабрике се одмах сети о коме је реч, али се поче нећкати да дец у
доведе, јер су бил а врло вредна и много му помогла у пос лу.
Дворан ин га ипак натера да му пред а сироч иће, који бех у прес рећн и кад
чуше да је дошао човек из далеког царства да их вод и. Њих двоје се одмах сприја
тељише са дворан иновом девојч ицом и по цео дан се играх у с њом по лађи која
их је нос ил а у зем љу племен итог цара.
Тамо их дворанин усини, и цар даде много новаца за њихово васпитање. И да
нас је дечак вел ик и господ ин у тој зем љи, а његова сестра царичина дружбеница.
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Девојчица у луткиној хаљини

М

ара је имал а лутк у вел ик у скоро кол ико как во дете. Како су род итељи Ма
рин и бил и врло богат и, брин ул и су се за ту лутк у као за своју кћер. Кадгод
су Мари куповал и хаљин у и ципеле, куповал и су и лутк и, мада је она цепала врло
мало. А кадгод су Мару вод ил и у биос коп, вод ил и су и њен у лутк у и увек за њу
узимал и засебн у карт у, јер је бил а врло вел ик а и зау зимал а цело једно сед иште.
Лутка је имал а и своју засебн у собу, до Марине собе, те су се њих две често игра
ле и живеле у вел иком пријатељс тву.
Кад је Мара пош ла у школу, учитељица ју је ставил а да сед и са малом сиро
тицом Јелом. Још првог дана Мара примет и да њена другарица иде полубос а и
да јој је хаљин ица сва подерана, и одмах пом ис ли како би лепо било кад би Јел и
донел а кој у лутк ин у стару хаљин у и ципеле. То би Јел и било сас вим таман, јер
је она бил а врло мал а, а лутк а врло вел ик а. Зато чим дође кућ и, замол и мам у да
јој дозвол и да Јел и пок лон и штогод од лутк иног одел а и обуће.
Али Марина мама поче љут ито вик ат и:
– Не мог у ја одеват и и обуват и цел и бел и свет. Дос та ми је што морам да се
бринем о твом и лутк ином оделу.
Али Мара и даље кроз плач мољаше:
– Драга мамице, лутка има већ десет пари ципела и десет хаљиница. Да живи
сто год ина, не може то све поцепат и. Лутк а се неће љут ит и, ако Јел и нешто бар
пок лон им.
Али мама поче још више вик ат и.
– Не куп ује лутк а своје хаљине, већ их ја куп ујем. Ако се она неће љут ит и
ја ћу се љут ит и. Да нис и о томе више ни реч и рек ла.
Тако рече она, а Мара се уплаш и и ућута.
Кад сут рад ан опет оде у школу и опет виде Јелу како сед и пог урено у свом
подераном шалу, реш и се да другариц и пок лон и онд а бар свој у хаљин у и своје
једне ципеле. Мис лил а је да ће јој мама то рад ије дозвол ит и.
Међут им кад јој је то рек ла, она прас ну:
Док ле ћеш ме муч ит и са том Јелом. Кад не дам лутк ин у, још ћу мање дат и
твоју хаљин у. Мен и је дос та моје бриге, а о Јел и нек се брин у њен и род итељи.
Мара тад побеже у свој у соб у и поче плак ат и. Мад а јој није бил а ниш та
крива, и мад а би јој радо пок лон ил а све што има, Мара ник ако није хтел а више
са њом да се игра. Мислила је кад мама не би имала да се брине тол ико и о лутк и,
сиг урно би хтел а мало да се побрине о сиротој Јел иц и.
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Тако је прош ла цела год ина дана скоро, а Мара се није усуд ила више да гово
ри мам и о својој другариц и. Кад је дош ла недеља пред Врбиц у, мама је отиш ла
са лутком и Маром код најч увен ије кројач ице за дец у и куп ил а им тамо две јед
наке хаљине од плаве свиле и два так ва шеш ирића. А и у школ и су већ девојч ице
разговарале о Врбиц и и где ће им род итељи куп ит и хаљине и звонца.
– Мен и ће мама куп ит и златно звонце код „Роде“, – рече једна.
– Мен и ће мама поруч ит и хаљин у из Франц ус ке, – рече друга девојч ица.
– Ја ћу добит и најфин ије ципеле од лама, – рече јед ан дечко понос ито.
– Мен и се шије хаљина у салон у гос поде Крун ић, – рече трећа девојч ица. –
Биће сва од жуте свиле са трак ама.
Само је Јел а туж но ћутал а. Она обично није ник ад добил а ниш та ново за
Врбиц у. Видећ и је тако туж ну Мара је погод ил а, да сиг урно ни ове год ине Јел а
неће добит и ни нове хаљине ни шеш ира. Зато се реш и да и прот ив мам ине воље
пок лон и Јел и нов у плав у лутк ин у хаљин у и шеш ирић. Зато чим дође кућ и оде
право у лутк ин у собу. Лутк а је спавал а у свом кревец у пок ривеном бел им чип
кама. Испод покривача од руж ичасте свиле вирил а је само њена љупка главица.
Мара приђе кревец у и разбуд и лутк у говорећ и јој:
– Чуј, лутко, ја ћу твој у плав у нов у хаљин иц у да дам Јел и. Она је сиром а
шна. Њена мама нема пара да јој куп и хаљин у за Врбиц у.
Лутк а одобравајућ и климн у главом.
Онд а је Јел а још упита:
– Смем ли луткице, узети и твоје лаковане ципеле? Јела има ногу баш колику и ти.
Лутк а опет одобравајућ и трепн у, а Јел а са страхом да се лутк а најзад не на
љут и још је замол и:
– Лутк ице драга, дозвол и ми да узмем и твој нови плави шеш ирић.
Кад а лутк а и ово дозвол и, Мара је пољуби и рече јој:
– Ти си много добра, отсад ћу се опет с тобом играт и.
Зат им оде лутк ином орман у и извад и из њега хаљин иц у, шеш ир и ципеле,
па их сак ри у торбу. Унап ред је уживал а како ће се Јел а обрадоват и.
Ујут ру рано, још пре сед ам сат и, ист рчал а је да је мама не вид и и отиш ла у
школу, носећи у торби пок лоне за Јелу. Кад је стигла одмах је пож урила у учиони
цу и оставил а све на Јел ино мес то, нап ис авш и невеш тим штампан им словима
на харт ијиц и:
„Јел и за Врбиц у“.
Она није желел а да Јел а погод и ко јој је пок лон донео.
Кад је сирот иц а углед ал а дивн у хаљин у, шеш ир и ципеле, зад ив љено је за
пљес кал а рук ам а, чудећ и се ко јој је то пос лао. Пит ал а је свој у учитељиц у да
није она, пит ал а је друг арице, али нико није знао ко је био тај доб ри анђ ео.
Питал а је и Мару, али она није хтел а признат и, да је то бил а она. Било јој је до
ста што је учин ил а Јелу срећном.
Кад се врат ил а кућ и, мам а је већ бил а примет ил а, шта је Мара учин ил а и
дочек ал а је са виком и љутњом. Срећом је отац девојч ин био много бољи, ућут
као је своју злу жен у и још дао Мари паре да куп и својој другариц и и звонце за
Врбиц у, нан изано на плавој трац и.
И на дан Врбице Мара и Јел а ишле су у истом реду. Ја сам их видел а како
весело скак ућу.
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Чудотворно ускршње јаје

Б

ил а нек а сирота праведн ица, па имал а двоје деце, сина и кћер. Како је врло
побож на бил а, знал а је да Бог одозго с неба гледа на људе, особито у дане ве
лик их празника. На Ђурђев-дан је зато ранил а с децом на оближ њи брег и доно
сил а отуд зелен ил а да зак ит и кућу. Уочи Бож ића је ишла сама по бадњак и про
сипал а слам у по својој сирот ињс кој собиц и. Уочи Богојав љења је чек ал а увек
док се небо не отвори. На Тројице плел а у црк ви венч иће од траве пос уте по
хладном црк веном поду. На Вел ик и Петак је шарала и бојила јаја за Ускрс. И увек
је своју дец у учил а да и она чине тако, кад одрас ту.
Једном баш на Вел ик и Петак, раче она њима.
– Црвено јаје, које се прво скува, свето је. Њега треба у кућ и чуват и све до
идућег Уск рс а. Оно чува кућу од свих невоља; оно донос и здрав ље и свак у ми
лост Божју.
И да би дец а знал а то црвено јаје да разл ик уј у од друг их, она га зак рс ти и
однесе те стави крај иконе.
Дец а су га са пуно див љењ а глед ал а како се румен и у светлос ти канд ил а
као најзрел ија слатка јабука. И учини им се од дугог гледања као да из њега зрачи
нек а празнична светлост и да је цел а соба њим озарена.
– Шта ли има у том јајет у? – упита увече сес тра брата. – Да није у њем у ка
кво пиле?
– Много си мал а па зато неразумно говориш: – рече брат, – да је пиле, чуло
би се пијук ање. Ја мис лим да је у њем у крв Хрис това, зато је црвено.
Знам, сад сва деца погађају шта ли је заис та било у јајет у.
Вида сиг урно мисли да је у њем у мал и дечји анђео чувар, јер зна се да анђел и
мог у да уђу у најмањи прос тор. Њој се чин и да ће се свак и час помол ит и његова
прозрачна крил а и руж ичас ти образи.
А Влатко мис ли да је унут ра мај уш ни чич иц а бел е браде, који гон и пред
собом пуна кол иц а бомбона. Њем у се чин и чич иц а ће свак и час изи ћ и из свог
црвеног оклопа и прос ут и бомбоне по столу.
Неш то најлепше зам иш ља. Лол ица. Она верује да је у јајет у мал и бел и зец.
И само пробушиш ли јаје, зец ће искочити и зач уђено погледати око себе траже
ћи куд да побегне. И Лол ица смиш ља како би га ухватила да не умакне у поље.
И ко зна што све деца не замиш љају да је у црвеном ускршњем јајет у. Мож да
она мисле да тамо стоји и неко јагњешце, и нека лутк ица, миш од чоколаде, кући
ца од шећера, и бог зна шта још.
557

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

А ево шта је у њем у било.
Кад су сес триц а и брат тог вечера зас пал и, излетеше из јајет а две птице,
све од злата и почеше тако дивно да певају летећ и изнад деч ије главе, да се деца
стадоше кроз сан блажено смеш ит и. Тако су целе ноћ и оне певале над дечјим
сном, а кад би пред зору, опет се брзо сак рише у црвено уск рш ње јаје.
Ујут ру сес тра рече брат у:
– Сањ ал а сам како имамо црв ен кав ез и у њем у две дивне златне птице.
Ник ад тако леп их птица нисам видел а нит и чул а тако лепе пес ме.
А брат рече:
– И ја сам баш исто сањао. Морамо питати мам у зашто смо исти сан сањал и.
Кад упиташе мам у, она им објас ни, да су то бил а два Божја анђел а које им
је Бог пос лао у сан, зато што су бил и добри.
Друге ноћ и кад деца заспаше птич ице излетеше из собе. Како су биле више
духови него птице, могле су да пролећу и кроз зидове. Излетевш и напоље прх
нуше до шуме. Тамо нађоше некол ико пат уљак а где седе под лис том пап рат и и
ниж у рос у. Птице их узеше на своја златн а пламен а крил а и однес оше равно
кроз зидове у деч ију собиц у, обећавш и им најп ре да ће их чим се пои г рају мало
својих весел их игара у дечјој соби, опет у шум у врат ит и.
Пат уљц и се много развесел ише ушавш и у људску собу. Скакал и су по орма
ну, вод ил и коло, трчал и по дечјем пок ривач у, сед ал и им по нос у. Најзад кад су
се сит и набес нел и, птице их опет врат ише у шум у.
Ујут ру сес тра рече брат у:
– Сањал а сам много пат уљак а како трче по нашој соби.
Брат јој признаде да је и он исто сањао.
Кад упиташе мајк у шта тај сан знач и, она им рече да су сиг урно много трча
ли, па су зато сањал и како им пат уљц и трче по соби.
Треће ноћи птичице опет излетеше из јајета, па се искрадоше напоље. Диго
ше се високо на небо и набраше тако пуно звезда, па натоваривши их на леђа спу
стише се опет на зем љу, у дечј у собиц у. Тад стадоше сејат и звез де као златн у
киш у на дечје узглав ље.
Опет ујут ру дец а једно другом исп ричаше да су сањ ал а како око њих веј у
и пром ич у звезде као неке златне пчеле. Мајк а им објас ни да је то зато што је
Уск рс, па добри Бог шаље звезде у дечји сан.
Тако су се птице увек брин уле о дечјем сну.
Али нис у се птице брин уле само о дечјем сну, него и о њиховом здрав љу.
У лето се девојч иц а нагло разбол и. Бунц ал а је цео дан у грозниц и, а увече
је пос тал а тако врел а, да се чин ило да ће изгорет и од ват ре. Мат и није знал а
шта да чин и, већ се само Бог у мол ил а и крс тил а пред иконом.
Кад би у ноћ птич ице излетеше из свог црвеног гнезда и стадоше крил има,
као мал им златн им лепезама, хлад ит и девојч иц у по челу и груд има. Хлад иле су
је тако дуго, а девојч ица ник ако да отвори очи, од силне ват ре.
Онд а прва птич ица рече другој:
– Хлад и је ти и даље, а ја одох брзо до ливаде да донесем мало росе.
Рек авш и то одлете као стрел а и још брже се врат и са перјем пун им рос е.
Тад поче тихо, кап по кап, стрес ат и рос у из свог златног перја на дев ојч иц у,
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док друга птица не прес тајаше да је хлад и крилом. И како је која кап росе пад а
ла на дет иње чело и срце, грозниц а се смањивал а и пред зору сас вим поп ус ти.
Птице тад опет побегоше у своју црвен у кул иц у.
Кад друг у ноћ видеше да се ват ра опет враћа, нас тавише да је хладе и да до
носе рос у са ливаде. И тако су чин иле, догод дете није сас вим оздравило.
Тако је прош ла та год ина, па дође и друг и Вел ик и Петак. Тад дец а упита
ше мајк у:
– Шта ћемо сад а са лањс ким уск рш њим јајетом, сад је дош ло ново? Хоћемо
ли га однет и у шум у птич ицама?
– Не, – рече мат и, – ова нам је год ина прош ла срећн ије него све остале. То
знач и да нас је оно чувало од нес рећа и болес ти. Оставићемо га нек а увек буде
у нашој кућ и и нек а вас чува од сваког зла.
Тако чудотворно ускршње јаје остаде увек у кући сироте праведнице и њена
деца имађах у увек лак и свеж сан и пуно здрав ља као план инс ко цвеће.

559

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Цвеће у сватовима

Т

а мал а, неж на сас а бил а је најл епш и цвет на лив ад и. Рас ла је крај нес та
шног поток а, међу остал им пољс ким цвећем. Тог јут ра кад је она проц ве
тал а, проц ветал и су и зумбул и, ђурђевц и, нарц ис и, љут ић и, жуто гујино цвеће,
прстенц и и још пуно друг их. Сви су бил и радосни што су срце отворил и сунц у.
А и поток кад виде тол ико цвећа у својој близин и, радосно заж убори. И од свих
цвет ов а најв ише му се свид е неж на сас а. Он је прс ну сребрн им тал ас ићем у
знак поздрава и поче певат и:
– На ливад и, на ливад и под брегом проц ветал а лепот ица саса.
Где год је тек ао само је то пев ао и цел а окол ина још истог дана дознаде за
малу цветн у лепот иц у. Пој урише лепт ири, вил ин и коњиц и, пчел е и птице да
је виде.
А она је збиља бил а лепа. Очи пуне росе глед але су право у небо. Осмех јој
је блис тао као јут ро. Бил а је сва свеж а као кап лепоте. И у својој скромнос ти
она и не примет и како је сви са див љењем глед ају.
Лепотан у нарц ис у, њеном суседу, би криво што и њега не глед ају са тол ико
див љења па дошапн у лепт иру:
– Сас а је леп а, али је кратков ечн а. Њен жив от не траје ни кол ико жив от
једне кап и росе.
Гујина трава пос таде жута од завис ти што је сас а тако лепа па дошапн у на
ухо осиц и:
– Не знам што се пчеле тол ико диве сас и. Кроз њу тече само роса, док кроз
моју стабљик у тече слатко цветно млеко.
Нек и зајап урен црвен цвет брбљао је:
– Саса је бледол ик а. У њен им образима нема ни кап и румен ил а.
Али залуд су тако цветови из зависти о њој говорил и, са свих страна се поче
ше јав љат и прос иоц и лепот иц и сас и. Облетах у око њене круне вил ин и коњиц и
и лепт ири. Славуј по целу ноћ певаше крај ње, да би јој сан био слађи; а поток је
увек радос но прс каше својим сребрн им кап љама.
Међутим лепотица саса је још врло млада била и није јој се са удајом хитало,
те објави да ће се удати само за онога ко јој донесе три крупне снеж не пах уљице.
Кад то чу околно цвеће, које је сас у прос ило, врло се раст уж и. Знало је да
сред пролећа нигде не може пронаћ и снеж них пах уљица. Лепт ири брзо одоше
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поток у да га питај у није ли видео гдегод у план ин и кад је прол азио кој у груд ву
снега. Поток се тад присет и да је на самом свом извору виђао шак у снега у пу
кот ин и стене.
Тад а кретоше јата лепт ира и друг их крил ат их буба на извор поток а где се
нал азио снег. Било је међу њима лепт ира са тамн им окц има на крил има, било
је оних вел ик их пругас тих, и мал их, жут их као лим ун, и лепт ирића плавих као
звонц а и бел их као први снег. Било је и непознат их буба провидн их криоц а и
пуно вил ин их коњица чија се крил а прел ивају као седеф.
Али пут је био врло далек, вод ио је кроз шуме, кроз вет ровито мес то, пре
ко провал ија и мног и путн иц и већ на по пута застадоше. Мал и лим унасто жут и
лепт ири остадоше сви у подножју план ине; крил а су им бил а одвећ танк а да се
пењу на вел ике вис ине. Они поп ад аше на цвет ов е у дол ин и глед ај ућ и туж но
како друг и, увек крај вође поток а, одлећу у план ин у.
А они друг и нас тавише лет храбро кроз зрак који је пос тајао све хладн ији.
Око неж них њихових крил а лебделе су изм аглице и оштре иглице иња. Јед ан
вел ик и пругас ти лепт ир изг уби се негде у тој магли. Залуд су га остал и звал и:
– Шаренко, шаренко, врат и се:
Одговора није било. Тад мног и уплашен и да се и сам и не изг убе врат ише
се доле на ливаде. А пут наставише само три бел а лепт ира и јед ан вил ин коњиц.
Иако су магле бивале све гуш ће и пут се није видео, они су се држ ал и жубора
поток а који је роморио:
– Овуд а, овуд а, не бојте се!
Тако стигоше до самог извора и углед аше у пукот ин и стене грумен снега.
Свак и натовари на своја крил а што је могао више снеж них пах уљиц а и пој ури
нат раг да зап рос и лепот иц у сас у. Уз пут се опет изг уби сиромах вил ин коњиц,
нес таде негде као лепт ир Шаренко. Једноме од тројице лепт ира сунце истоп и
снег на крил има, јер је необазриво летео сунчаном ливадом.
Утрк ив ал а су се само још два бел а лепт ира Љиљ ан и Снеж ан, бодрећ и је
дан другог:
– Брже, брже, ко ће пре стић и.
Они су летел и увек хладовином крај поток а, добро се чувајућ и да их сунце
не дотакне. И поток им је пом агао у овоме, јер је нос ио још са извора вел ик у
свит у магле на својим плећ има и сметао сунц у да доп ре до Љиљана и Снеж ана.
Али у том утрк ивању Љиљан далеко измаче и први стиже на ливаду где је
цветал а лепот ица саса.
Кад стиже, лако се спус ти на њен у крун иц у говорећ и:
– Траж ил а си три снеж не пах уљице. Ја сам ти их донео.
Тад стрес е пах уљ иц е на сас ино проз рачно чел о и она прис тад е да се за
њега уда.
Тога часа у ливад и настаде вел ико весеље, почеше се бубе и цвеће спремат и
за свадбу. Скакавц и се уред ише у чете као мал и војн иц и и почеше да марш ирају
стазом. Из траве се зач у зрикање. Цвеће се ухват и у коло. Прстенц и су бил и нај
весел ији. Они су скак утал и весело у једном кут у ливаде, маш ућ и својим бел им
шеш ирић има и певајућ и:
– Весело, весело, удаје се саса.
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И гујин у трав у обу зе весеље, па се ухват и у коло са љут ић има. Чин ило се
од њихових жут их кап ица као да звезде играју по ливад и.
Лепотан нарцис се држаше неко време као увређен, а онда стаде наговарат и
лепт ире да и они отпочн у игру. Тако отпоче дивна шарена игра лепт ира изнад
сас ине крун ице.
А слав уј, њен вел ик и пријатељ, поче да пева свој у најлепш у пес му. На ње
гов глас са свих страна долетеше врапц и, чворц и и царић и, па нач ин ише своје
птич ије коло.
За то време поток је вес ело жуборио, и много глас није него друг их дан а.
Од силног весеља и скак утања сав се био прет ворио у сребрн и водос кок.
Све је тако тек ло у реду и радосно, само нис у знал и кога да изаберу за девера
лепотици саси. У том стиже и лептир Снежан на ливаду, те њега узеше за девера.
Ако ухват ите данас тог лепт ира питајте га да ли је све тако било, он ће вам
рећ и праву истин у.
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Страшна прича

Н

емојте мис лит и, децо, да само ви имате бак у. Имају је и птице и живот иње:
мал и врапц и, јарић и, јагњад. Тако је једно вече у план ин и нек а стара овца-баба причал а својим унуч ић има јагањц има, да би их успавал а. Било је мрачно,
вет ровито пролећно вече. Многе овце по тору биле су већ поспале, само је стара
овца са својим унуч ић има бил а будна, и причал а:
– Кад сам дош ла на овај свет, – поче она, – бил а сам бел а као млеко и нисам
храмала. Чобанинова деца су ме волела више од свих других јагњића и нис у дала
род итељима да ме прод ају...
– Хоће ли та прича о теби бити страшна? – радознало је прек идоше унучићи.
– Неће бит и страш на, – одговори стара овца.
– Е, онд а нећемо ту прич у, – изјавише они, причај нешто друго.
– Онд а слушајте нешто што сам ја чул а од своје баке. А немојте ме прек ид а
ти. – Било неко јагње које ник ад није видело шуме и није знало да пос тоје ву
кови. Рас ло је са газ дином децом у варош ком двориш ту и било лепо одев ено
као јагањц и у цирк ус има. Око врата је имало руж ичас ту трак у а преко леђа је
носило свилен и огртач. Али једном газда куп и јагње које се ојагњило и одрас ло
у планини. Мал и дош љак исприча одмах јагњет у варошанин у о планини, о вуко
вима, о слободном живот у изван варош и и њих два се договорише да што пре
побегн у у план ин у.
– Па јес у ли побегли? – нес трп љиво упита једно унуче.
– Јес у ли у план ин и пос ле срел и вук а? – упита друго.
– Побегли су, али нис у вук а срел и, – одговори им стара бак а, љута што су је
прек ин ул и.
– Е, онд а нећемо даље о томе. Хоћемо где има о вуковима.
Стара овца се мало разм ис ли па поче:
– Друж ио се нек и мал и зец увек са јагањц има. Дол азио је свак и дан на лива
ду где су јагањц и пас ли, скак утао између њих весело и забав љао их. Нароч ито
је волео да се хвал и својом храброш ћу пред њима. Причао је да се не плаш и ни
паса, ни ловаца, ни вукова. А јагањц и су бил и прос тодуш ни и веровал и му. Јед
ном их поведе у шумиц у где му је била кућа. Јагањци се мало уплашише од мрака
у шум и и стадоше га питат и:
– Шта ћемо рад ит и, ако наи ђе вук?
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– Не бојте се! – одговори им зец, ја ћу вас бран ит и!
Тако они зал аж ах у све дубље у шум у кад наједном зец уплашено стад е:
кроз дрвеће се видел а два страш на вел ик а вук а где нешто разговарају. Јагањц и,
који их још не бех у опазил и, спокојно иђах у даље дивећ и се рос ној трави која
је рас ла крај стазе.
– Беж ите, – довикн у им зец, – вукови ће нас појес ти.
Рек авш и то он се негде изг уби као муњ а, не сећ ај ућ и се шта је јагањц им а
обећао.
Они, сирот и, почеше тад туж но да блеје а вуков и чувш и то пој урише за
њима...
На том мес ту приче стара овц а зас тад е зам иш љено и суз а јој се појав и у
мутном старачком оку. Њој се није даљ е прич ало, да не би много жалос тил а
своје унуч иће, али они је натераше да нас тави, говорећ и:
– А пос ле? Јес у ли вукови појел и јагањце?
– Ево, шта је пос ле било. Једно бежећ и није ни опазило да је пред њим про
вал ија, па се у њу сурвало без трага и гласа. Друго се удавило у реци, коју је хтело
да преп лива. А друг их троје се врате у тор и помешај у са остал им стадом, ми
слећ и да су се тако спас ли. Уморн и и како је већ ноћ бил а, они брзо зас пе. Око
поноћи, међутим, приврзају се вукови у тор неопажено и почн у да њуше и траже
она три јагњета, остав љај ућ и све друге на миру. Пронашавш и их, украду их и
однес у у план ин у и ник ад више нис у се врат ил и...
Тако стара овц а зав рш и а унуч ић и око ње глас но плак ах у, зам иш љај ућ и
како је страш но морало бит и тим јагањц има.
Наједном ветар стаде још страш није да дув а и фиј уче у врховим а дрвећ а.
Овце се пробуд ише и стадоше уплашено блејат и. Ован предводн ик, као војско
вођа кроз тврђав у, прок рс тари унезверено кроз тор. Зал ајаше свих пет овчар
ских пас а, да их је страховит о било слуш ат и. У чобан инов ој кућ иц и се указ а
нес тална уплашена светлост. Вуц и су бил и напал и на овчарс ки стан.
Овце од страх а окретоше једна другој главе, као да се нешто договарају, а у
ствари су само уплашено узд исале.
Ован предводн ик изд аде на свом овч ијем језик у заповест:
– Јагањц и да се склоне у мал и утврђен и тор.
При том он зазвон и снаж но меден ицом која му је вис ил а о врат у.
Стара овц а, чим чу заповест одведе унуч иће у мал и тор за јагањце, а сама
остаде са остал им стадом да буде на удару, ако би вуц и провал ил и.
Наједном се врата од вел иког тора отворише и јагањц и углед аше како уну
тра пров ал и јед ан од вуков а, а за њиме најв ећ и пас. Мад а их је страх ужас но
пот ресао, јагањци наставише да вире кроз плот шта ће се даље догод ити. Видеше
како се вук и пас почеше да рву. У вук а су очи севале као муње, и стално је пок у
шавао да ухват и пса за гуш у, док је он пот муло режећ и јуришао на вук а. А даље,
кроз отворена врата тора, опазише како се и остал и пси боре са друга два вук а,
не пуштајућ и их да уђу унут ра, међу овце.
Јагањц и су жудно посмат рал и овај призор, уживајућ и у свом страх у. Никад
им стара овца није умел а тако нешто да исп рича. Не прес тадоше да вире ни кад
опазише да вел ик и пас паде под зубима крвожедног вук а. Вук појури тад а и на
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њихов у бак у, жућк ас ту, тром у овц у, која им је до малоч ас тако лепо прич ал а.
Од ужас а, они, тад зат ворише очи а у исти мах пуче пуш ка, и зач у се глас чоба
нинов који је сиг урно довик ивао својој дец и.
– Не бојте се, вук у тору већ је мртав, а и друг и ће се сад разбећ и.
И збиља кроз некол ико часак а урл ик вукова и лавеж паса почеше се удаља
ват и. Чуо се само фијук вет ра у врховима шуме.
Јагањц и тад опет отворише очи и видеше где чобан ин улази међу стадо сав
радос тан. Ован предводн ик му прит рча одмах са остал им овцама. Ту они опа
зише жив у и свој у бак у, жућк ас ту хром у овц у. Вук је срећом није појео. Она
брзо пронађе своје унуч иће и рече им:
– Хтел и сте страш ну прич у, па сте дож ивел и страш ну истин у. Кад пора
стете и остарите имаћете шта да причате својим унуч ић има.
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Дете у торби

Ц

иганка Ружа изађе из черге, носећи свог малог сина у торби на леђима тако,
да му се само глав а видел а. Сваког дана је морал а да иде на рад и да дете
тако собом нос и, јер га малог није могла код куће да остави. Али већ у обли
жњем селу није било ник ак вог пос ла, Руж а је сву вун у изг ребенал а и морал а је
да иде даље у град да траж и пос ла.
Идућ и тако путем, гдегод је видел а кућу, вик ал а је с кап ије:
– Гос поја, вун у гребенам.
Али жене су биле љуте и још с кап ије су је враћале да иде даље куд зна и да
им не досађује.
Најзад је стигла и у варош и почел а да иде од врата до врата. Варош ка деца
су радознало завиривал а у њеног малог сина, који је вирио из торбе као птица
из гнезда, и прат ил а су је улицама раздрагано. Жене су му давале млек а да пије,
пок лањале му старе деч ије капе и чарапе, дивиле му се како је леп; оне су ретко
у варош и виђале Цигане, и зато су биле много боље према њима него сељанке.
Али Руж а ипак није бил а задовољна, јер нигде није могла да нађе пос ла.
Идућ и тако заус тави се пред неком богат аш ком кућом, свом окруженом
вртовима, предом иш љајућ и се да ли да уђе. Очек ивал а је неће ли однек уд ист р
чат и деца и позват и је унут ра, али кућа је усам љено ћутал а. Тад Руж а сама бо
јаж љиво уђе у двориш те, прик рад ај ућ и се стазама пос ут им бел им шљунком и
зак уца на врата вич ућ и:
– Гос поја, вун у гребенам.
Тад се на врат има појави гос под арица куће сва у свил и и зач уђено пљес ну
рукама кад угледа дете у торби. Са свих страна куће дот рчаше служавке да виде
мал ишана у његовој чудноватој колевц и. Циганк а тад задовољна што се тол ико
диве њеном детет у, и надајућ и се да ће тако нешто за њега добит и, скиде торбу с
леђа и извад и дете. Тек тад се почеше сви дивити, јер је мало Циганче било лепше
него иједно дете у вароши. Имало је крупне црне очи и обраш чиће као јабуке ру
мене, и смејало се тако умиљато на госпођу у свил и, као да ју је свак и дан виђало.
Тад богата жена растера своје служ авке и рече Руж и:
– Ја нем ам деце. Хоћеш ли да ми пок лон иш свог а син а, одг ајићу га бољ е
него ти и биће вел ик и гос под ин. Ако код тебе остане, муч иће се целог живота
у сиромаштин и.
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Кад то чу Руж а, поче наглас плак ат и. Њој се већ учин и да су јој дете отел и.
– Не плач и, – рече јој опет бог ат а жен а, – ја ти га нећу отет и, већ ако хо
ћеш сама да ми га даш. Ја сам много богата и даћу ти за дете онол ико злата, ко
лико је оно теш ко, па ћеш моћ и и ти до краја живота лепо да живиш и више се
не муч иш.
Циганк а се још више раж ал и па удари у кукњ ав у. То је најтеж и час био у
њеном живот у.
Богата жена тад рече:
– Не мораш ми га одм ах оставит и. Иди кућ и и разм ис ли се, па ако хоћеш
да ми га пок лон иш, донес и га сут ра, а ја ћу ти дат и злата кол ико сам обећал а.
После тога Ружа се поздрави и оде збуњена кући, размиш љајући шта да рад и.
Али како тога дана није ниш та бил а зарад ил а, њен сурови и лењи муж поче да
је грд и и туче. Руж а му тад а, да би га одобровољил а, исп рича разговор са оном
богатом женом, а он је стаде наговарат и да своје дете однесе тој жен и, па ће тако
бит и добро и њем у и њима.
Целе ноћ и Руж а је само о томе мис лил а. Зам иш љал а је свог сина као вел и
ког богатог гос под ина како живи у сваком изобиљу и вози се у златн им кол има
поред самог цара. Зато ујут ру рече Циган ин у:
– Данас ћу однет и дете, нек а целог живота ужива, а и ми ћемо добит и пара
да се не муч имо више.
Рекавши ово, стави Циганче у торбу и пође оној жени. Усп ут је опет плакала,
теш ко јој је било растат се са својим дететом, али се надал а да ће јој жена дозво
лит и да га катк ад обиђе и пољуби. Тако у мис лима стиже она у град и оде право
где је нау м ил а.
Жена се много обрадова кад виде да је Руж а дош ла говорећ и:
– Паметно си учин ил а. Син ће ти бит и срећан, а ти богата.
Рекавши то, она извад и Циганче из торбе и пруж и, као што је обећала, пун у
кес у злата Руж и.
А она је бојаж љиво упита:
– Смем ли, гос поја, доћ и који пут да га обиђем и вид им је ли здрав?
Жена на то строго одговори:
– Ник ад више немој доћ и. Он је сад мој син, и хоћу да потп уно заборави
своју праву мајк у.
Потом она однесе дете у друг у собу, а Ружа, ставивши кес у с новцем у торбу,
врат и се пол ако кућ и. Кад тамо стиже њена сиромаш на черга јој се учин и још
сиромаш нијом и бедн ијом, те рече Циган ин у:
– Морамо одмах куп ит и как ву бољу кућу, да се бар чиме утеш имо.
Купивши кућиц у и мало зем ље, Ружа поче да их уређује и да по вас дан рад и,
не би ли само своје дете заборавил а. Али оно јој беше стално на очима.
Онд а она рече Циган ин у:
– Хајде да куп имо кол а, да се по цео дан возим, нећу ли тако на своје дете
заборавит и.
Купише кола и по цео дан су се само возал и, ишли на вашаре и гдегод су чул и
да има неко вес ељ е. Али ни то није ниш та вред ело. Мајк а није могла ник ако
своје дете да заборави.
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Онд а она рече:
– Кол а и кућа су мало, да сина заборавим; хајде да куп имо лађу, па да лута
мо по свет у. Тако ће ми мож да бит и лакше.
Куп ише лађу и лутах у тако целу једн у год ин у дана по свет у. И мад а је Ци
ган има лутање највећа сласт, ипак ни оно не поможе.
Тада се решише да сазидају црк ву, и да се у њој Бог у моле, не би ли учинио да
више не чезну за сином. А кад мол итва у црк ви не поможе рече Ружа Циганин у:
– Не вред и нам богатс тво без нашег детета. Хајде да све прод амо, да врат и
мо новац жен и и узмемо нат раг свог мал ишана.
Како се је и Циган ин био зажелео сина, прис таде на ово, све прод адоше и
Руж а се крете весело да опет узме к себи своје дете.
Углед авш и је богата жена се много уплаш и и стаде да виче:
– Ово је мој син! Ко си ти, ја те не познајем. Пок ушај само да га одведеш.
А сирот ица Циганк а плак аше, опет молећ и:
– Ево ти нат раг све твоје злато, врат и ми само мог сина.
За ово време мал ишан пос мат раше Руж у и кад виде да плаче обес и јој се о
врат и стаде је љубит и. Сиг урно је осет ио нек ако да му је права мајк а. А Циган
ка видећ и то, стрпа га брзо у торбу, кој у је опет имал а на леђима и побеже низ
степен ице главом без обзира.
Шта је пос ле рад ил а богата жена не зна се. А Циган и су задовољно живел и,
иако су бил и сиромаш ни.
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ка ко се попра вљају двојке

И

спред Ивине куће простирала се пољана пуна разних цветова и буба, и он је
више живео на њој него у кућ и, па ипак је увек добијао двојк у из познавања
природе. Узрок томе био је што је Ива имао бак у и што је увек боље памт ио оно
што је она причал а него оно што је пред авао учитељ. И морало је доћ и до тог
Ивиног пораза: јер су се учитељеве и бак ине приче тако много разл иковале.
Наоблач и се и почне да грм и а Ива се шћућури крај вел ике бак ине стол ице
и шап уће што тише може, да га грм љавина не би чул а:
– Шта се то кот рља по небу?
– Воза се громовник Илија, – одговара бака. – Обилази около зем ље да вид и
где треба да падне киша.
– А где стоји киша, кад не пад а? – пита Ива.
– Где стоји кад не пада... – размиш ља се бака, па тек наједном објасни: – Киша
стоји у вел ик им златним бурад има. На небу има све што људ има треба: час кише,
час сунца.
– А гон и ли громовн ик Илија ту бурад на својим кол има? – пита Ива даље.
– Разу ме се, зато се небеса тол ико трес у.
А сут рад ан тек учитељ исп рича:
– Ево како добијамо киш у. У доба вел ик их жега сунце исп ије сву влаг у из
зем ље. Та влага се прет вори у воден у пару и дигне се у вис ин у, где се због хлад
ноће прет вори у облаке пуне кише. Киша онд а, због своје теж ине не може да
остане под небом него падне на зем љу. И тако веч ито круж и вод а између зем ље
и неба. Јес те ли разу мел и?
– Јес мо, – каже Ива. – Киша стоји у златн им бурад има. Громовн ик Илија
их вози на својим кол има, па где треба кише, ту отвори златн у бурад...
– Дос та, дос та, – прек ине љут ито учитељ. Вид и се нис и ништа пазио.
Али ујут ру се пробуд и Ива, па углед а слан у и иње по гран ам а и отрч и до
баке у врт радознало питајућ и:
– Шта је то бело по пољан иц и и грању?
Бак а се мало зам ис ли па му објас ни:
– То је вил инс ко сребро. Сиг урно су виле ноћас играле овде и са њихових
сребрн их рук ава развејало се сребро по ливад и и прућу.
– Како је лепо! Хајде да га скуп љамо.
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– И ја бих га скуп љал а, – одговара смешећ и се бак а, – али виле не дозвоља
вају: Чим се дотакнеш вил инс ког сребра, оно се истоп и.
Зад ив љен бак ин им реч има оде Ива у школу, а тамо опет учитељ исп рича:
– Јес те ли вид ел и како су јут рос пољ а и грањ е побел ел и. То је пал а прв а
слана и ухват ило се иње. Дан и су још топ ли, па се зем ља под сунцем испарава,
а ноћ и су врло хладне те се та пара прет вори у рос иц у која се смрзне. Јес те ли
ме разу мел и лепо?
– Јес мо, – одговара први Ива. – То је вил ино сребро. Ноћас су виле играле
на пољан иц и, и са њихових се рук ава развејало сребро...
– Дос та, ник ад ништа не пазиш и не знаш, – каже учитељ. – Ево ти двојк а.
Или, на пример, учитељ каже:
– Нац ртај ми, Иво, лепт ира на табли.
А Ива се сет и неког жутог лепт ира, па зач уђено пита:
– Како ћу нац ртат и, кад немам жуте боје?
А учитељ опет забележ и двојк у. Тако кад се већ било наређало много двоја
ка, пође Ива зам иш љен да се мало проход а по пољан и. Било је то у нек у недељу
пред крај школс ке год ине. Ива се лепо обук ао, узео ботан ичк у кут ију и мреж у
за лепт ире.
Чим изиђе на пољан у, углед а крупног жутог лепт ира, баш как вог је најви
ше волео, па појури за њим. Истина Ива није знао да црта лепт ире, али је умео
брзо да их хвата. Зато одмах стиже жутог бег унца и зароби га у мреж у.
А лепт ир стаде мол ит и:
– Пус ти ме у слободу, Ивице, па ћу ти помоћ и да поп равиш двојк у.
Ива се прво зач уд и како то да лепт ир говори, али се брзо сет и неке бак ине
приче где лепт ири говоре, па рече као да разговара са другом:
– Добро, пус тићу те у слободу, али одрж и само своје обећање.
Ива крете даље стазом кроз висок у трав у, кад наједном осет и снаж ан ми
рис беле хајдучке траве. Окрете се и виде како некол ико бел их крун иц а леп р
шају на вет ру. Па сет ивш и се да бак а радо скуп ља ту траву, пође да јој је узбере.
А хајдуч ица стаде мол ит и:
– Не бери нас, Ивице, пусти нас да живимо па ћемо ти помоћ и да поп равиш
двојк у.
Ива се опет саж ал ио и пус ти цветове да и даље мирно на ливад и мириш у.
Ишао је опет тако даље, кад наи ђе на скак авц а. Он се негде много журио,
час избијајућ и из траве као нек и зелен и водос кок час опет у њу ронећ и. Ива по
јури за скак авцем, да бар њега ухват и, а и он стаде мол ит и:
– Пус ти ме, пус ти! Код куће ме чек ају деца. Смилуј се на мене, па ћу ти по
моћ и да поп равиш двојк у.
А Ива и њега пус ти.
Кад је сут рад ан отишао у школу са стрепњом је ишчек ивао да ли ће га учи
тељ прозват и и да ли ће одрж ат и своју реч лепт ир, скак авац и хајдуч ица.
Најзад га учитељ прозва:
– Изиђи, Иване, на таблу и нац ртај лепт ира.
Ива брзо изиђе на таблу, кад тамо стоји онај жут и лепт ир, коме је јуче дао
слободу и шап уће Иви:
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– Ја ћу стојат и мирно на табли, а ти преглед ај тачно с мене и цртај.
Срећом учитељ ово не примет и, те Ива на миру нац рта лепт ира тако лепо,
да се учитељ зад иви углед авш и. А онд а даље зап ита:
– Које бубе живе у трави?
Наједном се онај скак авац с ливаде створи ту, скоч и Иви на раме и стаде да
му шап уће а Ива за њим да понав ља глас но:
– У трави живе мрави, змије, скак авц и...
– Дос та, – рече учитељ, – сад ми погод и које биље рас те на ливад и, па ћу ти
поп равит и двојк у.
Ива се прво збун и; али кроз прозор доп ре мирис хајдуч ице, па мајч ине ду
шице, па детел ине, па невена, па дивље раж и, па реп уш ине и свих друг их трава,
и Ива се тако редом сет и имена тога биља и изређа их учитељу.
– Гле, па ти си пос тао добар ђак! – обрадова се учитељ. – Морам да ти по
правим двојк у.
Ива вес ел о отрч а на мес то, а увеч е све исп рич а бак и, шапн увш и јој по
верљиво:
– Учитељ и не слут и ко ми је помогао да поп равим двојк у.
И збиља, учитељ ник ад не би могао повероват и у све ово, чак да му неко и
туж и Иву.
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Дивовска ципела

П

ред прод авн ицом неког чувеног обућара стајал а је огромна, скоро дивов
ска, ципел а, нач ињена од лима. Она је бил а под игн ута на пос тоље од точ
кова, и привезана ланцем за тле, да је деца не би одвозал а.
Газда те прод авн ице глед ао је увек кроз прозор како се дец а скуп љај у око
ципеле и пок ушавају да је отк аче са гвозденог ланца о којем је стајал а прич вр
шћена, или да отворе пок лопац, зак ључан катанцем.
Највеће дечје уживање било је кад се из прод авн ице појави шег рт са гом и
лом кут ија и приђе ципел и те је отвори, пот рпа оне кут ије унут ра, онд а одве
же ципелу са ланца седне на њу и крене у град. Деца онд а за њим појуре као рој,
прат е га трчећ и од куће до куће, где он редом разд аје обућу. Понек ад шег рт
пристане да неко од деце провоза, стављајућ и га на врх ципеле. Али је то бивало
ретко, јер су онд а друга, на коју не би пал а коцк а, плак ал а глас но и досађивал а
молећ и да и њих дигне на ципелу.
Међу овим мал ишан има био је и јед ан сиромашак, прод авац новина, дете,
које се само издрж ав ало нем ај ућ и никог свог. Он је прат ио дивовс ку ципелу
при свим а њен им шетњ ам а, одм арао се у лепом хладу, руковод ио играм а које
су се извод иле поред ње.
Једне вечери кад су се већ све рад ион ице биле зат вориле, сви прод авц и но
вина умук ли и шетач и отиш ли на спавање, тај дечак дође пред прод авн иц у где
је стајала дивовска ципела и замиш љено седе на праг. Тога дана није био зарад ио
кол ико му је требало за преноћ иш те и мис лио је да се нек ако увуче у ципелу и
да ту прес пава ноћ.
Пре тога је зак уцао на врата мног их домова, молећ и да га приме на прено
ћиште, али људ и тога дана нис у нешто бил и добре воље па су га свугд а отерал и
са пог рд ама:
– Вуц и се с прага, нис мо луд и лопова и одрпанк а да прим имо у кућу, – гово
рил и су једн и.
– Што ти род ит ељи нис у остав ил и да се не муч иш. Ми ћемо својој дец и
оставит и да имају од чега да живе, – говорил и су друг и.
– Кад ти је мајка знал а да ћеш се муч ит и, није те требало ни род ит и, – љут и
ли су се трећ и.
И разне су му још тако погрде и увреде рек ли, те се решио да више никога, ни
за што не мол и. И тада се сет ио дивовске ципеле, у чијем се хладу увек одмарао,
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и коју је са осталом децом узалуд пок ушавао да отвори. У џеп у је сад имао нек и
стари нож и над ао се да ће с њиме моћ и катанац отворит и. Али тек што се освр
нуо и почео да отвара, а на крај у улице појав и се страж ар, и примет ивш и га
привуче се тихо иза његових леђа, да вид и шта рад и око ципеле.
– Стој! – викн у он дечак у, – шта то рад иш?
Дечак се трже и прво уплашено ћуташе а пос ле му признаде шта је и како
је, и да нема где да преноћ и.
– Ја ћу ти ноћас дати преноћ иште, – рече стражар, сажал ивши се и одведе га
до своје куће, те тамо дечак преноћ и са страж аревом децом.
Сут рад ан, опет се деца по обичају иск уп ише око дивовс ке ципеле и разго
варах у:
– Гле, кол ик а јој је потпет иц а, могло би цело дете у њу само стат и, – рече
нек и мал ишан.
– Кол ико ли би кил а шећера могло у њу да се сруч и? – разм иш љаше друг и.
– Могло би се у њој воз ат и као у как вом фијакер у, само да је отк ач имо, –
рече трећ и.
– Да ли је овол ик а ципел а у дивова? – упита нек а девојч ица.
– Могло би се у овој ципел и спават и славно, – рече дечак, који беше синоћ
пок ушао да је отвори.
Утом се појави шег рт са гом илом кут ија испод паз ух а и стаде се спремат и
да обиђе по варош и и разд а обућу где треба. Утом му у журби испаде кључ ић од
катанца а он то и не примети, већ и даље нешто пословаше. А дечак се брзо саже,
стави кључ себи у џеп и радос но отрча. Био је сад сиг уран кадгод не буде имао
где да спава, моћ и ће лако отк ључат и ципелу и прес пават и у њој.
И тако је и било. Увече кад се сви разиђу, он се прик раде, отвори ципелу, и
увуче се у њу. Ципел а је изн ут ра бил а мек а, удобно пос тав љена и на лубовима
рад и украс а избушена, те је унут ра било ваздух а. А ујут ру, чим се зора јавил а,
дечак се брзо извлач ио из ципеле, зак ључавао је и одл азио на посао. Тако је ци
пел а пос тал а његова кућ ица, удобно уточ иште о коме нико није ни слут ио.
Али једном дечак у не беше добро, био се много преморио трчећ и улицама
и продајућ и новине, те се не пробуд и рано ујут ру, као што је увек чин ио. Пробу
ди га тек неко труцк ање и зврјање: то је ципел а бил а у пок рет у, шег рт је разно
сио обућу. При отварању пок лопца није ни завирио у ципелу, а није у журби ни
примет ио да је катанац нашао отк ључ ан. Деч ак опази у полутам и да су сад са
њим и некол ико кут ија унут ра, које је шег рт возио да разд а по граду, и стаде
разм иш љат и, шта да рад и кад шег рт буде отворио ципелу.
Поче вирит и куд а се возе и опази да су изван град а. Пролетале су ливаде,
мос тови, летњиковц и и дивовс ка ципел а се наједном заус тави пред најбогат и
јим летњиковцем, што се бел ио сред зелен ил а иза златне вел ике ограде. Дец а
из летњиковца, чим чуше да дол ази дивовс ка ципел а, ист рчаше и опкол ише је.
Шег рт тад отвор и пок лоп ац, па, углед авш и унут ра нек о људс ко бић е,
уплашено викн у:
– Ко је то доле у ципел и?
Дечак није имао куд, него се изв уче из ципеле и као укопан стаде, оборив
ши глав у. Дец а су га радознало глед ал а, чудећ и се отк уд деч ак у ципел и, јер и
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дотле је она чес то дол азил а, али у њој није било ничег осим обуће. Њима се по
све чин ило као нек а бајк а. Зато једно од њих брзо оде да позове остале укућане,
да виде дечак а што је искоч ио из дивовс ке ципеле.
Ту се брзо иск уп и цео летњиковац: деца, род итељи, пос луга, и стадоше за
питк иват и дечак а отк уд се нашао у ципел и.
Онд а им он по реду све исп рича, и како нема у свет у никог свог, и како се
по цео дан муч и, и како је немајућ и увек преноћ иш та, спавао у ципел и. Чувш и
ово деца стадоше да моле род итеље да дечак а оставе у летњиковц у, и они тако и
учин ише. Оставише га са својом децом и пос ле су се увек о њем у брин ул и као и
својој дец и.
А шег рт се врат и у град све у себи смиш љај ућ и како ће својим друговима
исп ричат и о овом чудноватом догађају.

574

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

лија гата ра

Ж

ивел а у план ин и стара лисица гатара. Становал а је у јазбин и пуној лиш ћа
жутоц рвеног, как ва је бил а и боја њене длаке. До јазбине је вод ил а право
уска стаза, а улаз био сав зак рчен жил ама стогод иш њих бук ава. Али је све зве
риње тога краја ипак знало где је кућа тета-лије гатаре, јер није било ниједног
шумског становника, који јој се бар једном није обратио у невољи. Стара лисица
је важ ил а као најбољи шумски лекар. Знал а је траве за све живот ињске болести,
умел а је да превија ране, могла је да прориче судбин у, бил а је увек обавеш тена
којом су страном мин ул и ловц и.
У њеној јазбин и мирис але су траве као у правој апотец и. О жил ама су ви
сил и струкови бок вице, лелујале ките беле хајдучке траве и љубичас те кич ице.
Мало даље, прос трт по маховин и суш ио се липов цвет, петељке од вишања, ме
твица, слез и друго биље за теј. А она сама седела је обично на некој кривој жил и
и варил а траве и лиш ће за лекове.
Морам признат и било је у њеној јазбин и и пуно лепеза нач ињен их од коко
шијег и гуш чијег перја. То су сиг урно биле успомене из њене младос ти, док је
још бил а зла и давил а живин у као што чине и остале лис ице. Али под старост
она се наједном пок ајал а и прес тал а је да дави пил иће и кокош и. Чак је стал а
чин ит и бог оу г одн а дел а и леч ит и бол ес не жив от ињ иц е. И сам е кок ош и из
оближ њег села обраћале су јој се за помоћ, каткад да им пронађе украдено пиле,
катк ад су траж иле лек прот ив опад ања перја.
Таман се лија спрем и да спава, а неко повиче пред врат има:
– Тета лијо, как во ли ће сут ра бит и време? Хоће ли пад ат и киша?
– Хоће, хоће, – одговори она, – кос ти ме боле.
Или тек је сел а за ручак а зеч ић кроз жиле провири и упита:
– Да ли ће пос ле подне наи ћ и ловц и?
А она изађе напоље, омирише ваздух, наслони ухо на зем љу, и одмах сиг урно
одговори:
– Чувајте се, богам и, наи ћ и ће.
Нек и пут кад изд алек а углед а зец а где храм ље, изађе му сам а у сус рет пи
тај ућ и:
– Које добро, зеч ићу?
– Ран ио ме јут рос ловац у ног у, па сам дошао да ми ран у превијеш.
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– А шта ћеш ми плат ит и? – упита лис ица.
– Донећу ти главиц у куп уса, ако ме нога прође.
Онд а га она уведе брзо у кућу, увије му лековит им биљем ран у, и све буде
као руком однето.
Веверице су јој много досађивале. Од силног крцкања ораха и лешника зуби
су им се брз о кварил и, те су траж ил е лек прот ив зубобољ е. Као плат у су јој
обично донос иле шач иц у орах а или леш ник а. У младос ти је тета лија истин а
бил а навик ла на пилеће месо, али кас није, кад се пок ајал а, јел а је само биљн у
хран у, коју је добијал а као наг раду од својих пац ијената.
Дес и се чес то да дот рч и уплашен петао и кук урекне:
– Појавил а се у нашем крај у лис иц а, мол им те одврат и је да више не краде
пил иће.
И покајница лисица је збиља одврати бар за неко време, а кокоши из тог села
јој онд а обично донес у по пун у корп у јаја.
Кад се проч уло да тако добро леч и и гата, а не траж и вел ик у плат у, дол ази
ло јој је звериње и из нек их далек их, непознат их шума. Једном јој тако зак уц а
на врата нек и стари вук. Она се прво много уплаш и да није дошао да је поједе,
али кад чу како он туж но завија, досет и се да је дошао да траж и нек у помоћ.
– Сина су ми младог вуч ића, ловц и ран ил и, пођи са мном да га излеч иш.
– А шта ћеш ми плат ит и? – упита лис ица.
– Сиром ах сам пук и, ничег нем ам, али ћу те увек од зла бран ит и, ако ми
спасеш сина.
Онд а лис иц а пође с њим у друг у план ин у и спасе му сина. Том прил иком
пожал и јој се и нек и стари кобац из те шуме, да већ почиње губити вид и зат раж и
јој лек а. Само и он рече да је сиром ашан и да ничег нем а сем свог гнез да, али
обећа да ће јој бити у помоћи, ако јој икад у живот у зат реба. И лисица му помоћу
неке траве поврат и вид.
Тако је прош ло дос та год ина и она је већ на њих и заборавил а, а дес и се да
дође лис иц и нек а кокош ка из оближ њег сел а и стаде јецат и:
– Помози ми, пиле ми је однел а или нек а грабљивица или неко звериње.
Лис ица се зам ис ли, па ће рећ и:
– Има много грабљивиц а по шум ам а и много зверињ а, ко зна где се пиле
нал ази. Али иди мирно кућ и, пок ушаћу да га пронађем, ако је још у живот у.
Кокош ка оде кућ и, а лис ица сврат и код сусед а зеца и замол и га:
– Ти си брзоног, раст рчи се по планини и јави свима да је нестало једно пиле
из суседног сел а, и да ми га одмах врат и, ко га је украо.
Зец отс как ута одмах кроз план ин у, и јави како му је лис ица казал а, али од
пилета ни трага ни глас а. Међут им, муњевито се пронесе глас кроз све околне
план ине да лис ица доброт ворк а траж и неко изг убљено пиле. И сви се раст рча
ше да јој га пронађу.
Чу то и онај стари кобац, па и он пође у потеру. И збиља већ пос ле некол ико
сат и наи ђе на пиле у гнезду неког јастреба. Било је јадно све иск љуцано али још
у живот у. Кобац се тад хит ро устрем и, украде га из гнезда и однесе лисиц и.
Не да се описати њезина радост, кад је угледала пиле, и још у живот у. Одмах
му је залеч ил а ран ице и стал а се спремат и да га вод и нат раг у село.
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Али се дог ађ ај о спас еном пил ет у брз о проч уо кроз окол ин у, и лис иц а
предвече углед а читаву гом илу кокошак а где се упут ил а јазбин и радос но пију
чић и и квоч ућ и. Оне изљубише спасено пиле и одведоше га у село, обећ авш и
лис иц и сто корп и јаја.
Ако које дете има болес ну птиц у или зеца или пиле, нек а га слободно вод и
код лије гатаре, она ће га излеч ит и.

577

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

несташни зец Белореп

Н

екол ико млад их зечева имало је обичај да се сваког дана иск уп и на поља
ну у високом проп ланк у и пои г ра заједно некол ико часова. Играл и су се
зечеви тамо разних игара. Нек и пут су се хватал и у коло и скак ал и око јеле која
је понос ито рас ла сред пољ ане. Понек ад су се играл и жмурке сак рив ај ућ и се
тако веш то по жбуновима, да их ни ловачк и пас не би могао наћ и. Волел и су и
да се утрк ују и да скач у преко препона. А катк ад су се играл и и лова: најс тарији
зец буде ловац, два-три буду пси и јуре оне остале. Тако је весело пролазио њихов
зечји живот.
Мајке су им, истина, говориле да је шума пуна ловаца, вукова, орлова, вихо
ра, град а, грома, али они су бил и одвећ млад и да би се могли плаш ит и.
– Е, како бих желео да вид им орл а, – говорио је увек зеч ић Црвено Око.
– Нимало ме не би било страх да углед ам ловца, – јунач ио се Плаш љивко.
А најбезбрижнији међу њима био је мал и зека Белореп. Он се смејао мајчиним
савет има и увек први ујут ру бивао на пољан и, поздрав љајућ и радос но свакога.
– Добро јут ро, – трне – жбуне! Јес и ли ми слатко спавао?
– Доб ро јут ро зеч ићу, бел и реп ићу, – одг ов арао је нас мејан и жбун, сав
умивен росом.
Пос коч и зец Белореп два-три корак а па углед а вевериц у.
– Добро јут ро, веверице-веко!
– Добро јут ро, белореп и зеко, – довикне нес таш но вевериц а и изг уби се у
грању.
И таман сунце гране, а он је већ на пољан и под јелом, па и њу умиљато по
здрави и отпочне разговор:
– Ти си увек сама, јело?
– Нисам сама, зеч ићу; на мојим гранама је увек пуно птица, а около облац и
и вет рови ход ају.
– А зар те није страх вет рова? Моја мајка каже да на висинама дувају вихори.
– Ја уживам кад а је вихор, чин и ми се као да се нишем у љуљаш ки.
– Зар се не бојиш да ће те грана ударит и? Каж у да гром најп ре погађа оне
који су на вис ин и.
– Ја вол им да сам близу сунца, а ко је близу сунца, мора да буде и близу грома,
зеч ићу.
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У том би дош ли и остал и зечеви и нас тајал а би игра. Тако једнога дана баш
се они бех у иск уп ил и под јелу, а диже се вел ик и вихор. Јеле се почеше савијат и
до зем ље; сух о лањс ко лиш ће се под иже као пламен струч ак до под облаке;
вране се као суман уте ковитлах у над шумом.
Зец Белореп поче се шал ит и:
– Не морамо се муч ит и да сам и скачемо, вихор нас диже са зем ље.
И заис та вихор их је дизао са зем ље, кот рљао по трави. Сва шума одједном
пос таде као пијана. Зверад таман да стане на ноге, а нови тал ас вет ра га обори
на зем љу. Јеле се таман усп раве, а ветар их повије до траве. Вет рова луд а шал а
шчепа малог Белорепа, под иже га до највишег бора, потера га мало кроз ваздух,
па га опет спус ти на зем љу. Срећом он је знао добро да се дочек ује на ноге, те се
не изу бија. Тако га је ветар некол ико пута дизао у зрак и поново спуш тао, док
га не пренесе у сас вим нови крај.
Потом наједном ветар стаде, зас па. Све около умуче. По зем љи леж ах у по
лом љен и сув арц и, перје птиц а, сметови лиш ћа, праш ин а и пес ак скуп љен и у
гом ил ице као мравињаке. Белореп прот ре очи пуне праш ине и осврте се радо
знало око себе. Нимало га није било страх, хтео је чак да мало прос как уће кроз
тај нови крај, али му паде на ум да ће му се мајк а брин ут и и реш и се да одм ах
пође кућ и. Међутим пут је било врло тешко наћ и, и морао је све до ноћ и да лута.
Најзад угледа проп ланак са јелом и у некол ико скокова се нађе тамо; пос ле отуд,
познатом стазом, сиђе својој кућ и.
Мат и га дочек а радос но, али га одмах стаде саветоват и:
– Нис ам ли ти говорил а да се високо горе не пењеш? Сад су вел ике жеге и
лако се дог ађ ај у непог од е. Дан ас је дув ал а олуја, а сут ра лако може ударит и
град или пас ти гром.
Само савет и нис у пом агал и и одм ах сут рад ан сви се зечеви нађоше опет
на проп ланк у, те свак и поче да прича шта је јуче дож ивео.
– Мене је ветар бац ио право у нек и вир. Дивно сам се иск упао, – рече зец
Црвено Око.
– А мене је откот рљ ао у мравињ ак, па су ме мрави свег изу јед ал и, – рече
Плаш љивко.
– А мене је утерао у мед веђу јазбин у. Срећом је мед вед дрем ао, иначе би
било зло, – рече најбољи друг Белорепов Брзак.
Тако су се они редом хвал исал и шта је ко дож ивео јуче, и не слутећ и шта се
спрема још.
Кад одједном над планином се навукоше облаци, падоше на јелу као огромна
црна гнезда, а муње стадоше да се укрштају као пламени мачеви. Зечеви осетише
како ваздух зам ирис а на зим у и снег, и почеше радознало њуш кат и. У план ин и
се зач у страш на тутњава и пуцање као да дивовс ке сек ире цепају шум у; и зече
ви осет ише како их по леђима бију нек и леден и курш ум и. И у трен утк у цел а се
зем ља пок ри бел им хладн им зрнев љем.
– Шта је ово! – кликн уше уплашен и зеч ев и, кој и су прв и пут у жив от у
углед ал и град.
– Град, град, – довикн у им јел а. – Одмах беж ите кућ и, јер може сад бит и и
громова.
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И ако се дотле у свом живот у није храбри зеч ић Белореп ниједном упла
шио сад се препаде и појури кућ и. А кад је, праћен громовима, стигао, он је брзо
прит рчао својој уплашеној мам и. И дуго јој се клео:
– Увек ћу те, мама, слушат и, увек. Веруј ми.
А мама је и веровал а и није веровал а.
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Свилена бомбона

К

ад је увече мат и рек ла Борик и да ће је вод ит и у град да јој траж и пос ла, она
је ударил а у плач. Бил а је још врло мал а и било јој је теш ко рас тат и се од
своје маме. Хтел а је собом бар да понесе јагње и пред дол азак се није могла од
њега рас тавит и.
– Зашто ми не даш да га понесем? – питал а је она кроз плач.
– Тамо ћеш морат и по цео дан да рад иш, и ко би онд а јагње чувао, – рече јој
мат и.
Онд а је узе за рук у и да би је утеш ил а, поче да је зал аг ује:
– Не плач и, Бор ик а, дол е у граду имаћ еш свак и дан да јед еш свил ен е
бомб оне.
– Нећу бомбоне! Шта су то бомбоне? – плак ал а је и даље Борик а, спуш та
јућ и се низ руменк ас ти сеос ки пут, који је вод ио граду.
А мат и је стално говорил а, да би је заварал а.
– Не плач и, Борик а, видећеш како су бомбоне слатке и шарене. И све сјаје
около као да су од свиле.
Већ су биле поодмак ле од сел а, блејање јагњета више се није чуло, а Борик а
је бил а врло мал а и лако се теш ил а. Почел а је плаш љивиц а да слуш а мам ин у
прич у о бомбонама, чак је и сама стал а да је пита:
– А кол ике су бомбоне?
– Бомбоне су кол ико пиљц и, а неке су и кол ико орас и; и све се шарене као
лепт ири. Има их црвен их, плавих, жут их, свих боја. Видећеш већ.
Тако су у разговор у дош ле до град а и пош ле по кућ ам а да траже Борик и
место за службу. Али људ има се Борика чинила одвећ мала; сви су зато говорил и
њеној мајц и:
– Куд си дете повел а да служ и! Вид иш и сама кол ицно је. Њу треба још неко
да служ и, а не она друге.
И заис та је Борик а бил а врло мал а. Али год ина је на селу бил а суш на и није
се имало шта јес ти, и мат и је кроз сузе мол ил а:
– Прим ите је, може што било помоћ и. Само да се дете преко зиме исх ран и.
Тек пред вече наи ђоше на неке људе, којима је бил а пот ребна баш тако мал а
девојчица. Мат и тада пољуби Борик у, и остави је са зебњом у срц у код тих туђих
људ и, које је први пут у живот у видел а.
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И пос ле одмах мат и оде кућ и, а Борик у уведоше у нек у дугачк у собу, где је
рад ило пуно девојч ица. Неке су намотавале вун у на вел ике кот уре, друге ста
рије су плеле хаљине на маш инама. У соби се чул а само лупа маш ина и зврјање
чек рк а, а дев ојч ице су сед ел е пог нут е над радом и само ћут ал е. Кроз соб у је
ишла нек а дебел а, много дебел а жена и само вик ал а:
– Брже, девојке, брже. Ко не рад и, не може ни јес ти.
Кад а Борик у углед а, одмери је хладно и рече:
– Ти данас глед ај само како се рад и, па ћеш сут ра почет и.
Сут рад ан су и њој дал и пос ао, да намотава вун у на кот уре. Али њене руке
су биле одвећ слабе и није могла одмах брзо рад ит и као остале девојч ице. Зато
је дебел а жена чес то зас тајал а крај ње вич ућ и:
– Брже, брже. Ко не рад и, неће јес ти.
Тако је за Борик у почео сас вим нов живот. По цео дан је седел а за чек рком
и намотавал а вун у. При том је мис лил а на своју мам у, и на јагњенце.
У њиховој рад ион иц и бил а је увек полутама, јер су се исп ред прозора пел и
вис ок и зид ов и и бран ил и сунц у да уђе унут ра. А кад а би зрак сунчев успео
ипак каткад да продре у собу, Борика би опазил а како око њега тит рају безброј
не шарене длач ице, што су се скид але са вуне и дизале у ваздух. Тако се тај сун
чев зрак прет варао у читаву дуг у и весел ио поглед мал их радн ица. Иначе ничег
није ту било да их весел и. Ник ак во живо биће није улазило к њима осим дебе
ле жене. Понек ад би оне само опаз ил е кроз отворен а врат а, како нек а мајк а
увод и своју дец у у прод авн иц у, да им куп и топ ле вунене хаљин ице. Јер и деца у
свет у нис у сва једнак а: нек а мотају вун у и плет у хаљине, а друга те хаљине носе
и уживају у њима.
Ћутал а је тако Борик а и рад ил а све брже, увек мис лећ и на свој у мам у, на
село, на јагње, а понек ад и на бомбоне о којима јој је мама причал а. Једном, још
у почетк у, кад дебел а жена није случајно бил а у рад ион иц и, Борик а упита своје
другарице:
– Шта су то свилене бомбоне? Ја их још ник ад нисам видел а.
А дец а почеше да јој се смеј у. Истина, нис у ни она сва јел а у свом живот у
бомбона, али су сва знал а шта су оне. Глед ал а су их јут ром, дол азећ и на рад, у
излозима како се шарене као пиљц и, или лепт ири, или златне бубе. Зато су Бо
рик у од тога доба прозвале Свиленом Бомбоном. Не да би се исмевале, већ из
милоште, јер су је све много волеле и мазиле.
Рад ил а је Свилена Бомбона од јут ра до мрак а, а увече, кад би легла да спава
није могла дуго због разних мисли заспати. Чинило јој се увече да чује како јагње
блеји, а мама јој као из неке даљине говори:
– Не плачи, Борика, доле у граду имаћеш свак и дан да једеш свилене бомбоне.
Кад једном, баш док су девојч ице имале много пос ла, уђе дебел а жена у ра
дион иц у и рече дец и нек им умиљат им, дотле непознат им гласом:
Хајде, мало се зачеш љајте и оперите руке! Данас варош ка фабрика бомбона
слави педесетогод ишњиц у, па је сопственица дош ла и донела вам пуно пок лона.
У том се појави на врат има нек а дивна, благог поглед а жена и смешећ и се
изруч и на сто огромн у гом илу бомбона, читав јед ан шарен и слад ак брег.
– Лепо све раздел ите! – рече она дец и и опет се слатко на њих нас меш и.
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Девојч ице тад почеше тапшат и рук ама и весело довик иват и Борик и:
– Хајде ти прва узми, наша Свилена Бомбоно, ти то ник ад дос ад у живот у
нис и видел а.
А дебел а жена се умеша, све говорећ и нек ако слатко, како ник ад дотле:
– Ова ми је девојч ица дош ла са сел а. Добра је и лепа...
И заис та је Борк а у том час у бил а дивна. Очи су јој се прел ивале као злато
и образи се од узбуђења зарумен ил и, као некад кад је на селу бил а. Она се много
свиде сопс твен иц и фабрике, па како није имал а деце, реш и се да Борик у узме
себи. А пош то је Борик ина мат и бил а сама на селу и живел а врло убого, и њу је
та добра жена пресел ил а у град, заједно са јагњетом.
Кас није је своју фабрик у назвал а „Свилена Бомбона“ и пок лон ил а је Бори
ки. И на Борик ин у молб у сваке нед ељ е је слал а свој сирот ој дец и у граду по
корп у бомбона.
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позориште па па гаја

К

ад је цирк ус „Јумба“ прес тао да рад и, његови чланови се разиђу по свет у.
Слонови, жирафе и лавови врате се у афричке праш уме. Стари крокод ил
Суз а отп лови поново у Нил. Све другарице кан аринке одлете поново на Ка
нарс ка Острва, и отпочн у опет мирно шумски живот. Бел и мед вед крете полако
у Сибир. Мајм ун и пролутају мало по сел има па оду у шуме. Није им било лако
нап ус тит и цирк ус и другове, али кад се мора, мора се.
На улиц и се нађу и два кловна, Авг уст и Нерон. Они нис у имал и где да се
врате, нит и су имал и пород ице, нит и рођак а, ни имањ а. А нис у знал и ниш та
друго да раде него да се преврћу по цирк ус у. У друге цирк усе их нис у опет хте
ли да приме, јер су имал и довољно овак вих уметн ик а прев ртач а. А, међут им,
требало је живет и.
Седн у они једно вече на кладу покрај пута, надниме се, и стан у размиш љати
шта да раде. Тад а рече Авг уст:
– Хајде да оснујемо позориш те папагаја. Остал а су незапос лена наша три
цирк ус ка папагаја. Они би сиг урно прис тал и да ступе у наш у друж ин у.
А Нерон се наљут и:
– Как во позориш те папагаја! Боље је позориш те мајм уна. Мајм ун и много
личе на људе; умеју да иду, да седе, да једу. Могли бисмо и да их обу чемо као глум
це. Ето наш цирк ус ки мајм ун Цига уме да иде усп равно као прави гос под ин.
Репоња зна да навлач и рук авице и да се учт иво клања. Мајм ун Ђок а зна да пије
кафу. Могли бисмо с њима да претстављамо нек у кафан у, па би Цига, био келнер,
Репоња газда, а Ђок а би претс тав љао гос та и пио би кафу.
– Не, не, не може позориш те мајм уна. Они не знај у да говоре. А у позори
шту се мора говорит и на првом месту. Него ћемо основат и позориште папагаја.
Они сви знају бар понешто да каж у. Ова наша тројица мог у бит и пос луга. Јед ан
зна да каже: „Добро дош ли, извол ите сести.“ Друг и зна: „Мол имо дођите и дру
ги пут.“ Трећ и је нау ч ио: „Хвал а лепо на посет и“. А за папагаје глумце можемо
поћ и код адвок ата, код трговаца, по школ ама. Узајм ићемо новац па ћемо их ку
пит и једно десет ин у; а пос ле, видећеш, зарад ићемо силне паре на томе.
Како рекоше тако и учин ише: кретоше по свет у да траже папагаје што го
воре. Дуго су тако путовал и и врат ише се тек пред јесен у варош, са кавезима
пун их папагаја. И једног јут ра осван уше прилеп љене по дирец има и плотовима
овак ве објаве:
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„Чудо невиђено! Прво позориш те пап агаја! Вечерас прв а претс тав а. Даје
се пет позориш них комад а:
Бис тар ђак. Трговц и. Код адвок ата. Кројач ица. Монолог папагаја.
За дец у одело шарено. За вел ике како ко хоће.
Пож урите да вид ите чудо невиђено.“
Нас таде вел ик а узбуна у граду. Пошто су сва деца хтел а да иду, мајке су мо
рале да им до вечера саш ију шарена одел а. Пред позориш тем папагаја тис кал а
се вел ика гом ил а света. На улазу у златн им кавезима стајал и су стари цирк уски
папагаји и вик ал и:
– Добро дош ли, извол ите сес ти!
– Хвал а лепо на посет и!
Публик а је посед ал а и нет рем ице глед ал а на бин у, зас трт у црвеном сомот
ском завесом.
Пред завес у је изашао Авг уст и објавио:
– Прво ћемо дат и комад „Бис тар ђак“, јер вид имо има дос та деце.
Деца су га поздравил а бурно пљес кањем, и завеса се дигла.
На бини, на столу застртом зеленом чојом, стајао је папагај учитељ, озбиљна
изглед а. Пред њим у малој ђачкој клуп и папагајч ић ђак.
– Кол ико су два и два? – упита учитељ.
– Два и два су пет, – одговори ђак.
– Два и два су чет ири, упамт и једном. Кол ико су два и два? – понови питање
учитељ.
– Два и два су пет, – рече опет ђак.
– Глуп аче, сед и! – наљут и се пап агај учит ељ и зазвон и бес но у звонце на
столу. – Изађи да стојиш.
Папагајч ић ђак изађе из клупе и пок лон и се дец и, и у том се завеса спус ти.
Деца стадоше одушев љено да пљес кају. Желел а су да се понови, али Нерон
изађе и јави:
– Поч иње комад „Код адвок ата“.
Сад се указа пред публиком раскош но намештена соба за рад, пуна кож них
фотељ а. У једној је седео зелен и пап агај-адвок ат и шмрк ао кроз кук ас ти нос.
Пок рај врата је стајао папагај-сељак, перја сас вим скромне мрке боје.
– Прод аће ми се њива, мол им вас помозите ми! – вап ио је он.
– Прво дај паре, – рече лук аво папагај-адвок ат и шмркн у.
– Прод аће ми се њива, дајте ми савета!
– Прво дај паре, – понав љаше тврдоглаво адвок ат.
Сељак-папагај хтеде још нешто да каже, али завеса паде и Авг уст објави:
– Сад дол ази „Кројач ица“. Мол им поштоване даме да се много не смеју.
Али даме се почеше много смејат и, кад угледаше пред огромн им огледалом
папагаја-дам у како намешта неко црвено шалче од перја.
– Ово сте ми криво намес тил и, – рече она љут ито папагају-кројач иц и.
– Врло вам добро стоји, – рече кројач ица оби г равајућ и око даме.
– Сукња ми је остраг мало дуж а, – рече незадовољно папагај-дама пок аз у
јућ и на свој модрозелен и реп.
– Врло вам добро стоји, – понови кројач ица.
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Даљу претставу овога комада угуши смех, и Авг уст пусти завес у објавивши:
– Сад а су на реду „Трговц и“.
Сви се утишаше, а кад се завес а опет диже, углед аше дућ ан пун пап агајатрговац а. Они су нес трп љиво чек ал и купце скач ућ и по тезги. И збиља појави
се купац, нек и папагај зеленож ут, црвенога кљуна. Он стаде да разглед а свилу
поређан у у пол ице и заус тави се крај једне, црвене као мал ина.
– Дајте ми ову свилу за огртач. Може ли по сто динара? – упита он.
– Верујте, нас тол ико кошта! – зак ричаше у хору, трговц и.
– Дајте ми онд а до деведесет, – нашал и се папагај-купац.
– Верујте нас тол ико кошта! опет зак ричаше они.
Свет се опет стаде смејат и, завеса паде, а пред њу изађе нек и вел ичанс твен
папагај говорн ик, па поче једно те једно:
– Гос пође и гос подо, и децо, ја мис лим да сте бил и задовољн и! Гос пође и
гос подо и децо, ја мис лим да сте бил и задовољн и.
А пред вратима се клањао из свог златног кавеза трећи цирк узан довик ујући
без прес танк а.
– Мол имо дођите и друг и пут!
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Мађионичар у селу

В

ел ико вес ељ е нас тад е у селу, кад се проч у да је стиг ао у крчм у мађ ион и
чар, зван и Врт иреп и да ће дат и претс тав у прил иком првог вашара. Разна
се чуд а прич ал а о том мађион ич ар у: да уме да гута ват ру, да дуби на глави, да
се прет вара час у лава, час у магарц а, да може да одрж и на једном прс ту по сто
кил а, да пров лач и иглу кроз рук у; и још мног о друг их нев ер ов атн их ствари
причало се о њем у.
Дец а су нароч ито нес трп љива бил а кад ће га видет и; зато целе ноћ и уочи
вашара нис у могла спават и. Све им се чин ило да га већ виде како гута ват ру и
пров лач и себи игле кроз тело. Она готово нис у ни зам иш љал а да ће видет и чо
век а, већ неког змаја или сличн у как ву неман.
А мађион ичар је за то време спремао своју позорн иц у. Наваљао је некол ико
празних бурад и па преко њих ставио дас ке. Онд а је размеш тао ствари пот реб
не за претс таву: стол ице, столове, боце, жиж ице, лопте, игле, тањире, кликере,
и стао чек ат и публик у.
Први круг око позорн ице нап равил а су нап равил а су дец а, не скид ај ућ и
ока с мађион ич ара и њег ов их справ а. Ни поглед ал а нис у шат ре са лиц ид ер
ским кол ач има ни кол а пуна лубен ица, око којих су обично ран ије оби г равал а.
Чек ал а су тако дец а, чек ал а, глед ај ућ и мађион ич ара прав о у уста, а онд а
мал ишан Мића узвикн у нес трп љиво:
– Кад ћеш већ једном гутат и ват ру!
А мађион ичар на заповест Мић ин у поче мах ат и црвеном марам ицом, пре
мештајућ и је из руке у рук у и повик а:
– Пож ури, пож ури, народе, претс тава поч иње!
Вел ик а гом ил а света окуп и се око њега и претс тава поче.
– Глед ајте ме добро у уста, да не кажете пос ле да вас варам, – рече он.
Онд а стаде ужизат и пал идрвца, гутат и их онако са пламеном и изв лач ит и
их опет запаљене из ушију. Затим прог ута целу упаљен у свећу, и остаде му ваљда
у желудц у. Онд а упал и шак у иверак а и сву ту гуж ву ват ре прог ута са највећ им
уживањем.
Деца се поп лаш ише да му не изгори језик и желуд ац, али мађион ичар наг у
тавш и се сит пламена отпоче нову тачк у.
– Глед ајте добро сад, па рец ите зар нисам богат.
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Тада поче да се ушмрк ује, а из носа му појурише силне паре: динари, двод и
нарке, дукати, наполеони, банке. А деца се у чуду питах у, како му је тол ик и новац
могао у нос да стане.
Пос ле овога обрте се Вртиреп нат рашке и усправи на главу, узе у свак у рук у
по литар вина, па рече нам иг ујућ и на дец у:
– Пазите: глава ми је кол ико литар, али ће у њу стат и два лит ра вина.
И збиљ а исп и све и задовољно се поглад и по лобањи и лиц у, које од вин а
све поц рвене.
Зат им нас таде мал и одмор. Мађион ич ар хтеде за то време да се прође по
вашару, али му деца не дадоше ни маћ и, бојал а су се да не побегне. А већ пос ле
некол ико часак а мораде претс таву да нас тави, јер му Мића заповед и:
– Нас тав љај, не можемо више да чек амо.
А ево опет Врт иреп замах а црвеном марам ицом, премеш тајућ и је муњеви
том брзином из руке у рук у и говорећ и:
– Пазите добро на моје руке, да не кажете да вас варам.
Потом узе плетаћу иглу и провуче је себи кроз једно па извуче кроз друго ухо,
зат им кроз нос, па кроз дланове. А ниједн а кап крви му не кан у, нит и храбри
мађион ичар зајау ка. Застења мало од бол а само провуче иглу кроз срце. А пос ле
овога, као да ништа није било, запал и цигару упитавш и дец у:
– Има ли ко табак харт ије?
Јави се мал и Пера и радос но му га пруж и.
А мађион ичар му рече:
– Сад глед ај само шта ће бит и са твојом харт ијом.
При том је стави у уста, саж вак а је добро, па је опет врат и, ту исту харт ију,
нат раг Пери неизг уж ван у и чис ту, как ву је и ставио у уста.
Одједном зам ах а некол ико пута својом црвеном марам ицом, и мес то ма
ђион ич ар а Врт ир еп а створи се на поз орн иц и лав и пој ури на дец у. Она од
страх а завришташе, и у час у стајаше опет пред њима мађион ичар храбрећ и их:
– Не бојте се, лава сам убио.
Тако се ређале веш тине за веш тин ам а. Вртео је тег од сто кил а на малом
прс ту, нос ио у зубима столове, играо се одједном са десет лопт и.
Напос летк у рече дец и:
– Пазите шта ћу сад да урад им. То нико од вас не би могао.
Рек авш и то стави чаш у преп ун у воде на нос и поче тако с њом ход ат и, а ни
једна се кап не прос у, нит и чаша паде. Потом поче вртет и тањире на каж ип рсту
тако брзо, да су се прет варал и у неке беле лопте и само играл и пред очима.
Поздрав љајућ и се рече дец и:
– Ако до год ине нау ч ите све ове вештине, пок азаћу вам тад а нове.
И оде.
Али ово је био само први део претс таве. Дошавш и кућ и, деца су почел а да
се уче његовим вештинама.
Мића је хтео да нау ч и како се гута ват ра па је опрљио усну тако, да два дана
није могао ништа окус ит и.
Ива је хтео да нау ч и како се на нос у држ и чаша воде и разбио је две. Мож да
би и више штете било, али је мама наи ш ла и добро га ист ук ла.
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Пера је пок ушао да жваће харт иј у, па да је опет неи зг уж ван у вад и из уста,
али му није успело, поцепао је све табаке што му је отац куп ио за школу, и још
добио бат ине.
Веља је желео да нау ч и како се пробад а игла кроз длан, па је сес трин у иглу
залом ио себи у прс ту и јед ва су је пос ле извад ил и.
Стева се, чим је дошао кућ и попео на сто и пок ушао прво да једн им прс том
дигне са зем ље стол иц у; али умес то да он под игне стол иц у, стол иц а је њег а
оборил а на зем љу је разбио нос.
Кад род итељи видеше како се рђаво продуж ује мађион ичарева претс тава,
реш ише да га ник ад више не пус те у своје село.
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ма разне деце на свет у.
Нека носе ципеле и одело од сомота, а зим и дебеле крзнене кап уте. Доруч
кују кифле са млеком, за ручак једу печење и кол аче од воћа. Кад дођу Матери
це, мама им куп ује бомбоне и играчке, за Бож ић им Бож ић-бата увече остав ља
под узглав ље по нек и пок лон. Отац им кад пођу у школу куп и шарен у торбу и
кут ију за пера; ујк а им за рођенд ан пок лања дечји аутомобил.
Та су деца румена и руке су им чис те и беле, и свак им каже да су паметна.
Она спавају у пос тељи од перја. Њихове руч ице ујут ру пере служ авк а, мама их
чеш ља, бак а им брише нос.
Та деца се лет и возају, зим и санк ају и клизају. Иду у дечји биос коп. Познају
Џек и Кугана и Мик и-Мау за.
А постоји друга врста деце, која иду боса и носе танко пам учно одело и зими
и лет и. Доручк ују парче хлеба, ручају јед ан дан кромп ира, друг и куп уса, трећ и
гладују. За Материце им мама ништа не куп ује, а Бож ић-бата их увек мимои ђе.
Кад пођу у школу, носе књиге у рукама. Њихов ујка и не зна кад им је рођендан.
Обично су так ва деца уплашена и бледа, и само им њихови род итељи кажу да
су лепа. Она спавају често на поду. Руке само у недељу перу сапуном. Мама од посла
не стиже да их очеш ља, и ретко ко има времена да се брине да ли им је чист нос.
Та деца увек иду пешке, немају ципела за клизање, не знају шта је позориште
и биос коп, не познају Џек и Кугана.
Так во дете био је Ива.
Кад се он рађао на небу су већ знал и как во ће му бит и дет ињс тво и било им
је врло жао новорођенчета, али шта су могли: од пос танк а света деца су се тако
дел ил а, па је морало тако и остат и.
Ипак његов чув ар анђео хтеде бар как вим добром да га обд ари, оде пред
божји прес то па рече:
– Зар ће милостиво срце божје дозволити да Ива ни у чему на земљи нема среће?
Треба му дати које од небеских блага, кад ће бити већ лишен земаљских добара.
А са прес тол а божјег чу се глас:
– Бринем се ја о Иви. Њем у сам даровао вел ик у памет. Биће истина много
сиромах, али ће добро учит и школу.
И тако обд арен прис пе Ива у ону гом илу бедне, сироте деце.
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Тога истог час а род ило се и међу оном другом децом дете Пера. А за њега
се одмах на небу знало как во ће му дет ињс тво бит и.
Зато јед ан између светаца оде пред божји прес то па рече:
– Зар ће праведно срце божје дозвол ити да једни имају све, а други да немају
ништа. Треба мал ишан у Пери оду зет и нешто од вечн их блага, јер ће земаљским
добрима бит и одвећ обас ут.
А са божјег прес тол а се чу глас:
– Зато што ће Пера имат и на зем љи све што пожел и, учин ио сам да нем а
много памет и. Јер не мог у заис та нек а деца све имат и, а нек а ништа.
Тако обд арен спус ти се и Пера доле на зем љу међу богат у дец у.
И дес ило се баш да су рас ли њих двојица у истој улиц и, кућа до куће. Пера
је нос ио сомотс ке хаљине, био је увек лепо умивен и очеш љан, јео је за руч ак
печење и кол аче од воћа. И сви су га умиљато питал и, чим би га срел и:
– Како се зовеш, мал и?
А кад Пера одговори како се зове, сви зад ив љено узвикн у:
– Како је паметан мал и Пера!
За то време Ива је растао бос, гладан, и зим и и лет и одевен у пам учно танко
одело. Нико га није опажао, никоме се није чин ио леп, ни паметан. Мајка Пери
на ник ад се није сет ил а да га чиме обрадује, иако га је свак и дан сретал а.
Тако је све то било, док нис у обојиц а пош ли у школу. И наједном пос тало
је друкчије. У школ и су постал и сви једнак и. Учил и су код истог учитеља, седел и
су у истој клуп и, пис ал и су истом кредом на истој табли. Ниш та није вредело
што је Пера донос ио књиге у шареној торби а Ива у рук ама, што је Пера увек
доручковао а Ива ретко кад.
Још првог дана учитељ је стао да хвал и Иву који је знао кадгод би га што
год упитао. Први учитељ је видео да је Ива добро и паметно дете, и свакоме је о
томе причао.
Узалуд су Перин и род итељи говорил и:
– То није мог уће да Периц а ниш та не зна, а да Ива зна све. Периц а учи од
како се род ио, и свак каже да је врло паметно дете.
Тако су говорил и род итељи, али Пера заис та ник ад ништа није знао, јер му
је то још на небу било суђено.
Учитељ га је пред свима ђац има корео:
– Срамот а је што ниш та не знаш. Имаш увек сит да јед еш, имаш где да
учиш, имаш што да обу чеш. Шта ти још треба? Углед ај се на Иву.
Тако је говорио учитељ, а и он није слут ио, да је све то тако на самом небу
одређено.
А кад је дошао дан исп ита Перу је мама обук ла у најновије одело, дал а му
лаковане ципеле, ставил а му две марам ице у џеп и нах ран ил а га кифлама и мле
ком. Док је Ивина мама тог дана морал а пре зоре да оде на рад, те је он отишао
на исп ит глад ан и бос.
А на исп ит у је било као преко целе год ине: Ива је знао све, а Пера је ћутао
као да је први пут ушао у школу.
Кад је чул а Перина мама да јој је син понав љао дот рчал а је код учитељ а и
стал а да виче:
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– Како то да Периц а пон ав ља! Он има све што зажел и, има орм ане пуне
књига, има учитеља за рач ун и учитеља за писање. Ви сте то сиг урно пог реш и
ли, поглед ајте боље у оцене. Мож да је то понав љао Ива, син моје праље. Сви за
Периц у каж у да је паметан, само не ви. Ви сте криви што је понав љао.
Она хтеде још да се свађа, али учитељ рече:
– Нисам ја крив. Ја бих желео да су сви добри ђац и као Ива.
Тако Перина мама није ник ако могла да разу ме заш то да њен Периц а по
навља, кад је доручковао кифле са млеком, кад су га учил а три учитеља, и кад му
сви каж у да је лепо и паметно дете. Али не треба јој се чуд ит и: она није прис у
ствовал а оном разговору на небу, прил иком слања Ивиног и Периног на зем љу.
А није чул а ни шта су на дан исп ита тамо разговарал и.
– Заш то се бар јут рос не сет и Перин а мам а да пош ље Иви мало млек а за
доручак, кад зна у как вој бед и живи једнако, – рече Ивин анђео чувар.
А свец и прих ват ише:
– Да је само јут рос то учин ил а, ми бис мо од Бога измол ил и, да и Пера бар
штогод знадне на исп ит у.
Али нит и Перина мама, нит и остал и људ и на зем љи слуте шта разговарај у
и одлуч ују за дец у свец и и анђел и чувари.
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Мала путница

Р

од итељи Вид ин и пол ако се иск радоше заобил азећ и око пољс ке куће. Виду
оставише сам у са баком, јер је одвећ мал а бил а да пешач и с њима на брдо.
Али она поче плак ат и, чим примет и да су тата и мама отиш ли без ње у шетњу.
– Хајде са мном у кух ињу да кувамо слатко, – рече јој бак а, – а њима нећемо
оставит и ништа, кад су од нас побегли.
– Кувај ти, бако, сама слатко, – одговори Вида нап ућ ивш и се, – ја ћу се зачас
врат ит и, идем мало да се играм.
Потом ист рча напоље, не би ли стигла мам у и тат у.
Она ист рча напоље, а бак а придрема и зас па љуштећ и шљиве за слатко.
То се дес ило одмах пос ле подне, на пољан и не беше никога. Мож да су сви
бил и пос пал и, мож да су отиш ли у шетњу.
На ливад и Вида опази где леж и нека мотка и дох ват и је мис лећ и задовољно:
– Сад имам штап, брзо ћу стић и тат у и мам у. Зач уд иће се кад виде да сам
их стигла.
Пут узбрдо куд а су сиг урно бил и отиш ли и мама и тата био је врло стрм, те
је мал а путн иц а пад ал а свак и час, спот ич ућ и се о свој штап. Али се опет брзо
дизал а и нас тав љал а шетњу.
Само ноге Вид ине су биле много мале и врло су споро одм иц але. Усп ут је
сретал а и друге ужурбане путн ике: мраве, поветарце, скак авце и са свим а је
редом разговарал а по мало. Зато се брзо умори и чим наи ђе на некол ико пањева
пом ис ли:
– Ево нек их стол ич иц а у шум и. Морам се мало поодморит и на њим а, јер
човек се по врућ ин и и са штапом много умори.
Разглед авш и све редом пањеве, изабра јед ан сас вим нов и још бео па седе и
поче разглед ат и окол ин у. Одједном нешто заш ушта и на светлој пољан и се ука
заше две козе. Оне су је пос мат рале радознало и тек рече бел а коза жутој:
– Мек, ме-ек, поглед ај како је лепа она мал а девојч ица са вел ик им штапом!
– Нисам ја мал а, већ од Уск рса идем у забавиште! – увређено повик а Вид а.
– Мек, ме-ек, па шта траж иш овде код нас?
– Траж им мам у и тат у. Да ли сте их гдегод виделе?
Али козе не знадоше да јој каж у ниш та о томе, и девојч иц а одморивш и се
нас тави пут.
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Ускоро срете стадо говеда. Стара крава Белка прва опази Виду и са чуђењем
се избеч и на њу. Ник ад није видел а на паш њак у дете у тако лепој шареној хаљи
ни. А и све остале краве прес тадоше да пас у и глед ах у у Виду.
Вид а их прва ослови:
– Да ли ми оно млеко што га ујут ру пијем ви дајете?
– Му-му, – јавише се доброћудно краве, – истина је, ми га дајемо. Али где
ћеш ти тако сама? Варош ка деца обично не иду у шетњу сама.
Вид а и њима исп рича куд је пош ла, али јој краве не знадоше ништа рећ и, да
ли су как ви путн иц и прош ли ливадом.
Међут им Виду поче и глад да муч и и стаде разм иш љат и како би било да се
часом врат и и заи ш те од баке криш ку хлеба. Али се сет и да је она не би више
пус тил а сам у, па храбро нас тави шетњу.
Тако идућ и дос пе до поток а што се спушта са брд а.
– Зар немаш мос тића да преко тебе пређем? – упита га она.
– У-у-у, – шум ио је поток. – Немам мос та, немам! Онај ко жел и да пређе на
друг у стран у, мора да скаче с камена на камен.
– То ја не умем, – туж но му рече Вид а.
Рек авш и то бац и штап и седе на нек у греду крај поток а, па нас тави с њим
да брбља:
– Јес и ли ти увек сам овде на брду?
– Нис ам ник ад сам, – одговори поток, – дол азе ми дању сунчеви зрац и, па
се играмо дуге. Козе дол азе да пију воду, а ноћу ме обил ази месец и по која срна.
– А рад иш ли штогод, или се само играш са њима и шеташ?
– Скид ам са врх а камење у дол ин у. То ми је посао.
– Знач и као мој брат, – зач уд и се Вид а. – И он вол и да баца камење. А зим и
шта рад иш, след иш ли се?
– Ник ад а се ја не след им, јер много скачем, па ме то заг рева.
Онд а Вид а мало поћута па рече:
– Хоћеш ли да пођеш са мном да траж имо мој у мам у? Не смем више сам а
да идем.
– Не мог у с тобом, – заш ум и поток.
Тако су њих двоје причал и а бак а је спавал а. Спавал а је бак а и сањал а како
Вид а плови низ нек у воду. Сед и у зеленом чамц у и вес ла са штапом. А на глави
јој седе две црвене птичице. Плови Вида а поред потока јури нека крава вел ик их
рогова и хоће да стигне Виду да је убоде.
Тако је сањал а бак а и наједном се уплашено тргла иза сна. Брзо је ист рчал а
напоље а кад тамо сунце зал ази, многа се деца играју на пољан и, пред пољс ким
кућама, само нема Виде међу њима. Бак а тад поче да трч и кроз собе, поче да је
траж и под креветом, под столом, у ормане; стаде потом уплашено да је виче и
да расп ит ује дец у да је нис у видел а. Али нико ништа није знао о Вид и.
Тада се бака упути на брдо. Ишла је брзо као некад кад је сасвим млада била.
Мис лил а је, да већ више неће видет и своју унук у, да се је заг убил а негде у шум и,
или удавил а у как вом поток у, или да је Виду она крава из сна убол а.
Тако је све најс траш није мис лил а хитај ућ и узбрдо, кад на стази се појави
тата носећ и Виду у наручју. А за њима је ишла мама.
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Углед авш и бак у онако уплашен у, викн уше јој још с брд а:
– Не бој се, не бој! Жив а је и здрав а. Наш ли смо је где спав а крај поток а,
нем ирн ица наша.
Ипак се бак а због тога догађаја тако пот рес ла, да пос ле ник ад више у жи
вот у није хтел а да кува слатко од шљива. А мама и тата су увек собом вод ил и и
Виду у шетњу.
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на луткином рођенда ну

У

субот у је био рођенд ан Мирине лутке Спав аљке. Тога дан а Мира је лепо
рас прем ил а лутк ин у кућу. Кревет је пок рил а свиленом марам ицом, коју је
украл а из тат иног џепа. По поду лутк ине спаваће собе прострл а је парче штофа,
што је остало од братовог кап ута. Онд а је избрисал а праш ин у са стол а и стол и
ца, и у малу лутк ин у ваз у ставил а цвет. Пот ом је узел а Спав аљк у у нар учје и
стал а чек ат и гос те.
На рођенд ан је дош ла прво Љуба, сес тра Мирина, са својом лутком Плаву
шом. Дош ла је прва, јер је имал а да пређе само из једне собе у друг у. Пос ле су
дош ле Јел а и Олга са својим лутк ам а. Најз ад газ дин а девојч иц а са својом нај
млађом лутком.
Пош то је Мира пос луж ил а лутке нек им мрвиц ам а, што су претс тав љал е
кол аче, отпочео је разговор.
– Где се род ил а твоја лутк а, Миро? – упита Олга.
Мира се мало разм ис ли, бил а је заборавил а трен утно мес то рођењ а Спа
ваљк ино а онд а рече понос ито:
– Род ил а се у Паризу. – Све су се моје лутке род иле у Паризу.
– Али како то у Паризу, кад ти никад ниси бил а тамо? – упита Јел а зач уђено.
Мира се часом збун и, а онд а објас ни брзо:
– Па не мари ниш та што ја нисам ник ад бил а тамо. Род а ми је донел а лутке
из Париза.
Сад а све девојч ице признадоше Спав аљк и да је Парис кињ а. А Олга брзо
дод аде, бојећ и се да њена лутк а не изос тане иза Мирине:
– А моја лутк а је рођена у Беч у, баш кад сам тамо бил а са мамом.
Газдина девојч ица стаде разм иш љат и где да каже за своју лутк у да је рође
на, али не могаде да се сети ниједне вел ике вароши. Изненада јој паде на ум село,
где је летос бил а и рече:
– Моја лутк а се род ил а у селу. Село је врло лепо, лепше је него варош.
– Јес те. – одобри Мира, – село је лепо. Али ко се род и у селу, он је прост.
– Није моја лутк а прос та, – узвикн у узб уђено газ дин а дев ојч иц а, и само
што не зап лак а.
Срећом у тај час уђе у соб у Мирин а мам а и донес е пуно кол ач а па се тај
разговор прек иде. Девојчице су узимале све по два одједном, један за себе, један
за лутк у. Тако је ужина брзо прош ла.
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Јел иц и су се кол ач и сиг урно много свидел и, јер ужинавш и рече:
– Моја лутк а ће бит и пос лас тичарк а. Имаће белу кецељу и мес иће увек ко
лаче. Друг има ће прод ават и, а мен и ће увек дават и бесп латно, кол ико год хоћу.
– То није добро, – рече Олга – не треба да буде пос лас тич арк а. У тим ку
повн им кол ач има може да се нађе мува. Најбоље је кад мама мес и кол аче. Онд а
су само чис ти и леп и.
– Па ништа, – рече Јел а увређено – она ће бит и мама, па ће опет мес ит и ко
лаче. А шта ће бит и твоја лутк а?
– Моја лутк а ће бит и кројач ица. Шиће само свилене хаљине. И приш иваће
на њих само свилене чипке и златна дугмета. Так ве хаљине су најлепше.
– Значи твоја лутка неће учити школу! – зач уд и се газдина девојчица. – А моја
ће учити школу. Ићи ће у завод за васпитање девојчица. А после ће учити још две
школе, да пос тане фина.
– Е, а шта ће пос ле рад ит и? – упита Јел а. – Свак и мора неш то да буде кад
порас те.
– Биће учитељица у три школе. Сви ће је се ђац и бојат и. Нос иће увек прут
у руц и.
Како је Љуба бил а најм лађа, њу нико није питао шта ће бит и њен а лутк а.
Смат рале су је много малу за тако озбиљне разговоре. Али и она се јави својим
миш ијим глас ићем:
– Моја лутк а ће прод ават и играчке кад буде вел ик а. Имаћемо много игра
чак а, читаву собу.
Све девојч ице поглед аше радознало Љубин у лутк у. Завиделе су јој што ће
прод ават и играчке кад порас те.
Пос ле овога нас таде мало ћутање. Опет га прво прек иде Олга:
– Да ли те добро слуша твоја лутк а? – упита она Миру.
– Слуша ме добро. А кад није добра, ист учем је.
– Не ваља, – рече Јел а, – да се лутке тук у. Онд а неће да порас ту. Моја бак а
ник ад не да мам и да ме туче. Она каже да је тако нек а жена много тук ла своје
дете, па јој је остало мало као пат уљак.
– Добро је што си то казал а! – узвикн у Мира. – А ја нисам знал а, па сам зато
понек ад Спаваљк у тук ла. Зато сиг урно није могла да ми порас те.
– А моја мама каже, да баш треба тућ и дец у, па да порас ту. Она каже да је
зато мој брат тако вел ик и, што га је тук ла. Али моја лутк а је мирн а много, па
немам због чега да је бијем, – рече газдина девојч ица.
Тако су се девојч ице разгов арале, а брзо је пало вече. Прв а је пош ла кућ и
Олга.
– Морам да идем да успавам лутк у – рече она. – Нау ч ил а је рано да легне,
па вид им сад стално зева.
За њом су брзо отиш ле и друге, па су Мира и Љуба остале саме.
– Како је дивно било данас! Спаваљк а је имал а шес торо гос тију, а ако ура
чунам и тебе с лутком, онд а осморо, – рече Мира Љуби. – Хајде идуће суботе
да правимо рођенд ан за твоју лутк у. Не морамо баш чек ат и дан, кад се род ил а.
И тако и учин ише. Само не знам шта су тад а разговарале.
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Љ

уш ка и Љиља су много забрин уте због лутк ине сел идбе. Удубљење у зиду,
где је дотле станов ал а, сад а је мам а узел а да ту смес ти кут ије са пекме
зом, и због тога је лутк и отк азал а стан. И она већ цео дан сед и на сред собе, на
својим стварима, смешећ и се, јер се лутке смеју и кад имају много брига.
Већ се спуш тал о вече а дев ојч иц е још нис у могле да смис ле, где да нађ у
нови стан.
Најзад Љиља рече:
– Ставићемо је у купатило, у каду. Тамо ће јој бити лепо као у правој кућици.
– А где ће нас онд а мама купат и. – рече Љуш ка, – ја вол им да се купам. Не
може ни тамо.
– Онда да је пресел имо у подрум. Тамо има пуно сандука, па ћемо јој намести
ти дивну кућу, биће већа него и у зиду; и преградићемо даскама да има више соба.
– У подрум у је мрак, – примет и Љуш ка, – лутк а би се плаш ил а да тамо ста
нује, а и миш и би могли да је уједу.
Љиља је морала признати у себи да је миш страшна животињица и да би га се и
она морала плашити кад би га случајно угледала. После кратког размиш љања рече:
– Отсел ићемо је под мој кревет онд а, тамо није мрак, и ја ћу је чуват и.
– Не, не може под кревет, – усп рот иви се Љуш ка, – тамо би је поч ис тил и
ујут ру. Много је боље да је намес тимо под сто у салон у.
Љиља је бил а млађа и слушал а своју сес тру, зато прис таде на предлог и обе
се тихо на прс тима прик радоше у салон и стадоше пос мат рат и будућ и лутк ин
стан. У подножју стол а стајал а је вел ик а чет вртас та и као оглед ало сјајна дас ка
са које се дизало пет глатк их стубова.
Љуш ка радос но рече:
– Дивно ће јој бити под столом! Имаће одозго кров, и по поду се може клизати...
Наједном се мама појави иза њих говорећ и:
– Не може ту. Траж ите неко друго мес то, не дам да ми овде правите крш.
Кад а мама оде Љуш ка шапн у Љиљи:
– Најбоље би било кад бис мо смеле у прозор да је пресел имо, лутке много
воле да глед ају на улиц у, али ни то мама неће дат и.
– Неће дат и, – пот врд и Љиља. – А могла би лутк а и пас ти с прозора, кад се
отвори. Треба траж ит и неко друго мес то.
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Најзад старија девојч ица одлуч и:
– Нећемо сада више о томе да мислимо. Хајде да спавамо па где будемо сања
ле да смо је пресел иле – ту и нек а буде.
И тако одоше на спавање, тврдо решене да сањају о лутк иној сел идби. Али
богзна због чега, ник ако нис у могле да сањај у баш о овоме, него неш то сас вим
друго. У Љиљин се сан увук ли нек и пајаци, а у Љушкин меца с црвеном машном,
а ни помена о лутк иној сел идби.
Пробуд ивш и се нас тавише свој разговор. Љуш ка предлож и да је селе код
баке у собу и смес те на њен орман. Зато брзо устадоше. Љиља довеза са терасе
дрвена кол ица и почеше на њих да ређају лутк ине ствари: прво ормане од бело
обојеног лима, који су ран ије бил и кут ије, онд а сто и стол ице нач ињене од кар
тона, онда прави, куповн и лутк ин кревет, па пос уђе које се састојало од шкољк и
од старих нап рс так а, од ком ад ић а разбијен их тацн и и разне друге ствари без
имена, које је лутк а имал а.
Љиљ а је бил а коњић и вук ла кол иц а, а Љуш ка је коч ијаш ил а поред кол а.
Прош ле су на миру кроз собе, кроз узано претсобље и довозале се у бак ин у собу.
Пошто је бака спавал а Љиља успори ход, да је не би пробуд ил а. Брзо стоварише
ствари, и на бак ином орман у под игоше шарен у лутк ин у кућу.
– Овде ће јој бит и дивно, – шапн у Љиља, – бак ин орман је много леп.
И таман хтел а Љуш ка да јој нешто одговори, а бак а се пробуд и.
– Как ви су то гос ти тако рано – рече она смејућ и се. – Која је то, девојч ица
на моме орман у?
Љиља беше много зач уђена што бак а не познаје њен у лутк у па рече:
– То је наша лутк а, бако, зар је не познајеш. Досел ил и смо је код тебе; сад
ће становат и на твом орман у.
Али бак а поче да куд и нови лутк ин стан:
– На орману, Љиљо, ништа не ваља за лутку: нема врата, нема прозора ни зидо
ва, може лутка свак и час да се скот рља на под. Мораћемо јој траж ити друг у кућу.
И бак а се зам ис ли дубоко, док су девојч ице нет рем ице чек але шта ће она
рећ и. Најзад бак а устаде и сиђе у подрум, одак ле се врат и са старим канарин
кин им кавезом.
– Ево куће за лутку, – рече весело девојчицама. – Сад ћемо само прво да га опе
ремо, па ће лутк и ту дивно бит и. Гледаће куд јој је воља, а неће моћ и да испадне.
А осим тога има и кров, ако киша пад а, да не пок ис не; има и врата да се у ноћ
зак ључа.
Девојч ице су биле очаране. Скак але су радос но око баке, као да су хтеле да
јој ускоче у заг рљај.
Наместивши им луткину кућу бака је обеси о зид у претсобљу и попе лутку уну
тра. Кроз златне жице кавеза гледала је она на девојчице као как ва мала принцеза.
Љиља радос но уск ликн у љубећ и бак у:
– Бако, ја те вол им, јер ти све знаш.
А Љуш ка рече, умиљавајућ и се у бак ином заг рљају:
– Бако, отсад се мораш увек с нама играт и.
Тако је пос ле и бил о: бак а се увек играл а са њим а тако лепо као да им је
другарица.
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Тужна прича

С

ирото дете, о коме ћу вам причат и, много је волело светлост. У кућ и маће
хиној скоро ник ад није било светлос ти, а и кад би је имал и, то је бил а бо
лес на и плаш љив а зрак а свеће. А и улице у мал иш ановом крај у биле су слабо
осветљене, из сваког кута вребао га је страш ни бау к мрак а, кога се дец а тако
много боје. Али прот ив тога се ниш та није могло, тако су у целом свет у људ и
уред ил и, да по сирот ињс ким улич ицама, где живе куће нис ких кровова и чађа
вих прозора, не буде много светлос ти. Зато је сиромашак јед ва чек ао да увече
ист рч и из тих улич иц а у шир оке главне улице где на сваком корак у бљеш ти
светлост, где ниодк уд не вреба гус та пом рч ина његовог предг рађа.
Чес то је волео да зас таје и крај прод авн ица одел а, јер му се чин ило да му је
топ лије док глед а те топ ле кап уте са крзненом пос тавом и оковратн иц има, те
бунде од јагњет ине, које се ник ад не плаше зиме. У његовом крају није било та
квих прод авн иц а; тамо је само прод авано старо танко одело, које су једн и си
ромас и преп род авал и друг им, још сиромаш нијим.
А нароч ито је мал и прос јак дуго зас тајао крај врата око којих су лутал и ми
рис и топ лих јел а, око пос лас тичарн ица и прозора где се пек у ћевапч ић и, јер је
увек био глад ан, јер ник ад није устао иза обед а а да не би могао поново јес ти.
Тол ико су његови ручкови бил и пос ни и мал и.
Једне ледене вечери сирото дете покуша да уђе у неку посластичарниц у, да се
умеша међу остал и свет, не би ли се загрејало. Али кадгод би се сиромашак својим
искрп љеним прљавим кап ут ићем, провлачећ и се кроз гомилу, дотакао как ве то
пло одевене жене или как вог богатог господ ина, они би га љутито погледал и од
мич ућ и се од њега. Он се тада склони у кут иза врата, скуп љајућ и се што је више
могао, и стаде посмат рати. Под стак леним звонима и по пол ицама стајал и су по
ређан и кол ач и, топ ле погач ице, криш ке хлеба ишаране мас лом, јајима и друг им
непознатим јел има. Дечак је, истина, био прог утао ујутру некол ико залогаја хлеба,
које му је маћеха пруж ила пре него што га је послала у прошњу, али сад му мирис
колача и погачица пробуди толику глад, да се једва могао држати на ногама. Трудио
се да замисли как вог ли су укуса та шарена јела, којих никад у живот у није окусио.
Ено онај господин једе јаја исецкана и поређана на хлебу у обл ику цвета. Ено други
једе сал ам у увијен у као мале руже и убоден у на кришке премазане мас лом, неко
дете се брља кол ач има, друго баца обесно на под криш ку што му је мат и пружа,
треће хоће колач са вишњама враћајући оцу тек начет у погачиц у.
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О, како се том дечак у јеле топ ле погач ице! Али нико се не сет и да и њем у
пруж и који залогај; а у џеп у је имао само пол а динара, кол ико је исп рос ио. Зато
остави свој кут иза врата и опет ист рча на улиц у, над ај ућ и се да ће исп рос ит и
још динар и куп ит и за вечеру једн у погач иц у.
Прик уп ивш и раскопчан и кап ут ић на груд и пот рча хит ро за нек им гос по
дином који му се учин и богат.
– Глад ан сам, мол им вас јед ан динар да куп им хлеба, – рече мал и прос јак
ист рчавш и пред њега.
– Остави ме на миру! – викн у тај гос под ин љут ито, и заобиђе га крупн им
корац има.
Утом наи ђоше два друга човека. Они су ишли пол ако разговарајућ и се. Њи
хово здраво лице се руменило као да су тог часа устал и иза вечере. Дечак пот рча
за њима молећ и:
– Глад ан сам, дајте ми динар да куп им хлеба.
Људ и су и даље мирно разговарал и као да га и не примећују.
– Гладан сам, дајте ми да купим хлеба, – понови мали просјак потрчавши брже.
– Не може човек од ових манг упа да мирно прође улицом, – рече један од њих
нам рштивш и се.
– Тобож су гладн и а пос ле их вид иш, по биос коп има иду с тим парама, што
их исп росе, – рече друг и.
Дечак не смеде више да иде за њима и склон и се иза неке кап ије, да причека
как вог милостивијег пролазника. Некол ико часака после тога наи ђе нека дебел а
жена и дечак изиђе брзо пред њу просећ и.
– Остави ме, немам ни ја, – рече она и уђе у пос лас тичарн иц у.
Утом се појавише иза угла две девојч ице. Оне су весело брбљале једућ и ки
кирик и. Чим видеше да им се дечак приближ ава, смеђа девојч ица рече:
– Да му дамо два динара, не морамо сут ра на одмору куповат и кифле.
– Даћемо му сва три, – рече плава девојч ица, – па ћемо ићи кућ и пеш ке.
И давш и му своја три динара, весело одоше низ улиц у, а дечак брзо уђе опет
у пос ластичарн иц у и зат раж и погач иц у. Кад иза њега заг рме нек и дебео глас:
– Зар ти зато добри људ и дају паре, да их трош иш на пос лас тице и пас тете?
Зашто лажеш улицом да си глад ан?
– Гладан сам, – уплашено одговори дечак, – само што сам јут рос појео парче
корице.
– Ако си глад ан, што не куп иш за динар хлеба? – рече човек и опет узе себи
хлеб са мас лом.
Узевш и пог ач иц у мал и прос јак поб еж е на улиц у чуд ећ и се заш то не би
имао прав о да за исп рошен и дин ар куп и мес то хлеба штогод друго, и да бар
једном окус и оно што мног и једу свак и дан.
Тако је те вечери било, а мож да ће се некад догод ит и да га какав богат човек
узме за руку и сам му купи пуну корпу колача; можда ће се догодити да му каква ми
лостива жена пок лони топ ло одело, да га узме к себи да не морадне више просити.
Мож да ће се догод ити да мал и просјак имадне једном светлу собу и топао ручак.
Али тога вечера било је овако како сам вам исп ричао. Ако чујем кадгод да
мал и сиротан не прос и, исп ричаћу вам како се то догод ило.
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птице на суду

Ј

едног јут ра у некој вел икој храс товој шум и беше се иск уп ило много птиц а,
из раз них јат а. Неке су сед ел е по грању; неке су шетк ал е стаз ом, мног е су
свак и час одлетале до суседне њиве и опет се брзо враћ але; а било их је и које
су се безбриж но играле жмуре у трави. Све су очек ивале старога гаврана, који
је био суд ија у тој шум и. Јер и птице се чес то као и деца пос вађају, и треба неко
да их изм ири и да им прес уд и.
Утом се појав и гав ран суд ија и сед е на прв у, храс тов у гран у поз ив ај ућ и
птице да каж у шта која има.
Прв и изађ е пред суд иј у Палч ић, мал а мрк а птиц а и поче кроз плач да се
туж и:
– Сен иц а ме је ухват ил а јуче у врт у и почел а ме так о снаж но кљуц ат и у
теме, да ме је моз ак заболео. Мол им вас да је зато што строж ије казните!
Стари гавран позва пред себе опт ужен у сен иц у.
– Шта имаш ти на ово да кажеш? – упита је претећ им гласом.
– Ја сам се само хтел а да пои г рам са Палч ићем, – рече сен иц а. – Он, вид и
се, не зна за шалу.
Онда ист рча пред суд ију нека коноп љарка и поче да сведочи против сенице:
– Лаже сен иц а да је хтел а само да се шал и. Иако је тако мал а и умиљ ат а,
она уме да буде и неваљал а, и да слабије од себе напад а. Она многе птице, које
су од ње мање, јури, да их кљује...
– Онд а у зат вор с њом, – викн у љут ито суд ија и не сачек авш и крај опт ужбе
коноп љарк ине. – Вод ите је у нап уштен у детлићеву дуп љу, затворите врата кором
и пос тавите два млађа гаврана да страж аре.
Сен иц а се најп ре стал а опират и, али је најз ад морал а да пос луша. И тако
су је одвел и у зат вор.
Пос ле ње дош ла су на ред два врапц а. Јед ан је имао слом љен о крил о и
био сав праш љив. Он је туж ио свог друга, који је пок уњено чучао на суседном
бус ен у.
– Ја сам се мирно леп ршао у праш ин и на пут у, – рече врабац са слом љен им
крилом, – а он ме је напао и стао ми сипат и праш ин у по глави.
– Онда је он мене кљуцн уо у трбух, – упаде у реч опт ужен и врабац. – Морао
сам да се бран им.
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– Али он је први почео, он је први мене напао, – рече врабац што се туж ио.
– Он и није из мога јата а дош ао је у мој у праш ин у, морао сам да га кљуцнем.
Ипак ја њем у нисам слом ио крило.
– А, што је он мене хтео да отера са пута! Да ме је пус тио да се и ја играм не
бис мо се порвал и и не бих му онд а слом ио крило.
Тад а врапц и сведоц и тол ико заг рајаше, да се ниш та више није могло разу
мет и, те суд ија ник ако не могаде да утврд и ко је крив љи, зато и рече:
– Не знам шта ћу са вам а. Мор аћет е се туж ит и вишем суду, сур ом орлу.
А сад се ви склон ите, друг и ме чек ају.
Чим чуше ово, оба врапца се зах вално пок лон ише суд ији, и пос ле некол ико
часак а братс ки се заг рл ише, као да ништа није ни било.
Из гом иле се тад изд воји црвенд аћ и повик а узбуђено:
– Мол им вас да осуд ите ову кук авиц у, она је у мом гнезду снел а јаја. Лако је
тако корис тит и се туђим гнездом. Заш то лењивица сама себи не саг рад и кућу,
него подмеће своја јаја!
Прот ив кук авице је било много сведок а. Све су се скоро птице жал иле на
њу вич ућ и у глас:
– Нећемо више да је трп имо. Њен и птић и су тако прож дрљиви и крупн и
да пос ле некол ико дана, како се излег у, ист ис ну из гнезда наш у рођен у дец у.
Кукавица је у својој пругастој кецељи седел а снуж дено пред суд ијом. Ћута
њем је пот врђивал а да су опт ужбе истин ите.
Суд ија јој строго рече:
– Как ва си ти мајк а, да свој у дец у остав љаш друг има да их гаје. Шта имаш
да кажеш у своју одбран у?
Она одговори узд иш ућ и:
– Тако раде све кук авице. То је наш обичај. Ја не умем да град им гнездо.
Гавран мало разм ис ли па рече:
– Прогањам те у друг у шум у, па шта ти буде. Код нас више немој свраћат и.
Пос ле кук ав иц е на опт уж ен ичк о мес то сед е шојк а, зван а креш тал иц а.
Туж ил и су је сус ед и да не мог у од ње да спав ај у на мир у, тако јој је глас кре
штав. Али је гав ран ослобод и говорећ и да она није крив а што тако креш таво
говори.
Гав ран хтеде већ да прек ине суђењ а, тако је био уморан, кад ето ти пред
њега ист рча жуна. Она је туж ил а сурог сврачк а.
– Њем у треба скрат ит и језик, – рече жун а љут ито, – па неће више подра
жават и гласове друг их птица.
– Шта се то дес ило? – почеше питат и радознало сви који су бил и на суду.
– Ево шта се десило. Синоћ у помрчини стао је да говори као права правцата
жуна из нашег јата. Ја га тако нис ам познал а и позвал а сам га својој кућ и, а он
ми је пок рао хран у коју сам спрем ил а за своју дец у.
– Шта имају да каж у сведоц и? – упита суд ија.
– Истин а је што жун а прич а за сврачк а, – пот врд и нек а ситн а непознат а
птиц а. – Пре два вечера се увук ао и у наше јат о, под раж ав ај ућ и наш цврк ут.
Ми га нис мо ни спазил и. Онд а је он изненад а почео да јури мога брата. Хтео је
да га иск љује. За сврачк а сурог се свашта говори...
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Гавран пром ис ли, па заповед и:
– Зат ворите га као и сен иц у. Исти су грех учин ил и.
Пред сам свршетак суђења јави се нека птица жалећ и се да су јој покрађена
јаја из гнезда.
– Е, то су учин ил а дец а. Ја њима ниш та не мог у. То треба јавит и њиховом
учитељу, па ће их казнит и, – рече гавран и поче се спремат и да пође.
Тиме се сврш ило суђење тога дана.
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Зеленкова верност

Н

ек и сиромашан сељак у планини имао двоје деце, некол ико оваца и коњића
Зеленка. Сељакова деца су Зеленка много волел а, јер је мал и био као как во
магаренце, а паметан као как ав људс ки створ. Зеленко је сам умео да се врат и
кућ и, кад би га господар негде на по пута оставио. Пол ако, стрм им план инским
стазама, он би пронашао кућу својих господара, скривену у борје. Зеленко је разу
мевао и говор сељаков, јер кад би сељак викн уо: „Зек ане, хајде с децом на воду!“
он би брзо пришао ведриц ама, чек ај ућ и да их дец а натов аре на његов самар и
да крен у на воду. А кад сељак рекне: „Зек ане, хајде с децом по дрва!“ – он би се
већ и сам упут ио у суседн у јелову шум у, где су деца куп ил а иверје.
На све ове пос лове Зек ан је радо ишао, само се није много радовао кад го
спод ар, милујућ и га по гриви, весело јави:
– Зек ане, идемо у град да прод ајемо луч!
Зеленко се много плаш ио ових путовања, јер је имало много да се иде кроз
непознате крајеве, али је волео само своје село и своје мале пријатеље, Мару и
Иву, дец у сељаков у. Али се сељак на ова његова осећања није много обазирао,
и чес то га је вод ио собом. Натоварио би му с једне стране меш ине с кат раном,
с друге луч, и крен уо пол ако низ план ин у. Усп ут је Зеленко на ливад ама сретао
друге коње где пас у и поздрав љао их рзањем:
– Добро јут ро; хајдете са мном да прод ајемо луч.
– Не бавимо се ми тим пос лом, – одговарал и су понос ито коњи из равн ице.
Онд а Зеленко мало зас тане, тобож да се одмори или да се нап ије воде, и за
чуђено упита:
– Па чиме се ви бавите?
– Ми вучемо кол а, вршемо, нос имо на плећ има свога гос под ара кад гдегод
пође, а највише провод имо у разговору на ливад и.
Срет ао је својих друг ов а Зел енко и по град ов им а: нек и су вук ли теш ка,
угљем и дрвима претоварена кол а, нек и опет дугачке гвоздене шине, трећ и ка
мен. А увече, пред спавање, Зеленко је имао прил ике да се с њима разговара, у
как вој штал и на крају варош и. Слушајућ и их кад причају о своме бедном живо
ту, Зеленко је само мол ио Бога да ник ад не морадне живет и у граду.
А и сељ ак у се вер ов атно није мног о свиђ ал о у вар ош и, и чим би прод ао
кат ран и луч, одм ах би се враћ ао кућ и. Зеленко је тад а много брже ишао, није
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зас тајк ив ао да разг ов ара с коњим а који су пас ли на лив ад и, ретко се чак зау
став љао да пије воде, хитао је само да час пре опет вид и Мару и Иву. Знао је да
ће га деца дочек ат и у подножју план ине, да ће одмах пот рчат и да га милују и да
га нах ране.
Једног лета дође у планин у на одмор нека пород ица са много деце и настани
се близ у сељакове куће. Шетај ућ и се план ином варош ка деца углед аше Зелен
ка и много им се допаде. Сиг урно су то пос ле своме оцу казал а, јер он сут рад ан
дође код сељак а и рече му:
– Да ми пош љеш твог Зеленк а свако јут ро. Свидео се мојој дец и, па хоће
мало да се пои г рају с њим.
Сељак поче да разм иш ља, а отац варош ке деце дод аде:
– Плат ићу ти свак и дан по две банке, ако га будеш увек довод ио.
Како је сељ ак био врло сиром аш ан прис таде на ово и свак и дан одвођаше
Зел енк а мал им вар ош ан им а. Прв ог дан а Зел енк о није ни знао куд а га вод е,
али му се већ нек ако није ишло. Кад му је сељ ак довикн уо: „Зек ане, да идемо!
он се није ни с мес та мак ао, тол ико је сељ аков глас био чуднов ат и скор о ту
жан. Зат о га је сељ ак морао дуг о да глад и по грив и, пре нег о што га је узео за
узду и повео.
И мал и варош ан и су Зек ан а одм ах зав ол ел и, али нис у знал и прем а њем у
да се понашај у као Мара и Ива. Чупал и су га за грив у; за реп га вук ли; ни час а
му нис у дал и да стане, стално га је неко од деце јах ало. Узалуд је сељ ак свако
јут ро мол ио:
– Чувајте ми Зек ана, не дајте му да по цео дан јури.
Зеленк у се сад а није ник ако ујут ру устајало. Стрепео је да изиђе из своје
стаје, јер је знао да ће га сељак одмах узети за узду и одвести варошкој деци. А кад
би већ морао да пође, ишао је пол ако, све ног у пред ног у, прет варај ућ и се као
да храм ље само да би што кас није тако стигли. И пос ле за време јах ања стално
је сиромах мис лио на Иву и Мару, сећао се како су они добри према њем у и како
је лепо било оно време, кад је само с њима ишао на воду и по дрва. Свак и би терет
рад ије нос ио, него да га нес таш на варош ка деца по цео дан јаше и гоне да трч и
по пут у.
Зато је два пута, око подне, кад га оставе самог, беж ао. Једном је прек ин уо
улар којим су га везал и и одјурио на извор, у над и да ће тамо наћ и Мару и Иву.
Али се тамо случ ајно дес ио сељ ак и одм ах га врат ио. А друг и пут је побег ао
право кућ и и сак рио се на ливад и иза сена, па тако ту и зас пао опијен мирисом
и савлад ан умором. Тек пред вече су га наш ли, те је тога дана остао код куће.
Мара и Ива су бил и много љубоморн и на варош ку дец у, бојал и су се да њих
Зек ан више не завол и и свако вече су га зап итк ивал и:
– Вол иш ли, Зеленко, више ону дец у?
А он би зарзао нешто, што би Мара и Ива овако разу мел и:
– Ник ад их не мог у волет и тако као вас.
– А шта ћеш, ако те варош ка деца поведу собом? – питао је Ива.
– Побећ и ћу од њих, – учин ило се увек Иви да је Зеленко одговарао.
Кад једног јут ра, баш се сељак спремао да поведе Зеленк а на његову свако
дневн у дуж ност, дође отац варош ке деце и рече:
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– Прод ај ми Зеленк а, моја су га деца много заволел а, па неће без њега да се
врате кућ и у град.
– Није ми Зеленко за прод ај у, – одговори сељ ак, који је много волео свога
коњ а.
– Даћу ти за њега кол ико хоћеш, – рече опет отац варош ке деце, – даћу ти
новца да куп иш два друга коња да ти опет преос тане.
Мара и Ива почеше да плач у, а и сељак у очи зас узише, али био је врло си
ромашан, те рече:
– Нек а буде како ти кажеш, прод аћу ти Зеленк а, али га само добро чувај.
Целог тог дана Мара и Ива су плакал и, али нис у смел и ништа да каж у. Само
су Зеленк у тихо, да их отац не би чуо, говорил и:
– Немој нас заборавит и; врат и се опет нама.
И тако су варош ка деца сут рад ан одвел а Зеленк а у град. Не смем вам рећ и
како је рас танак био туж ан, и како је Мари и Иви било кад се Зеленко изг убио
иза брд а. Њима се чин ило да га ник ад више у живот у неће видет и.
Али немојте још плак ат и док не чујете крај приче. Кроз три дана врат и се
Зеленко, и сав зад их ан зарза двап ут пред сељаковим врат има.
Само вам не умем рећ и како је из варош и побегао, ни којим је путем и ни
заш то га нове газде нис у пос ле код сељак а траж иле. А сељак опет није знао из
које је вароши била она пород ица, да би га поново тамо одвео, па је тако Зеленко
остао у селу до краја живота, са Ивом и Маром.
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Цица уметница

З

а својим мал им кратконог им сточ ићем сед и Цица и дубоко разм иш ља. Главу
је спус тил а у шаке, ник ако је не диже. Поред ње мац а Шарк а чув а страж у,
јер осећ а да се Циц и неш то важ но догод ило, кад се тако умирил а. А лутк а се
исто тако ућутал а, неће да прек ид а Циц у у разм иш љању.
Кад је мама прочитала да је „Пол итика за дец у“ обећала пок лон оном детет у,
које најбоље нац рта нек и призор из приче о Црвенк ап и, Цица је одмах стал а да
прем иш ља, бира шта би могла нац ртат и.
И не сумњ а она да се може дес ит и, да које друго дете добије наг раду, али
само не зна шта да изабере за цртање: да ли вук а у бак ином кревет у, или пред
бак ином кућом, да ли како се Црвенк апа срел а са вуком, или како стоји сама у
шум и, или да узме како се на крај у приче бак а срећно спас ла па разгов ара са
Црв енк ап ом. Најз ад се реш ил а да нац рт а сам у Црв енк ап у. Пом ис лил а је:
„Преглед аћу са лутке, она је тако мал а као Црвенк апа“.
Пред Цицом је стајало већ пуно харт ије и оловк и и она се даде на пос ао.
Тад а уђе мама у собу. Бил а је нес трп љива да вид и како црта мал а уметн ица, не
мис лећ и да тако много времена треба за разм иш љање.
Али је Цица одмах обавес ти:
– Прво сам смиш љал а шта ћу, а сад знам. Цртаћу сам у Црвенк ап у, прегле
даћу са лутке. Само мол им те да јој саш ијеш црвен у кап иц у.
– Кап иц а не мора бит и црвена, – рече мама, – ти јој на харт ији само обоји
црвено, а преглед ај са ове капе што је лутк а има већ на глави.
А Цица поче плак ат и плашећ и се да неко друг и не добије наг раду, ако мама
не саш ије лутк и црвен у кап у. Зато је мама одмах морал а да прет раж и све кут ије
са крпчћима и да саш ије нову кап у.
Тек тад а је нас тало право цртање, тад је лутк а пос тал а прав а Црвенк ап а.
Цица је намес ти нас ред стол а, нат уче јој нову црвен у кап у до очију, намес ти јој
руке и ноге као да корача.
– Прво се црта капа, је ли, мам ице? – упита потом Цица.
– Прво цртај главу, боље је, – посаветова мама. – Не иде капа, док нема главе.
Циц а нап рави вел ик и круг, кол ико дин ар, и удари две крупне тачке, сна
жно прит ис кујућ и, да се харт ија умало не процеп и.
– Нац ртал а сам главу и очи, хоћу ли сад прво уста или нос?
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– Прво нос, па уста, – рече мама. – Само пази добро, немој журит и.
Цица тад нац рта нос, усп равн у црт у; и испод њега једн у црвен у положен у,
то су бил а уста. Чин ило јој се да је са харт ије глед а прав а Црвенк ап ина глав а,
и срећно се насмеја. Мама у том час у хтеде да изиђе, али Цица није могла ништа
да учин и, док њу не упита и заус тави је:
– Чек ај, мама, мог у ли сад кап у?
– Па цртај, – рече мама, – само дај прво да вид им как ва је глава.
Али Цица није хтела да покаже; желела је да све буде готово, па онда да мама
вид и. Међут им је и сама волел а да час пре чује мам ин у пох валу те пож ури са цр
тањем. Црвеном оловком направи као нек у трешњиц у на Црвенкапиној глави.
– Сад знам и сама шта иде пос ле капе, – рече Цица задовољно пос мат рају
ћи цртеж, – сад иде врат, па рамена, па хаљина, па руке и ноге.
Мама већ више није ни хтел а да се меша у Циц ин посао, кад је видел а како
она и сама разу ме, зато ниш та не одговори. А Циц а нак риви главиц у на дес ну
стран у и нац рта дуг врат, и онд а пов уче једн у положен у црт у која је претс та
вљал а рамена, зат им поче цртат и руке али наједном опази да нем а на харт ији
довољно мес та за руке, јер су рамена бил а врло широк а. Зато удари у плач. Али
мам а брзо дот рч а, и избрис а преш ирок а рамен а, пок аз авш и јој како треба да
нац рта руке. Циц и је, разу ме се, било криво што је морао неко да јој мало по
могне, па ма то бил а и мама. Зато се реш и у себи да мам у више не зове у помоћ.
Али кад је дош ло до ног у, харт ије је опет нес тало и опет је почел а плак ат и.
– Не плач и, – рече мама, – избрисаћемо то, па ћеш цртат и испочетк а.
Међут им, Циц а се бил а много раж алос тил а мис лећ и да је већ свршено са
наг радом, и ник ако није могла да се заус тави. Зато се сви узнем ирише: лутк а се
зањих а и паде, Шарка скоч и на сточ ић чудећ и се шта је сад; а мама оде да донесе
кол ач за Циц у, јер познато је как во дејство имају кол ач и код расп лакане деце.
– Прво појед и кол ач, па ћеш онд а цртат и вук а пред Црвенк ап ином кућ и
цом; а Црвенк ап у немој више да поп рав љаш, кад има тако дуге ноге, да не мог у
да стан у на харт ију, – рече мама пруж ајућ и кол ач.
Пос ле онога Цица се одмах умири прис таде да слик а вук а, само ју је мори
ла брига са кога ће да преглед а.
– Цртаћеш како сама зам иш љаш, – пок уша мама да је наговори.
Али мал а уметн иц а ник ако није хтел а да црта без преглед а. Наједном јој
паде на ум да Шарк у проглас и за вук а и пот рча да је ухват и, молећ и и мам у да
јој помогне:
– Мама, натерај Шарк у да стане крај ормана. Она ће бит и вук, са ње ћу да
преглед ам.
Шарк а се прво отимал а, ник ако није хтел а да је цртају. Мож да је смат рал а
да не лич и на вук а, а мож да није веровал а да ће је Цица добро нас лик ат и. Ипак
мама успе да је наговори да легне крај ормана. И тако Цица поново поче да црта.
Вук а је, разу ме се, било још теже слик ат и него Црвенк ап у, имао је вел ике шапе,
па реп, па уши, па пуно длач ица по кож и. Цица је хтел а прво да почне од репа,
јер се Шарк а бил а тако згодно намес тил а, да јој се реп лепо видео. Али је мама
саветовал а да се опет почне од главе. У том је Шарк а, ваљд а од дос аде, зевн ул а
тол ико, да су јој се пок азал и сви зуби.
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– Мама, брзо дођи да нац рташ зубе, док маца није склоп ил а уста...
– Али ти би морал а све сам а да рад иш, – рече мам а прекорно, – иначе не
ћеш добит и наг раду!
Циц а је истин а хтел а по свак у цен у да добије наг раду, али се опет много
плаш ил а да црта вук у зубе, сећајућ и се како је бак у Црвенкап ин у појео. И мама
се ваљд а сет и тог страш ног момента, те тако дође да јој помогне.
– Стави му још који зуб! – Замол и Циц а. – Вук, сиг урно знаш, има много
зуба.
Најзад је Цица сама нац ртал а ноге и шапе, журећ и да што пре дође до репа.
А кад је то било готово, нац ртал а је пуно длач ица свуд по вуковим леђима, да се
не би пом ис лило да се не зна как ву вук има кож у. Онда је цртеж пруж ил а мам и:
– Придрж и, мама, мол им те, да из далек а поглед ам.
И измак авш и се чак до врата, поглед а кроз трепавице своју рукот ворин у.
– Ух, како је страш на Шарк а и опас ан вук! – рече мама смешећ и се. Одмах
ћемо сад пос лат и у новине, да га сви виде.
Мама је однела цртеж у новине, а Цица, лутка и Шарка су се играле довољно
до саме вечери, као и остал и који сврше нек и важ ан посао.
Сад Цица нестрп љиво очек ује шта ће даље бит и. Видећемо да ли ће добит и
наг раду.
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Шта лутке сањају

С

вак и створ ноћу нешто сања: и птице, и деца, и маце, и куце и лутке.
Птице обично сањ ај у да лете вис око чак иза звез да; или да су залутале у
как вој вел икој, страш ној шум и и ник ако не мог у да нађу пут. А неке како су
гладне па не мог у нигде да нађу зрно пшен ице, нит и как вог црвић а. Понек ад
усне и како их је неко зат ворио у кавез, и неће да их пус ти. То је најс траш нији
сан за птице. Оне само моле Бога да их спасе од так вог сна.
А куце сањају понајчеш ће како су се пот ук ле са курјаком и добро га изу је
дале; или како су се између себе пос вађале око неке кос ке; или како јуре зец а
па ник ако не мог у да га ухвате. Понекој дође на сан и то: како јој је газда ставио
лан ац око врата, и тако трз ај ућ и се с њега изнен ад а се проб уд и, и вид и да то,
хвал а Бог у, није истина.
Знам и маце шта сањај у. То ми је једном причал а нек а стара мачк а. Чим су
гладне, оне сањ ај у да су нах ватале много мишев а. Чес то им се у сну учин и да
спав ај у у прег рејаној соби, па да им је много врућ ин а. Понек а усни и како је
украл а вел ико парче слан ине па беж и да га сакрије, и због тога често у сну изву
че бат ине.
Али снови лутак а су најлепш и. Оне увек сањај у о дец и, као и дец а о њима.
Сад ћу вам прич ат и шта су сањ але лутке Лал а и Лил а, и њихове другарице из
прод авн ице играчак а која се звал а: „Црвена лопта“.
Тамо, у ту „Црвен у лопт у“, деца су јурила као луда. Чим имају који динар, по
трче тамо, да ма шта купе, и да се том прил иком нагледају разних играчака. Лала и
Лила су први пут и виделе дец у, када су биле донете из фабрике у „Црвен у лопт у“.
Прво су се много зач уд иле кад су виделе мале девојч ице; оне су им се учи
ниле врло смеш не:
– Гле, как о то лутк е сам е трч е и гов ор е, иако их ник о не нав иј а, – рек ла
је Лал а.
– Па то нис у лутке, – нас мејал а се Лил а, сет ивш и се да ће то морат и бит и
деца, – то су деца, девојч ице. Мен и су још у фабриц и причале неке лутке о дец и.
Причале су да она по цео дан тако мог у да трче и говоре и ако их нико не навија.
И да нас, лутке, за дец у и праве да би се она с нама играл а.
Лутке се тад изд игоше из својих кут ија, да што боље разглед ају дец у, и што
су више глед але, све су им се више свиђал а.
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– Било би дивно кад би нас куп ил а која од ових девојч ица, – рече Лал а. – Ја
бих могла цео живот с њима провес ти.
– И ја, рече Лил а, – али ми смо много скупе, мораћемо дуго чек ат и да нас
неко куп и.
Отада су сироте лутке дању само мислиле на девојчице, а ноћу само њих сања
ле. Дечаци им се нис у много свиђал и, јер нис у носил и свилене хаљине ни машне,
а осим тога много су пом иш љал и на пајаце, с којима су се лутке чес то свађале.
Једне ноћ и Лал а усни да је ушао у прод авн иц у нек и гос под ин, врло богат, и
казао трговц у:
– Хоћу да куп им све ваше лутке. Ја имам много девојч иц а, које желе да се
играју само лутк ама. Мол им вас, пок аж ите ми их.
Онд а је трговац почео да скид а са пол ица све што је имао: лутке спаваљке,
лутке од кау ч ук а, од гуме, скупоцене лутке од штофа и порцел ан а, лутк ице у
обичн им плавим хаљин ам а од циц а, и лутке у свилен им огртач им а. А богат и
гос под ин их је став љао у нек у огромн у кут ију говорећ и:
– Још, још их дајте, ја имам пуно девојч ица.
И таман је трговац изнео кут иј у и ставио је у ауто, што је чек ао пред про
давн ицом, а Лал а се пробуд ил а. У почетк у није могла да вер ује да још стоји у
својој белој, узаној кут ији, тол ико јој је жао било сна. Она хтеде одм ах да на
прича Лил и шта је сањал а, и повуче је опрезно, да трговац не би видео, за хаљи
ниц у, али је Лил а преду х ит ри, исп ричавш и што је брже могла свој сан:
– Сањал а сам ноћас да је дош ла нека мајка са девојч ицом и куп ил а ме. Онда
смо сел е у кол а и отиш ле њихов ој кућ и. Дев ојч иц а ми је тад а пок лон ил а сто
шарен их мал их хаљина за лутке. Рек ла је: „Ево, то је твоје; свак и дан ћеш обла
чит и нов у хаљин иц у“. Онд а је отворил а нек у кут ију, пун у ципел ица за лутке и
рек ла ми је: „Бирај, које вол иш ципел ице“. Ја сам онд а узел а једне сребрне и
плаву свилен у хаљин иц у и обук ла се, а она ми је казал а: „Сад си дивна; сад ћемо
ићи на забаву лутака и девојч ица“. Не може се исп ричат и како је тамо било лепо.
Било је тако много девојч иц а и лутак а, и све су биле обу чене у свилу и имале
златне и сребрне ципел ице. Дев ојч ице су се цело вече са нам а играл е, наме
штал е нас, чеш љал е, нос ал е, воз ал е у кол иц им а. Свак а је пос ле изаб рал а по
једн у лутк у да је собом нос и, а мене је узел а нек а врло мал а румена девојч иц а,
нек а друга не она што ме је куп ил а. Али таман смо хтеле да пођемо њеној кућ и,
ушла су овде нек а деца и пробуд ил а ме. Бар да су причек ал а још мало...
Док је Лила ово причала све су се лутке нагле из својих кутија, да је боље чују.
– Ах, како је то диван сан! – узвикн ул а је мал а порцел анс ка лутк а са другог
краја пол ице. – А ја сам тако неш то страш но сањал а, вол им што сам се пробу
дил а. Учин ило ми се у сну да ме нек а девојч иц а чуп а за кос у. Хтел а је да вид и
шта имам у глави. Да знате само како ме је болело. А пос ле се нешто наљут ил а и
бац ил а ме на под тако, да сам рук у уган ул а. Страш но би било, ако има и так ве
деце. Волел а бих онд а да веч ито останем на својој пол иц и...
– Разу ме се, да и так ве деце има, – јави се буцмаста лутка од кау чука. – Срећна
сам што немам ни косе, ни одела; а по ваздан ме мог у бацати, нећу се разбити.
– То се само случајно сања да су деца неваљал а, али ја у то не верујем, – рече
њена сусед а, лутк иц а нач ињена од руж ичас тог сомота. – Ја јед ва чек ам кад ће
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ме куп ит и как ва девојч ица, па да са њом играм. Досадно је веч ито овако лежат и
само у својој кут ији.
Тек тад се од њихов ог жив ог разгов ора проб уд и црн а нес таш на лутк а на
федере и повик а:
– Шта сте заг рајале! Чек ајте да вам нешто исп ричам. Ноћас сам у сну бил а
право живо дете. Умел а сам да идем и говорим, иако ме нико није навијао. Да
знате како је лепо бит и живо дете! Ко зна мож да ћу се кадгод и прет ворит и у
как ву нем ирн у девојч иц у. Мож да бих, да ме нисте пробуд иле, остал а увек жива,
како сам ноћас сањал а...
Тако су се оне разговарале а у прод авн иц у уђе читава гом ил а девојч иц а и
дечак а и са њима јед ан стари гос под ин.
– Е, кол ико овај човек има деце! – зач уд и се Лал а. – Да ли ће свим а да им
куп и играчке?
– Сад ћемо видет и, – одговори Лил а чудећ и се и сама отк уд наједном тол и
ко деце.
А онај стари гос под ин рече:
– Ово су моји ђаци. Решил и су се да праве позориште лутака па нам треба да
куп имо пуно лутак а и друг их играчак а. Пок аж ите нам, мол им вас, как ве имате.
Трговац брзо скиде са пол ице Лалу, Лилу и остале веће лутке хвалећ и их:
– Ово су највеће и најлепше што их имам. Вид ите, ова уме да спава, да маше
главом, да се креће; ова уме да плаче и да говори; ова је сва на федере...
– Добро, – рече учитељ, – лепе су. Куп ићемо их. Дајте нам само још неко
лико пајаца, мед вед а, куч ића, птица.
Кад су и то изабрал и, свак и је ђак узео по једн у играчк у, девојч ице су по
неле лутке, и отиш ли су весело.
Све се то догод ило у трен ока, сас вим изненадно. Оним лутк ама што су и
даље остале неп род ате, на пол иц и, учин ило се све као сан.
А Лал а и Лил а са остал има пос тале су чувене глум ице у позоришту лутак а.
Свак и дан су ђац и давал и позориш ну предс таву.
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Вредни ђаци

Ч

им је бож ићн и одмор почео, Над а и Вера су још увече нап равиле распоред
шта ће кога дана учит и. У субот у су реш иле да уче веронау к у, у недељу да
се одмарај у, у понедељ ак да израде рач уне, у уторак да нац ртај у мап у, у среду
да нау че историју, у чет вртак да опиш у зим у, у петак да нау че песмиц у, у субот у
да нап раве од картона коцке и пирам иде, и у друг у недељу опет да се одмарају.
Пос ле овога су дош ли споредн и предмет и: да до Бож ић а израде кос е бодове
на крп и, да нац ртај у мас тион иц у и боц у с водом, да нап иш у ноте, да нау че две
вежбе из гимнас тике а из хиг ијене о чис тоћ и рук у. А Бож ић су опет оставиле
за одмор.
Кад су нап равиле распоред, спокојно су легле да спавај у, као да су већ све
нау ч иле. Над а је задовољно пом ис лил а:
– Сад нам је лако, најтеже је нап равит и распоред.
– Само морамо тачно рад ит и онако, како смо одред иле, – казал а је глас но
Вера.
Сут рад ан ујут ру брзо су се спрем иле и селе за свој сто да уче. Али таман је
Над а проч итал а нас лов, а у собу су упале две другарице и весело повик але:
– Хајдете код нас да се играмо с луткама! Зар већ учите? Имамо тол ико дана
одмора!
– Али ми смо нап равиле распоред, шта ћемо кога дана учит и, не можемо да
га кваримо, – почел а је Вера да се бран и.
– Учит е сут ра, – каз ал е су друг арице, – хајд ет е сад да вид ит е наш у нов у
лутк у.
Вера и Над а су се тад мало зам ис лиле и најзад прис тале, реш ивш и да веро
нау к у помакн у у понедељак.
Тако су се у субот у играл е лут ак а а у недељу се, по распореду, одм арал е.
Тојест у недељу су прес как але стол ице, играле се жмуре, прос уле мас тило на
зас тирач, обориле са зид а слик у и преш ле безброј пута из једне собе у друг у.
У понед ељ ак су поч ел е опет да уче вер он ау к у, али су опаз ил е да се два
врапца бију баш на њиховом прозору.
– Шта мис лиш који ће надјачат и? – упитал а је Вера.
– Сиг урно овај мањи. Вид и се по кљун у.
– А ја се клад им да ће већ и. Вид иш како се накос треш ио па само јуриша.
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А врапц и као за пакост ник ако да доврше своју битк у: Час се бију кљунови
ма, час крил има; час побед и јед ан, час друг и. Одлете мало па се опет јаве. У том
је и дан прошао и девојч ице се уплашено тргле, појуривш и књизи.
– Цео дан сте провеле ни у чем у, а сад сте се под ноћ сетиле учења. Оставите
то за сут ра ујут ру, – рек ла им је мама.
Сут рад ан је Вера предлож ил а да се почне од мапе, а веронау к а и рач ун да
се одл оже за идућу нед ељу, уз споредне предмет е. И почел а је свак а да црт а
свој у мап у. По белом храпавом картон у потек ли су брзо Сава и Дунав, и поја
виле се око гран ице ситне црвене бубице. Соба је бил а тих а и топ ла; мам а је
неш то у кух ињи пос ловал а. Чин ило се да ће пос ао на миру тећ и. Кад иза пећ и
мачк а поче прес ти.
– Шта је то? – трже се Вера, чувш и њен сањиви глас.
– Мац а преде. Хајде да се прим акнемо ближе, да вид имо како то рад и, –
предлож и Над а.
Маца се брзо због њиховог разговора расан и и стаде се протезат и.
– То она сад сиг урно рад и гимнас тик у, – зак ључ и Вера глед ајућ и је.
– Сиг урно рад и гимнас тик у, – пот врд и Над а.
– Слушај, хајде да вид имо, да ли ће умет и да игра. Узми је ти за једн у шап у,
а ја ћу за друг у.
Над а је одмах прис тал а на Верин предлог и тако су до вечери училе мац у
да игра, а мапа је остал а недовршена.
У среду је осван уо у мишоловц и миш. И како тај догађај није нимало имао
везе са историјом и историј у су одлож иле за идућу недељу. Трен утно је много
важ није било пронаћ и руп у одак ле је миш изашао и исп итат и да их још гдегод
случајно нема, онд а реш ит и шта ће се са мишем из мишоловке.
У чет вртак су, по распореду хтеле да опис ују зим у, али као упркос ниједне
пах уљице да падне. Кровови и улице су осван ул и мрк и и суви као и пре. Тако
се и тај посао морао оставит и за кас није.
– А ако снег ник ако ни падне? – упитал а је Вера бојаж љиво.
– Ниш та, онд а нећемо ни опис ив ат и, – рек ла је Над а. – Как ва је зим а без
снега.
У петак су почеле да уче песмиц у, али је Вера брзо ожеднела и пош ла да пије
воде. И пошто се много журил а, врата је залупил а себи по прстима. Тако је Вера
пос тал а рањен ица и цео дан леж ал а увијене шаке, а Над а је дворил а, теш ил а и
нуд ила бомбонама. У так вим тешким трен утцима ни на ум им није падало да уче.
А у субот у рано исек ле су картоне за коцке и пирам иде, чврс то решене да
до мрак а раде. Међут им, руке им се много умориле због сечења дебеле харт ије
и Вера је предлож ил а, ваљд а да би се мало одмориле:
– Хајде да меримо чије је чело веће.
Над а је прис тал а и пос ле тог а она је предлож ил а да се мери чије су руке
веће. Брзо су заборавиле на коцк у јер је пос ле овога нас тало мерење свих ства
ри по кућ и и преб ројав ањ е окан а по проз орим а, дас ак а на поду, лис тов а по
књигама, трепавица, грана на дрвет у пред кућом.
Пред Бож ић је било још теже учит и, јер су прон аш ле да је туц ан и шећер
слађи од шећера у коцк ама и да су непечен и кол ач и укус нији од печен их. Зато
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су свак и час морале да остав љају посао и да трче у кух ињу где се мес ило и спре
мало за празник.
А кад је сван уо Бадњ и-дан тат а је хтео да поразг ов ара мал о са децом, да
вид и да ли су све нау ч ил а. И позвао је девојч ице, да му исп ричај у шта су кога
дана рад иле.
– Ако сте све зад атке сврш иле ићи ћемо дан ас пос ле подне заједно да до
несемо бадњак, – рек ао им је благо тата, јер је веровао да су збиља све зад атке
нау ч иле.
Али су девојч ице наједном почеле плак ат и.
Тат а је разу мео шта им је, род ит ељи увек знај у због чег а се дец а смеј у и
због чега плач у, и опет је благо али врло одлучно рек ао:
– Знач и, морам сам ићи по бадњак а ја сам желео да и вас поведем.
И тата је устао и изашао из собе, не рек авш и више ни реч и.
Тога дана девојч ице су биле много вредне. Нау ч иле су веронау к у и исто
риј у, нац ртале су мап у и израд иле рач уне. Ни првог дана Бож ића нис у ник уд а
ишле, хтеле су саме себе да казне и само су училе у својој соби. А другог дана
је пао снег, па су и зим у опис але. А споредне предмете су нау ч иле до пол ас ка
у школу.
И сад а су у школ и све лепо знале и донеле готово све што је било зад ано да
се урад и...
Само како им је било што су морале да уче онда кад се сва друга деца играју,
о томе не смем ни да говорим.
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Голуб писмоноша

К

ад се главн и голуб пис монош а проб уд и, био је већ дан. Он провири кроз
проз ор своје дрв ене коцк ас те кућ иц е, кој а је као кав ез бил а обешен а о
стуб у парк у. Напољу је пад ао снег. Пис моноша се брзо обу че. Натаче свој ру
жичас ти прс ник, обу паперјем обложене чизмице, узе модри огртач на леђа и о
врат обес и торбу за пис ма, па појури на посао. Требало је до подне разд ат и сва
пис ма, а стазе су биле завејане гус тим снегом, јед ва се могло пробијат и кроз
ваздух. Он прво обиђе голубарн ике по парк у и граду, онд а сврат и до познат их
дуп љи у шум и, где су птице и друг и становн иц и шуме остав љал и пис ма. Тог
дан а их нађе тако много, да нис у сва могла стат и у торб у, већ их је морао и у
кљун у нос ит и. Зато он опет сврат и до своје кућ ице, да пош ту уред и и да је по
дел и са својим помоћн иц има. По рукоп ис у је већ познао некол ико сврач ијих
пис ама, а било их је и која су пис ал и голуби, врапц и, сен ице и зечеви. Нек а су
бил а упућена друг им птицама, нек а општин и, а нек а разној дец и.
Он се реш и да сам разнесе дечја пис ма, јер је знао кол ико су деца радозна
ла и нес трп љив а. Највише је пис ама било за Марк а и Жарк а, и њихове две се
стре. Они су становал и на Топч идерс ком Брду, па су их зато птице тол ико по
знавале и писале им. А како је то био најуд аљен ији крај, голуб одлете са поштом
прво њим а. Усп ут је разм иш љао, што ли се то тол ико птице доп ис уј у са овом
децом, али као и свак и чес тит поштар није хтео да отвара туђа пис ма.
Стигавш и њиховој кућ и, голуб куцн у на прозор дечје собе.
– Писмоноша, писмоноша! – зач у се у соби вика и све четворо деце се појави
на прозору.
Пис моноша пус ти брзо пис ма и хтеде већ да оде, али га деца позваше:
– Сврат ите на шач иц у зрна и да се мало огрејете, кад сте нам тако пуно пи
сама донел и.
Голуб уђе само на некол ико час ак а, позоба мало зрна, и одлете даље, јер га
је много пос ла чек ало.
Чим је отишао, деца се стадоше грабит и, да виде коме је пошта дош ла.
– Опет вам а двојиц и више! – рече разоч арано Јел иц а, кад виде кол ико су
писама добил и Марко и Жарко.
– Ја сам најс тарији, – рече Марко.
И он отвори брзо једно нап исано на старој, пож утелој харт ији.
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– А, од врапц а из Кош утњ ак а, – рече он отворивш и га. – Да вид имо шта
ми пише.
Зат им поче читат и пол ако, све реч по реч, јер врабац није имао тако леп ру
коп ис:
„Драг и Марко, сут ра ће пас ти снег. То осећам по мирис у у шум и. Спрем и
санке, па дођи сут ра у Кош утњак. Повед и и Жарк а. Само немој вод ит и сес тре,
јер се девојч ице свега плаше. Чек аћу те код чес ме. Понес и и мало мрв а, јер је
нес тало хране. Твој друг, врабац Нем ирко.“
Друго је пис мо глас ило:
„Марко, јуче си ме ударио каменом у крил о, па не мог у да лет им. Ако то
будеш још који пут чин ио, писаћу твоме тат и, да те ист уче. Сврак а из порте.“
Треће пис мо му је пис ао нек и штиглиц. Прет ио му је да ће га туж ит и учи
тељу, ако опет буде јурио птич ице по школс ком дворишту.
Читај сам моја пис ма! – замол и Жарко, јер још није умео добро да чита.
Њем у је писао зец са Авале:
„Драг и Жарко, стазе су већ смрзнуте, по гранама се хвата иње. Сиг урно ће
пас ти снег. Дођи са својим татом да ми нап равиш как ву кућ иц у, јер ми је много
зима. Понес ите мало лис ки куп уса. Зец са Авале.“
Друго му је пис ао голуб из Топч идерс ког парк а, мол ио га да дође са Мар
ком и понесе даш чиц у да оправи голубарн ик, јер је почео да прок иш њава.
Јел ица је јед ва чек ал а да проч ита своје пис мо. Оно је било од сен ице на су
седне улице.
„Јел ице, – пис ал а је умиљ ато сен иц а, – вид им да си врло добра. Чес то ба
цаш мрве птицама. Чин и ми се да ће нас тат и вел ик а зима, зато те мол им попн и
се на тав ан и отвори прозор, да бих се тамо могла склон ит и са остал им сен и
цама. Свако јут ро ћемо ти певат и. Сен ица са бора.“
На крај у су дец а проч ит ал а Дан иц ино пис мо. Њој је пис ал а сус едов а ка
наринк а:
„Дев ојч ице, каж и твојој мам и да ме отк уп и од сус ед а. Овд е сам сам а по
цео дан. Немам с киме да се играм, нема деце да им певам, зато ми је врло досад
но. Пре два дана сам видел а тебе на прозору и много сам те заволел а. Суседова
канаринк а.“
Дец а су бил а луд а од среће. Одм ах су одг ов орил а свој им приј ат ељ им а.
Марко је јавио врапц у да ће сиг урно доћ и на санк ање, ако му мам а и тата до
звол е. Сврак и и штиглиц у није ниш та пис ао, али је себи самом обећ ао да их
неће више дират и. Јел ица је обећал а сен иц и да ће прозор на таван у отворит и и
поз вал а је да час пре дође. Она је и за Дан иц у и Жарк а одг ов орил а. Онд а је
Марко однео писма до првог голубарн ика, где су деца спуштал а пошту за птице
и друге своје пријатеље.
Пред вече је голуб пис моноша опет наи шао и пок уп ио пошту.
– Прв о ћу пред ат и пис ма птиц ам а сус ед ам а, да то пребринем, – рече он
као за себе, опазивш и пис ма за сен иц у и канаринк у.
– Куц-куц! – удари он у прозор канаринк и, јав љајућ и јој да је донео пошту.
Кан аринк а брз о дол ет е и прим и пис мо, а пис монош а оде даљ е, до улице
где је жив ел а сен иц а. – Нађе је где се отим а са нек им кокош кам а око хране.
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Углед авш и голуба са пис мом она му га скор о ист ргне из кљун а и прхн у под
стреју да проч ита.
Голуб пот ом одј ури у Кош утњ ак до врапц а. Нађ е га крај чес ме. Куп ио је
мрв е кој е су прол аз ниц и случ ајно прос ул и. Пис монош а му пред ад е пис мо,
узг ред сврат и код голуба из Топч идерс ког парк а, па одјури на Авалу.
Баш на почетк у шуме зец је већ чек ао кад ће пис моноша проћ и. Видевш и
га како пролете и остави пис мо у шуп љин у пања, где је бил а зеч ија пошта, брзо
отс как ута да га узме.
Разневш и још нек у пош ту голуб се врат и својој кућ и и слатко вечера зрна
беле пшенице и мрве хлеба. Потом кроз прозор стаде посматрати како снег пада.
А сут рад ан Марко је ишао на санк ање са врапцем. Јел иц а је отворил а та
ванс ки прозор, да би сен ице имале где спав ат и. Мам а је куп ил а од сус ед а ка
наринк у за Дан иц у. И Жарко је отишао са татом да нап раве зец у кућ иц у и да
поп раве кров на голубарн ик у.
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Станкове санке

Н

а пољан и што се спуш тал а Дунав у санк ал а се гом ил а деце. Сва су, као ка
раван, заједно пол азил а са врх а бреж уљк а, спуш тал а се хит ро на санк ама
и пос ле се опет заједно пел а узбрдо, да се поново спус те. А увек кад а би се го
мил а санк и уред ил а и крен ул а низ брег, за њом би пот рчало некол ико дечак а,
танко обу чен их и проз еблих, куш ај ућ и да се клиз ај у бар на својој подераној
обућ и. Врло ретко би се које од топ ло обу чене деце реш ило, да на своје санке
прим и кога сиротана, или да остане на брег у а да њем у сам да се спус ти.
– Прим и ме на своје санке, – замол и Станко свог сус ед а, малог дебељк а
Мирк а, – само једном да се спус тим.
– Не мог у; што ти своје нис и понео, одговори Мирко и отиште се низ брег.
– Поз ајм и ми само за јед анп ут своје санке, – замол и потом Станко девој
чиц у што се у том час у спремал а да пође са остал има.
– Бојим се да ми не пок вариш, мама ми је казал а да их добро чувам, – рече
девојч ица и окрете од њега главу. Њој се Станко, због својих подеран их хаљина
и сиромаш ног изглед а, учин ио као манг уп.
– Позајм и ми своје санке – по трећ и пут замол и Станко дечак а, на чијим се
новим санк ама сијао чел ик.
– Сут ра ћу ти дат и; ја се већ два дана нис ам санк ао, па сам се ужелео, – од
говори дечак и брзо се и он спус ти са караваном који крете низ брег.
Остал и деч ац и и дев ојч иц е, кој и нис у имал и санк и, пот рч аше за њим а.
Хтел и су бар очима да уживају у тој радос ти, а било им је и хладно на мес ту да
стоје.
Јед ин и Станко остаде на брег у, глед ајућ и за децом. Пут низ који су се сан
ке спуштале бљештао је као да је од сребра. Гласови санкача су радосно звонил и.
На прозоре кућ а свет је изл азио да пос мат ра. Станко опази да негде на крај у
стазе нек и дечак улете у снег, две девојч ице се изврн уше, неко зах уктано одј у
ри далеко преко мете. И опет се цел а гом ил а стаде пет и узбрдо. Нек и су своје
санке вук ли, нек и их нос ил и на леђима. Пос ледњи пут Станко се усуд и да по
траж и санке од мал ишана који је заједно са њим прод авао новине.
– Зашто ниси као и ја уштедео, па купио, него траж иш туђе, – одговори овај.
– Морао сам новац да дајем мајц и, она не може да нађе рад а, – рече Станко
правд ајућ и се, и, како му сузе ударише на очи, окрете се и пође кућ и.
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Мајк а му је бил а негде отиш ла. Он се спус ти у под рум и пок уш а да сам
себи нач ин и санке. За његов е нејаке руке сек ира је одв ећ теш ка бил а, али он
ипак успе до вечера да издељ е све делове и да их склоп и. И сут рад ан, разнев
ши прво новине, крете весело на санк ање. Тамо је већ било пуно деце. Кад су
спазил а Станк а са његовим мај уш ним неу гледн им, од обичног дрвета издеља
ним санк ам а, стал а су се у глас смејат и. Било им је неверов атно да се на томе
може санк ат и.
– Заш то их нис и оков ао? – упит а деч ак који му јуче није хтео поз ајм ит и
своје. – На томе се не можеш спус тит и.
Деб ељко сус ед прв о през рив о разглед а Станков у рукот ворин у па рече,
лупк ајућ и дланом по својим скупоцен им санк ама:
– Зашто нис и куп ио овако фине као моје? То ништа не ваља.
Јед ино се сирот ан им а, који су чек ал и гос топ римс тво на туђим санк ам а,
свиделе те чет ири невеш то склоп љене дас ке што их је Станко донео собом. Са
див љењем су их преметал и из руке у рук у, расп ит ујућ и како се праве.
Кад су се деца поређал а да крен у низбрдо, стао је у ред и Станко. Стрепео
је да ли ће моћ и брзо ићи, као дечац и на куповн им саон ицама, бојао се да се не
преврне на по пута, па да му се дец а не смеј у. Али ваљд а баш зато што су биле
тако мале, Станкове санке појурише као стрел а и прес тигоше све остале. Свет,
што је около пос мат рао санк ање деце, поче му пљес кат и.
– Како дивне санке има овај мал и! Ко ли му их је правио? – говорил и су сви
пос мат рач и међу собом.
Док су се пел и уз брдо, Станко је осећао да сви са див љењем глед ају његову
рукот ворин у. Девојч ица, која га је јуче смат рал а манг упом, предлож и му:
– Хоћеш да размен имо санке! Твоје тако брзо лете, а моје су сиг урно много
вел ике па свак и час зас тају.
– Морам прво да их поз ајм им друговим а, који нем ај у своје, а пос ле ћемо
видет и, – одговори Станко.
И за друго спуш тање даде их једном од сиротана, који су жељно трчал и за
санк ач има. Пок ушал и су прво да обојица седн у, али су санке, биле сас вим мале
за двојиц у.
– Да вид имо да ли ће сад опет бит и прве! – рече Станков сусед и завал и се,
чик ајућ и, на свом сед ишту.
У час у пој урише низ брдо. Јед ан мал и пок уш а да пође пре свих, не би ли
први стигао; друг и почеше узг ред гурат и јед ан другог, да би промак ли у прве
редове; али опет пре свих стигоше Станкове санке.
Тако се понови некол ико пута, и наједном сва деца пожелеше да имају ње
гове санке, молећ и га да се с њима размен и.
– Моје санке је тата плат ио трис та динара, – рече му сусед, – али, ако би ти
прис тао, ја бих се радо размен ио с тобом.
– И ја бих, – повик а нек и висок и дечак, плашећ и се да се когод друг и не по
год и са Станком, – моје су чел иком оковане и прел аковане, али не жал им. Твоје
брже лете.
– Ја сам се прва нуд ил а да ти дам своје, – рече девојч ица која је још малочас
предл агал а размен у, – размен и се са мном.
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Али Станко није желео ни с ким да се мења. Њем у су његове, сопс твеном
руком нач ињене санке, биле драже од свих остал их, а особито сад кад је видео
да су брже него иједне друге.
Онд а га мал и дебељко замол и:
– Кад већ нећеш да се мењаш, нап рави ми једне исте као твоје, мој тата ће
ти плат ит и.
– И мен и! И мен и! И мен и! – повик аше деца са свих страна.
Станко није био пакос тан. Свим а им је ред ом нап рав ио по једне санк е
исте као своје. И брзо се за тај његов изум дознало и на друг им мес тима, где су
се дец а санк ал а, те сва пожелеше да се санк ај у само на саон иц ама прав љен им
Станковом руком. Богата деца су му плаћал а по сто динара за једне, а сирома
шној, која сама нис у умел а да их праве, давао је бесп латно. Тако је Станко сва
ке недеље зарад ио по двес та а нек и пут и више, дин ара и његов а мам а се у то
време није морал а брин ут и од чега ће живет и.
Само морам признат и, иако се Станко труд ио да све санке буду истоветне
као његове, ипак су његове најчеш ће прве дол азиле на мет у. Јер бој бије срце у
јунак а...
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ка ко они живе

Л

ук а се у недоу м иц и заус тави крај висок их зград а поред Звездаре. На југо
ис ток у се плав ил а Авал а и као да је терал а пред соб ом некол ико бел их
облак а. У њеном подножј у и по огранц има севал и су кровови новог Беог рад а,
гдегде нагом ил ан и и збијен и као уплашено стадо, гдегде раштркан и по зелен им
ливад ама или тамн им оран ицама. Читава једна војс ка сиромаш них полуг рађа
на, жудн их градс ког живота, логорил а је пред кап ијам а прес тон ице и чек ал а
час да уђе унут ра. Међут им дес но, у шумарц има Топч идерс ког брд а, дизал и се
мал и дворц и богаташа, већ сит их градс ке буке, зидова, трамваја и ваздух а што
мирише на бензин и вртоглавиц у. А у самом подножју висок их зград а чучале су
јатаганмалс ке уџере, где је Лук а требао да нађе свог зем љак а Стојана Пет рови
ћа, који је два месеца пре њега дошао у прес тон иц у.
Он као пиј ан, пос ле неп рос пав ан е ноћ и, пођ е овим нас ељ ем Циг ан а и
градс ке сирот иње, завирујућ и у свак у кућу, али не усуђујућ и се кога да ослови:
Улице су биле стрме и криве, пуне нек их крњад ак а и крпа. А поред ових само
ник лих улиц а ређале се бес не, скоро смеш не због своје трош нос ти, куће. Гле
дајућ и их Лук а пом ис ли са саж аљењем: „Во имја оца, зар и овде људ и живе.“
Најзад се Лук и дос ад и да сам погађа, у којој ли му од ових кућа може бит и
зем љак, и реш и се да кога зап ита. У неком двориш ту зас ађеном првим цвећем,
где су се на клуп и вет рил е ствари сас вим сумњив ог порек ла: атлас ни јорган
поред исцепане сламарице и перјан и јас тук поред нек их дроњак а, Лук а углед а
стару, погос пођен у Циганк у.
– Мам а, – ослов и је Лук а пок орн о прил аз ећ и оград и, – би ли ми могла
рећ и...
Али Лук а и недоврш и што је хтео рећ и, а Циганк а план у увређено том ње
говом почаш ћу:
– Јад и те смам ил и, ко је теби мама!... Вуц и се...
Упита још двоје, троје, али му ни они не рекоше ниш та за зем љак а... Онд а
уморан седе на нек у клуп у поред плота. Пред том клупом улиц а је бил а поч и
шћен а и пол ив ен а овд е-онд е. Лук а пом ис ли како се зем ља шарен и као крав а
шаруља његовог сусед а у селу. И пос ле још нек их мис ли мало задрема. Кад а се
из сна трже, иза њега је стајал а жен а збрчк аног црвеног лик а, бел их треп ави
ца и мал ог нос ић а. Рук е су јој бил е зат ек ле и мал о мод рич ас те као у праљ а.
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Рас премал а је неш то око шупе у двориш ту, и трен утно је негде нес таде. Лук а
опази под стрехом некол ико тес тера и ногара.
– Да Стојан не буде овде, – као за себе рече Лук а.
А кад се белот репа жена опет појави, упита је:
– Да ти то човек не тес терише? Или изд ајеш коме ту шуп у?
Жен а као јед ва дочек а пит ањ е, и објас ни му да нем а чов ек а, већ те шупе
изд аје нек им тес тераш има и зид арима, буд зашто, тек да јој не стоје празне.
– А да не стан ује у тебе мој зем љак Стојан Пет ровић. Пис ао је да стан ује
негде са радн иц има у Јатаган-мал и.
– Имај у нек а два Стојана, – брзо дочек а жена, – јед ан ће бит и сиг урно тај
што га траж иш. А имаш ли ти преноћ иш те? Ако нем аш у мене је једн а клуп а
још празна, мог у ти је изд ат и.
– Па остаћу бар једн у ноћ, да вид им да није међу тим радн иц има и мој зе
мљак, а пос ле ћу се с њим договорит и. Знаш, дод аде Лук а као у поверењу, – син
му се пре два дана род ио, па хоћу и то да му јавим.
Потом жена одведе Лук у у шуп у. Кроз полутам у он назре једн у људску при
лик у на клуп и. Жена му објас ни да је то нек и од радн ик а, коме није добро, има
већ две-три недеље. Она пок аза Лук и клуп иц у у углу, прек ривен у нек им дроњ
цима и рече да ће му дат и још и сламн и јас тук и мало пок ривача, ако се погоде.
Свуда около до те клупе коју је нуд ила, биле су друге прекривене старим поњава
ма, исцепаним ћил имовима и на понекој само слама танка и уложана као гнездо.
По поду од набијене зем ље траље, прљави делови рубља, згажене цигаре и кутије
жиж ица. На столу у сред ини сас ушена кора хлеба, чењеви белог лука, недопијена
чашица рак ије. Жена као да осети стид због тол ике прљавштине и рече:
– Ја ретко овде улазим. Има месец дана како нисам код њих завирила. Немам
ник ак ва пос ла. – И дод аде: – Мог у ти још једн у клуп у донет и да ти буде шире.
А можеш и сламариц у набавит и, ту близу је Сењак.
– Па шта ћу кад се мора, – одг ов ори Лук а суморно. (Најт еже му је бил о
што је ту крај њег ов е будуће пос тељ е јеч ао бол ес ник.) – Сам о док не нађ ем
зем љак а.
Жена је већ бил а пош ла да изађе, али као да се нечег сет и, зас таде на вра
тима и рече тихо:
– Чин и ми се да се Стојан зове и тај што леж и.
Лук а се уплаш и:
– Бог с тобом, жено, – рече он, – човек је здрав отишао, куд би то сад с њим било.
И како је био уверен да тај болес ник не може бит и његов зем љак, стаде не
стрп љиво чек ат и радн ике с пос ла. Тек пред само вече стругари се стадоше вра
ћат и и не опаж ајућ и Лук у у сутон у угла, седоше да вечерају око заједн ичког, од
неу глач ан их трен иц а нач ињ еног стол а. Неког, кога су звал и Мујом, и који је
имао дет иње ћосаво лице, дирал и су да се најео свињс ке мас ти, у јелу што му га
је дал а нек а гос пођа. Нек и Македонац је на свом креветц у пребројавао зараду.
Лук а се стаде нак аш љават и, да би га примет ил и, спремај ућ и се да их упита за
Стојана. Мног и, овлаш само бац ише поглед на њега, трен утно су бил и зау зет и
разговором. Јед ин и Мујо се примаче ближе Лук и у жељи да се расп ита одак ле
дол ази. У том опет зајеча човек што је леж ао, а Мујо рече сед ајућ и крај Луке:
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– Ето га, уболес тио се...
Није знао како би друкч ије отпочео разгов ор, па исп рич а за тога чов ек а
како му се није дало, како је почео лепо да рад и, наш ао и ноћн и пос ао, а није
био човек изел ица, од малог је живео, али ето уболестио се. Осећа, каже, вел ик и
умор, срце му лупа, чим што потегне, и каш ље. Ваљд а назебао човек па каш ље
по целу ноћ, не можеш од њега ока склоп ит и.
– А да није она нес рећа, – рече Лук а шапатом. – Веле да је тога овде пуно.
Мујо га одмах разу меде. И сам је то мис лио, али је тек онако из душевно
сти говорио о назебу. Јест, да човек није крив својој бољц и, али нек ако дође и
срамота од тога да се разболеш. Људ и то крију. Зато Мујо рече:
– Та неће бит и, него се човек онако уболес тио, прозебао ваљд а...
– А да не стан ује с вам а овде нек и Стојан, Пет ровић по презимен у, то ми
је, знаш, зем љак, траж им га, – прек иде га Лук а.
– Стојан? – рече Мујо збуњено. – Па и ово је Стојан, Стојан из Лике; канд а
се и Пет ровић прозива.
У том се болесник диже на лактове; вечерња светлост паде му на лице, залу
тал а однек уд кроз отворена врата.
– Зем љаче, – скоро зајау к а Лук а, – јес и ли ти то побог у! Шта ти би, те се
разбол и... Сина си добио...
Он се прим ач а бол ес ник у, пруж и му рук у као да би да се рук ује, али му
одговори само страшан кашаљ нес рећн иков.
– Сина си добио, – понови Лук а не знајућ и у час у шта би.
– Ко си ти? – упита пром ук ло болес ник, док су му очи нес вес но поч ивале
на Лук и, као, да га ник ад у живот у није видео.
Људ и јед ан по јед ан изиђ оше нап ољ е, нис у знал и шта би од жал ос ти, и
пос ед аше под стреј у, на веч ерњ е сунц е. Иза шуп е се чуо шум прањ а рубља,
белет репа жена је прал а пев ушећ и. Бил а је задовољна што је и пос ледњу клуп у
изд ал а.
Још недељу дана Лука је чувао болесника, који га је у часовима препознавао,
али опет брзо пад ао у занос.
– Воде бих, зем љаче, – рек ао је осмог дана Лук и.
А кад се овај врат ио, било је већ све свршено. Лук а се прек рс ти са новом
миш љу пуном страх а за своје и за себе. То је бил а и као нек а нема мол ит ва, да
их Бог сак лон и так ве беде, и нек а свест, трен утно врло јас на, да ће једном сви
умрет и. Пом ис лио је и на пород иц у покојн икову, на малог сина, али је од жало
сти брзо отк лон ио ту мисао. У сандучет у је имао свећу и брзо је упал и, мис лећ и
да ако Бог вид и, урач унаће ако је и кас није. Зат им изв ад и мал и, још неоп ран,
убрус и пребац и преко крваве мрље на пок ривач у и лиц у.
Људ и су у ноћ мало пос ед ел и, пош то су помогли Лук и да кол ико тол ико
уљуд и покојн ик а. Поређан и око стол а где је покојн ик леж ао причал и су сумор
но. Нек и Турч ин је казивао како негде у Скоп љу има човек што леч и од суш ице.
Сумпором и кат раном. Народ само врви њем у.
– Да знадес мо за ран ије, – рече жалећ и Мујо.
– У нас је тога много – јави се сух, црнож ут човеч уљак, покаш љујући. – И све
удара, не чуо ђаво, у овако радн и свет, у ове што се отис ну у град.
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– Истина је, – обрадова се друг и томе запажању, јер га је и сам имао, – исти
на је то. Ја ти знадем, брате, људ и као грмаљ а, па крене ли само гдегод овако у
град па аргатовање, очас се осуш и као биљк а. Да ли ко знаде шта то буде са чо
веком, побог у?
Жутоц рн и човеч уљак, ослобођен овим разговором, признаде, што је дотле
рад ије волео да крије.
– У мене тако, не знаш шта је, ударил а нес рећ а у кућу. Оне ми три девојке
као мале бех у све јача од јаче; а сад, како стигоше за удај у, почеше вен ут и, као
да их нешто гризе изн ут ра.
Опет Турч ин помен у човек а из Скоп ља, што леч и сумпором и кат раном.
А жутоц рн и човеч ић узвикн у са очајањем:
– Где је Скоп ље, мој брате, ник ад ја не мог у до њега отић и.
Сад се и Мујо усуд и да призна:
– А имам и ја сес тру, удал а се лањс ке год ине и род ил а, али отад а ник ако да
се дигне...
– И у мене, – јави се Македонац, – брат момак умро. Како се врат ио у јесен
кућ и пао и више се није дигао.
Потом људ и утон уше у бриге о својим убог им домовима, расејан им по го
лет има Лике, камењарима Црне Горе, Херцеговине, проп ланц има старос рби
јанс ких и македонс ких план ина.
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лолиних седам прича

Ј

ут рос је Лол а поређал а на диван своје три лутке и сел а на тронож ниц у испред
њих, да им проч ит а свој у нов у прич у. Јер Лол а свак и дан смис ли по једн у
прич у, кој у пос ле чит а или својим лутк ам а, или мам и, или мац и, или Вид и и
Влатк у, својој старијој сес три и брат у. Најрад ије ипак чита лутк ама, јер је оне
најпаж љивије слушају, нет рем ице глед ају у њу, не мич ућ и се с мес та. Јут рош ња
Лол ина прича је нап исана крупн им основачк им рукоп исом, как вим пиш у прва
ци: кроз свако а и о могла би пролетет и мува.
– Сад добро слушајте, – рече Лол а лутк ама, – и немојте се плаш ит и, ово је
прича само.
Потом се још боље намес ти на својој тронож ниц и и поче да чита. У ствари
Лол а се само прет варал а пред луткама да зна читање, и све је напамет говорил а,
глед ајућ и у оно што јој је Вид а зап исал а.
„Једно је нек а девојч ица оставил а саме своје лутке и казал а им је да не изл а
зе из собе, иначе ће их Циганка украсти. Оне нис у пос лушале, већ су одмах иза
шле напоље. А улицом је наи ш ла Циганк а, па кад их је видел а, пот рп ал а их је
све у своју торбу и побегла у шум у. Кад је стигла у черг у, лутке је дал а циганч и
ћим а и отиш ла опет да краде. А они су лутке одм ах пок варил и и бац ил и их у
вел ик у рек у, из које нис у могле да изађу.“
Лола сврши читање, па бојећи се да се лутке нис у много уплашиле, опет рече:
– То је само прича, не треба да се плашите. – И додаде строгим гласом: – А сад
да вид им, која је упамт ил а јучераш њу прич у!
Лутке су пок уњено ћутале, ниједна није умел а да памт и.
– Онд а морам још једном да вам је проч итам, – рече Лол а и окрете лис тић
своје свес ке са причама, на коме је Вид а зап исал а јучераш њу прич у.
„Бил а нек а сирота жена па имал а стот ин у деце. Род а јој је свак и месец до
нос ил а по једно дете. Зато жена није имал а чиме да их хран и и мол ил а је Бога
да јој по коме са неба пош ље хране за дец у. А Бог се смилује, па заповед и тица
ма да сваког дана дођу код њега, да пош ље хране тој дец и. И зато тице сад свак и
дан доносе дец и са неба јабук а, кол ача и бомбона и жена се више не брине“.
Лутке су и даље ћутале. Лол а љут ито изађе из собе; оде да се пои г ра мало у
дворишту, док се Вид а и Влатко не врате из школе. Тамо су већ биле две суседо
ве девојч ице, које су са Лолом ишле у забавиште.
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– Чега ћемо да се играмо? – упита Лол а.
– Боље, да нам прич аш штогод, – рекоше девојч ице, јер су Лол ине приче
волеле више него макоје друге из књига. – Причај нам о ономе вел иком мачк у.
А Лол а седе на клуп у и ширећ и руке поче да говори:
„Живео тако нек и мачак вел ик и, вел ик и као кућа, и сви су га се мишеви на
свет у много бојал и, јер је сваког дана јео по хиљаду мишева и опет био глад ан.
А кад је појео све мишев е на свет у, хтео је да хват а и тице. Али су тице бил е
много брже од њега и стан у беж ат и далеко преко мора. А мачак појури за њима,
па се удави у море.“
– Тако му и треба! – рече једна од девојч ица.
– Хвал а Бог у, што наш мачак није тако вел ик и, неће се бар удавит и у мору, –
рече друга.
– А сад причај о оним пил ић има, што их је кобац однео, – замол ише девој
чице потом.
И Лол а одмах исп рича прич у о пил ић има:
„У село су лет и дол азил а два страш на копца и крал а су пил иће. Прво су их
јела, чим украду, а кад су се заситила, онда су их односила на један вел ик и облак,
да их поједу касније, кад у селу нестане пил ића. А коке су много плак але за сво
јом децом, јер су мис лиле да их ник ад више неће видет и. Али кад а је почел а да
пада киша, са кишом су из облака пал и и пил ићи, и тако су се спасли од купца.“
– Баш се радујем што су се пил ић и спас ли, – пљесну прва девојч ица срећно
рук ама.
– А нам а се наше пиле није из облак а врат ило, – рече туж но друга. – Си
гурно га је кобац одмах појео.
Тад дођоше из школе Вид а и Влатко и причање се прек иде, јер су њих двоје
више волел и да се јуре, него да слушају Лолу.
А пос ле подне она је остал а опет сам а са својим лутк ам а и мацом. Најед
ном Лол а примет и да се маца прик рад а њеној ужин и и строго јој заповед и:
– Цицо, стој! Зар се не сећаш шта сам ти причал а о мац и крад љивиц и?
Изглед а да се Циц а није сећ ал а, јер је и даљ е стално глед ал а на Лол ин у
ужин у. Зато се Лол а наљут и, узе је у крило и опет јој исп рича, реч по реч, само
да би боље маца могла упамт ит и:
„Бил а нек а маца, па волел а да краде. Укућан и су је лепо хран ил и, али је она
и поред тога опет крал а. Тако једног дана, кад су сви бил и отиш ли од куће, маца
се прик рад е у дол ап и појед е вел ико, вел ико парче слан ине и пос ле оде под
кревет да спав а. Кад се ујут ру пробуд ил а, а оно јој на леђим а порас ла вел ик а
грба, јер јој она украдена слан ина није отиш ла у желуд ац, него у леђа. И пос ле
је целог живота бил а грбава.“
Циц а све сас луша, полеж а мало у Лол ином крилу, али је мирис ужине био
тако слад ак, да хтеде опет да се приближ и тањиру, где су Лол ин и кол ач и стаја
ли. Зато Лол а стаде разм иш љат и, шта би јој исп ричал а, да је потп уно оду ч и од
крађе. И онд а јој паде на ум једна сас вим нова прич ица, те је одмах рече Циц и:
„Као што има крад љив их мац а има крад љив е и дец е. Так о је једно дет е
стално крало од маме кол аче. Мама му је говорил а да то не чин и, али оно није
хтело да слуша. Зато једном, кад је дете пруж ило рук у да узме кол ач, и дотак ло
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се тањира, прсти су му се за њега залеп ил и, па су пос ле сви знал и да је крад љиво
и нико није хтео с њиме да се игра.“
Циц и се дос ад и да слуша, па побеже са Лол иног крил а, али сад а више није
обил азил а око ужине, већ оде под кревет да вреба миша. Лол а пос ле тога није
знал а шта да рад и, јед ва је чек ал а да се друга дец а врате из школе. Зато чим су
дош ла, настала је игра до увече, те тако им је брзо прош ло време. А после вечере,
кад их је мама одвел а на спавање и угас ил а светлост, Вид а је замол ил а Лолу да
исприча прич у, коју је прво била смислила и коју су увече пред спавање причал и,
и Лол а је пос лушал а:
„Кад сам ја бил а вел ик а као мама, бил а сам цариц а, а Влатко и ти сте бил и
краљеви. Онд а смо имал и пуно пара и пок уповал и смо сву алв у на свет у, и све
колаче, и све бомбоне и све играчке, па смо се по цео дан играл и. А кад је настала
зима, куп ил и смо троје златне санке, па смо се по цео дан санк ал и...“
Утом је Лол а задрем ал а и зас пал а, а тако исто и Вид а и Влатко, нас тавив
ши сиг урно прич у у сну. Кад Лол а буд е смис лил а још штогод нов о, ја ћу вам
исп ричат и.
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Златно, бисерно и сребрно јаје

И

мао нек и богат човек пуно овац а, свињ а, говед и и кокош иј у, али ник ако
није хтео да их хран и. Узалуд су ујут ру, док је он прол азио својим имањем,
овце блејањем траж иле мек иња, пил ић и мол ил и својим танк им гласовима жита,
он је набус ито кроз њих прол азио. Ручајућ и није хтео ник ад да спус ти који за
логај са своје трпезе мацама ни куч ић има. А слугама је пруж ао само десет и део
од онога, кол ико је он сам могао да поједе.
Зато су га пос тепено нап ус тиле све домаће живот иње и све слуге и отиш ле
да траже боље гос под аре. Остало је у двориш ту само некол ико кокош ију и пи
лића, који су се задовољавал и мрвама хлеба случајно бачен им са стол а и семен
кама сена развејан им око сењак а.
Једног јут ра, баш пред Ускрс, сус ретн у оне опет свога газду и пот рче за њим
тражећ и жита. Али их он набусито отера. Онда морска кокош Бисерка рече:
– Када би газда знао да ће јаје што ћу га снет и пред Ускрс бит и пуно бисера,
он би ми дао прег ршт пшен ице.
На то дод аде стара кокош Белк а:
– А кад би знао да ће се јаје, које ја снесем одмах прет ворит и у сребро, изнео
би нам прег ршт зоби.
Треће рече:
– А кад а би знао да ће јаје које ћу ја снет и пред Уск рс бит и пуно златн ик а,
он би отворио све амбаре.
Окорел и газда није овај разговор разу мео и спокојно је наставио своју шетњу.
Све три кокош и се онд а договоре, па и оне побегн у од свога газде, да траже
бољег. Тако наи ђу на нек у кућу са зелен им капц им а на прозорим а, и зат раже
мало зрна. Али се иза куће појави жена и отера их говорећ и:
– Как ве су ово кокош и лутал ице! Одмах да сте отиш ле из мог дворишта.
Сироте кокош и брзо побегн у низ пут. Идућ и наи ђу на нек у малу воден иц у.
Пред њом је стајал а девојч ица и играл а се лупк ај ућ и прутом по вод и. Углед ав
ши кокош и како иду путем, брзо утрча у воден иц у и изнесе прег ршт пшен ице
вабећ и их:
– Пил и, пил и, дођите да вам дам мало зрна, ви сте изглед а гладне.
Кокоши полако пређу преко брвна све једна за другом и пок љуцају пшениц у
коју им је девојч ица дал а.
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– Још су сирот ице много гладне, – рече девојч ица својој мајц и која се појави
на праг у, – изнес и им још мало пшен ице.
– Овде ћемо за увек остати, – рече Бисерка, – вид ите како је девојчица добра.
И друге две кокош и на то прис тан у и тако остан у код воден ице. Дању су
ишле да се шетај у а увече су се играле са девојч ицом, која их је лепо хран ил а.
Никад није узела кришке хлеба, да није њима пола издробила. Тако дође и Ускрс.
Род итељи девојч ич ин и бил и су три дана врло забрин ут и, јер осим хлеба и
уск рш њих јаја нис у могли своме детет у ниш та друго за Уск рс спрем ит и. Сеља
ци нис у више дол азил и да мељу жито у малој речној воден иц и, већ су га возил и
у вел ике парне млинове; зато је сирот и воден ичар јед ва могао живет и са сво
јом пород ицом. Тако су два дана Уск рса прош ла у вел икој бризи.
Кад су скоро сва јаја бил а поједена, друг и дан празник а, девојч ица дог раби
једно међу онима што су још преос тал а и разби га. Кад има шта видет и: из њега
испаде читава прег ршт златн ик а. Она брзо позва род итеље, који су само зач у
ђено глед ал и у злато, не мог ућ и да се освес те. Ни слут ил и нис у да се међу оста
лима крију још једно пуно бисера, и друго цело сребрно, на које су тек сут радан
при ручк у наи ш ли.
Тако су пос ле целог живота бил и срећн и и задовољн и, и оне три кокош и
држ ал и су као мало воде на длан у, знајућ и да су им оне донеле срећу.
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Виле и деца

К

адгод се Мира и Вера састан у, причају о врло важ ним за њих стварима. Прво
исп ит ују која је већа, ставш и једна крај друге пред оглед ало. Онд а глед ају
чија је шак а дуж а и да ли Верин прс тенч ић може да стане на Мирин прст. Јед
ном је Вера зач уђено рек ла, глед ајућ и у Мирине очи:
– Зашто ли су твоје очи тако плаве, а моје црне?
– Не знам, мор ам мам у пит ат и, – одг ов орил а је Мир а и обе су се зам и
слиле.
А док су оне тако разговарале, у соби су лепршале две виле, само што их деца
нис у видел а, јер виле мог у да себе нач ине невид љивим, а своје гласове неч уј
ним за људе. То су биле две виле, које су увек лебделе уз Миру и Веру, и кад иду
у школу, и кад се играј у, и кад легн у да спавај у. Оне су биле њихове невид љиве
чуварице. Кад деца почн у нек и зад атак, па даље не умеју, оне га брзо реше и до
шапн у, само се дец и чин и као да су се сама сет ил а, јер је глас вил а тад а неч ујан.
Кад не умеј у саме да се обук у, виле им својим невид љивим прс тим а помогн у.
Кад се у игри спотакн у, виле их задрже, да не падн у.
Чувш и сад шта девојч ице говоре, виле се неч ујно нас мејаше и Мирина чу
варица рече:
– Кад се Мира род ил а, њене очи још нис у имале одређен у боју. Ја сам онд а
брзо полетел а до неба и скин ул а отуд мало плаве боје, па је сас ул а у Мирине
очи. Зато су оне тако плаве.
– А ја сам хтел а да Вера има тамне очи, – рече Верина вил а, – па сам сачек а
ла да буде поноћ и тад а сам одлетел а у најг уш ћу шум у, донел а отуд мало мрак а,
и зас ул а га у Верине очи. Зато су оне тако црне.
Девојч ице нис у чуле овај говор вил а, и нас тавиле су да причају. Мира је на
слон ивш и своју златн у кос у уз Верин у упитал а:
– А зашто ли је моја коса тако златна, а твоја црна?
– Мож да зато што је и у моје маме коса црна, – одговори Вера.
Виле се опет дечјем разговору нас мејаше неч ујно и Верина чуварица рече:
– Ја сам хтел а да Вера има пун у кос у, па сам скин ул а мало црне боје са перја
птица из вил инс ког врта, и њоме обојил а Верин у кос у.
– А ја сам, – рече Мирина вил а, – скид ал а злато са узреле пшен ице, па сам
њиме пос ул а кос у своје штићен ице, зато јој је тако светла.
632

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Проза за децу објављена у периодичним публикацијама ________

Деца, разу ме се, нис у ни ово чул а, па су нас тавил а разговор, као да никога
више нема у соби.
– Од чега ли су твоји образи тако румени, а моји тако бел и, – упитала је Вера.
– Мож да зато што ти нећеш да једеш све што ти мама спрем и, а ја једем све.
Опет су се виле нас мејале тихо и Мирина је казал а:
– Ја сам хтел а да Мира буде румена, па сам у вил иној шум и набрал а прег р
ште јаг од а и њим а нам аз ал а њене образ е. Зат о ће моја штићен иц а бит и увек
румена као јагод а.
– А ја сам волела да Вера имадне беле образе, па сам у вил ином врт у са сребр
нас тобел их руж а отк ин ул а некол ико лис тића и њима нак ит ил а Верине образе.
Тад а су у соб у ушле Мирин а и Верин а мам а, и дец а су их стал а одм ах за
питк иват и о овоме што сама нис у знал а да реше. Али ја не знам шта су им маме
одговориле, само знам шта су кад виле причале.
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Хајка на пилиће

П

обегне једног јут ра старој тета-Лији Реп атој некол ико пил ић а из обора.
Таман је мис лила да недељу дана не мора ићи у крађу, да је себи обезбед ила
хран у, а они јој тако изненад а побегн у. Пође тад а тета Лија Репата да их траж и.
Њена је кућа бил а у шумс кој јарузи, те јој је требало дос та да се испне на брдо.
Кад је прис пел а на брдо, у шум у, сретне Зек у Окатог, па му рече:
– Добро јут ро бат а-Зеко Окат и! Ти рано устајеш, да нис и вид ео пил иће
што су ми из обора побегли?
Зек а Окат и се зам ис ли, па ће рећ и:
– Нисам их видео, али ако хоћеш, тета Лијо Репата, да ми поч ис тиш двори
ште поћ и ћу радо с тобом да их траж имо.
Лија прис таде и лепо му својим дуг им репом поч ис ти двориш те, у коме је
леж ало разбацано лиш ће куп уса и струкови траве.
Тако пођу њих двоје даље. Усп ут су заглед ал и у свак и жбун и гран у, да се
пил ић и нис у тамо сак рил и. Стигн у убрзо до куће Вук а Зубатог.
– Добро јут ро, чика-Вуче Зубати, – рече умиљато тета Лија Репата, – да ниси
видео пил иће што су ми јут рос побегли из обора?
Вук Зубат и се зам ис ли па ће рећ и:
– Нисам их видео, али ћу поћ и с тобом да их траж имо, само ако хоћеш уме
сто мене да ист учеш добро мог најм лађег сина, јер ме ник ако не слуша. Мен и
су се руке већ умориле тук ућ и га.
Она прис таде и добро својим репом, као нек им прутом, ист уче непос лу
шног малог вуч ића, пос ле чега пођу даље. Сву су шум у већ прок рс тарил и, али
пил ића нема, па нема. Изненад а наи ђу на Меду Сак атог, и Лија га упита:
– Дед а-Медо Сак ат и, да нис и видео јут рос пил иће што су ми побегли из
обора?
– Видео сам их, али ти нећу рећ и куд су отиш ли, док ми из пећ ине не исте
раш слепог миша, који ми ник ако не дâ да спавам, – рече Медо Сак ат и.
Она пристаде да истера из пећине слепог миша, па својим репом, као как вом
махал ицом, поче млатати по свима кутовима, а слепи миш се препаде па побеже.
Онд а Медо Сак ат и рече друж ин и да су пил ић и побегли у село, па се при
друж и и он. Пођу сви тамо да их траже. На пут у сретн у циц а-Мац у Брк ат у и
упитају је за пил иће.
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Она мало пром ис ли, па ће рећ и:
– Знам кућу где су се сак рил и, али вам је нећу пок аз ат и, док ми Лија не
ухват и оног врапца на плот у.
Лија Реп ата прис таде и већ хтеде да стрељ а врапц а погледом, не би ли се
тако онес вес тио и пао са плота, али је он срећом чуо шта је цица-Маца Брк ата
захтевал а од Лије, те брзо тркн у далеко са тог плота. Зато хајк а на пил иће пође
сама, без Маце, да даље трага за бег унц има.
Случ ајно се заус тав и баш пред двориш тем, где су се пил ић и сак рил и, и
углед а у њем у Куц у Грл ат у.
– Добро јут ро, Куцо Грл ата! Да нис и видел а пил иће што су ми побегли из
обора? – упита Лија.
А Куца Грл ата одговори:
– Причек ајте ви ту, идем ја да вид им да се нис у сак рил и на сед алу иза куће.
Рекавш и то, брзо отрча, те јави пил ић има да се добро сакрију, а пос ле зовн у
газду, који је са својом децом копао у башти, да их растера.
Газда брзо узе мотк у и појури на пут, за њим појурише сва деца, а за децом
Куц а Грл ата. Газ да с децом је вик ао што га грло нос и, Куц а Грл ата је лајал а, и
тако се хајк а на пил иће поп лаш и, те све једно преко другог побегоше у шум у
Зек а Окат и, Вук Зубат и, Медо Сак ат и и тета Лија Реп ата. И ник ад а им пос ле
није пало на ум да опет иду да траже пил иће.
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ку ца учи да лаје

К

уца Икс се род ил а далеко, далеко у Франц ус кој. Тамо се врло брзо нау ч ил а
да лаје франц уски и бил а је врло спокојна. Са својим друштвом се врло лако
споразумевал а. Кад би хтел а да каже: „Хајде да трч имо!“ израж авал а је ту своју
малу кучећу мисао овако: „Вау-вау-ав!“ Кад би хтел а да каже: „Глад ан сам, дајте
ми костију!“, изражавал а је то овако: „Ав-вау-ав!“ А кад би хтел а да заи ште воде,
чин ил а је то лајућ и врло брзо: „Ав-ав-ав-ав!“
Као што вид ите није било нимало теш ко нау ч ит и тај говор, и куц а Икс га
је врло брзо сав лад ал а: већ трећег дана по рођењу умел а је да траж и воде, поле
месец дана умел а је да позива другове на трчање, а пос ле три месеца умел а је да
траж и кош чице за глод ање.
Икс ов гос под ар био је нек и мал и дечк о Жан. Он се по ваз дан са њим
играо: учио га је да прес каче коноп ац, да трч и за баченом лоптом, да стоји на
две ноге, да се врт и у круг. Икс је врло добро разу мевао све заповес ти свога ма
лог нес таш ног гос под ара. Поред својих другова, куч ића, и њега је много волео.
Једном рече: Икс је својим животом био задовољан.
Али једног дана догод и се за Икс а неш то чудновато. Изађе он на улиц у да
се нат рче мало са својим друштвом, куцама Доксом и Џоном, кад се Жан изне
над а појави на улиц и, диже га хит ро, стави га у нек у корп у са зак лопцем, и по
нес е нек уд. Икс је кроз шуп љине на корп и вирио и видео како иду кроз неке
непознате улице. Са Жаном је ишао и његов тата, носећ и у руц и вел ик у торбу.
Ускоро су прис пел и на железничк у стан иц у. Икс, додуше, није знао да је то же
лезничк а стан ица, јер ник ад а још тамо, ни у највећ им својим трк ама, није дол а
зио. Зато се много зач уд и, кад воз стаде да хукће, и туж но зал аја из своје корпе:
„Ау-ву; ау-ву!“, што је на његовом језик у знач ило: „Пус ти ме напоље!“ Жан је
отп рил ике пог од ио Икс ов у жељу, одм ах га изв ад ио из корпе и пос ад ио крај
прозора. Пред Иксовим су погледом летел и најраз лич ит ији предел и. Њем у се
чин ило као да се врт и у круг, тол ико је воз брзо јурио.
Најзад су пос ле два дана вож ње Икс и Жан и Жанов тата прис пел и у нек у
сас вим нов у варош. А та варош био је Беог рад. Морам рећ и да се прв ог дан а
Икс у у Беог раду много свидело. Над кућама се видело више неба и облак а, ве
тар је брже струјао него у његовој франц ус кој варош и, а деца су вел ик у паж њу
обраћал а на малог дош љак а довик ујућ и му нешто весело.
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Али се већ сут рад ан Икс много раст уж ио. Кад а га је Жан пус тио у ново
двориш те, беог радс ко, да се мало пои г ра, и кад а је Икс радос но пој урио у го
мил иц у куч ића која се тамо играл а, довик уј ућ и на свом језик у да му се у Бео 
граду много свид и, опазио је да ти куч ић и не разу меј у његово лајање. То му је
било врло теш ко. Тад а им је казао: „Вау-вау-ав!“ позивајућ и их тако да трче, али
се они нис у ни смес та мак ли. Икс је најзад од силне муке огладнео и ожеднео и
зат раж ио мало кос тиј у и воде, на нач ин како је ран ије у својој зем љи траж ио,
али га нови другови опет нис у разу мел и.
Икс се онд а скуњио и пов ук ао у крај двориш та, разм иш љајућ и како би на
уч ио говор својих нових другова. Осећао је да ће му живот бит и врло теж ак и
досад ан, док њихов нач ин лајања не нау ч и! Пос тајао је још мало у дворишту, па
се сав утучен врат ио уз степен ице код Жана.
Сут рад ан је опет пок ушао да се спораз уме, али му опет није пош ло за ру
ком. Зато је све више бив ао нерасположен. Жан се прво чуд ио тузи Икс овој,
али се пос ле досет ио због чега је сиромах такав. Зато је одмах набавио неко врло
брбљиво сеос ко куче, да Икса нау ч и новом нач ин у лајања. Од њега је Икс за не
кол ико дана нау ч ио да се код наш их куч ића вод а траж и овако:
– Ау-вау; ау-вау!
Пос ле два дана нау ч ио је како треба лајат и, кад се траже кос ти:
– Ав-ав-ву; ав-ав-ву!
А кроз још дан нау ч ио је да се: „Хајде да трч имо!“ каже:
– Ив-ав-ив; ив-ав-ив!
За прво време то му је сас вим довољно било. Икс је пос тао много вес ел и
ји, свак и час је сил азио у двориш те на игру и разговор. А пос ле је у двориш ту
нау ч ио од остал их куч ића реч и, које су нуж не у игри, свађи, шетњи и при ручк у.
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у врту људоједа

С

тари тигар љут ито подвикн у своме син у, који је обес но скак ао кроз пра
шум у:
– Смири се једном, не иди тако далеко од мене, јер у шум и има звери крво
лочн ијих од нас тиг рова; чак има и дрвећа које гута звери и људе.
Мал и тигар се смири некол ико час ак а па опет стаде да скаче. Лич ио је на
нек у вел ик у шарен у мачк у, а очи пуне тропс ког сунца, лук аво су му сијале. На
дрвет у опази мајм уна, па појури за њим, да га мало зап лаш и; пос ле се оком и на
зверк у што кришом прође кроз траву. Јурећ и је наи ђе на змијс ког цара, који се
сунчао, наслонивши главу на широко лишће тропског корова а реп негде далеко,
далеко, на песак – тол ико је дуг био.
– Как во ли је ово чудо, – пом ис ли тиг рић, – нема ног у, шарено је као пра
шумс ко цвеће и леж и голо на сунц у!
Пом ис ливш и то, из зат рке прес коч и змијс ког цара, па одјури даље.
Како се први пут сам, без род итеља пус тио у праш ум у, брзо се заг уби у гу
стом шиб љу и на безб ројн им изу к рш тан им звер ињ им стаз иц ам а. Лут ај ућ и
исп аде на обалу неке воде, где су се сунчал и крокод ил и. И таман је хтео да им
се мало приближ и, кад углед а да јед ан од њих прог ута у трен ока птиц у, што му
је пал а на главу. Тиг рић се сет и очевих реч и, па се опет повуче у дубин у шуме.
Ноћ је већ бил а пал а, и тиг рић пожеле да се врат и код својих род итеља, али
није знао пута. Срећом га сус рете нек и стари добар слон и одведе својој кућ и.
Али чим поче да свиће, тиг рић се опет охрабри и побеже у шум у.
Најед анп ут усред дрв ећ а праш уме углед а он лепо уређен врт, пун неког
дрвећа нал ик на палме. Тиг рић хтеде да ускоч и унут ра, али иза оближ њег пања
искоч и пат уљак с прутем у руц и па му рече:
– То је мој врт, не улази у њега, иначе ће те прог утат и које од дрвета, звано
људојед.
– Зар има дрвета, која мог у да гутају звери? – зач уд и се тиг рић.
– Сад ћеш видет и, – одговори пат уљ ак, – само мало причек ај и пос мат рај
шта се догађа.
Тиг рић стаде да пос мат ра и не опазивш и ниш та особито већ хтеде да оде,
кад изненад а налете у пат уљков врт нек а шарена птиц а и спус ти се неоп резно
на крун у једног дрвета. И како паде, гране дрвета се брзо склоп ише над њом,
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те је занавек нес таде негде у деблу људојед а. Зат им мал и нек и необазриви мај
мун ускоч и и поче да лиж е мед љик ав о лиш ће људ ојед ов о, али се и над њим
склоп ише гране тога ненас итог дрвета. Пос ле овога тиг рић углед а двоје гол и
шаве деце, мал их див љак а, који прес коч ише ограду злокобног врта и хтедоше
да зах вате мало мед а из срца круне људоједове. А људојед исп руж и своје гране,
као огромне пипке, шчепа дец у и прог ута их.
Уплашен и тиг рић прит рча пат уљк у и упита га:
– А шта буде са онима, које људојед прог ута?
– Жив е у подз емном царс тву, – одгов ори пат уљ ак. – Тамо има као и код
нас овде: шума, рек а, звери и деце.
Тиг рић још мало ту пос таја, па побеже главом без обзира. Лутао је још два
дана и две ноћ и, и најз ад опет нашао своје род итеље. Пос ле овога није ник ад
више, док није сас вим порастао, ишао у шум у сам без род итеља.
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Играчке се веселе

К

ад су дец а отиш ла да спавај у, предлож и зелена, шећерна жабиц а остал им
играчк ама:
– Хајде да се мало саме, за свој рач ун провесел имо.
– Прис тајемо, прис тајемо! – повик аше лутке, пајац и, лопте, дрвен и коњи,
трубе и остал и сићуш ни народ играчак а.
– Одавно већ жел им да се мало побрчк ам у как вој бари, – нас тави жабица.
– Мол им те, лутко Лизо, донес и из кух иње воде, па је прос пи по поду, да се на
прави језерце.
– Понес и мало више воде! – јави се страш ни гумен и крокод ил, – и ја сам се
сав осуш ио.
Лутк а Лиза их одмах пос луша, те се жабица и крокод ил стадоше са ужива
њем купат и.
– А ми хајде, да приред имо трк у, – предлож и дрвен и коњић жирафи и кам и
ли. – Пајац и мог у бит и џокеји.
Пајац и, разу ме се, одмах прис тадоше и нас таде трк а око собе. Дрвене ко
пите коњића страш но су лупале, али су деца тврдо спавал а и нис у ништа чул а.
– Ми можемо нап равит и игранк у, – јави се жута лопта нем ирн ица. – Нек а
нам трубе свирају, а ми ћемо играт и уз музик у.
Свима се лоптама учин и овај предлог диван, па се пох ваташе у коло, скач у
ћи до таван ице и поц упк ујућ и, док су трубе свирале, што су боље могле. Наро
чито је живо играл а жута лопта: прос то се није дот ицал а зем ље!...
Лимена железниц а и њен сусед, аутомобил од гуме, дуго су разм иш љал и,
како би се и они могли да провеселе. Али, као упркос, ник ак ве игре да се сете.
Најзад железница рече:
– Побећи ћемо кроз прозор, да мало по пољу пројуримо. Вечито идемо само
по соби; а до ујут ру ћемо се већ врат ит и.
Аутомобил прис таде, па излетеше кроз прозор у поље.
За то време су лутк ице у углу шап утале, како би се и оне забавиле, док се
дец а не пробуде. Једне су предл агале да се играј у школе, друге, да обук у дечје
одело, па да штогод претс тав љај у, треће су хтел е да се играј у прс тен а, напо
слетк у нек а мал а лутк а сва рашч упана, рече:
– Хајде да чупкамо дец у за кос у, или да их вучемо за уши, или за руке и ноге.
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– Па то није игра! – зач уђено примет и друга, мало учт ивија, лутк ица.
– Како да није игра! И деца кад се играју, то исто раде с нама. Зар нис у лутк и
Лизи ишч упал а кос у, а новом пајац у рук у? Зар нис у мен и разбил а нос – упаде
опет мал а рашч упана лутк а.
– Истина је, то деца често раде; – рече трећа, – али чим их станемо чупкат и,
ти нес таш ци ће се одмах пробуд ит и и игра ће прес тат и. Боље је да и ми идемо
код лопт и на игранк у.
Тако се јед ва сложе и оду да са лоптама пои г рају.
Све је, дак ле, весело, лепо почело, али се није тако сврш ило. Да чујете само.
Зелена жабица од шећера се истоп ил а у бари на поду, ни трага ни гласа није
од ње остало; а гуменом крокод илу ушло много воде у уста, па се умало није
удавио.
Два пај ац а су слом ил а рук у прил ик ом трк е, а дрв ен ом коњ ић у отп ал а
предња нога. Жирафа је окрњила једно уво, ударивши се о зид, а камил и се негде
усп ут отш рафил а грба, и спал а с леђа.
Нес таш ница жута лопта се опет од многог играња пробуш ил а и није могла
више ни с мес та да се крене; као мрт ва је леж ал а на поду. Многе лутке су поло
миле стопал а или уган уле ног у.
А железница и аутомобил се нис у више ни врат ил и; мож да су негде залута
ли, а мож да их је когод и украо.
Зато кад су се деца пробуд ил а, нис у се могла чуду нач уд ит и. По поду су ле
жал и рањен иц и пајац и и лутке, и на глас плакал и. Лопте су само уморно дисале,
збијене у гом ил иц у. Шећерна жабица се није одазивал а. Деца пом ис лише да су
как ви манг уп и кришом ушли у собу, па полом ил и и пок рал и играчке, јер оне,
наравно, нис у смеле да признају, шта се у ствари догод ило.
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Две хиљаде белуткових година

Н

а изв ор у горс ког пот ок а жив ео је вел ик и, руменк ас ти белут ак. Њег ов и
сусед и су бил и ракови, рибе и вил ин и коњиц и. Около њега над алеко бил а
је гус та шума. Белутак истина није могао да се шета, морао је стално да леж и на
једном истом мес ту; али су са свих страна света дол азиле птице и донос иле му
новос ти, и из дубина зем љивих бризгале су кап и воде и причале му шта се дога
ђа у срц у зем ље.
Кад а је ујут ру белутак умивао своје лице хладном водом, што је прис пел а
из богзна које дубине, поч ињао се међу њима разговор.
– Причајте, кап љице, куд а сте ноћас прол азиле? – мол ио је белутак.
– Ноћас смо прош ле крај златног рудника, – одговориле су каткад оне. – По
неле смо биле за извор по зрнце златног пес ка, али смо га усп ут изг убиле, про
влачећ и се кроз уске зем љине ходн ике.
А белутак је пос ле цело јут ро сањао о томе златном срц у зем ље, све док не
дођу птице на извор. Онда је свак у од њих зап итк ивао одак ле дол ази и кроз које
је све крајеве прош ла. И тако му није ник ад било досадно.
Живео је тако белутак око некол ико стот ина год ина на план инс ком изво
ру, али једног пролећног дана извор много набуја и однесе га на својим тал ас и
ма доле у село. А у селу су тад баш град ил и манас тир, те су сељац и зато крчал и
шум у и вад ил и камен из поток а. Наи шавш и на белутак изваде га и стан у се ди
вит и његовој руж ичас тој боји.
– Ставићемо овај камен у манас тирс ки праг, леп је и сјајан, те ће украс ит и
улаз, – рече калуђер сељац има.
И белутак пос таде манас тирс ки праг. Клечале су на њем у побож не жене и
седел и чес то слепц и и прос јац и. У почетк у му је врло теш ко било без извора,
осећ ао је стално жеђ, али се пос тепено навик ао на свој нови живот. Понек ад
би се чобан и спус тил и до ман ас тира и севш и на праг почел и приче о шум и и
вуковима. Понек ад би козе упале у порт у да брс те лес ку и катк ад разговарале
међу собом о горс ком извору одак ле је белутак дошао. Зато му је било лакше да
поднос и манас тирс ку самоћу.
Жив ео је ту белут ак још две-три стот ине год ин а, а онд а једног дан а наи
ђе турс ка војс ка, те разр уш и ман ас тир, тако да не остаје ни камен на камен у.
А сут рад ан су дош ли нек и Турц и са кол им а и однел и много камењ а из зидов а
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ман ас тирс ких у оближ њу варош иц у, те њим пок алд рм ис ал и улиц у поред џа
мије, а од белутк а нач ин ил и камен у клуп у крај чес ме у тој улиц и.
Белутак се много обрадовао што су га ставил и крај чес ме: могао је по целе
дане и ноћ и да слуша ону исту пес му воде кој у је слушао у свом дет ињс тву, на
извору. Чин ило му се да опет вод а прича о златном срц у зем ље и жил ама хра
стова. А птице које су слетале да се на чес ми нап иј у воде, опет су му донос иле
вес ти из целог света. Само му је било теш ко, што није могао да разу ме разго
вор бул а, што су јут ром и вечером дол азиле са својим тес тијам а на чес му, јер
није знао ни реч и турс ки.
И опет је прош ло две-три стот ине год ина, буле нис у више дол азиле на воду,
а улицом нис у више ишли Турц и. Нек и људ и су дош ли и пок варил и турс ку кал
дрм у, а камењ е одв ез ли да зид ај у школу. Углед авш и белут ак, учит ељ је рек ао
људ има што су превлач ил и камен:
– Ову камен у клуп у однес ите у школс ко двориш те, да дец а седе на њој за
време одмора.
Тако је две стот ине год ина белутак прож ивео у школс ком дворишту. Дању
је слушао ђачк у грају, а ноћу се сећао дуг их векова свога живота, и још се увек у
срц у осећао млад а у образу румен.
А потом су у том граду реш ил и да зид ају нов у школу, да зидове под игн у од
бетона а двориш те да пок риј у асфалтом, и белутак се нашао једног дана изба
чен, са остал им камењ ем, крај пут а, као стари прос јак, мис лећ и шта ли ће га
још у живот у снаћ и. Утом су наи ш ли путари и стал и чек ићем дробит и камење,
да поп раве пут. Али кад су наи ш ли на леп и, бел и камен, јед ан је рек ао:
– Штета је да га разлупамо, а ишло би и теш ко, кремен је тврђи од осталог
камења; него хајде да га одваљамо до поток а па нек а тамо живи на миру.
Тако су га одваљал и у оближ њи вир па нас тавил и свој пос ао. А белутак је
остао да живи тамо још сто и више год ина, али не знам шта је пос ле с њим било:
мож да граде сада од њега стак ло у как вој фабрици, мож да је опет клупа крај неке
чесме или праг как ве сеоске црк вице, или жрвањ у којој воденици, или се мож да
нал ази сад у вашем дворишту – добро разглед ајте.
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Три другарице

Б

иле су три другарице: бак а, њена унук а Вера, и пиле. Чим сване, бак а оде
па пробуд и своју унук у, а она оде па пробуд и пиле, и све троје пођу у шетњу.
Бак а вод и за рук у Вер у, а пил е трчк ара око њих. Кад се бак а умори и седне,
узме у крило унук у, а она узме у наручје своје пиле. Кад буде време ручк у, бак а
нах ран и Веру, а она пиленце. Тако су живеле у вел икој слози.
Али морам прво да вам кажем како су изглед але ове три другарице.
Пил е је имал о руж ич ас те чар ап е, бел е гаћ иц е чак до кол ен а и шар ен и
пругас ти огртач преко леђа. То му је јед ино одело било. И ујут ру, и у подне, и
увече, и недељом и радн им даном, пиле је ишло у том оделу. А на глави је нос и
ло и по зим и и по врућ ин и шаренк ас ту кап у са белом перјан ицом. Пил е се у
ходу пом ало гегало, као как во паче, јер је било дунд ас то. Вера га је добро хра
нил а. А глас му је био умиљ ат и тан ак, као и у остал их пил ић а. По нарав и је
пиленце лич ило на Веру, било је врло добро. Кад би га повел и да спава, пос лу
шно је улазило у свој у малу кућу и пело се на сед ало. Кад би дош ли да га буде,
брзо се дизало. А било је увек прво кад се зове на ручак и доручак, и умело вешто
да кљуц а.
А Вера је имал а три кап ице: плав у, белу и жут у и пуно шарен их хаљина, те
је свак и дан друкчије изгледала. Недељом је имала белу капиц у и црвен у кецељу,
на чијем је џеп у било нас лик ано јагње. А радн им даном је нос ил а шарене хаљи
не и преко бос их ног у санд але. Очи је имал а црне као и пиле и ишла је исто као
оно, јер је тек год ин у и по учил а да ход а.
А шта да вам кажем за бак у! Она је лич ил а на остале баке. Није имал а ша
рен их хаљин а, ни бел их кап иц а, ни кецељу на којој је нас лик ано јагње. Њене
хаљине су биле обичне мрке и тамно плаве, а кецеље са тачкама и пругама. И она
је бил а добра као њене две другарице. Рано је устајал а, рано легал а и смеш ил а се
увек на дец у.
Живеле су тако дуго у слози, али једног дана се пос вађају ни око шта. Бак а
позове Веру да руча, а она је скуп љал а пиљке, и не хтеде да дође на ручак.
– Верице, дођи да ручаш! – позва је лепо бак а.
Али Верица је и даље скуп љал а пиљке, па ни главе не окрете.
– Вера, ход и одмах да ручаш, или ћеш бит и бијена! – по друг и пут, љут ито,
позва бак а.
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Али Вера ни тад а не пос луша. Онд а се бак а наљут и много. Истина није је
ист ук ла, али није хтел а са њом да говори. Узалуд је Вера, сврш ивш и игру, дош ла
код баке умиљавајућ и се, она не хте ни да је поглед а.
Тога истог дана и Вера се наљути на пиле, јер је обично у свем у подражавала
бак у. То је било за време ужине.
– Пил и – пил и, – рече му Вера, дођи да ужинаш.
Али је пиле чеп рк ало нешто у трави и ни главе не окрете.
– Пил и – пил и, ход и одм ах да ужин аш, или ћеш бит и бијено! – по друг и
пут, љут ито, позва Вера пиленце, исто као њу бак а.
Али пиле ни тад а не пос луша. Онд а се Вера на њега наљут и, исто као на њу
бак а. Истина није га ист ук ла, али није хтел а са њим да говори. Узалуд је оно ка
сније дот рчало умиљавајућ и се, она не хте ни да га погледа. Пиленце онда отрча
код баке, али се и она љут ито окрете од њега.
Тако цело пол а дана три другарице нис у међу собом говориле. Свак а је се
дел а у свом кут у и ћутал а. Пиленце је чучало под хладњаком, бак а је седел а на
својој стол иц и под стрехом, а Вера трчк арал а сама по врт у.
Али изненад а се догод и неш то, због чега су се другарице још истог вечера
пом ириле.
Тата је пред вече узео да вад и мед. Углед авш и га у његовом страш ном мре
жас том оклоп у на глав и, са мех ом у рук ам а из ког а је струј ао пчел ам а так о
познат мирис ни дим, оне се сирот ице узнем ире и стан у љут ито да лете око ко
шнице. А пиленце је по нарави било врло радознало, па отрч а да вид и што су
се то пчеле узнем ириле. Али како дође близ у кош ниц а, уједе га пчел а за глав у,
више кљуна. Сирото пиле побеже у врт туж но пијуч ућ и, а Вера се саж ал и па се
одљут и и отрча да бије пчелу што је ујел а пиле.
Али чим се и она приближ и кош ницама и замахн у руком на рој што је туд а
зујао, уједе и њу једна за пал ац. Вера, вриш тећ и, побеже код баке под стрех у, а
бак а, кад виде како јој је пал ац отек ао од ујед а, одљут и се и оде да туче пчеле,
што су дирале њен у унук у.
Али чим се приближ и кош ницама, уједе је пчел а за образ, те и бак а хуч ућ и
побеже отуд.
Пос ле је два дана пиле имало отечено чело. Вера отечен пал ац, а бак а оте
чен образ, али су се бар изм ириле.
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Скупе јагоде

Б

ил а нек а богата али врло добра жена, па имал а малог сина. Само, на њен у
жалост, чим је дете проговорило и проход ало, пок азало се да нема тако до
бро и несебично срце као што је она желела. Зато је све чинила само да искорени
рђаве особине из срца свог детета. Причал а му је да је богатс тво најп рол азније
добро овог света и да је највеће благо на зем љи имат и чис то и добро срце, али
се он није мењао.
Једне год ине оде та жена са својим сином на летовање у неко обично, сиро
маш но село. Могла га је одвес ти и у које раскош но летовал иште, али је хтел а да
га навик ава на скроман живот у самоћ и и природ и. Вод ил а га је да глед а кол и
ко се сељ ац и муче, док не пож ању пшен иц у, не покос е лив аду, и како треба
много труд а да се и јабук а с гране обере. Хтел а је тако свом син у да пок аже ко
лико треба неч ије муке па да ми задовољимо своје најнас уш није пот ребе.
Једном је тако седела са њим пред летњиковцем и показивала му како се горе
у шум и муче људ и сек ућ и дрва, а наи ђе неко босо, сиромаш но дете, вич ућ и:
– Јагоде! Јагоде! Десет динара лит ра!
– Мал и, ход и овамо, да куп им мало јагод а своме син у, позва богата жен а
мал ишана.
– Скупо је по десет динара, дај по пет, доде мал и себичн и богаташ, обраћа
јућ и се босом детет у.
– Није скупо сине, рече му благо мајк а, сад ћеш чут и да свак а јагод а вред и
више од десет динара, а камо ли читава лит ра.
Потом жена уведе босог мал ишана у двориш те, пос ад и га на клуп у пок рај
свог сина и, пок азујућ и једн у крупн у црвен у јагоду, упита:
– Да ли се случајно сећаш где си ту јагоду узабрао?
Мал ишан се зам ис ли, па рече:
– Баш се сећ ам где сам њу узабрао, добро сам је упамт ио, јер сам се тад а
много уплаш ио да ме змија не уједе. Рас ла је под неком младом јелком, тамо
обично има пуно јаг од а. Углед ао сам је још изд ал ек а и пој урио да је убер ем.
Там ан сам изв ук ао рук у из трав е, а отуд искоч и змија. Врло лако ме је могла
ујес ти, бил а је отровн ица.
– Би ли ти за десет динара прод ао јагоду, кој у си сам узабрао изл аж ућ и се
тол икој опас нос ти? упита жена свог сина.
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– Не бих ни за сто! узвикн у он уплашено, још једнако мис лећ и на змију.
– Ето, вид иш, рече му мат и, па обраћајућ и се опет сељачет у упита, пок аз у
јућ и јагоду узабран у заједно са цел им стаблом:
А сећаш ли се где си нашао ову, чије си и стабло ист ргао?
Сељаче се чуд ило овом зап итк ивању, али радо и слободно одговори:
– Како се не бих сећ ао! Њу сам нашао на обронк у више поток а. Јед ва сам
до ње дошао, зем ља се тамо много одроњава, умало се нисам скот рљао у јаруг у.
Зато сам је у брзин и и ист ргао тако заједно са лиш ћем.
– Би ли ти бар за десет динара прод ао јагоду, кад би је узабрао сам на тако
страш ном обронк у? обрат и се мајк а поново свом син у.
– Не бих ни за сто! одговори уплашен и мал и варошан ин, мис лећ и како је
јаруга сиг урно много страш на.
Мат и се нас меја, па пок аз уј ућ и трећу јагоду, што је леж ал а баш на самом
врх у корпе, упита сељаче:
– А да ли би се могао сетити где си узабрао ову округласту што стоји на врх у?
Дечко се зам ис ли, па се поче на глас смејат и.
– Чин и ми се да је то она што сам је пос ледњу одабрао. Так ве округлас те
јагоде знам, рас ту на једном мес ту испод пап рат и. И ту сам, чин и ми се, тамо
узабрао. Било је тако смеш но: там ан ја пруж им рук у да кој у узберем, а испод
лис та искоч и жаба.
Дечко се и даље глас но смејао, сећајућ и се како су поп лашене жабе беж але
од његове руке, а жена по трећ и пут упита свог сина:
– Пошто би ти ишао да береш јагоде тамо где живе жабе?
– Не бих ни за сто дин ара! одговори он стрес ај ућ и се, јер се, као и многа
друга мал а варош ка деца, бојао сирот их жабица.
– Ето, вид иш, рече му мат и, ти си рек ао да је за читав у лит ру јагод а много
дат и десет динара. Вид иш ли како си био неп равед ан. Вид иш ли да ти ни за три
стот ине динара не би отишао да узабереш само ове три јагоде, што сам их по
казал а, а камо ли овол ик у гом илу.
Рек авш и ово, добра жена узе само оне три јагоде, о којима је дечко исп ри
чао како их је узабрао, дајућ и му за њих три стот ине динара.
– Ево ти наг раде, рече му она, што си био тако скром ан и свој труд нис и
прецен ио.
А сирот о бос о дете отс как ут а вес ело низ пут, мис лећ и да је разгов арало
сиг урно са как вом милос тивом вилом из прича. Јер данас се само у причама за
једн у обичн у јагоду плаћа сто динара.
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Јастреб, светски путник

С

тари јастреб са Шар-План ине, када је нау ч ио своју дец у летењу, једног дана
рече:
– Синови, пок ушајте данас сами да летите по окол ини. Крила су вам ојачала,
знате како се вес ла и крман и кроз ваздух. Срећан пут!
Млад и јас требови се дигн у: чет ири син а на чет ири стране света. Летел и
су цел ог тог а дан а неу морно и јед ан стигне до Триглав а, друг и до Карп ат а,
трећ и до Ловћен а, а чет врт и, најм лађи, до Јегејс ког Мора. А кад углед а море,
зас тад е зад ив љен; ник ад га отац, док га је учио лет ењу, није дот ле вод ио. По
мору су пловиле вел ике лађе, у даљин и се оцртавале обале острва, а ваздухом
прол ет ал е непоз нат е птиц е. Млад ом јас треб у узд рхт а срц е од те лепот е, па
врат ивш и се увече кућ и рече свом оцу:
– Зем ља је, оче, тако лепа! Пус ти ме да пут ујем око света.
А стари се ваздухоп ловац зам ис ли, зам ис ли, па најзад рече:
– Нек а ти је срећан пут! И мен и је то нек ад бил а жеља, али сам се рано оже
нио, па нис ам могао крен ут и на тако вел ико путовање. Обд ан лет и, а обноћ се
одмарај, да не би снаг у исц рпео и пази да на голој пуч ин и не омркнеш, јер се не
би имао где спустит и. А за остало се не брин и: цел а зем ља је насељена птицама,
свугде ћеш наћ и гос топ римс тва.
Сут рад ан рано ујут ру млад и јас треб се изљуби са род итељима и браћом па
крете на пут око света. Са највишег дрвета на Шар-План ин и радос но се вин у у
облаке. Чин ило му се да се може попет и до звезда, тако се осећао чио.
Предвече опет стиже на Јегејс ко Море, и ту преноћ и на обал и како му је
отац рек ао, па сут рад ан нал ет е на пуч ин у. Али прел аз ећ и преко мора, због
промене климе, јас треб се разбол и. Срећом наи ђе нек а лађа и он се устрем и на
њу, иначе би се стропоштао у море. Падне на катарк у и разгледа око себе. Одмах
углед а на кљун у лађе три канаринке у кавез у. То га много обрадова, па им при
ђе и упитавш и их прво како се зову и одак ле су, исп рича да је пошао на пут око
света, али да се изненадно разболео. На то му канаринке даду нек у трав у што
леч и од морс ке болес ти и савет уј у му да добро пази да га морнари не ухвате и
не стрпају у кавез као и њих.
– Не бојте се тога, рече љубазно јас треб, јер нисам тако леп као вас три.
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Али ипак пос ле тога мало припази да га људ и не опазе и чим му би боље на
пус ти брод, поздравивш и се са својим познан ицама канаринк ама. А кроз дан је
већ био у Африц и, јер птице врло брзо лете.
Кроз многе крајеве је брзо прол азио, није се спуштао да их изблиза пос ма
тра. Градови га нис у ним ало зан им ал и, преко њих је мирно прелетао; јед ино
кад би опазио как ав парк или зоолош ки врт, сил азио би да их вид и. Јас треб је
много више волео да разглед а шуме и реке, да се упознаје са птицама које живе
у туђинс ком крају.
У праш ум и се прво упознао са пап агајим а. Чим су га углед ал и, опкол ил и
су га са свих страна.
– Как ва је ово црна птиц а, лич и на калуђера, вик ал и су они, јер им се као
јуж њац има, птицама шареног перја, јас треб учин ио много строг и црн.
Одмах су га потом позвал и у гос те, трудећ и се да му пок аж у све знамен и
тос ти праш уме, али се јас треб у брзо дос ад ило њихово брбљање, те је ускоро
нас тавио пут.
Оби шавш и целу Африк у навеза се на Тих и Океа н, одмарајућ и се на лађама
и острвима које је усп ут сретао. Али није добро знао геог рафију и залута у том
огромном прос транс тву воде. Некол ико дана није нигде срео птице, да би му
пок азал а пут, ни лађе да би се одморио. Већ га је глад почел а страш но морит и и
умор сав лађиват и, те је мис лио да се ник ад више неће врат ит и у свој у зем љу, а
пут нанесе изненад а јед ан аероп лан. Јурио је страховитом брзином и пот муло
хујао кроз ваз дух. Срећ ан прес рећ ан јас треб пол ет е прем а тој чудној птиц и
што су је људ и нап равил и и паде на њу. Углед авш и човек а где сед и у њеној утро
би, уплаш и се сиромах, да га он не отера. Али пилот рече пријатељс ки:
– Добро дошао! Вид им уморан си и глад ан, али не бој се, кроз који час ће
мо прис пет и у Аустрал ију.
Тако је и било. Кроз некол ико сати аероп лан се спусти на обалу Аустрал ије,
а с њим и путн ик јас треб. Одмах се упозна са тамош њим птиц ама и у њиховој
пратњи обиђе све аустрал ијс ке пределе. Јас треб је, да би им се зах вал ио, при
чао њима о Шар-План ин и, о наш им рек ама и птицама.
Свугде се тамо јас треб лепо провео, али се пос ле у живот у највише сећ ао
пута преко Леденог Океана и његових обала. Тамо је нашао пуно дивљих гусака,
које су добро познавале његове род итеље, јер су сваке зиме дол азиле са севера
код нас, пош то је тамо много хладно. Оне су се утрк ив ал е која ће бољ е да га
угости. Вод иле су га на пливачке утакмице, у шетње на сантама леда, на клизање.
Али је, наж алост, отуд морао брзо побећ и, иако су га тол ико волел и, јер му је
било много хладно.
И једног јут ра, стари се јастреб тек био пробуд ио, а син му се врат и. Сусед и
и познан иц и сви лис том долетеше да чују шта ће причат и о далек им крајевима,
и тога дана није било причању краја. А и данас још јас треб, светс ки путн ик, до
живевш и дубок у старост прича чега се све у далеком свет у наглед ао.
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породица Восак

У

,дворишту сељакове куће, у кошници плетари, живела је пчел иња пород ица:
,мајк а, отац и њихов а мал а ћерк а. Отац се звао Трут Вос ак, мајк а Мат иц а
Вос ков а, а свој у ћерк у су звал и прос то Пчел иц а, иако јој је кум био дао неко
друго име. Пород иц а Вос ак је своје презиме добил а по томе, што је живел а у
воштаној кућ и, и што јој је цео намештај и пос уђе било воштано; а и сва пчел и
ња варош иц а, смеш тена у кош ниц и плетари, бил а је од вос ка: кровови су кућа
бил а њиме пок ривена а улице њиме поп лочане.
Мат ица Вос кова и Трут Восак врло су лепо васп итавал и своју ћерк у, учећ и
је, на првом мес ту, да буде чис та. Говорил и су јој да у шетњи ник ад а не треба да
се заус тав ља по прљавим мес тима, него да лет и само где има цвећа. Поред тога
су је учил и вредноћ и; већ у првој год ин и свог живота Пчел ица је почел а да учи
занат, којим се оду век бавио пчел ињи народ: од јут ра до мрак а ишла је да ску
пља мед, а увече се само одмарал а у својој уској соби, нач ињеној од вос ка. Тако
је Пчел ица пос тал а најч ис тија и највредн ија међу свима својим другарицама и
у кош ниц и су је сви много волел и.
Али морам признат и да је мал а ћерк а Мат иц ина и Трутов а имал а и једн у
ман у, исту ону коју многа деца имају: бил а је нем ирна и волел а да лута по пољу
и кад треба и кад не треба. Једног дана замол и она мајк у.
– Пус ти ме, мам иц е, да мал о прошет ам по пољу. Мног о ми је врућ ин а у
кош ниц и.
– Не мог у да те пус тим, рече Мат ица, вид иш како се ужас ан облак наднео
над шумом. Ако изиђеш, киша те може удавит и.
Пчел ица се нач ини као да ће пос лушат и, али, чим јој мајка придрема, искра
де се из кошнице и оде у поље. Тамо је истина било лепо, ливаде су снаж но мири
сале, као и увек пред киш у, и шума је брујал а, као да се прет ворил а у рек у. Пче
лици се учини да бубе беже нагло кућама, од нечега много уплашене, да мушице
држе неке узнем ирене зборове, да лепт ири главом без обзира јуре са ливад а.
– Шта ти је, те тако јуриш? упита Пчел ица лепт ира, што мин у крај ње.
– Беж и, беж и кућ и, сад ће ужасан пљусак, одговори лепт ир па одлете даље.
И како он то рече, киша се спус ти као из кабла. Заш ушта лиш ће на шум и са
мил ион гласова, као кад пчеле уплашено зује, потом поче врло гласно певати, а јад
на изненађена Пчел ица припи се на нал ичје липовог листа, да се бар мало склони.
650

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Проза за децу објављена у периодичним публикацијама ________

Киш а истин а кроз некол ико час ак а прес таде, јер је тад а било прол еће, а
пролећње кише су кратке. Само и под својим кровом од липовог лис та Пчел и
ца је пок вас ил а крил а, и кад је пок ушал а да полет и, пал а је на камен под липом.
Около камена је стајал а вел ик а жута бара, кој у Пчел иц а није могла ни да пре
скоч и, ни да прелет и тако мок рих крил а. И већ она поче да плаче, а срећом туд а
наи ђе нек и дечак несташ ко, кога је такође киша ухват ил а. Он чу њено плачљиво
зујање, осврте се, и кад је спази онако пок ис лу загази у бару и диже Пчел иц у на
свој длан, претећ и јој у шал и:
– И ти си, неваљал ице, побегла сиг урно од своје маме! Али ништа, ићи ћемо
сад мојој кућ и да се мало осуш иш, па пос ле ти иди нат раг у кош ниц у.
Дечак ју је тако однео на длан у до своје куће, а пос ле је, кад се осуш ил а, пу
стио да одлет и.
Са вел ик им страхом Пчел ица се врат ил а у кош ниц у и зак уцал а на воштана
врат а Мат иц ине собе. Кад тамо а њен а мајк а Мат иц а плаче, и кад је саглед а,
умес то да је туче, заг рл и је и пољуби, сва срећна што је опет вид и. Утом дот рча
и Трут који је већ био очајан због нес танк а Пчел ице. И он јој опрос ти пог ре
шку, мад а је био строж ији од мајке. Зат им се кроз целу воштан у варош иц у про
чу да се ћерк а Трута Вос ка и Мат ице срећно врат ил а и све пчеле наг рн у, да је
виде, запитк ујући како се избавила. А Пчел ица им исприча о милосрдном дечк у,
како је спасао.
– Најесен, однећемо му мед а, рече Трут дареж љиво, мад а је иначе био при
лично себичан.
– Однећемо на јесен мед а добром дечк у, пович у и друге пчеле, њихове су
седе, јер су и оне биле радос не што се Пчел ица спас ла.
Тад а је било пролеће, а у јесен су збиља пок лон иле дечк у пун лонац мед а.
Свак а пчел а је упрт ил а на леђа по кап љу, па их је Пчел ица одвел а до мал ишано
ве куће, те су тихо, док је он спавао, сруч иле тај мед у лонац што су га наш ле у
његовој соби. А он кад се пробуд ио одмах се сет ио да му је то сиг урно донел а
Пчел ица са својим друштвом.
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Шумски дух

Ш

умс ки дух је јут рос рано устао. Изи ш ао је пред свој у кућ у и снаж но
удахн уо ваздух, али је у ваздух у било пуно иглица мраза, па је кин уо, да
се сва шума захорил а.
– Охо, мраз већ стеже, треба знач и да се пос тарам за свој у краљевин у, по
мис ли он па пође до мед вед а, свог сусед а.
Мед вед је са својом пород ицом коп ао трап за кромп ире, кад шумс ки дух
наи ђе. Мед вед је стајао у јам и и избац ивао шапама зем љу, а мед вед ица и мед ве
дић и трпал и су је на гом илу.
– Срећан рад, сусед и! повиче шумс ки дух. Спремате ли се то за зим у?
– Спремамо, спремамо, одговори весело мед вед. Учин ило ми се јут рос да
ваз дух мирише на снег, па хоћу да осиг урам зимн иц у. Добро би било, суседе,
кад снег не би ударио још два-три дана, дод аде молећ иво мед вед, јер је знао да
шумс ки дух све може.
– Не брин и, суседе, одврат и овај, па пође даље стазом, у намери да сврат и
до старог зеца ћурч ије.
И њега затекне у вел иком пос лу. Прет рп ан гом ил ама крзна, шио је бунде
за зечеве. Зеч ица је кројил а а деца су удевал а конац у иглу, те је тако посао брже
ишао. Сви су бил и тол ик о зау з ет и рад ом да нис у ни примет ил и кад је гост
отворио врата.
– Срећан рад! трже их он. Шта то тако хитно шијете?
– Бунде за зим у, одговори зец-ћурч ија. Нис мо се над ал и да ће мраз тако
брзо стић и, па смо до јут рос пол ако шил и, а и мног и су тек малочас наруч ил и
зимс ко одело. Добро би било кад снег не би пао још два-три дана, док све бунде
не посаш ивамо.
– Рад ите ви само, добац и им при пол ас ку шумс ки дух, ја ћу већ све удес ит и.
Идућ и тако стаз ом зач ује, где у близин и луп ај у чек ић и, па скрене онамо
одак ле је луп а дол азил а. Кад има шта видет и: некол ико вевериц а праве врата
на буковој дуп љи!
– Срећан рад! повиче им он. Што сте се тако ужурбале?
– Учин ило нам се да ће снег кроз који час ударит и, па смо дош ле на мобу, да
својој рођац и Црвенк и нап равимо час пре врата на кућ и. Преко лета је могла
овако у скроз отвореној соби спават и, али кад завеје снег биће јој много хладно.
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– Пол ако ви само рад ите свој посао, немојте тако журит и, ја ћу већ удесит и
да снег тако брзо не падне.
Тек кад су ово чуле, веверице се досете да ће овај намерн ик бит и шумс ки
дух, па спокојно седн у да се одморе, јер су знале да ће он збиља моћ и задрж ат и
снег да не падне још некол ико дана.
А шумс ки дух пос ле овога пође да вид и јес у ли мравињац и и пчел ињац и за
зимел и. Али и тамо затече вел ик у ужурбаност. Чете мрава, нек уд по шум и, око
мравињак а, журиле су, нос иле на леђима и у зубима разне терете; друге су увр
шћивале врата и прозоре на мравињ ак у, зат ис кивале и друге пукот ине, да им
снег не би продро унут ра; треће су пок рив але кров сувим лиш ћем и иверјем.
Мало даље, око кош ниц а смеш тен их у шуп љем дрвећу пчеле су држ але збор,
како да осиг урају од снега своје куће.
И гдегод је кога срео од буба и звери, све су биле изненађене наглим мра
зем, који је наговештавао скори снег. Кртице су затварале улазе у своје подземне
ходн ике, јазавц и, који се нис у преко лета осиг урал и, јурил и су са врећама кук у
руз а и пшен ице. Свак а је зверк а снабд ев ал а свој у јаз бин у сув им лиш ћем, да
има топ лу пос тељу преко зиме.
Кад вид е шумс ких дух, да се нико у њег ов ој краљ ев ин и није над ао тако
скором снег у, пође да га задрж и још некол ико дана. Он је могао да буде час не
вид љив, час вид лив, час да лет и, час да ходе по зем љи, како му је кад требало, те
се сад брзо диже над облаке. Кад тамо а снег се већ спрем ио да пад а, чек ао је
само запов ест вет ра па да крене на зем љу. Шумс ки дух га стаде мол ит и да се
врат и у облаке још само који дан али снег је био нес трп љив. Хтело му се да што
пре крене на пут. Кад виде шумс ки дух да неће да му услиш и молб у, крете се
код вет ра.
– Ти си гос под ар облак а, киша и снегова. Растерај снег да не падне још не
кол ико дана на шум у, док се све звери не спреме да га дочек ају како треба.
Али је ветар био неш то љут, па умес то да снег растера, стаде га нагон ит и
баш над шум у.
Онд а се шумс ки дух диже високо до сунца, па га замол и:
– Ти си гос под ар целог неба, растоп и снег, не дај му да падне на мој у кра
љевин у још некол ико дана, јер се сви у њој нис у спрем ил и за зим у.
А сунце пос ла некол ико снопова своје светлости, да пресек у пут снег у, који
се већ, нагоњен вет ром, упут ио у правц у шуме. Светлост испадне пред његове
беле чете и преп реч и им пут, те поп лашене нагн у беж ат и. Да је хтело, сунце их
је могло све у киш у прет ворит и, али оно се задовољи само тиме што их отера
на друг у стран у, у варош иц у, где су деца јед ва чек ал а да снег падне.
Тако се шумс ки дух, као и свак и прави краљ, брин уо о својој краљевин и.
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Свети никола и деда Снешко

С

вет и Никол а има у својој кућ и више играчак а, него што их има у фабриц и
где се израђуј у. Али ма кол ико их имао, кад дођу дан и да се дец и деле по
клон и, ипак му понес тане, па не зна шта да рад и. Понек ад иде код Бож ић-бате,
да од њега позајм и, али ни он не може много да му да, јер би пос ле њем у поне
стало кад дође Бож ић. А понек ад му се у невољи нађе дед а Снеш ко.
Тако је и ове год ине свет и Никол а устао рано уочи свог именд ана, поређао
у торб у преко стот ин у лопт и и исто тол ико пајац а, лут ак а, војн ик а од олов а,
железниц а и аутомобил а па обук авш и бунду спус тио се на зем љу. Али је зачас
све то план уло. Негде је кришом иза врата оставио лопт иц у, негде под јас тук
спус тио лутк у, негде иза пећ и мац у од сомота, и торба се брзо исп разнил а. Зато
се свет и Никол а морао некол ико пута да враћа на небо и да пун и своју торбу.
Тако је дел ио пок лоне до саме поноћ и, али му остане пет сел а и једна варо
шица, за које му није стигло играчак а.
– А тамо, као нап акост, има тако много деце, пом ис ли свет и Никол а, на
стаће вел ик а дрек а ако и њима штогод не пок лон им.
У невољи, пође код Бож ић-бате, али га не нађе код куће. А ноћ је пол ако
пром иц ал а и ближ ило се јут ро, кад ће дец а стат и да завируј у по соби да виде
шта им је преко ноћ и донео свет и Никол а. Онд а му опет паде на ум дед а Сне
шко, његов сусед, који је становао на највишој план ин и и брин уо се о снеж ним
облац има. И пође код њега да га замол и да пус ти на она сел а и варош иц у снег,
како би се дец а обрадовал а. Кад је стигао на врх план ине, дед а Снеш ко је био
мало придремао на својој белој постељи. На глави му је бил а бел а шубара, на но
гама беле чизме а покрио се белом бундом. А и пећ ина у којој је становао сва се
блистал а од бел ине. Прагови су у њој бил и од леда, са таван ице су, исто тако, ви
силе ледене свеће и снопови, и стубови на улазу бил и су леден и. Клупе, стол ице
и столови код дед а Снеш ка бил и су нач ињен и од снеж них сметов а, од њих је,
такође, бил а и његов а пос тељ а, а зас тори и чаршави бил и су ист кан и од иња.
Друг и би се човек смрзнуо, да само кроч и тамо, али је деда Снеш ко био навикао
на хладноћу, и било му је тамо тако пријатно као да се греје на пролећном сунц у.
– Откуд ти у ово доба ноћи? зач уд и се деда Снешко угледавши светог Николу.
– Дошао сам да те нешто мол им, дед а Снеш ко, јер знам да имаш добро срце
и да много вол иш дец у.
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Кад свет и Никол а помен у дец у, дед а Снеш ково лице се развуче у доброћу
дан осмејак. Он поглад и браду па рече:
– Е, ако се тиче деце, онд а мол и! За њих ћу све учин ит и.
Тад а му свет и Никол а исп рича, како му је опет понес тало играчак а за дец у
из пет сел а и једне варош ице, па нема чиме да их обрадује за свој именд ан.
– А код њих још није пао снег, дод аде свет и Никол а, па сам дошао да те мо
лим, да пош љеш одм ах тамо некол ико снеж них облак а, нек а се дец а обрадуј у
бар њем у кад се пробуде.
– Прав о да ти кажем, нем ам још мног о снег а, заб рин ут о одг ов ори дед а
Снеш ко. Требало је њиме зас ут и тол ике њиве, да би се семе очувало, требало је
пок рит и воћњаке, да се од мраза не смрзну; пос лат и га у шуме, да би се потоц и
и извори обновил и; прострт и га по путевима, да би сељац и лакше на саон ицама
вук ли дрва за зим у. Треба ми снег на све стране. Али ћу ипак одвојит и некол ико
облак а и за дец у, нек а се и она обрадују.
Рек авш и то, дед а Снеш ко се спус ти у малу увалу близ у своје пећ ине, па
истера отуд гом илу облака, као што пастир истерује своје стадо из обора. Зат им
их упут и према оним сел има и варош иц и, где су деца остал а без играчак а.
– Буд и сад без бриг е, рече он свет ом Никол и. Тамо ће до зоре нап ад ат и
снег дубок пол а мет ра. Имаће деца довољно за санк ање. Ја не вол им без нуж де
да рас ипам, али за дец у ће га увек бит и.
Пос ле овог а дед а Снеш ко опет оде на спав ањ е, а свет и Ник ол а сврат и
својој кућ и, обу че обично земаљс ко одело, па оде у онај крај, где су облац и от
пловил и, да вид и јес у ли дец а задовољн а. Стигавш и до прве куће у варош иц и
стаде крај плота чек ај ућ и да се изб уде. Снег је збиљ а већ био нап ад ао дубоко
под лан ице и још је једнако сипао. Тад се отвори прозор на кућ и а мама повик а.
– Брже, децо, да вид ите шта вам је преко ноћ и пос лао свет и Никол а.
Три дечак а су излетел а на прозор и углед авш и варош иц у сву у снег у, радо
сно заг рајал а:
– Свет и Никол а на белом коњу! Свет и Никол а на белом коњу.
Светац онд а крете даље, и гдегод је зас тао чуо је како се мал ишан и радују.
– Играчке мог у да се купе, говорил и су они, а снег не може.
И право су говорил и. Свет и Никол а се зато задовољан врат и кућ и, опет на
белом коњу, како је и дошао.
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Вилина кћи

П

ођите кроз шум у стазом право, онд а скрен ите лево, па код јар уге дес но,
заобиђите шумарев у кућу, па опет крен ите лево и кад најзад ударите још
једном на дес но, у правц у старе бук ве, тамо је пањ где живи вил ина кћи.
Вил ин а кћи је мал а, мал а дев ојч иц а, вес ел а као лепт ир, а лепш а од њег а.
Она је љубим иц а целе шуме. Бубе, пау ц и, комарц и, свитц и, мрави, пат уљц и, и
пчеле, сви воле с њом да се играју. Кад пође далеко у шум у, пат уљц и је чувају да
се не уплаш и од вук а или мед вед а. Кад падне мрак, свитц и долете да јој светле.
Кад задрема пчеле и комарц и зује, да је што пре успавају. Ако јој се негде пут ује,
мрави од чаш ице жира нап раве кол ица па се по њих двадесет у њих упрегне, те
је возе по шум и. Ако пожел и да се љуља пау ц и нач ине зачас љуљаш ке, обесе их
о как ву гранч иц у и мал а вил а се њише на њој по цео дан.
Али се једног јут ра мал а вил а, нес таш ниц а, иск раде од својих другова, па
сама побеже на рек у. Хтело јој се да се мало по вод и провоза. Седне на лист бу
кве, што је стајао у вод и крај обале, и отис не се на њем у као на чамч ићу, низ та
ласе. Пловил а је тако она, пловил а и бил а много весел а, пос мат рај ућ и крајеве
кроз које је тек ла рек а. Зеч ић и са обале су је зад ив љено глед ал и; ник ад нис у
видел и тако мале виле. Патке што их је сретал а дубоко су јој се клањале а птице
летеле крај ње обалом.
Све је било не може бит и лепше, али нес рећа се увек изненада догод и. Наи
шавш и на нек у мат иц у, чамац мале виле, лист буков, преврне се и она упадне у
рек у те се удави. А кроз неко време тал ас и избаце на обалу, на зелен у лив аду,
тело мале вил ине кћери.
Туд а случајно наи ђе врабац, њен сусед, па кад виде да је сирота мал а вил а
умрл а прхн у одм ах да јави њен им пријатељим а. Тако се глас о смрт и вил ине
кћери брз о раш ири по шум и, и њен и друг ов и пат уљц и отрче да однес у вест
мајц и, старој вил и. Трчал и су што су игда могли и нађу је више пос теље неког
болес ног зеца, кога је неговал а.
Чим вил а чу шта се догод ило њеној кћери пој ури истина као ветар хит ро
на ливаду, али се пат уљц има учин и да ни сузе не пус ти.
– Вел ик а вил а је нем илос рдна, рече први пат уљак глас но плач ућ и, нимало
не жал и своју кћер.
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– Сиг урно зна нач ин на који ће је ожив ет и, примет и друг и пат уљ ак; чуо
сам да виле не умиру.
Тако у разговору и они пој уре за вилом, да виде шта ће бит и. Али тек што
стигн у на ливаду крај реке, вил а им заповед и да одмах пођу да траже источн и
ветар и што пре га доведу на ливаду; јер ако га пре вечери не нађу и мал а вил а
заноћ и мрт ва, нико јој више не може помоћ и.
Чувш и ову заповест пој уре пат уљц и и сви друг и пријатељи вил ине кћери
да траже источн и ветар, али као за пакост од њега ни трага ни глас а, јер је већ
било прев ал ило подне. Јед ва у зло доба, кад се сунце стало клон ит и зал ас ку,
нађу га у јарузи, завук ао се и ћут и.
– Мал а вил ина кћи је умрл а, хајде брзо до ње, јер ће скоро ноћ, довикн у му
пат уљц и.
И ветар је много волео љубимиц у пат уљака и буба, па се одмах дигне из јару
ге и за трен ока се нађе на ливад и. Угледавши га стара вила га загрл и прек лињући:
– Оживи мој у малу кћер, мол им ти се, оживи је што пре, јер ће кроз који
час заћ и сунце и биће кас но. Оживи ми је, ти јед ин и то можеш учин ит и.
А источн и ветар стаде прво тихо, тихо, па онд а све јаче дуват и у криоца ви
лине кћери, не би ли их пок рен уо. Зањих а се од његовог дах а околна трава, по
том шум ица око ливаде, а крил а мале виле још непок ретно леж ах у. Њен и дру
гари, мис лећ и да је ни ветар не може да оживи, стан у плак ат и горко, кад он још
једном из све снаге дуне и њена криоц а се лагано пок рен у, очи јој се зач уђено
отворе, као код деце пробуђене из дубоког сна.
– Оживел а је, оживел а наша мал а вил а, пович у радос но њен и другови па
туљц и, а мат и је узе у наручја и обас у пољупц има.
А кад се источн и ветар опет врат ио у јаруг у, посаде мрави малу вилу у кол и
ца нач ињена од жирове чаш ице и повез у је њеној кућ и. Крај кол а пођу свитц и
са својим свећ ицама, јер је већ пад ао мрак, бубе удесе најлепш у свирк у, а стара
вил а се врат и да пробди ноћ крај пос теље болес ног зеца.
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прича о свицима

Н

а Златној ливад и бил и су се иск уп ил и сви небес ки огњеви. Муње су биле
најнем ирн ије, летеле су с једног краја на друг и, прескач ућ и се међу собом.
Сунц а су сед ел а на ват рен им прес тол им а. Њим а у близ ин и није мог ао нико
прић и, тол ико су бил а врел а. Тамо-амо по златној ливад и играле су звезде коло.
Оне су биле тихе и кротке као овце. Месец је ишао од једног до другог кол а и
свирао им неке старинс ке пес ме те су оне играле.
Наједном се указа громовн ик Илија на Златној ливад и. Ишао је хит ро као
олуја, а очи су му сијале жежен им сјајем огња.
– Муње, на посао! – подвикн у он рази г ран им муњама.
Оне се као модра, ват рена коп ља зачас пробише до њега.
– Одм ах треба да се спус тите на зем љу над село Белу Лип у и да поведете
собом десетак облак а. Јуче су сељац и тога сел а мол ил и од Бога киш у. Лит ија је
трип ут прош ла кроз село.
Муњ е пос луш но одј ез дише куд а их је гром овн ик Илиј а пос лао, а он са
Златне ливаде оде нек уд даље на небо.
Звезде престадоше да играју коло, месец заустави свирк у и одоше да гледају
како муње сил азе на зем љу.
– Благо муњама! – рекоше Влаш ић и – Оне свак и час иду на зем љу, а ми не
можемо да се макнемо с неба. Јед ина нам је шетња по Златној ливад и.
– А зем ља је тако лепа! – рече Дан ица, јутарња звезда.
Тако су звезде разговарале, а муње се већ врат ише. Биле су врло уморне; за
неп ун их десет мин ута превал иле су пут до зем ље и нат раг.
– Причајте нам нешто о Зем љи! – заг рајаше звезде. – Је ли много далеко до
ње? И ми бис мо хтеле да је изблиза вид имо.
– Мил ијарде мил ијард и километара има од вас до Зем ље, – рекоше муње.
– А осим тога ви не можете да идете куд хоћете, као ми; ваше су стазе вечне и
неп роменљиве.
– И ја сам тол ико пут а желео да сиђем на Зем љу, – узд ахн у Мес ец, – али
знам, ако бих скрен уо са своје вечне стазе, ник ад се више на њу не бих могао
врат ит и.
– О, како дивно у даљин и светлуц а Зем ља, – рече мал а звезда Сањал иц а –
ипак се морам једном доле спус тит и, па ма се на небо више и не врат ил а.
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Њој се придруже и многе друге звезде клич ућ и:
– И ми ћемо се с тобом спус тит и на Зем љу бар једном.
А Месец им поче саветоват и:
– Не остав љајте свој у стару стаз у, ако са ње сиђете, нећете се ник ад више
врат ит и.
– Ако бис те се баш и могле врат ит и, свет и Петар вас не би више прим ио, и
врло строго би вас казнио, – примет и Марс, рођак Зем љин.
Али те мале нес таш не звезде нис у слушале савета већ се скупе у гом ил иц у
и стан у да већају како да отп ут ују на Зем љу. Нароч ито је звезда Сањал ица бил а
нес трп љива. Хтел а је час пре да отп ут ује и то сас вим сама, да би уживал а боље
у лепот и вас ионе. Зато се иск раде од остал их, оде у најс кровит ији кутак Златне
лив ад е, решен а да се на свој им зрац им а заљуљ а као на љуљ аш ци и скоч и на
Зем љу. И таман она као златна трак а мин у кроз вас ион у, а друге је звезде угле
дај у, па и оне стан у да скач у за њом. На Златној лив ад и се нач ин и прав а по
метњ а; многе звезде искоче из својих сталн их путања и стан у се суд арат и.
У том се појаве свети Петар и громовник Илија. Свети Петар љутито викн у:
– Как ва је то пометња! Шта је вама мало на Златној ливад и?
– Неке звезде хоће да скач у на Зем љу – одговори Сат урн.
– Не морај у скак ат и, јер мог у пог ин ут и. Нек а се јаве које су, ја ћу их сам
пос лат и на Зем љу.
Тад а се изд вој е нек ол ик о рој ев а све ситн их, нес таш них звез да и стан у
пред светог Пет ра.
– Пођ ит е за мном, – реч е им он и одв ед е их у свој у одај у, а там о им још
каз а: – Одс ад а нећете бит и звезде, већ бубе златн их груд и и живећете увек на
Зем љи, у врелом жит у.
Тако он рече а ројеви звезда се прет воре у ројеве светлих бубица, свитаца,
које су се час пал иле, час гас иле, као далеке небес ке свет иљке.
Пос ле овог а, свиц и, мал е жив е звез де сиђу на Зем љу. И како им је свет и
Петар заповед ио, нас тане се у пољима где зри жито.
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Пчел иц а, зван а Воскова

У

, дворишту сељакове куће, у кошници плетари, живела је пчел иња пород ица:
,мат и, отац и њихов а мал а ћерк а. Отац се звао Трут Вос ак, мајк а Мат иц а
Вос кова, а ћерк а се звал а Пчел ица а презивал а се и она као род итељи. Пород и
ца Восак је своје презиме добил а по томе што је живел а у вош таној кућ и и што
јој је цео намеш тај и пос уђе било вош тано, а и сва пчел иња варош ица, смеш те
на у кош ниц и плетари, бил а је од вос ка: кровови су кућа бил и њиме пок ривен и
и улице њиме поп лочане.
Матица и Трут су врло лепо васпитавал и своју ћерку, а на првом месту је учи
ла да буде чис та. Говорил и су јој да у шетњи ник ад а не треба да се заус тавља по
прљавим местима, него да лети само где има цвећа. Сем тога су је учил и вредно
ћи; већ у првој год ини свог живота Пчел ица је почел а да учи занат, којим се оду
век бавио пчел ињи народ: од јутра до мрака је ишла да скуп ља мед, а увече се само
одмарал а у својој уској соби, нап рављеној од воска. Тако је постал а најч истија и
највреднија међу свима својим другарицама и у кошници су је сви много волел и.
Али морам признат и да је мал а ћерк а Мат ич ина и Трутов а имал а и једн у
ман у, исту ону коју многа деца имају: бил а је и много нем ирна и волел а да лута
по пољу, и кад треба и кад не треба. Тако једног облачног дана замол и она мајк у:
– Пус ти ме, мам иц е, да мал о прошет ам по пољу! Мног о ми је врућ ин а у
кош ниц и.
– Не мог у да те пус тим, – рече Мат ица, – вид иш како се ужасан облак над
нео над шумом. Ако изађеш, киша те може удавит и.
Пчел ица се нап рави да ће пос лушат и, али чим јој мајк а придрема, иск раде
се из кош нице и оде у поље. У пољу је истина било лепо, ливаде су снаж но ми
рис але као и увек пред киш у, и шума је брујал а као рек а. Пчел иц и се учин и да
бубе беже нагло кућама, као да су се од нечега много уплаш иле, да муш ице држе
неке узнем ирене зборове, да лепт ири главом без обзира јуре са ливад а.
– Шта ти је, те тако јуриш? – упита Пчел ица лепт ира, што мин у крај ње.
– Беж и, беж и кућ и, сад ће ужасан пљусак, – одговори лепт ир и одлете даље.
И како он то рече, киша се спус ти као из кабла. Заш ушта лиш ће на шум и са
мил ион гласова као кад пчеле уплашено зује, поток поче много глас но да пева,
а јадна изненађена Пчел иц а се прип и с нал ичја липовог лис та, да се бар мало
склон и од кише.
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Киш а, истин а, кроз некол ико час ак а прес тад е, јер је тад а бил о прол еће,
а пролећње кише су срећом кратке. Само и под својим кровом од липовог листа
Пчел иц а је пок вас ил а крил а и кад је пок ушал а да полет и пал а је на камен под
липом. Около камена је стајал а вел ика жута бара коју Пчел ица нит је могла пре
скоч ит и, нит и тако мок рих крил а прелет ит и. И већ она поче да плаче, а срећом
туд а наи ђ е нек и деч ак нес таш ко, ког а је такођ е киш а ухват ил а. Он чу њено
плачљиво зујање, осврте се, и кад је спази онако пок ис лу, загази у бару и диже
је на свој длан, претећ и јој у шал и:
– И ти си, неваљал ица, сиг урно побегла од своје маме! Али ништа, ићи ћемо
сад мојој кућ и да се мало осуш иш, па пос ле иди у своју кош ниц у.
Дечак ју је тако однео на длан у до своје куће, а пос ле је, кад се осуш ил а, пу
стио да одлет и.
Са вел ик им страхом Пчел ица се врат ил а у кош ниц у и зак уцал а на воштана
врат а Мат ич ине собе. Кад тамо а њен а мајк а, Мат иц а, плаче и кад је углед а,
умес то да је туче, заг рл и је и пољуби, сва срећна што је опет вид и. Зат им дот р
ча и отац, који је већ био очајан због нес танк а Пчел ич иног. – И он јој опрос ти
пог реш ку мад а је био много строг. Зачас се кроз целу вош тан у варош проч у, да
се ћерк а Трута Вос ка и Мат ице врат ил а срећно, и све пчеле наг рн у да је виде,
зап итк ујућ и како се избавил а. А Пчел ица им исп рича о милос рдном дечк у како
ју је спасао.
– На јесен ћемо му однет и мед а, – рече Трут дареж љиво, мад а је иначе био
прил ично себичан.
– Однећемо на јесен меда добром дечк у – пович у и друге пчеле, њине суседе,
јер су много волеле Пчел иц у.
Тад а је било пролеће, а у јесен су збил а пок лон иле дечк у пун лонац мед а.
Свак а пчел а је упрт ил а на леђа по кап љу мед а, па их је Пчел иц а одвел а мал и
шановој кућ и, те су тихо, док је он спав ао, сруч иле тај мед у лон ац, што су га
наш ле у његовој соби.
А он кад се пробуд и, сиг урно се морао сет ит и ко му је тај дар донео.
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Сат будилник на путу

У

,некој забаченој варош иц и, у поп иној кућ и, живео је стари сат буд илн ик.
,Живео је мирн им животом, као и остал и часовн иц и. Ујут ру рано, буд ио је
поп у да иде на јут рење или његовог малог сина да пође у школу. У подне је сази
вао укућане на ручак. И у сваком важ нијем час у живота куцао топ ло и свечано.
Њега су сви у кући волел и као неког рођака. Држал и су га увек на орман у у соби,
скидајући га са тога почасног места само кад је требало да се очисти и навије.
Кад би пород ичн и савет имао штогод важ но да решава, сас лушао је и глас
старог буд илн ик а, знај ућ и да његово метално срце жел и свако добро поп иној
кућ и. Кад је најм лађи поп ин син требало да пође у гимназију, буд илн иков глас
био је прес уд ан. Поп иној жен и било је жао што се рас таје са сином, па је кроз
плач казал а:
– Волел а бих да су ми сва дец а уз мене, не знам шта ћу рад ит и кад Андра
оде у гимназију.
Али је стари будилник, давни пријатељ куће, откуцао заповеднички реч по реч:
– У школу се мора ићи!
И тако је и било. Одлуч ил и су да Андра иде у Беог рад, у гимназију. Буд ил
ник је идућег јут ра у зору пробуд ио Андру да се спрем и за пут, а у сед ам га опо
мен уо да треба крен ут и на стан иц у.
Кад је мал ишан отишао, буд илн ик је пок ушао да развесел и мајк у свирком
и разговором. Јер, морам признат и, стари буд илн ик увек је неш то говорио, ни
кад а га нис те чул и да ћут и.
Два мес ец а пос ле тог а пош тар дон ес е пис мо од Анд ре, у ком је стај ал о,
одм ах у почетк у:
„Овде нема ко да ме буд и за школу, па чес то задоцн им. Мол им те, мама, по
шљи ми наш буд илн ик, и то што пре.“
Кад је то мам а проч ит ал а, зап лак ал а се и почел а да спрем а пакет за свог
мал ишана. Умес ил а је кол аче, куп ил а чокол аде и јабук а, па све слож ил а у сан
дуче, а између тога ставил а стари буд илн ик.
– Да ми тачно увек буд иш Анд ру, рек ла му је, па га пом ил ов ал а као да је
неко потп уно живо створење.
У сандуку није баш било много пријатно, морало се стајати непомично, јед ва
диш ућ и. Али се стари буд илн ик радовао што ће на пут код дечак а, и пев уш ио
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тихо нек у старинску песму. Певуш ио тако, певуш ио, па и заспао, а кад се пробу
дио, већ је био у воз у. Око њега су разговарале неке жене о својој дец и. По њи
ховим гласовима буд илн ик разазна да их је три: једна је говорил а много танко,
друга много дебело, а трећа се јед ва чул а.
– Слуша ли вас син, гос пођо? упита жена танког гласа своју сусетк у.
– Бога ми, не слуша најбоље, пожал и се госпођа што је тихо говорил а. Јавио
ми је да има две двојке, па идем да га обиђем.
– Ни мој није бољи, рече прва гос пођа. Идем код њега...
И таман је хтел а још нешто да каже, а из сандучета се јави буд илн ик:
– Тик а-так а, поп ин син, богам и, добро учи. Само нема ко да га буд и ујут ру,
па мене шаљу рад и тога у Беог рад.
Жене уплашено скоче, не мог ућ и да одреде одак ле глас дол ази. Подвире
под клуп у, заглед ају у ходн ик, никога нема.
– Сиг урно се неко из другог купеа умешао у разговор, рече трећа жена.
Пос ле овога жене су се умириле и нас тавиле свој разговор, а зат им почеле
да певају.
Старом буд илн ик у њихова се песма није много свидел а, па поче, што је гла
сније могао, најлепш у од песама које је знао. Жене опет зач уђено скоче, подви
ре под клуп у, заглед ај у у ходн ик, али ник ако да пронађу певача. Чувш и пес му
дођу и остал и путн иц и, скуп и се цел а гом ил а, а буд илн ик је певао све лепше и
лепше, као нек ад у своје младе дане.
– Сиг урно је у коме од ових завеж љаја рад ио, друго ниш та не може бит и,
рече јед ан учен ик. Није се ваљд а човек могао завућ и у овако мал и прос тор.
– Мож да неко сед и на крову и пева, рече нек а девојч ица.
– Мож да је у сандучет у, кавез са канаринком, јавио се неко трећ и.
Тад а наи ђе кондуктер, па видећ и да се свет узнем ирио рече:
– То пев а поп ин буд илн ик. Нос им га њег ов ом син у у Беог рад. Не може
дечко сам да се буд и за школу, па му мајк а шаље сат.
Тек што је кондукт ер каз ао, буд илн ик прес тад е да пев а и својим јас ним
гласом одброја до девет.
– Девет је, знач и већ смо у Беог раду, повик а свет и ужурба се.
Буд илн ик у је куц ал о срце да искоч и. Јед ва је чек ао да углед а свог мал ог
пријатеља. Није прос то веровао себи, кад пос ле некол ико часак а чу његов глас:
– Где је, где је мам ин пакет?
Неко скиде сандуче са пол ице и оно се нађе у наручју мал ишановом. Чувши
да у сандучет у куца срце старог домаћег пријатеља, дечак довикну кроз пукотину:
– Добро дошао! Чек ам те већ три дана. Ала ће сад да се живи.
И задовољно одоше дечаковој кућ и. Мал ишан у се чин ило да су му дош ли
мама или тата, а стари буд илн ик се радовао што је код њега, у Беог раду.
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Добри дух чувар
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иш њин а мат и је сиром аш на сељ анк а. Има само нав рх брега малу чат рљу,
узано двориште око ње, једн у козу и једн у кокош. Понекад надничи код бога
тих сељака и донесе отуд проје или хлеба за Виш њу, а понекад нема у селу пос ла,
па окопава свој мајуш ни врт иза куће и преде за имућн ије жене. Ран ије је пол а
зећ и на надн иц у вод ил а и Виш њу са собом, али кад је девојч ица порас ла почел а
је да је сам у остав ља код куће.
Кад а је први пут пош ла без ње на рад у село, рек ла јој је:
– Кромп ира имаш у врт у иза куће. Ископај два-три, па скувај себи за ручак.
А довече ћеш имати проје, ако ми газда Пера дадне. И пази на козу да не побегне;
веж и је за брест.
Потом је мат и узел а своју жут у стару марам у, пребац ил а мот ик у преко ра
мена и изг убил а се у суседној чес ти.
А дев ојч иц и се играл о па је сел а под шљив у пред кућом и стал а да мес и
хлепч иће од блата. Намес тил а је тако тридесет лопт ица и ставил а их на сунце
да се пек у. Зат им је нап равил а мал и обор, заг рад ил а га прућем, и поређал а по
њем у пуно прасаца од зем ље. Играл а се тако, играл а, па и заборавил а за ручак.
Наједном осет и да мириш у куван и кромп ири и пот рча у кућу да вид и да јој
се мат и ниј е случ ајно врат ил а. Али у кућ и ниј е ник ог а бил о. Све је стој ал о
онако како је остало кад је изаш ла да се игра. Жут и грнчан и судови су, мирно
спавал и на пол ици, зделе су нед ирн уте биле у долап у, брезова метла се одмарала
иза врата, кот ур на чек рк у није се окретао. Само су на ват ру биле став љене две
нове гране и у црном тучаном лонц у кувал а се чет ири вел ик а кромп ира.
Виш ња отрча у врт иза куће и примет и по свежој зем љи да је једна кућ ица
одг ртана. Девојчица тада помисли да је мати кришом дош ла и, док се она играла,
ставил а ручак да се кува. Зато спокојно истави лонац и седе да руча.
Али само што је ољуш тил а кромп ире, кад ето ти старог прос јак а на врата.
У руц и му вел ик а поц рнел а тојага, а лактови испал и из рук ава. Он седе на праг
не рек авш и ни реч и.
– Јес и ли глад ан, стари? ослов и га Виш ња пов ерљ ив о, јер се није бој ал а
старих прос јак а.
– Могао бих залогај прог утат и, одговори он благод арно, па пруж и шак у.
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Руч ал и су тако ћутећ и, кад наједном, само што је Виш ња окрен ул а глав у,
прос јак а нес таде. Увече је Виш ња исп ричал а мајц и шта се догод ило и питал а је
да мож да она није кришом дол аз ил а. Али мат и одг ов ори да није глав е дигла
с копања и да је сиг урно неко од сусед а хтео да се нашал и.
Сут рад ан, опет пође мат и у надн иц у да коп а и рече Виш њи да укув а себи
шач иц у пас уљ а, а најп ре да поч ис ти кућу. Препор уч и јој опет и да на коз у и
кокош пази. Зат им се, као и прош лог дана, повеза, забац и мот ик у на раме и оде;
а Виш ња прво сиђе на воду, али кад се врат и, козе већ не беше на конопц у. Дете
одм ах пот рч а да је траж и и заб ор ав и на руч ак. Тек око подн е је нађ е и сва
уморн а пођ е кућ и мис лећ и как о би доб ро бил о да се опет нек о наш ал ио и
укув ао јој руч ак. И збиљ а, дош авш и, нађ е крај ват ре лон ац с пас уљ ем и кућу
поч иш ћен у. Брез ов а метла се опет одм арал а иза врат а, лонц и и здел е бил е на
свом мес ту, као да нико није у кућу улазио. Виш ња задовољн а што јој се жељ а
исп ун ил а седе да руча. Кад ето ти опет истог прос јак а спус ти се на праг ништа
не говорећ и.
Виш ња га опет пон уд и:
– Мож да си глад ан, ход и да заједно ручамо.
– Мог у узет и каш ик у, две, рече прос јак и примаче се столу, али је јео пол ако
и без воље као да није прос јак.
И опет само што се Виш ња окрен ул а, он је заварао траг и изг убио се.
Кад се увече мат и врат ил а, Виш ња јој исп рича како јој је опет неко скувао
ручак, а мат и примет и да ће бит и сиг урно нек а од сусед а.
Тако се догод ило и трећег дана. Пошавш и на надн иц у мат и рече Виш њи да
нак уп и дрва у шум и и да себи скува некол ико лиски зеља. Али тога дана Виш ња
дознаде изнен ад а ко јој кришом кув а руч ак. Чим је мат и отиш ла, она пође да
куп и дрва. У шум и се, међут им, сет и се да је тајанс твена сусед а већ мож да на
брал а зеље и пош ла да га кува, и реш и се да увреба која је. Зато тихо, на прстима,
обиђе око куће и провири кроз брвна. Кад поред огњиш та сед и старац сав бео
као да му је не сто него хиљаду год ина.
Виш ња пом ис ли у чуду:
– Ко ли је ово? Сиг урно је из другог сел а, јер није, вид им, нико од наш их
сусед а.
Она притаји дах да вид и шта ће даље бити, а непознати старац боље потпири
ват ру, стави шак у зеља у лонац и примаче га пламен у.
Ставивш и лонац уз ват ру диже се да пође, али Виш ња брзо утрча у кућу и
преп реч и му пут.
– Из кога си ти села, чико? упита га она и саже се желећи да га пољуби у рук у,
као што обично деца у селу чине.
А старац јој стави благо рук у на теме и рече:
– Ја сам ваш дом аћ и дух чув ар. Ја се бринем нар оч ит о за зад ов ољс тво и
здрав ље деце у кућ и.
– А где живиш, како те досад нисам видел а? упита Виш ња.
– Жив им дању под кров ом ваше куће, а ноћу спав ам на огњ иш ту. Дос ад
нисам имао пот ребе да сил азим испод крова, јер твоја мат и није одл азил а у над
ниц у, одговори јој добри дух чувар.
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– А знаш ли ко је онај прос јак што је руч ао са мном двап ут? пов ерљ ив о
упита Виш ња.
– То је суседов домаћ и дух чувар; био је пошао да мене обиђе, па кад те угле
дао прет ворио се у прос јак а. Хтео је да вид и да ли си ти добро дете. Пос ле је
заварао траг и попео се код мене под кров.
Рек авш и ово, старац опет пом илов а дете и узнесе се пол ако кроз широк и
сеос ки димњак на таван иц у. Отишао је свак ако да се одмара.
Отад а се Виш ња није више чуд ил а ко јој помаже да сврш и пос лове, кад јој
мама оде на надн иц у.
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робуд и се изненада мед вед у својој пећини. Изнад главе нешто му је хујало.
– Шта ли ће то бит и? пом ис ли он. Није ваљд а већ пролеће; нис у ваљд а већ
потоц и набујал и! Чин и ми се да сам спавао само недељу дана.
Али мед вед се варао да је спав ао тако мал о. Чит ав а чет ири мес ец а он је
провео у сну. За то време изнад његове пећ ине дувал и су вет рови, пад ал и сне
гови, јурил и гладн и вуц и и лис ице, трчал и ловц и и пси за зечевима, и најзад је
дош ло и пролеће. Хук а кој у је чуо бил а је хук а набујалог поток а, што је тек ао
изнад пећ ине.
Таман се мед вед протегли и пот раж и да једе, а млаз воде проби таван иц у
пећ ине и сруч и се на његова леђа. Вод а је, разу ме се, бил а хладна и пуна снега,
те се мед вед брзо раздрема. Пот ури шаке под млаз и добро се исп љус ка, онд а
се изб рис а мах ов ином које је имао дос та у пећ ин и, па пол ак о изађ е напољ е.
У почетк у готово није умео да корача, јер му се ноге нис у биле потп уно раздр
мале, па је свак и час пад ао, спот ич ућ и се о бусење и жиле. Ипак, успе да се поп
не на бреж уљ ак, одак ле се видело село. Мед вед ту седе на пањ, пос мат рај ућ и
како се деца сеос ка јуре око реке.
Није поседео ни десетак мин ута, кад ето ти уз брдо и јазавц а. Клат ио се у
ходу као да је пијан, јер га је свеж ваздух био опио.
– Чудо си се ти већ пробуд ио? упита јазавац мед вед а.
– Ушла ми вод а у пећ ин у, одговори мед вед доброћудно. А шта је тебе про
буд ило?
– Мен и преко нос а и леђа почеле да миле бубе. Врућ ина им је већ у зем љи
па су се уст умарале, хтеле би да изађу и оне напоље. Тако су ме пробуд иле.
Говорећ и ово и јазавац се намес ти на кладу и стаде с мед ведом пос мат рат и
окол ин у.
За то време јеж је још слатко спавао у својој јам и. Али, изненада, и он осет и
како му се неш то обавија око бод љи и гол иц а га по кож и. Он се сав накос тре
ши и исп руж и њуш ку.
– Ко ме то у сну узнем ирава? повиче он, готов да боде.
А нек и му умиљат и глас одговори:
– Не љут и се, то сам ја, бук ва; због вел ике влаге и сунца почеле су на корен у
да ми рас ту младе жил ице, па су се тако уплеле у твоје бод ље.
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– Знач и да се снег већ топ и, пом ис ли јеж па и он изм ил и напоље и упут и се
пол ако на бреж уљак, где су седел и на клад и мед вед и јазавац.
– Гле, јеж а, поздраве га они весело. И њега је нешто истерало из јаме.
А сунце је све више пек ло, приближ авало се подне. Сва је шума нагло ожи
вел а: у дрвећу су пев але птице, потоц и се смејал и грохотом и утрк ив ал и који
ће пре стић и у дол ин у.
– Ала дивно сунце сија! узвикн у мед вед и задовољно се протеже. Већ су ми
сва леђа врел а. А, гле, пењу се уз брдо и лија и вук.
Збиља су се пел и уз брег вук и лис ица, све ног у пред ног у и узг ред су разго
варал и:
– Већ сам од мраз а добил а реу м ат из ам, жал ил а се лис иц а. Добро је те се
почео топ ит и снег.
– И мене боле колена, рече вук. Прозебао сам газећ и зим ус по целц у. Јед ва
чек ам да се мало прос унчам.
Тад а су се већ бил и испел и на бреж уљак, па поздравивш и мед вед и, јазавца
и јеж а и они седн у на кладу да се сунчају.
– Дош ли смо и нас двоје да се мало разг рејемо и раск равимо старе кос ти,
рече вук.
– Нема боље бање од сунц а, пот врд и мед вед. Кроз који час па ће сиг урно
доћ и и веверица и зечеви на сунчање.
И погод ио је. Кроз некол ико час ак а дош ла су два стара зец а, па зат им три
веверице.
– Как во је то певачко друш тво? упита најм лађа која се увек шал ил а. Поре
ђал и сте се као да ћете сад да запевате у хору.
– Па и хоћемо, рече мед вед. Ја сам седећ и на сунц у смис лио једн у пес миц у.
– Отпевај нам је, отпевај, стан у га друг и мол ит и.
Мед вед није био много стид љив, па се одм ах дигне са кладе, исп рс и се и
запева својим дубок им басом, да се сва шума захори:
Снегови се топе и потоц и јуре,
на сунчање мед вед и из пећ ина журе.
Снегови се топе, нема више лед а;
биће скоро јагод а, крушак а и мед а.
Мед вед а су некол ико пута мол ил и да понови свој у пес му, што је он са за
довољс твом чин ио.
– Нисам знал а да је мед вед пес ник, дирал а га је веверица.
– Сад знај, одговори он охоло, па нас тави све глас није.
Друж ина је бил а тол ико занета слушањем, да није ни примет ил а кад су се
на брег испел а деца. Мед вед је и даље певао, а дец и није било чудно што га виде
да пев а, јер су из деч ијих прич а већ знал а да мед вед и мог у да говоре и пев ај у.
Зато су му се спокојно придруж ил а. И тако су певал и до самога вечера, све док
сунце није заш ло, и док дец и није требало у село а зверињу у пећ ин у.
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Чича на испиту

С

едео је чик а Светозар, гимназијс ки служ итељ, у собиц и где се чувај у гео 
мет ријс ки обл иц и, модел и за цртање, сунђери и креде, и с времена на вре
ме домет ао је дрв а у ват ру. Окол о, из учион иц а, пробијао би или љут ит глас
професоров или танак глас ић как вог одреш итог учен ик а. Али то чича Свето
зар није чуо, утон уо је био у вел ике бриге: како да се најаме кред а и сунђери.
Деца као да их гутају. Јут рос им да, сут ра ујут ру већ опет траже.
– Шта рад ит е с том кредом, не гут ат е је ваљд а, чуд ио се чич а. Ако овако
пот раје, школ а ће пропас ти.
Чик а Светоз ара су ђац и звал и друг им директором, јер је необично строг
био и мешао се у све и све знао. Кад би ђак задоцн ио, па стао пред врата, одак ле
се чуо већ глас професоров, он би га директорс ком строгош ћу упитао:
– Мис лиш ли ти да се тако учи школ а? Ако тако продуж иш, ми ћемо тебе
напоље. Гимназија није шал а.
Ако ђак добије двојк у, чича се одмах умеша:
– Не трп имо ми у школ и рђаве ђаке. Ако се не поп равиш, мораћеш, богам и,
на занат.
Кад прави директор заповед и ђац има да се ошишају до главе, чик а Свето
зар се без икак ве запов ес ти и нар оч ит е плат е стар а да то учен иц и изв рше.
Ухват и првог који наи ђе за чуперак па пита:
– Кад ти мис лиш да отсечеш ово. Знаш как ву смо наредбу изд ал и.
Жив ећ и дуго са ђац им а чич а је нау ч ио многе ствари које ни мног и међу
њима за више год ина школовања не нау че. Знао је, кол ико има цик лус а народ
них пес ам а. Знао је, да погод и подмет и прирок у прос тим па и разг ран ат им
речен ицама. Знао је таблиц у множења и рач унање са дец имал има. Знао је како
се држ и шес тар, како се реже картон за разна геомет ријс ка тел а. Умео је без по
греш ке да очита мол ит ву пре и пос ле учења, и да исп рича прич у о Хрис товом
рођењу. Могао је од прве на мап и да погод и, где се нал азе које план ине, варош и
и реке. Знао је да је зем ља округла. Знао је чак и ко је Цезар и Наполеон. А једном
је, седећ и у својој собиц и, из дуга времена нац ртао нек у лопт у са гипс аног мо
дел а. Једном реч и, кад би се све сабрало што је чик а Светозар знао из прог рама
раз них разр ед а, могло би се сиг урно сак уп ит и знањ а за чит ав а три разр ед а
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гимназије. А ово је све нау ч ио шетајућ и од врата до врата учион ице и ослуш ку
јућ и да ли ђац и добро знају или љуте професора.
Ђац и су га се бојал и као разредног стареш ине или правог директора; а ро
дитељи кад би дош ли у школу да се распитају како им деца уче, прво би се распи
тал и код чик а Светозара.
Код њега је живео његов мал и рођак из сел а. Кад је сврш ио основн у школу,
чича га је уписао у гимназију. Од своје мале, теш ко зарађене служ итељске плате
чича му је куп ио све нове књиге, сам их својом руком увио и као прави дирек
тор очитао му говор о томе шта је гимназија и нау к а. Али познато је да нек им
ђац има ни стот ина говора не помогне, а у те је спад ао и чич ин питомац. Кад је
видео своје зло, чича га је узимао пред а се и прес лишавао. Али ни његова учи
тељс ка веш тина није помогла. Дечак је донео двојке у првом полугод иш ту.
Тад а се догод ило неш то због чега су се ђац и прво много смејал и а пос ле
много чуд ил и. Једног вечера чик а Светозар рече својој жен и:
– Жено, ја морам да пол ажем исп ит.
– Шта! уплаш и се тетк а Милев а, чич ин а жен а, мис лећ и да ли је чич а при
свес ти.
– Морам да пол ажем прв и разред гимн аз ије. Знам ја то већ све. Нау ч ио
сам прес лишавајућ и овог лењивца.
– Немој се под старост срамот ит и, тако ти Бога, прек лињал а је чич у жена.
Али он хоће па хоће:
– Знам ја то све. Од шале ћу полож ит и. Хоћу да пок ажем овим манг уп има
да то није тако теш ко као што они причају.
Тетк а Милева мис лил а је да ће чич у проћ и жеља, па никоме ништа није ни
причала, бојећи се да га не исмеју. Али је сам чича још истог дана разгласио ђаци
ма да хоће да пол аже исп ит, да би им пок азао како може да се учи.
– Стар си, чича, неће те пус тит и да пол ажеш, говорил и су му они.
– Не брин ите ви. Приватно има право да пол аже когод хоће, па био стар и
сто год ина.
И како је нау м ио, тако и буде. Пред ао је молбу директору и казао:
– Мол им вас само, да позовете и ђаке кад будем пол агао. Нек а чуј у чич у.
Нек а виде како се учи.
Директор, разу ме се, није веровао да чича штогод зна па га је одвраћао:
– Та немој, чича, шта ће ти то. Имаш хвал а Бог у плат у, лепо живиш. Ман и
се глупос ти.
– А ја, хоћу да покажем оном мом лењивц у и онима другим како се учи. Само
ви, мол им вас, прим ите молбу.
Тога дана, кад је чич а пол агао, бил а је учион иц а преп уна ђак а. Директор
им је на чич ин у молб у доп ус тио да дођу. Скоро не диш ућ и слуш ал и су како
стари ђак одговара на питања, како веш то обрће на табли шес тар, како множ и,
дел и, чита, прича. Професори су само вик ал и:
– Добро, чича! Тако је, чича! Осрамот и вас све чича!
И сви су бил и много весел и. Нароч ито кад су професори саопш тил и чич и
да је полож ио. Ђац и су бацал и капе у вис, чес титал и му, глед ал и га с див љењем
као да га први пут виде. Сусед и: пек ар, пиљар и бак ал ин дош ли су пос ле подне
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код чиче на част, и нис у могли сит и да га се нас лушај у. Чин ио им се много па
метн ији него јуче, док исп ит није полож ио. Чак је и јед ан новинар, брат неког
ђак а, дошао да се поразгов ара са чичом, па да пос ле пише о њем у у новинама.
Тетк а Милева само је плак ал а од чуђења и радос ти.
А највише је овај догађај утиц ао на чич иног питомц а. Управо онако, како
је чича желео: до краја год ине поп равио је све двојке, у другом разреду био је
врло добар а у трећем пос тао одл ичан. И чича није више имао пот ребе да иде
на исп ит, па није ни ишао. Његово се школовање ту и заврш ило.
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Врбица у рају

С

едео је Гос под рано ујут ру на Врбиц у негде у облац има. Ми њега са зем ље
нис мо могли да опазимо, јер му је сед а брад а бил а измеш ан а са бел ином
облак а, а скутови његовог огртача нис у се разл иковал и од боје неба. Ми њега
нис мо видел и, али је видео он нас. Глед ао је кроз бетонс ке зидове пал ата као
кроз стак ло, где мајке кришом вад е нов е свил ене хаљине за дец у што су још
спав ал а и став љај у их крај њихових пос тељиц а. Видео је јас но кроз пукот ине
чат рљ а како сиром аш не жене пре зоре, док цел а кућ а још спав а, пер у и крпе
старо одело за своје мал иш ане. Видео је како црк вењ ац и ужурбано спрем ај у
одеж де за свеш тен ике, који ће певат и на лит ији; како бриш у бриж љиво златне
крстове на црк вен им барјац има. Опазио је где низ сеоске путеве хитају сељанке
у град нат ов арене снопов им а млад ог врбов ог прућ а. Чуо је неч ујне мис ли и
снове, деце; видео је како се сиромаш ни мал ишан и радују својим новим закрпа
ма и богата деца својој новој свил и.
И крупн им корац им а, као што корач ај у морс ки вал ов и и вет ров и и све
тлост, ушао је Гос под у дубин у неба, у рај. А по рај у је пролеће лепше цветало
него на зем љи. Крај реке се сијало у светлости разнобојно пруће врбино: црвено,
златно, плаво, наранџас то, сребрно и зелено. И на дну воде се прел ивао пес ак
пун бисера. Вет рови су бил и радос ни, а мирис и на зем љи непознатог цвећа за
пљус кивал и су Гос под а са свих страна.
– Већ је и у рају пролеће; од силн их брига нисам га до данас ни опазио! рече
он па седе на бреж уљак крај реке, разм иш љајућ и о нечем у.
Разм иш љао је трен утак, а кад се дигао, лице му је било као у старац а који
носе у џеп у дарове за своје унуч иће – све блажено. Он прошапта само две реч и:
„Ход ит е децо!“ а са свих стран а раја дол ет еше анђ ел и у јат им а, пад ај ућ и му
крај ног у, слетај ућ и му на руке и рамена. Било је ту чудноват их мал их анђел а.
Једн и су лич ил и на беле птице, друг и на уцветале гране воћак а, трећ и на про
лећне нем ирне облаке. Сви су са нес трп љењем очек ив ал и да чуј у заш то их је
Гос под звао.
– Данас ћемо ићи на Врбиц у у Плаву Врбин у Дол ин у, рече им он, али прво
чек ајте да вас свечано оденем.
Онд а Гос под поглед а благо анђел а што му је стајао на дес ном рамен у, па га
упита:
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– Как во си ти одело имао за Врбиц у, кад си био на зем љи!
– Имао сам црн кап ут ић са окрп љен им лактовима, и раш ивене санд але.
– Данас ћеш имат и венац и пâс од јутарњих звезда, а на ногама ћеш нос ит и
санд але од седефа, извађеног из рајс ких шкољк и, рече Гос под.
– А у чем у си ти на Врбиц у ишао? упита он анђел а крај својих ног у.
– Ја нис ам ник ад а ни био на Врбиц и, мам а није имал а у шта да ме обу че.
Вирио сам само кроз прозор кад је поворк а прол азил а поред наше куће, одго
вори туж но мал и анђео.
– Дан ас ћеш ићи у прв им редов им а. Бићеш огрн ут сунчев ом свет лош ћу,
а на ногама ћеш имат и санд але од плаве небес ке свиле, чу се Гос подов глас.
– А ти? обрат и се он потом анђелу на својој дес ној руц и.
– Ја сам три год ине ишао бос на Врбиц у у хаљин иц и од подераног цица, јави
се крил ат и мал ишан.
– Данас ћеш имат и хаљин у и обућу од месечеве светлости, заповед и Господ.
И тако је редом оден уо све анђеле, а најлепше оне који на зем љи нис у има
ли шта да обук у за Врбиц у. Потом им рече да оду у врт где су рас ла нек а жута
мирис на звонца и да свак и одбере по једно. Анђел и пос лушаше и жуто небес ко
цвеће, чим су га изабрал и, поче да звон и јас ним као сребро глас овим а. Онд а
позва свеце и заповед и им да воде раздрагане анђеле у Плаву Врбин у Дол ин у.
Гос под је са свог бреж уљк а пос мат рао дуг о лит иј у пред којом су пев ал и
свец и у сјајн им одеж дама. Свет и Петар је имао на глави блис таву крун у и ишао
пред свима. За њим је арх анђел Мих аи ло нос ио ват рен мач, а громовн ик Или
ја, опасан муњама, ишао пок рај светог Николе. Хорови анђел а чувара или су са
стране, обу чен и у јутарњу светлост. Најз ад су ступ але беск рајне поворке ма
лих анђела, који су још као деца дош ли на небо. Нек и су корачал и полако држећи
се за руке, друг и су лебдел и ваздухом као златне и беле птице.
Кад су стигли у Плаву Врбин у Дол ин у свец и су својим свештен ичк им гла
совима читал и мол ит ве, а анђел и се разлетел и кроз дол ин у берућ и врбу. И та
ко је то у рај у било чудновато, штогод су више анђел и брал и пруће, оно је све
више рас ло: где одаберу јед ан прут, никн у одмах друга два; гдегод погазе тра
ву, одмах ниче нов а много зелен ија. Зато је, кад су најм лађи становн иц и неба
отиш ли из Плаве Врбине Дол ине, она бил а још лепша него кад су у њу ушли.
*
Врат ивш и се са Врбице, анђел и су зат ек ли Гос под а где још сед и на бре
жуљк у и смеш и се задовољно. Они му тада простреше постељу од врбовог грања
и успаваше га својом пес мом.
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Бог стада Волос

П

ошао уочи Уск рс а чич а-Пера са својом женом Јагодом у тор да вид и које
ће јагње зак лат и за празник. Так ав је обичај влад ао у њиховом селу, да се
за Уск рс кољ е јагњ е, па нис у ни они хтел и да изос тан у, иако су бил и сиром а
шни и нис у имал и много јагањаца. Видећ и их да иду јагњад су умиљато заблеја
ла мек им и вес ел им гласовим а, а овце, које су биле старије и знале чуднов ате
људс ке обичаје, сузним блејањем су се стале нешто договарат и.
– Зак лаћемо Бек ана, рече баба Јагод а кад већ мора да буде.
– Не дам Бек ан а, упад е чич а-Пера, њега највише вол и мој унук; него мо
жемо Црнк у.
– Не дам, богам и, Црнк у, готово љут ито одговори баба-Јагод а, њу највише
вол и моја унук а.
Тако се баба-Јагод а и чича-Пера умало не пос вађаше, јер којегод би јагње
предлож ило једно, друго је казало да је то јагње љубимац понеког унучета – а
унуч ића су имал и петоро, баш као и јагањаца.
– Да имамо пара, могао би куп ит и јагње код кога у селу, кад није живело у
кућ и лакше се закоље, примет и баба-Јагод а.
– И то је истина, пот врд и чича, али нема се.
У разг ов ор у так о њих двој е прођ у пок рај тор а у њив у лаг ано, стар ачк и.
Јаг ањц и прот урише румене њуш ке кроз ограду, глед ај ућ и за њима радознало.
Нек и се чак пропеше на задње ноге, нас лањ ај ућ и глав у на пруће ограде, само
да би боље видел и. Сиг урно им се много свиђал а чича-Перина бел а кош уља и
шарене чарапе, и жута марама на баба-Јагод иној глави. Мож да су их смат рал и
за как вог цара и цариц у или за виша бића, јер су им њих двоје најчешће доносил и
мек иње и пуштал и их на ливаду да се играју.
– Добро је, отиш ли су, као да одахн у стара овц а Белк а, баба свих пет оро
јагањаца, и леже крај плота.
И ован предводн ик се умири, опазивш и да су заш ли за њив у и нас тави да
преж ива, а лице му пос таде задовољно и сањал ачко као у људ и кад пуше.
– Чиме ћемо само дец у обрадоват и за празник, нас тави баба-Јагод а разго
вор кад су заш ли за њиву.
– Наћ и ће се штогод, одговори чича-Пера. Знаш како ми је лако на душ и...
Хтео је да каже да му је мило што неће зак лат и ниједно јагње, кад пред њих
иск рсе нек и човек сиромаш ног изглед а. Преко рамена је нос ио бело јагњеш це,
држећ и га за ноге.
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– Прод ао бих га јевт ино, обрат и им се човек и поглед а молећ иво. Треба ми
која пара за сут раш њи празник.
– Немамо ти, брате мој, ни ми, дочек а га чича-Пера; а лепо ти је јагњеш це,
нис ам скоро видео тако лепог јагњета. Поглед ај, баба, како су му умиљате очи
као у малог Јове.
А сиромаш ни човек скиде јагње с рамена и пус ти га на траву говорећ и:
– Па ето, ако немате нов ац а, узмите га онако, само ме прим ите да код вас
проведем празник.
Њих двоје прис тан у и пођу с њим кућ и терајућ и јагње пред собом. Баба-Ја
год а је у себи мис лил а: „Штета би било зак лат и га: бело је као груд ва бож ићњег
снега и паметно глед а као дете“. А чича-Пера се у себи радов ао: „Најлепше ће
ми бит и међу стадом. Неговаћу га као да се код мене ојагњило. А дец и ће баба
за Уск рс умес ит и пит у од зеља и сира и даће им шарен их јаја“.
Дошавши кући госта су посадил и на троножац за ниску сеоску трпезу и изне
ли што су у кући посно имал и: хлеба, лука и чорбу од пас уља. Чича га је запитк и
вао одак ле је дошао и има ли деца и унуч ића. А гост му је причао да је из другог
округа, преко неке вел ике воде, и да нема никог свог. За то време је баба-Јагода у
другом крају час тил а другог гос та: нас ул а му у зем љан у зделу мек иња измеша
них са сољу, нач упал а му младе траве и донел а воде. Унуч ић и се још нис у бил и
иск упил и: једно је чувало краву на ливад и, друго било са свињама, треће купило
суварке по шуми, а двоје најм лађих отиш ло са мајком да бере зеље.
Кад су дошавш и кућ и углед ал и бело ново јагње, свако је хтело да буде ње
гово. Везал и су му одмах око врата прапорац, зак ит ил и га селеном и одвел и у
тор да га упознају са остал им стадом.
– Не бих га сад зак лао ни продао нипошто на свет у, рече чича-Пера странц у,
опазивш и како су и унуч ић и одмах заволел и јагњеш це.
– Нек а вам донес е срећу, одгов ори прос то стран ац и замол и да прос тру
пос тељу, јер је уморан.
Баба-Јагод а спрем и чис ту пос тељу у новом вајат у крај липе, а пос ле мало и
укућан и легн у да спавају.
Чича-Пера је био уморан и како склоп и очи зас па, а како зас па усни да се
нал аз и са баба-Јаг од ом на некој прос траној лив ад и, на којој је рас ла вис ок а
трав а и пас ла безбројн а стад а овац а и крав а, и коз е уз ограду брс тиле лиш ће.
А на сред те ливаде, на каменом престолу седео њихов гост, само лепше обу чен:
огрн ут златн им рун има, са златном пал ицом у рук ама. У крилу је држ ао јагње,
а крај ног у су му лежале две вел ике беле овце. Кад му се чича-Пера и баба-Јагода
приближ ише, он их ослови:
– Ја сам Волос, бог стада. Преруш ио сам се јуче у сиромах а и однео по једно
јагње онима који воле и чувају своја стада. Јагње са моје ливаде донеће вам срећу.
Рано се проб уд ио чич а-Пера и пот рч ао у вајат своме гос ту, али њег а већ
није било, преко ноћи је отишао. Његове речи из сна су се међутим обистиниле:
за кратко време је чича-Пера стекао највеће и најлепше стадо у селу. А јагње које
му је Волос донео пос тало вел ик и ован предводн ик.
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Чобанче и лабуд

Б

ио нек и мал и сиром аш ан чобан ин који се само једном год иш ње обув ао,
свега једном јео пшен ичног хлеба, и само једном год иш ње пио млек а, кад
му се газди ојагњи овца љубим ица. Спавао је у кућ иц и од брвана, на пос тељи од
сена, а каш ик а и здел а из које је јео биле су од дрвета. Није мал и чобан ин Иван
ништа имао, али се њем у чинило да има много: веровао је да је сва планина, цело
небо, и језеро и шума и све што очима вид и његово. Душа је у њега бил а богата.
Чим би истерао стадо у паш њак, Иван би одл азио на обалу језера, које се
нал азило у план инс кој увал и и по коме је увек пловио јед ан вел ик и лабуд. Језе
ро је обично бив ало мирно и равно као оглед ало и Иван у се чин ило да јед ан
лабуд плови водом а нек и друг и рон и кроз воду. Кадгод би лабуд на језер у са
вио свој дуг и бел и врат, савио би и његов прат ил ац, лабуд под водом; кадгод би
горњи раш ирио крил а, раш ирио би их и доњи. Остал и су чобанч ић и знал и да
се то оглед а њихов лабуд у језеру, али Иван није могао у то да верује, мис лио је
да под језером рон и нек и друг и лабуд из доњег света. Мис лио је да су борови
који су се оглед ал и у вод и нек и сас вим друг и борови.
– Кад а бих ја био лабуд, заг њурио бих се под воду, да вид им како је доле, да
ли је збиља тако лепо, мис лило је чобанче.
И кад се лаб уд по некол ико дан а не би на језер у јавио, Иван је мис лио да
сиг урно шета по доњем свет у и завидео му је. Мис лио је да тамо све мора бит и
обас јано зеленк ас том светлош ћу, као оно што се оглед ало у језеру, и да је небо
код њих, у том доњем свет у, онде где је код нас зем ља, и да дрвеће дуби на глави,
а кућ ице стоје нат раш ке.
Једног пролећног дана истера опет Иван стадо на паш у, па седе на камен
крај језера и заглед а се у воду. А у вод и се блис тало пролеће, баш као и у Ивано
вој план ин и. Облац и су се превртал и преко главе, по јел ама и боровима ницале
бледо-зелене свећ ице, а птице летеле кроз воду лако као кроз ваздух. Чак је и
неко чобанче слично Иван у седело на камен у. Кад, ето ти лабуда. Пловио је тихо,
право према Иван у.
– Иване, рекне му он, зашто увек сед иш тако сам крај воде? О чем у мис лиш?
– Мис лим како је на доњем свет у. Да ли би ми ти то знао рећ и?
– То је тајна, одговори лабуд, али ћу ти ја, кад будем доле одл азио, донет и
штогод по чем у ћеш знат и како је на доњем свет у.
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Да ли је лабуд збиља ишао тамо не знам, тек сут рад ан га нес тане и врат и се
пос ле пет дана, са зрном бисера у кљун у. Спус тивш и га Иван у на шак у рече:
– Као пшен ицом код нас, овим се хране птице на доњем свет у.
Иван је некол ико дана био миран, а онд а стаде мол ит и лабуд а да и њега по
веде собом, кад опет пође на доњи свет.
– Тамо нико одовуд не може да иде. И ја јед ва кришом прођем. На дну језе
ра има понор, којим оно отиче у подземн и свет, па се туд а пров учем; али дец а
туд а не мог у да прођу.
Иван стаде да плаче, а лабуд му рече:
– Не плач и, донећу ти са доњег света опет штогод лепо, само ако будем још
једном тамо ишао.
Лабуд а кроз некол ико дана поново нес таде, а кад се врат и донесе Иван у у
кљун у зрно злата.
– Ово је кап кише са доњега света, објас ни му.
Недељу дана Иван је био задовољан, али га опет поче морит и радозналост
како је тамо где лабуд тако често одл ази, па га стане поново мол ит и да га поведе
собом. Пош то га није могао собом повес ти, лабуд му и овога пута обећ а да ће
му с пута донет и как ав дар, и донесе му зрно сребра вел ико кол ико леш ник.
– То је шљунак по стазама на доњем свет у, рече лабуд, сад можеш знат и како
су реке блис таве.
Лабуд је мислио да ће се чобанче задовољити најзад, али је оно било све радо
знал ије и никако није давало мира своме пријатељу, те му он једном љутито рече:
– Још само једном ти мог у донет и дар из подземног света, али се више не
усуђуј да ме мол иш, јер ћу отић и и нећу се више врат ит и.
Чет врт и пут му донесе комад железа говорећ и:
– Од овога су саг рађене стене у доњем свет у. Сад знаш све и немој ме више
ништа питат и.
Превари се мал и Иван па и пет и пут замол и лабуд а да га собом поведе, али
је он само ћутао и туж но пловио по језеру, а једног лепог јут ра га нестаде и више
се ник ад не врат и.
Расп лак а се чобанче па се маш и руком у недра да извад и дарове што их је
добијало од лабуд а нек ад, кад се враћао са путовања, али у недрима нађе само
чет ири лепа кам ичк а.
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прича о мачку кмету

Б

аба Ката и стари мач ак Кмет бил и су сам и на овом свет у. Њихов а кућ а се
нал азил а иза пос ледњих кућа, на божјем пољу. Около су рас ли кук урузи и
пшеница, текао недалеко поток, какав се обично срета одмах иза градских кућа,
пун разних отп ад ак а јел а, крп а и харт ије. Људ и су смат рал и да тај поток није
нимало леп, али се мачк у Кмет у, вид ите, свиђао. Тамо је нал азио мож да по што
год да поједе, а покаткад се лети у њем у свакако и купао. Главно је: кадгод га баба
Ката не би наш ла под креветом, ни иза пећи, ни на пол ици, наш ла би га на потоку.
Живот Кметов није био богзна како угодан. Ни баба Ката није често имал а
шта да једе, па није имао ни он. А било му је жао да лови мишеве. Међут им, баба
Ката није могла да разу ме ту његову осетљивост и веровал а је да је лењ. Зато се
чес то жал ил а сусед има:
– Неће да макне репом. Друг и мачкови, вид им, лове мишеве, а он се укмет и,
па све чек а на готово. Не зна да јед ва хран им и себе, а камол и њега.
При том би га мало ударил а перуш ком и рек ла:
– Хајде, Кмете, дигн и се!
Ипак, не треба мис лит и да се баба Ката и Кмет нис у слагал и. Зим и је Кмет
лежећ и крај пећ и тихо прео, све док не успава баба Кат у; али би јој, видећ и је
забрин ут у, скоч ио на крило. А она је њем у, кад не би имал а дрва да пећ налож и,
правила постељу од свог старог кап ута, да му не би било зима; и увек кад би себи
куп ил а комад ић меса за ручак, отсек ла би прво за Кмета парченце. Празником
и недељом пол азећ и у шетњу, вод ил а је и њега собом и разговарал а:
– Богам и ће, Кмете, кук урузи бит и добри ове год ине; имаћемо дос та проје
и качамак а.
Кмет би тад а унак рст прошао кроз суседов у њив у, као да је хтео да извид и
да ли је збиља тако.
Пред зим у је с њим дел ил а своје бриге:
– Ех, Кмете, Кмете, биће ове год ине страш на хладноћ а. Вид им то по сво
јим колен има, севају ми. Не знам шта ћемо нас двоје без дрва.
Он би онд а стао да скаче по соби, не би ли је развесел ио, и тако је сирот ица
заборав љал а мало на своје невоље.
Ишао је так о њих ов жив от увек исто, кад једне ноћ и умре баба Кат а, а
Кмет остаде сам, сас вим сам.
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Некол ико дана је још лутао туж но по кући, траж ио је сирот у пог урен у жен у
која је ту некад живел а, чекао да се врат и, али, разу ме се, она се није враћал а.
Дош ли су нек и сас вим друг и људ и: двоје деце, жена, и човек, али како нис у
познавал и Кмета понашал и су се према њем у као према уљезу. Љут ито су га те
рал и, кад би их мол ио да једе, и зат варал и му врата исп ред нос а, кад би хтео да
уђе да се огреје.
Деца су међу собом говорил а:
– Како је стар и мршав! Сиг урно је нек и дивљи мачак. Гледај како кези зубе!
Кмет није разу мев ао баш свак у дечј у реч, али је по израз у њихових лиц а
видео шта мис ле и било му је много теш ко. Зато је кроз некол ико дана одлутао у
свет, оставивш и за увек кућу на пољан и, где је тако спокојно живео уз баба Кат у.
Лутао је тако улицама као и свак и стари просјак без куће и кућишта, и куцао
на врата, где му се чин ило да живе добри људ и. Али су жене одмеривш и га од
главе до пете љут ито говориле:
– Как ва је ово стара скитн ица! Да је ваљао, остао би код свог газде.
А и деца су га се свугде бојал а, као и она што су дош ла у баба Кат ин у кућу,
јер није више био млад ни леп. Био је сав прљав, грозничаво светлих очију и репа
спуш теног до зем ље. Узалуд је пок ушав ао да им се свид и, да се мази око њих;
беж ал а су чим га виде.
– Ево опет оног туђег мачк а, говорил а су у страх у, сад ће нас огрепс ти.
Како је тад а било јадном прос јак у Кмет у можете и сам и пом ис лит и. Није
се могао више уздржават и и гласно је јау као идућ и улицом. Усто га је глад мори
ла и од зиме се већ почео мрзнут и. Срећом, трећег дана, сус ретне свог старог
познан ик а, мачк а Риса, и он га упут и у кућ иц у на углу, рек авш и му:
– Тамо живи нек и старац без игде икога, а у кућу му је много мишева. Мож да
ће те прим ит и.
Кмет зак уца на врата старчеве куће, па онд а поче глас но мау к ат и и врата се
отворе. На њима се појави разбарушен старац, умотан у бунду.
– Аха, узвикн у он, опет нек и стари лол а! Хајде да вид имо уме ли да хвата
мишеве.
Зат им пус ти Кмета унут ра претећ и му прс том:
– Ако не умеднеш да ловиш мишеве, нема ништа од гостоп римства. Можеш
ићи одак ле си дошао.
Јадн и Кмет покорно саже глав у, био му је зах вал ан што га је на цич и при
мио у кућу, мад а ни код старца није било много топ ло, јер је био тврд ица и ште
део дрва. Кмет се над ао да ће му старац дат и прво коју кап млек а или комад ић
слан ине, да се опорави; али стари тврд ица не би дао ни човек у а камол и мачк у,
и на Кметове очи доврш и вечеру, не пруж ивш и му ни залогај.
Пос ле вечере, старац оде да спав а а и Кмет, како је био изгладнео и умо
ран, смес та зас па, пош то је појео само парче хлеба које се случ ајно било ско
трљ ало до њега. Око поноћ и зач у својим опрезним мачећ им ухом да око њега
мишев и играј у. Трж е се, стад е мис лит и шта да рад и: Ако их не буд е хват ао,
старац ће га отерат и, а бил о му је тако жао сир от их мал их жив от ињ а. Осим
тога, осећао је и вел ик у глад, те није могао да их глед а а да не падне у иск ушење
и не пот рч и за којим. Али га они стан у мол ит и:
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– Немој нас дират и, добри старче Кмете, пус ти нас да живимо. У тврд ич и
ном орман у има млек а и слан ине; ми ћемо ти пок азат и једна тајна врата, па уђи
у орман и најед и се.
Давно нико није с Кметом тако пријатељс ки говорио и он се разгал и, па
се, као да им је друг, ухват и у коло с њима и нас таве игру.
Утом бан у у собу тврд ица, па кад виде како се мачак весел и заједно с мише
вима, удари га штапом говорећ и:
– С мишевима коло вод иш, је ли, ленштино! Одмах да се вучеш напоље!
Рекавши ово изг ура га у зим у и затвори за њим врата. Кмет се тако опет нађе
сам и глад ан, као и друг и стари прос јац и, и нас тави да лута од врата до врата.
Неко га наг рд и, неко га удари ногом, неко га, кад се кришом увуче у кућу, ухват и
за врат, па кроз прозор избац и напоље. Мож да је и умро тако од зиме и глад и,
а мож да је његово туж но мау к ање чул а как ва добра девојч ица, па га прим ил а да
се више не пот уца.
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Градови под земљом

Б

ил а је нек а мал а, сас вим мал а буба, у зеленоц рном оклоп у, са шест хит рих
ног у и главом као чиод а. Лич ил а је обл иком на как ву мај уш ну корњ ач у и
бојом свог а оклоп а на јел енк а. Имен а јој нико у шум и није знао, звал и су је
прос то: Мал а Буба. Њен а кућ а је бил а пукот ин а у буковој жил и а врт зелен и
бусен траве пред бук вом.
Живел а је тако Мал а Буба, пил а рос у и грицк ал а биље, и пред вече шетал а
кроз трав у нек им скривен им стаз ам а, само њој познат им. Иако је тако ситна
бил а, могла је брзо да пешач и као как ав мрав скау т. Оби ш ла је шум у унак рст:
спуш тал а се безброј пута до реке, одл азил а до вел иког храс та, прел азил а пут
који је ишао крај шуме, улазил а у суседн у ливаду и пел а се чак до врх а свакога
дрвета. Имал а је неодољиву жељу да све вид и и чује, да проп ут ује целу окол ин у.
Једног дана, Мал а Буба се сунчал а на буковој жил и, кад ето ти мрава нато
вареног белом мрвом, ваљд а комад ићем проје који је из пас тирове торбе испао.
Како је брзо ишао, уморио се, па седе под бук ву да се одмори.
– Где си ти тако далеко био? упита га Мал а Буба.
– Траж ио сам својој дец и вечеру, одговори мрав. Она још не изл азе сама на
површ ин у зем ље.
– Ја ћу ти помоћ и да им вечеру понесеш, јер вид им да си уморан, пон уд и се
Мал а Буба. Ја иначе вол им да ход ам.
Тако пођу заједно мравовој кућ и, она је нос ил а на леђим а мрвиц у, а он је
ишао пок рај ње. Кроз час ход а стигн у до неке куле од зем ље по којој су милел и
мрави нат ов арен и мрв ам а и сламк ам а. Они су улазил и кроз пукот ине у уну
траш њост куле и брзо изл азил и, као да нис у одмах могли да погоде врата свога
стана. И мрав путник заустави се пред једном пукотином те мравље куће и позва
Малу Бубу да му дође у походе који пут. Објас ни јој да има само да уђе кроз ту
пукот ин у и да се спуш та степен иц ам а и ходн иц им а једно два мет ра у дубин у
зем ље и да ће тамо наи ћ и на његов стан.
Мал а Буба, разу ме се, није дуго чек ал а већ је одмах сут рад ан пош ла у похо
де мраву. Бил а је радознал а како се живи у подземном мрав љем двору. Добро је
упамт ил а пукот ин у кроз коју је мрав ушао, па се и она кроз њу провук ла. Исти
на, мрави који су милел и по кул и са чуђењем су је глед ал и; али како она није
дирал а њих, нис у ни они њој ништа на жао учин ил и.
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У ходн ик у где се одмах потом наш ла Мал а Буба било је много мрачно, сре
ћа је те бубе и под зем љом виде, па се нек ако снаш ла. Ходн ик је вод ио у дубин у
зем ље, а свуд око њег а су бил и подз емн и мрав љи станов и. У њим а се вид ел и
мрави-бебе повијен и у беле пелене, а понегде су уморно леж ал и стари мрави.
Кад је Мал а Буба прис пел а пред кућу мрава који ју је позвао у гос те, затек ла га
је на проз ор у, како је нес трп љив о очек ује. Он јој је одм ах пок аз ао цео град,
одвео је до подрума, где се чува храна, зат им јој је показао куће где су становал и
мрављи гости и пријатељи. То су бил и нек и црвић и и бубе које су врло пријатно
мирисале и тиме весел иле мраве. Зат им је гош ћу пос луж ио нек им лис тић има и
медом и пон уд ио је да мало седне на зем љан у клуп у пред кућом. Исп ричао јој
је још да се у његовом граду спрема рат са суседн им мрав љим градом. А пос ле,
кад је већ хтел а да пође кућ и, пон уд ио се да је исп рат и до изл аза.
– Не, хвал а, рек ла је Мал а Буба, мог у и сама, запамт ил а сам пут.
И тако је пош ла сам а, али је, разу ме се, залутал а, јер је у мрав љем дворц у
било много изу к рш тан их ходн ик а и степен иц а. И умес то да удари лево нави
ше, пош ла је пос ле првог раск рш ћа дес но и наш ла се сама у зем љи. Тамо више
није било широк их путев а ни ходн ик а, те се с теш ком муком пробијал а кроз
уске пукот ине. И као за пакост никога није било да прође, ни глис те, ни црва,
ни как ве друге бубе, који би јој могли пок азат и пут до шуме.
Ишла је тако, ишла, кад наједном зач ује да неко у зем љи рије и коп а. Она
крете на ту стран у и нађе се у широком новом граду пространих улица. На улазу
је чувал а страж у једна крт ица, а мало даље пет друг их је прокопавало нек и про
стран ходн ик. Углед авш и Малу Бубу, оне све дот рче и стан у је зап итк иват и:
– Шта се рад и тамо на зем љи? Има ли ове год ине дос та пужева и корњача?
То је наша најом иљен ија храна.
Мала Буба им је драговољно одговарала на питања, док су јој оне показивале
свој град. Она није ни слут ил а да може бит и тако уређен их градова под зем љом,
са тако широк им улиц ама и ходн иц има. Они су се гранал и звездас то од сваке
кртичје куће, одлазећи далеко негде у зем љу. Кроз отворена врата на кућама Мала
Буба опази унут ра пос теље зас трте сувом травом и маховином, коју крт ице до
носе са зем љине површине. Просто се није могла нагледати лепоте око себе.
Кад су јој пок азале све знамен итос ти свога град а, једна крт ица рече:
– Сад а ми морамо опет на пос ао, треба да спојимо тунелом свој град и по
норн иц у што крај њега прот иче, а теби ћемо пок азат и којим ћеш се путем нај
брже врат ит и на зем љу.
Зат им су је извеле у главн и ходн ик који је вод ио до површ ине зем ље, вра
тиле се на посао, а она је нас тавил а пут.
Али како је нес таш на и радознал а бил а, није хтел а да се држ и главног ход
ник а, него је скрен ул а у мањи споредн и и опет залутал а. Пробијај ућ и се кроз
зем љу једно пол а час а зач у да у близин и хуч и вод а и убрзо наи ђе на предео ка
мена и шљунк а. И што је више ишла на ту стран у, хук је све силн ији бивао, као
хук реке што је тек ла горе кроз шум у. У том час у кроз пукот ин у камења паде на
њу кап љица воде и окупа је, зат им још једна, па за њом читава киша.
Мала Буба се уплаши да се не удави и склони се иза камења, у удубљење пуно
пес ка. Кад из пес ка изрон и црв и поздрави је:
682

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Проза за децу објављена у периодичним публикацијама ________

– Откуда ти, становнице шуме, у нашем подземном свет у? Шта траж иш овде?
Мал а Буба му исп рича све по реду и рече да би ипак пре него што се врат и
на зем љу желел а да вид и понорн иц у. Црв је онд а одведе до пукот ине одак ле је
могла да пос мат ра спокојно, а да је вод а не дох ват и. И њој се учин и да вид и ве
лик и кристалн и дворац, пун златн их и сребрн их становн ика. А црв видећ и како
се диви објас ни јој:
– Понекад се пред вече пробије зрак сунца до наше реке и она онда постане
светла као ваше земаљске реке. У њој се онда лудо рази г рају водене змије и рибе,
док се опет сунце не сак рије и не нас тане мрак.
Још су мало поразговарал и, а зат им црв исп рат и Малу Бубу донек ле и по
каза јој пут до зем ље. Овога пута она се пос тара да иде право како јој је црв ка
зао, јер се већ бил а поп лаш ил а да зау век не остане под зем љом. Срећом, ускоро
углед а кроз руп у између камењ а дневн у свет лост и идућ и прем а њој нађе се
опет у шум и.
И сад сваком прича своје чудновате дож ив љаје.
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Врт Добре Виле

П

ре мног о год ин а, жив ел а је Добра Вил а у својој царев ин и, крај неког је
зер а. Она је од свих вил а бил а најл епш а и најм оћн иј а. Могла је свак ог
свог непос луш ног под ан ик а у час у да прет вори у камен, у цвет, у звер, али је
то ретко чин ил а. Волел а је много више да им праш та него да каж њав а, и зат о
су је сви волел и. Кад би који од њен их под ан ик а био болес тан, одм ах је слал а
виле из своје свите да га нег уј у а нек и пут је и сам а ишла с њим а. Кад а би тре
бало да падне киш а у њеној царев ин и, сам а је лет ел а под облаке да је донес е;
и кад би требало да сине сунце, сам а је одл азил а том вел иком гос под ар у свих
звез да, да га зам ол и да сврат и мал о у њен у цар ев ин у. Њој ник о ниј е ниш та
могао одбит и.
Јед ино ју је мрзео суседн и цар Зли Вилењак. Кадгод је могао штогод да јој
нап акос ти, он је то без милос ти чин ио. Кад би благ и ветар јуж њак с пролећ а
пошао у њен у царевин у, Зли Вилењак би га силом зауставио у својој зем љи, само
да би у царевини Добре Виле што дуже остао мраз. Кад би громови пош ли с неба
на зем љу, увек их је навраћао да погоде кога у њеном царству. Ако би как ва мал а
вил а залутал а случајно у његов у зем љу, он би одмах заповед ио својим под ан и
цима да је ухвате и баце у тамн иц у. Нароч ито је вребао оне виле и вилењаке, за
које је знао да их царица највише вол и. Само они су се добро чувал и да не дођу
у његову близин у.
Највећа љубим иц а Добре Виле бил а је лепот иц а Руменк а, њена сес трич и
на. Али кол ико лепа, тол ико је и поносита бил а. Млад и вилењац и су смел и само
изд алек а да јој се диве, иако су је мног и тол ико волел и, да би се радо њоме оже
нил и. Она је ишла увек у друш тву Добре Вил е. Са сиром ас им а који су од ње
траж ил и как ву милост опход ил а се благо и радо је одл азил а да бди крај постеље
болес них вил а и њихове деце.
Друг и вел ик и љубимац царич ин био је вилењак Светлан, њен глас ник. Он
је увек прат ио цариц у кад је одл азил а у походе Сунц у. Он јед ин и, међу свима у
њеном царс тву, могао је да дође близу Сунца и да не сагори и да га глед а у очи и
да не ослеп и. Зато га је он јед ин и и дочек ивао кад је дол азило у царевин у Добре
Виле и исп раћао га увек до саме гран ице и одл азио му у походе.
Много је волел а Добра Вил а и малог вилењ ак а Сиротан а. Довел а га је на
двор, кад му је умрл а мајка. Сиротан је био врло несташан мал и вилењак. Пузао
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се увек на дрвеће, пент рао се уз високе стене. Без икак вих лес твиц а пењ ао се
на кров двора. Добра Вил а чес то се због тога љут ил а на њега, плашећ и се да не
пог ине, али му је ипак све праштал а, јер га је волел а.
Царица је уживал а да се воза по језеру, на месеч ин и. Узимал а је собом своју
рођак у Руменк у и вилењак Брод ар их је по целу ноћ возио. Час су ишли поред
зелен их обал а, час зас тајал и нас ред језера, глед ај ућ и у месец. И Брод ара је ца
риц а волел а, он је умео тако тихо да гон и чам ац, да се чин ило да га не терај у
вес ла, него прос то да га месеч ина својим зрац има вуче.
Тако су се једном воз ил е цариц а и Руменк а до самог краја јез ера, чак до
царс тва Злог Вилењак а. Бил а је ноћ и над але су се да их он неће спазит и. Али је
он случајно био омркн уо у лову и преноћ ио са својом свитом баш у шум и до је
зера. Зли Вилењак им, разу ме се, није могао ништа на жао учин ит и, јер су биле
у свом царс тву; и да је могао није хтео, јер се одмах заљубио у Руменк у. Зато је
већ сут рад ан са вел иком свитом пошао у царевин у Добре Виле да прос и њен у
љубим иц у. Свит и је строго заповед ио да се лепо опход и са под ан иц има цари
чин им, јер је хтео пошто пото да Руменк а прис тане да се уда за њега.
Кад се кроз царевин у проч уло да је Зли Вилењак пошао да прос и Руменк у,
зав лад ао је вел ик и страх и жалост. Страховал и су шта ће бит и, ако она не при
стане да се уда за њега, а ни сам и нис у желел и да пристане. На царич ином двору
је још већа узбуна и страх био. Руменк а је, чим је чул а зашто Зли Вилењак дол а
зи, казал а цариц и да не жел и ни да га вид и а камол и да се уда за њега, и отиш ла
је да се шета по шум и. Али ма кол ико да је знал а шта чек а њен у царевин у због
овога, Добра Вил а је одобрил а пос тупак своје љубим ице; разм иш љал а је само
како да то каже Злом Вилењак у а да га не увред и много.
Видећ и га кроз некол ико час ак а где улази у дворан у, устал а је мало са свог
прес тол а, иако то царице ник ад не чине и замол ил а га да седне с дес не стране
њеног прес тол а.
– Твој глас ник, царе, јавио ми је заш то дол азиш, рек ла му је она, али Ру
менк а је врло млад а и неће се удават и још десет год ина.
Зли Вилењак, се овоме није над ао и зато, мад а је ран ије хтео да се пок аже
добар и благ, викн у претећ и:
– Или ће одмах поћ и са мном или објав љујем рат твојој држ ави.
– Ја сам ти казал а њен у и своју одлук у, одговори понос ито Добра Вил а, а ти
чин и што знаш.
Рекавши ово царица устаде с престола, да би му показала да нема с њим више
ништа да говори, а он, сав гневан, викн у своју свит у и као муња излете на дворца
претећ и ратом.
И тако је и било. Зли Вилењ ак још истог дан а упаде с војс ком у царевин у
Добре Виле. Собом је вод ио град, муње и громове. Свак и вилењак је, сем тога,
имао у недрима по десет отровн их змија и бацао их на неп ријатеља. Кад а је ца
рич ина војс ка ово видел а, обу зео ју је ужас. Разу мел а је да се са так вим неп ри
јатељем не може дуго борит и. Зато је пос лал а глас нике пред Добру Вилу моле
ћи је да их све прет вори у дрв ље и камење, јер је сто пута боље да вечно остан у
тако него да их Зли Вилењак униш ти громовима и отрује змијама. Добра Вил а
пок уш а да охрабри свој у војс ку. Позва упомоћ вет ар сев ерац, запов ед и свом
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језеру да се изл ије из обал а, али све то није ниш та помогло. Зли Вилењак је све
јаче над ирао са својом војс ком и још мало је требало, па да опкол и дворац.
Тада Добра Вил а горко зап лака, па позва своје љубимце: Руменк у, Бродара,
Сиротана и Светлана, па их упита:
– Вол ите ли да паднете у руке Злог Вилењак а или да вас прет ворим зау век
у биљке?
– Чин и што знаш, само нас њем у не дај, одговорише они кроз сузе.
– Руменк а, најлепша моја љубим ице, буд и краљица цвећа, рече царица спу
штајућ и јој рук у на раме.
И одмах се из виле створи дивна црвена руж а, прва у свет у.
А царица зат им заг рл и Сиротана па рече:
– Буд и вечно млад а зелена биљк а и пуж и се уз дрвеће и стење, као што си и
за живота чин ио.
И обави се око камена зелен брш љан, први брш љан у свет у.
– Буд и бел и воден и цвет, рече тад а царица Брод ару, тако ћеш увек пловит и
језером као и досад а.
И створи се на језеру бел и лок вањ, први лок вањ на свет у, па зап лови водом
као мал и чамац.
Најзад се царица окрете свом глас ник у па рече:
– Буд и цвет који ће вечно глед ат и у сунце, твоје су очи навик ле на његов у
светлост.
И постаде сунцокрет, први сунцокрет на свет у, и окрете одмах своје вел ико
жуто око према сунц у.
А Зли је Вилењак све ближе дол азио двору, те Добра Вил а изађе међу своју,
војс ку па рече:
– Буд ите дрв ље и камење и у свом зачараном сну сећајте се своје царице.
Рек авш и ово она се унес е међу облаке, где мож да још и дан ас жив и; Зли
Вил ењ ак нем ај ућ и више с киме да рат ује врат и се у свој у зем љу; а негде дале
ко крај језера остаде Врт Добре Виле, и у њем у прва руж а, сунцок рет, брш љан
и лок вањ.
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на тргу у шу ми

У

,понедељак је обично бивао трж ни дан у шуми званој Лисине. Са свих стра,на
се згрн у птице и звериње, да штогод на трг у размене. Птице дај у перје за
зрна или плодове, мед вед и доносе јагоде или цвеће и мењају их за мед. Новаца,
разу ме се, у шум и нема па мора да се трг ује на овај нач ин.
Бил о је у шум и Лис ин ам а и нек ол ик о сталн их трг ов ин а. Вев ер иц а Хи
трица је држ ал а трговин у са орас има и леш ниц има, у некој бук ви пуној дуп љи.
Птиц ам а је прод ав ал а очиш ћене а вев ерице су их купов ал е обично у љус ци.
Крај ње је имал а дућ ан Свил ен а Буба. Она је дав ал а белу и жућк ас ту свилу у
замен у за дудов лист. Код ње су најчеш ће навраћале свраке, јер су вел ике каћ и
перке и воле да се одев ај у свилом. Нас прам њих био је чит ав низ прод авн иц а
које су припад але лис иц ама. Овај део трга звао се Лис ине, па је по томе и цел а
шум а добил а име. Оне су се бавил е разнов рс ном трговином. Неке су држ ал е
лек ов ит о биљ е, код нек их се могла куп ит и птич иј а и кок ош иј а јај а, нек е су
као адвок ат и дав ал е сав ет е и за то добијал е што им треба за јело. Мало даљ е
је пчел а Бег ун иц а прод ав ал а мед, то јест дав ал а га у замен у за цвеће и слатке
плодове. Она је реш ил а да трг ује медом кад је видел а да и људ и то раде. Зато је
са свој им ројем поб егла од газ де, нап ус тил а кош ниц у и дош ла да жив и у ду
пљи стар ог храс та. Бил о је ту и друг их прод авн иц а, а најл епш а је ипак бил а
трг ов ин а Бел ог Мед вед а. Он је одавн о са сев ер а залут ао у шум у Лис ин е.
Прич ао је да му је под стар ост бил о мног о хладно да жив и у вечном снег у и
леду, па се зат о спус тио на југ. Бел и Мед вед је трг ов ао јел енс ким рог ов им а.
Донео их је собом још кад је дош ао са севера. Мож да их је усп ут купов ао, мо
жда је нек ад и на сев ер у њим а трг ов ао, не зна се. Бил о је ту раз нов рс них је
ленс ких крун а: разг ран ат их као кленов о млад о дрв о, обичн их као рог ов и у
овнов а, сличн их приморс ком бујном биљу, рач вас тих као људс ка шак а, широ
ких као леп ез е. Бил о их је златн их и са среб рн ас тим прел ив им а и пот амне
лих од времен а. Околн и сељ ац и су узим ал и код њег а ове рог ов е, да би њим а
украс ил и своје куће и да би могли да се пох вал е да су их сам и у лов у добил и.
За њих су Белом Мед веду донос ил и хран у и друго што му треба за живот: по
нек и му садеље од јеловине пол иц у, понек и сто и стол ице, понек и набере суве
маховине за пос тељу.
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Тек ао је тако живот у Лис инама мирно, кад се једног понедељн ик а нач ин и
читава узбуна. На трг се слегло много звериња и птиц а. На све се стране чуло
погађање. Нек и мал и медо је нуд ио Бег ун иц и:
– Узмите ову кит у сунцок рета, а дајте ми сат мед а.
– Не може, мал и, читав сат; ако хоћеш трећ ин у, па да се погод имо.
Хит рица је вик ал а пред својом прод авн ицом:
– Ево млад их леш ник а, ево крупн их орах а!
Код Свилене Бубе је нек а сврак а бирал а свилу:
– Дајте ми ово бело повес мо, не свид и ми се жуто. Сут ра је због сврак а, па
хоћу да се нак ит им лепше од остал их.
Нек а лис иц а је дав ал а леков ит е трав е стар ој мед вед иц и, чија дец а су се
прејел а мед а па пок варил а желуд ац, друга је саветовал а јазавца како да пок ра
де кук уруз из амбара а да га сељак не вид и.
Тада се баш пред трговином Белог Мед веда нач ин и цел а гуж ва. На врат има
је стајао кнез јеленâ и вик ао:
– Одм ах каз уј ко ти је дао ове јел енс ке рогов е? Они су бил и крун а кнез а
јел енâ у шум и Златорог у, мога најбољег пријатељ а, кога је пре некол ико дан а
нес тал о у кланц им а. Сиг урно га је нек о опљачк ао и пос ле бац ио низ стен у.
И сиг урно си ти то учин ио. Зато си и побегао са севера овамо што си се сиг урно
прос лавио као неп ријатељ јелена, па сад мис лиш исто и овде да нас тавиш.
А Бел и Мед вед се стаде зак лињат и:
– Ни видео нис ам твога пријатељ а. Ја сам пош тен стари мед вед, то ће сви
моји сусед и пот врд ит и. Ни на северу нисам ниједног јелена убио; ове сам рого
ве куповао и добијао на пок лон од ловаца. Имао сам и збирк у шкољк и, али сам
је тамо оставио. А ову крун у кнеза из шуме Златорога сам добио од Вук а Зубо
ње; нисам ни слут ио да је припад ал а твоме пријатељу. Казао ми је да ју је нашао
обешен у о јеловој гран и.
Тад а околно звериње повик а:
– Бел и Мед вед је поштен мед вед, ник ад а није никога напао. А рогове твога
пријатељ а добио је од Вук а Зубоње, како ти је и рек ао. Зато треба одмах наћ и
тога крволок а и протерат и га из наше шуме. Јуче смо га видел и опет кад је но
сио на леђима чобан иново јагње, а пре два дана је јурио за наш им зеком Кол а
рем, који прод аје саон ице и кол а у суседном проп ланк у.
Кнез јеленâ тад а рече:
– Треба га казнит и за његова безакоњ а. Ја ћу под ић и чет у јелена у потеру,
и суд ићемо му, ако га нађемо.
И зек а Кол ар се јави:
– И ја ћу дић и чет у зечева да га траж и. Ми смо истина слабији од њега, али
ћемо бар помоћ и да се пронађе.
Бег ун ица се умеша:
– Ја одмах одох са својим ројем да га гон им. Ако га нађемо, сас ућемо му све
своје жаоке у крв, па му неће више пас ти на ум да дира мирне путн ике и ста
новн ике наше шуме.
Рек авш и то она одм ах са свој им ројем пођ е у пот ер у, а за њим а крен у и
остал и. Лис ица Адвок ат ица их све пред пол азак посаветова:
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– Само буд ите опрезни. Усп ут немојте ништа говорит и и тихо газите, да се
корац и не чују.
Тако се трг исп разни, јер сви одоше да трагај у за Вуком Зубоњом. Али су
целог дана до пред вече узалуд трагал и, спуш тал и се у јаруге, зав лач ил и у јаме,
ник ако да га прон ађу. Већ су бил и изг убил и наду и хтел и да се врат е, кад га
опази Бег ун ица са својим ројем. Ишао је неком мрачном јаругом, свак и час се
обзирућ и, јер му савест није бил а чис та, бојао се да га когод не гон и. Ни слут ио
није да се гон иоц и мог у спус тит и из ваздух а. Бег ун ица се тад а са својим ројем
спус ти у јаруг у и опкол и га. Он пок уша да беж и, али су пчеле биле много брже.
Онд а Вук Зубоња стаде мол ит и:
– Пус тите ме на миру, бар вама нисам ништа крив.
А пчеле све у глас зазује:
– Ти си убио кнеза јеленâ из шуме Златорога и мораш за то бит и каж њен.
Рек авш и то оне га стан у ујед ат и, тако да кроз некол ико час ак а није могао
више да иде, него је пао нас ред стазе онес веш ћен. У том час у се над јаругом за
чује топот јеленâ и Бег уница пош ље некол ико пчела да им јаве шта се догод ило и
да им покаже пут до дна јаруге. А кроз некол ико трен утака се и остал и гон иоц и
нађу крај онес веш ћеног вук а.
– Шта сад а са њим да рад имо? упита Бег ун ица кнеза јеленâ.
– Зас луж ио је да буде смрћу каж њен, али ћемо му овога пута опрос тит и.
Пренећемо га само у десет у шум у, док је још овако у нес вес ти. Неће се ваљд а
пос ле опет код нас враћат и.
– Да му опрос тимо, да му опрос тимо! пович у зечеви, који су бил и мило
стивог срца.
И остал и гон иоц и на то прис тан у, те га пренес у у десет у шум у и оставе у
некој јам и. Да ли се тамо пробуд ио не зна се, тек се у Лис ине није више враћао.
А Бел и Мед вед је и даље у миру трговао.
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породица крекре

Ж

ивел и су у сеоској реци жабац Кре-Кре и његова жена Кре-Ке-Ке. Имал и су
пуно немирне, зеленкасте деце, која су сва личила једно на друго. Родитељи
су их јед ва распознавал и, и, за време ручка кад би хтел и да се увере да ли су им сва
деца на окуп у морал и су да их броје. Ипак, нек их знакова било је по којима су их
дел ил и једно од другог: најстарија ћерка је имала најбуљавије очи, најм лађи син је
имао вел ик и трбуш чић, друга ћерка је бил а врло краката, трећа имал а жућкасте
пеге по леђима, четврта се одл иковала прешироким устима. Нису им дак ле жапч и
ћи бил и обдарени нарочитом лепотом, али су се свиђал и ипак својим родитељима.
Дању, по жези, пород ица је живел а у виру, међу камењем, у сплет у обалске
траве. А вечером је излазила на обалу и отпочињала свој концерат. Кад би њихов
сусед, сељак, прошао туда с рада кући, застао би да слуша, тако је слатко певала та
жабља породица. Тада би стари жабац Кре-Кре кришом гурнуо своју жену и рекао:
– Певај још глас није, вид иш да нас сусед слуша.
После свршеног концерта деца су играла амиџајца, ускакала из затрке у воду,
трудећ и се да што већ и клобук нач ине кад бућн у. Понек ад су се хватал а у коло
и нес таш но скак ал а око жапца и жабе. И само кад би изд алек а углед ал а как вог
прож дрљивог патк а или роду, посак ривал а би се у траву и под камење.
Сељак, сусед жабље пород ице говорио је често својој жени, слушајућ и њин у
вечерњу пес му и глед ајућ и их како бућк ају по вод и:
– Благо овим наш им жапц има, ник ак ва их брига не мори.
Али се сељак варао, имал и су и Кре-Кре и његова жена Кре-Кре-Ке својих
брига. Мале жапце је чес то болео желуд ац, јер су јурил и гол ишави и гутал и где
шта стигн у. Поред тога се у пород иц и Кре-Кре веч ито стрепело од змија, род а,
патк и, којих је било пуно у окол ини. Чим би се које жапче задржало и не би дош ло
на време кућ и, Кре-Кре-Ке је бриж но хук ал а:
– Да га није змија прог утал а!
Срећом се то није збиља догађало, кроз који трен утак би зак ас нел и жабац
дос как утао, прес коч ио из зат рке старог жапца и бућн уо у воду.
Али једном се опас но разболео најм лађи син, трбушас ти жапч ић и ћерк а
која је имала преширока уста. По цео дан су врискал и од болова. Мати им је дава
ла да гутају горк у траву, трљала им желудац, грејала га топ лим каменчићима, али
није помагало. Онд а се стари Кре-Ке упут и жабљем лек ару, жапц у Квак-Квак,
који је становао на самом извору реке.
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Крен уо је рано ујут ру да би умак ао неп ријатељима. Али је патак већ шетао
по виру. Видело се да је глад ан, јер је свак и час гњурао кљун под воду. Кре-Кре
пок уш а да га заобиђ е, али га пат ак углед а и брз о као мот орн и чам ац пој ури
прем а жапц у. Срећом блес ну кроз воду нек а рибиц а, те пат ак онд а пој ури за
њом, и Кре-Кре срећно мин у кроз вир.
Пливао је тако, пливао, као да је на как вој утакм иц и, кад се наједном трже:
усред реке је страж арил а вел ик а змија и гут ал а штогод јој прође близ у уста.
Својим очима је Кре-Кре видео кад је прог утала некол ико риба и две жабе. Он се
онд а поче ногама и рук ама тол ико праћак ат и, да зам ут и воду, истера испод ка
мена и из рупа све радознале становн ике воде, збун и трен утно и змију, па кроз
ту забун у побеже даље.
А већ је ту био и извор. Стари доктор Квак-Квак седео је на плавој плоч и и
сунчао се. Кре-Кре му приђе и рече:
– Шта да рад им, уважен и докторе Квак-Квак? двоје жапч ића ми се разболе
ло од желуца; прејело се, нема сумње.
А Квак-Квак, који је своје савете давао само у стиховима, рече:
Кре-Кре-Кре!
Нек а дневно само две
Жапче мухе поједе.
Стари жабац који је знао да му деца воле много да једу, бојаж љиво упита тада:
– Па док ле тако да не једу!
А лек ар заповед и:
Кре-Кре-Кре!
Нек а тако само пос те,
Док не дођем ја у гос те.
Најзад бриж ни стари жабац упита:
– А да ли их смем гол ишаве пуштат и из собе?
Квак-Квак разм ис ли па рече:
Кре-Кре-Кре!
Обуц и им лис ке две.
Кад желуд ац жапце бол и,
тад не смеју ићи гол и.
Зах вал и се Кре-Кре, и пође кућ и. Па како је био задовољ ан, прохте му се
мало шетње ван реке, по путањи. Међут им, тек што је искоч ио, љуто се пок аја.
Путањом је шетал а род а у својим жут им чизмама. Бил а је само на некол ико ко
рак а исп ред њега. Да је само још једном скоч ио или бућн уо у воду, она би га
примет ил а и прог утал а. Овако он се брзо скуп и, под ави глав у и ноге, ућута се,
те је личио на какав зеленкаст камен на стази. И рода, сва замиш љена, и не опази
га, већ прође даље стазом, јед ино му својом чизмом стаде на леђа. Кре-Кре осети
ужасан бол, али не хте да пус ти гласа, јер би се тако изд ао, и пропао. Тек кад се
род а изг уби, он се врат и у воду и отп лови кућ и, што је брже могао.
И за све време, док су дец а бил а слаба и леж ал а у пос тељи, забав љао их је
причајућ и им ове своје дож ив љаје.
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оз ао се једном нек и мал и анђ ео у бел ом облак у. Прв и пут тад а био је из
иш ао у шетњу по шир оком неб у. Дот ле ник ако није изл аз ио из рај а. Ни
су му бил а пот ребн а вес ла да тера свој небес ки чам ац, вет ар га је тих о гон ио
сад там о сад овам о. Усп ут је анђ ео срет ао и друг е облак е у кој им а су као у
чамц им а сед ел и анђел и и воз ил и се. Бил о је тих о летњ е вече, и сви су пол ако
пев уш ил и.
Наједном чује како га неко зове. Окрене се и вид и где за њим у црном обла
ку јури нек и ђавол ак.
– Побегао сам и ја мало да се провозам по небу. Код нас је страш на врућ ина.
Хајдемо тамо где има мање чамаца, можемо брже пловит и, рече он анђелу.
Анђео га пос луша. Било му је жао да се јадн ик сам воз а, јер обично друг и
анђ ел и нис у хтел и да се друже са ђав ол им а. Плов ил и су неко време ћут ећ и
Анђелов бел и чамац је пловио мирно, док се ђаволов наг ињао сад на једн у, сад
на друг у стран у, јер се он у њем у вртео као чиг ра.
Тад а у небо исп лови месец и зас таде мало да разм ис ли куд а да удари. Ђаво
лак тад а предлож и анђелу:
– Хајде да вид имо ко ће пре стић и до мес ец а. Ако ти први стигнеш, при
знаћу ти да си бољи.
Рек авш и то ђавол ак је снаж но завес лао рук ама, али му није вредело: облак
је ишао пол ако као да плови по смол и. А анђелов бел и чамац је наједном сам од
себе пошао брже; од најт ишег леп ршања паперја на анђеловим крилц има кре
тао се као од замах а вел ик их јед ара, и тако први стигне на мет у.
То је ђаволк у било криво, и одмах је хтео да се освет и. По томе се и разл и
кују они од анђел а, што су тако пакос ни. Прутом који је држ ао у руц и избоцк а
кришом, да анђео не опази, облак у коме се овај возио. Тако је анђеловог белог
чамца пол ако нес тајало, топ ио се, јер је кроз те пукот ине стал а да пад а киша, и
изненађен и анђео се нашао на једном мајуш ном окрајк у, прамен у магле. И по
што му крил а нис у бил а још довољно вел ик а, да би могао слободно да лебд и ва
здухом, ухват ио се за киш не нит и као за ужад и спус тио се на зем љу.
Ђав ол ак је мис лио да се анђео неће више отуд ни врат ит и и рад ов ао се.
Али се анђео ухват ио за месечеве зраке и опет се пос ле некол ико часак а нашао
на небу, где му је поветарац дог нао нови бел и чамац.
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Утом се на неб у дигла бура, и бел и анђелс ки чамц и су јед ва ишли а црн и
ђаволков ник ако није могао од вет ра да крене с мес та. Спазивш и га у невољи
мал и анђео привеже његов чамац за свој и врат и га нат раг његовој кућ и.
– Још те не признајем да си бољи, рече му ђавол ак при рас танк у. Морамо се
још једном оглед ат и.
Друг и пут су се наш ли пос ле сто год ина, у пролеће у неком врт у на зем љи.
Анђео се био спус тио на зем љу да вид и да ли деца мирно спавају, и пош то их је
успавао једно стот ин у, сео је у врт неке девојч ице, на месеч ин у. Кад тамо сед и
и ђавол ак. Само сад није мал и, него прави стари ђаво. Анђео га је јед ва познао.
– Шта си ти рад ио на зем љи? упита га анђео.
– Учио сам дец у да буду непос луш на, одговори он и седе ближе анђелу.
Ћутао је тако некол ико часак а, па рече:
– Хајде да подел имо врт на пол а, па да вид имо у чијој ће половин и цвеће
брже рас ти. Ако твоје прво порас те, признаћу ти да си бољи.
Анђео прис тане и свак и се упут и у свој крај врта. Ђаво је глед ао да завара
очи анђелу и онд а је стао рук ама да вуче из зем ље струкове цвећ а, да би брже
рас ли. Али како их је вук ао, полом ио је све крун ице, и поч упао стабљике из ко
рена. А анђео је само пом иловао цветове идућ и стазом и рас ли су као из воде.
И, зат им, кад виде шта је са ђаволовим цвећем било, сас тави благо руком пок и
дане крун ице, и врат и стабљике у зем љу, и цвеће опет оживи.
– Не признајем ти још да си бољи; још једном се морамо оглед ат и, рече му
ђаво и љут ито оде.
Прош ло је пос ле тога дуго, дуго времена, али се на анђеловом лиц у светлела
младост, као да нис у прош ле стот ине год ина. То је зато што ник ад није ниш та
зло ни пом ис лио. А ђаво је пос тао још старији, свак и грех је урезао по бору на
његовом лиц у. Срел и су се негде на раскрш ћу неба и пак ла. Анђео је под крилом
носио своја добра дел а да их пок аже Господу, а ђаво у црној торби своје грехове
да их покаже Господару Свих Ђавол а, што су чин ил и свак их сто год ина.
– Шта си рад ио за ово време, док се нис мо видел и? упита ђаво анђел а.
– Чув ао сам душ у деце од грех а, бдио сам крај болес ник а, нос ио сам наду
где сумњају, радост где плач у. Помагао сам цвећу да рас те, вод и да тече, сунц у
да сија...
А ђаво га нес трп љиво прек иде:
– А ја сам наговарао људе на грех, сејао сумњу и болест; помагао муњама и
громовима и поп лавама; сметао биљу да расте, вод и да тече, сунц у да сија. И још
много грехова сам учин ио којима нема имена.
– Ипак сам ја учин ио више добра него ти зла, рече анђео смешећ и се:
– Ако буде тако признаћу ти да си бољи, рече ђаво љут ито. Хајде да бројимо.
Бројал и су тако, бројал и, прво ђаво своје грехове, и прош ло је год ин у дана.
Зат им је анђео стао бројат и своја добра дел а и прош ло још две год ине дана, јер
је имао двап ут више добрих дел а него ђаво грехова.
Зач уд и се стари ђаво, јер је мислио да добро не може превазићи зло, па рече:
– Е, сад ти морам признат и да си бољи.
Зат им љут ито пок уп и своје грехе у торбу и нас тави пут, који је пре три го
дине прек ин уо. А и анђео оде певушећ и пред Гос под а.
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едео је једном Господ на благом јесењем сунц у и смешио се задовољно. Тога
дана су сва деца случајно бил а добра. Ниједно није мам у слагало, ниједно
украло шећер из орм ан а, ниједно се није побило са малом сес тром и брат ом.
А то ретко бива, и сама ће деца признат и. И баш је Гос под пошао да се мало по
рају прошета, кад у пос ледњем час у опази доле на зем љи, где се нек и муш карч ић
провлач и испод плота у туђи воћњак да краде јабуке.
– И тај ће непос луш ни да пок вари овако леп дан, рече Гос под. Где ли му је
анђео чувар, кад се он у крађу спрема.
Па се Гос под осврте око себе и опази старца Стрибога, чувара вет рова.
– Брзо нек а у оном врт у духне ветар, рече му и пок аза у врт, у који је дечко
хтео да се увуче. Треба опомен ут и оног непос луш ка да не краде. Треба ветар
добро да га изуд ара, па ће се врат ит и.
Стрибог истог часа посла ветар и пресрете дечака који се био упутио јабуци.
Прос то му није дао да кроч и ни ока да отвори. Дете трен утно зас тане а и ветар
зас тане, оно пође а и ветар поново размахне крил има. Дете пок уша да заобиђе,
али му се вет рина ухват и за ноге и руке и не да му.
– Ово је нек и знак божји, пом ис ли оно и врат и се.
И како се оно врат и, вет ра нес тане.
Дуго се дечак сећао овога и како би му рук а пош ла да узме што туђе, тргао
би се. Читавих месец дана није узео ни коцке шећера са стол а, ни јабуке која би
му се сама скот рљал а из туђег врта пред ноге.
Али кад је мало заборавио догађај у врт у, опет му се почел а јав љат и његова
стара мапа. Његов анђео чувар је туж ио јавно једног вечера Гос поду:
– Дете чиј у си ми душ у поверио врло лако заборав ља. Твоје опомене. Не
знам шта с њим да рад им?
– Обаспи га сновима који душ у лече. Дај му свак у ноћ да сања небеске врто
ве и пес ме рајс ких птица.
– Чин ио сам тако, али је опет јуче пог реш ило, одговори анђео суморно.
– Онд а му под ај да у сну чује како плач у анђел и чувари неваљале деце, што
она неће да их слушају.
– И то сам већ некол ико пута чин ио па не вред и, опет одговори анђео.
Зам ис ли се Гос под па ће рећ и:
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– Морамо спас ти његов у душ у, јер ко у дет ињс тву почне крађом, заврш и у
старос ти вел ик им недел има. Мораћу сам чеш ће поглед ат и у његову кућу и дво
риште, да вид им шта рад и, па да га опоменем.
И тако се свако вече и јут ро и подне Господ наг ињао над кућу тог детета, да
вид и шта рад и, и ослуш кивао његове мис ли, у страх у да се не спрема на как во
зло. И познаде једном да се дете спрема да украде кајмак из суседног млек ара.
Зато зовн у Громовн ик а Илију и рече му:
– Нек а киша, муње и громови буду спремн и, па кад оно дете хтедне да кра
де и пође према суседовом млек ару, спус ти их око њега, само пази добро да му
штогод не буде.
Громовн ик пос луш а, и чим вид е да се дет е упут ил о кришом у сус ед ов о
двориш те, пос ла пљус ак и удари громом у дрво крај кога је требало да прође.
Оно уплашено зас таде, а у истом час у прес тадоше и киша и громови. Охрабрен
мал и лопов пође опет ближе млек ару, а и киша и громови исто тако. Он се сет и
онд а догађаја с вет ром и да га то Бог опом иње, па пос тиђен побеже кућ и.
Пос ле некол ико месец и његов анђео чувар радос но је јавио Гос поду:
– Дете чију си ми душ у поверио рас те сад невино као цвет. Нема више злих
мис ли ни жеља. Сиг урно ће дочек ат и срећн у старост и умрет и као праведн ик.
А Гос под рече:
– Најдраж и су ми они праведн иц и, који су нек ад имал и зле мис ли и жеље,
па их мојом и твојом помоћу побед ил и. Пок уш ај да из душе тог детета ишч у
паш и пос ледњу кап љу зла и ист реш свак у сенк у. Нек а буде чис та као роса.
Прош ло је од тога дана пуно год ина. Од детета је пос тао млад ић а од мла
дића човек. Био је добар и живео чес тит им животом. Али у душ и му је случајно
бил а остал а мал а кап љиц а зла, те једног вечера наб уја у њем у и нат ера га да
опет пожел и туђе, да пође у крађу.
Гос под се много ожалос ти па брзо позва Огњен у Марију и рече јој:
– Вид иш ли оног што хита кроз поље? Пош ао је у сус едно село да украде
коња. Спус ти се на зем љу и огњем му преп реч и пут.
Огњена Марија пос луша и запал и сена између којих је човек морао проћ и.
Он уздх рта од страх а и застаде. У истом час у сена се угасише, као да никад нис у
ни горел а. Али жеђ за крађом бил а је тол ико чов ек а обу з ел а, те одм ах, како
углед а да је ват ра прес тал а, пође даље. Огњена Марија запал и онд а шум у у коју
је био ушао. Све је око њега горело, само се њега пламен није дот иц ао. Човек
тад а зас таде и шума се у истом час у угас и и лиш ће опет пос таде зелено као да
није ни горело.
Познаде човек у томе знак и гнев божји, па се пос тиђен трчећ и врат и кућ и,
сак ри се у подрум и не изађе из њега читавих недељу дана, јер му се чин ило да
цео свет зна шта је хтео да учин и, и како га је Бог спреч ио.
Али о томе нико ништа није знао. Пламен којим је шума и сено горело, ви
део је само он, као што је ран ије само он осет ио ветар и киш у и громове. Бог
опом иње греш нике, али их не срамот и јавно пред друг има, док легод има наде
да ће се поп равит и.
А чов ек се пос ле трећег иск ушењ а сас вим поп рав ио, и умро, најз ад као
праведн ик, и нико живи на зем љи није знао кроз как ва је иск ушења прол азио.
695

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

уну ка трговца лу та ка

С

ве лутке што их је правио стари Рус Лав лич иле су на његову унук у. Кад се
мал а Тања заи г ра, старац седне крај ње посмат рајућ и како јој се плава коса
прел ива на сунц у. Онд а златас том бојом нац рта лутк и, коју је тога дана нап ра
вио, око чел а исте коврџ ице као у Тање. Зат им пос мат ра унук ине танке узд иг
нуте обрве, па исте так ве нац рта и лутк и. Нас лик а јој бојиц ам а и црвена уста
као у девојч ице, исти мал и прћав нос и отворено плаве очи. Онд а је обу че у ша
рен у хаљин у кој у јој је својим старачк им рук ам а сам саш ио, јер је Тањ а бил а
још врло мал а и није умел а да шије, а маме није имал а. Она и отац су јој умрл и,
јер су се много муч ил и, као и сви људ и који немају крова, ни увек хлеба.
Тако је Тања живела сама са дедом и мис лила је да свака девојчица има само
деду. Он јој од туге није могао да прича о род итељима, желећ и да Тања буде ве
сел а као и остал а дец а. Глед ај ућ и свога деду како прави лутке, она је мис лил а
да се он то игра. Није знал а да их прави, да би њу хран ио. Само се чуд ил а где
увек нестан у, чим их деда доврш и. Не прође ни дан два, па се изг убе из прозора,
где су обично стојале глед ајућ и на улиц у.
– Где су моје лутке? питал а је тад а Тања деду кроз плач.
– Сиг урно су нес таш нице опет отвориле прозор па побегле, одговарао је
он. Али немој да плачеш, друге ћу ти нап равит и.
И дед а би збиљ а опет сео за бел и чамов сто, изв ад ио из џепов а платно и
циц што их је у граду куп ио, па почео да кроји нове. Кроз два-три часа изл азиле
су оне из њег ов их старачк их прс тиј у гол иш ав е као беб е, бел е глав е на којој
још није било ни кос е, ни очиј у, ни уста. Тад а би дед а изв ад ио бојице и четке
из фијоке и глед ај ућ и у унук у нац ртао новим лутк ама нас мејано лице као у ње,
кад се игра. И пош то би се девојч иц а мало с њима пои г рал а, став љао их у про
зор лицем према улиц и, говорећ и:
– Нек а ту стоје и мало глед ај у како свет прол ази. Не бој се, неће побећ и,
добро сам их зат ворио.
А кад нек а мам а зак уц а на врат а њихов е собе, желећ и да куп и нов у лутк у
за своју ћерк у, деда је морао да изиђе напоље, на улиц у, да се с њом погод и, како
Тања не би чул а. И пос ле кришом, кад она зас пи или се заи г ра, увијао је брзо у
харт иј у и однос ио у кућу девојч ице за кој у је куп љена.
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– Заш то лутке увек беже од нас, дед ице? Заш то ми не нап равиш једн у која
ће увек остат и са мном? питал а је Тања катк ад деду.
– Нап равићу ти, Тања, само буд и добра, немој да ми сметаш, одговарао је
он, нас тав љајућ и да шије рук у или ног у нове лутке.
Деда-Лав се збиља зарицао увек у себи да ће једном својој унуц и нап равит и
лутк у већу него она, али зат реба за Тању млек а или хлеба, дође газда да траж и
кириј у, проц епе се Тањ ине ципел е, нас тане зим а па треба дрв а, и дед а буд е
приморан да прода играчк у коју је спрем ио за своју унук у. Понекад се тако деси
да их прод а све, да ни једна не остане у прозору, и тад а, да би умирио расп лак а
ну дев ојч иц у, дед а-Лав је узме за рук у и пов ед е у дечји парк који се нал аз ио
близ у њихове куће. Тамо су све девојч ице и њихове маме познавале дед а-Лава
и Тању. Кад би њих двоје наи ш ли, мајке су говориле дец и:
– Пет, ено иде дед а-Лав са својом унуком. Вид ите како је леп а, иста ваша
лутк а.
А дец а се смеш ил а пријатељс ки на Тању и она на њих, јер није знал а да су
лутке из њиховог прозора побегле баш тој дец и.
Али једног дана и Тања је добил а вел ик у дивн у лутк у, која није ник ад од ње
побегла. Стојала је и у прозору каткад, али јој ни на ум није пало да беж и од Тање.
Бил а јој је врло верна. Добил а ју је једне јесен и, кад се разболел а, кад је по чи
таве дане леж ал а у ват ри и буновно говорил а:
– Побегоше све лутке из прозора! Не дај, дед ице, не дај да беже! Задрж и
бар једн у за мене. Добро је зат вори.
Дед а-Лав је седео крај њене пос теље и плак ао, иако је био тако стар човек.
Бојао се да Тањица неће оздравит и, јер је због назеба имал а страш но запаљење
плућа. И тако пун стрепње почео је дед а-Лав да прави лутк у за своју унук у. Гла
ву јој је нап равио од руж ич ас те свиле, образи су јој бил и зајап урен и као код
Тање, и осмех је имал а њен. Кад би девојч иц а случ ајно отворил а очи, пок ази
вао јој је лутк ин у хаљин у од плавог сомота, шеш ир украшен бел им цветовима,
мал и сунцобран од чипке, ципел ице од беле коже. Али она у бун илу није ништа
видел а, ничем у се није радовал а.
И оног дан а баш кад је дед а-Лав дов рш ио лутк у, кад јој је на глав у ставио
шеш ир, и закопчао златн им дугм ић има хаљин у, Тања је опет ведро, без бун ил а,
отворил а очи и зад ив љено узвикн ул а:
– Како је лепа, дед ице, та лутка! Морамо је добро чуват и, да нам не побегне.
А дед а је сав срећан рек ао:
– Не бој се, она је добра, увек ће остат и с нама. Ево, играј се.
Како је дед а-Лав рек ао, тако је било. Ту лутк у није прод авао ни у најтеж им
часовима, кад није имао чиме да куп и млек а за Тању. Чин ило му се да јој је она
донел а оздрав љење. Увек кад је ишао с Тањом у шетњу, ишла је и она с њима, јер
се девојч иц а бојал а да је остави сам у код куће. А свет их је с див љењем пос ма
трао говорећ и:
– Исте су као да су две сес тре. То је најлепша лутк а што ју је икад дед а-Лав
нап равио.
А старац је то слушао и задовољно се смеш ио, водећ и своју унук у за рук у.
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,далекој шум и Зеч ији где је пос тао први зец на свет у било је свих врс та зе
,чев а. Живел и су тамо хит ри пешац и огрн ут и жућк ас то-зелен им дол ам а
ма, као снег бел и мирн и зеч ић и чије су румене очи лич ил е на очи голубов а,
спорт ис ти који су по цео дан волел и да прес кач у преко јаруга. Било је у Зеч ији
и старих, скромн их зечева занатлија који су шил и бунде за цео њихов народ, и
вредн их домаћ ина баш тована који су гајил и зеље и куп ус, прод авал и га и тако
хран ил и своју пород иц у и себе. И сви су бил и мирољубиви и весел и.
Али се једне год ине дигн у вуц и, из суседне план ине и освоје њихову зем љу
Зеч иј у. Бил а је то страш на војс ка, у мрком оделу, ват рен их очиј у, наор уж ан а
оштрим зубима. Пред њом је ишао цар свих вукова Крволок. Тако за тил и час
покоре уплашен и и изненађен и зеч ији народ. И како га покоре, повиче из свег
грл а цар Крволок.
– Овамо, зечеви, да чујете моју заповест. Овамо и ви шћућурен и у трави, и
ви скривен и у пећ инама и ви по жбуновима и јаругама.
Тако је цар викн уо, али јадн и зеч ић и нис у смел и одмах да се појаве. Онд а
он заш крипа зубима, да се у читавој шум и чуло и још глас није их позва:
– Ако се не иск уп ите око мене, док врана не прелет и с гране на гран у, те
шко вама: моја војс ка ће вас раст ргн ут и на комаде.
Чувш и ово зеч ић и се поизвлаче из својих склон ишта и падн у му пред ноге.
А Крволок рече:
– Вас стот ин у треба да ме служ и, да свак и дан осване и омркне чек ај ућ и
пред мојом пећ ином заповес ти.
И онд а изабра стот ин у најлепш их зечева рек авш и им:
– Чим чујете мој у заповест, морате је одмах изврш ит и, пре него што лист
са гране падне на зем љу.
Тако су отпочел и страш ни дан и за сироте зечеве. Крволок је позвао одне
куд лис ице и узео их за шпиј уне, да му дос тав љај у шта покорен и народ о њем у
гов ори и шта рад и. Дов ео је и некол ико снаж них мед вед а који су имал и ду
жност да каж њавају непос луш не.
Кад би цар задремао, викн уо би:
– Овамо да ме успавате, пре него што вод а стигне од камена до камена.
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Онд а су зечеви морал и да га чеш кај у по ушима, гладе по леђима и реп у, да
би што брже зас пао.
Кад би пошао негде у плен, викн уо би:
– Овамо да ми наоштрите зубе, пре него што месец коракне три пута.
И они су морал и да му их тако брзо наоштре, глачајући их тврд им белуцима.
Кад би му се прохтело мало весеља, морал и су да приреде тркачке утакмице,
да скач у преко препона или да играју коло пред њим.
Како је рад ио цар, тако сва његова војс ка, и зечевима то досад и, па се реше
да дигн у устанак. Ноћу док су вукови спав ал и они су се догов арал и. Истина,
било је мал их плаш љивих зечева који су говорил и:
– Како можемо да се бун имо прот ив њих, кад су јач и од нас?
Али их је вођа храбрио:
– Они су јач и, али смо ми окретн ији и брж и. Треба само да се добро наору
жамо. Пешад ија ће се наоружати стрелама и праћкама, а скакачи коп љима. Брзо
на посао.
Месец као да је знао да им треба светлос ти, тих ноћ и је рано изл азио и дуго
сијао. А зеч ић и су се брзо спремал и. Од прућа, лике и трња правил и су стреле.
Једн и су савијал и пруће у лукове и везивал и га ликом, друг и су лутал и по шум и
и траж ил и вел ике трнов е, трећ и су траж ил и отровно биљ е за прем аз ив ањ е
стрел а, да би бил е што опас није. Снаж ниј и су дељ ал и коп ља од дренов ине.
Најм лађи траж ил и по пот ок у камењ е за праћке. А мало под аљ е пеш ад ија се
учил а да марш ира и скак ач и да прес кач у што шире потоке и што више жбуно
ве. Зечеви старц и, који нис у могли да се боре, шил и су чизме за војс ку. Тако су
рад ил и сваке ноћ и а кад су бил и готови јаве оној стот ин и зечева што је служ ил а
цара и онима што су служ ил и његову војс ку да отк аж у пос луш ност.
Не слутећ и ништа о овоме викн у опет једне ноћ и Крволок:
– Овамо да ме успавате!
Он викн у, али се зечеви не кретоше с мес та.
– Овамо да ме успавате пре него што ветар прелет и од јаруге до јаруге, по
нови он љут ито.
Али се они опет не пок ретоше с мес та.
И там ан Крв олок јурн у да их раст ргне, а из чес те осуше праћке на њега.
Пад ало му је камење по глави, по леђим а, није му дало ока отворит и. Збуњен
овим изненадн им нападом нагне да беж и, а за њим појуре скак ач и коп љан иц и.
У час у се у целој план ин и нап рави узбуна. Са свих страна су само летеле стре
ле, коп ља, камење из праћк и. Вукови, како нис у бил и наоруж ан и нич им више
него зубима, нис у ниш та могли прот ив зечева. Кад су хтел и бес но да појуре за
њима, они су им увек веш то умак ли, јер су бил и сто пута брж и; а чим би окре
нул и леђа, стизал и су их ударц и наоруж ане зечје војс ке.
И пос ле три дана и три ноћ и борбе зечеви су истерал и све вукове из своје
зем ље Зеч ије и сел и да се гос те и веселе. Зеке баш тов ан и су донос ил и читаве
прег рш ти зеља и посек ли сав куп ус из својих баш та, ниш та нис у за војс ку жа
лил и. Птице са гран а су им пев але, пот ок свирао, вет ар ударао у бубањ, те је
целе недеље коло играло а у њем у потс как ивал а раздрагана војс ка.
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ив ео јед ан сељ ак тол ико сир ом аш ан да није ник ад у својој кућ и имао
пшен ичног браш на ни пшен ичног хлеба.
У радне дане његова жена Смиља обично је мес ил а проју, а недељом поне
кад, да обрадује дец у, правил а качамак, ставивш и мало козјег млек а у пројино
браш но и дод авш и јаје, ако га Шарк а тог дана снесе.
Катк ад, кад не би имал а пос ла на њиви или лив ад и, правил а је кок ице од
тврдог и глатког кук урузног зрна, које се руменк ас то прел ивало. На огњиш ту
је тад а горео вел ик и пламен и над њим је Смиљ а окретал а сито пуно кук уру
зних зрн а. Она су као нем ирн а дец а искак ал а из сит а жел ећ и да побегн у куд
било, а дец а су радос но пљес кал а рук ам а. Пос ле мало па су се зрн а почел а да
расц ветавај у у беле мале цветове, које су дец а звал а кок иц ама. Цветови су ле
тел и по убогој соби, засипал и зем љом набијен и вод као пах уљице снега, пад ал и
у крило малој Руж и и у капе Иви и Пери. Понекад би по која кок ица ушла у лонац
обешен на зиду или се изм рс ил а у Руж иној кос и као бел а звез да, чем у се све
троје деце много смејало.
А кад би сво жито било искок ано, цел а пород ица би сел а да се гос ти. Деца
су шак ама зах ватал а из сита и за тил и час све позобал а. За те сироте мал ишане
није било укус није пос лас тице.
Живел а је тако скромно та пород ица са својом козом и својом коком Шар
ком, не жел ећ и већу срећу на том свет у од здрав ља и исуш ног ком ад а проје.
Међут им, Гос под пок атк ад изненад а промен и живот људ и: од богаташа нач ин и
убоге и од убог их богаташе, да би свет видео да је изнад свега Његова воља.
Једног дана прош ле јесен и, пош то је сељак обрао кук урузе, изабрао је не
кол ико клипова ситног боцк ас тог зрна и дао их жен и рек авш и:
– Ево, ово је за кок ице дец и. Осуш и на сунц у па ћемо једне недеље кок ат и
нова зрна.
Жена је пос лушал а, нан изал а клипове на врпц у и ставил а према сунц у под
стреју. А кад је дош ла трећа недеља узел а је три клипа, оком ил а их себи у кецељу
и пош ла да кок а.
Дотле је сељак налож ио ват ру у дворишту, јер је још било лепо време, и по
чел а је сиромаш кова јесења свечаност. Деца и отац су посед ал и на тронож нице
око ват ре и мат и је сас ул а прег ршт зрна у сито и наднел а га над пламен. Деца су
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нет рем ице глед ал а кад ће из сита искоч ит и прва кок ица а отац је сувим грањем
потс тицао ват ру.
Наједном, заш крипа кап ија у двориш ту и уђе непознат човек, па смешећ и
се подругљиво рече:
– Док друг и пек у хлеб од нове пшен ице, ви правите кок ице. Зар ми је то ка
ква храна!
Сељак зач уђено поглед а непознатог човек а и одговори му:
– Ми смо задовољн и са оним што нам је Бог дао. И кук урузно зрно је било
из зем ље као и пшен ично.
Жена је, међут им, и даље спокојно спуш тал а сито над пламен час га диза
ла, и већ су нес таш ни бел и цветови стал и да искач у и да пад ај у у крил а и капе
деце, а једно се откот рља чак до ноге непознатог гос та. Он се саже и узевш и га
на длан нас тави да иск ушава сељак а:
– Пчеле се само хране цвећем, а ти си тол ико сиром аш ан да и твоја дец а
морају да се њиме хране, не би ли се мало зал агал а.
Али сељак узе некол ико зрна у шак у, па одговори радос но:
– Вид иш ли, ова зрнца су из зем ље коју сам орао и копао и слађа су ми него
оне пос ластице на свет у. Ево, ово ситно, бел ичасто ми је скуп ље од зрна бисера;
и ово руменк ас то лепше од зрна злата.
Нас меја се зад ов ољно намерн ик, јер није био обич ан чов ек, нег о анђ ео
божји прерушен у путн ик а. Нас меја се задовољно и оде. А како он оде, из сита
стаде да иск аче умес то кок ица све само зрнев ље бисера и злата.
Нак уп и зач уђен и сељак пун у кап у и жена пун у кецељу, али дец а стан у не
задовољно плак ат и:
– Зашто више не искач у кок ице, него тај сјајн и песак?
И како она то рекоше, опет из сита поче да иск аче весело јато кок ица. Већ
се и ват ра била одавно угасила, и жена празно сито спустила на зем љу, а оне само
искач у и зас ип ај у двориш те и дец у и околне ствари као кад у прв и дан зиме
почне снег гус то да пад а. Дец а су нак уп ил а пуне корпе кок иц а и позвал а сва
кога ко је крај куће прошао да куп и.
Тако је из сита читавих недељу дана вејал а весел а војс ка кук урузних пах у
љиц а и сва се околн а сел а иск уп ил а да вид е чуд о. Сељ ак је искрено свакоме
причао шта се догод ило, и свакога обдарио са по једним зрном бисера или злата.
И сви су знал и да га је сам Бог наг рад ио због његове скромнос ти.
А кад је прво весеље и чуђење прош ло, сељак је благом које је добио куп ио
дос та зем ље и живео мирно и задовољно до краја свог живота.
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уш иц а учи први разред основне школе и мал а је као пиљак. Кад би имал а
руж ичасту хаљин у од сјајног сомота, опш ивен у тракама, и шеш ир од свиле,
лич ил а би на цвет. Кад би јој мама имал а времена свако јут ро да намеш та кос у
у увојке, лич ил а би на малу вилу.
Али Душ иц а је сличн а изгладнелој мац и озеблом прос јачет у, детет у које
служ и. Већ некол ико месец и она нос и нек у стару зелен у хаљин у, на рук авима
окрп љен у мрк им чет вороу глас тим крп иц ам а, и чес то дол ази у школу неоче
шљана. Где друга дец а у кос и носе свезан у трак у и шарен чешаљ, она је бел им
ком ад ићем платн а веже, да јој не пад а у очи. Где су код друге деце на хаљин и
ушивена крупна дугмад с црвеним тачкама, она има неко зарђало плех ано дугме
и две црне копче. Умес то појас а од коже, опас ује се дебел им канапом, и џеп на
њеној хаљин и сас вим је друге боје.
Првих дана у школ и учитељица је казал а:
– Свако дете мора имат и џеп на хаљин и и у њем у чис ту марам иц у за нос.
Тад а на Душ иц иној зел еној хаљин и није било џеп а и мам а јој га је увече
ушил а отцеп ивш и комад циц а од неке крпе. Зат им јој је дал а парче исп равног
прорешетаног платна, које је извад ила из рукава старе очеве кош уље и порубила
црвен им концем, рек авш и јој:
– Ево ти ова крп ица за нос. Добро је чувај, јер ти немам дат и друге, ако ову
изг убиш.
Душ иц а је задов ољно став ил а ком ад старог платн а у џеп и сел а да пише
проп ис. Али јој се од силног напора и назеба, као и код друге деце, убрзо под
носом појавиле кап љице и умало нис у пале на проп ис. Душ иц а се срећом од
мах сет ил а нове марам ице, али таман она мало уред и нос, а кроз некол ико тре
нутак а кап љице се опет јаве. То је, уосталом, мана свих дечјих нос ића.
За то време је Душ иц ина мама прал а у углу кух иње некол ико убруса и дру
гих ситн ица и, чувш и девојч иц у да свак и час шмркће, опомен ул а је.
– Не мораш код куће прљат и марам иц у. Можеш се убрис ат и и как вом хар
тијицом. Јер кад ту исп рљ аш, нем ам ти одм ах друге дат и, мораш чек ат и да је
оперем.
Душ иц а је пос луш ал а мам у и пос ле се до краја пис ањ а проп ис а брис ал а
харт ијиц ам а које је наш ла у торби. У себи је узг ред мис лил а, да би било врло
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доро да Бог није ни створио носеве дец и, или бар, кад их је створио, да је некако
при рођењу сваком детет у пок лон ио по хиљаду марам ица.
Так ве је бриге брин ул а Душ ица, а кад би се сет ил а парчета старог платна у
свом џеп у, обу зело би је задовољс тво. Неће морат и више на час у кришом да се
саг иње под клуп у, кад јој се испод носа појаве добро познате шаре, већ ће као и
друга дец а, која су и пре наредбе нос ил а марам ице, слободно свој нос на очи
глед свих улепшат и. Ни на ум јој није пад ало да се тај комад платна извађен из
очеве кош уље може не свидет и друг им девојч ицама.
Сут рад ан кад је учитељица ушла на час марам ице свих боја леп ршале су по
разреду. Било их је нових, које су још мирис але на штирак, с црвен им и жут им
нит им а, са слик ам а бумбара, пајац а и аутомобил а. Било их је мал их као да су
лучје и вел ик их као зас таве. Било их је од циц а, фланел а, свиле и платна. Али
кад је учитељица ушла у разред марам ице су побегле у џепове а она је казал а:
– Над ам се сад да ћете све имат и увек чис те носеве. Чим осет ите да вам не
што смета при дисању, бриш ите се. А сад на посао да рач унамо.
А рач ун, то зна свако дет е, изм ам љује румен на образ им а, суз е у очим а,
узд ахе а и мног и нос ић и узнем ире се од муке. Јер страш но је теш ко погод ит и
иде ли седам у тридесет без остатка. Учитељица је чул а како деца шапћу: „Седам
у тридесет... сед ам у тридесет?...“ И мало зат им је видел а како се марам ице, јед
на по једн а, изв лаче из џепов а. Мног и нос ић и су пос тал и црв ен и од трљ ањ а.
Испод мног их се појавиле шаре, Чуло се шмрк утање у целом разреду. Нароч и
то се чес то Душ ица машал а свога џепа и из њега изв лач ил а комад ић жућк ас те
харт ије, прит ис куј ућ и га уз нос. При том се бојаж љиво освртал а око себе, да
друга деца не примете как ва јој је марам ица. Неке се девојч ице, опазивш и чиме
се брише, стадоше смејат и, трудећ и се да сак рију лице од учитељице.
– Как ав је то смех? упита учитељица прил азећ и им.
Девојч ице се ућуташе. Ниједна се није усуђивал а да каже заш то су се сме
јале. Утом се опет чуло да Душ иц а шмркће. И тад а Олга, црна мал а лепот иц а,
одевена у хаљин у од црвеног сомота, рече:
– Смеш на нам је Душ иц ина марам ица. Она нема праву марам иц у, него нек у
жут у харт ију.
Пре него што је учитељиц а стигла ишта да одговори. Душ иц а је извад ил а
из џепа парче старог платна и, пок азавш и га, рек ла кроз сузе:
– Ево моје марам ице, али ми је мама казал а да је не исп рљам брзо, јер немам
друг у, па зато нисам њоме брисал а нос.
Некол ико девојч иц а је ударило у још већ и смех, а учитељиц а је прекорно
казал а:
– Срамота је што се смејете Душ иц и. Кад би њена мама имал а да јој да дру
гу марам иц у, она би јој сиг урно дал а. Треба да знат е да је њен а марам иц а од
старог платна, порубљена црвен им концем, лепша него све ваше на којима су
нас лик ан и аутомобил и и пајац и, и које су зат кане свилом. Њена мама се много
брин ула од чега да јој је направи, јер их нема као ваше маме наређаних на гомилу,
нит и има претек лих пара да их куп и. Боље би било, умес то што се смејете, да
јој пок лон ите ко ја своју, да не мора нос да брише харт ијом, плашећ и се да одвећ
брзо не исп рља крп иц у што јој је мама ставил а у џеп.
703

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Тако је учитељица казал а а мал а лепот ица Олга одмах је везал а у чвор своју
шарен у, пун у бумбара, марам иц у и добац ил а је Душ иц и с реч има:
– Узми, Душ ице, имам их код куће још јед анаест а ти имаш само једн у.
И са свих крајев а учион ице су зал еп рш ал е шарене зас тав ице и дол ет ел е
пред Душ иц у, која се збуњено смеш ил а, глед ај ућ и у учитељиц у. Она је, међу
тим, приш ла Душ иц и и казал а мило:
– Узми, то је сад твоје. Мам а ти се више не мора брин ут и шта да рад и кад
исп рљаш марам иц у, кој у ти је она спрем ил а. Другарице те воле, па су ти своје
пок лон иле.
Потом, да би прек ин ул а жагор у разреду, дод ал а је:
– А сад продуж ит и брзо рач унање, да вид им која ће бит и прва готова.
И опет се међу децом чуло шмрк утање и шапат: „Сед ам у тридесет... сед ам
у тридесет?...“
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очеле су јесење кише што пад ају од јут ра до мрак а. Кад ђак, идућ и журно
у школу, стане сред баре, вод а штрцне и уђе у ципелу нек им невид љивим
путем, нап равивш и унут ра читаво језеро. Кад дете случајно стане под стрех у,
вод а му јурне за врат и склизи чак до појаса. Мало вреде нове новцате ципеле и
кишобран и.
Ујут ру, пред школом, ђац и личе на огромне црне, модре и мрке печ урке,
јер их вел ик и кишобран и пок лопе тол ико, да им се испод њих виде само ноге.
Има, разу ме се, и так ве деце која их немај у, па се грче под туђим, те им вод а са
шипке цури право за врат. Нек а опет не добиј у гос топ римс тво, па трче из све
снаге од куће до школе, да не би сас вим прок ис ла.
То се свако јут ро дешав а и Зоран у. Киша лије, а он, пог нут, трч и и мис ли
на ону народн у прич у у којој је зец био тако хитар, да је могао прој урит и кроз
највећ и пљус ак а да му се ниједна длач иц а не оквас и. Тад а утрос труч и снаг у,
да би и он, као тај зец, неок вашен прошао од куће до школе. Али, наравно, ма
кол ико да је брз, није зец, и увек дође скроз мок ар. Са качкета му као из олук а,
цури киша а подеране ципеле су му тол ико пуне воде да личе на две штрцаљке.
Зато је Зоран желео да једном, кад порас те, пос тане тргов ац кишобран а.
Мис лио је, са уживањем, како ће у свакој руц и тад а нос ит и по јед ан. Узалуд ће
киша лукаво падати и с десна и с лева, он ће бити у сиг урном зак лон у. Понекад је
желео да продаје и гумене ципеле, ту мађионичарску обућу што су је многи њего
ви другови носил и и у којој се могло по највећ им барама газит и и да не пок васи.
Једног дана дође у Беог рад Зоранов ујк а из унут раш њос ти и, пол азећ и на
траг кућ и, даде му два динара, рек авш и:
– Пот рош и их како знаш: или куп и бомбоне или иди у биос коп.
– У биос коп ћу, радос но узвикн у Зоран, за ђаке је по два динара.
– Боље би било да их прич ув аш за харт иј у, умеш ал а се бриж но Зоранов а
мама.
Међут им, ујк а је замол и да му не бран и да пође куд је нау м ио и остави још
два динара да му она чува за харт ију.
Тако је Зоран поподне пош ао у биос коп. Мам а га је удес ил а што је бољ е
могла. Сама га је мало потш ишал а, опомен ул а га да уред и нокте, обук ла му чи
сту кош уљу и чарапе па га исп рат ил а до врата говорећ и:
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– Добро се тамо влад ај. Немој се гурат и. И ако киш а буде пад ал а кад а се
претс тава сврш и, ти причек ај да стане, јер знаш да су ти ципеле шуп ље и да си
без горњег кап ута.
Зоран је јед ва сас лушао мам ине реч и, бојећ и се само да не зак ас ни. Узалуд
се, међут им, плаш ио, био је тамо међу првима. Одмах иза њега, иза прег раде,
која је дел ил а дечја мес та од остал их, седел и су нек и стари људ и и свак и је у ру
ци чврс то држ ао кишобран, да га, при изл аз у, не би заборавио. Зат им је у ток у
претс таве, гос под ин који је седео иза њега обес ио свој кишобран на нас лон ње
говог сед иш та. Зоран је осет ио како га прит ис кује у леђа и стално је мис лио
шта би било, ако би га гос под ин случајно заборавио. Окрен уо се за време одмо
ра и видео где сопс твен ик кишобран а, сед старац у наоч арим а, дрем а и веро
ватно се не сећа да је ишта собом донео.
Тако се претс тава сврш ил а, а Зоран се бојаж љиво окрен уо да вид и да ли се
чич иц а сет ио свог кишобрана. И опази га где већ изл ази међу остал има, а ки
шобран му стоји обешен о нас лон Зорановог сед ишта.
У првом трен утк у срце Зоран у нес покојно залуп а. Сви су около мис лил и
да је кишобран његов, јер је био обешен на његовом сед ишту, и он га збиља узе.
Напољу се чуло да киша пљус ком лије и дечак пом ис ли да би добро било да га
до сут ра задрж и. Али одмах зат им увиде да ни на то нема права; да би се истина
он заш тит ио, само би стари гос под ин пок ис нуо. Сет и се и тога да сут рад ан не
би знао где да однесе нађен у ствар. И уплашено, да се већ није изг убио у гом и
ли, пот раж и очима старог гос под ина. Он се још пробијао ка изл аз у. Зоран до
бро познаде његове наочаре и проседу кос у, па пож ури да га стигне. Али много
другог света било је око старца, те ник ако није могао да му се приближ и. Ипак
у ходн ик у успе да дође до њега.
– Заборавил и сте свој кишобран, гос под ине, обрат и му се Зоран, а вид ите
как ав је пљусак напољу.
Старац зас таде, поглед а у своје руке као да не верује да га је заборавио, за
тим га узе од Зорана желећ и да се добро увери је ли збиља његов.
– Тако је, рече потом. Мој је, Али, чин и ми се, ти га немаш?
– Немам, али ништа, причек аћу док киша не стане, још је рано.
Старац поглед а паж љиво Зоранов пам учн и кап ут ић, његове раш ивене ци
пеле, избелел и качкет, па рече:
– Слушај, узми мој кишобран. Лако си обу чен па можеш назепсти ако будеш
овде стојао. Само ми рец и где стан ујеш, хоћу да ти сут ра пош љем свог унук а.
Жел им да се друж и с дечаком као што си ти.
Сут рад ан код Зорана је дошао старчев унук и донео му нове ципеле и мал и
дечји кишобран, а онај вел ик и пок лон ио је његовој мам и, како му је дед а казао.
Те ноћ и је Зоран сањ ао да умес то дрв ећ а из зем ље рас ту све сам и кишо
бран и, да умес то крова на школ и и околн им кућама стоје они, и да куч ић и ули
цом под њима иду.
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Медвед бежи од Циганина

П

ред Бож ић је почео Циган ин све строж ије да се пон аш а прем а свом ме
дведу Горш так у. Чим би мед вед пог реш но диг ао дес ну мес то лев е ноге,
или не би пои г рао како треба, он би га душ манс ки шибао бичем. По томе је
Горш так знао да ће се ускоро крен ут и на путов ање кроз сел а и градове, да ће
морат и играт и кад му се не игра и ваљ ат и се по зем љи кад му се не ваљ а и по
здрав љат и по војн ичк и, кад би најрад ије прош ао никог не поглед авш и, па ма
испао и неу чт ив. Сирот и мед а Горштак већ је био врло стар за све ове вештине,
већ су га ноге и леђа болел а и почеле му ниц ат и седе влас и на слепоочн иц ама.
Ни природ а његов а није бил а нек а цирк уз анс ка. Он би више волео да спав а у
својој пећ ин и, или да се слободно шета по план ин и. А зажелео се био и својих
старих пријатељ а: вук а, лије и зечев а. Зат о је увек пред как во веће пут ов ањ е
потајно желео да умакне са Циган иновог ланца.
Овог пута се Горш так у чин ило да ће му то збиља поћ и за руком. Није баш
тачно знао како ће бекс тво извес ти, али је тврдо веровао да ће Бож ић превес ти
у шум и. Мож да је зато са нароч итом стрп љивош ћу поднос ио Циган инове ба
тине и псовке, нап реж ућ и се из све снаге да му угод и.
Кад се Циган ин у учин ило да је мед вед а добро извежбао, пође с њим по се
лима и градовима, певајућ и пред сваком кућом.
– Де, пои г рај мед веде...
Горш так, разу ме се, није ник ад био добар играч, сва његова веш тина се са
стојал а у теш ком тапк ању у мес ту; али и људ и и жене и дец а, чим би углед ал и
јадн у живот ињу како цупк а, бац ал и би динаре пред његове ноге. Тако идућ и,
на сам дан Бож ић а дођу у нек у варош, где ник ад нис у бил и. Људ и су у чопору
пој урил и за њим, глед ај ућ и га са страхом и див љењем. А он је играо боље него
икад, ваљ ао се по зем љи, поз драв љао на све стране, а у себи стално смиш љао
како би умак ао. И Циган ин а је овол ик и успех Горш таков опио, са жудњом је
куп ио нов ац који је свет бац ао са прозора, и пок атк ад је у одушев љењу поп у
штао ланац на коме га је држ ао.
На вел иком раск рш ћу, које је са свих страна било опкољено кућама, Цига
нин дод аде ланац неком малом дечк у и оде да скуп ља паре, што су се скот рљале
у олук и међу калдрм у. А Горштак кад осет и слабу деч ију рук у ист рже се и наже
низ улиц у, праћен веселом гом илом деце.
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– Побеже, побеже мед вед! вик ал а су она у глас трчећ и за њим.
Циг ан ин заборав и на нов ац па пој ури и он за мед вед ом, али је већ бил о
кас но, њега је наједном нес тало. Брзо је скретао из улице у улиц у, тако да су га
сви ускоро изг убил и из вид а. Циган ин онд а пој ури у пол иц иј у да јави за бек
ство, али нико на Бож ић није хтео да јури за мед ведом, сваком је чак било мило
што се Горштак дочепао слободе.
За то време мед вед је шћућурен у некој шуп и за дрв а ћут ао, чек ај ућ и да
падне ноћ. Увече је дошао дечак из те куће да нак уп и дрва и уплашено устукн уо
углед авш и некога у мрак у.
– Не бој се, мал и, јави се тад Горш так, ја сам мед вед што је данас побегао
од Циган ина. Помози ми да се спасем.
Дечак се ослобод и и приђе му ближе питајућ и шапатом:
– А како си ушао баш у наш у шуп у? И ја сам дан ас јурио за тобом, кад си
почео да беж иш, али те је нес тало чак у другој улиц и.
– Сак рио сам се иза плота, док хајк а није пројурил а, па сам се пос ле врат ио
истим путем и видећ и отворен у шуп у шмугн уо сам у њу, одговори мед вед по
верљиво, јер је знао да га дечак неће изд ат и.
И није се преварио, јер му мал ишан рече:
– Пођи са мном у кућу да се огрејеш, па ћемо смиш љат и како да се спасеш.
Мама и тата нис у код куће, отиш ли су у госте, моја сестра и ја сам и чувамо кућу,
пођи слободно.
Меда пос луш но пође за дечком, који га одведе у собу где му је седел а сестра.
– Не бој се, ово је наш данаш њи мед вед, рече јој дечак. Он је добар, треба
да му помогнемо да побегне у шум у.
Тад а и девојч ица пријатељс ки приђе мед веду.
– Мож да си глад ан? Хоћеш ли кол ач а од мед а, пон уд и га она. Знам да ме
двед и воле мед.
– Прво ми дај да завијем рук у, расек ао сам се прес кач ућ и плотове, замол и
је Горштак.
Тек тад а деца видеше да му је дес на горња шапа крвава, и девојч ица одмах
донесе своју марам иц у те му је зави. Пос ле овога пос луже га кол ач има од меда и
слатк им од јагода и стан у разм иш љат и како да га исп рате срећно у шум у. Дечак
се први сет и и радос но скоч и у вис.
– Обућ и ћеш тат ино старо одело, и ставит и његов шеш ир, па ћеш тако кроз
мрак изаћи из вароши. Нико неће ни слутити да мед вед може имати так во одело.
Мед вед прис тане и тако га обук у у тат ино одело, нат ук у му шеш ир на очи,
нап уне џепове кол ач има, па га исп рате до на крај улице. Свет је прол азио мир
но, никоме збиља није ни пад ало на ум да је чудноват и трапоња чич ица, кога су
деца прат ил а, мед вед Горштак.
– Сад слободно можеш даље сам, рече дечак кад стигн у на крај улице, нико
не слут и ко си. Збогом, немој нас заборавит и.
Мед вед се са суз ам а у очим а рас таде од деце, обећ авш и да ће их који пут
обић и, и оде брзо у мрак. И пос ле је сваког лета дол азио кришом ноћу, сиг урно
у свом грађ анс ком оделу, што су му га дец а дал а, и остав љао им на праг у по
корп у јагод а или печ урак а. По томе су она знал а да их није заборавио.
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успомене ста рог ва гона

В

идел и сте ваљд а на пољан и близ у железничке стан ице стари зелен и вагон.
Киша му је исп рал а боју и прагови се одвал ил и, па као убог и прос јак стоји
сам сред поља. Кад се спусти мрак мајке га с прозора показују расп лаканој дец и
говорећ и:
– Ћут и! Вид иш тамо у старом вагон у спав а бау к, па ако чује теш ко теби,
одмах ће овамо доћ и.
Тако су оне говориле, а деца су збиља углед авш и два мрачна прозора на ва
гон у, као два огромна бау кова ока, одмах ућутал а. Али не треба да се бојите, у
њем у нема бау к а, само понек ад плаче на његовом праг у ветар и киша му туж но
ромори по крову. Понек ад и врапц и држе у њем у свје зборове; лутал ица сврак а
сврат и да по стот и пут вид и нема ли у пукот инама под аш то за јело; кад стегне
мраз преноћ и у њем у куче без гос под ара и сиром ах човек без кров а. Његови
прозори и врата су широм свима отворен и.
Нас обу зима туга кад га вид имо тако нап уштеног, али он је задовољан. Сећа
се у осам љенос ти своје веселе младос ти кад а је и дању и ноћу путовао кроз не
познате пределе: час ивицом провал ија, час кроз тунеле, преко мос това, кроз
гус те шуме и беск рајна поља.
Кад а као огњен и змај прох укт и крај њега воз ноћу, увек се сет и свог првог
путовања. Однек уд са севера пошао је у поноћ у наш у зем љу. Пре него што ће
крен ут и куцн ул и су пос ледњи пут двојица кондуктера све точкове и задовољно
казал и:
– Звоне као виол ина, да кренемо.
На гран иц и су га девојке дочек але с пес мом и прос уле му пред ноге зелене
гранч ице. Претседн ик општине се пок лон ио и рек ао:
– Нек а је добро дош ла прва железница у наш у зем љу!
Локомот ива је потом зах уктал а опет, зелен и окићен и вагон јој се још чвр
шће ухват ио за скут и запевао задовољан из свег гласа:
Фик-фук-фак,
возимо се чак
кроз нове и нове
зем ље и градове.
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Фук-фак-фик,
стигн ите нас, чик!
У далеком свет у
ми имамо мет у.
Певао је тако из свега гласа нови вагон, локомот ива му је одговарал а у бас у
и прат ио их у хору низ друг их нових вагона што су ишли за њима глед ај ућ и је
дан другог у пот иљ ак као војн иц и. А редом дуж целог пута сељ ац и су мах ал и
капама и штаповима довик ујућ и:
– Ђавоља кол а! Глед ај само како јуре.
Пос ле тога дош ло је у наш у зем љу још нових вагона, али је свет највише во
лео њиме да се вози. Њега су узим ал и кад је требало ићи на неке свеч анос ти.
Кад су мин ис три обил азил и држ аву ишли су њиме. Кад су стран и глумц и похо
дил и наш у зем љу он их је на гран иц и дочек ивао. Он је увек ран ио на Ђурђевски
уранак, први прол азио новос аг рађеном пругом и мос том, возио свет у бање и
туђе зем ље. Због тога су га свак и дан улепшавал и: прал и прозоре и под и вад ил и
праш ин у из пукот ина.
Зат им су га мало по мало заборавил и и живот је стао тећ и обично. Сваке
год ине су све лепш и вагон и стал и дол азит и и на њега се није обраћал а паж ња
као ран ије. Тад а је јут ром и вечером возио чет у ђак а у прес тон ичке школе. Кад
воз зак ас ни они узнем ирено пович у:
– Теш ко нама, нећемо стић и за први час!
Тад а он шапне локомот иви да мало убрза и деца стигн у на време.
Понек ад убог и сељ ац и уђу у воз без карте и сак риј у се од кондуктера иза
врата и под клупе, па кад наи ђе њихово село почн у да се договарају:
– Како би било да искоч имо? Није високо, могло би се.
– Могло би се, кад би успорио; а овако бис мо слом ил и врат.
Њем у се саж ал и на сироте сељаке, мож да се и сет и како су га дочек ал и ра
дос но кад је први пут дошао међу њих, па јави локомот иви да успори, те сељац и
поис кач у говорећ и међу собом:
– Увек имамо среће кад идемо у овом зеленом вагон у.
Ни слут ил и нис у отк уд а та срећа дол ази.
Било је, разу ме се, у његовом живот у и теш ких дана кад је возио страд ал
нике, погорелце, уцвељене род итеље, нап уш тен у дец у и рањен ике са бојиш та.
Кроз хук у локомот иве чуо је тол ико пута туж но стењање:
– Лакше, лакше вози, кос ти ме боле.
Тад а је утишавао пес му својих точкова, газећ и скоро на прс тима, и певао
успаванке:
Фик-фук-фак
сан вам био лак;
лак вам био пут
а бол мање љут.
А кад а је већ пос тао сас вим стар срце му је дрхт ал о вид ећ и да кондукт е
ри сас тав љај у воз за как во дуже пут ов ањ е. Мол ио се у себи да и њега пов еду,
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да још кој у ноћ пров ед е у непознат им шум ам а и јут ро дочек а на обал и мора.
Избор је и у то доба понек ад пад ао на њега. Кондуктери су га са милоштом тап
шал и и говорил и:
– Хајде да узмемо старог. Није, истина, тако модеран, али је гос под ин и па
метан: Зна кад је чем у време, ујут ру се распева и скак уће, а ноћу се утиша и ла
гано љуш ка као колевк а.
– Требало би га само поново обојити, примети по који. Боја му се већ испрала.
И сут рад ан га премаж у светлом бојом и удесе те опет лич и на нек ад аш њег
дош љак а кога су девојке кит иле цвећем, у коме су мин ис три обил азил и стране
зем ље и којим је омлад ина ишла на Ђурђевс ки уранак.
Али на крају крајева и ствари остаре као и људ и, и поред свих нових хаљина
и жељ е за живот ом. Кад а је трећ и пут мењ ао свој у одећу био је зелен и вагон
већ тол ико остарео да је нек и млад и кондуктер рек ао:
– Треба га расх одов ат и. Није више ни за шта. И одв ећ је старинс ки, сад
нигде више нема так вих вагона.
Тако су га одвез ли на пољан у и оставил и да сањ а и да се сећ а прош лос ти.
Сад врапц и у њем у држе своје зборове, преноћ и куче без гос под ара, а он кад
углед а кроз ноћ огњен и воз и нехот ице запева своју стару пес му:
Фик-фук-фак,
возимо се чак
кроз нове и нове
зем ље и градове.
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Весела грудва снега

В

есела Грудва снега се сасвим случајно родила. Одронио се грумен леда са јел и
не гране и како је пао у смет, око њега се ухватила бела кошуљица. Јела је расла
на стран и, испод ње је зијал а читава провал ија, и грумен лед а се кот рљао низа
стран у као луд, постајући све већи и већи, док није нарастао вел ик и као песница.
Али пре него што нас тавим своју прич у, морам вам рећ и неш то необично:
наша Весел а Груд ва бил а је живо биће. Не тврд им да су све груд ве снега живе,
али ова о којој ћу вам причат и бил а је збиља так ва. Њено ледено срце је куцало
јас но и разговетно; умел а је да се радује и да се љут и; знал а је да пева и да ска
куће. Истина није имал а рук у и ног у; али зар је мало живот ињиц а на зем љи и
под зем љом које су без рук у и ног у, па опет живе весело. Да бис те је боље зам и
слил и, рећ и ћу вам још и да је лич ил а на месец: на њеном белом лиц у се назирао
нек и ђаволс ки осмех, који је пос тајао све нес таш нији укол ико је више рас ла.
Чим се род ил а и коракн ул а, запевал а је:
Иде груд ва весел а
преко поља и сел а,
с јел иног је пал а прута;
нема мете, не зна пута.
Веверице прве чуј у њен у пес му и пој уре да је виде. Срећом је у подножј у
планине тек ла река, па се Весела Груд ва морала зауставити, не смејућ и да загази
у воду, и веверице је стигн у. Тад а их груд ва почне мол ит и:
Веверице, веке,
не смем преко реке,
нос ите ме тамо
да се пои г рамо.
Тад а груд виц а није бил а већ а од мес ец а, и две најс наж није вев ериц е је
узму као лопт у па пребаце преко воде, а затим и оне прескоче за њом. Поигравши
се збиља мало с њима, откот рља се низ поток у увалу довик ујућ и им издалека:
Веверице хвал а
вел ик а и мал а!
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Сад одох низ косе,
куд ме ноге носе.
А у увал и је жив ео мед вед и чак у својој пећ ин и чуо њен звонк и глас, па
онако дрем љив провирио напоље. Угледавши је како потскак ује и сам се раздре
ма и развесел и па јој рече:
– Остан и мој гост некол ико дана, па ћу те пос ле на леђима узнет и узбрдо.
Веселе путн ица прис тане и остане код мед вед а недељу дана. Скак ал и су по
пољу, превртал и се преко главе, док груд ва није порас ла кол ико буре и морал а
да нас тави свој пут. Теш ко је мед веду било да је узнесе узбрдо, али је морао кад
је већ обећао. Узневш и је горе рече јој:
– Сад пази да не залуташ опет у как ву јаруг у, јер нис у свугде мед вед и овако
гос тољубиви.
Весел а Груд ва се зах вал и и у час у скот рља у пољан у под брегом. И како доле
стигне, постане као највеће сено, јер је са свак им кораком све више рас ла. Виде
ћи је, зечеви се иск упе око ње и стан у нагађат и:
– Ово је свак ако облак пао с неба, рече јед ан, вид ите га како се смеје.
– Глуп си, примет и друг и, ово је неко вел ико јаје, вид иш како је округло.
– Ни ти ниси много досетљив, додаде трећ и, ово је огроман грумен шећера,
вид иш како се сјаји.
Тад а им се она грохотом нас меја и запева:
Зечеви, зеч ић и,
не бојте се прић и.
Ја сам груд ва снега,
сиш ла сам са брега.
Зечеви се много обрадуј у, над ај ућ и се да ће нес таш на дош љак ињ а остат и
дуже код њих, али она настави свој пут чим се мало одморила. Сада је већ јурила
брже од железнице, и траг је за њом остајао црн као за как вом дивовс ком ме
тлом, јер се снег леп ио, омотав ао око ње све нове и нове појасеве. Бил а је сад
већ кол ико кућа и радос но певал а:
Рас тем као плима;
нит и ми је зима,
нит и трп им глад,
нит и знам за рад.
Кад је дош ла у далек и северн и крај, где снег пада крупан као голубови, било
јој је теш ко да тако брз о иде. Вел ик и смет ов и су јој свак и час преп реч ав ал и
пут, те се убрзо умори и зас па. Али кад се пос ле пол а час а проб уд ил а и хтел а
поново да крене, није могла с мес та маћ и: бил а је зас ута дебел им слојем снега.
Туд а случајно наи ђе ветар и чује где неко запомаже:
Јао, јао, јао,
снег је гус ти пао.
Вет ре, што си стао?
Зар ти није жао?
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Досет и се ветар да мора неко бит и зат рпан под сметовима и рашч ис ти их,
и Весел а Груд ва тад а са њим у друштву оде даље. За некол ико дана су стигли на
обалу Леденог Мора. Тад а је Весел а Груд ва бил а вел ик а кол ико план ина. Обла
ци су се спуш тал и на њено чело да прес павај у ноћ, и див ље гус ке се одмарале
на њој, смат рајућ и је за брдо.
Али ни ту није дуго остал а. Бел и мед вед и је наговоре да седне на санте леда
и мало се провоз а. Сличн а огромном снеж ном броду нав ез е се она на океа н,
певајућ и из свог грл а:
Груд ва снега брод и
на леденој вод и;
лута, плови, шета,
иде на крај света.
Санте лед а је збиља одвез у, како јој се слут ило, до на крај света, то јест до
пос ледње обале зем ље. И Весел а Груд ва снега се отис ну у модри безд ан неба,
сличн а огромној сребрној звез ди. Мож да је плов ећ и по беск рај у стигла и до
месеца, на кога је у дет ињс тву лич ил а.
Поглед ајте ноћу кроз прозор мож да ћете је опазит и где још брод и и чут и
њен у звонк у пес му:
Груд ва снега блуд и
далеко од људ и,
изван рек а, гора,
градова и мора.
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Месечева шетња

Т

ога дан а је мес ец дос та кас но изаш ао у шетњу. Усп ут је узео у свој чам ац
некол ико звез да и завес лао низ небес ку пуч ин у. Свуд наоколо влад ал а је
вел ика тишина, те му се као и свима морнарима кад плове мирном водом прохте
ло да пева. Нам игн уо је на звездице у свом чамц у и започео:
Месец плови небес има,
преп ун чамац звезда има.
Свак а редом лепот ица,
ока ведрог, златног лица.
Од сјаја његовог чамца зас ветлел и су се врхови брд а, кровови кућа, звон и
ци и воде, а месец је нак ривио кап у и вес лао што игда могао. Није имао чега да
се боји, облак а није било нит и се провлач ио кроз шум у. Сет и се у том што му је
мат и при пол ас ку казал а:
– Месече, сине, пол ако вози и разглед ај по зем љи, мож да ће требат и да се
коме нађеш у помоћ и. Ако дете не може да заспи, успавај га; ако се боји да пут у
је само кроз шум у, повед и га ти; ако се ђак у дрема, раздремај га.
Добро је месец упамт ио мајч ин савет и паж љиво мот рио шта се рад и на зе
мљи. Ослушкујућ и тако, зач у нек у свирк у и угледа зат им у дворишту сватове где
играју. Он онда пож ури и намести се управо изнад њихове главе, те се још више
развесел ише, као да им се придруж ио нек и шаљивч ина. Али ускоро месец кроз
свирк у зач ује како неко дете плаче и завирив у околне прозоре опази где у соби
бака љуља мал ишана, кога је песма сватова пробуд ила. Љуља га, а узг ред се љути;
– Хајде, заспи већ једном, дрекавче. Проћи ће игранка а ја је нећу ни видети.
Али дрек ав ац још није разу мев ао сас вим људс ки говор. Знао је само шта
причај у звезде и месец, вет рови и птице. Зато се ућута тек кад зач у тих у месе
чеву успаванк у:
Сни, нек а ти санак год и.
Изнад тебе месец брод и.
Сни, он зна све твоје жеље,
дић и ће те са пос теље.
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провозат и неба широм,
и врат ит и кућ и с миром.
Бака се зач уд и, кад дете одједном заспа. То је, разу ме се, приписивала својим
реч има и љуш кању. Углавном бил а је сва задовољна што ће моћ и и она мало да
пос мат ра игру сватова. Повезала је нову марам у па изаш ла напоље. Сватови су је
јед ва дочекал и, јер је бака бил а весел а, и натерал и су је да се и она ухват и у коло.
Ако ћемо прав о да гов оримо, ту баш нем а ничег смеш ног. Заш то не би и
она пои г рал а, особито на свадби свог унук а. Али је месец, како вам је познато
вел ик и шаљивч ина, па је одмах на бак ин рач ун удесио песмиц у, само тихо, да га
она не би чул а и постидел а се. Он отпоче а звезде у његовом чамц у прих ват ише:
Холо, холо, холо.
Игра бак а коло.
Игра коло бак а
међ два јунак а.
Лак а је ко чиг ра,
боље од свих игра,
све у мес ту цупк а
и петама лупк а.
Међут им, ма кол ико да је лепо било посмат рат и свадбу, месец је морао даље
на пут.
Завес лао је, нак ривио још више шеш ирић и ударио право изнад неке варо
ши. Кубе на црк ви је заблештало као друг и месец, рек а обук ла сребрн у кош уљу
а прозори проглед ал и и стал и јед ан другом да нам иг уј у. Допаде се месец у тај
град па мало успори ход завирујућ и редом у свак и прозор. То му је вел ик а мана
бил а што је хтео све да вид и и све да зна. Негде дак ле опази да свет мирно спава,
негде пије и пева, негде се свађа, негде чита.
У некој кућ и на крају град а нађе ђак а где дрема над књигом. Зам ис ли се ме
сец шта да рад и: да ли да ђак а сас вим успава или да га пробуд и. Пом ис ли како
ће сут рад ан бит и страш но кад га учитељ прозове а он ниш та не зна, и реш и се
да га раздрема. Умес то тихе успаванке запева му на сав глас:
Учи, ђаче, немој стат и,
пос ле ћу те прес лишат и.
Све напамет мораш знат и,
нигде не смеш позас тат и.
Па учитељ да се згране,
кад те сут ра питат стане.
Ђак се трже, уми се мало хладном водом па прион у за књиг у. Месец истина
није стигао да га прес лиша, али кад га је учитељ сут рад ан прес лишао, ишло је
глатко као вод а.
Утом је већ бил а и поноћ превал ил а. На оном крају неба куд а је месец тре
бало да прође појавише се облац и и није већ било тако лако пловит и. Морао је
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да се пров лач и кроз њихове тес наце, да се суд ара свак и час са онима који су му
дол азил и у сус рет. Упад ао је у њихов е црне пећ ине и јед ва се изв лач ио отуд.
Звезде су за то време уплашено врис кале, бојећ и се да се чамац не изврне. У зло
доба сет и се месец како га је мат и учил а да гата, кад га тако сколе облач ине са
свих страна, те отпоче:
Чудеса, чудеса!
до првога петла
нек а буду светла
прос трана небеса.
Да месец, чудеса,
кућ иц и се врат и,
да опет поз лат и
зем љу и небеса.
И како је стао да гата помогло је: облак а је намах нес тало. Небо је опет по
стало чис то и глатко те се месец на миру упут ио према план ин и иза које му је
бил а кућа. А план ина је шумовита и повисока бил а, борови су јој ударал и у сам и
небески свод, понегде се јед ва могла провући звезда између врхова и њега. Месец
је, додуше, био вешт брод ар, једно време се спретно пров лач ио између грања,
али се баш пред сам изл азак из шуме зап лете у гране тол ико, да није могао даље
крен ут и. А већ је скоро јут ро било и час пре се требало кућ и врат ит и. Сет и се
месец у невољи сунца, свога побрат има, па стаде дозиват и:
Сунце, кол а своја крен и
па у помоћ ход и к мен и.
У гране се сплетох бора,
а кућ и се ићи мора.
Чувш и месечево запомагање упрегне сунце своја ват рена кол а и пође мало
ран ије него што је мис лило. Испетља побрат има из грања, пос тоја мало на пла
нин и док није његов чамч ић у даљин и побледео, па продуж и и оно свој пут.
А месечева мат и изг рл и и изљуби сина више него икад, углед авш и га где се
жив враћа, јер је целе ноћ и слут ил а да му негде опас ност прет и.
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лековити гру мен леда

Ж

ив ело је у неком селу двоје сироч ић а, брат и сес тра. Девојч иц и је било
дес ет а деч ак у сед ам год ин а. Никог а свог а и ниш та своје нис у имал и.
Зато су једно друго још много више волел и него што се иначе браћ а и сес тре
међу собом воле. Кад су рад ил и, свако је глед ало да уштед и труд другом. Кад
су јел и, свако је нуд ило бољи залогај другом. Кад брат спав а, сес тра зак лон и
шаком сунце, да му не бије у очи. Кад падне ноћ, брат пев а, да се сес тра не би
бојал а мрак а.
Једном се дечак много разбол и. Добије тол ико вел ику ватру, да није могао ди
сат и како треба ни очиј у отворит и. Уплашена сес тра отрч и код најс тарије ви
дарице у селу и позове је да га леч и. Старица одмах пође, али чим виде дете рече:
– Другог лек а му нема, до да му ставиш грумен лед а на срце. Тако му само
ват ра може спас ти. Само пази да га нађеш до стура у зору, иначе биће кас но.
Зап лаче се девојч ица, чувш и ове реч и:
– Где да нађем лед а, кад је зима већ прош ла и реке се отоп иле?
А вид арица се зам ис ли па јој посаветова:
– Под кровом план инских кол иба мож да ће га још бит и. А ако га тамо нема,
пот раж и га у сенц и столетног дрвећа. Не нађеш ли га ни ту, пођи у план инс ку
увалу, тамо ће га сиг урно бит и. Ја ћу за то време брата чуват и, не брин и се.
Девојч иц а одм ах пође у план ин у. У селу је већ поч ињ ало пролеће. Нигде
ни трага од лед а, а она је ипак свугде куд је прол азил а завирив ал а, није ли ка
кав грум ичак заос тао. Али је све било узалуд. На крововима с којих су зим и ви
силе леден ице сад су лас те правиле гнез да. На рец и није више било ниједног
леденог мос та.
Видећ и је тако забрин ут у, прол азниц и су расп ит ивал и:
– Шта траж иш, дете, те завирујеш тол ико бриж но око себе?
– Траж им бар грум ичак лед а, треба ми брат у за лек, одговарал а је сваком
кроз сузе.
Понек и је, милос тивог срца, зас тао чувш и то и пот раж ио и он мало с њом;
али је брзо одл азио за својим пос лом. Понек и јој је у прол аз у саветов ао да се
врат и кућ и, јер је план ина далеко и пуна мед вед а и вукова.
Дев ојч иц а се ипак неус траш ив о упут ил а у план ин у, где је тек предв ече
стигла. Друго би се дете уплаш ило, али је она и даље нас тавил а пут. Од страх а
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ју је чув ал а љубав прем а брат у: мис лил а је само да час пре нађе кориц у лед а.
Само њега није било ни у сенц и столетног дрвећа, ни под кровом кол иба.
Ускоро је и потп ун а ноћ пал а и она није видел а куд иде. Наједном зач ује
близу себе мум лање. Нек и вел ик и мед вед ишао јој је брзо у сус рет. Пос ле дугог
зимс ког гладовања био је глад ан и спремао се да је нападне. Али му се она ту
жним гласом стаде мол ит и:
– Не дирај ме, медо, идем у планинску увалу да нађем грумен леда брат у за лек.
Мед вед а дирн у овол ик а сес тринс ка љубав, јер је и сам имао у другој пла
нин и сестру и знао је како би њем у било теш ко кад би се она разболел а, па рече:
– Не бој се ништа, дете, седн и ми само на раме, ја ћу те однет и до мес та где
се лед нал ази. Ти си мал а и не би могла донде стић и ни за читавих десет сат и.
Она послуша и седе мед веду на раме, а он је однесе високо у планин у до рупе
где се лед још био задрж ао. Поможе јој да га извад и одатле и разлупа га на неко
лико мањих делов а, да би се могао лакше нос ит и. Хтео је да је опет на леђима
снесе у село, али се и сам много журио својим пос лом. Исп рат и је само донек ле
а она пос ле сама нас тави пут, држећ и у свакој руц и по грумен.
Али већ после пола часа хода лед се стао топити полако, грумење је постајало
све мање. А пут је споро одм ицао: оно што је мед вед прешао за час, она је могла
прећ и тек за некол ико час ов а. Међут им по шумовим а што су се диз ал и кроз
шум у слутила је да ће скоро зора. Тада удвостручи снаг у, али је свак и час падала,
те јој се јед ан грумен откот рља чак у провал ију. Онд а она кроз плач повик а:
– Зар никог нема да ми помогне да на време однесем лек брат у!
То је зач уо стари орао, који се баш тад а пробуд ио, па зап ита:
– А где је он? Објас ни ми само. Ја ћу однет и све што треба.
Девојч ица му онда показа у ком правц у треба да лет и и стави му лед на леђа,
молећ и га да до зоре стигне.
– Не плач и више, за трен ока ћу тамо бит и, рече орао и вин у се под облаке.
Кад је стигао кућ и где је леж ао болес ни дечак, вид арица је већ на праг у че
кал а, те јој орао спус ти у крил а што је донео. Она је у свом живот у дочек ал а и
већ их чуд а, па се није томе изненад ил а. Брзо је болес ном детет у ставил а лед на
срце, а оно је кроз некол ико часова отворило очи и почело лепо дисат и.
Кад је девојч ица око подне стигла кућ и, брат се смејао у пос тељи и позвао
је да се играју пиљак а. Пос ле су, хвал а Бог у, до краја живота обоје бил и здрави.
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К

раљица кише живи у далекој држ ави између неба и зем ље. Провидна је као
извор: наше људс ке очи и да је где сретн у теш ко би је могле опазит и. Глас
јој је час врло туж ан као роморење јесење кише, час радос тан као шум пљус ка
упролеће. Очи су јој понек ад тамне и мрт ве, понек ад из њих севају муње.
Мад а је краљиц а, живот јој није нимало весео. По цео дан живи сама и не
може главе од пос ла да дигне: свак и час до ње доп иру људс ке жалбе са зем ље.
Са једног краја кук ају:
– Шта је с том кишом, трава не може да ниче!
На другом крају се жале:
– Зашто већ киша не прес тане, пот рул иће нам усеви!
Она онд а мора брзо киш у из краја где се људ и плаше да ће им пот рул ит и
усеви да зове нат раг и да је шаље у суш не пределе. Догод и се истина да краљи
ца зас пи, не будећ и се по месец дана, те не чује људс ке жалбе и зато се понегде
јав љају суше а понегде поп лаве.
Једног дан а плов ећ и на облак у и пос мат рај ућ и зем љу испод себе пожел е
она да сиђе у њене вртове и лугове, јер јој се већ било досад ило да веч ито чам и
само у својој краљевин и. Врат ивш и се у дворац сазва своје под ан ике да се по
савет ује с њима, како би се до зем ље спус тил а. Сви се дубоко зам ис ле, али тога
дана нико није могао ништа да изм ис ли.
Сут рад ан међут им дође Мартовс ка Измаглица са пуно велова и позва кра
љиц у да је у њима спус ти на зем љу. Али су велови бил и одвећ танк и и кид ал и су
се чим би их она дод ирн ул а руком.
Идућег дана дође Јесења Киша на црном облак у и пон уд и је да је одвоза до
зем ље. Краљиц а рад ос на сед е у тај небес ки брод, али ни тад није бил а бољ е
среће. Он је ишао само до план инс ких врхова, а она је желел а да се спус ти баш
у дол ине, јер је веровал а да је тамо весел ије.
Трећег дана Летња Киша донесе ужета на којима је влад арк а требало да се
спус ти у земаљс ке дол ине. Међут им у њеној држ ави није било дрвећа о које би
се ужад завезал а, па ни то није много помогло.
Тад а она туж но зајеца:
– Зар ћу веч ито бит и осуђена да сед им у овој суморној и мутној зем љи!
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Саж ал и се на ове њене реч и Пролећн и Пљусак па узвикн у:
– Краљице, не туж и. Ја ћу те сут ра одвес ти онамо где жел иш.
И целе ноћ и преседе разм иш љајућ и како да исп ун и своје обећање. И онд а
му паде на ум да од сунчан их зракова и сребрне маглице саг рад и мост којим би
краљиц а некол ико час ак а могла сић и у лугове и дол ине. И рано ујут ру даду се
киш не кап љице на посао. Како их је било на мил ионе брзо је ишло. Прекрил иле
су простор између неба и зем ље скуп љајућ и сунчане зраке као пчеле мед и поја
ви се мост, огроман шарен полукруг који је једним крајем сил азио крај неке воде
а другим у зелене пашњаке, појави се Прва Дуга. Свршивши посао рекну краљици:
– Дигли смо мост да можеш њиме сић и на зем љу. Пођи сад и развесел и се.
Обиђи паш њаке и лугове, само немој дуго остат и: наш мост је трошан, разру
шиће се чим сунца нес тане.
Краљица се спус ти на зем љу, проход а крај рек а и кроз лугове па се с другог
краја мос та опет врат и у своју домовин у. А одмах пос ле тога сунца нес таде, као
да се истоп и у небес ком плаветн илу.
Од тога доба је пос тал а много весел ија. Кадгод је хтел а да се разонод и си
лазил а је по некол ико часак а на зем љу мос том, који су њен и верн и под ан иц и за
трен ока дизал и, само да би је видел и расположен у. Ако паж љиво будете гледал и
у дуг у, мож да ћете који пут опазит и где по њој журно иде краљица кише.
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озва Гос под све анђеле милос рђа и рече им:
– Ближ и се највећ и празник мога Сина. Идите на зем љу и умањите свет у
патње.
Само што је Гос под то изговорио, они су се већ створил и на зем љи. Једн и
су отиш ли код пас тира и благос ловил и им стад а. Друг и су се спус тил и на њиве
сиромах а и поново их засејал и, да би донеле стос трук и плод. Трећ и су се спу
стил и у тамне ћел ије суж њев а и унел и у њих светлос ти. Мног и су отиш ли да
теше род итеље чија дец а су се пресел ил а бил а у рај. А најм лађи се реш и да се
прид руж и мал иш ан им а који прос е и да им помогне врш ит и тај теш ки пос ао.
И у неком вел иком граду прво срете бедног хромог дечак а који је на углу про
сио пром ук лим глас ићем:
– Удел ите, добра браћо!
Али га је свет журно мимои л азио не слушај ућ и га. На срце му се бил а на
хватал а кора себичнос ти. Тад а анђео узе на себе обл ик старог прос јак а иск ри
вљен их рук у и приђе мал ишан у рек авш и:
– Пус ти ме да прос им на твом углу, нико друг и неће да ме прим и.
Хромо дете се нас меш и на старца и подел и с њим хлад у ком је седело. Свет
је и даље прол азио не осврћућ и се. Наи ђе и дечак прос јачетових год ина и анђео
виде да и он жел и да их мимои ђе. Зато прерушен тако у старог прос јак а стаде
мол ит и бож анс ким благ им гласом:
„Зас тан и мал и друже,
зас тан и крај угла мог
и душ у не огреш и.
У рају сад цветају руже
и добри дед а-Бог
на дец у благо се смеш и.
Птице у рају сад поје
и сунце уск рш ње сја.
Хрис тос се на дец у смеш и.
Поглед ај руке моје,
и бед ан како сам ја
и душ у не огреш и.“
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Деч ак зас таде да га слуш а, јер ник ад у живот у није чуо тако благог глас а.
И слушајућ и зас тиде се што је хтео да мимои ђе па спус ти у кап у која је стајал а
крај њих све што је имао. Ускоро се око њих иск уп и цел а гом ил а. Слуш ај ућ и
старчев у пес му жене су плак але, људе обу зим ал а гриж а савес ти што су дотле
бил и тол ико неосетљиви. Свак и је дав ао све што је код себе имао и до вечери
старац нап рос и више него што је дечак могао за целу год ин у дана. Увече, кад је
свак и требало да пође на свој у стран у, старац пруж и сав новац детет у и рече:
– Подел ио си хлад са анђелом бож ијим, и Бог те је поглед ао.
Сут рад ан на пут у срете бос у девојч иц у, јел а је окорелу кору хлеба. Старац
је ослови:
– Већ три дана нисам јео, подел и са мном хлеб што га једеш, па ћемо заједно
прос ит и до довече.
Девојч ица му даде пол а коре и нас таве заједно да просе. Кад стигн у у једн у
варош иц у, старац се заус тави пред првом кућом па зас вира у вергл који је де
војч ица собом нос ил а пратећ и се пес мом:
Хрис тос вол и босе
бедн ике што просе.
И хром и и слеп и,
за Њега су леп и.
У сну у рај нос и
мал ишане бедне,
и нах ран и гладне,
и напоји жедне.
И прича им приче,
мази их по кос и,
и сву ноћ их Хрис тос
на рук ама нос и.
Одм ах се чит ав а чет а деце иск уп и око њега. Прозори околн их кућ а поо 
тварају се и жене појуре да виде ко то тако бож анс ким гласом пева. А кад је ста
рац с девојч ицом хтео поћ и дарују их богато новцем, бел им хлебом и кол ач има
које су за Уск рс спремале. За зах валност стари прос јак им отпева нову пес му:
Хрис тос дец у чува
по дан у, по ноћ и,
у шумс кој самоћ и,
у вел иком граду,
при игри, при раду.
Хрис тос дец у чува
од вукова, змија,
мед вед а и лија,
бау к а и мрак а,
и злих вукод лак а.
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А увече анђео одведе девојч иц у до њене кол ибе у селу и пред аде јој све да
рове рек авш и:
– Са анђелом божјим си подел ил а кору хлеба, и Бог те је поглед ао. Имаћеш
целе год ине од чега да живиш.
Пред веч е трећег дан а наи ђ е у предг рађ у нек е вар ош и мал иш ан а свег
уплак аног.
– Целог дана сам прос ио и ниједне паре ни комад а хлеба нис ам добио, по
жал и се он анђелу смат рајућ и га збиља за неког свог сабрата. Сад сам глад ан и
немам где да преноћ им.
Онд а анђео отвори своја невид љива крил а и позва га да заједно крај неког
зид а прес пав ај у ноћ. Под његовим крил им а деч ак у је преко ноћ и било топ ло
као у соби и глад и више није осећао. И сут рад ан су заједно крен ул и у прош њу.
Ушли су прво у двориш те неке петок атн ице, зат ворено са свих страна зидови
ма и мрачно. Старац је чудес ним, неземаљс ким гласом стао да мам и на прозоре
равнодуш не становн ике пал ате
Златна је рајс ка њива,
у њој је златан вир,
рибица у њем у плива,
птица крај њега поје
и златан пад а жир.
Облац и златне су боје,
златн и су ноћ и дан.
Песак је преп ун злата,
златна су рајс ка врата
и пут је златом ткан.
Слушајућ и његов глас срце се људ и пол ако кравило и новац је крај прос јак а
стао да пљуш ти као сребрна киша. Некол ико пута је старац поновио свој у пе
сму и некол ико пута су га зас ул и новцем с прозора. И увече, пос ле целог дана
прош ње, пред ао је детет у све што су добил и и одвео га његовој кућ и рек авш и и
њем у ко је, и обећавш и да ће опет који пут доћ и на зем љу.
Тако је све нове и нове мале прос јаке сретао и све нове и нове пес ме изм и
шљао, да би дирн уо окорела срца људ и и измамио им милостињу. И рано на Ускрс
се врат ио пред Гос под а и исп ричао му за своја дел а на зем љи, а Он га по хиља
дит и пут благос лови говорећ и:
– Нек а си благос ловен! Од данас ћу, спават и на твоме крилу.
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Ивин страшни сан

П

ризнаћете да деца увек чудне снове сањају. Чес то усну да имају крил а и да
лете небом. Друг и пут им се у сну учин и да су сам и аутомобил и да јуре
низбрдо. Знам једног дечка који је сањао да је кученце и да трчи по ливад и маш у
ћи репом; и једн у девојчиц у знам која је уснила да је патка и да гута целе трешње.
Понекад дечји снови имају везе са њиховом немирном савеш ћу. Зато је Боба
прош лога лета, кад је покрао мам ине куп ине за слатко, сањао да је постао прави
правц ат и Црнац. Зато је Драш ко, пос ле оног вечера кад га је мам а пов ук ла за
уво, сањао да му уво рас те, пос таје дуго као у зеца, а онд а као лис ка реп уш ине,
док није пос тало веће од њега самог.
Али је од свих Ивин јучераш њи сан најч удноват ији. Ива има, истина, ових
дан а нем ирн у сав ест. Чин и му се да је мог ао више учит и. И зат о је ваљд а од
страх а сањао да је већ Видовд ан и да је отишао у школу да прим и сведочанс тво.
Кад тамо, а учит ељ, као мађион ич ар усред двориш та на столу стоји и већ их
разд аје. Сви примају мал а, обична, само њем у учитељ пруж а неко огромно све
дочанс тво, увијено у трубу. Деца трче за њим и вич у: „Понав љао!“ али он беж и
у парк и сак рије се испод клупе, док она нис у прош ла.
Кад још лежећ и тако зач ује неке гласове у сведочанс тву. Он се изв уче ис
под клупе и разавије огромн у харт ију коју му је учитељ дао, а из ње искоч и чета
двојак а, црн их, плавих, црвен их, и клече крај њега клањај ућ и се. Ива се упла
ши, разу ме се, од тол ик их рђавих оцена и хтеде да беж и, али му једна преп реч и
пут и рече:
„Иво, мал и Иво,
зашто ти је криво?
Поваздан си скитао,
ништа нис и читао,
ник ад нис и знао.
Зашто ти је жао?“
Потом та двојч иц а удари теменом о зем љу исп ред Иве и отс как ута онако
клечећ и међу шебоје, који су около цветал и, а одмах зат им се пред дечаком по
клон и друга, главице некол ико пута заковрн уте, са вел иком тачком у сред ин и
као оком. Смешећ и се подругљиво она му рече:
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„Ја сам страш на бројк а.
Из рач уна двојк а,
ти ме добро знаш.
Чеш ће ме се сет и
па нау ч и лет и
све да рач унаш.“
Пос ле тога се и она сак ри у цвеће, а искоч и пред Иву нов а, са зав рн ут им
реп ићем, и кроз смех му отпева:
„До-ре-ми-фа,
мене Ива зна,
ја сам двојч ица
из певања.
Мене Ива зна,
познаје ми стас
и танан и глас.
До-ре-ми-фа.“
Пос ле овога је двојк а из певања добил а крил а и прхн ул а у грање оближ њег
дрвета. Ива наравно није знао тад а да је све то сан и прос то је од чуд а пљес нуо
рук ама, појуривш и да хвата ту чудноват у птиц у, али су му се ноге пресек ле кад
је чуо баритон двојке из историје:
„Стој, стој, дечко мој,
ја сам то, шал а није,
двојч ица из историје.
Косовс ки ми причај бој,
и ко су бил и бог ум ил и,
кад је Светс ки био рат,
ко је светог Саве брат.
Ако ово знаднеш ти,
пос таћу одједном три.“
Ива је врло радо хтео да одговори на ова питања, али како би могао знат и у
сну оно што није знао на јави. Зато је страш на оцена из историје још више пора
сла и, љут ито га поглед авш и, врат ил а се на своје мес то у сведочанс тво. Пос ле
овога је доскак утал а двојка из зем љоп иса. Она, истина, није бил а тол ико строга
и полуглас но се јавил а дечак у:
„Ту сам и ја, Иво, јер
нис и знао где је Цер,
ни где се улива Сава,
ни како се зове Драва.“
Дечак је у знак признања сагао главу. Све је збиља било онако како су оцене
говориле: није знао много шта, што се морало знат и. Пом ис лио је: „Хвал а Бог у
што се не јав љају оцене из вештина, иначе би било зло.“
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Али само што је то пом ис лио, појавиле су се пред њим две нове двојке, из
црт ањ а и пис ањ а. Ива је, истин а, лепо црт ао и пис ао по праш ин и, али му на
проп ис у и цртанк и није ниш та пол азило за руком. Целу целц ат у истин у је ка
зал а двојк а о проп иса:
„Ова двојк а вел ик а
тврђа је од чел ик а,
љућа него гуја.
Сиш ла је са проп иса,
који Ива доп иса
гонећ и славуја.“
Одмах за њом је нас тавил а двојк а из цртања:
„По праш ин и Иво
прутом црта славно:
црта дрво криво,
поље водоравно,
и гус ке и патке,
и јагоде слатке,
куће и дворишта.
На харт ији само
још не уме ништа.“
У задњем час у дот рчал а је и оцена из гимнас тике и почел а:
„Гимнас тик а баш је лак а,
њу би могла знат и сврак а...“
У том час у се Ива, међут им, проб уд ио. Поглед ао је око себе: ни трага ни
гласа од његовог страшног сна. Завукао је рук у под јастук, да вид и да се страшно
привиђење није тамо сак рило. Поглед ао је под сто, иза врата, али нигде ништа.
Не мог у ипак рећ и да се овај сан неће донек ле обис тин ит и. Нек а само Ива
не каже да сам му ја нас лут ил а рђаве оцене.
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Дедина прича

О

купе деца деду да им исп рича штогод, само да не буде поу чно: бил а су ма
ла и волел а јед ино приче које прос то забав љају или зас мејавају. Али дед и
је врло теш ко било да смис ли так ву прич у и замол и их да му даду три дана рока.
Дец а радо прис тан у, само да би смис лио штогод лепо. Нис у га та три дана ни
једном наљут ил и, и чим би га видел и где зам иш љен сед и, говорил и су тихо, да
не би случајно нач ин ио как ву пог реш ку у прич и.
Пос ле три дана дед а их сазва око себе и отпоче:
„Једног давног лета род ил а се мал а Црвена Лубен ица о којој ћу вам прича
ти. Спољ а је пругас та бил а као зебра а срце јој је црвено било као крв. Около
ње се сунчало безброј њен их другариц а а мало под аље два вел ик а сунцок рета
су чувал а страж у. Чувао их је и стари бос танџ ија са својим унуч ић има. Увече
кад зађе сунце зал азио је кроз вреже и са уживањем глед ао како лубен ице сва
ким даном бив ај у све веће. Крај нек их, које су му се чин иле зреле, зас тајао је
дуже и зврцк ао их у чело као што учитељи раде са непос луш ним ђац има.
Кад су већ увел ико почеле да зру нап равио је себи нас лон за спавање усред
врежа, сањајући како ће их кроз који дан већ моћи да бере и продаје у граду. Тако
једне ноћ и буд ан чу где Црвена Лубен ица рече остал има:
– Тако је лепо на нашем сунчаном брег у, волел а бих да ме ник ад не узберу
с вреже; и туж на сам кад пом ис лим да тај дан мора доћ и.
– Сад ћемо ти певат и да те мало развесел имо, рекоше јој другарице.
И у хору онд а запеваше:
Сунце нам је отац,
Месец нам је брат,
А малене звездице
Све су наше сес трице.
Сву ноћ с нама играју
На ливад и коло,
Док се месец шета
Са два сунцок рета.
Зем ља нам је мат и,
Месец нам је брат,
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А румена рођак а
Из воћњак а јабук а.
Поздраве нам шаље
Свак и дан по пчел и,
Лак у ноћ нам увек
По вет ру пожел и.
Мож да су још што тада певале, бостанџија се не сећа, јер га је њихова умилна
пес ма ускоро успавал а. А сут рад ан заборави на разговор и пес му лубен ица, па
с ножем у руц и пође да их бере. Отсек авш и их једно двадесетак дође и до наше
Црвене Лубен ице и зврцн увш и је хтеде и њу да скине са вреже. Али му се она
стаде мол ит и:
Чич ице добри,
Прођи ме ти,
На сунц у ми се
Још мало зри.
Смилује се бос танџ ија и заобиђе је, кад у тај мах лубен ице са кол а запевај у
туж но:
Сад остај збогом,
Сес трице млад а,
Ми пут ујемо
До првог град а.
Поздрави ноћас
Нашег брата
И сес тара звезда
Безбројна јата.
Црвеној Лубен иц и наједном дође тако теш ко и учин и јој се као да је нестаје.
Тад а обећа себи да ће и она идућ и пут поћ и са остал има. Тако је себи обећал а,
али није могла одрж ат и реч. Кад је идућ и пут бос танџ ија зашао у врт да бере
лубенице, она се сакри дубоко у лишће надајући се да је неће видети. Он је, међу
тим, знао тачно на ком се мес ту нал ази свак а од њих и дошавш и до њене вреже
приг не лист под који се сак рил а. Она му се опет стане мол ит и:
Чувару добри,
Још ме не реж и,
Још који дан ме
Пус ти на вреж и.
Поново се бостанџ ија смилова и остави је па натоварив на кол а друге крене
у град. А лубен ице са кол а довикн у пос ледњи пут својој другариц и:
Како ћеш остат и
На брег у сама?
Пођи, сес трице,
И ти са нама.
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Црвеној Лубен иц и би тол ико жао слушајућ и их и опет јој се учин и као да је
нестаје. Срећом, са неба је сијало сунце и све се около радовало, па се и она брзо
утеш ил а.
Тако се то догод ило некол ико пута: увек кад је бос танџ ија хтео да је узбе
ре, она га је умол ил а да је још мало остави, док најзад није остал а само она на
вреж и. Тад а, иако је сунце још вед ро сијало и зем ља бил а још топ ла, Црв ен а
Лубен ица пос таде туж на, вен ућ и из дана у дан. Било јој је теш ко самој; кад сва
не јед ва је чек ал а да се смркне, а кад се смркне да опет дође дан. Чин ило јој се
као да у себи нем а више ничега. И кад јој једнога дана опет, у почетк у јесен и,
приђе бостанџија да је узбере, није га мол ила да је поштед и. Зач уд и се он и отк и
де је с вреже, али узевш и је на длан осет и да је као мех ур лака. Тада је расече, кад
има шта и видет и: бил а је потп уно празна, није се знало да ли јој је срце нек ад
било црвено или жуто, и бос танџ ија је бац и далеко у траву.“
Кад је деда завршио прич у, деца су ћутала, сиг урно им је било жао лубенице.
Само је најс тарији унук упитао:
– Дед а, каж и право: да није и ово бил а поу чна прича?
А дед а се умес то одговора само загонетно нас меш и.
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Б

ило је хладно вече у план ин и. Утеравш и стад а у оборе иск упе се чобан и
око ват ре, да у забави брже дочек ај у ноћ. Прво су причал и приче, онд а су
певал и, па се трк ал и, рвал и и прес как ал и преко огња. Најзад су хтел и да се ра
зиђу, кад се најс тарији чобан ин поглад и по брад и па ће рећ и:
– Хајде мало да загонетамо. Ја ћу вас питат и а ви одговарајте ако знате.
Сви остал и посед ају око њега а он смешећ и се поче прву загонетк у:
Од пос танк а света
између неба и зем ље шета.
Сад а је црно као мрак,
сад а провидно као зрак,
сад а потп уно бело
као шећер и со.
Шта ли је то?
Почн у млађи да погађају шта ли ће то бит и, али ник ако да се сете а старац
ће на то:
– Преко ноћ и мис лите па ако се не сет ите, онд а ћу вам сут ра ујут ру рећ и.
А сад да вид имо хоћете ли ово погод ит и:
Прво га окупал и,
на траву извук ли,
па добро излупал и,
кид ал и и прел и,
и на разбој дел и,
на себе обук ли,
прос трл и на сто.
Шта је то?
Опет чобани нис у могли да погоде: први пут у свом живот у су чул и загонетке
те нису били извежбани. А старац се радовао што не погађају и сипао као из рукава:
Шта је ово сад погод и:
са брадом се одмах род и.
Стан у чобани да нагађају. Један рече да ће то бити Усуд, други да је то сеоски
свештен ик, а старац се грохотом нас меја па рече:
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– Мис лите ноћас, па ако се не сет ите, сут ра ујут ру ћу вам и то рећ и. А сад
слушајте даље:
Глава јој рас те
кад а пад а киша,
реп ић танак има
баш као у миша,
десеторе уши
зелене рог уш и.
Признају дечац и да не мог у ни то да се сете шта је и старац продуж и са за
гонетањем:
Далек а је ризница,
преп уна је злата,
мален их новч ића,
вел ик их дук ата.
Чувар сав од злата
страж ари код врата.
– Е, то је ваљд а Тамн и Вил ајет! узвикне најм лађе чобанче радос но.
А звезде су на небу трепериле и месец стајао зам иш љен изнад шуме. Већ се
пол ако ближ ил а поноћ, а чобан и нис у ни примет ил и, занет и у погађање.
– Сут ра ћу ти рећ и шта је то, одговори старац чобанчет у, него чуј ово:
Трепт и нешто нас ред сел а.
Сјајно је – није роса,
крил ато је – није пчел а,
није мува, није оса,
није ват ра – ма да гори.
Шта је ово одговори!
Поново је ћутање дуго пот рајало, онд а се јед ан чобан ин јави:
– То ће бит и труд, он се у мрак у сија.
– Није труд. Сут ра ћеш чут и шта је, одврат и старац а сад да вид ите ово:
Уз брдо трч и војс ка цел а,
сва је обу чена у црно,
јед ан се војн ик само
зеленом дол амом огриô.
– Тај у зелено сиг урно је кап лар, јави се опет најм лађе чобанче.
– Нис и ни сад погод ио, дочек а старац. Али ниш та, ујут ру ћу теби првом
рећ и шта све ово знач и.
А ноћ је брз о прол аз ил а. Мес ец а већ више нигд е није било, а и мног е су
звезде биле заш ле. Ват ра око које су седел и стишавал а се.
– Хоћете ли да идемо спават и? упита старац. Поноћ је превал ил а.
Али чобан има се још није спав ало, и старац нас тави, рек авш и им прво да
потс такн у ват ру.
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Погод ите шта је сад:
зелен је док је млад,
кад остари, буде жут
и обу че тврд кап ут.
– То ће бит и шума у пролеће и у јесен, рекоше два-три чобан ина у глас.
– Није шума, децо моја. Сут ра ћете видет и и то шта је.
И опет је зад ао нову загонетк у:
Округло је – није слово,
избушено – али ново,
плетено је – сито није,
махнеш крпом – нес тало је.
– Не вред и више ни да погађамо, рекн у чобан и, штогод пом ис лимо, ти ка
жеш да није.
– То је само први пут тако, примет и старац. Ни ја од прве нис ам умео да
погађам. Ево сад ћу вам рећ и три загонетке, које нисам погод ио кад сам их први
пут чуо од учитеља у селу.
Нем ирно је – није ђак,
увек трч и на сок ак,
с друж ином се увек бије
и рве се – рвач није,
у поток у воду пије.
Од исток а до запад а иде мост,
нема на њем у аутомобил а,
не иде њиме свет,
лак је као свил а,
шарен као цвет.
Од перја нос и кап ут ић,
жут као љут ић,
плав као разл ичак
зелен као чичак,
црвен као мак,
сив и бео чак;
има свој стан,
зна да каже: „Добар дан“.
Кад је и пос ледњу загонетк у старац казао, већ је свитал а зора. Звезде су се
погас иле, птице почеле певат и, стад а се по стајама јав љал а.
– Већ је јут ро, рекоше чобани старц у, каж и нам сад шта која загонетка значи.
– Добро, саглас и се он, прва знач и воду, друга лан, трећа јаре, чет врта реп у,
пет а небо пуно звез да, шес та свитц а, седм а шум у лис топ адн у и чет ин арс ку,
осма орахе, девета пау ч ин у, десета врапца, јед анаес та дуг у, дванаес та папагаја.
После тога су чобани ове загонетке свима разгласил и па сам их и ја тако чула.
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Жућин сусрет са хромим зеком

Д

ругога дана пред вече трагајућ и за својим изг убљен им сином стиже кучк а
Жућа пред кућу Хромог Зеке. Жена његова, стара зеч ица, чек ал а је дец у на
вечеру и зато је нес покојно скак утал а по проп ланк у. Да је Жућа бил а мало ве
сел ија, потерал а би је по шум и бар шале рад и, али јој сад а није било ни до чега.
Увуче се у жбун и пос мат раше уморно зеч иц у. Притом је разм иш љал а како да
је упита за Зељова а да се она не уплаши угледавши је, и реши да причека до јутра,
јер и тако преморена није могла даље да иде.
Зеч иц и се већ било досад ило да очек ује дец у па повик а из гласа:
„Охо-хо!
Чује ли ме
децо ко?
Ако чује,
скок по скок
пож урите на оброк.
Скувал а сам куп уса,
зеч ијега јел а.
Пож урите, зеч ић и,
има пуно здел а.
Охо-хо!
Чује ли ме,
децо, ко?
Биће данас, зеч ић и,
вечерице лепе:
насек ла сам сал ате,
жуте шаргарепе.“
Први искочи однекуд најстарији син. Био је знојав и уплашен па зечица одмах
погод и да му се догод ило нешто необично. И збиља, како стиже, он јој исп рича
на душак:
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„Цео дан сам скак ао
уздуж и поп реко
преко трулог пања
у шум и далеко.
Кад а украј њега
леж и змија шарк а,
у колут свијена
љута наочарк а.
Па ми рече: Зеч ићу,
иди кућ и право,
ако мис лиш да одеш
читаво и здраво.
Могла сам те ујес ти
некол ико пута,
ја сам према свима
и строга и љута.
Али теби праштам
то лудо весеље
због Хромога Зеке
и мам ице Беље.
Чујеш, она са брд а
зове те и виче,
а ти змије прес качеш,
шта се тебе тиче.“
Зеч иц а срећна што га змија није ујел а заборави да га ист уче и нас у му од
мах да вечера. Кроз некол ико часак а ето ти и другог сина па се узе исповед ат и:
„Данас сам се ушуњо
у сељаков врт,
а кад тамо леж и
његов црн и хрт.
У шум и се нађох
тад за тил и час,
а чујем још јури
за мном љут и пас.
И све тако за мном
јури, јури, лај,
док ме не дотера
до пред овај крај.
Сад а га се не плаш им
кад сам уз твој скут.
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Не туц и ме, мам ице,
нећу друг и пут.“
Пос ле овако умиљате молбе зеч ица и њем у опрости и даде му да једе. Жућа
их је у свом жбун у чул а како слатко сал ат у рус кај у, чин ило се да ниш та неће
остат и за трећег брата и Хромог Зек у. Кад би у пол а вечере, стиже и трећ и зе
чић, љубим ац мајч ин. Као сив а лопт а пад е прав о зеч иц и у крил о па јој кроз
смех исп рича како је провео дан:
„С птич ицом сам једном
играо се ја:
ја сам шумом трчао,
она летел а.
Бил и смо се клад ил и
ко ће стић и пре
до извора далеког
где су бук ве две.
Баш сам тврдо држ ао
претећ и ћу њу,
кад до бук ве дот рч им,
птич ица већ ту.“
Зеч ица га пољуби усред њуш ке па и њега пос ад и да вечера. Како се у шум и
све више смркавало, она се забрин у за Хромог Зек у. Иако је врло брз био, бојал а
се да ће га пси, вуц и или ловц и ухват ит и, јер је знал а да вол и много да лута и да
се са свак им шал и. А њега ник ако нема па нема те се пож ал и дец и:
„Бринем се за тат иц у,
он је децо, хром,
да ли ће се врат ит и
до ноћ и у дом.“
Како она то рече, из шуме се зач у весел а пес ма Хромог Зеке:
„Чује Зек а из даљине
кад у шум и врабац кине,
кад у трави трч и мрав,
кад а ниче куп ус плав,
кад а тихо пуж ић пева,
зевал ица кад а зева.“
Чувш и пес му деца му радос но полете у сус рет и обесе му се о врат па нава
ле мол ит и да им прич а шта је ново у шум и видео, јер је он увек донос ио пуно
новос ти. Хром и Зек а се није дао много мол ит и посад и их у траву и поче:
„Чујете, децо, сад а
чудн у прич у ову.
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Пси се код зечева
душ ман има зову.
Али ја сам данас
пса једнога срео,
зеленк ас те длаке
а на шап и бео.
Раст ргн ут ме могô,
само да је хтео...“
Утом на огромно зап репаш ћење зечева искоч и из жбуна Жућа и упита Хро
мог Зек у:
„Рец и, зеко рођен и,
где си га то срео?
Ја сам мат и његова,
давно траж им сина
преко поља, брегова,
рек а и план ина“.
Видећ и да им Жућа неће ник ак во зло учин ит и зеч ић и се умире, зеч иц а је
пон уд и да вечера а Хром и Зек а јој одговори:
„Заробљен је Зељов твој
код страш них курјак а,
а чува га лис ица
та пакос на бак а.
Натерује сина твог
Да птич ице хвата,
веверице, зечеве,
и мед вед а брата.“
Жућа упита нес трп љиво зеца:
„Где је њина пећ ина,
помог’о ти Бог?!“
Зека показа главом на ону стран у где се налазила пећина вукова и одговори:
„Међ јел ама, близу
Врх а Зеленог...“
Хтео је још мало са Жућом да поразговара, али се она муњевито отиш те у
правцу куда је Зека главом показао, а зечеви остадоше забринуто за њом гледајући.
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Деца код птица

В

ећ другог месеца пос ле отварања Зоолош ког врта наг рн ул а су сва мог ућна
деца из град а проводећ и крај зверињих кавеза од јут ра до мрак а. Било је ту
сирот их дечак а који су новац исп рошен за хлеб дал и за улазниц у; било је у бело
обу чен их девојч иц а са мамама, било је ђак а који су побегли са час а жалећ и се
да их бол и зуб; надол азиле су поп лаве цел их разред а са својим старим подет и
њен им учитељима. Чувари врта јед ва су могли да најаме метал а да пос ле так вог
поход а деце увече опет уреде врт.
У четвртак још пре осам чекала је пред улазом учитељица и задржавала дец у
сунцобраном да не провале унут ра док се не отвори. Притом је довик ивала: „Не
протеж и врат, пораш ће ти као у ноја! Не вич ите, уплаш ићете папагаје!“ А кад
је чув ар отворио, поп лав а је јурн ул а право на језеро по коме је спокојно пло
вио дуговрат и бел и лабуд. Јурећ и за децом сирота учитељица се спотаче и паде
први пут пос ле свог дет ињс тва, што мал ишане тол ико развесел и, да је поздра
више глас но као как вог победн ик а. И како се лаб уд уплашен њиховом виком
окрет е и врат и на друг и крај јез ера, они пој уре огромном жич аном кав ез у у
коме су се назирал а јата птица. Пос ле некол ико мин ута учитељица их нађе на
чичк ане око кавеза и зад ив љене шарен им птич ијим светом. Пош то су то бил а
градс ка деца, одрас ла далеко од природе, ниједно скоро није познавало друг их
птиц а сем градс ког манг уп а врапц а, те учитељиц а узе да им објаш њав а. Али
папагај није био задовољан њен им објаш њењем и сам се претс тави:
Дечач ићу, знај,
ја сам папагај,
причал ица стара.
Ако ти се кад
брбља, разговара,
дођи мен и тад.
Мој је жут и кљун
разговора пун
и преп ун је шале
за ђач иће мале.
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Ту у близин и је стајал а папагајева рођак а, шарена и брбљива креја, која је
јед ва чек ал а да са децом мало поразговара, те га дос та неу чт иво прек иде:
Брате мој,
једном већ стој!
Па пок лон ивш и се како то чине лепот ице на забавама претстави се сад она:
Ја сам креја,
његова сеја.
Све птичје језике
добро знам:
ћију-ћи,
крам-крам.
Понек у знам
и људс ку реч,
викнем кад дођем
код њих у стан:
Добар дан!
У огромном птичјем кавезу није било, разу ме се, врабаца јер су сваком одвећ
познат и, али јед ан који је туд а облетао чу крејино брбљање па јој дрс ко добац и:
Чудна ми чуд а!
Баш си луд а,
кад се понос иш
што људс ки говориш.
Буд и кô ја
птица што зна
реч и две-три:
жив-жи!
Дец а се стан у кикотат и на реч и свога старог познан ик а, али се креја и па
пагај наљуте и оду далеко, под сам и врх куполе. У шарен илу птичјег перја и ле
туц ања дец а их више нис у могла пронаћ и: сваког трен утк а су пролетале пред
њиховим погледом птице као шарен и, хит ри чункови. Било их је боје ват ре и
сунца, и бел их као снег, и црно сјајн их као как ве лаковане црне ципеле. Чин ило
се да је дечје прис ус тво унело у њих још више живос ти, све су се померале са
својих железних сед ал а и излетале из својих кућ ица. Ваздух је пун био њиховог
цврк ута. Час би доп ро до деце глас кук авице која је вик ал а, једно те једно:
Ку-ку, ку-ку,
да чујете брук у!
Час би златн и рој наш их шумс ких певач ица запевао:
Нек а пес ма бруји,
певају славуји,
и дроздови стари,
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ведри чеш љугари,
и злаћане вуге,
и све птице друге.
На другом крај у опет желел а је да на себе обрат и паж њу нек а црвенк ас та
птица:
Ја се зовем кривок љун,
нак риво ми рас те кљун;
уз жиц у се верем,
обућ иц у дерем.
А вел ик а срнад ица знајућ и како јој деца надевају имена довик ивал а је:
Смеју ми се сви у брк
и зову ме пат иц врк,
мркос ив – сивом рк!
Нед ал еко од жич ане купол е спав ал е су сов е у својим дуп љам а и како би
птичји жагор пробуд ио коју, она би зах ук ал а:
Овде је лудн ица права:
цврк уће се, креч и и пева,
а мен и се тако спава
и тако зева.
А време је летело као да је и оно нек а птица. Учитељца зато поведе дец у да
вид е и друга птич ија нас ељ а. Тад а са врх а купол е довикн у некој дев ојч иц и у
црвеној кап и ћубас ти папагај:
Црвенк апа, црвенк апа,
не ваља ти твоја капа.
Што не нос иш ко ја крун у
црвенога перја пун у?
На то се дечац и стан у смејат и маш ућ и папагај у рук ама, капама и марам и
цама. Тако нис у ни примет ил и кад их учитељица доведе пред двориште у коме
су живеле рајс ке птице. Једна од њих изиђе пред дец у и маш ућ и шарен им пу
ним паперја лепезама својих крил а претс тави им се:
Ја сам птич ица
божја рајч ица.
Златна ми круна
Стоји врх кљуна,
моја су крил а
шарена свил а.
Међут им макол ико да су рајч ице биле лепе, мал ишан и се брзо њима задо
воље и паж њу им привуче крак ат и, смеш ни ној који је марш ирао својим двори
штем уз корачн иц у:
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Ој, хој-хој, ја сам ној
сад а пођи, сад а стој
и до два број па број.
Дец а се слушај ућ и га и нехот ице уреде и корачај ућ и војн ичк и пођу према
њем у. Али се у том пред њиховим очима отвори друг и, још зан им љивији при
зор: у шевару око језера црвенил и се кљунови и ноге барских птица. Онај врабац
што је исмевао креј у и сад се нађе поред деце и подраж авај ућ и как вом вод ич у
рече пок азујућ и на језеро:
Дугоноге чап ље,
и роде, и дроп ље!
Ноге су им коп ље,
као барјак врат,
свак и им је корак
дуг по јед ан сат.
Дечац и ударе у смех, нароч ито јед ан дугоног и, мршави, на што нек а чап ља
добац и:
Дечач ић и, дечач ић и,
ноге су вам ко штап ић и!
Ко још виде так ве моде:
лич ите на смеш не роде.
На ово сад девојч ице окупе да се смеју, тол ико, да се птице по шевару узне
мире као пред сеобу, што је код мал ишан а још више радос ти изазив ало. И ко
зна кол ико би још ту остал и да звоно није објавило да је време изл ас ку и учите
љица их позвал а да се врате обећавајућ и да ће их идућег чет вртк а опет довес ти.
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птичија школа

П

ође једном нек и богат и трговац са својом децом да се провоза кроз шуме
што су се прос тирале око град а. Пос ле дуге вож ње дец и се досад и и замо
ле да сиђу са аутомобил а и мало се проход ају. Нем ирне стазе их одмаме под аље
од пута куда ретко грађани залазе. Дрвеће је причало својим шумовитим, тих им
језиком, птице су ћијук але и певале, као што увек чине. У почетк у је, дак ле, све
обично било. Али мало кас није, кад су већ бил а у гус том шип раг у, дец а зач уј у
где нек и и људс ки и нељудс ки глас неп рес тано понав ља:
Треба устат и,
сед ам је сат и.
Друг и још необичн ији пиштао је без пред ах а:
Куп и ме, приче пун
мој је кук ас ти кљун.
Трећ и је лудо чег ртао:
Хајдете у школу,
млеко је на столу.
Што су дубље у шум у зал азил а, све су више бил а изненађена. Та скривена
бића су понав љал а увек једно те једно. Деца пом ис ле да то говоре как ви пијан и
пат уљц и скривен и по жбуњу. Међут им тад а примете неког гаврана који је као
суман ут пром ук лим басом вик ао:
Баш си туп.
Баш си глуп!
Тад а наи ђе и тргов ац и кад му дец а исп рич ај у шта су видел а и чул а, рече
смеј ућ и се да је то сиг урно бил о нек о прив иђ ењ е. Међ ут им нед ал ек о међ у
жбуњем опазе путн иц и кућу и пред њом чудноватог, разбарушене косе старч и
ћа, опкољеног јатом птица. Неке су му сед але на рамена, неке слетале на руке а
једна му се пос ад ил а наврх главе. Притом су стално неш то рец итовале гласом
пол а птич ијим пол а људс ким. Приближ ивш и се тамо проч итају на кућ и крупан
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нап ис „Птичја школ а“. Утом и старац опази трговца па отеравш и птице пође му
у сус рет. Био је сав збуњен и занет као стари учитељи. Исп рича да је већ одавно
отворио школу у којој се птице уче говору. Имућн ији људ и из град а радо, вел и,
куп уј у пап агаје који знај у људс ки језик. А он је сиром ах човек па тако од тога
живи. Најз ан им љивије је на том птич ијем учитељу било што је све говорио у
стиховима. Томе се био свик ао говорећ и увек тако са својим крил ат им ђац има.
Како су дец а јед ва чек ал а да уђу у Птичј у школу, старац их одм ах поведе
унутра. Са седала украј улазних врата нек и стари папагај свечано поздрави госте:
Добро преш ли праг нам школе!
Наш и ђац и гос те воле.
Скак ућући око гостију то исто понови и старчић. Затим отвори врата замра
чене собице у којој је скак утало некол ико гаврана. Глас већ познат дец и јави се:
Баш си глуп,
баш си туп!
Старац љут ито одм ахн у руком пок аз уј ућ и на гав ран а који је јед ино знао
да понав ља те реч и, па објас ни гос тима:
Пет год ина се
у школ и муч и,
а јоште први
разред учи.
Из другог краја јави се нови учен ик:
Кад уђеш у собу,
кап у скин и,
то свако добро
дете чин и.
За њим учитељ и сви остал и гавран и поновише то некол ико пута.
– Е, овак ав јед ан гавран би ми био пот ребан, узвикн у трговац, јер мој ста
рији син заборав ља ово правило.
Али старч ић није ни обрат ио паж њу на трг овчев е реч и, већ их пов ед е у
сврач ију учион иц у. На поду су се кљуцале и тук ле две свраке које старац овако
претс тави:
Ово је сврак а
звана Брук ица,
и њена сес тра
сврак а Мук ица.
Уче сироте
од јут ра до мрак а,
али су глуп ље
од свих сврак а.
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Сто пута стихове
поновим ја,
а оне само:
Га-га!
Зат им обраћајућ и се птицама разговетно изговори некол ико пута:
Кад дођеш пред кућу,
обриш и обућу!
На ово све свраке стан у као чег ртаљке да понав љају учитељеве реч и.
– Морате ми и једн у сврак у продат и – упаде опет трговац, да опом иње моју
старију ћерк у.
Старч ић је међ ут им гор ео од нес трп љењ а да час пре пок аже све шта му
птице знају па одведе госте код креја. Оне нис у ни чекале да их учитељ опомене
на лекц ију, већ углед авш и га заг раје и оне све у глас:
За столом увек
прис тојно сед и,
не срч и глас но,
пол ако јед и.
Трговац овог пута значајно поглед и у свога млађег сина па рече учитељу да
би врло радо куп ио и једн у креју.
Пос ле овога старч ић свечано отвори врата папагајс ке учион ице, а у том му
се час у о рук у окач и јед ан зелен брбљивко па као навијен поче:
Мало јаче
отворите кљун!
Ако нис те за школу,
нат раг у жбун!
Чичица се зацен у од смеха и објасни гостима да није желео да га томе нау чи,
али како је увек кад не знај у љут ито понав љао ове реч и, папагај их је упамт ио.
Потом се уозбиљи па помазивш и крило папагајево рече:
Од свих у школ и
мојих птица
он зна највише
речен ица.
А папагај је желећ и ваљд а ово да пот врд и сипао као из рук ава:
Из кревета немој
скак ат и бос!
Не гризи нокте,
не чачк ај нос!
Дец а одушев љено зап љес кај у рук ама молећ и оца да им га куп и, али их па
пагај прек иде стално дек лам ујућ и:
744

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Проза за децу објављена у периодичним публикацијама ________

Ово је најбоља
школ а птица,
имамо и пет
канаринца,
све једна другој
до увета,
пош ле су у школу
прош лог лета.
Све учи нотно
цврк утање,
и у три гласа
хорс ко певање.
Опет старац удари у смех објас нивш и да је папагај ово нау ч ио прис луш ку
јућ и његове разговоре са купц има, који свак и час свраћају у школу. И пошто су
дец а желел а да виде кан аринке које знај у ноте, одведе их у собиц у где су оне
биле. Старац учин и некол ико пок рета рук ама као што чине диригент и а оне се
тихо одазваше успаванком:
Вече пад а,
сунце не сјаји!
Спавај слатко,
буји-паји!
Радос ти деч ијој није било краја те им отац пол азећ и куп и најбоље учен ике
Птич ије школе. А старч ић оста туж но глед ајућ и за њима и својим љубимц има.
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Милосрдна зима

Б

род ил а је једног децембарс ког дана Зима на својој вел икој облачној лађи и
пос мат рал а шта се на зем љи рад и. Спуш тал а се прво до изнад план ина, па
онд а све ниже, скор о до сам их њив а. Хтел а је да вид и да дрв ећу није мног о
хладно, да поља нис у, онако непок ривена, пром рз ла. И свугде у пут у наи ђе на
дрв еће скоч ањ ено од хладноће, на пољ а која су се тол ико јеж ил а, да је свак а
биљч ица на њима бил а оштра као игла. Срце се старој зим и стиште од туге када
то виде, па се реш и да пок рије чиме зем љу, да јој топ лије буде. Зато се обрат и
својим кћерима пах уљицама које су поред ње пловиле на облац има:
Озебле су њиве,
озебла је стаза
од студена мраза.
Сад губере, кћери,
Што год брже знамо
да за њих откамо.
Губерима топ лим,
кад а их ишчемо,
да све пок ријемо.
Пах уљице су биле врло пос луш не па прион у на пос ао. За некол ико трен у
так а сатк аше губере за поља и њиве, те се зем ља мало згреја и располож и. Али
губер који је пок рио зем љу није био тол ико вел ик и да умота и рас тиње што се
коч ило од студен и, те Зиме, чим би свршен тај посао, рече:
Пах уљице,
кћери беле,
са облак а
долетеле,
брзо, док ле
нис те селе,
да откамо
бунде беле
за борове
и за јеле.
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Нек а лењ а створењ а не би одм ах с једног пос ла пох ит ал а на друг и, а оне
све углас радос но одврате:
Само рец и,
добра мат и,
брзо ћемо
одатк ат и
подугачке бунде,
до самога тла,
да нам не озебе
јел а зелена;
подебеле бунде,
с под лан ице три,
да нам не озебу
млад и борови.
За тил и час чет инари су добил и бунде из којих им је нос јед ва вирио. Било
је дивота поглед ат и гор у у тако новом лепом оделу. Зечеви осет ивш и да им је
пос тало топ лије у склон иштима искоче напоље да виде шта се догод ило и зад и
вљен и стан у пред том лепотом. Тек пос ле некол ико час ак а, кад су мало дош ли
к себи, стан у весело да скач у по снег у удиш ућ и жедно његов свеж и мирис који
див љач тол ико вол и. За то време је Зим а бил а већ доп ловил а до лис топ адн их
шума, те су и њих њене кћери обук ле у беле кабан ице и бунде. Пос ле тога већ
мал о уморне од пос ла хтедн у оне на брег у да се одмор е, али Зим а спаз и где
дрвећу из рук ава вире скочањене шаке и прс ти, па довикн у кћерима:
Не може се, кћери,
данас јоште сес ти.
Рук авице топ ле
треба одмах плес ти
за зем љине шаке
храш ћа и бук ава,
за руч иц у брезе,
да се не смрзава.
Како она то рече пах уљице полете с брега све опет углас говорећ и:
Само, мат и,
каж и ти,
брзо ћемо исп лес ти
рук авице пуне
од дебеле вуне,
неком с прс том једн им,
неком с прс та пет.
Рук авице имаће
зачас цео свет.
Док си оком трен уо, сва шума збиља доби рук авице. Птице које су биле на
вик ле да слећу на голе шаке дрвећа збуњено су сад а пос мат рале шум у. Понек а
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би павш и бук ви на рук у стрес ла с ње белу рук ав иц у, али би пах уљице одм ах
исп леле друг у.
Тако се брзо свуда проч у да Зима иде са својим кћерима те дел и покриваче и
одело. Зато је много растиње кад га случајно мимоиђу и не оден у звало њих и тра
жило: ко бунду, ко кап у, ко чизме и рукавице. С једне стране је позивало жбуње:
Добре сес тре,
пах уљице,
сплет ите нам
шубарице,
бојимо се
кијавице.
Изд алек а су довик ивале тополе:
Мрзнемо се
без одел а
у сутон у сивом.
Увите нас
кô вретена
мек ан им пред ивом.
С треће стране су мол ил и јаблан и:
Пах уљице,
сес тре многе,
тако вам имена,
шијте за нас,
једноноге,
чизме до колена.
Кад су стигле у дол ин у, и старе врбе су их дочек але с молбама:
Деца нам
поваздан плач у,
смрз ла се
од зиме.
Сплет ите им
кап уљач у
да и она
утоп ле се чиме.
Пах уљице су и саме на све стране хитале, одевале, обувале, а и мат и Зима
их је неп рес тано бодрил а:
Нек вам руке, кћери,
као ветар лете.
Нек а једна мота,
нек а друга плете.
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На разбоју једна
нек а веже нит и,
а друга по њима
нек а тка и кит и.
Кад се ноћ стал а спуш тат и већ је све на зем љи било одевено и обувено и
мирно поч ивало, па се и Зима спремал а да са својим кћерима отпоч ине. Али у
том час у спази како у неком селу сељац и крпама и сламом зат ис куј у пукот ине
својих трош них кућ иц а, да их ветар не би продувао, па пом ис ли што да не по
могне људ има кад је рас тињу и пољима помогла па рече пах уљицама:
Поглед ајте
кровињаре,
мање су од лул а.
На кров њима
напад ајте,
да буде ко кул а.
Пукот ине
зат ис ните
куд а ветар дува;
треба наша
рук а, децо,
и људе да чува.
Оне одмах исп уне мајч ин у заповест, умотају добро кућ ице да не зебу, оста
вивш и им само прозоре и врата незавејана. Сељац и крај огњиш та намах осете
да им је топ лије па се благо нас меше знај ућ и да су то беле руке пах уљица кућу
увиле и устан у да поглед ај у кроз прозорче. Напоље збиља кроз сутон углед ај у
читава бел а кол а и ројеве и зач ују мек и, тако познат и, глас:
Нико не зна
што ми знамо,
да плетемо
и да ткамо,
белу пређу
да мотамо.
Што ко не зна,
ми умемо,
за час тил и
ми ишчемо
целом свет у
одећ иц у,
целом свет у
обућ иц у,
за сву зем љу
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Зимска прича

З

има је доба кад а се највише причај у приче. Деде и баке причај у дец и как ва
је зима бил а кад су се они груд вал и по пољанама и улиц ама. Стари врапц и
приповед ај у врапч ић им а како су нек ад у дет ињс тву умел и да се прев рћу као
цирк узан и и како се ни онд а од дечак а и од њихових праћк и није могло живе
ти. Мед вед и причају меч ић има о својим подвизима кад у младос ти крал и мед.
Зечеви се пред својим мал им зек ама хвале разним дож ив љајима с ловц има. Где
год има мало топ лоте, а нађу се деца са старијима, одмах почне причање. Тако су
јуче и неке овце у Посавин и заок уп иле старог пса Гарова да их забав ља как вом
причом. Напољу је врвил а вејавица, ветар дувао. Гарову се по тој хладноћ и није
ник уд ишло па поче као и сви старц и да хвал и стара времена:
Нема више зима,
што су нек ад биле:
пуца прут и камен,
снега бело руно
дебело три хвата,
а вуц и се краду
од сел а до сел а
до врата до врата...
Ту Гаров стаде да вид и како су утис ак учин иле његов е реч и, а овце се са
свих страна начет ише око њега молећ и га да продуж и:
Причај, Гаро,
причај само,
ми вол имо
да сазнамо
как во беше
доба старо.
Причај, Гаро!
Гаров није имао богзна кол ико маште, али му је лас кало што га стадо тол и
ко мол и да прич а те узе прев ртат и по сећ ању шта би још из прош лос ти могао
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исп риповед ат и сем да је зима бил а јача и лепша него сад а. На ум му паде његов
дед а, чувен и овчарс ки пас о чијој храброс ти се много говорило. Гаров је тад а
био штене па није ни упамт ио његове подвиге, али сад а му се хтело да се пред
овц ама пох вал и да је потомак тако чувеног пса па и сам не знај ућ и како завр
шит и поче:
Још се сећам
свога деде,
јак и смео,
чувао је
од вукова
округ цео.
Како он опет помен у вукове, овце га окупе зап итк иват и:
Јес и ти кад
вук а срео?
Јес и ли се
с њиме био?
Ко је кога
побед ио?
Шта би Гаров дао у том трен утк у да се пред стадом могао пох вал ит и како
је побеђивао вукове, али није хтео да лаже, те на та питања ништа не одговора,
већ нас тави прич у о свом дед и:
Тад у гори
проч уо се
беше курјак
нек и љут и,
Смук се звао.
Ни за шта би
пог ин ут и
тај вук знао;
коње, тел ад
душ манс ки је
раст рзао,
овце клао.
Једном тако
дед је спавô,
Смук упаде
и у наше
мирно стадо
и украде
неко мирно
јагње младо...
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Ту њег ов о прич ањ е прек ид е са свих стран а плач јаг ањ ац а. Мал а Белк а
зајец а:
Јао, мама, јао,
сад ће курјак зао
доћ и да ме нос и.
За њом се чу Свиленк а:
Јао, мама, јао,
однек уд из мрак а
чујем ход курјак а.
Њен брат Шиља приби се у своју бак у молећ и:
Сак ри ме у руно,
бако моја бел а,
нек а ме је језа
страш на обу зел а.
Чак се и храбро јагњеш це Предводн ик препаде па пот рча својој мајц и го
ворећ и:
Мајч ице, овч ице,
узми ме у крило,
вуч ије је око
сад а овде било.
Видећ и да су се јагањц и тако преп ал и, једна од старих овац а тад а замол и
Гарова:
Немој о томе,
Гаро, више
деца нам се
уплаш ише,
биће суза
као кише.
Гаров јед ва дочек а што га је овц а замол ил а да прич у ту прек ине, јер се и
њем у од рођеног причања раж ал ило. Али опет било је јагањац а који нипош то
нис у хтел и да прич у остави тако недовршен у те га окупе:
Причај, Гаро,
Причај само,
ми вол имо
да сазнамо
приче крај.
Зато да би и причање доврш ио и јагањц има растерао страх, он се мало за
мис ли па овако рече:
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Тад дед, и још
паш чад многа,
брзо за њим
и отм у му
јагње живо.
Пос ле Смук се
није ник ад
за живота
дед инога
код нас више
најав љивô.
Пос ле овога јагњад се опет располож и наваљујућ и да им још прича о вуц и
ма, али им Гаров признаде да је уморан и замол и он њих да му исп рич ај у ако
што знаду.
О овоме шта је јагњад Гарову приповед ал а, казаћу вам друг и пут.
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први батин зуб

Б

иле три сес тре без брата, па су досад иле мајц и молбама да им га род и. Твр
диле су да ће им тад а бит и много лепше, да неће морат и да трче на улиц у да
траже туђе дечаке за игру; обећавале су да ће га чуват и и љуш кат и док не одра
сте. Веров атно због њихових неп рес тан их молби мам а им род и брата, али не
сас вим онак вог как вог су оне зам иш љале. Био је сувише мал и и зау зет нек им
својим бригама, те их у почетк у скоро није хтео ни глед ат и; зат им је пок азивао
врло мало воље да одмах проговори а још мање да трч и са њима и игра жмуре.
Кроз некол ико дана пос тао је сас вим незан им љив мал и створ и сес тре су дигле
руке од њег а као од стар е играчке заборав ив шта су мам и пре њег ов ог рођ е
ња, обећавале. Међут им мама то није заборавил а па их је свак и час, сад једн у,
сад друг у, остав љал а да га чувају док је она у пос лу. Девојч ице су се и забав љале
с њим још док нис у исп итале да ли је саг рађен као и друга дец а, има ли по пет
прс тију на свакој руц и, има ли нокте као и друг и свет, где му је теме најмекше и
да ли су му уши нап рав љене исп равно. Кад а су се увериле да је у том погледу
све у реду, ни мамине заповести нис у много помагале, просто су стале, нарочито
две старије, беж ат и у игру и остав љат и га самог.
Тад а мам а прибеже лук авс тву и обећ а да ће оној која прв а углед а да код
брата ниче зуб куп ит и лутк у и вел ик у чокол аду. Како је ово обећање било при
мам љиво, Смиљ а и Бос а, које су га пре тога избегав але, стан у сад с њим више
биват и, само да би оне прве угледале зуб. Готово су биле љубоморне на најм лађу
сестриц у Цвет у што остаје с њим насамо док су оне у школ и. Због тога су је, кад
год не иду у школу, нагов арале да се игра с децом на улиц и, што пре мам иног
обећања нис у ник ад чин иле. Чим Цвета изађе, оне навале с бајањем:
Помол и се, зубићу,
кô у куце јак.
Без зуба нам не може
бата бит и ђак
ни спорт ис та добар
ни добар јунак.
Чак су и једн а друг у, не само Цвет у, хтеле да прев аре па чим која из собе
изађе, она друга навал и:
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Помол и се зубићу,
док је бата са мном сам,
хоћу прва ја
новост да дознам.
Помол и се, зубићу,
не било те срам,
па ћу чокол аде
одмах да ти дам.
Зуб се, разу ме се, на овак ве молбе није освртао. Видећ и како оне хоће по
што пото прве да га углед ај у, изу мевај ућ и за најм лађу стално неке завабе и по
слове, да не би бил а с батом нас амо у соби, одлуч и да никне баш онд а кад она
буде с њим бил а.
Најм лађу девојчиц у заволео је због тога што га никад кад је бат у сама чувал а
није звала: стрп љиво је чекала да сам он изабере дан када ће се појавити и да сам
он изабере која ће га од девојч ица прва углед ат и. Тако чек ајућ и да никне само у
прис ус тву Цвет ином он се све више бел ио кроз дес ни. Бос а и Смиља као ста
рије то примете па се сад а, на вел ико мам ино задовољс тво, готово ник ако нис у
одм ицале од бат ине колевке, не дозвољавајућ и Цвет и да га уопште више љуш ка.
Једнога дана Смиља обема млађим сес трама нађе пос ла па оста сама с њим
стаде да утиче на његово час тољубље.
Немој, бато, бит и
крезуб као дек а,
нећеш ваљд а вечно
пит и само млек а.
Вид иш зубе имају
и маца и зек а,
и тата и мама,
и ја, твоја сек а.
Бата се с њом потп уно слагао. И он је јед ва чек ао да му никн у зуби, али шта
је могао кад су они оклев ал и. Он се нас меш и на сес триц у па зат им осет ивш и
јак бол у дес нима стаде да вриш ти. Утом уђе Боса па рече сес три да је на улиц и
чек ај у друг арице што она гот ов о јед ва дочек а јер ник ако није могла да трп и
кад јој брат плаче. Сад а средњ а сес тра хтеде пос ледњи пут да окуша срећу па
узе певуш ит и према некој пес миц и коју је у школ и нау ч ил а:
Пон ич ите, зубић и,
ник ли су и прут ић и
крај обале рец и,
пон ик ла је трава,
ник ли кук урец и.
Пон ич ите, зубић и,
ник ли су и кљун ић и
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мален и у птица,
ко цвеће се жуте.
Пон ич ите, зубић и,
крен ите на путе.
Зуб се ни на ово није освртао, а бата је све више плак ао. Управо у том час у
уђе у собу Цвета, али јој Боса у страх у да зуб није почео већ ницат и довикн у:
Иди, иди
напоље
па забав љај маче!
Ти бар немој слушат и
како бата плаче.
Она пос луш но изађе из собе и оде збиља да се забав ља са мачетом. Оно се
играло орахом на трем у, час га у шапе узимало, час опет пуш тало да се кот рља.
Она стаде да му прича:
Мој бата је добар.
Кад добије зубе,
прес таће да плаче,
моћ и ће да руча
ко куца и маче,
и меса, и грах а,
и млад их орах а.
Пос таће му руке
и нож ице јаче,
почеће да трч и,
прес таће да плаче.
Бата је међут им тол ико плак ао, да је Боса поред све жеље да добије лутк у и
чокол аду оставил а га самог и побегла на улиц у. Најм лађој сес триц и га је било
жао па одмах пус ти маче и отрча да га чува. У том час у зубић уграби прил ик у
да се помол и и рече девојч иц и:
Иди, Цвето,
јави мам и
најзад стигох ја.
Рец и нек а
теби лутк у
обећан у да,
чокол аду
вел ик у
и шећера два.
Цвет а тол ико брз о пот рч а, да запе о поњ ав у и пад е; али од задов ољс тва
што је први зуб најзад стигао не зап лак а по обичај у већ радос но јави мам и но
вост не тражећ и наг раду. Мама је пом илова по кос и па рече пруж ај ућ и јој чо
кол аду и лутк у које су чек але дотле скривене у орман у:
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Ти си добра
цурица,
ево теби
лутк ица,
и још чокол ад а
ево теби мал а,
што сам обећал а.
Девојчица јој зах вал и пољубивши је па одјури да са сестрама подел и дарове.
Од чокол аде пруж и свакој по део и дозвол и им да се играј у њеном лутком кад
год зажеле.
Бат у су пос ле овога све три лепо чув але, нароч ито док се нис у наглед але
његовог новог зубића.
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Шумска дадиља

П

ође нек и сиромах ветар да траж и службу. Идућ и кроз село нуд ио се сеља
цима да им чува дец у, али му нико, како није био људс ки створ, не хте деце
поверит и. Шта ће куд ће, иако је највише волео да се с децом забав ља, он пок у
ша да рад и и друге пос лов е: погод и се код неког газ де тврд ице да му развије
лиш ће на воћњак у. Како је то тек трећ и пут у живот у рад ио, не пође му за руком
да све пупољке развије и кад по свршеном пос лу оде да прим и надн иц у, али га
зда подвикн у:
Мој драг и пријане,
ти не знаш заната!
Прс том нис и так ао
многе доње гране.
Куп и се на врата!
Код другог се сељака погод и да плеви башту. Чупајући коров морао је ишч у
пат и и понек у стабљик у. То се истин а сваком дог од и, али и овај је газ да био
тврд ица и зао па кад ветар зат раж и надн иц у, он се раздра:
Мој невешти брале,
не разу меш ти се
око баштенс кога
ни пос ла ни биља!
Боље иди у шум у
па буд и дад иља,
што ти је и отац
а и дед а био
мој пријане мио!
Препаде се сиромах ветар па и не сачек а крај сељакове прид ике, већ заж ди
низ село у шум у и узе се тамо нуд ит и биљу и зверињу. Где углед а храст на коме
стоји још лањс ко суво лиш ће, рекне:
Да ли старо лиш ће
треба, чик а-храс те,
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мало да се стресе?
Због њега ти, чико,
нови лист не рас те,
не указује се.
Где углед а на бук ви суво грање, рекне:
Како ли било,
тето, кад бих грање
слом љено и суво
мало ти одувô?
Где углед а самог зеч ића, стане да га љуш ка певушећ и:
Маленом грабу
однел и су бабу
у град људ и зли.
Спи, зек ане, спи.
Зеленоме брес ту
однел и су тет у
у граду људ и зли.
Спи, зек ане, спи.
Млађаноме дубу
однел и су ујк у
у град људ и зли.
Спи, зек ане, спи.
Дрв еће је међут им одгов арало: неко да чек а старог познан ик а Развигор
ца кој и му свак е год ине у прол еће пом аж е прил ик ом лис тањ а, нек о да вол и
само да обав ља своје пос лов е, а зеч ије мајк е су се изг ов орил е да су сир от е и
да не мог у да узимај у дад иље. У зло доба пред крај дана пон уд и се он храс ту на
обронк у јаруге:
Да ли имаш деч ице,
да ти дец у них ам,
да им певаш тихо?
Разм ис ли храст некол ико часак а па ће рећ и:
Имам три синч ића,
треба да се гаје:
остал и су сирот и,
без баке и наје.
Треба да се љуш кају,
треба у заранке
да им певаш благе
шумс ке успаванке.
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Храс тови синч ић и се стадоше извириват и на свог будућег чувара и мах ат и
му умиљато зелен им шач ицама. Кад ветар виде да му пруће пријатељс ки маше,
с радош ћу прис таде да остане код њега да га чув а. Најз ад је био наш ао пос ао
који вол и. Скиде одм ах кабан иц у, обес и је о залом љен у сув у гран у па седе уз
пруће тражећ и чиме да га забави. Деца као свака деца, па су и храстић и хтел и да
им ветар, кога они одмах назваше Дујом, штогод прича. Пок уша ветар да извр
да, јер је више вол ео да пев а, али дец а храс тов а хоће пош то пот о прич у. Дуја
онд а поче нешто што је још од своје баке био чуо:
Бил а нек а брезица
лепа као царица,
а у гору дош ли
млад ић и да сек у,
од брезице царице
садељал и пал ице
за својега дек у.
Дуја то прича, а пруће у глас ан плач, жао му брезе. Онд а он брзо поче не
што смеш но, како се мед вед жен ио па није могао да нађе девојк у према себи, и
храс тић и се одм ах разв ес ел ише. Чинећ и се да је тобож занет нек им пос лом
отац храст је све то слушао да вид и хоће ли Дуја добро обав љат и своју дуж ност.
Чувш и како се храс тић и слатко смеју и осет ив да су Дују већ заволел и, реш и да
га задрж и у служби до год деца не одрас ту.
Тако Дуја причао прућу смеш не приче, ујут ру му ретк им чеш љем рашче
шљав ао кос у да је не би чуп ао, увече му пев ао успав анке да зас пи. Ускоро га
упознаше сва шумс ка деца и њихови род итељи. Мало-мало па ће тек која бук ва
довикн ут и:
Дујо, добри брале,
пољуш кај ми дете,
немам јадна кад,
овч ицама морам
да изат кам хлад.
Дуја прис коч и бук виној дец и па их успава уз пес му којом је обично и хра
стиће успав љивао:
Љуш ка, љуш ка, љуш ка,
далеко у гори
страш ни мед вед њуш ка
не дам деце ја
за пролетња дана
обас јана два.
Таман он успава мале бук ве а ето ти зове бреза да забави њен у дец у док она
не заврш и везен и зас тирач за пањ на коме су јој деца ручавал а. Он прис коч и и
тамо певушећ и:
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Љуља, љуља, љуља,
далеко у гори
курјак се шуља;
не дам деце ја
за сунце, ни звезде,
ни месеца два.
Тад а храс тић и буду љубоморн и па ударе у плач, а он брзо остави брезе па
пот рч и њима још изд алек а их умирујућ и:
Нија, нија, нија,
далеко кроз гору
прик рад а се лија;
не дам деце ја
ни за летња два
лепа вечера.
Па да би док аз ао да су му они мил ији од брез а и бук ав а, одм ах на ову на
довеже друге успаванке све до самог вечера. Тад а их умије свеж им мирис има,
пок рије крајичком своје дол аме па уљуш ка. Ујут ру ухват и лас ту па се сак рије
иза храс товог дебла и повиче:
Донео сам дец и
шаренк ас ту лас ту.
Кад полет и лас та
са гранч ице лаке,
да пруж ају за њом
зелен ике шаке
па да поодрас ту
повише рамена
старом тат и храс ту.
Пруће се изб уд и, а Дуја пус ти птиц у за којом оно жудно исп руж и руке и
тако збиља сваког јут ра помало порас те.
Тако је то сваког дана бив ало, док једног јут ра од прућ а не осван у младо,
снаж но храш ће ком е више ниј е треб ал о прич ат и прич е ни пев ат и успав ан
ке. Али оно Дуј у из зах валнос ти што га је одгајио остави и даље код себе, те се
на њег ов им рук ам а у стар ос ти одм арао и, кад је дош ло време смрт и, са њих
прхн уо у небо.
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Дете на тераси

Г

леда Мирка са терасе у врт под собом где је увел ико настало пролеће. Сунце
истина сија, али има и поветарц а, па је мама свак и час зове унут ра. Мирк а
не чује мам ин глас, њој се чин и да јој нек и тих глас ић под терасом говори:
Мирк а нем ирк а, Мирк а нем ирк а,
дођи доле,
под терасом ћеш наћ и биљк у:
има нож ице, руч ице голе,
и два лис тића на зат иљк у.
Дете је бржебоље хтело да исп ун и жељу биљч ице и објаснило мам и да мора
одм ах сић и у врт, где је из зем ље стиг ао нов и становн ик. Мам а је мис лил а
Мирк и се само прич ињава да је биљч иц а зове и не пус ти је говорећ и да је и на
терас и лепо: сунце је прос трло светлу поњавиц у, птице слетају на ограду, дрве
ће пруж а зел ене руке чак до проз ора. Тек се дет е смирил о, а под терас ом се
опет зач у гласак:
Не мог у да стојим дуже
на једном мес ту, ко лонч ић,
трава ме одас вуд зас у.
Мирк а, спус ти ми конч ић,
хтео бих да се пужем
до тебе на терас у.
Ко ли то може бит и, чуд ил а се девојч иц а и пош ла да пита мам у, али у том
трен утк у се створи пред њом онај врабац дебељко кога свако јут ро храни и обја
снио јој:
То је вреж а ладолеж а,
радознал а биљк а мал а,
свугде вол и да завири:
на терас у малој Мири,
кроз прозоре и кроз врата, –
руч ицом се свега хвата.
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А врапчева другарица сен ица дод аде:
То су вреже сторуке,
пењу се уз олуке,
пењу се уз плотове,
уз зид ине, ровове;
на сто једној нож иц и
по ужет у, по жиц и,
с једне стране на друг у
прекораче јаруг у.
Мирк а је отрчал а одмах у собу и наш ла клубе мам ине црвене вун ице, па је
све до зем ље пус тил а да помогне ладолеж у пузање. Кад већ мама њу не пуш та
доле, нек а се ладолеж усп уже до ње. Чул а је под терасом радос ни уск лик и опет
се брзо нагла да вид и шта се доле дешава. То се ладолеж глас но радовао пењућ и
се већ уз црв ен и кон ац. Дотле јој се чин ио мал и и као да иде на чет ири ноге.
Сад наједанп ут, кад се поче пузати, она спази како је порастао скоро пола мет ра.
Имао је пуно крж љавих прс тић а који су се чврс то ухват ил и за вунен и кон ац
што му га је пруж ил а и пуно лис това сличн их зелен им мал им срц има. Цео врт
се радовао што ће се ладолеж моћ и попет и до детета и бодрио га:
Лева шак а, дес на шак а,
пус ти вреж у, ладолеж у,
до кровова, до димњак а.
Лева шак а, дес на шак а,
сад пок аж и јунак да си,
буд и први на терас и.
Тамо чек а Мирк а драга,
немој да пре тебе стигне
пузавица и вињага.
Прет ил а је збиљ а опас ност да ће руж а пуз авиц а и лоз а чард ак лија стић и
пре, јер су се на пут биле крен уле много ран ије, али их је ладолеж брзо сустизао,
хтео је пош то пото да први завири на Мирк ин у терас у. Руж а га је неп рес тано
зач ик ивал а:
Ја ћу пре, ја ћу пре,
до цурице стић и те,
ја сам ћерк а оне руже
што се и уза зид пуже.
Вињага је прих ват ил а:
Ја ћу пре, ја ћу пре,
ја сам она смел а лоза
што се пент ра као коза.
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Мирк а је свак и час извиривал а да вид и док ле су биљке стигле и жал ил а се
мами да споро пут ују. Утрк ивање се није свршило тога дана. Мирка је још седам
ноћ и прос пав ал а и сед ам пута се буд ил а и тек онд а стиже на терас у ладолеж,
свирајућ и у стот ин у бел их, модрих и љубичас тих трубица:
Ево, ме, ево ме,
пробуд и се Мирице,
стигао сам теби пре
од руже и вињаге!
Мирк а је ист рчал а на терас у. Долетеле су и све птице и бубе из врта. Уско
ро се узп узале и руж а и вињага. Сад је било лепо и на терас и као доле на зем љи.
Мирк а се цело пре подне забав љал а са својим гос тим а, новим становн иц им а
тога прос тора где је досад скак утал а само она са понеком птицом и где је зави
рив ал а само гран а стар е треш ње. Мам а је није могла наг ов орит и да дођ е на
руч ак и на спавање. Међут им, кад а је и сунце заш ло и кад је и ладолеж дремо
ван зат ворио цветове а бубе своја крил а, и Мирк а оде да спава радујућ и се што
ће опет доћ и нови дан и што ће опет чут и свирк у цветова трубица.
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пче ла ма кра ду мед

Н

еу морно су рад иле пчеле целог пролећа и лета, кош нице су нап ун иле ме
дом и вос ком па су хтел е ове нед ељ е да се мало одморе. Иза пчел ињ ак а
белела се пчеларева кућа, а испред ње се деца забављала. Сунце се играло жмуре
са сенк ама дрвећа око куће.
Пчеле су задовољно зујале:
Спрем иле смо зимн иц у:
сто чет ири сата.
Ту је мед са ливад а,
жућ и од дук ата.
Ту су ретке кап љице
с лековит их трава,
кад а коју забол и
трбух или глава.
Има мед а с бос иљк а,
с жалфије, са зова,
с плодова, са лис това,
са првих цветова.
И бис трога липовца
има до сто кил а.
Има вос ка новога
пет крупн их гом ил а.
Пчел ар се за то време спремао да вад и мед. Најп ре је из ормана извад ио ка
пуљач у са прозорчетом од жице, рук авице и платнен и огртач. Зат им је ставио
зап аљ ен и ком ад ић труд а у мал е мех ов е и наош трио танк е ножев е којим а се
скид а восак са саћа, да би се мед могао цед ит и.
Дец а се око њег а окуп ише и пон уд ише му се за пом аг ач а. Али их је отац
одбио говорећ и да су пчеле љуте што им мед краду и да ће их све изу јед ат и.
Отац и деда се опремил и као да ће у какав рат, а деца се уред ила као војници,
па иду за њима и певају:
Нап ред, децо, нап ред марш,
мед ће данас бит и наш.
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Понес имо чаше,
понес имо зделе,
све ће бит и наше,
пок раш ћемо пчеле.
Нап ред, децо, нап ред марш,
мед ће данас бит и наш.
Свако је дете нос ило чаш у или зделу. На руке су нав ук ли зимс ке рук авице
и преко лица се пок рил и убрус има, да би лич ил и на деду и оца.
Кад приђ оше кош ниц ам а, пчел е страш но заз ује и опкол ише деду и оца,
бранећ и им да приђу кош ницама. Кад су још и дец у углед але, обу зео их је пра
ви гнев:
Нап ред, нап ред пчел ице,
да бран имо мед.
Ено чета деч ице,
отац, дед а сед,
иду да нам узму
с муком стечен мед.
Жаоке наоштрите,
прибирајте јед,
па паж љиво мот рите
и бран ите мед.
Чуло се како пчеле љут ито довик ују трутовима:
Труте, брате, што си сео?
Дембел ишеш по дан цео,
и само би пио, јео.
Брате, труте, дембел ане,
крадеш самом себи дане,
хоћеш да те друг и бране.
Брате, труте, бац ићу те
из кош нице кроз вратн ице.
У тај мах кош ниц у запахн у мирис упаљеног труд а. Пчеле се као понете ви
хором заковитлају свуд око куће. Али се дед а и отац нис у плаш ил и. Деца скри
вена иза куће глед ал а су како они скид ају кров са прве кош нице.
Од страш ног мирис а труд а пчел е су се опил е, а зат им се њих ов о зујањ е
утиша. Десетак их је још само јуришало на деду и оца, док су друге већ смал ак
сале и стале мол ит и:
Мол имо те као брата,
остави нам бар три сата,
бар три сата мед а нова,
мед а нова баг ремова,
да имамо живет с чиме.
Мол имо те као свога,
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остави нам од новога
од новога вос ка бел а,
што скуп ис мо у сто сел а,
да имамо преко зиме.
Отац остави у свакој кош ниц и по три сата. Остало он и дед а пренес у кућ и,
свак и сат отворе и стан у да цеде. Око цед ил ице повеја медн а, ситн а киш иц а,
а деца је отворивш и уста жељно удисах у.
Међут им, видећ и да су им људ и однел и сву зимн иц у, пчеле прион у опет на
посао зујећ и:
Ваља мед а скуп ит и,
ваља кућу кућ ит и,
опет из почетк а.
Ви, осице, до кос ице
где виног рад рас те.
А ви, младе, на ливаде,
отаву попас те.
Ви, крил ате, побирајте
слас ти са шљивак а.
Ви, мазице, на стазице
до пал их крушак а.
Ваља мед а скуп ит и,
ваља кућу кућ ит и,
опет из почетк а.
И тако пчеле пок упе пос ледње слас ти са воћа и трава да им је било дос та за
целу зим у.
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повратак ма лих пла нина ра

У

,планинама кише с јесени почињу рано. Синови облака Брадоње Кишевњак,
,Мркоблак и Градоња већ су бил и нап ун ил и своје мехове маглом, кишом и
сус неж ицом. Само су чек ал и очев у заповест па да се сруче на план ин у. Стари
Брадоња се чин ио невешт: шврљао кроз гудуре, ишао у походе свом брат у Мра
зу и играо се жмуре са сунцем. Синови су га некол ико пута опом ињ ал и да је
време да почн у с кишама, али је он стално одл агао. Прво је тобож чек ао да се
љац и свук у дрва у село, пос ле опет да се берба сврш и.
Када се берба свршила, усуди се најстарији син, црни Градоња, да опомене оца:
Шта ти мис лиш, оче?
Јесен, ево, поче,
не можемо залудн и
да сед имо више.
Треба ли већ једном
да пус тимо кише?
Сед и Брадоњ а са збун и. Вид ело се да ник ад а не жел и да се време окиш а,
а није хтео да призна због чега. Тек кад му син стаде док азиват и да ће овако по
ремет ит и сва год иш ња доба, старац рече:
Драг и моји синови,
чек ајте још мало.
Мен и је до наш их
план инара стало.
Хтео бих да буду
топ ли, леп и дан и
док су још у гори
наш и мал ишан и.
На ово сва три Брадоњина сина ударише у смех. Кишевњак се обрат и оцу:
Зар сме зима, оче,
тако да оклева,
киша зак аш њава,
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што чет ица деч ице
у план ин и спава?
Спазивш и да се отац колеба и Градоња опет узе реч:
Понашаш се, оче,
као как ав дед а
исувише благо:
пре си био љућ и.
Треба данас пус тит и
мало кише, лед а,
да се опомен у
и пож уре кућ и.
Старац је увиђао да синови имају право, али ипак није дозвол ио да невреме
почне:
Нек а деца остан у
још недељу дана.
Тад а поп рс кајте
некол ико грана.
И мом брат у рец ите
нек а падне свуд а
по план ин и слана.
Међут им облац и не сачек ај у рок који је старац одред ио, већ одмах сут ра
дан пус те добру киш у. Потек у жут и потоц и низа стран у.
Вод а продре у шаторе и под пос тељу. Најм лађи почн у чак и плак ат и. Стари
Брадоња заповед и строго синовима да око поноћ и киш у обус таве.
Видећ и сут рад ан опет лепо време нек и дечац и хтедн у да продуже боравак,
али већ ина одлуч и да се иде.
Кад млекарице стигоше на проп ланак где је стајао логор, нађоше планинаре
већ спремне за пут. Шатори су бил и савијен и, коље повађено и све поч иш ћено.
Краве стан у туж но да муч у. Иск уп и се звериње. У исто време изађе из гудуре и
Брадоња са синовима да још једном вид и дечаке.
На рас танк у дечац и се прво обрате старом Брадоњи и његовим синовима:
Здраво добри Брадоња,
здраво црн и Градоња,
здраво тмурн и Кишевњаче,
здраво строг и Мркоблаче!
Ви сте нама добри бил и,
од кише нас заштит ил и.
Старац пус ти некол ико крупн их суз а па побеже у гудур у. План ин ари се
сад узму рас тајат и од млек арица:
Због драге млек арице.
Много сте нас задуж иле,
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љубав љу нас окруж иле,
од свега нас излеч иле
као праве лек арице.
Пос ле овога се дечац и обрате и зверк ама:
Здраво сад а и ви, звери.
Добре сте нам и ви биле,
са нама сте јеле, пиле,
са нама се весел иле.
Ту веверице ударе у плач бриш ућ и сузе реповима, а у зечева очи пос тадо
ше још румен ије и воденастије. Да би прек ин уо плач, најстарији дечак заповед и
да се крене.
Два магарета се пон уде да помогн у деч ац им а однет и ствари до град а, јер
су сад а нос ил и пуно дарова од сељак а: јабук а, орах а, дуња и друг их плодова.
Кад а буду већ на измак у план ине, мал и план инари се још једном окрен у па
се и са њоме рас тан у:
Здраво остај, горо мил а.
Пес мом си нас весел ил а,
дал а си нам румен ил а,
у крило нас своје свил а.
Здраво, здраво, горо мил а,
веч ито се зелен ил а!
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оловни војник

Б

ио је то леп војн ик, у плавим панталонама и црвеном мунд иру. Свакога дана
марш ирао је по столу док је дечак бројао: „Јед ан-два“.
Тако је верно служ ио равно 365 дана, или целу год ин у. А кад а дође трис та
шездесет и шес ти дан, војн ик зат раж и двадесет и чет ири часа отс ус тва.
– Дан ас траж иш да те пус тим? А дан ас је вел ик а парад а. Не може, – рече
дечак.
– Онд а се мало зам ис ли, прот рља прс том чело и нас тави:
– Уосталом, иди. Али само мало. Мораш се врат ит и на први позив трубе.
И тако оловн и војн ик пође на отс ус тво.
Овак вог војн ик а
Одваж на и смел а
И веселог лик а,
Нема војс ка цел а.
Црвен мунд ир нос и
Свакоме пркос и!
Тупа-туп, тупа-туп!
Тако пева он и пређе целу собу од прозора па до врата. Ту срете мув у. Она
налете на њега и пита:
– Јес и ли за јело?
Разљут и се наш војн ик.
– Ја за јело? Зар држање моје смело не говори ко сам ја? Један-два, један-два.
Хтеде војн ик да оде даље. Али мува лет и за њим:
– Јес и ли за јело?
Војн ик извуче сабљиц у, поче борба.
Мув а је најз ад побеђен а. Али, у томе час у зач у се труба. И војн ик пот рч а
према столу. Али како ће горе. Шта да рад и? Под столом дрема мачак. Војн ик
му се попе на леђа, мачак се уплаш и и скоч и на стол иц у. Сад а је већ лакше. Вој
ник се ухват и за крај столњак а, усп уза се до ивице стол а. Скоч и – и, буп, право
у тањ ир врел е суп е, кој а је стај ал а пред деч ак ом. Суп а је прс нул а, упрљ ал а
столњак и дечакову чис ту кош уљу. Дечак извад и војн ик а из супе, бац и га на сто
и црвен од љут ине упита:
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– Зар ту провод иш своје отс ус тво?
– Ту, мол им лепо! Журио сам се свирал а је труба!
Дечак нас тави да се љут и:
– Али ја сам се сам о шал ио! То није био прав и поз ив! Хтео сам сам о да
вид им где си.
– Онд а ми није ни жао што сам супом упрљ ао твој у чис ту кош уљу, – рече
војн ик, и скоч и са стол а на под и нас тави да се шета по соби. Пев ао је и даље
своју веселу пес миц у. Отс ус тво је провео врло пријатно.
А кад а се врат ио и остал и оловн и војн иц и нау ч ил и су његов у пес му. Јер,
пес ма им се свидел а. И сад, док марш ирају по столу уз дечакову команду сви ве
село певуше:
Овак вог војн ик а
Одваж на и смел а
И веселог лик а
Нема војс ка цел а
Црвен мунд ир нос и
свакоме пркос и
Тупа-туп, тупа-туп.
И свак и војн ик је мис лио да се пес ма баш на њега однос и.
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необичан часовник

У

шла је једног дана у часовн ичарску радњу нек а жена с дечаком који још није
лич ио на правог ђак а, али није више био ни право дете и зат раж ил а как ав
добар буд илн ик. Пож ал ил а се како јој син првак кас но устаје, не стиже на вре
ме у школу, рад и зад атке у пос ледњем трен утк у, па би хтел а да га доведе у ред.
Часовн ичар је изнео некол ико буд илн ик а и навијао их редом, да би жена иза
брал а међу њим а најг рл ат ији и најс трож и. Буд илн иц и су звон ил и, јед ан као
звонце на врат има, друг и као телефон, трећ и је зујао као стрш љен; док најзад
прод авац не изнесе јед ан који проговори металн им, одлучн им гласом:
Лепо ли је кад се увек
свем у време зна и ред,
кад у раду тек у дан и,
кад имају мал ишан и
за све час и распоред.
Зач уђена и обрадована, жена се одлуч и за тај буд илн ик и, чим стиже кућ и,
стави га на сто свога сина Мате, савет уј ућ и га да се управ ља према њен им на
редбама и глас у новог буд илн ик а. Док су бил и у радњи, дечак је зврјао около и
није ни примет ио да буд илн ик уме да говори. Зато, код куће, зин у од чуд а кад
чу буд илн иково одбројавање:
Лепо ли је кад се увек
свем у време зна и ред...
Читава два час а га је паж љиво слушао. Није му се могао нач уд ит и, па га је,
и поред забране да га не сме с мес та маћ и нос ао свуд а по кућ и: у купат ило, по
друм и кух ињу. Кад је чуо да мајк а дол ази са пијаце, брз о га сак ри у прос тор
штедњака где се пече хлеб. Мати је налож ила ват ру и стала припремати доручак,
не одм ич ућ и се од штедњак а, кад зач ује запомагање:
Ево ме у пећ и,
мам ице, отвори!
Не мог у утећ и,
а ват ра већ гори.
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Ево ме у пећ и,
печем се ко прасе,
не мог у утећ и,
а пећ разбукта се.
Ево ме у пећ и,
срце ми већ стаје,
не мог у утећ и.
Људ и, грехота је!
Жена га извад и и преглед а да се није пок варио, а Мат у укори и поново за
повед и да не дира буд илн ик. Дечак је искрено обећао да га неће више дират и,
али га је буд илн ик својом моћ и говора неп рес тано мам ио и нагон ио да га не
исп уш та из рук у. Тако се догод ило да је с буд илн иком у џеп у пошао и у дечје
позориш те. Како је бил а недељ а, мног и род итељи су дош ли са децом. Чим се
завеса дигла и жагор утишао, прво што је Мата чуо, био је глас из рођеног џепа:
Лепо ли је кад се увек
свем у време зна и ред...
Да га остал и не би чул и, Мата брзо стрпа кап у у џеп не би ли заглуш ио тај
глас, али се металн и говор буд илн иков све јас није чуо. Свет около је стао него
доват и, а буд илн ик из џепа је довик ивао:
Тако био жив,
ја вам нисам крив;
крив је овај ђак,
ђак обешењак.
Најзад је дечак морао нап ус тит и позориш те и врат ит и се кућ и. Ни ово га
не опамет и, већ сут рад ан и у школу понесе необичн у ствар, да је пок аже друго
вима. У торби је разу ме се, било заг уш љиво и мрачно као у тамн иц и и сирот и
буд илн ик је јед ва дис ао. Кад су стигли на трамвајс ку стан иц у, он опет над аде
дрек у као и у позоришту:
Добри људ и, нек а ми когод зрак а да,
у торби дечаковој угуш их се ја,
не мог у да одбројим чес тито до два,
не мог у да отк уцам глас но ни до три.
Добри људ и, из торбе спас ите ме ви!
Ту се свет у реду ускомеша и од узбуђења проп ус ти два трамваја, али успе
да дозна шта првак нос и у торби и да га укори што тако скупе ствари износ и из
куће. Мал ишан се трен утно пос тиде, али јед ино што је знао да учин и било је
да буд илн ик стрпа у џеп од кап ута, а да кликере из џепа премес ти у торбу. Сав
киван на нес таш ног ђак а, буд илн ик одлуч и да га осрамот и и пред учитељем.
Због неп редвиђеног догађаја на трамв ај у, Мата је стигао у школу пос лед
њег трен утк а. Одмах иза њега ушао је учитељ. Пос ле некол ико часак а јед ан де
чак је на табли већ сабирао 11+7, али тек што је узео креду буд илн ик, зајау к а:
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Учитељу спас!
Вад и ме из џепа
овога првак а!
Зас таје ми дах,
гуш и ми се глас,
тако ме је страх.
Учитељу спас!
На ово нас та читав а узбуна у разреду: девојч ице, као да ту нем а учитељ а,
ист рч аше из клуп а да мог у бољ е пос мат рат и. Уплашен и деч ак одм ах изв ад и
свој буд илн ик и објас ни како је био зач уђен његовом способнош ћу говора, па
га је зато донео да га пок аже друговима. Учитељ ћутке узе необичн и часовн ик
и пос тави га на сто, а онд а зађе од ђак а до ђак а, од клупе до клупе и прон ађе
још пуно неш колс ких предмета: праћк и, удиц а, лутак а, судов а и штедњ ак а за
лутке, чиг ри, кључева, клинаца, бритви, пуш чица, па све то поређа крај Матиног
часовн ика. Све те ствари су смерно и уплашено ћутале, само је буд илн ик у над и
да ће се Мата најзад зау век опамет ит и, и да га неће вућ и собом, весело и хвал и
саво развезао:
Ја сам сад пог рл ат,
према сваком ја сам строг,
па да ми је друг и брат,
отац или стари сват.
Све од јут ра до у мрак,
све од мрак а до у дан,
пазим да је тачан ђак,
да на време дође свак,
учитељ и капетан,
апотек ар и лек ар,
и грађан ин и сељак,
у цирк усе весељак,
на свирање музичар,
на шивење шваља,
за корито праља,
и за кос у косац,
по девојк у прасац;
да на време крен у
у радње прод авц и,
и сви пос лод авц и;
да на време стигн у
и лађа и воз
зем љом нашом скроз;
да на време свак а
оправи се ствар,
на стол иц и лом,
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на ципел и квар,
и полупан кров,
и разрушен дом.
Ја сам сат пог рл ат,
према сваком ја сам строг,
па да ми је друг и брат,
отац или стари сват.
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Деца граде зверињак

У

,нек и мал и град дошао је једног пролећа пут уј ућ и цирк ус „Кам ил а“. У том
,град ићу је било, као и по свим наш им мањим мес тима, пуно деце и она су
стално прис ус твовал а цирк ус ким предс тавама. Трајал а је та радост непом уће
на цел а три месеца, а онд а се стало говорит и да цирк ус мора ићи у друго мес то.
Зато је још више деце наг рн уло на предс таве и мотало се целога дана око обора
где су пребивале звери. Зато су у цирк ус у стал а дол азит и и пис ма оснивачк им
шкрабавим рукоп исом. Најп ре једно упућено кам ил и, љубим иц и све деце:
Мил а кам ил а,
негде на пут у
кад будеш жедна
побегн и из цирк уса
и дођи нам у походе:
у нашој рец и пуно је воде.
Пос ле некол ико дана добио је лав карт у:
Кад цирк ус пође,
лавићу млад и,
ти се иск рад и
па код нас остан и.
Кад порас темо,
ми ћемо бит и
цирк узан и.
За картом је стигло и пис мо у коме се мол ил а цирк ус ка зебра:
Зебро, зебрице,
кад цирк ус пође,
остави нам троје
своје деч ице.
Директор цирк ус а је чес то читао ова пис ма са својим особљем и ужив ао
што су његове живот иње тако омиљене, али пис ма, за свак и случ ај, није хтео
пред ат и коме су упућена.
777

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Тако је пос ле петнаес так дана цирк ус отишао у друго мес то, а ни кам ил а
ни зебра ни лав нис у остал и код деце. Она су сад повазан туж на врљал а по трка
лиш ту где је цирк ус пребивао. Сећал а се где је који кавез стајао и радовал а кад
нађу как ву стару потковиц у, бич или уже, које је цирк ус заборавио или бац ио.
Како деца нис у имал а наде да ће се „Кам ил а“ врат ит и, почн у коват и плано
ве и сноват и снове како би дош ла бар до Зверињак а как ав су чул а да пос тоји у
Заг ребу и Беог раду. И како су пре писал и зверима из цирк уса, сад почн у писа
ти молбе опш тин и и председн ик у да оснуј у ма и најмањи Зверињ ак, или опет
доведу цирк ус. Не може се зам ис лит и чуђење у опш тин и кад је стигло пис мо
овак ве садрж ине:
Мол имо вас
у име свих ђак а,
створите нам у ток у год ине
бар пол а Зверињак а.
Ми ћемо се брин ут и
зверима за хран у,
а у прво време
код сваког може бит и
по јед ан мајм ун на стан у.
Одмах сут радан стигло је и друго исписано крупним сврачијим рукописом:
Ја сам, истина, дете,
али предл ажем вам
да нам у град доведете
што више звери
из Аустрал ије и Африке
и са Мад агас кара.
Ја вам се нуд им
за главног чувара.
Потп ис је био неч итак, могло се само проч итат и Ник, даље је било пок р
мачено. Под трећ им пис мом, које је стигло пос ле некол ико дан а, није бил о
имена, већ само: учен ик I разред а. Мал и учен ик је мол ио:
Драг и чико,
тако сам се већ свико
на кам иле и слонове,
лавове и мајм уне мале.
Зовите их опет да понове
своје предс таве и шале.
У опш тин и се много прич ало о овим пис мим а, па пос ле и у граду. Мног и
род ит ељ и су стал и на стран у дец е и пок уш ав ал и да наг ов ор е Опш тин у да
оснује збиљ а Зверињ ак, али је за ово требало много, много новц а, те од свих
ових разговора не би ништа.
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Зато се најс тарији ђац и одлуче да сам и себи и дец и створе мал и Зверињак
од ретк их врс та птиц а и пас а и мачак а, зечева и голубова до којих су могли до
ћи у свом граду и окол ин и. Син учитељев је, на пример, имао чворк а изу ченог
да изговара неке речи, суд ијина девојчица је имала лепог зеленог папагаја, а нек и
опет бел их зечева; стари шумар, ловац, био је познат по својим хртовима. Било
је у граду и леп их петлова и кокош иј у ретке врс те. Отац једног дечак а, баш то
ван, прис тао је да да неко зем љиш те што му није било родно, да на њем у дец а
почн у оствариват и свој сан.
Баш тов ан, који је имао сина коловођу при оснив ању Зверињ ак а, много је
помагао дец и да се нач ине обори, кућ ице, нас лон и и сед ал а. Њем у се придру
жило још некол ико род итеља и старије браће, занатлија и гимназис та. Тако је
брзо био исп летен птичји кавез, и стазе пос уте шљунком и ископан и јарц и за
воду. На улазу, масним словима је исписано пре него што је Зверињак и отворен:
Моле се деца свекол ик а
и мал а и вел ик а,
да посећују Зверињак
и у радне дане,
да звери пазе и хране,
и не ломе гране.
За то време су се млађа деца раст рчал а по околн им шумама да налове леп их
птица, да нах ватају корњача и јежева како би имала бар животиња које мог у саме
набавит и, а које сва градс ка дец а нис у ипак познав ал а. Нек а су у рец и ловил а
ракове и ретке рибе за мал и рибњак што га је баштован уред ио у вод и која је тек ла
кроз његово имање. Свак и дан си могао видети дете како се упутило баштовано
вом имању са тим својим благом нах ватан им у шум и или са најобичн ијим псом
и мачком, јер, напос летк у, пок лон у се у зубе не гледа. Пос ле си неке могао виде
ти како се враћају кућ и уплакан и, ако прилог који су носил и није био прим љен.
Након мес ец дан а вредног рад а осван ул е су у град ићу обј ав е исп ис ане
крупн им словим а, црвеном и плавом оловком, којим а се позив ал а свекол ик а
дец а и њен и род итељи на отварање Зверињак а. Грађан и су мис лил и да отп ри
лике знај у све што тамо мог у видет и, али су их чек ал а и нек а изнен ађењ а. Ба
штов ан је имао пријат ељ а мечк ара дал еко у селу и измол ио је од њег а једног
старог, ислуженог мед вед а. Само да би деца веровал а да се о оснивању њиховог
Зверињак а проч уло и у шум и, ставио је над мед ведов обор натп ис:
Мед вед Добровољац.
За љубав ђак а,
драге воље,
оставио је шум у и поље,
и пос тао
оснивач Зверињак а.
Зато што је дошао драге воље, како су деца одмах поверовал а, она су стаја
ла понајдуже крај њега и говорил а му неж не реч и, надевал и лепа имена, забо
рав љајућ и да их чек а још тол ико леп их ствари да виде. Тек кад би мало под аље,
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с леве стране, заблејало, у обору сас вим мало теле, остав љал а су Добровољца и
срицал а натп ис:
Теленце Цвета
са звездом сред чел а.
Пок лон ио га Света,
зем љорадн ик
из Дугог Сел а.
Тај Света је имао син а који је учио гимн азиј у и кад је чуо за одлук у ђак а,
још првог јут ра пос ле збора, наговорио је оца да теле пок лон и, уверен да има
деце у граду која ни телета нис у ник ад а видел а.
Некол ико корак а од Цвет иног обора чет ил а су се деца око птичјег кавеза:
Жуне и сен ице,
препел ице и креје,
косови и славуји,
гавран, зван и Џин:
пох ватан и код воден ице.
Пок лон ио млинарев син.
У крају Зверињака где су бил и јежеви и корњаче, баштован је приред ио деци
још једно изненађење: у сандук пун облутак а и пок ривен прозорс ким старим
крилом зат ворио је отровн у змију и нап исао на таблиц и:
Змија камењарк а,
вол и мес та жарк а.
Ређало се онд а некол ико празних обора који су чек ал и вел ике звери, па у
малом двориш ту шетао петлић понос ито као да зна да је због лепоте доведен
у Зверињак. Две девојч ице су читале:
Обичан петао,
из Девес иља.
Кад кук уриче,
надвиче
петлове на сто миља.
Његове суседе су биле сиве, пог рбљене кокош и. Било је деце која ту врс ту
живине није бил а дотле видел а па су се љут ил а што је натп ис на њиховом дво
ришту био кратак:
Кокош и Бисерке.
Пок лон девојч ице Перке.
Пред нек им вел ик им сандуком чуо се весео смех. Из сандук а је уплашено
вирил а нек а лепа црна мачк а. Одозго је писало црвеном бојом:
Црна мачк а, обична,
мишеве лови;
Цицом је зови.
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Било је у врт у још некол ико домаћ их живот иња; обично јагње, псето, ждре
бе од месец дана, па ипак деца су се чет ил а и пред њиховим оборима, уживајућ и
што на једном мес ту виде све своје љубимце.
Наи ш ла су дец а ту и на коз у једног свог друга који се дуго колебао док је
није дао а сад је ту свак и час поносито дот рчавао да чује како посет иоц и читају:
Једнорога,
бел а коза,
родом из сел а Сиња,
из Подриња,
нема јарића,
пок лон ио је
Том ић Мића.
Дуго се пос ле тога дана причало у граду о отварању Зверињак а, дуго су не
што и идућег дана већал и градски одборници. Деца и дандани мисле да су разго
варал и како да набаве и крупн их звери за дечји Зверињак и чек ају нес трп љиво
њихову одлук у.
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ка да мачка оде миши коло воде

Д

уго је мис лил а бак а сме ли Јагоду и Перу саме оставит и у кућ и док она оде
на њив у да окопа кромп ире. Син и снах а су јој рек ли да не иде у поље док
се они не врате из град а, али киш а је пред зор у бил а пал а и није јој се проп у
штал а згод а да тај посао сврш и док је зем ља још влаж на. Одмах зат им су јој иза
шле пред очи и све штете што се мог у догод ит и ако дец у сам у остави. Усто је
зем ља тако топ ло зам ирис ал а и зач уо се однек уд звук мот ике, па се одлуч ил а
да ипак пође на њив у. Мис лил а је: пера је већ вел ик и, сврш ио је први разред,
умеће припазит и на Јагоду и кућу док се она не врат и.
Пера је опазио како бак а под нас лоном траж и мот ик у, и да би је час пре ви
део ван дворишта, начинио се као бубица миран. Волео је да остане сам код куће,
могао је да смис ли много лепше игре него кад су му над главом род итељи и бака.
Кад га спази тако смиреног, она се обрадова и замол и га на пол ас ку:
Чувај само добро прасе,
нек у бари ваљуш ка се,
овц у да ми не утече,
и да пас уљ не попоса!
И Јагоду чувај мен и,
буд и добар, не вилен и!
Да му је тога часа траж ил а да не рекне ни реч и док се она не врат и, да се не
макне с мес та, све би обећао, само да га оставе мало самог. Није ниш та ни ру
жно ни опас но намеравао, али су то опет биле ствари које су стари забрањива
ли чинећ и му тиме, по његовом миш љењу, неп равду. Рек ао је радос но бак и:
Иди само, иди, бако!
прич уваћу ја детенце
и пил иће и прасенце.
Не дођем ли баш до ноћ и,
зат ворићу јагњад, овце,
нах ран ићу зат им куче,
да преконоћ не скам уче,
донећу ти дрва, воду,
успаваћу тад’ Јагоду.
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Чим је бак а изаш ла из дворишта, дечак се дао у исп ит ивање, чиме би се мо
гао што боље забавит и. У качњ ак у је нашао нек у стару карл иц у и зам ис лио да
од ње створи чам ац који би пловио по бари где се прас ци ваљ ај у. Како је сам
био претеж ак да се у так ав чамац смес ти, нау м и да провоза мачк у. Да му не би
утек ла с вож ње, привез ао је ликом за карл иц у; али чим ју је гурн уо од обале,
пок уш ал а је она да искоч и и тако се прев рн ул а у бар у па прек ин увш и лик у
уплашена и љута побегне чак на таван.
Ускоро су суседс ка дец а примет ил а да је Пера сам код куће, па их се зачас
слегло пуно двориш те. Сад су удруженом снагом стал и изм иш љат и како би се
забавил и. Пад ал и су унак рс ни предлози:
Може да се игра жмуре.
Може на дуд да се пење
и камење у вир баца.
Мог у чавке да се јуре,
и кот рља стара каца.
Да се скаче са доксата,
да се град и што од блата.
Онд а су прес тал и и поглед ал и се: све је то ипак нешто обично, све би се то
могло и пред баком чин ит и. Треба прон аћ и што опас није. Наједном је Симо
рек ао:
Хајде, децо, да вид имо
шта ће овца да учин и
кад се као коњче јаше,
да л’ се коке праћке плаше,
зна ли куче
да кол ица путем вуче.
Благо мен и, благо мен и,
имам добра ја унук а,
он је мен и дес на рук а.
Уме кућу да прич ува,
и ват риц у да раздува,
зна да иде и по воду,
па прич ува сам Јагоду.“
Кад а смири кућне бриге,
прих ват и се лепе књиге.
Ни ово није бил о богз на шта, али су сви опет смат рал и да треба час пре
игру почет и, па су прво упрегли пса у Јагод ина кол иц а. Он је јед ва дочек ао да
га пус те с ланц а и отрч ао глав ом без обз ира у пот ок, ломећ и усп ут точк иће
истругане из чамовине. Од јах ања су морал и брзо одус тат и, мад а су овце биле
трпељиве, јер су им ноге, кад узјаш у, доп ирале до зем ље, што није нимало ко
њан ичк и изглед ало. Напос летк у су се смирил и на игри која би се могла зват и
зем љорадничком: снабдевени старим ножем, бек утама и кутлачама па прион ул и
на риљање утабане лед ине пок рај пута.
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Бак а је за то време вредно на њиви рад ил а, а при пом ис ли на Перу срце јој
је певало.
Окоп ав ање је пос ле кише ишло лако, па је пос ао зав рш ил а и пош ла задо
вољна кућ и. Али чим је до под воћњак стигла, пок ајал а се што је онол ико пове
рења имал а у Перу, јер се из дворишта чул а граја и гласан Јагод ин плач. Пот рча
ла је стазом узбрдо, иако већ уморна. Једн им јед ин им погледом обу х ват ил а је
кућу и дец у и двориште и све што је у њем у поч ињено, па је стал а још с вратн ица
набрајат и питања као да дек лам ује:
Је ли то мој унук добри?
Је ли ово мирна Ката?
И Јел ица дом иш љата?
Зар се тако кућа чува?
Зар се тако чува прсе?
Зар кутлачом забав ља се?
Зар се ножем зем ља оре?
Зар се дете тако љуш ка?
Ништа горе
од детета нема муш ка!
Појурил а је у кућу и наш ла Јагоду како плаче у пепелу крај огњишта, и прво
је њу умил а и нах ран ил а, срећна што се и горе није догод ило, а онд а је заш ла
по дворишту да остале ствари доведе у ред. Цело по подне није хтел а погледат и
унук а, нит и га је што питал а, нит и траж ил а да јој што помогне. Другови и дру
гарице су се бил и сви разбегли, па је сед ео сам самц ит под дудом. Тек кад је
увече зас пао, срце јој је омекшало, па га је пољубил а. То је знач ило да му је већ
опрос тил а и на себе прим ил а пол а кривице.
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новогодишња бајка

Б

ио је давно нек и дечак који је свима стварима око себе желео да зна узрок.
Није се задовољавао кратк им и узг редн им одговором. Једном га је зан има
ло како може рек а и по равн иц и, где нема наг иба, да тече према ушћу, како не
пог реш и правац и почне се враћат и одак ле је и дош ла; друг и пут кол ико је по
требно док вод а храп ав камен углач а у облут ак; како лас та уме да се врат и у
старо гнездо; зашто камен, иако га замахом пошаљемо увис, опет пада на зем љу
или зашто се птица зове тако, а не нек им друг им именом. Мног и су се овим пи
тањима смејал и. Јед ино му је његов дед а увек озбиљно одговарао.
Почео је тај дечак једном себи разбијат и глав у како се дознало да Нова го
дина дол ази управо у онај дан кад а је славимо, ко је то први дознао и заш то не
поч иње у пролеће, кад а се све у природ и обнав ља.
– Дол азил а је Нова год ина, исп рича му дед а, нек ад у овај, нек ад у онај дан,
и једном дође управо у пролеће, кад а се природ а обн ав ља. Дец и којој је тад а
бил а дош ла било би сад а око две хиљаде год ина, да су све дос ад живел а. Кад је
стигла на по пута, прес ретне је нек а блед а жена забрин ута и замол и:
„Не дол ази још, док се моја девојч иц а не поп рави. Хтел а бих и ја њој, као
све срећне мајке својој дец и, да дам дарове кад ти стигнеш, али догод је нев а
љал а, не мог у ни да је вол им, акамол и даровима да је обас ипам“.
Било је Новој год ин и тол ико жао те јадне мајке, те прис таде да се врат и,
упитавш и при рас танк у как ве јој мане има дете.
„Поред куће нам тече диван бис тар поток, а она се ник ад не умије; у кућу
смо сви неж ни према њој као према голубиц и под домаћом стрехом, а она нам
ник ад истин у не гов ори; иако смо сиром аш ни, све најбољ е њој дајемо, а она
опет ник ад није задовољна; глас но увек о свем у говоримо, ник ад јој радозна
лост не буд имо, а она опет прис луш кује; имамо још једног синч ић а мањег од
ње и осећ амо подједн ак у љубав прем а обом а, али њој је криво за свак и осмех
који њем у пок лон имо и муч и га кад год остан у сам и“.
„Чин и ми се, ако будем чек ал а да се твоја девојч иц а поп рави, нећу дол ази
ти дуго, дуго, рече Нова год ина. Жал им те много, ако те то може утеш ит и“.
Дес ил а се ту у близин и и нев аљ ал а кћи те жене, али није хтел а да се јави.
Како сама није увек говорил а истин у, пом ис лил а је да и Нова год ина лаже и да
ће ипак ускоро морат и да дође, ако не због ње, оно због друге деце.
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Прош ло је равно чет рнаест месец и, а Нова год ина се није појав љивал а, јер
јој је мат и јав љал а да се девојч иц а ник ако не поп рав ља. Проч уло се ускоро по
селу, па по граду и по целој зем љи да Нова год ина неће доћ и док се неко нева
љало дете не поп рави. „Које ли је то дете, девојч ица или дечак?“, стал и су се сви
расп ит иват и. Многа деца су се стал а бојат и да нис у она узрок томе зак аш њењу,
да се нек ако није дознало за неке њине мане. Добра су бил а љута на неваљалу, а
неваљал а на ону још гору. Њихове казне између њих сам их биле су много стро
же него род итељс ке, јер су се боље међу собом знал и и једно друго каж њавал и
оним што им је најтеже пад ало: са прљавц има се нис у хтел и ник ад руковат и, са
лаж љивц има ник ад разговарат и, са убојицама играт и. Повео се нају збуд љиви
ји рат што га је свет видео. Није ту било рана из којих је крв тек ла, већ рањеног
час тољубља, сујете и поноса.
Прво су се почел и поп рав љат и прљави и неу редн и. И девојч иц а због које
Нов а год ин а није дол азил а – умил а се једног јут ра на поток у, јер нико дотле
није хтео да се такне њен их рук у. Пос ле су се морал и поп равит и и лењи, јер је
живот међу децом потек ао пет пута брже. И крад љивц и, јер су се другови чим
они наи ђу прих ватал и капе на глави, као да би је од њих сач увал и. Прис луш ки
вач и су се оду ч ил и од прис луш кивања, јер су другови са гнушањем говорил и о
њиховој ман и, па се и неваљал а девојч ица од овога оду ч ил а. Ипак Нове год ине
није било још јед анаест месец и. Сви су се чуд ил и заш то је још нема, кад су се
дец а тол ико поп равил а. Тад а је Нова год ина поново зак уц ал а на прозор мајке
којој је обећал а да неће дол азит и све док се њена девојч ица сас вим не поп рави.
„Мог у ли сад доћ и? Сва деца на зем љи пос тал а су добра“.
„Поп равил а се и моја девојч ица, само још вол и да дира свога малог брата“.
„Ја не мог у целог век а чек ат и и каж њават и тиме и добру дец у, већ дајте ви
мен и свога синч ића да га нос им и спасем његове неосетљиве сес тре, док се не
буде поп равил а“.
Да ли је мат и збиљ а мис лил а да се одвој и од свог а син а или је хтел а да
пос ледњи пут куша срце своје кћери, тек она је устал а да спрем и мал ишана за
пол азак. А тад а се догод ило чудо: девојч иц а је скоч ил а и заг рл ил а свог брата,
обећавајућ и кроз сузе да га више ник ад неће дират и.
Стрп љива Нова год ина сачек ал а је још некол ико месец и, и тек онд а кад се
уверил а да је девојч ица обећање одрж ал а, дош ла је, у дан у који и данд ањи увек
дол ази, да се не би заборавил а ова лепа борба и побед а у дечјем срц у.
Дечак се сет ио нек их својих грешак а и упита бојаж љиво да ли би Нова го
дина могла опет да прес тане дол азит и ако би деца прес тал а да слушају. Не знам
шта му је дед а на ово одговорио.
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Медвед Горштак

П

ред зим у је стари Цига почео све строже да се понаша према своме мед веду
Горш так у. Чим би трапави играч пог реш но дигао дес ну умес то леве ноге,
или је не би под игао како треба, он би га шибао тојагом. По томе је Горш так
знао да ће се ускоро крен ут и кроз сел а и градове, да ће морат и играт и кад а му
се не игра и ваљат и се по зем љи кад му се не ваља, и поздрав љат и по војн ичк и,
кад би најрад ије прошао никог не поглед авш и. Сирот и Горштак већ је био врло
стар за све ове веш тине, већ су га ноге и леђа болел а и ницале му седе влас и по
слепоочн иц ама. Ни природ а његова није бил а нек а цирк узанс ка. Он би више
волео да спава у својој пећ ин и или да слободно врш ља план ином. А зажелео се
био и својих старих пријатеља, вукова, лис иц а, зечева. Зато је увек пред как во
веће путовање желео да умакне са газдиног ланца.
Овога пута се Горштак у чин ило да ће му то збиља поћ и за руком. Није баш
тачно знао како ће бекс тво извес ти, али је тврдо верова да ће зим у провес ти у
шум и, па је мож да зато стрп љиво поднос ио гос под ареве бат ине, нап реж ућ и се
из све снаге да му угод и.
Кад се његовом гос под ару учин ило да га је добро увежбао, пође с њим кроз
сел а певајућ и пред сваком кућом:
– Де, пои г рај, мед веде...
Горштак, разу ме се, није ник ад био добар играч, сва његова вештина сас то
јал а се у теш ком тапк ању у мес ту; али и људ и и жене и деца чим би видел и јадн у
живот ињу како цупк а, бацал и би новац пред њене ноге. Тако идућ и дође у нек у
варош где ник ад нис у бил и. Људ и су у гом ил и појурил и за њим, глед ајућ и га са
страхом и див љењем. А он је играо боље него икад, ваљао се по зем љи, поздра
вљао на све стране, а у себи стално смиш љао како би умак ао. Његов гос под ар,
задов ољ ан овол ик им успехом, пок атк ад се заборав љао и поп уш тао лан ац на
коме га је вод ио.
На вел иком раск рш ћу, које је са свих страна било опкољено кућама, Цига
нин оде да скуп ља нов ац што се скот рљ ао у олуке а лан ац даде неком деч ак у.
Чим осет и слабу дечју рук у, Горштак се ист рже и наже низ улиц у, праћен весе
лом четом деце.
– Побеже, побеже мед вед! – вик ал а су она трчећ и за њим.
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Циган ин заборави на новац па појури и он за мед ведом, али је већ било ка
сно, њега је наједном нестало. Брзо је скретао из улице у улиц у, тако да су га сви
ускоро изг убил и из вид а. Циган ин онд а појури у мил иц ију да јави за бекс тво,
али и тамо као да им је било мило што се Горштак докопао слободе.
За то време мед вед је шћућурен у некој шуп и за дрв а ћут ао, чек ај ућ и да
падне ноћ. Увече је наи шао дечак из те куће да нак уп и дрва и уплашено устук
нуо углед авш и некога у мрак у.
– Не бој се, мал и, јави се тад Горш так, ја сам мед вед што је данас побегао
од гос под ара. Помози ми да се спасем.
Дечак се ослобод и и упита шапатом:
– А како си ушао баш у наш у шуп у? И ја сам данас јурио за тобом кад а си
почео да беж иш, али те је нес тало чак у другој улиц и.
– Сак рио сам се иза плота док хајк а није пројурил а па сам се пос ле врат ио
истим пут ем и вид ећ и отвор ен у шуп у шмугн уо сам у њу, одг ов ор и мед вед
поверљиво, јер је знао да га дечак неће изд ат и.
И није се преварио, јер му дечак рече:
– Пођи са мном у кућу да се огрејеш, па ћемо смиш љат и како да се спасеш.
Мам а и тат а нис у код куће, отиш ли су у гос те. Моја сес тра и ја сам и чув амо
кућу, пођи слободно.
Мед а пос луш но пође за дечаком који га одведе у собу где је седел а сес тра.
– Ово је наш данаш њи мед вед – рече јој брзо дечак, да се не би уплаш ил а.
– Он је добар, треба да му помогнемо да побегне у шум у.
Тад а и девојч ица пријатељс ки приђе мед веду.
– Мож да си глад ан? Хоћеш ли кол ача од мед а? – пон уд и га она.
– Прво ми дај да завијем рук у, расек ао сам се прес кач ућ и плотове, замол и
је Горштак.
Тек тад а дец а видеше да му је дес на горња шапа крвава и девојч иц а одмах
донесе своју марам иц у те му је зави. Пос ле овога пос луже га кол ач има од мед а
и слатк им од јагод а па стан у разм иш љат и како да га исп рат е срећно у шум у.
Дечак се први сет и и радос но скоч и у вис.
– Обућ и ћеш тат ино старо одело и ставит и шеш ир, па тако кроз мрак изи
ћи из варош и. Нико неће ни слут ит и да мед вед може имат и так во одело.
Горштак прис таде и тако га обук у у тат ино одело, нат ук у му шеш ир на очи,
нап уне џепове кол ач има, па га исп рате до на крај улице. Свет је прол азио мир
но, никоме збиља није ни пад ало на ум да је чудноват и трапави чич ица кога су
деца прат ил а, мед вед Горштак.
– Сад слободно можеш даљ е сам, рече деч ак кад стиг оше на крај улице.
Здраво, немој нас заборавит и.
Мед вед се са суз ам а у очим а рас таде од деце, обећ авш и да ће их који пут
посет ит и, а брзо оде у мрак. И пос ле је сваког лета кришом дол азио ноћу, си
гурно у свом грађанс ком оделу што су му га дец а дал а и остав љао им на праг у
по корп у јагод а или печ урак а. По томе су она знал а да их није заборавио.
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Маца са звонцетом

И

грал а се једном три врапца пред кућом Црног Дива, како су они међу со
бом звал и човјек а коме је кућа припад ал а Било је баш око ручк а и врапц и
су знал и да ће се за који час Црн и Див јавит и на прозор и бац ит и им мрва. Пре
тварал и су се као да случ ајно туд а шетк ај у, прав о су на гоз бу сврат ил и. Али
тога дана мрве је изн ијел а мал а Чиг ра, Дивова кћерк а. Под паз ухом је нос ил а
белу мачк иц у.
Врапц и се овом новом укућан ин у нис у много обрадовал и, јер су се бојал и
мачак а. Мрзил и су њихове зелене жмирк аве очи и лоповс ки ход. Међу птицама
су круж иле страш не приче о мачећем роду. Говорило се да мачке знају тако ти
хо да се приврзају птиц и да она и не осет и и зат им је зад аве. А што је још стра
шније, да мог у погледом да успав ај у те им плен сам пад а у канџе. Поред тога
причало се да виде ноћу као и дању, да чују најмањи шум чак на хиљаду корак а,
да нис у од њих мирн и чак ни гуштери ни рибе. Тако су сирот и врапц и прем рл и
од страх а кад су у Чиг рином наручју спазил и мачк у. Кљуцн ул и су само две-три
мрве и одлетел и на гран у да изд аље пос мат рају страш ног неп ријатеља.
А имал и су право што су се поп лаш ил и од маце дош љак иње, јер само што
их је вид ел а, ист ргла се из Чиг риног нар учја и легла под дрв о на које су они
слетел и. Чиг ра се врат ил а у собу да се још пом ази код тетке која је тога јут ра
бил а дош ла у гос те чак из друге варош ице и донел а јој собом мац у. Тетк а је у
том час у причал а Чиг рином оцу:
– Вид ећеш већ, врл о је окретн а, сваког дан а улов и по једног бар миш а и
одмах га донесе нама да га вид имо.
И тако је још неко време тетк а хвал ил а мац у, кад ето ти ње са пољс ким ми
шем у зубима победонос но се јави маш ућ и репом као да очек ује пох валу. Тетк а
и Чиг рин отац су је збиљ а пом аз ил и по леђ им а, али се дев ојч иц а зап лак ал а
и изјавил а да не вол и маче које лови мише. Отац и тетк а су је јед ва утеш ил и и
отац је обећао да ће нешто изм ис лит и да је оду ч и од лова.
Тетк а се врат ил а кућ и помало љута што је девојч ица замерал а мац и управо
оно због чега су је сви друг и хвал ил и. Мама и тата од пос ла нис у стигли да још
и мачк иц у прев ас питав ај у. Тако се Чиг ра сам а морал а тога лат ит и. Кад јој је
мац а опет донел а миша и ставил а пред њене ноге, узел а је прут и изуд арал а је
по шапама. Мачк иц а је вероватно мис лил а да је Чиг ра бије што није наједном
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уловил а два миша, па јој је сут рад ан донел а два. Кад је опет добил а бат ине, по
мис лил а је да дете не вол и мише па пође пос ле подне да јој улови как ву птиц у.
Међут им је опет бил а каж њена и туж но стал а мау к ат и не знајућ и више како да
задовољи своју нову газдариц у.
И Чиг ри је било жао мачк ице. Да је маца разу мевал а људс ки језик, лако би
јој објаснил а зашто се на њу љут и. Наједном се сет и звонцета што га је чул а међу
играчкама и радосно отрчи да га нађе. Привезаће јој га око врата па ће је издале
ка сви чут и да се врза и моћ и на време побећ и. Неће више морат и да је каж њава
и завол иће је поново као оног дана кад се тетк и у наручј у појавил а на праг у.
Маца је прво пок ушал а да се ослобод и звонцета. Врт ил а се у круг, вук ла га
шапама, хтел а зубима да га отк ине, али није вредело. Што се она више вртел а,
оно је све глас није звон ило. Чак се и при најоп резнијем корак у јав љало својим
јас ним гласом.
– Сад можеш куд хоћеш: у подрум, на таван, у башту, не бојим се да ћеш кога
преварит и, задовољно узвикн у Чиг ра и пус ти је из собе.
Мачк иц а искоч и у баш ту а Чиг ра стаде на прозор да пос мат ра хоће ли јој
изум вредет и. Опет су се врапц и играл и на стази и мац а пок уша да им се при
вуче, али звонце још изд алек а објави дол аз ак неп ријатељ а и врапц и на време
побегоше. Тако коме год се хтел а примаћ и: птиц и, миш у, гуш теру, он је одмах
чуо и на време се склон ио. Зато ник ад више није могла ниш та уловит и, птице
су се по баш ти спокојно играле а миш и по таван у с миром ход ал и. И пол ако се
нау ч ил а да једе оно што и Чиг ра: млеко, месо, хлеб и кол аче, јед ино воће није
могла ник ад окус ит и.
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Деца у ожалошћеном граду

Љ

уд и су бил и заборавил и да поје птице и живин у по кавезима, да зал ивају
цвеће, дец у су оставил и сам у себи, без осмех а, без успаванк и, на питања
јој нис у одгов арал и, глед ал и је а нис у примећ ив ал и, и кад би им се плел а око
ног у, склањ ал и је као мач иће. А кад би је и опазил и и у мимоходу и заг рл ил и,
бил и су ти заг рљаји тако очајн и, тако недовршен и, да су их се деца бојал а више
него пренебрегавања. Могла се видет и јед ино на праг у или под дрветом стари
ца исто тако заборављена, с изгледом кривца, где држ и двогод ишње дете у крилу.
Остав љен самом себи, свак и час би се у пус тој улиц и створио трогод иш њи де
чак и они исти војн иц и који су пре недељу дана на Шумарицама мож да стреља
ли његовог старијег брата, смиловавш и се или изи г равајућ и милос рђе, уносил и
би га у прво двориш те и зат варал и кап иј у да поново не изађе.
– Леп војн ик! – рек ао је мал и Бранков брат глед ај ућ и једном тако плавог
буцмас тог војн ик а који је прол азио мимо дворишта.
Кроз пукот ине на плот у он и још некол ико истих так вих мал ишана пос ма
трал и су војн ик а с див љењем, али чим се на праг у појавил а Бранкова мајк а, нај
одрас лији међу њима, ширећ и руке као кад се гоне пил ић и, пог нао је остале од
плота говорећ и гласом којим су њем у говорил и старији кад би пок азао жељу да
глед а војн ике и да трч и за њима:
– Беж ите у кућу!
Град је за њих још био пун необичн их, прив лачн их догађаја. Ено тамо иза
баште оруж ан и човек пред мајуш ном кућом пок ривеном ћерам идом разговара
с нек им старцем у коме деца одмах препознају Ивановог деду. Оруж ан и човек
говори врло гласно, одсечно, а деда се јед ва чује. Деца не мог у да разаберу о чем у
разгов арај у, али виде како дед а скид а црн и барјак изн ад кап ије. Гом ил а деце
расте. Дот рчало је и некол ико ученика основаца. Они већ знају немачко наређе
ње да се црн и барјац и пос кид ај у, али не удос тојавај у млађе објаш њење. Њима
се чини да четворогод ишња деца не мог у знати шта је народна жалост, шта пркос
неп ријатељу и чуде се кад најс итн ији међу свима изјав љује:
– Е, али војн иц и не мог у мојој мам и скин ут и црн у хаљин у.
И кад друг и, јед ва мало већ и, изјав љује поверљиво, тих им гласом:
– Ми смо барјак наше војс ке сак рил и на таван.
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Чим је оруж ан и човек отишао, сви кол ико их је, пров лаче се кроз плотове
до старчевог дворишта и стиж у баш у прави час кад он умотава барјак у новине,
бриж љиво привезује и крије иза греде у кућ иц и за алатке, као да је важ ан док у
менат. Осим мног их друг их одрас лих, дед а их примећује. Чин и се да му је мило
што су се ту наш ли. Чини се да је и он заборављен, да нема с киме да поразговара.
– Нема ник ак ве вајде од барјак а, – дел и он с децом своју мисао, или се само
прет вара да се пом ирио с овим нас илн им угуш ивањем јавне народне жалос ти
и прот ес та. – Нек а га онд е. – И сас вим благ им глас ом каже дец и: – Добро је
што се играте по двориштима, још је опас но изл азит и.
Мад а се прави миран, дец а примећуј у да му глас и руке дрхте, да се давно
није бријао ни шишао и зак ључ ују да је то зато што више нема Ивана да му држ и
оглед ало. Она га пос мат рају с нес кривеном радозналош ћу, ћутке, као да је нео
бична, туж на слик а, а не човек.
– Хајдете да вам пок ажем Иванове књиге! – прек ид а старац ћутање и вод и
их до плаво обојеног сандуч ића у својој соби, сличног војн ичком.
Паж љиво као да се боји да ће скин ут и са њих пухор успомена дед а их вад и
и ређа по клуп и.
– Ту су му све, од бук вара до овогод иш њих. Манг уп један, гледајте ову није
ни разрезао.
Ни најс тарија међу децом не разу меј у ову дед ин у милош ту, љут а су што
стрељаног унук а назива манг упом. Она са страхом пос мат рају Иванове књиге,
неке већ раск уп усане, друге потп уно нове, неу вијене. Понек ад мис ле како ће и
њих ов е књиг е мож да неко овако чув ат и ако у как вом нов ом рат у буду опет
стрељал и ђаке.
Две циганс ке куће су нароч ито прив лач иле дечј у паж њу због глас не кук
њав е која се отуд сваког дан а разл егал а, због тога што су сви укућ ан и бучно
одл аз ил и сваког јут ра на стрел иш те, и опет се отуд сви заједно, уз кукњ ав у,
враћ ал и; због тога што су све пос мртне обич аје извод ил и јавно, у двориш ту,
наоч иглед целога света. Руж а је уз то сваког дана износ ил а пред кућу ново оде
ло свога муж а, кариран и кап ут и бриџ-пант алоне, које су сва дец а тога краја
добро знал а. Док је она крај одел а глас но нарицал а, дец и се чин ило да ће одне
куд углед ат и познатог градс ког свирача, јер за њихова чет ворогод иш ња иск у
ства о смрт и било је нес хватљиво да одело стоји живо, како је казал а једна де
војч ица, а да нема лепог црног свирача, да је он у гробу. Данас ње нема код куће,
али је у свом дворишту, под дудом, стара Живк а, опкољена гом илом суседс ке и
дом аће деце. Пош то је мер у узел а кан апом, нек ак вим вел ик им мак аз ам а, на
лик на воћарс ке, она поч иње кројит и црн у хаљин у за школу црнп урас тој малој
унуц и. Све је то увел ичано и зато дец и зан им љиво: и те мак азе и конац који је
изв ук ла из хрпе канапа и узица, и игла слична иглама за прош ивање душек а, и
бодови којима је зат им стал а сас тав љат и поле сукњице, и набрек ле жиле на ње
ним рук ам а што су као на школс ком анатомс ком училу пок азив але у ком све
правц у иду и укрштају се и кол ико их има, и њен и продужен и узд ас и.
Циганч ица држ и у руц и већ прип равна чет ири дугмета, скин ута с муш ког
одел а. И то сва чет ири једнак а, што се не вид и чес то на оделу деце, особито ци
ганске. Већ су и рукави састављени и при врх у убрани. Нема сумње, девојчица ће
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сут ра пред учитељиц у изаћ и у црној хаљин и. Осмогод иш ња Виш ња, која такође
ту стоји и посмат ра, мис ли како никада дотле није видел а Цигане да носе црн и
ну. Али ово је сад друго, зак ључ ује она, ова црнина није само због личне жалости,
него због целог ожалош ћеног град а, због свих који су стрељан и, због тога да се
пок аже Немц им а да нис у смел и убијат и ђаке. Она осећ а у томе трен утк у не
пријатељс тво и отпор према мајц и која ник ако неће да јој саш ије ништа црно.
– Мал а си ти за то, благо мен и, – одговара јој, збуњено је одг урк ујућ и чим
јој то помене.
– И друга деца су мал а!
– Али она морају...
– Ја још више морам. Ономе чијег су брата стрељал и ионако веруј у да жа
ли, а за мене нико неће знат и... А и мен и је жао.
Дању Виш ња и заборави на страш ни догађај, али ноћу пред њом све оживи,
вид и поворк у ђака онако како је спазил а оног дана кад су их одвод ил и. Петори
цу њих је знала и лично, а међу њима нарочито Живк иног унука који је сваке не
деље цепк ао сусед има дрва за потпалу, и Јел ич иног брата од тетке и Мириног
рођеног брата. Сад их је ноћу видел а како леже сви у једном гробу, јед ан преко
другог, како их има много, много. Плашила се да Немци једном не одлуче убијати
и девојчице. Тада би она волела да буду крај ње Јел ица, Циганчица и Мира и плаче
за свима заједно, и за онима које су већ стрељал и и за својим другарицама и собом.
И Јел иц а је још у хаљ ин и кој у је нос ил а пре стрељ ањ а. Обе су зав ид ећ и
Живк иној унуц и изи ш ле из њеног дворишта. Имале су пот ребу да се усаме, да
неш то смис ле. Знале су да није истин а како у кућ и не пос тоји ниш та црно од
чега би се могле за њих саш ит и хаљине и вероватно није истина да је све црно у
граду расп род ато, како каж у њихове мајке. Сад су се без договора упут иле Ви
шњином под рум у. Примет ил е су бил е да се људ и, отк ако је нас тао рат, тамо
криј у кад говоре о опас ним стварима. По подрум има се мери браш но које се
љац и потајно доносе, по подрум има се прича где су се чуле пуш ке, ко је отишао
у парт из ане, ко је пог ин уо, ко успео да побегне од стрељ ањ а. У подрум у бак а
њихове другарице Мире кук а за стрељ ан им унуком. И јуче увече су слуш але
њен у кукњаву, као ужасом омађијане, желеле су да док уче нешто више о смрт и
тога дечака, и уопште о смрти. Како то да наједном нестане тол ико хиљада људ и?
Како да се дугогод иш њи поштар, њихов сусед, више не миче, а тако је брзо пре
трчавао од куће до куће разносећ и пис ма? Како да обућар из њихове улице не
куцка више по ђоновима, а као часовник се непрек идно чуо? У његовој рад иони
ци Вишњи су остале ципеле које му је некол ико дана пред стрељање била однела
на оправк у, али и кад неко рад ион иц у поново отвори, она неће ићи да их узме,
нити ће их икад моћи ставити на ноге. Дуго неће моћи проћи улицом куда су про
вел и ђаке. Где ли је сад њихов смех, њихово знање разних школс ких предмета?
Сел е су у под рум у на нек у прев рн ут у кач иц у. Бил е су убеђене да то што
имају да говоре и одлуче припад а оној врс ти ствари о којима се кришом разго
вара. Почело им се одмах стуж ив ат и од ваздух а пуног мирис а сирћета, кром
пира, влаге, али су храбро остале унут ра.
– Овако је мрачно било и њим а кад су их одвел и у шупе, – прошаптал а је
Виш ња.
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Зат им су се обе нагло притајиле јер је пок алдрм љеном стазом према буна
ру прош ла Виш њина мајк а лупајућ и дрвен им санд ал ама. Пос ле мало почео је и
договор због кога су се скриле. Био је кратак. Све што се подразумевало, о чем у
су се погледом и наговеш тајем спораз умеле још ран ије, нис у пом ињале него је
само Виш ња казал а са жаљењем:
– Баба Живк а не шије баш лепо. Има много вел ик у игу.
– И мак азе су јој страш не,.
– Само шије брзо. Могле би обе хаљине бит и за дан готове.
И онд а су опет заћутале. Још јед ан део разговора као да се обавио без реч и.
Најзад је Јел ица с неверицом упитал а:
– А мож да је сандук зак ључан?
– Није, зато што ту стоји и мам ин џемпер који чес то облач и.
Јел иц а је упут ил а још јед ан упит ан поглед. Виш ња је на то одг ов орил а
кратко:
– Биће довољно и за тебе.
Протек ло је још мало заверен ичког ћутања. Вероватно је оно садрж авало
пос ледње колебање и једне и друге девојч ице да ли да се црна старинс ка убра
на сукњ а Виш њине бабе, кој у је бил а пок лон ил а кад је код њих пос ледњи пут
дол азил а да Виш њина мајк а саш ије себи неш то, даје кришом на шивење њихо
вих хаљин ица. Са Виш њиног кух ињс ког прозора глед а се право на дуд у циган
ском двориш ту, а Живк а, дан ас су виделе, вол и да шије под дудом, наоч иглед
целога света.
– Јед ино њу смемо мол ит и да не каже мам и док не буде готово, – дод ал а је,
као правд ајућ и се нешто, Виш ња.
– Мож да ће сут ра пад ат и киш а па мора шит и у кућ и, – изразил а је слаб у
наду друга девојч ица.
Пос тајал е су све разгов орн ије сад кад су се одлуч ил е на подвиг. Није их
више било страх у подрум у. Није им било ни тол ико теш ко што ће сут ра мора
ти у школу одевене као и пре стрељ ањ а јер су веров але да ће за дан-два и оне
имат и црне хаљине.
Сут рад ан је ипак у разред који се црнео од црне одеће Виш ња ушла пос ра
мљено. Ко ће знат и да и она жал и и да ће ускоро имат и одећу као и друга деца?
Шта ће мис лит и о њој и учитељица која такође има црн у хаљин у, иако јој нико
није нас трад ао, и која је своје жуте нове ципеле, целом разреду добро познате,
премазал а црн им имал ином?
Мад а сас вим мал а, Виш ња слут и да учитељица мора сад у разреду рећ и не
што одс удно, нешто што објаш њава црн ин у, смрт, рат, стрељање ђак а; а мож да
и неш то утеш но, необично, као оно лане кад је објас нил а да Зем ља иде око
Сунц а а не Сунце око Зем ље, неш то суп ротно од онога што јест: да су, на при
мер, ђац и Немц им а отел и оружје и побил и они њих. Она се труд и да јој иза
клупе вири само глава, како се не би приметило да није у црном. Има неодољиву
пот ребу да одмах саопш ти целом разреду да ће прекос ут ра и она бит и одевена
као и остал а деца.
Међут им учитељица стаје уза свој сто и каже дрхтавим гласом:
– Ник ад, док ле год буде ђак а и школе, нећемо заборавит и...
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Мож да је рек ла: ваш у браћу, мож да што друго, али су осмогод иш ња дец а
знал а шта се то неће заборавит и и у њиховим се срц има збило нешто као зак ле
тва, неш то весел ије од жалос ти кој у су, беспомоћна, до тог час а осећ ал а. Ето,
има још нешто, сем ношења црн ине, што и она мог у учин ит и у страш ним дога
ђајима који се око њих збивају. Мог у: ник ад не заборавит и.
– Мам а каже да ће увек нос ит и црн у хаљин у, – упао је преп лашен, ситан
деч ак чијег оца и брата су стрељ ал и, као да је хтео потк реп ит и учитељич ине
реч и.
Виш ња се још више подв ук ла под клуп у, али је учитељиц а срећом на деча
ков у примедбу казал а да ће на пролеће доћ и слобод а и да онд а више нико неће
нос ит и црно, да ће у школс ком дворишту опет бит и као пре весело.
И друга дец а су се ослобод ил а и, пос ле много ћутањ а у кућ и, пред учите
љицом отварала срце тражећи помоћ и објашњење за страхоте које су се догод и
ле, причал а како су собе отк ако су одвел и оца и брата празне и одјек ују као кад
се креч и, како мама стално неш то траж и по кућ и и двориш ту и не чује шта јој
се говори, како бак а не може више да миче руком, отк ако је чул а да купе ђаке,
како дед а каже да би сто пута било боље да су њега умес то његовог сина убил и.
Пос ле школе Јел ица и Виш ња се пол ако опет, као и свако вече, прик рад ају
подрум у где Мирин а бак а кук а. Уздрж ан а дах а слуш ај у како стара жен а куне
себе што је оног злос лутног дана пус тил а дечак а у школу, а био је блед и жал ио
се да га бол и глава. Сећал а се како је увек за пис мен и из српс ког траж ио чис ту
кош уљу као да ће у госте. Пребац ивал а себи прекоре које му је некад упућ ивал а,
пос лове које му је давал а, онако мршавом и главоболном.
У срц у девојч ица се тад а такође буд ило кајање што су га дирале због мрша
вос ти и вел ик их ципел а које су се чин иле још веће на танк им ногама. На то се
надовезивала мучна осећања како су Живк иног унука зачикавале да скине жут у
трак у, како су се његовом прадед и смејале кад је тврд ио да су и Циган и Срби,
јер су заједно с њим а ишли у ратове. Сад, пош то су оба деч ак а мрт ва, јед ино
што им је остало јес те: не заборавит и.
Смрк ав а се. Баш тенс ко шибље, живице, круне млад их воћ ак а облаче цр
нин у ноћ и. Девојч ице тад пол азе кришом у циганс ко двориште да преговарају.
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Детлић, Ђетић, петлић, Сврдлић

И

мал и су Дет лић и Дет лићк а чет ири син а: Ђет ић а, Дет ић а, Пет лић а и
Сврд лић а. Дец а као сва дец а, много су бриге зад авал а својим род итељи
ма, нис у умел а чес тито ни да једу, ни да цврк ућу, ни да лете. Свем у овоме тре
бал о их је нау ч ит и. Док је отац ишао пос лом у шум у, мат и се труд ил а да им
пруж и лепо птичје васп итање. Уз то су мал ишан и морал и изу ч ит и и једн у ве
штин у која није пот ребна свима птицама: скак утат и уз усп равно стабло. Пок а
зујућ и како се то чин и, мат и им је говорил а:
Не вол им да имам
дец у трапаву.
Овако се скак уће
уз кору храс тову,
стрм у и храпаву.
Полетарц и су пок ушавал и да је подраж авај у, али су се свак и час спот иц а
ли и пад ал и, јер ни летет и, разу ме се, још нис у умел и. Дуго је требало док се
нис у навик ли да лет уцају и да се пењу уз стрмо стабло.
У исто време мат и их је учил а детлићком језик у савет ујућ и их:
Немојте ми цврк утат и
као славуј, као шева,
или зеба ко што пева:
ћију-ћи.
Мало грубље, одсечн ије,
зборе, децо, детлић и.
Поред свих леп их савета Ђет ић ник ако није умео да изговори глас ћ, нај
главн ији од свих птичјих гласова; а Сврд лић је опет шуш као у говору. Детлићка
их је корил а и износ ил а им за пример мале суседе зебе и рођаке грм уше које су
врло брзо нау ч иле да говоре и знале чак неке птичје дек ламац ије.
Али од свега је најтеж а бил а брига око исх ране. Исп рва ник ако нис у умел и
да отворе кљун, те је Детлићк а вик ал а љут ито док их је хран ил а:
Зин ите, забога,
зин ите боље.
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Шта ћете кад сут ра
прхнете у поље?
Нећете имат и тат у и нан у
да вам у кљун у
доносе хран у.
Кас није, кад су нау ч ил и јес ти, нис и им могао најам ит и хране. Углед ај у ли
род итеље да им се приближ авају носећ и што у кљун у, тол ико заг раје и ускоме
шају се у гнезду да умало што не поиспад ају, а отац онд а подвикне:
Ђет ић и-Детлић и,
сад не говорите,
кљун отворите.
Донео сам вам
репак од црва,
крилце од осе,
у жиру росе,
слатко је поп ите
па кљун склоп ите.
Кад се руч ак зав рш и Детлић и онако брљ авих кљунов а пођу да се играј у,
али се појави мат и с некол ико лисак а у кљун у опом ињућ и их:
Ђет ић и-Детлић и,
реду се учите
пос ле јел а
бриш ите кљун
од мрва отрес ите
добро гуњ.
На ову њен у опомен у свак и добро лиш чицом обрише кљун и о комад коре
га углача, а перје очис ти од мрва. Тек кад буду потп уно уљудн и, мат и их пус ти
да се играју и да оду с оцем на излет.
Пош то су већ сас вим поодрас ли, њихови излет и с оцем су се прет ворил и у
лов. Стари Детлић хтео је да их прип рем и за живот, да им пок аже где се може
наћ и храна и како се до ње дол ази. Још пре зоре избуд и он дец у пок личем:
Детлићу, Петлићу,
пођимо у лов,
наоштримо кљун.
Овде биће црв,
тамо биће трун
и бобица как ва
румена ко крв.
Ђет ићу, Сврд лићу,
наоштримо кљун,
пођимо у лов
од гране до гране,
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од дуба до дуба,
пун је шумс ки кров
мрвица и буба,
слатке птичје хране.
Сва чет ворица синова излете брзо из гнезда и о кору бук ве на којој су ста
новал и наош тре кљунове. Пос ле тога крен у дубље у шум у. Код сваког старијег
дрвета отац се заус тави и удари некол ико пута у кору:
Чук-чук-чук,
цео дан,
испод коре букове
црв је ситн и зак ључан.
Чук-чук-чук,
као кључем
испод коре црва ћу
ситног да извучем.
Кора се заис та под ударц има његова кљуна расцеп и, он отуд извад и црва па
га пруж и коме од синов а. Глед ај ућ и шта он рад и и синови су исто то рад ил и,
али у почетк у ник ако нис у успевал и да дођу до плена. Зато је стари Детлић мо
рао управо као учитељ у школ и да их окуп и око себе и да им одрж и пред авање:
Сад глед ајте, синови,
како рад им ја:
чук-чук,
јед ан, два.
Сад кљуном овако
удрите и ви:
чук-чук,
два, три.
То је некол ико пута поновио, док нис у нау ч ил и. Пос ле некол ико дана већ
их је пуш тао да сам и траже хран у, Сврд лић је понајбоље ловио, па је свак и час
узвик ивао:
Тат ице, тат ице,
нашао сам под кором
нешто ситно, бело,
то је црв, зацело.
Тат ице, тат ице,
нашао сам у лову
неке ситне бубице?
Како ли се зову?
Нау ч ивш и их да се сам и хране Дет лић и Дет лићк а гов орил и су да мог у
мирно умрет и. Више бриге око деце нис у имал и, а кад су много остарел и, деца
су се о њима брин ул а и она њих хран ил а.
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Роман је преузет из првог, ауторизованог издања: Прадевојчица. – Сарајево:
„Веселин Маслеша“, 1970. – (Библиотека „Пингвин“) које се сматра званичним.
У каснијим издањима на почетку је додата је изјава Десанке Максимовић „Како
се рађао роман Прадевојчица“ која гласи:
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KAKO CE РАЂАО POMAH ПРАДЕВОЈЧИЦА
Још у младости сам размишљала како ли су живели први људи, какве ли су око њих биле
шуме и воде, каква дивљач, чиме су се занимали. Упознавши старе, густе словеначке шуме,
пределе Горског котара, Похорја, дивљину четинарских алпских предела у Словенији,
уобразила сам да je таква морала бити природа око првих људи, праљуди. И данас мислим да
je завичај Прадевојчице био такав, само што je дрвеће било горостасније, јаруге дубље,
потоци бујнији, пећине пространије. Занимало ме je и како су се деца у то доба играла, на
чему су спавала, јесу ли била лепа као и данашња.
Тако једне ноћи, при месечини, причини ми се да видим неку девојчицу, препланулу,
голишаву, дуге распуштене косе – јури низ падину према реци. И заљубим се у њу. To ме
наведе да почнем писати причу о девојчици тога давног доба. Замислим да je та моја мала
јунакиња кћерка пећинског сликара и да je и она мали сликар, јер како данас девојчице
обично личе на очеве, тако су морале и онда. Природни закони су и у то доба били исти.
Изабрала сам, наравно, да je сместим у оно време кад су људи већ личили на данашње људе –
имали исти лик, иста осећања, исте склоности.
Планину где се родила и расла Прадевојчица било ми je лако замислити – била je то
густа планинчина као оне најгушће, највеће у Словенији. Слап крај кога се, рецимо, играла,
био je вероватно као Перичник само много бујнији. Најчешћа дивљач пo шуми биле су
кошуте, јелени, лосови. Језеро о коме се говори и где су се одиграли неки занимљиви
догађаји романа, пресликала сам просто са једног дивног брдског језера више Мојстране у
коме сам се купала и куда сам ишла да потражим самоћу. Сад бих се, чини ми се, могла
заклети да je језеро из романа било истоветно с мојстранским.
Људска срца су била и онда као и данас пa се моја Прадевојчица загледала у дечака Бука
и он у њу. Прадевојчице и жене су се другарице правиле саме себи огрлице и наруквице од
ситних шкољки, пужића, сухих плодова и семенки, онакве какве се могу видети пo музејима,
онакве каквим деца пo селима још и данас себе ките.
Kao и у наше време и онда je било и злих и добрих људи, и строгих и благих и храбрих и
кукавица. Било je и људи обдарених за песму, за сликање. Они су сликали пo зидовима
пећина дивљач својих шума, a нарочито јелене. Жао ми je што нисам живела у то дивно
време бујних вода, бујнога зеленила, окружена срнама и јеленима и лосовима, што и ja
нисам била прадевојчица.
Имена људи су, понекад, друкчија била него данас a понекад слична нашим. Многи су
носили име пo занимању којим су се бавили, као Ковач, Врач, Дојиља. И дан-дањи сретнемо
сличне надимке и презимена као што су Ковачевићи, Поповићи, Говедаревићи. Неке су
звали према томе како су изгледали, неке према узречицама које су често употребљавали.
Све управо као и данас. Тако су деду наше Прадевојчице звали Аох, јер je имао ту старачку
узречицу.
A кад већ узмете роман Прадевојчицу у руке, молим вас читајте све пo реду, немојте
прескакати густа места. У њима се описују многе занимљиве ствари: борба јелена, лов на
дивљач, прастари начин изазивања ватре трењем суварка о суварак, обредне игре пред
полазак у лов. Дружите се с мојом Прадевојчицом, њеним друговима и њеним оцем
пећинским сликарем.
A ако негде у музеју угледате цртеже пећинских сликара, јелене, лосове, мамуте и једног
лептира на некој другој страни пећине, знајте да je тога лептира насликала наша
Прадевојчица.
Д. Максимовић 1984
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Бел е пећине

Н

асеље Бел их пећ ина, где је пре тридесетак хиљад а год ина живел а Праде
војч ица, било је познато међу ловц има тога доба. Нал азило се покрај реке,
на обронк у кречњачк их стена, више којих се дизал а висок а план ина. Стене су
обиловале пећ инама и омањим јамама, зак уц има који су бил и отворен и према
рец и и дол ин и и имал и камене надс треш нице. Из ових зак ут ак а се понек ад
улазило у прос тране пећ ине, у којима су људ и ран ијих хладн их раздобља живе
ли, а куд а су се и ловц и Бел их пећ ина у хладн ије дане склањал и. Стене су имале
пуно заравн и, које су се од подножја степенас то пеле све до гус то пош ум љеног
план инс ког појаса. На нек има од ових заравн и бил и су разапет и кожом пок ри
вен и шатори. Они су бил и нек а врс та прачовековог летњиковц а: у топ ле дане
ловц и су под шат орим а спав ал и и у њим а рад ил и, глач ал и врх ов е коп аљ а и
стреле, шил и коже, а кад а дун у вет рови и ударе кише, повлач ил и су се у камене
надс треш нице или у пећ ине.
Било је у нас ељу Бел их пећ ин а некол ико лиц а и некол ико друг их живих
бић а и појав а без којих се живот Прадевојч ице, нит и икога у насељу, није мо
гао зам ис лит и.
Најп ре је то био Леден и гуш тер, удаљен од Пећ ина кол ико би добар ловац
с обронк а стене могао добац ит и стрелом. Најс тарији човек у насељу причао је
како је Леден и гуш тер син Ледене корњаче, која је једном бил а поморил а цео
свет. Ловц и са Бел их пећ ина нис у ни у как вога бога веровал и, али су се Леденог
гуштера бојал и као да је неко древно божанство, смат рајућ и га живим бићем.
Био је зат им Брат огњ а, ујут ро обично благ и румен, у подне слич ан пла
мен у кад се разгори, а увече црвен као крв прос ута из звери или из људ и. Тога
ват реног створа, који понек ад сил ази с неба у рек у да се окупа, прат ил а су при
јатељс ка осећања ловаца. Они су говорил и:
– Брат огња се пробуд ио вед ар.
Или би, пос мат рајућ и га у смирај дана, рек ли:
– Брат огња оде у пећ ин у да спава.
Зат им би и они пош ли у своје шаторе и камене зак утке. Нек и смел и ловц и
пок ушавал и су да нађу улаз у пећ ин у где је Брат огња спавао и кроз кој у је мо
гао да продре чак до мес та где се ујут ру јав љао, али ни улаз у њу ни мес то где је
из ње ујут ру изл азио нис у могли ник ад наћ и. Ват рен и створ је заваравао траг:
кад би ловц и дош ли до места где им се чин ило да је јуче ушао и изашао, он изађе
даље, на неком сас вим другом мес ту.
Био је слично уваж аван и његов Мрт ви брат, савезник ловаца, који је чес то
ноћу, или још од предвече, устајао из јаме где је био сах рањен и полазио да уход и
звери и њихова легла, пок азујућ и ловц има пут до њих.
Равноп раван и уважен члан насеља био је и стари јавор који је рас тао пред
Пећ ин ам а и штит ио их од муњ ин их ват рен их џил ит а дочек уј ућ и их у своје
рук е. Већ чет ири пут а је тако муњ ин у ват ру храб ро дочек ао и саг ор ео своје
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дол акт ице. Зато су га ловц и смат рал и бићем себи нак лоњен им и отк уд год би
ишли, хран ил и су га и појил и, донос ил и му прег ршт зем ље, јер је на стен и где
су живел и није било довољно, и воду са поток а за време суше.
Живот ловаца се није дао зам ис лит и ни без сове у јарузи, која се свако вече
јав љал а жалос ним ћуком, опом ињућ и ловце на мнош тво опас нос ти које прете
из шуме, на близин у звери, на смрт, на глад, неман злобн иј у од хијене, јач у од
мам ута и пећ инског мед веда. Уместо очију она је имал а две крупне жиш ке, које
су ловц и могли углед ат и и пре него што њу у там и саглед ај у. Сов а је катк ад а
имал а глас понеког њиховог покојн ик а, те су ловц и веровал и да их он не забо
рав ља, да им се преко ње јав ља.
Нају важен ији од ловаца на Пећ инама био је слик ар, отац Прадевојч иц ин,
виш и од свих у нас ељу, благ а осмех а и заг онет ан, ког а су сви у нас ељу звал и
Врачем. Он је урезивао по зидовима свога каменог атељеа прил ике звери, које
су, иако само цртеж и, биле жив ље од оних на које су ишли у лов. Пред њим су
ловц и осећал и страхопош товање као пред Братом огња или пред Леден им гу
штером: он је својим цртеж има бацао чин и на звери што их је требало ловит и и
зато био смат ран залогом живота у насељу.
Слик ар је имао пећ ин у у којој је рад ио, широко отворен у прем а дол ин и.
Јед ан део њеног пред ворја, пок ривен каменом надс треш ницом, био је такође
богат о украшен црт еж им а ситне див љач и, за чије лов љењ е није бил а тол ико
пот ребна Врачева помоћ. Ове цртеже је слик ар урезивао у камен прос то себи
за задовољс тво и понек ад да забави своју девојч иц у. У том делу његовог атељеа
нис у се извод иле обредне игре.
Врачева пећ ина бил а је сред иш но место у насељу. У њој су се држал и зборо
ви кад је требало што важ но одлуч ит и. У њој се играло пред пол азак у лов. У њој
је суђено онима који се огреше о правил а лова, који утаје месо у доба оскуд ице.
У њу су свраћал и угледн ији чланови насеља да посмат рају кад сликар рад и, мада
он није волео да има пос мат рача кад је у пос лу.
У сред иш ту паж ње био је и син Плодн ин Хел, наз ван Веш таком, који је
знао да прави игле, нарук вице, огрл ице, појасе и друге украсе. Због ове у насе
љу цењене веш тине је и добио свој над имак. Око његове рад ион ице увек су се
могле видет и девојке, жељне нак ита. Понекад су оне своје наруџбине стид љиво
говориле његовој сес три и мајц и:
– Тајх а жел и огрл иц у од пужевљевих љуштура. Оха има шак у шкољк и, нек а
јој их Вештак нан иже.
Он је стално лутао око реке тражећ и лепе кам ичке који су се дал и обрађи
ват и и шкољке, као што је слик ар по шум и трагао за кременом и црв еном зе
мљом. Иде обалом и пос мат ра рек у као да је у њој неш то изг убио. Понек ад га
виде: загази у воду и прег рш тим а вад и из ње шљун ак, шкољке и онд а изабира
шта би могло ући у његову ризниц у. Прет раж ивао је Вештак и пећ ине и у њима
нал аз ио зубе звери, од чег а је такође прав ио огрл ице. Он их није прос то ни
зао, као што су чин ил и ловц и у близин и Бел их пећ ин а, он их је најп ре глач ао
дај ућ и им друг и обл ик. Све нак ите пос ах рањив ан их девојак а, млад ић а, деце
са Бел их пећ ина такође је правио он, китњас те појасе, обруче око чел а, гривне.
Нароч ит о се труд ио око нак ит а за дец у, кој у је сву знао, која су се за жив от а
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тук ла из зас еде камењем, верал а по стењу као мајм ун и и чет ил а се радознало
око његове рад ион ице.
Рад ион ица му је бил а под шатором од коже, у самом подножју стене, а не у
каменом удубљењу мало узбрдо, где су му живел и мајк а, сес тра и браћа и где му
се нал азил а ризниц а. У шатор је дол азио само да рад и, како би био удаљен од
радознал аца, али му је то мало помагало.
Било је на уснама ловаца чес то и име Бук а, Прадевојч иц иног врш њак а, це
њеног због смелос ти и вештине. Био је то дечак који је могао највише да скоч и,
најбрже да се успент ра са подножја до врх а стене, да изат рке ускоч и на говече
које јури. Могао је кладу сам с план ине да дов уче у насеље. Чес то се рвао и са
јач им да би заштит ио млађе дечаке и девојч ице.
– Бук је јач и од мед веда – хвал ил и су га његови штићен иц и. – Бук ће бац ит и
у понор Гена.
Бук је имао и осет љив ос ти за лепот у, вол ео је лепо обрађ ене предмет е,
ретке кам ичке, шарене птице, волео је да глед а игру тал ас а. Слик ар је то запа
жао и био је према њем у благонак лон. Кад се иск упе млад ић и и дечац и да по
смат рају његов цртеж, јед ини Бук, сем Прадевојчице и Вештака, знао је да осети
који је део цртеж а најус пел ији. Буково расположење је завис ило од нек их мо
ралн их чињен ица, бивао је увек радостан кад неком помогне, кад мајц и из шуме
донесе дос та дрва или корења и бобица.
У сред иш ту живота ловац а са Бел их пећ ина био је и Травар, човек који је
био пронашао много лековито биље, излеч ио ране мног их лов ац а у чије су се
бут ине бил и зарил и зуби мед вед а или вук а; утишао зубобоље мног их бреме
нит их жен а, којим а је свако нов о дет е однос ило по јед ан кутњ ак или очњ ак;
угас ио грознице ловаца прозеблих по влаж ним пећ инама и у план ин и. Живот
ловаца, ионако теж ак, без њега би био много теж и.
Пре него што се почео бавит и лечењем, Трав ар је једнога дан а некол ико
сат и вад ио камен на обронк у за поп лоч ав ањ е пећ ине. Био је сав у голој вод и
кад је пос ао заврш ио и, како му је бил а врућ ина, ушао је у прох лад ан, влаж ан
тес нац те, зас павш и онако врео на гол ој зем љи, проб уд ио се са вел иком ва
тром. Како му се то први пут догод ило, уплаш ио се. Мис лио је да му је нек и
плам ичак чак с огњиш та ноћу нек ако залутао у груд и и сад се разгорео. Около
је рас ло обиљ е нек ак вог мек аног крупног лис та, и болес ни лов ац, не знај ућ и
шта ће од себе, прућ ио се по њем у, и то прво пот рбуш ке утон увш и у његову ме
коћу грудн им кошем. Већ пос ле неког времен а осет ио је како лакше дише и
примет ио како се лиш ће под њим спаруш ило. Запазио је и како лист пуш та зе
ленк аст и леп љив сок и како управо та течност истерује ват ру. Ускоро је све ли
шће около било полегло као попарено врелом водом јер се болесни човек стално
померао тражећ и нове, свеже лис ке.
Убрзо је цело насеље знало како се истерује пламен који уђе у човека. Пок у
шал и су ловц и да тим лис том истерују и друге муке које се уселе у тело, бол из
зуба или хладн и ветар који им се зав лач ио у колена, али није помогло. Травар
је, међут им, и даље трагао за новим лековит им биљем пробај ућ и прво сам на
себи његово дејс тво. Жене, које су увек болов але и чија су дец а бив ал а свак и
час рањена или полом љена, стално су опсед але његово склон иште за биље.
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Слав ан је био и старац Аох, који је знао прич у о Леденој корњ ач и, што је
нек ад давно бил а поморил а свет, чувајућ и је од заборава као што се чува ват ра
да се не угас и. Аох није био брбљив старац, требало га је мол ит и да прича, али
ипак све што су ловц и ма и мутно знал и о људ им а пре себе, о леденом добу, о
морима која су нас тајал а кад се снег стао топ ит и, знал и су из његових прича.
Живот ловаца није се дао зам ис лит и ни без најстаријег ловца у насељу, неу
страш ивог Гима, који је устрел ио онол ико јелена кол ико има прста на обе руке,
и лутал иц а коњ а кол ико је било пећ ина на његовој стен и, и мед вед а кол ико је
очиј у у глав и. Пред пол аз ак у лов њег а су у нас ељу пит ал и за мног е сав ет е.
Оштрач се с њиме догов арао как во кад оружје да прави. Гим је прориц ао кад
ће ловина наи ћ и, а кад омањит и.
– Наи ћ и ће, наи ћ и – бил а је његова узреч иц а за време нес таш ице и глад и.
– Осећам у ваздух у мирис див љач и.
Како се без оружја није могло у лов, тако се ни без Оштрача није могло на
Бел им пећ инам а. Био је он човек који је умео да нањуш и где има кремена као
што звер њуш и траг човек а. И не само што је умео да нањуш и већ да га најбоље
обрад и. Врх ов и њег ов их коп аљ а бил и су као окамењ ене лед ен иц е, а врх ов и
стрел а као окамењено иње. Пред пол аз ак у лов увек је необично рас тао углед
Оштрач у и слик ару. Сви они чији харп ун и, коп ља и стреле нис у бил и у реду тр
чал и су познаваоц у кременог оружја.
Тај прим ит ивн и човек осећао је пот ребу за редом као за кретањем или ди
сањем. У каменом склон иш ту, где му је бил а рад ион ица, било је пуно камен их
дол ап а што их је вод а вековим а у стен и дубил а или што их је сам кременом у
мекој стен и нач ин ио. Оружје и оруђе било је ту сређено како понек ад вод а зна
да сред и, како рек а прво поређа неу глађено крупно камење па облутак, шљу
нак и, напос летк у, песак, и како ветар нагом ил а лиш ће у сметове, грање слож и
у сноп ље, ситне сув арке зач ис ти у гом ил ице. У једном дол ап у бил и су врхови
смртоносних копаља са камен им зал исцима који су цепал и рањеној звери месо,
а у другом су се сребриле иглице стрел а. Кремене шишарке сличне шишарк а
ма борова леж але су у коритас том приземном удубљењу стене. Шил а и резач и
имал и су такође засебно мес то.
– Оштрач у ноћ и нап ипа где су сек ире, а где коп ља – говорил и су ловц и са
пош тов ањем дотер уј ућ и у његовој рад ион иц и своје оружје или мењ ај ућ и до
бро кремење за готове врхове копаља и стрел а.
Оштрач је трагао за кременом и обрађив ао га, најп ре себи на радост, као
што је слик ар слик ао пре свега зато што је имао слик арс ко око и рук у и што му
се слик ало, а тек онд а зато да би обезбед ио насељу добар лов, да би цртеж има
бац ио враџбин у на гоњен у звер.
И правдољубиви стареш ина насеља Рвач уживао је углед сличан слик аре
вом. Свој над имак добио је још у младости кад се порвао са мед ведом. Како је за
то требало много смелости, снаге, иск уства, ловц и су га изабрал и за стареш ин у.
Рвач је припад ао оним људ има који су као ваздух неоп ходн и, али чије се прис у
ство много не осећа. Он је доносио важ не одлуке, изрицао казне за кривце, давао
тражене савете, а кад то није било пот ребно, живео, као и други ловци, скромно,
не намећући се онде где није тражен или где му није дуж ност да се покаже.
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Било је и лов ац а који су због свога зла увек бил и прис утн и у свес ти оста
лих, због својих див љих испад а и нас иља, као глават и, подл и Ген. Он се према
девојк ам а у нас ељу пон аш ао као да су из туђег племен а, као да им не познаје
мајк у и браћу. Зато је увек ишао пун модрица, ујац и или браћа девојак а су му се
свет ил и сачек ујућ и га у ноћ и из заседе. Ген је волео да препад а и дец у изл азећ и
из шуме чет воронош ке, рич ућ и као лав или завијајућ и по курјачк и. Мајке нис у
плаш иле дец у да ће звер из шуме наи ћ и, већ су говориле:
– Сад ће Ген из мрак а.
Ловц и су се и према своме туж нооком суседу Шимпанзу односил и малтене
као према човек у, само мож да човек у из неког другог племена. Они су му бил и
зах валн и зато што је једном племен у једном јавио продорном циком ноћу за по
жар, који је прет ио боровој чести иза Рвачевог стан ишта, као да се ближ и тигар
или лав. Друг и пут су мајм ун и опомен ул и Дојиљу да јој је змија доп узил а до де
тета. Трећ и пут је стари мајм ун скоч ио на ловца зас палог крај понора и тако га
спасао да не падне. Кад год су се ловц и с Бел их пећ ина спремал и да због глад и
нап усте своја стан ишта, пом исао и на суседе мајм уне помало их је задржавал а.
А нароч ит о је бил о уваж ав ано некол ико мајк и које су бог ат им породом
одрж ав але племе као што кише освеже равн иц у. Међу њим а је бил а нају глед
нија добродуш на и раз умна Дојиља, која је лако рађал а и чија су недра точ ил а
млеко као јел а смолу. Она је мирно и са понос ом нос ил а терет својих груд и,
ретко кад а огрћућ и и горњи део одеће. Нис у мање пош тов ање осећ ал и ловц и
ни пред Плодном Веш таковом мајком, за кој у су говорил и да сеје синове као
бук ва жир. Пош ла би Плодна у шум у по дрва, иако сваког трен утк а очек ујућ и
дете, и врат ил а би се отуд с дојенчетом у наручју и дрвима привезан им за плећа.
Нико јој није чуо јау к а док је рађал а, нико јој није указивао помоћ и.
Према Ојх и, мајк и Прадевојч ице, и најг рубљи ловц и су се осећал и заштит
ничк и. Они су се у својој једнос тавној, али у предо с ећ ањ им а непог реш ив ој
душ и досећ ал и да Ојх а чезне за сином и кад спус те длан на теме које њене де
војч ице, говорил и су:
– Нек а Ојх а рађа само кћери, племен у су оне пот ребне као и синови.
И крај пећ ине где је Ојх а живел а бил а су два повел ик а стеновита зак утк а
пок рив ен а каменом надс треш ницом. Ту се у топ лије дане спав ало и рад ило.
И пећ ина где је она живел а и слик арев камен и атеље бил и су на пос ледњој за
равн и Бел их пећ ина, одак ле се пруж ао широк поглед на све стране, одак ле се
добро видео син Ледене корњаче и план ине које су окруж ивале широк у равн и
цу. Ојх а и Прадевојч ица су са своје заравн и виделе најуд аљен ији изл аз из пећ и
не Брата огња и мес то где је ват рено биће, ма кол ико ловц има траг заваравало,
ипак морало ући у подзем ље.
Деца у насељу нароч ито су волел а стариц у Кук увију, која је преж ивел а смрт
свих својих синова изг ин ул их у лов у. Кад а је и пос ледњег изг убил а, није више
лож ил а ват ру на свом огњиш ту, него се пот уцал а од пећ ине до пећ ине, нудећ и
се мајкама с пуно деце да им чува најм лађе док оне иду пос лом у план ин у или на
рек у. Жене су, кад је затекн у да по хладноћ и спава под дрветом где живе сусед и
мајм ун и, одвојиле је под своје надс треш нице и шаторе. Тако, иако није имал а
рођеног ни детета ни унучета, сву дец у с Бел их пећ ина смат рал а је и својом.
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Прич а о корњачи
Прадевојч ица је волел а да слуша Аохове приче. Он је причао пок рет има, изра
зом лиц а и очиј у, реч им а. Кад а јој је било свега сед ам год ин а, прич ао јој је о
Леденој корњач и са страхом поглед ајућ и у оближ њи глечер, који се као дивов
ски гуш тер веч ито сунч ао на план ин и. Ловц и у нас ељу глечер су звал и Леде
ним гуш тером и сви од њега зазирал и као од как вог страш ног врача глед ај ућ и
га са неповерењем, мада је из његовог наручја дол азил а река без које се у насељу
не би могло живет и. Аох је имао обич ај да у топ лије дане сил ази до подножја
стене да ослуш не не чује ли се как ва хук а, није ли почео нагло да се топ и.
– Аох се боји Гуштера? – питала га је Гава, која је на обронку чекала да се врати.
– Боји, – признавао је Аох, назван тако јер је уморан увек говорио: аох. Он
је син Ледене корњаче.
– А где је Ледена корњача?
– Отоп ил а се.
– Нек а Аох прича о њој!
– Бил а једном тамо? – Аох је пок азао према план ин и на северу, – огромна
корњача.
– Кол ик а?
– Кол ико план ина и још план ина и још план ина.
– Шта је јел а?
– Зим у.
– Од чега је умрл а?
– Убио је Брат огња.
– Нек а Аох прича.
Аох је обично сед ео на ист уреном камен у и глед ао на сев ер. Лич ио је на
орл а са лит ице. Дубоко под њим бил а је пров ал ија, лево је сребрнас то одбле
скивао глечер, са кога се вејал а хладовина. Изнад и испод камена где је Аох се
део биле су пећ ине, камен и зак уц и под надс треш ницама и шатори у којима су
живел и ловц и. Мног и се нис у обазирал и на оно што Аох говори, као да дува ве
тар или жубори вод а, јер су сви више пута чул и прич у о Леденој корњач и, али
било их је и који су волел и више пута да је чују. Прадевојч ица је бил а најверн ији
Аохов слушал ац, мож да и зато што је он био Ојх ин отац и њен дед а. Сел а би на
суседн и камен и сам ист урен над понором и прат ил а свак у старчев у оскудн у
реч. Чин ило јој се да Аох вид и у том трен утк у све оно што прича.
Понек ад су дол азил а дец а и звал а је на рек у и Ојх а је дозив ал а да скуп ља
грање, али ако је већ почел а да слуша, она се није мицал а од Аоха.
– Нек а Аох прича, – поновил а је нес трп љиво.
И он је нас тав љао да прича. Сад а је то било о неочек ив аном спуш тању са
севера огромног глечера који је називао Леденом корњачом.
– Ледена корњача је клизил а пол ако, – при том је спуш тајућ и длан лагано,
низ окомити камен показао како је клизила. – Брат огња је одблескивао од њеног
оклопа и слеп ио очи птица, оранг утана и ирваса.
Причај ућ и с времена на време се одмарао, не мог ућ и одједном да нађе до
вољно реч и у своме оскудном речн ик у. Пошто почне, нас тави:
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– Корњача је клизил а а испод оклопа нес тајало је света.
Стари ловац опет мало поч ива а Гава га глед а нет рем ице.
– Ледена корњача је гон ил а пред собом облаке скак аваца и чопоре ирваса.
– Нек а Аох прича даље!
– Полудел и од страх а звери и папк ари беж ал и су пред њом и зем ља се тре
сла од њиховог трк а.
Аох је опет стао и Гава га је подс тицал а да нас тави.
– Беж ал и су оранг утан и и њихов глас је заглуш ивао вет рове.
– Гава вол и приче, – примет ил а је девојч ица.
– Дрвеће није могло беж ат и и пад ало је пред њом на колена, пад ало је по
леђуш ке.
– Нек а Аох прича, – нес трп љиво га је она подсећал а.
– Она му је лом ил а трупове, отк ид ал а главе.
– Је ли Аох то видео?
– Ни Аох, ни његов отац, ни очеви њихових очев а. То је вид ео само Брат
огња и његов Мрт ви брат.
– А Леден и гуштер?
– Леден и гуштер је син Ледене корњаче. Род ил а га је умирућ и.
– Је ли бил а стара као Аох кад а је умрл а?
– Бил а је стара као стене, као Беле пећ ине.
Прадевојч ица је глед ал а у даљин у. Њена млад а маш та видел а је тамо све о
чем у је Аох говорио. Ледена корњ ача је и за њу као и за Аоха бил а биће које је
припад ало опас ном свет у звери и гмизаваца или непогоду. Није имал а ничега
заједн ичког са старом прилењом корњ ачом која је живел а око Бел их пећ ин а,
осим тајанс твенос ти.
Гава нац рта у пес ку корњач у о којој је Аох причао и пок аза му.
Старац јој спус ти рук у на теме и рече:
– Она је сад ван људског домашаја. Ни твој отац не може више на њу бац ит и
чин и.
– А пос ле? Кад је умрл а?
– Пос ле се зем ља од биља није видел а.
– Зашто?
– Било је крупно и гус то.
– Је ли лис ка бил а овол ик а? – и она нац рта лист много већ и од лиш ћа које
је треперило око њих по дрвећу.
– Тол ико.
– А пос ле?
– Свега је било много: траве, дрвећа, воде, звери, змија вел ик их.
– Је ли овол ик их? – И опет је по зем љи повук ла дуг у вијугаву црт у.
– Дуг их као рек а.
– А живот иње?
– Живот иње су биле као брдо вел ике.
Причао је Аох и о пос танк у план ина. Прич у о њима поч ињао је пок рет има.
Најп ре је пол агао шаке на заравњен и камен до себе. То је знач ило да је зем ља
једном на том месту била равна. Онда је нагло једн у шак у спуштао а друг у дизао,
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што је требало сликовито да предс тави како се зем ља расцеп ил а и јед ан део се
спус тио дубоко, а друг и остао горе као кршевит и план инс ки ланац.
Девојч ица је одмах зам ис лил а како је то морало бит и, уосталом, није јој за
то требало много маш те: пред њом се пруж ал а широк а равн иц а с једног краја
оивичена план ином чија је пад ина окрен ута према Аоху и његовој унуц и бил а
збиља као да је план ин у нека сил а располовил а па оно рањаво место није стигло
још да се зацел и, да обрас те шумом или маховином.
– Бол и ли план ин у рана?
– Било је то давно, прош ло ју је.
Већ се сенке поново издуже кад старац заврш и причање. Подухне хлад ан
ветар са Леденог гуш тера и Гава узме деду и вод и га да се огреје на ват ри кој у
подс тиче Ојх а.
– Код Ојх е је зав ет рин а, – изјав љује старац задовољ ан што кроз широк и
улаз под надстреш ниц у може и да посмат ра како Брат огња одл ази у своју пећ и
ну и да га бије ветар с Гуштера.

Прад евојчиц а
Прадевојчица Гава била је лепа. Имала је танак нос и лице широко око јагод ица,
које су јој се пеле до под очи, те су оне вириле иза њих као тамн и ситн и тврдо
крилц и. Биле су туж не очи у Прадевојч ице и некако уплашене и зач уђене. Руке
су јој биле витке као пузавице. Бил а је живахна и волел а игре дечак а. Дететом,
чим би почел а киша, ист рчавал а је на нек и обронак, скидал а огртач са бедара и
играла под пљуском, чије су капи биле крупне као тал ири и падале по кож и као да
је шибају. Њена вел ика стопала шљапкала су по потоцима, који су се у час у стал и
одасвуд сливат и, као да је хтел а нади г рат и кап и што су, пош ле са вел ике висине,
правиле брзоноге клобуке. Волел а је да трч и по олуји и да се надвик ује с њом.
На заравн и се свак и дан чуло:
– Нек а дођу Хонл а и Оха и Ајва! Нек а пож уре Бук и Трк ач!
То је Прадевојч иц а сазивал а дец у да иду с њом у шум у. Тамо је изу мевал а
забаве лепше него Бук, који је и сам био довитљив. Деч ац и су везив ал и љуљ а
шке од одрвенел их пузавица па су се њих ал и високо се узбац ујућ и. Гава је про
наш ла да се боље зањих а кад се ноге при повратк у скупе у колен има. Пел и су се
на дрвеће и смеш тал и у рач ве довик ујућ и се с дрвета на дрво. Ваљал и су се низ
брд аш ца и зат рп ав ал и у смет ов е. Стрч ав ал и су на рек у и газ ил и по њен им
плитк им рук авц има. Чет ил и се око слапа што је пад ао нед алеко од Леденог гу
штера и пуштал и да их купа измаглица која је око њега вејал а.
Једном су по месеч ин и дош ли на рек у и у виру опазил и Мрт вог брата. Гава
је тихо загазил а у воду и прим ицал а му се опрезно, као што се прим иче птиц и
или змији или зверк и коју бис мо хтел и живу да ухват имо, али чим би се прима
кла мес ту где је малочас био двојн ик Мрт вог брата, углед ал а би га поново дале
ко од себе. Бац ил а се шљунком на њега и он се разбио у парампарчад. Дец а на
обал и уплашено су врис нул а мис лећ и да га је убил а или ран ил а. Међут им, чим
су се кругови на вод и смирил и, опет је он, исцељен, зат ит рао на виру, зак ићен
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бел им праменом отргн ут им од усам љеног обл ачк а. Истим так вим праменом
био је зак ићен и Мрт ви брат далеко изнад воде. Једном су млађе Гавине сес тре
викн уле зад ив љено:
– Гава стоји на глави!
Сва деца су се начет ил а као венац око вира и опазил а како и она стоје у вод и
наглавачке. Једно по једно је узвик ивало:
– Прх а стоји на глави! И Ајва! И Оха!
Хватал а су се за уши, за нос да виде хоће ли се и оно биће у вод и ухват ит и.
Пос ле дугог исп ит ивања хоће ли се створ у вод и понашат и исто као она, неја
сно су схват ил а да имај у своје двојн ике у вод и као што их има Мрт ви брат и
обалс ко дрвеће, које је такође стајало у виру наглавачке.
Јед ино је мож да Гава, која је будно око себе глед ал а, чеш ће од свих сил ази
ла на рек у и пос мат рал а у њој облаке и звезде и Брата огња, донек ле појм ил а да
рек а одраж ав а само природу око себе, да не живе у њој ник ак ви двојн иц и ни
становн ик а зем ље, ни становн ик а неба.
Она је још у детињству показала дар запажања. У гранчицама које је скуп љал а
по шуми час би видела јелена, час вука или козорога или змију. Једном је из шуме
донела две гране – једн у која је личила на јелена и друг у нал ик на вука, и сакрила
их је у удубљење у стен и крај огњишта. Али их је неко увече пронашао и сагорео
са друг им грањем. Опазивш и ујут ру да их нема, девојч ица је стал а плакат и:
– Ојх а је спал ил а јелена и вук а!
Умирил а се тек кад јој је дечак Трк ач донео другог вук а и козорога које му
је ран ије бил а пок лон ил а. Кад је дечак Ојх и објас нио как ав су јелен и вук спа
љен и, Ојх а је узд ахн ул а:
– Врачева кћер! – Она је слик ара увек звал а Врачем.
Друг и пут је дот рчал а на зараван и јавил а да је видел а говед а. Како се тих
дана жељно ишчек ивало да било как ав лов наи ђе и како су деца страж арил а по
обронц има и јав љал а ако што виде, ловц и су пот рчал и на рек у. Пок азало се да
су се девојч иц и с маштом, рођеној за сликара, облац и у вод и, виђен и из даљине,
учин ил и као говед а, мож да и због тога што је желел а да час пре однес е добру
вест. Међутим, кад су ловци стигли доле, ни самих облака више није било у виру,
па су веров ал и да је дете хтело да их обм ане. Озлојеђен а, Ојх а је почел а да је
туче, а Ген је злурадо подбад ао:
– Нек а је Ојх а бац и у мравињак.
Бацање у мравињак бил а је најс траш нија Генова шал а с децом. И с Гавом се
тако једном нашал ио док је бил а сас вим мал а и није јој дао да устане с узаврел а
мравињ ак а све док ловц и нис у наи ш ли и спас ли је његове обест и. На његове
реч и девојч иц а је стал а још жалос није плак ат и: у ствари, она нит и је знал а за
што је Ојх а бије ни зашто Ген траж и да је мајк а бац и међу мраве.
Прадевојч иц а је почел а најп ре цртат и по пепелу на огњиш ту, али Ојх а би
се на то само осмехн ул а с реч има:
– Врачева кћи.
Веровала је да јој дете, будући увек код оца у рад ионици, пок ушава да му по
драж ава, као што сусед и мајм ун и подраж авају ловц има, као што млађе сес тре
Гавине чине све што виде од старијих. Како је бивал а старија, Прадевојч ица је,
809

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

међутим, све чешће шарала по зем љи и песку. Играла би се с децом и наједном би
се заглед ал а, заглед ал а у даљин у и прутом по влаж ној зем љи стал а пов лач ит и
црт е, пуно так вих усп равн их црта. У њима је видел а далек у шум у жив ље него
што ју је саглед ал а пос мат рај ућ и је. На врх у сваке усп равне дуге пов ук ла је по
некол ико краћ их косих црта. Сад је далека шума била још лепша. Омрк ла је крај
цртежа посмат рајући како бубе по њем у миле и чине га, за њене очи, још слични
јим шум и у даљин и. Ујут ру идућег дан а одм ах је стрч ал а до реке, али су тал а
си већ бил и поравнал и цртеж. Она је то доис та брзо преболел а, јер је, једном
осет ивш и задовољс тво цртајућ и, сад а свак и дан нешто по зем љи шарал а.
Једном јој је пош ло за руком да нац рт а чет вороног ог инс ект а, једног од
оних как ви излећу изнад реке и как ве су деца обично ловила. Имао је тело дугач
ко, вретенас то, крил а прик ачена ближе глави, по два и два, усп равна, како стоје
кад се кукац спусти на зем љу или на биљк у. Била су решеткасто изаткана – упра
во као у живог кукц а. Зав рш ивш и цртеж, поглед ал а је по дец и победонос но.
Иако је живел а пре више хиљ ад а год ина, иако је бил а још мал а, у њој је, као у
уметн ик у свих времена, живел а жеђ за ист иц ањем. Као што је имал а очи, уме
ла је да се нас меш и, да плаче, да стреп и, да се диви и вол и, тако је имал а и ту
људс ку, уметн ичк у особин у. Год ило јој је што су је дечац и и девојч ице глед ал и
са див љењем као ловц и њенога оца, окуп љен и у круг око њега. Једна од девој
чиц а скин ул а је огрл иц у од ситн их пужев љивих шкољк и и пруж ил а јој, веро
ватно да је умилос тиви. Некол ико завид љивих узабрало је одмах прут и хтело
такође да нац рта крил ато створењце, али је само узм ут ило мир пес ка, који су
тал ас и ноћу бил и поравнал и.
Деца су знал а како су ловц и веровал и да се на судбин у лова може утицат и
цртежом, да ће се збит и оно што слик ар, или Врач, како су га још звал и, нац р
та: ако на слиц и стоји ирвас коп љем прободен, зацело ће га уловит и, нароч ито
ако се око цртежа изврше обредне игре које је требало да умилостиве више силе.
Слушал а су она више пута како су ловц и пред пол азак у хајк у, у Слик аревој пе
ћин и, бајал и играјућ и:
– Нек а јелен падне погођен!
– Нек а јелен падне у клопк у!
– Нек а му се колена поломе!
– Нек а обневид и!
– Ват ра вап ије за крв љу јелена.
Тако су ловц и говорил и играјућ и око огња и пад ајућ и у занос, и пос ле су се
враћал и са ловом и зал ивал и ват ру јеленс ком крви.
Зато је Гава сад, пре него што су дец а пош ла да хватај у лепт ире, нац ртал а
круг око свога црт еж а, што је требало да знач и да ће лепт ир пас ти у клопк у.
Пос ле тога су сви заи г рал и око цртеж а и заг рајал и подраж авајућ и ловц има кад
пол азе у лов:
– Нек а лепт ир обневид и!
– Нек а се лепт иру поломе крил а!
– Нек а падне у клопк у!
На срећу мале слик арке, некол ико лепт ира је било брзо ухваћено, што јој
је још више под игло углед.
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Прад ев ојч иц а је так о отк рил а да и она мож е неш то сличн о што и њен
отац, отк рил а је да је друкч ија од остал е деце. Али, мад а се понос ил а што је
слична своме оцу, није му пок азивал а да уме цртат и. Он је први пут сазнао да
Гав а има слик арс ког дара кад јој је било око јед ан ае ст год ин а. Имај ућ и више
маш те него друга дец а, појавил а се Прадевојч иц а једном из шуме огрн ута око
бед ара крупн им лиш ћем. Било је предвече. Људ и су се већ спремал и на поч и
нак. Три њен а врш њак а, видећ и је тако необичн у, почел а су цик ат и и подс ка
киват и. Јед ан је викн уо:
– Гава је врач птица!
На те реч и ист рчал а су испод надстреш ница и шатора многа деца и старији.
Сви су је пос мат рал и у чуду и скоро уплашено, јер су бил и склон и да у свем у
нес вак ид аш њем виде разлог за страховање, знак да се ближ и нек а невоља. Сви
су зат им, пос ле подужег ћутања, почел и углас вик ат и, мах ат и рук ама, позиват и
је да скине лис ке са себе, псоват и је, али је то она јед ва чул а, тол ико је бил а оча
рана својим пронал аском. Онд а се насилн ик Ген бац ио на њу каменом и ударио
је у бедро, а његова сес тра је прит рчал а и свук ла јој лис ке.
Тек кад је осет ил а бол од удара и кад су је лиш ил и лис ак а, она се прен ул а
из занесенос ти и почел а плак ат и. Био је врло туж ан плач Прадевојч ице, сли
чан скич ању бол ес на кучет а. Нек а старија жен а је донел а кож у и огрн ул а је
отрвш и јој нес претно окорел им прс тим а суз е. Мад а су и друг а дец а слично
плак ал а, Гав ин отац је поз нао плач своје дев ојч ице и изл ет ео из рад ион ице,
мрк и плећат. Чим су га углед ал и, и деца и старији су устукн ул и, не због његове
чувене снаге, и они су сви бил и снаж ни, не због поглед а у коме је горел а тамна
ват ра која се смењивал а са плимама познате праљудс ке туге, много више су за
зирал и од његове моћ и да у зиду пећ ине урез ује слике јелена, ирвас а и остале
див љач и, смат рај ућ и га због тога повез ан им са сил ам а које управ љај у ловом.
Ко зна шта још може човек који је кад ар ирв асе прив ућ и на дом ашај њихових
копаља! Мож да ће их сад зас ут и неком неч увеном казном, неч им неи збеж ним
као што је спуш тање лед а у дол ин у. Може на њих бац ит и враџбин у, нац ртат и
их раст ргн уте вуком – па ће их вук збиља и раст ргн ут и.
Глед ајућ и га са стрепњом, девојч ица је рек ла:
– Гава се огрн ул а лис том.
И да би оцу објас нил а как вим се лис том бил а огрн ул а, у некол ико потеза је
прутом нац ртал а у ситном пес ку на заравн и лист елипсас та обл ик а и још пову
кла сред ином црт у која је предс тав љал а главн и биљн и суд.
Он је одмах по цртеж у познао биљк у глатк их крупн их лис това. Лице му је
победонос но син уло. Рек ао је звонко, повишен им гласом:
– Нек а ловц и виде шта уме кћи Врачева!
И како је Ген, који се малочас био на њу бац ио каменом, стајао још пред пе
ћином ошам ућен, узео га је за рук у па и њега привео цртеж у.
– Гава, кћи Врачева, има рук у и око свога оца – изјавио је свечано као да ју
је тим реч има миропомазао.
Доис та, она није бил а нац ртал а ирваса, и није цртеж уклесал а у стен и, али
је у ситном пес ку, у некол ико пот ез а, створил а лист, управ о онак ав как ав су
они малоч ас под ерал и и због ког а је умало нис у зас ул и камењ ем. Глед ал и су
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сад лиску која није бил а жива, није се њих ал а, није се зеленел а, али је ипак бил а
жив ља од оне кој у су са ње подерал и. Окуп љен а дец а су истог час а пот рч ал а
према месту где расте лишће од кога је Гава била направила себи огртач. За тил и
час су сва отуд донела по лист и пруж ила јој га, пре да је умилостиве, јер је моћна
као и њен отац слик ар и врач, него што су се кајал а због свога понашања. Очи
су им тит рале као шљок ице, а ноздрве њихових узан их носова подрхтавале су
као у жедн их зверк и.
Охрабрена очевом пох валом, Гава је одмах зат им прутом у пес ку нац ртал а
најп ре сову како сед и на гран и: то јест круг и у њем у два мања нас прамна – со
вин у глав у и очи, испод очију клин – совин кљун; пов ук ла је зат им испод сови
не главе водоравн у црт у – гран у на којој сова сед и, и ту црт у пресек ла са неко
лико усп равн их црт ица – оне су предс тав љале совине канџе.
Деца су се мало поодмак ла од мес та где је Гава цртал а, али се нис у разил а
зил а, очарана њеном способнош ћу да у пес ку предс тави и њихов у суседу Уху.
Како се девојч иц и ослад ио овај почетак славе, нац ртал а је и Леденог гуш тера.
И жене и ловц и су се приближ ил и да зав ире у слик у опаког а гмиз авц а: њен
отац је цртао живот иње и звери које је требало ловит и, а његова кћерк а се усу
ђује да баца враџбине и на сина Ледене корњаче!
Бог зна кол ико би девојч иц а ту остал а да се није појавил а Ојх а. Не много
срећна што јој је дете нас лед ило очев дар, узел а је девојч иц у за рук у, и повел а је
раст уривш и, пос ле некол ико час ак а колебања, босом ногом њене цртеже у пе
ску на задовољс тво окуп љен их ловаца.
Слик ар се већ био врат ио у свој камен и атеље, али Ојх а завири уз пут тамо
и добац и уз призвук туге, с улаза, држећ и малу слик арк у за рук у:
– Гава је доис та Врачева кћерк а.
Међут им, Гав а је, вид ећ и мајк у нез адов ољн у, од тад а избег ав ал а да црт а
пред старијима, па су они пол ако заборавил и тај догађај не одвајај ућ и Гав у од
остале деце. Јед ино је својим врш њац има девојч ица и даље цртал а лепт ире које
су желел и да ухвате и јед ино је дечак а Бук а, с којим се најчеш ће играл а, волел а
да зад ив љује својом цртачком вештином.

Пријатељство са породицом шимп анза
Дечац и и девојч ице на Бел им пећ инама волел и су да се забав љај у са мајм ун и
ма. Играт и се с њима било је још зан им љивије него играт и се међу собом. Мај
мун и су умел и да до зем ље спус те гране дрвета на коме су се њих ал и чек ај ућ и
да се дечац и за њих ухвате, умел и су да се гађају шишарк ама, да се љуљају о гра
нама. Гава би се понек ад попел а до првих рачава и тамо причал а с њима нек им
мајм унс ко људс ким есперантом. Нароч ито јој је лас кало што мајм ун и чине све
оно што она чин и: ако она пров уче прс те кроз кос у, и они диж у руке прем а
глави и гладе се по темен у; кад она склоп и руке у трубу и викне о-о-о, сви мај
мун и вич у, мад а се у њиховој виц и више чују пиштави самоглас ниц и.
Пошто је изаш ла победоносна пос ле сукоба због сукњице, опет се пос ле не
ког времена огрн ул а широком лис ком, зак ач ивш и је комад ићем прута, и пош ла
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сусед има мајм ун има, додуше кришом од дечак а да је не би опет ко напао. Мај
мун и су је прво зач уђено глед ал и, али не са страхом као људ и, већ прос то нис у
могли одмах да утврде да ли је то заис та она; а кад су је познал и брзо су пос ка
кал и са дрвећ а и опкол ил и је. Некол ико час ак а су разглед ал и њен у необичн у
сукњу и кад су утврд ил и да је од лис та и од којега, одс как утал и су низ брдо ста
зом одак ле се она малочас попел а. Одгегао је за децом и стари Хопа. Пос ле по
ла часа сви су се појавил и са сукњама као у ње, и то прич врш ћен им комад ићем
прут а, како су зап азил и да је она свој у прич врс тил а. Одев ен и тако, хтел и су
опет на дрво, али су при томе лис ну одећу пок ид ал и.
Ово пријатељс тво између девојч ице и мајм уна почело је једнога сунчаног
дана кад је она лежећ и у разг рејаној трави зас пал а. Около су се благо њих але
круне разг ранатог дрвећа и све луд ачк и мирисало: зем ља и вод а и биље. Мири
сал а је туж но и нагорко крупна пап рат и бук ва, чет инари су одис ал и мирисом
смоле, и однек уд изд алек а поветарац је донос ио мирис зове. Било је све слично
прол ећу, само трид ес ет хиљ ад а пут а млађ ем и мирис нијем. Сијас ет бић а је
крај зас пале девојч ице милело, гмизало, скак ало, пролетало. У сметовима зла
тас тог лиш ћа чуо се шушањ змија, у грању прх ут птица. По дрвет у су се верал и
мајм ун и. Уто је дог мизал а однек уд огромна змија и склупчал а се крај девојч и
це, још је, додуше, не дирајућ и, било што је није примет ил а, било што девојч ица
није њу дирал а. Мајм ун и су се, међут им, узнем ирил и. Тол ико пута су бил и све
доц и кад змија убија живо биће или стеж ућ и га својим клупком или угризајућ и
га. Хтел и су девојч иц и нек ако помоћ и. Бил и су је запазил и чим је стигла. Виде
ћи је сад у опас нос ти, осет ил и су се прем а њој као прем а коме из свога род а.
Огроз дил и су се око једне од већ их гран а догов арај ућ и се. Тад а је јед ан стао
повијат и најн иж у гран у вешај ућ и се о њу. Повио ју је до саме девојч ице и њом
јој дотак ао чело, не пуштајућ и гласа од себе.
Гава се од дод ира уплашено тргла, а још више што ју је мајм ун, који се увек
над алеко чуо, сад глед ао немо. Тог час а је углед ал а шарен и змијс ки обруч и
спљоштен у као патк ин кљун змијску главу. Схват ил а је да мајм ун жел и да јој по
могне и на који је начин замис лио да изведе помоћ. Њени инстинкти су бил и си
гурн и као у зверке. Опрезно се одмак ла од змије па се и сама, вешто као мајм ун,
успентрала на дрво својим суседима. Обазрива као и сва бића која су је окруж ива
ла, тек отуд је стал а посмат рат и зем љу. И птице су биле узлетеле на горње гране,
узнемирене доласком змије. Гуштери су се позавлачил и у камење и сметове. Све
је наједном постало тихо, као да су и бића која се гласе наједном онемела.
Тог час а је однек уд пао камен, јед ан, па друг и, и то непог реш иво право на
глав у змиј урине. Зат им их је пало још некол ико на змијс ки труп. Пос ле неко
лико излом љен их пок рета као у муње неп ријатељ отровн ик се смирио и истог
час а је нас тал а опет цик а, шум, прх ут, пуцк арање, дозивање птица, и иза дебе
лог стабла бук ве искоч ио је Бук па су се шум и бук а поновил и.
Мајм ун и су спузал и са дрвета. Гава је такође сиш ла за трен ока. Осећал а је
беск рајн у мил ин у као крај ват ре у хладне дане. За Буком је дот рчало још неко
лико дечак а и млад ића.
– Бук има рук у и око сиг урно као Врач – рек ао је син Дојиљин, забад ајућ и
суву гран у у главу мрт ве змије.
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По шум у који се под иг ао, по цик и мајм ун а у нас ељу су пог од ил и да се у
шум и нешто дес ило па су дот рчал и и ловц и и жене с децом.
– Бук а већ можемо вод ит и у лов – рек ао је Рвач, стареш ин а нас ељ а, и на
смеш ио му се као лепом јут ру или месеч ин и, или ловц у кад се појави са неоче
киваном див љач и.
Зат им су змиј у, као да је ратн и трофеј, објес ил и о гран у. До саме вечери
деца су око ње скакал а, играл а, увек се помало прибојавајућ и да како не оживи;
а ловц и су се надметал и којој врс ти отровн ица припад а.
– Травару! Травару! – звал и су ловц и природњак а да каже своје миш љење.
– Травар зна само биље – бран ио се он у недоу м иц и: није волео да не пого
ди, а није могао одред ит и која је змија јер јој је бил а разм рс кана глава, по којој
су се многе врс те змија одређивале.
– Рвач у! – позвал и су стареш ин у.
– Беск рунаш! Знам га и по реп у – тврд ио је Рвач.
– Шарена кичма! – довикн ул и су друг и.
– Подм ук ли!
– Жива пузавица!
Надметање је пол ако прел азило у шалу, укол ико су ловц и умел и да се шале.
Заврш ио га је нек и весељак реч има:
– Мрт ва змија!
И, заис та, сад а је отровн и гмизавац био само мрт ва змија па су и прес тал и
погађат и и рази ш ли се.
Остал и су само Гава и Бук. Она је, немајућ и у близин и прута сел а на зем љу
и нац ртал а шиљат им кам ичком змијс ки кос тур.
– Зашто Гава црта змију? – зач уд и се дечак – Она је већ мрт ва.
Али Гава га није чула, она је по нацртаном змијском труп у уцртавала крстиће
сличне шарама, које су као плетенице ишле низ кичм у убијене отровнице.

Прад евојчиц а се игра лутак а
Гава је, као и свак а девојч ица волел а да се игра лутак а, то јест да се игра мајке и
детета. Осећ ал а је још у раном дет ињс тву пот реб у да се брине о неком, да га
љуљуш ка и да му теп а. У Бел им пећ ин ам а није било дом аћ их живот ињ а да би
их хватал а и на силу им наметал а свој у неж ност. На обронк у би само понек ад
искрс ла дивокоза, прот рчал и би негде далеко неп рип итом љен и коњи, зарикало
негде говече и у ноћ и се јавил и пси и курјац и урл ањем.
Међут им, кад је Гави било јед анаест год ина, у суседе мајм ун ице наш ли су
се младунц и. Они су јој бил и зан им љивији од камен их играч ак а, које су нек и
ловц и умел и да реж у. Мајм ун и су пов аз дан скак ал и као навијен и, прев ртал и
се, зад ирк ив ал и јед ан другог. Прадев ојч иц а је одл азил а сваког дан а да глед а
како мајм ун иц а доји младунч ад; а кад а би их она надојил а и оставил а сам им а
себ и, Гав а је пок уш ав ал а да најм ањ ег а, руж ног крж љавк а, дох ват и с гран е.
Њој је управ о жао бил о тог а нел епог створа, њем у је управ о хтел а да укаже
милошту. Мајк а малог Хопе, како га је девојч ица назвал а, одобравајућ и и сетно
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је глед ал а како се Гав а труд и да дом ам и њеног младунц а, како пок ушав а да га
дог раби за реп. Некол ико дана је Хопа пос мат рао Гав у радознало и туж но, ка
ко обично мајм ун и глед ај у, а онд а је једног дана спус тио сам гран у према њој.
Пред њим је стајало биће ипак нек ако слично њег ов ој мајц и, које би га глад
ног, како му се чин ило, могло и нах ран ит и, које је имало руке и ноге као и очи
сличне њен им. Најзад јој је драговољно скоч ио на раме. Мајм ун иц а је и даље с
дрв ет а одобрав ај ућ и глед ал а почет ак њих ов ог пријат ељс тва. Та створењ а из
Бел их пећ ин а, која су гањ ал и дивокозе, коњ е, зечеве, ник ад нис у дирал а њих
мајм уне. Зат о се ним ало није узнем ирил а кад је Гав а пок уш ал а да својим ру
кам а спута младунчетове нем ирне удове. Оно се најп ре мало опирало, а онд а
се пус тило њеној милош ти. Дозвол ио је да га приљуби уз груд и, да га став ља
под грло, слутећ и нек ако да ово дол ази од пријатељс тва прем а њем у. Од свих
Гавин их милош та најс лађе му је било њих ањ е, лич ило је као кад мајк а мајм у
ниц а зањише гран у о кој у се обесе младунц и.
Гав а је сваког а дан а дод ав ал а по једн у нов у неж ност, чинећ и, с њиме све
оно што је вид ел а да жене чине са својом децом, стис кал а га уза се, љуш кал а
на рук ам а, нос ил а на леђ им а, пок уш ав ал а да га став и на пос тељу, то јест на
зем љу зас трт у лиш ћем или кожом. Са свиме остал им бил о је и којек ако, али
пос тељу Хоп а није мог ао да поднес е. Чим би га пол ож ил а вод оравно скоч ио
би као опруг а и веш ао јој се рук ам а или ног ам а о миш иц у или око врат а. Де
војч ица се тад а досет ил а како мајм ун и пок ушавају да чине што и људ и, њихови
сусед и, па је и она легла поред њега – и збиља, док је она леж ал а, и он је подно
сио овај полож ај.
Гав а се мајм унчет ов ој пот реби да је под рж ав а необично рад ов ал а. Она
узабере цвет, и он га узабере; она слом и гранч иц у, и он је слом и; она се ваља по
трави, и он то чин и. Временом је девојч ица стек ла још некол ико пријатеља мај
мунч ића. Ујут ру је вид иш – сил ази са њима на рек у. Тамо их став ља у рач ве др
већ а да седе, како мајке чине са својом дојенчад и чим почн у да се усп рав љај у,
њише их, зад ирк ује и навод и и њих да је подраж авају.
Шум а нед ал еко од Гав иног стан иш та бил а је лис топ адн а, а мал о под аљ е
рас ли су чет инари и брезе. Бил а је пуна ситн их зверк и с чијим се младунц има
могло играт и као и с мајм ун им а. Чес то је Гав а сед ел а на клад и и љуљуш кал а
на крилу јеж а убунд аног у суво лиш ће као дебело убунд ано дете, али јој није
пол аз ил о за руком да га успав а. Ко би још спав ао у рук ам а створа од ког а не
знаш шта те све може снаћ и и који свак и час разг рће лиш ће да вид и јес и ли за
творио очи!
Пок ушавал а је и друкч ије да се игра с њим: пуш тал а га је да се кот рља низ
брд аш це, по опалу лиш ћу и сама се с њим кот рљајућ и. Кад би се тако некол ико
пута спус тил и, вршак ниједне бод ље на њем у скоро се није видео, па га је оста
вљал а пол ако под дрво као што мајке остав љају успавано дете.
Кога би сад мало љуш кал а, питал а се Гава. Мож да птице, али њих није било
лако ухват ит и. Тад а је углед ал а суварак диван, глад ак као кост, при том нал ик
на људско биће: подужа гранч ица се завршавал а рач вама које су лич иле на ноге,
а при врх у су бил а два наспрамна приперка – две руке. Умотал а ју је у лист реп у
шине као што је видел а да Ојх а завија у кож у њен у најм лађу сес тру и љуш кал а
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је то лево то десно, то горе то доле. Тога часа је бан уло из шуме некол ико дечака
и са њима Бук. Нос ио је у рук ама малог, тек окоћеног створа, меког као махо
вина, преп лашеног.
– Бук га је отео од мајке? – заус тавил а је Гава дечак а.
– Бук га је нашао у жбун у.
То мало биће, мож да как ав празеч ић, било је управо онак во как во је девој
чиц и требало да би се могла играт и мајке и детета, штит ит и га и мазит и. Бац ил а
је брзо суварак и скоро отел а зверч иц у од Бук а. Зверк а ју је поверљиво глед ал а
крупн им влаж ним очима, изазвавш и у девојч ице тал ас неж нос ти.
– Гав а мора нах ран ит и дет е – рек ла је и, пол ож ивш и зверч иц у у буков у
дуп љу, пош ла да јој траж и хране.
И Бук је пошао крај ње час диж ућ и камен са зем ље и одбац ујућ и га, час ска
кућ и до висок их грана и њиш ућ и се о њима.
– Гав а је наш ла дет ет у птиц у – наједном је узв икн ул а под иг авш и са тла
ком ад ић суве гране нал ик на птиц у у лет у.
Бук се није зач уд ио, знао је да у свим тим мрт вим стварим а око себе она
вид и или птице или звери или људс ка бића. Чак је сам почео глед ат и паж љиво
око себе неће ли и он наћ и как ву гранч иц у-птиц у или вука или вевериц у. Убрзо
је нашао суварак сличан чет воронош цу, само није знао да ли да га проглас и ме
дведом, вуком или псом. Најзад се усуд ио да каже:
– Бук је нашао детет у пса!
– То је вук – увред ил а се девојч иц а и бац ил а пружен и јој сув арак. – Дец а
се боје вук а. Нек а Бук нађе вевериц у.
Срећ а се Бук у осмехн ул а. Одмах ту, пред собом, углед ао је комад ић риђе
суве маховине одлуп љене од дрвета која је опом ињал а на вевериц у.
И девојч ица се слож ил а да је то што је нашао збиља веверица. И мад а задо
вољна што има вевериц у, љубоморно је рек ла:
– И Гава ће ухват ит и још две веверице.
Врат ил и су се зверч иц и са бусеном траве, са некол ико птица и веверицом.
– Кад а ће Гава род ит и дете? – упитао је наједном Бук као да пита о неком
трећем, гледајући је како приљубљује уза се зверчиц у, која их је сачекала у дуп љи
јер вероватно још није умел а да скаче.
– То зна Ојх а – мирно је одговорил а она.
Мад а је већ као мал а бил а раз умн и људс ки створ, радознал а дух а, мад а је
будно прат ил а све око себе, волел а да пос мат ра како лист из савијене трубе по
стаје широк као длан или као цел а зел ен а поњ авиц а, мад а је знал а да се цвет
прет вара у плод и да из семена ниче биљк а и да лепт ири излећу из чах ура и да
мајке трпе рађајућ и – ипак је бил а дете.
– Бук ће се ожен ит и и имат и сина – примет ио је дечак.
– Лепше су девојч ице – рек ла је она прос то, јед ва слутећ и да Бук пол ако
дорас та у млад ића.
Птице су их радознало посмат рале из грања више њих. Шушкало је у смето
вима безброј невид љивих створова. Створио би се на камен у радознао гуш тер
и у час у би га нес тало. Као сунчев одблес ак, уст рч ал а би уза стабло вев ериц а
не дај ућ и се саглед ат и – по брзин и којом је прелетал а знал и су само да је она.
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У пећ инама и по шаторима чуо се врисак деце, нес трп љиви повиц и мајк и. Ојх а
је дозивал а, није се чуло кога, вероватно Гаву, најс тарију.
– Гав а ће бит и слик ар као њен отац – дод аде девојч иц а осет ивш и дос аду,
туг у и нејасан отпор према свем у свакод невном што се чуло из пећ ине.

Буђење младости
Како се прет варал а у девојк у, Гава је све више волел а да се осам љује. Најчеш ће
се спуш тал а на рек у, лутал а њен им обал ама час се оглед ај ућ и у вировима, час
ремет ећ и њихов мир бац ањ ем облут ак а у воду. Једном се тако сам а спус тил а
низа стен у. На рец и није било никога. Само су негде далеко огромне руж не бо
гомољке скак але по трави и над реком се плел а крил а вил ин их коњица. Она се
окрете према пећ инама. Тек што их је сунце било огрејало, десетак жена с до
јенч ад и било је изаш ло на пред ворје. Дец а су сис ал а опкорач ивш и мајке око
пас а, ослоњена задњич ицама о њихове дланове. Гава се зач уд и што их се најед
ном тол ико иск уп ило, мада су често имале обичај да доје дец у на улазима у своја
станишта. Ускоро су се крај њих појавил и и ловци показујући рукама онамо куда
су и оне биле управиле поглед. Гава се сет и приче деде Аоха како су више пута
са севера, то јест одон уд где Брат огња ник ад не зал ази нит и се рађа, сил азиле
огромне ледене корњаче и сатирале све пред собом: вековне шуме, мам уте, ирва
се, змије и људе, цветне бујне ливаде, приче како је под леденом плочом некол и
ко пута био сах рањен скоро цео свет. Није ваљд а дош ло време да как ва ледена
корњача опет подави свет, да се леден и гмизавц и са план ина спусте у поље?
Тад а опази како огромн и одблесци пад ају на стен у, леп ршају по њој и одл а
зе даље. Ови светли неоп ип љиви лепт ири, што их је Брат огња бацао са глечера
као с оглед ал а, чес то су за ведрих дана тит рал и над тим крајем, а ипак се и њој у
том час у, као и увек свим а из насељ а Бел их пећ ина, чин ило да су они као гла
сниц и нечег страш ног и необичног. Све природне појаве чин иле су се ловц има
као бића из света из кога им мог у доћ и или вел ике нед аће или преок рет и, или
опомене и предзнац и.
У околном жбуњу, међут им, нешто шуш ну, и заверен ичк и се појави Бук.
– Леден и гуш тер – рече он – јав ља да ће нас поморит и. Бук дол ази да Гав у
спасе.
Ретко су се ловц и на Бел им пећ инама шал ил и, али Бук је имао ту особин у
људ и који су жив ел и пос ле њег а, у кас нијим времен им а. Држ ао је сад у руц и
онак ав лист как вим је Гава бил а једном нап равил а узбун у у насељу. Он нач ин и
пок рет као да хоће да јој га обавије око бед ара. Она је, међут им, стајал а непо
мичн а и глед ал а у воду. Бук ју је ипак огрн уо лис том трудећ и се да га прич вр
сти вел ик им сјајн им трном, нал ик на врх јеленковог рога. Рук а му се случајно
дот аче њен их груд и, скор о још дет ињ их, и он је зад ив љено поглед а: не само
што зна да нац рта лист и кукц а у пес ку него јој је и у груд им а нек а ват ра и не
што унут ра бије као птиц а крил има кад се ухват и у мреж у. Бук дубоко удахн у
ваздух и рече:
– Гава има огањ у груд има.
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Хтео је још једном да се увери да ли је онако како је рек ао и нас лон и своје
груд и уз груд и Прадевојч ице: да, пал иле су као да се у њима нас тан ило сунце.
Гава одлом и прут и у влаж ној зем љи нач ин и некол ико тачак а упитав:
– Шта је ово?
– Звезде – без колебања одговори Бук.
Изд вајао се он од остал их дечак а не само снагом и смелош ћу, вештином да
се у час у са подножја стене успент ра до пећ ине, спретнош ћу којом је хват ао
змије већ је знао и одак ле се најбоље чују одјец и и имао глас који, кад се одбије
о стене, звон и скоро див љачно.
– О-хо! – од необјаш њиве радос ти подвикн у Бук као пре једно год ин у дана
кад су се млад ић и и дечац и такм ич ил и ко ће силн ије викн ут и, веруј ућ и да им
се на повик неко са другог далеког обронк а одазива – подвикн у и при том по
лом и око себе гране рук ама као јелен роговима.
Дол ина му глас не одврат и, али у груд има девојч ице Буков глас одјекн у не
кол ико пута као усред план ине.
– Нека Гава с Буком пође до понора! – позва он ојађен што му крај руке није
било дано да изазове чарол ију у којој је тол ико уживао и он и Гава.
Пош ли су према понору. Требало се верати уза стене, и дечак и девојчица су
се вешто верал и, ни мајм уни им у томе не би бил и равни. Под ногама им се рони
ло камење и падало са буком, што их је весел ило, па га је дечак и намерно ногом
отискивао. Где год је било згодно да се зауставе, заустављал и су се и посмат рал и
равниц у под собом. Не због њене лепоте, већ су вребал и неће ли доле угледати је
лене или говеда или коње, јер су деца, као најбеспосленија, обично имала дуж ност
да посмат рају равн иц у с обронак а и да потом трче и јаве ако углед ају как ву ди
вљач. Девојчице су, као и увек, имале и много других дуж ности. Гава је морала чу
вати две најм лађе сестре да не падн у с обронка или да не упадн у у ватру и помага
ти мајц и да прош ива коже. И дечац и су, додуше, помагал и ловц има да глачају
врхове копаља и стрел а, доносил и дрва из планине, а нароч ито Бук, који је имао
снаге као одрастао, зрео млад ић. Само њих двоје сада нис у мис лил и на пос лове,
као ни остала деца кад се искраду и чије су гласове и сада чул и свуда око себе.
Кад а су ушли у појас шуме високо над пећ инама, указал и су се обронц и са
којих су деца обично вик ал а и слушал а одјеке.
– О-о-о! – узв икн уо је Бук нес трп љив о и пре нег о што су се заус тав ил и
крај понора.
Одјек се некол ико пута поновио са некол ико стран а, као да се са мног их
чук а по јед ан деч ак, исто тако звонк а глас а, снаж на, с њим а довик ује, што су
деца донек ле и веровал а.
– О-о-о! – поновио је Бук још снажније када су стигли на ивицу понора, и опет
се учинило као да се са десет страна одазива по десет снаж них необузданих грла.
Бук у је било мало да се гласи само са једног места. Хтео је да установи који је
обронак најподеснији, са кога су одјеци најзвонк ији, па су се пробијал и све даље
кроз чес ту пун у пузавица, којима је дрвеће крај понора било обрас ло. Бук их је
кидао својим широк им раменима газећ и при том без милости ситно жбуње кле
ке и младе изд анке око пањева. Ту и тамо наи л азил и су на влаж не појасе где је
вод а благо обл ивал а камење под маховином. Било је по њој меко газит и, али и
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клизаво, те су се свак и час спотицал и. Ваздух је био пун мириса смоле, која је те
кла низ кору недалеко четинара, међу којима су се стабла бреза чинила још беља.
Сел и су близ у неке сас ушене водод ерине, пуне бел их и сив их облут ак а.
Наједном је мал а сликарка устал а и нак уп ил а двадесетак облутака. Бук у се није
свидело што нешто друго одвраћа њен у паж њу, па је, опет став љајућ и полук ру
жно шаке око уста, из свег глас а бац ио у прос тор некол ико отегн ут их узвик а.
Али она као да то није чул а. Почел а је по трави ређат и камење, сад два бел а, сад
јед ан сиви, па опет два бел а и до њега омањи сиви, и тако наизмен ично док се у
трави није указао стубић који се Бук у учин ио као слик а змије.
– С-с-ст – зас икт ао је деч ак као змиј а да би пок аз ао шта знач и слик а и
уплашено се одмак ао.
Сад је опет седел а крај њега далек а, њем у тајанс твен а девојч иц а, која зна
да од камена прави змије као как ав врач, која је уз то наједном пос тал а и неза
довољна дајућ и му на знање да није нап равил а змију. Бук је беспомоћно глед ао
у поређано камење – њем у ништа у близин и није лич ило на то што је девојч ица
нап равил а. Наједном је победонос но узвикн уо:
– Бу-у-ук! – како се на језик у ловаца зове вододерина.
Ни на ум му није пад ало да би тај камен и стуб положен по зем љи могао да
предс тав ља стабло дрвета.
Гава, скоро кроз плач зат репери са свих десет прс тију као што трепери ли
шће брезе и како се увек чин ило у насељу кад се именовал а бреза. Бук је тек тада
примет ио да се на стаблу брезе која је крај њих рас ла исто тако смењује сиво и
бело – али још ник ако није могао схват ит и шта ће Гави да предс тав ља брез у
кад то не може бит и ни од как ве помоћ и у лову.
Ускоро им, као и увек кад су ту бил и, прив уче паж њу далек а протегљас та
план инс ка гред а, нап ук ла од врх а до подножја, кроз чија се див овс ка врат а
могло видет и кад с друге стране прол азе ирвас и или коњи. При врх у су се ова
два гребен а сучељ ав ал а, те су смео лов ац или див окоз а могли прес коч ит и с
једног греб ен а на друг и. Гав а је тол ик о пут а одат ле пос мат рал а как о једно
ждреб е лут ал иц а, кој е ловц и нис у ник ак о могли ухват ит и, прес кач е прек о
процепа као од шале. Она је желел а да га ловц и ник ад а не ухвате, јер очек ива
ње да ли ће се оно појавит и на вид ик у било је њен а најчеш ћа забав а и радост,
мад а је и она, као и остал а дец а из насеља, волел а да лов буде богат. Тад а је би
вал о пуно крз на за огрт ањ е и за пос тељ е. Тад а се могло и камењ е на коме се
око огњ иш та сед ел о зас тират и кожом и могло се раз ап ињ ат и више шат ора.
Тад а су ловц и мањ е кож е, оне од ситн е див љач и, пок лањ ал и дец и да и она,
играј ућ и се, под иж у своје шаторе. Гава је имал а једн у зечј у кож иц у, а њене се
стре по једн у веверич иј у и још два лис ичја репа.
Тамо се и сад појавило неуловљиво ждребе, за којим су сви дечац и у насељу
чезнул и. Ишло је ка пров ал ији. Сунце је тако пад ало да је живот ињу рубило
сребром, као да је хтело Гави показат и како би требало нац ртат и рази г раног ко
њића. Ждребе се с времена на време заус тав љало и пас ло, зат им дизало глав у
ослушкујући нема ли у близини непријатеља и изд ижући врат – вероватно се рза
њем јављало својој друж ини, али то дечак и девојчица нис у могли издалека чути.
– Бук неће рећ и ловц има да је ждребе видео – рек ао је заверен ичк и.
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– Ни Гава неће рећ и да је ждребе видел а – прих ват ил а је она.
– Бук ће га сам уловит и – дод ао је узбуђено он.
Док су ловци, који су ждребе такође виђал и и јурил и за њим, желел и да га уло
ве убијајућ и га, као што су се ловиле и друге живот иње, он је сањао да га ухват и
живо, да га држ и на узди, да се утрк ује с њим у равници испод стена. Мада ловци
са Бел их пећ ина нис у прип итом љавал и живот иње, Букова жеља да ждребе има
увек уза се вероватно је била заметак жеље да га припитоми, да буде његов госпо
дар, али и да се стара о њем у, да му чупа траве, да га поји на реци. Кад год би допр
ла њиска коња с оближ ње планинске косе, сетио би се лепог ждребета и његових
смел их скокова преко понора. Понекад је замиш љао да га већ има, да му је од па
вит и исп лео улар, за који би га вод ио на паш у и на појило. Мож да је то био први
у свет у зам иш љен и улар, јер га још ни у ком насељу није било. Ловц и са Бел их
пећ ина, па ни они из суседн их равн ица и план ина, нис у знал и за јах ање. Међу
тим, у њем у се рађал а жеља да се ждребет у ухват и о гриву, да се бац и на њега, па
да га разиграни ждребац понесе на себи чак до понора и да тако заједно прескоче.
Ловц и Бел их пећ ина су на много нач ина ловил и. Неке живот иње су хвата
ли у омче и мреже, или сагон ил и у јаме пок ривене грањем, или их убијал и ко
пљем, стрелом и каменом. Пом исао да би ждребе могло дож ивет и смрт друг их
живот иња на које се ишло у лов, бил а је и Бук у и Гави неподнош љива. Пос ма
трајућ и га сад тако, изд алек а, желел и су да оно умакне сваком сем њима.
Бук је био дечак о коме су прадевојч ице могле сањат и. Све су оне волеле да
га сретн у, све су зав ид ел е Гав и што он најчеш ће с њом лут а шумом, све су их
изд алек а гађале шљунком и жиром да им нек ако омет у разговор. Да Гава није
бил а Слик арев а кћер, мож да би је у шум и прес ретале и нап ад але. И сад пред
њих паде шак а шљунк а бачена љубоморном руком. Али Бук то није примет ио.
Спремао се да иск аже оно што је био нау м ио.
– Бук ће пок лон ит и ждребе својој жен и – рече он наједном.
– Гава га неће нац ртат и – дочек а она његове реч и приг ушен им гласом.
– Бук ће га сам уловит и и пок лон ит и Гави – заврш и он своју мисао.
Био је сувише казао за свој узраст. Више него што су млад и на Бел им пећ и
нама знал и да каж у. Зато је пос ле за све време повратк а ћутао. Кад су стигли на
зараван, Прадевојч ица је пром рм љал а:
– Гава ће нац ртат и ждребе.

Лед ени гуштер
Гава је за многе ствари и природне појаве веровал а да су бића, мад а необична,
друкчија од људи и животиња. Ако се ветар креће и уме да звиж ди и шапуће и зави
ја, а то умеју и људи, зашто и он не би спадао у нека бића, ма и волшебна, која, исти
на, не вид имо, али чије прис уство осећамо. Зашто поток који онако вешто скаче
с камена на камен, који има снаге да у рукама носи вел ике облутке, који уме да пева
лепше него птица, не би такође био живи створ? Зашто бујно растиње крај потока,
које може да узрасте брже него деца, по под лан иц у у ток у ноћ и, које је обдарено
с пуно својстава как вих ни у људи нема, које може да жари, да боде, да мирише, које
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своје очи, цветове, не мора да затвара пред светлошћу, зашто и оно не би спадало
у жива створења која утич у на судбин у човека? Зашто она биљка што скида ватру
не би бил а такође врач, додуше нем и прикован на једно мес то, али ипак врач?
Могло се чут и како и одрас ли и деца говоре:
– Многорук и је љут на Гаву, туче је пес ницама – рек ли би за ветар.
– Многорук и је брат вук у, зна да урл иче.
– Трн има веће нокте него Трк ач.
– Рек а је добра, љуш ка камење.
– Оја је видел а рек ине руке.
– Дугол ис та рас те брже од моје деце.
За поток, главн у приток у њихове реке, веровал и су да је волшебно ждребе
јер скаче као ждребад лутал ице. Тим пре је Леден и гуштер, што пол ако пузи са
план ине, зас луж ивао име гуш тера. У топ ле дане је дис ао као што диш у људ и и
звери кад им је врућ ин а. Понек ад се Гуш тер заборав љао и по некол ико дан а
није учин ио ниједног корак а. Дечац и и млад и ловц и, у дане кад се није ишло у
хајке на див љач, имал и су обичај да бележе кременом по каменом Гуш теровом
корит у док ле је кад стигао.
Он се, додуше, увек чин ио миран и непок ретан као и стене које су се крај
њега сунчале, и ловц и су се у докол иц и клад ил и:
– Не креће се – вик ал и су једн и, заглед ан и у вел ич анс твен и мир леденог
гмизавца са кога је светлост одблес кивал а.
– Креће се – викал и су друг и, којима су од јарког сјаја очи поч ињале да сузе.
– Претвара се да спава – довик ивал и су трећи, навик ли да све у свет у човек у
пос тав ља заседу.
Аох је био увек на стран и оних који су говорил и да се креће и љут ио се на
Гав у и њене врш њаке кад су преду зимал и поход на план ин у где је било Гуш те
рово стан иш те знајућ и по легенд ама о друг им леден им гуш терима и корњача
ма да се опас ни гмиз ав ац, који се тако прит ајио, може изнен ад а отк ач ит и од
стене за кој у се држ ао прич врш ћен човек у невид љивим канџ ам а и сруч ит и у
дол ин у ниш тећ и све пред собом. Како се у топ лија лета вод а сливал а са њега,
вук ла камење у дол ин у и правил а рек у, и како је вод а насељу ловаца бил а неоп
ходна, глед ал и су мног и на њега као на доброг врача који управо онд а кад друге
воде прес уше почне њима бујицом слат и воду у дол ин у.
На стен и где је живео Леден и гуш тер није било див љач и, али су се једно
време почеле јав љат и дивокозе у пределу где је леж ал а Гуш теров а глав а и по
околним гудурама. Како је ситне дивљачи било и на Бел им пећ инама, одрас лији
ловц и нис у хтел и да иду у лов на Гуш теров у план ин у, али је дечаке и млад иће
привлач ил а опас ност да се пењу управо по гудурама око Леденог гуштера у по
трази за дивокозама.
– Бук иде да исп ита одак ле козе дол азе.
– Камење ће се отис киват и – опомен уо га је Аох учин ивш и пок рет шак ама
као кад се мота пред иво или као кад се кот рља облутак преко облутк а.
Бук је одс коч ио из мес та три мет ра да би пок аз ао Аоху да је кад ар спас ти
се ако се камење стане рон ит и. Некол ико девојак а и девојч иц а га је са див ље
њем, поглед ало – био је то скок как ав мог у учин ит и само јелен и.
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– Бук је снажан – приметила је сестра Тркачева, на што ју је Бук погледао по
гледом у коме је било и млад ићког жара и дечачког задовољства што је посмат ра.
Гава је мрко поглед ал а Трк ачеву сес тру и рек ла осорно:
– Бук скаче боље од свих.
Бук је међут им већ био у оном узрас ту кад се поч иње биват и свес но себе и
кад се поч иње труд ит и да се своја осећања пред друг има не пок азују. И мад а му
је срце због Гавине пох вале заи г рало, каз ао је пркос но као да је тај разговор
обична дечја преп ирк а:
– Трк ач скаче боље од Бук а и боље од Вештак а.
А Гава је од жалос ти стрчал а низа стен у, чак до поток а, и није се враћал а до
вечери.
Бук је са још двојицом старијих дечак а сут рад ан крен уо у поход на Гуш те
рову план ин у. Некол ико ловаца остало је на обронк у да прат и њихово пењање.
Гава је, међут им, морал а оцу у пећ ин у да му дод аје резаче јер је био почео нек и
нови цртеж. Кад већ није могла Бука прат ит и погледом као остал а деца и ловц и,
прат ил а га је у мис лима док је оцу помагал а: сад, ено, сил ази стазом према рец и,
на једном мес ту мора ићи пог нуто јер се прол ази испод камене надс треш нице.
Кад се не жури, ту је лепо сес ти, спус тит и ноге према понору под собом и по
смат рат и изненад ан пљусак или дуг у. Али се Бук неће заус тавит и јер му треба,
поред све његове спретнос ти у сил ажењу и пент рању, добар део дана до Гуште
ра, до његове главе, где се дивокозе виђају. Стић и ће тамо кад сенке чучн у уза
стабло да се одморе. Сад Бук ступа узаном стазом козорога и понек ад, из обес
ти, отисне понек и камен у понор, али не гледа за њим јер мора добро пазити куда
ступа. Мало ће, зацело, пред ахн ут и пред стеном која се, пад ајућ и, тако глатко
одлом ил а да би слик ар могао у њу урез ат и цртеж. Она то све тако јас но вид и
као у живоме, упечатљивом сну. Уопште, све што мис ли, Гава мис ли у сликама.
– Гава не пруж а кремење! – јави се прекорно слик ар, који увек грозничаво
рад и и нема времена, бац ивш и отупел и кремен, да се саг иње и траж и друг и.
Она пружа пот ребн и резач и опет се предаје сањарењу. Ено, Бук ће сад сић и
низа стен у, зат рчава се сад и са пос ледњег гребена право у крун у дрвета под со
бом и у лет у се хвата о гране, њише се обешен о њих, и још једном скаче, у траву
под дрв ет ом. То уме јед ино Бук међу свим а старијим деч ац им а. Рек а рођен а
испод глечера, у кој у се улило некол ико поток а, нас тал их исто тако под глече
рима, зап љус кује га својом хуком.
И друга два дечак а се поводе за Буком: љуљају се мало сва тројица на пуза
виц и што вис и са древн их стабал а као дрвено уже, бацају камење у вирове. Чим
камен у рек у падне, она јау кне. Гава добро познаје тај јау к. Бук бац а још јед ан
камен право у срце реке.
– Рек а јау че! – викне Гава.
Али слик ар у стварал ачком занос у и не пои ма шта она говори.
– Нек а Гава стави боју на лопат иц у – говори јој.
Девојч иц а усрдно поч иње омањим облутком трт и зем љу у каменој ступ и.
Зат им узима мало зем ље међу прс те, као кад се сол и, и њоме трља оцу над лан и
цу да он прос уд и је ли добро уситн ил а. Задовољан мекоћом зем ље, он је став ља
на палет у, где је већ било прип рем љено сало див љач и, са којим глина треба да
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се измеша. Гава би друг и пут жељно пос мат рал а како он рад и, али јој се хтело и
да глед а с остал им како се дечац и пењу према Гуштеру.
Умиљавајућ и се око оца, дет ињс ки прос тодуш но рече:
– Гава хоће да глед а Бук а.
– Нек а иде и глед а – дозвол и он, мад а га зап љус нуше туга и изненађење.
Као стрел а је отрчал а на обронак и сел а пок рај остал их пос мат рача. Биле
су се сад ту начет иле, поред лов ац а и деч ак а, и девојч ице. Брат огњ а глед ао је
правце у Гуш тера и нав ук ао му сребрн и панц ир. На удаљеној план ин и видело
се све као на длан у. Гава јас но виде како се Бук упут ио право у чељус ти Гуште
ра. Виде како опрезно ступа по камењу да га не би отис кивао. Друга двојица су
бил а заостал а. Млад ић и и дечац и су ћутке посмат рал и као да посмат рају борбу
звери, а девојч ице су узвик ивале:
– Сад ће Гуштер прог утат и Бук а.
– Сад ће се Гуштер наљут ит и.
Јед ан камен се отиште Бук у испод ног у и повуче га три корак а назад.
– Гуштер не да Бук у даље – оте се неком.
Али он се усправи, протеже руке некол ико пута, јер је из чељусти Гуштера ве
роватно била хладноћа, па крете мало удесно према крупнијем камењу које се није
лако отискивало. Било га је вел иког као пањеви и омањег као оно што га река сно
си са планине. Сада се Бук помагао и рукама и стопал има, најпре добро опипавао
свак и камен да вид и може ли се на њега ослон ит и. Двојица друг их путн ик а, ви
дећ и да Бук далеко одм иче, почел а су га гађат и камењем. Како су бил и далеко и
испод њега, камен ице њем у намењене нис у увек њега погађале, него Гуштера.
– Гуштер ће им се освет ит и – викн уло је некол ико гласова.
Пос мат рач и су се и дотад чуд ил и како ледено чудовиш те дозвољава деча
цим а да му се приближе: ни обич ан пећ инс ки мед вед не пуш та лако човек а у
свој у пећ ин у, ни Слик ар, не пуш та сваког пећ ин и кад рад и свој тајанс твен и
пос ао. И збиљ а, Леден и гуш тер није Бук у дозвол ио да уђе у све његове тајне,
није га пус тио ни до обронк а где су се дивокозе јав љале.
Бук је, међут им, кад су камен ице почеле пад ат и око њега, учин ио у узбуђе
њу неоп рез ан корак, а мож да га није ни учин ио, него је нек и овећ и камен већ
био зрео да падне са план ине као плод са дрв ет а – тек ловц и су вид ел и како
свуд око дечак а, и испод њега и више њега, камење поч иње да се рон и. Једно га
је вук ло нан иже, друго га је гурало, треће се преко њега кот рљало, као да је сав
тај камен и нанос био Гуш теров а војс ка, која се сад прен ул а и гон и га даље из
близине свога команд анта. Пут који је тако дуго узбрдо преваљивао сад је пре
вал ио брзо као да је и сам био камен који се отис кује у подножје.
Ловц и су опет вик ал и:
– Гуштер се љут и.
Камењ е које се рон ило зах ват ило је и друг у двојиц у. Ловц и, жене и дец а
појурил и су према подножју да помогн у. Цео онај пут који је Гава малочас бил а
у мис лима превал ил а сад је у трен ока прош ла веш то као дивокоза и смело као
смео деч ак. Доле крај реке ловц и су већ указив ал и помоћ изу бијан им и рање
ним дечац има став љај ућ и им лековито лиш ће на ране и хладне кам ичке на мо
дрице пошто су их најп ре полож ил и на оцед ито мес то, на пос тељу од маховине
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и лиш ћа. Дот рч ал а је и Буков а мајк а чуп ај ућ и кос е; од синов а је имал а само
њег а, зач удо сличног своме оцу, за ким је она још и сад са туг ом и див љењ ем
глед ал а кад би га спазил а међу ловц има. Дој уриле су са њом и Ојх а и Плодна и
још неке жене.
– Нек а Гава чува ноћас дец у – заповед ил а је Ојх а кћери – ловц и и жене ће
остат и крај болес ник а.
Она друга двојица бил а су, међут им, мање поз леђена па су им ловц и помо
гли да се попн у уза стен у, а ујут ру су и Бук а нек ако узнел и до насеља.
Аох је сут рад ан, седећ и на обронк у, говорио иск уп љеној дец и:
– Осветољубив је син Ледене корњаче. У младос ти Аоховој убио је младог
ловца.
– Нек а Аох прича о ловц у! – замол ил а је прва међу окуп љен има Гава.
– Млад и ловац је хтео изблиза да вид и Гуштера.
– Је ли га видео?
– Хтео је да продре у пећ ин у из чије утробе ист иче рек а.
– Је ли продро?
– Али је Леден и гуш тер, син Ледене корњаче, одлом ио комад свога репа и
бац ио се њиме на смелога ловца.
Мног и нес трп љиви гласови су заг рајал и молећ и га да нас тави.
– Комад којим се бац ио био је теж и од мам ута.
– Нек а Аох прича!
– Од младог ловца није остало ни комад ића за орлове, а камол и за курјаке.
Прадевојч ица је те ноћ и мол ил а Ојх у да она спава уз њу, а не најм лађа се
стра. Ојха ју је приг рл ила, али девојчица ипак није могла дуго од страха заспати.

Отац и кћи
На све стране у нас ељу прич ало се о Бук у и освет и Леденог гуш тера. Како је
јут ро било лепо, ловци су измилел и из својих станишта. Вештак је сишао у кол и
бу крај реке и, седећ и на камен у пред њом, почео пребират и шкољке и љуштуре
ређај ућ и их по каменој плоч и која му је служ ил а као радн и сто. Наи шао је гла
ват и Ген и заус тав ио се. Веш так га није поглед ао. Лук ав и грубијан се, међ у
тим, исцерио:
– Вештак кит и појас Бук у за јам у.
– Бук је жив – одбрус ио је уметн ик не диж ућ и очи на њега.
– Сут ра неће бит и.
Млад ић је скоч ио гневно и пошао према њем у да се бије, али је Ген одмах
умак ао бојећ и се више његовог гнева него снаге. Тек кад је био далеко од њега,
довикн уо је:
– Вештак ниже Гави огрл иц у.
Кол ико глуп тол ико и преп реден, Ген је лако уочавао коју девојк у с див ље
њем глед а који млад и лов ац осећ ај ућ и их све своје суп арн ике, иако сам није
привлач ио ник ак ве паж ње, сем као неко од кога се треба клон ит и.
И Аох је на свом обронк у причао о Бук у, а Оштрач у својој рад ион иц и.
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– Брат огњ а вол и оне на које се Лед ен и гуш тер срд и – тврд ио је Оштрач
окуп љен им ловц има. – Бук ће оздравит и.
– Лед ен и гуш тер је јач и од Брат а огњ а – гов орил и су здрав ији. – Бук ће
остат и хром.
– Трав ар леч и Бук а – дочек ао је мирно њихов у злобу Оштрач смат рај ућ и
да је тиме све речено.
И збиља је Травар ујут ру дошао изу бијаном млад ићу са нарамком трава.
– Бук ће трчат и сут ра као јелен – мрм љао је иск ус ни ловац, док је Бук сте
њао од бол а при дод иру трава којима га је Травар увијао.
– Треба се бојат и освете Леденог гуш тера – примет ио је јед ан од прис ут
них ловаца.
– Бук није вређао гуштера – прос тењао је рањен и млад ић.
– Бук доис та није – слож ио се друг и ловац.
– Нек а Бук мирно леж и – примет ио је Травар кад је пошао да превије дру
ге рањене.
– Бук је смео и добар – зак ључ ил и су окуп љен и ловц и па су пош ли са Тра
варом даље, одајућ и међу собом Бук у признање да ник ад а прот ивн ик а није га
ђао у зат иљак, да га је напад ао само у час у кад му је он окрен ут лицем.
Пос ле мало је наи шао с Гавом и њен отац, окружен гом ил ицом дечак а, код
којих је уживао углед јер им је пок азивао веш тине које су и старији ловц и рет
ко знал и: како треба ударит и камен да се расцеп и, које су стене меке, а од којих
се мог у правит и врхови за коп ља или сек ире. Завиривш и иза стене где је Бук
леж ао, ословио га је реч има:
– Бук је смео, али није опрезан.
– Опрезни нис у смел и – прос тењао је дечак и пок ушао да се осмехне.
И дечаци и Гава су такође завирил и у закутак где је рањеник лежао. Њој се ње
гово лице учинило још пуније модрица и огреботина, него што је у ствари било.
Бук је нагонски дигао шаку и зак лонио га, рекавши више сликару него девојчици:
– Нек а Гава не улази.
Слик ар се осмехн у и брзо поведе дец у даље, добац ивш и рањеноме:
– Бук ће брзо оздравит и.
Слик ар се сет и како је у раној младос ти једном из туче изашао лица пуног
модрих печата и како је побегао далеко у шум у да га не би Ојх а, која му се сви
ђал а, видел а так вог. У свем у је он био изу зетан и ишао далеко пред својим вре
меном. Он је према Ојх и, Гавиној мајц и, био паж љивији него друг и ловц и према
мајк ам а своје деце. Пред рођењ е Гавино и некол ико дан а пос ле тога, умес то
ње, ишао је по дрва и смеш ио се на њу оскудн им осмехом прачовек а. Узимао је
девојч иц у на руке и тако пок азивао да му се свиђа. Мад а није много волео лов,
уловио је нек у мекокож у ситн у зверк у да се за дете нап рави пок ривач.
Како отац млађих Ојх иних кћерк и није испољавао очинских осећања, оне су
почеле сматрати да је сликар и њихов отац пошто је отац њихове сестре. Сликар је
и ту показао за ловца необичну осетљивост не поричући оно што су деца веровала.
– Нек а Врач узме Крек ин у рук у! – мол ил а је увек девојч ица.
И он ју је узимао за рук у и цртао јој у праш ин и, као нек ад Хави док је бил а
мал а, птице и гмизавце, а онд а је враћао Ојх и и одл азио сам или са Гавом даље
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у шум у. Било је и дечак а што нис у знал и за оца, а осећал и пот ребу за њим, који
су га мол ил и ход ајућ и с њиме по шум и пос ле как вог његовог подвига, кад пого
ди каменом у мет у или кад нац рта меком кредом на стен и јелена или коња:
– Нек а Врач буде Лохов отац!
И сад а су деч ац и бил и вољн и да с њим лутај у кроз шум у, да траже пећ ине
или црвен у зем љу, да гађај у с њиме у мет у, али их је он, себи својс твен им, бла
гим нач ином наговорио да остан у пред Буковом надс треш ницом и да ће их он
на пов ратк у из шуме вод ит и на рек у. Као да им је богзна што обећ ао, деч ац и
су се усх ићено ухват ил и за руке и почел и скак ат и око њега бројећ и неш то као
енц и-бенц и, само још нераз ум љивије, али што их је подс тиц ало да скач у као
луд и и да потом вриш те као ждребад.
Он је уграбио трен утак кад су бил и у највећем занос у и умак ао им са Га
вом. Пошао је био у пот раг у за кремењем и комад ић има мек их стена. Нијед ан
ловац није имао обичај да тако план ином лута са својом децом, а још мање жен
ском, али ловц и су бил и навик ли да њих двоје сретају заједно: бил и су Слик ар
и Гава у свем у изу зетн и, па су могли бит и и у томе, тим пре што се већ знало у
насељу да и девојч ица има чудн и дар свога оца и да јој он дозвољава да му у ра
дион иц и помаже. Кад би их срел и, осврн ул и би се за њима и примет ил и:
– И кћер Врачева је врач.
И нико се томе није сувише чуд ио: женс ки род је у нас ељу Бел их пећ ин а
уживао вел ик и углед: ако је жена могла бит и мајк а, могла бит и извор живота,
зашто не би могла бит и врач!
Идућ и тако шумом, обоје су осећал и лепот у тога прох ладног ведрог јут ра,
иако нис у бил и свес ни да им узбуђење и жеља да иду све даље дол азе од те ле
поте. Страна којом су ишли бил а је оком ита и окрен ута сунц у. Пред њим а се
прос тирал а травн а степ а, негде у даљин и модре план ине су зат варале вид ик.
Изнад реке која је пресецал а дол ин у лебдел а је магла.
Спретно као дивокозе бирал и су камен по камен на који ће стати. Мада је под
њима био понор, нис у га се плашил и – могли су се у паду вешто као оранг утан или
шимпанзо, њихови сусед и, ухватити руком за стен у или дрво и одржати се. Разго
варал и су дуж им, сложенијим реченицама него други у насељу, богатијим речни
ком, јер их је више ствари занимало па су их морал и некако и именовати. Показују
ћи руком и очима на сунце, које је иза облака продирало зракасто, Сликар је рекао:
– Стреле!
Како је и она имал а слик арс ко око, одмах је схват ил а шта је тиме речено, и
прих ват ил а:
– Много стрел а.
Иза зав иј утк а се пок аз ао брат Оштрачев и одм ах и он запод ео разг ов ор
о Бук у:
– Бук је разг невио Леденог гуштера.
– Гуштера су разг невил а она друга двојица – примет ио је слик ар.
– Гуштер ће се свет ит и целом насељу – забрин уто је прог унђао ловац и на
ставио пут.
И то није било јед ино његово миш љење, сви су се на Бел им пећинама бојал и
да се Гуштер не оком и на цело насеље због нанете му увреде.
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– Неће се Гуш тер више свет ит и – рек ао је Слик ар девојч иц и – деч ац и су
већ каж њен и.
Тога јут ра ју је први пут одвео у пећин у где је, као и свом пред ворју у насељу,
цртао оно што се њем у свид и, а не само звери које треба ловити, и у коју зато није
волео да увод и ловце. Пећ ина је бил а добро осветљена, мад а зас вођена тако да
кише нис у могле у њу падати. Била је сва ишарана цртеж има који су представља
ли мајм уне, сове, вукове тако живо да девојч ица није могла од њих ока одвојит и.
Био је ту и јед ан недовршен цртеж шимпанза окаченог дес ном руком о гран у.
Сликар је већ био уклесао и обрис мајм унове главе. Сад су на реду биле обрве.
Осврн уо се уметн ик радос но по пећ ин и, тога трен утк а дивно обас јаној,
спус тио шаке девојч иц и на рамена и посад ио је да седне на камен преко кога је
бил а пребачен а вучја кож а. Изабрао је зат им најош трији и најт врђи кремен,
сличан шилу, са гом ил ице која је леж ал а у кут у пећ ине, и опрезно га ударајућ и
облутком, стао је изв лач ит и обрве преко конт уре већ оцртане меком кредом.
Рад ио је веш то као вајар, држећ и левом руком кремено длето, а дес ном облу
так. Није смео одвал ит и ниједне трун и више. Девојч ица је са стрепњом прат и
ла његове пок рете схватајућ и шта би знач ило ударит и јаче или укриво.
Светлост је пад ал а управо на мес то које је уметн ик обрађив ао. Гав а није
могла одред ит и да ли зрак прат и очеву рук у или она иде за њим. Уметн ик је сад
одбац ио облут ак и, упир ућ и из све снаге дес ном руком, пок уш ав ао да оцрт а
очи и зен ице. Кад се сунчев зрак изг убио, бил е су и очи мајм унов е уцрт ане.
Глед але су исто онако сетно са стене као што глед ај у иначе док пос мат рај у де
војч иц у како се игра.
Уметн ик се удаљио мало од цртеж а и пос мат рао га. Био је задовољ ан као
кад у лов у погод и звер, као кад обори онога с киме се рве или кад срећно пре
корач и понор.
Дечац и су га чек ал и онде где их је оставио. Углед авш и га, стал и су скак ат и,
ваљат и се по зем љи, мол ит и га да им нац рта на стен и птиц у коју су хватал и и да
нац рта како је прободена стрелом, и он им је готово у ходу нац ртао што су тра
жил и. Деч ачк и пов иц и див љењ а, громк и, сличн и хајк ачком пов ик у, нис у га
правил и горд им. Чин ило се да је тај ловац рођен сликарем знао вредност славе.
На нек и мутн и нач ин слут ио је да ће и цртеж урезан у стен и време избрис ат и,
или ће га кришом, ноћу, док остал и спавај у, изг репс ти кременом завид љивц и,
или мож да сујеверн и сусед коме се и та цртачк а способност Врачева и његови
цртеж и чине неч им опас ним.

Чињење кож а
Сут рад ан је некол ико жен а и дев ојак а прип рем ал о на рец и коже за чињ ењ е.
Мал а дец а су се греј ал а као жаб е у топ лом муљу, пуз ал а, док су њин е мајк е
оштрим белуц им а чис тил е кож е изн ут ра и исп ир ал е их. Кад а кој у исп ер у,
прос тру је по пес ку или ситном жбуњу да се суш и. И не окрећу је према вет ру
и сунц у унутарњом страном како би се, у ствари, брже исуш иле, већ тако да се
вид и длак а и кос трет. Прос тру и ужив ај у глед ај ућ и их и прижељк уј ућ и ово
827

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

или оно крзно. И као што је свак а умел а да глед а, да мис лећ и донос и зак ључке,
да осећа, тако је умел а, зач удо, да изабере кож иц у која би јој најбоље прис таја
ла. Ојх а је чезнул а за малом зечјом да најм лађој кћери саш ије огртач. Тајх а је
прижељк ив ал а једн у вучј у, стара јој се мед веђа, кој у је прос тирал а крај огњи
шта, већ бил а подерал а. Хонл ин а мајк а је бац ил а око на кож иц у младог козо
рог а да је прос тре под своје будуће нов ор ођ енче. Али својих жељ а оне нис у
пред стареш ином насеља и остал им старијим ловц има испољавале, и кад су се
коже на скуп у дел иле, узимале су без реч и ону која им је додељена. Било како
бил о, оне су се сад осећ ал е рад ос не као што бив а увек кад се ловц и не врат е
празних шак а из план ине.
Пре три дана стареш ина насеља је сазвао збор и објавио:
– Смел и, Трк ач и Срећна рук а имал и су данас среће у лов у: устрел ил и су
чет ири вук а, пет козорога и некол ико зечева. Од данас имају право ићи у лов са
најс таријим и најс рећн ијим ловц има.
Њих тројица су затим испричала, које речима које покретима и изразима лица,
о срећном и ретком случају како су, док су постављал и замке у шум и на далекој
висоравни, угледал и чопор вукова. Вуци су, као да играју неку замршен у зверињу
игру, крстарил и по висоравни, ишли укруг, зат им се скуп љал и у гомил иц у, опет
се разил азил и и скуп љал и, мимои л азил и се дотич ућ и се боковима, њушил и се и
онда, као да су се за нешто припремил и или о нечем у договорил и, почел и важ но
сил азит и низ брдо на коме су бил и. Ишли су један по један, зам иш љен и али од
лучн и. Млад ић и су стал и у заседу близу стабал а уз која би се дало усп узат и ако
буде невоље. Наоружани коп љима, стрелама и бацачима камења, напал и су их када
су се вукови томе најмање над ал и. Урл ич ућ и од бол а, рањене звери су још мало
потрчале и пале, док су друге, преп лашене, одјуриле у планин у.
И на див љач су тога истог дана сас вим неочек ивано набас ал и. Нас меје се
тако понек ад срећа на ловца па га пос ле дуго заборави. Пош то су их бил и про
глас ил и ловц има, Оштрач им је скоро саж аљиво рек ао:
– Смел и, Трк ач и Срећна рук а враћаће се сад дуго без лова. Див љач ће око
њих далеко обил азит и.
Међу женама на рец и биле су и њихове мајке, али оне ниједном реч и нис у
пом ињале подвиг својих синова нит и иск азивале жељу да њима припадн у нај
лепше или највеће коже. Њима је било довољно што је њихов у дец у у план ин и
двос трук а срећа снаш ла: и срећа у лов у и срећа да не дођу из њега рањен и или
да не остан у мрт ви у план ин и.
Рек а, вел ик а доброт ворк а лов ац а, лут ал а је по пес ков ит ом нанос у, беж а
ла у шип раг е заб ор ав љај ућ и да се врат и у главн и ток, где су жен е рад ил е.
Сочн а и дуг ачк а стабла обалс ког биљ а чин ил а су се Гав и, која је глед ал а све
оком слик ара, као кљунови барс ких птиц а, а округло заг рејано обалс ко каме
ње лич ило јој је на подрем але склупч ане живот иње. Инс ект и су крај девојч и
це час прол ет ал и као стрел е, час лебд ел и у ваз дух у, дрхт ећ и као у гроз ниц и.
Она их је доб ро распоз нав ал а. Та врет ен ас та жут а буб а што се зал еће у не
дра, у свеж е кож е на обал и, опак је створ, од чиј ег ујед а глав а пос тај е као у
глав атог Ген а; ти светлом рк и и смеђи инс ект и, што јуриш ај у на биљке губећ и
се у слатк им понорим а цветов а, живе нед алеко од пећ ине њеног оца, у дуп љи
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дрв ет а. Друг глав ат ог Ген а је једном глав у неког деч ак а гурн уо у ту дуп љу и
пос ле је дечак, изу јед ан, некол ико дана био зат ворен их очију, усана као у как ве
зверке и јед ва га је Трав ар спас ао.
Мало под аље од вира где су жене рад иле, у мок роме пес ку и муљу, рас ло је
огромно лиш ће, вел ич ине три пуна месеца, срцастог обл ик а, као как ва лисната
праш ума, прос тирућ и се све до модрозелене траве, сличне коњс ким реповима,
такође израс ле на ивиц и пес ка и воде. Кад би подун уо ветар, крупно лиш ће би
пок аз ало своје нал ичје, бело као прег рш ти зем ље што се вид ел а овд е-онд е у
паз ух у стена; а зелен и репови би се зам рс ил и. Жене су газиле рек у и донос иле
дец и бокоре те дугачке траве да би се њоме забав љал а, а неке су брале крупно
срцас то лиш ће и став љале дојенчад на њега као на кож у.
Гав а је с остал им одрас лим девојч иц ам а пом агал а жен ам а да чис те кож у,
умиривал а дец у, а чим би трен утак бил а слободна, шарал а је прутом по мекој
обалс кој зем љи. Понек ад се није могло одред ит и шта шара предс тав ља, поне
кад су то бил и цртеж и инсек ата и срцол иког лиш ћа, које је ту у близин и изо 
билно рас ло. Неке жене су бац ал е нес покојне поглед е на црт еже: заш то кћи
Врачева црта ту, поред њихове деце. Јед ино их је уважење према уметн ик у уздр
жавало да не рукн у на Гав у, али су узимале свој у дец у и став љале је далеко од
девојч ин их цртеж а. Само је Дојиља узел а Гавин у главу, заг њурил а је у своја бо
гата недра и најм лађег сина дигн ул а са праве лис ке и ставил а пос ред нац ртане.
За време пред ах а жене су ишле низ рек у газећ и воду до колен а. Одл азиле
су чак до зав иј ут ак а, где је вод а чељус тим а лаком ијим од лав љих бил а на не
кол ик о мес та пој ел а обалу. Пос мат рал е су суј ев ерно как о су њен и зуб и од
гриз ал и вел ико камењ е огол ев ај ућ и корењ е врба које су рас ле дуж реке у не
доглед, те се од њихових крун а чин ило да су зеленк ас ти мек и облац и полегли
око обале.
Горе изнад жена дизал а се камен ита план ина, са које се вековима камење
рон ило и ситн ило, пос тај ућ и при речној обал и пес ак и мешај ућ и се са шљун
ком што га је рек а донос ил а испод Леденог гуш тера. Пос ле мало ход а селе би
на трав у и пос мат рале стен у на којој су живеле и не знај ућ и понек ад как ва је
глед ана са подножја. Труд иле су се да нађу на њој стазе којима су се спуш тале
до реке, чудећ и се како је стена сва као ухваћена у решетк ас ту зелен у мреж у.
Узвик ивале су кад а пронађу познато дрво или жбун или шатор или улазе у пе
ћине, који су се, глед ан и из подножја, црнел и. Пред Плодн ином пећ ином бил а
је широк а камена надс треш ница. Плодна је под њом стално и живел а улазећ и у
пећ ин у само кад задув ај у хладн и вет ров и. Пред Ојх ином пећ ином рас тао је
жбун уза сам улаз, а он се ширио као лев ак и лич ио на вел ик у разјап љен у че
љуст, мад а је изблиз а та чељуст бил а пријатно стан иш те, са три стране зак ло
њена од вет ра, а с чет врте широко отворено према дол ин и и далеком вид ик у.
Наједном је некол ико њих углас рек ло:
– Врачева пећ ина!
Глед але су је ћутке. Улаз у њу се прос тирао двадесетак корач аја и понегде
био висок да је човек могао без саг ињања ући. И пред њом је бил а камена над
стреш ниц а широк а кол ико крун а старог а дрв ет а. Из подножја им се чин ило
да су све те пећ ине и камен и тремови неп рис туп ачн и, да би у њих могла само
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птиц а улетет и или залутат и само звер и див љач, и чуд иле се како се не виде и
пред ворја, камен ита или обрас ла травом, где им се деца играју и где и оне тако
чес то седе на сунц у.
Нис у биле ни примет иле да су стигле до давно одваљене стене, вел ике да је
дес ет мам ут а не би могло померит и, иза које је бил а Веш таков а рад ион иц а,
смештена у шатору под игн утом у самом подножју Бел их пећ ина. Стот инак ме
тара ниже од камен итог зак утк а гдје је живел а Плодн ина пород иц а он је пред
шат ором дот ерив ао шкољке за нак ит. Некол ико дев ојак а је пот рч ал о прем а
њем у и као укопано стало пос мат рат и како рад и. Узимале су обрађене шкољке,
став љале их на дланове и разглед але зад ив љено као да им је звезда с неба пал а у
руке. Биле су опаљене сунцем, мирис але су младош ћу, и млад ић диже глав у и
на свих некол ико наједном нас меш и се чеж њиво. Било му је време да сања, да
пожел и нек у себи за жен у. Мад а међу њима није било оних које му се у сну при
виђају, привлач иле су га и те својом младош ћу.
Тек што су се жене бил е врат ил е раду, нед ал еко крај пот ок а је зајау к ал а,
ломећ и руке, млад а угљоок а Хонл а, која је, мад а очек ујућ и дете, све јут ро ипак
рад ил а. Све жене су пој уриле к њој, опкол иле је као што се опкољ ав а сам рт
ник, зат им се ужурбале, једне брале цел а наручја срцас тог лиш ћа, друге зах ва
тале длановима воду с реке и пол ивале је. Плодна је казал а тихо жен и крај себе:
– Хонл а, кћерк а Ојве, рађа прво дете. Њена сес тра је рађајућ и умрл а.
– Кол ико има пећ ина и шатора, тол ико је жена умрло рађај ућ и – прих ва
тил а је друга.
Гава и друге девојч ице заћутале су и са страхопоштовањем и заглед але се у
даљин у. Неке су чврс то зат вориле уши шак ама да не чуј у јау ке и мук ло стења
ње Хонле, која је, као и њена сес тра, у мук ама донос ил а дете на свет. Обалс ке
птице су излетале из шевара, лупале крил има: деца остављена од мајк и врискала.
Неке девојч ице и девојке су пок уш ав але да се пробиј у кроз круг жен а који је
окруж ивао пород иљу. Она би се мало смирила, и како би и жене око ње заћутале,
чуо се опет разговетно жубор воде и шумор лиш ћа.
Жене су јед ва успев але да одс тране радозналу дец у, час је шаљућ и до Ве
штакове рад ион ице, час горе у насеље да донес у ову или ону стварч иц у. Да не
мис ли мора ли Хонл а умрет и као и њена сес тра, како су малочас оне две жене
шап утале, Гава је узел а кож у кој у је пород иља малочас уређивал а и нас тавил а
је чис тит и. Придруж иле су јој се и друге девојч ице иск аз уј ућ и тако сау чеш ће
прем а Хонл и, која је опет почел а јау к ат и. Девојч ице су се притајиле: хоће ли
опет доћ и онај страш ни јау к као пре некол ико дана када је рађајућ и умрл а жена
која је имал а већ чет воро деце. И тај јау к је негде око подне дошао. Њем у се при
друж ио и Дојиљин.
Пос ле тога је нас тал а неи здрж љива, претећа тиш ина некол ико час ак а, чак
су деца, зач уђена, прес тал а плак ат и. Зат им је завап ил а Хонл ина мајк а и за њом
све жене, као кад звер почне урл ик ат и па јој се и друге придруже. Све су прос у
ле косе по груд има и плећ има у знак жалости за прем ин улом младом женом која
је до малочас нагн ута над виром рад ила заједно с њима. А Дојиља држећи у руц и
новорођенче већ остало без мајке рече пок азујућ и свог малог сина:
– Нек а га Гава понесе до Пећ ина, Дојиља мора нос ит и новорођенче.
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Гав а под иже дет е са нац рт ане лис ке и пођ е прем а Пећ ин ам а кришом се
осврћући. Као рањена звер, завијала је Ојва и њене две сестре поред мртве Хонле.
Гава ту ноћ није могла зас пат и. Прво се чул а рек а јас није него обично. Она
је жуборил а: Хонл а, Хонл а, као да јеца за покојн ицом. Пос ле тога су почеле ху
кат и сов е. Прв о она из јар уг е где се дец а обично играј у лов а гађ ај ућ и тобо
жњим коп љима и стрел ама пањеве проглашене за курјаке и мед веде. Пос ле она
крај пећ ине Лавље Чељусти и, напос летк у, сова из борове честе иза насеља. Гава
им је распознавал а гласове: једна је правил а дуге станке иза глашења и глаше
ња, друга се јав љал а више туж но него страш но, а трећа је имал а глас пром ук ао
и претећ и. Тек што су се сове нап ророковале, негдје високо у план ин и почел и
су урл ат и пси и курјац и. Није се знало да ли се међусобно боре или нап ад ај у
некога трећег. Њихов урл ик се час удаљавао, час прим иц ао Пећ инама, удаља
вао и прим иц ао. Гав а се пол ако изв ук ла између тел а деце уз кој у је спав ал а и
пош ла према изл азу. Неко коме је стал а на ног у јау кн уо је, али се није потп уно
пробуд ио. Она је стал а на изл аз пос мат рајућ и Мрт вог брата. Пис ак неке мање
птице одјекн уо је у ноћ и као у празној пећ ин и.

Сећ ања
Смрт Хонл ин а изазвал а је рој сећ ањ а у девојч иц и. Два најс тарија Веш таков а
брата, синови Плодне, две год ине пре тога бил и су пог ин ул и у лов у. Видећ и да
се друг и ловц и враћају без њих, потамнел и у лиц у због тога губитк а, не чек ају
ћи да јој изговоре како их је изг убил а, Плодна је стал а на обронак и зајау к ал а
ударајућ и се пес ницама у груд и, по трбух у, по слепоочн ицама. Мајке по шато
рима и пећ инама скамен иле су се од ужаса. Плодн ин и јау ц и су их нагон ил и да
се сећају смрти своје деце, дана кад су и на била раст ргн ута канџама звери. Деци
су они зад авал и више страх а него грм љавина, или рик а лавова и завијање ша
кал а. Иск уп ил а су се ипак крај ње на обронак и посмат рал а је. А Плодна би који
трен утак поћутал а па опет поч ињал а пром ук ло да завија, дочек авш и тако да се
Мрт ви брат, огроман, крвав, појави над равн ицом. Тад а је упут ил а своје јау ке и
према њем у, ноћном поглавиц и неба, пред чијим су сјајем племена звезда бле
дел а и воде отварале свекол ике очи.
Гава је то слушал а седећ и пок рај Ојхе, која је на темена своје најм лађе деце
бил а спус тил а дланове као да би да их заш тит и. Ноћ је бил а иначе хладна, а од
јау к а ојађене Плодне пос тал а је још хладн ија. Дец а су се зав лач ил а под коже,
жене су дод ав але на ват ру дрв а – и да би било топ лије и да би одаг нале смрт,
која, веровале су, беж и од ват ре као звер, будућ и и сама слична звери. Осећале
су мутно да се њој не може умаћ и, али се бар може с њоме борит и, као што су се
тол ико пута бориле са глађу и друг им нед аћама.
Вештак, који је већ улазио у млад ићко доба и био први пос ле пог ин уле бра
ће, не знајућ и да се бори са сопс твен им болом ни са вапајима мајке, завитлао је
у ноћн и прос тор некол ико камен иц а, као да је хтео разм рс кат и глав у неман и
што се наднел а над њега и мајк у и над насеље. Гав а је са зебњом ослуш кив ал а
како се бачено камење отис кује низа стен у и како понеко шумно пад а у воду.
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Док је слуш ал а у ноћ и Плодн ине вап аје, у душ и Гаве, која је већ нас лућ и
вал а мат еринс ке нев ољ е, проб уд ил о се сећ ањ е како је Плодн а, која је иначе
лако рађ ал а, кук ал а и кад је донос ил а на свет пос ледњ е дет е. Али, сећ ал а се
дев ојч иц а, то кук ањ е није буд ил о ужас. Слуш ај ућ и га, и жене и ловц и су се
пријатељс ки смеш ил и. Смеш ил а се и Ојх а. Рек ла је:
– Плодна ће имат и још једног сина.
Кад се зач уо зат им силовит плач детета, Ојх а је дод ал а:
– Син је, тако синови плач у.
У душ и Гавиној створио се тад а нек и мутан зак ључ ак да се јау че и кад се
деца доносе на свет и кад се губе, и неж ност јој је зап љус нул а срце, а у исто вре
ме је под иш ла језа. Чул а је утом тих и глас мајке:
– И Гава је нам уч ил а Ојх у.
Пос ле тога девојч ица није могла још дуго заспат и. И друга су се деца и жене
око ње вртел и. Најзад су сви пос тал и мирн и. И Ојх а је већ дис ал а дубоко сти
шћућ и уза се пос ледње дете. Гава је пот раж ил а такође места на њен им недрима.
Споља је улазио прох ладан поветарац њиш ућ и жбун, који је био нашао мало зе
мље у пукот ин и каменог довратк а и за који су жене веровале да ће им донет и
среће, да је весник или деце или изобиља лова у насељу, или изобиља воде у реци.
Гава је зат ворил а очи у жељи да зас пи, али јој се слике све даље наметале.
Иск рс ла јој је пред очи ноћ из дет ињс тва кад су курјац и бил и напал и Пећ ине.
Ветар је фијук ао, гладне звери урл але. Ужас нуте жене, мувајућ и се, стале би јој
сад на ног у, сад на рук у. Најх рабрија је узел а расп ламсан угарак, дигла га изнад
главе и изнел а на улаз. Пламен је осветлио жбуње и стење. Гава је назрел а јед
ног курјак а како узм иче пред пламеном, али насатке, још режећ и. Његове очи,
чин ило се девојч иц и, право су у њу поглед але. И друге жене и ловц и су за оном
женом изаш ли на зараван с огњем у рукама. Вук, који је најп ре узм ицао насатке,
окрен уо је наједном леђа и пошао према шум и.
Зат им јој је пал а на ум нек а страш на мед веђа кож а. Стајал а је крвава на за
равн и пред Пећ инама. Чет ири снаж на ловца су је донел а на мотк и и, бац ивш и
на зем љу, дубоко одахн ул и. Гава још вид и гом илу деце која скач у око свеже жи
вот ињс ке коже. Чес то је и Гава, наравно, с осталом децом играл а око кож а до
нет их из лова. То мож да и није бил а тол ико радост што је лов био богат кол ико
обичај да се тако чин и у част ловаца који су имал и среће.
Гав а се мал о зан ес е у сан, али се нек о зак аш ље, нек о пром еш кољ и и
слик е опет нав ир у, буд е се сећ ањ а из најр ан иј их дан а кад је још ишла гол и
шав а: ловц и пол аз е у план ин у с коп љим а чиј и врх ов и сиј ај у. Нек о виче как о
се свињ а лут ал иц а појав ил а близ у пећ ине Сов ино око. За појас му је зад ен у
то сеч ив о од крем ен а. Вет ар им свим а мрс и дуг у кос у. Ту слик у пот ис куј е
сећ ањ е как о се срет а, у лиц е, са змијом. Змиј а забац ује глав у, пал ац а и глед а
је у очи. Дев ојч иц а се не усуђ уј е да се на њу бац и кам ен ом – мож е не пог о
дит и, а змиј а је нап ас ти.
Гава став ља још дубље главу у Ојх ина недра и осећа како јој она спушта ру
ку на теме и привлач и је још ближе к себи. И ту поч ињу само делови разбијен их
слик а – јеж умотан у лиш ће, сув арак којим се игра као с дететом, стари шим
панзо се љуља на гран и. Нек и пис кав дечји глас мол и:
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– Тајх а хоће напоље! Тајх а хоће напоље!
Неко дете бунца у сну:
– Дојиља је украл а Хонл ино дете.
Напос летк у све се мрс и, и Гава зас па.

Ојх а чеш ља Гаву као девојку
Ојх а је волел а да сањари. То се видело већ и по њеном држ ању, погледу и осме
ху. Бил а је виша и тањ а и у лиц у неж нија од остал их жена у насељу. Оне су по
својим камен им зак уц има завид љиво шуш кале:
– Одак ле Ојх а рађа! Она је без бокова.
Ојх а је имал а више смис ла за чис тоћу него што је у нас ељу било обично.
Рас ут и пепео око огњиш та скуп љал а је длановима или заћ иш ћавал а гуж вама
сухе траве. Она је чес то одвод ил а своју дец у на рек у и пуштал а да се у плићак у
забав љај у. Иако сиромаш но, иск ус тво јој је ипак говорило да дец а брже зас пе
кад су бил а у вод и и да немају пликова нит и оспица по телу.
Гава се увек сећ ал а тих брчк ања у рец и, која је бил а вел ико богатс тво ње
нога дет ињс тва. Иако тек потек ла с извора, белопећ инс ка рек а је необично ли
чил а на реке при уток у због вел ике кол ич ине каменог наноса доваљаног испод
Леденог гуш тера, где се рађал а. Пок ривајућ и шљунак и обло камење око изво
риш та танк им слојем воде, прет варал а их је у беск рајно шарен ило на радост
детет у рођеном за слик ара. Мало даље је дубла тамнозелене вирове да би, поде
ливш и се у рук авце, поново јед ва стигла да орос и путање којима је ишла. Поне
где је по двадесетак корач аја тон ул а под шљунак прик аз уј ућ и се због тога де
војч иц и као живо биће, и опет се јав љал а и правил а у как вој плиткој удол ин и
бару, кој у је Брат огња чес то прет варао у богат у слик арс ку палет у. Наи шавш и
у свом ток у на жиле и крупно камење, правил а је мале водопаде. Знал а је радо
знало да лута по обалском шевару и жбуњу. У томе њеном лутању Гава ју је често
прат ил а трагајућ и за гнездима барс ких птица и за жабама које су се сунчале по
разг рејаном шљунк у и глед але девојч иц у буљавим празним очима.
У дет ињс тву се већ спријатељивш и са реком, Гав а је знал а све те њене ру
кавце и оазе пуне мек их и сивк ас тих круна врба; знал а је окуке где је вод а оста
вљал а на обал и трагове својих зуба; знал а је вирове где се најбоље оглед а и по
знав ал а ушћа свих хучн их прит ок а. Как о је вод а неп рес тано жуб орил а као
што се неп рес тано дише, лич ил а је Гави и због тога на живо биће.
Једног јут ра, док је бил а с мајком крај реке, осет и она необично узнем ире
ње. И смејало јој се и плак ало у исто време. Имал а је жељу да јури, да се пење уз
дрво, да легне под јед ан од мал их водопад а, а бил а је мал аксал а као да је цео дан
ход ал а. Нас лањ ал а је сад јед ан, сад друг и образ уз миш иц у ужив ај ућ и у томе
дод иру. Привијал а је меко и глатко лиш ће уз чело, уз груд и. Пад ал и су јој на ум
ликови дечак а и млад ића.
Пош ла је низ рек у до Ојхе, која је на виру чис тил а кож у. Легла је крај ње у
плитк у воду пос мат рај ућ и небо, вил ине коњице, златас те муш ице и лепт ире.
То богатс тво боја опијало је малу слик арк у.
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– Нека Гава устане из воде! – заповедила је Ојха, зачуђена њеним понашањем.
Гава је пос лушал а, али као у сну. Поглед јој је сад привук ла игра светлос ти
на мат иц и: рек а се пруж ал а у даљин у, извук ав се из извориш ног камењара, као
огроман змијс ки цар разг рејан на сунц у. Нед алеко на изг убљеном рук авц у во
ден и цвет ов и су отварал и своја сунч ан а срц а. Неш то слатко прос трујал о је
кроз Гав у. Вол ел а је у том час у Брат а огњ а, вол ел а рек у, вол ел а је себе сам у.
Осећал а је како пос тоји, и томе се радовал а.
Загазил а је у врео пес ак и рас ул а кос у. Брат огња је зав лач ио вреле прс те у
њене поветарцем развејане чуперке, став љао јој главу на груд и, љубио јој чело и
миш ице. девојч ица је наједном врис нул а:
– Гаву је нешто ран ило.
Ојх а опази како гуш терак рубинс ке боје склизну низ лист Гавине ноге, па
за њим још јед ан и још јед ан.
Ојх а се сет и једног топ лог дана из своје младос ти, Брата огња у сред иш ту
неба разб укт ал ог као ват ра подс такн ут а сув им грањ ем, врел ог кам ењ а крај
вод е, нејас ног узнем ирењ а и страх а кад је опазил а да јој се догод ило оно што
се сад а догод ило Гави. Она приђе девојч иц и, приви је нес претно, са тугом уза
се, зат им јој косе сави и под иже над чело као крун у.
– Гав а је пос тал а девојк а – рече јој мајк а сетно, не глед ај ућ и је. У шев ар у
пок рај вод е чул е су се барс ке птиц е. Негде вис око, вис око у неб у круж ио је
орао. Нек и јас ан, од једнога влакна исп реден глас певао је у нед алеком жбун у,
разговетно се изд вајај ућ и из околног шум а и жубора. Ојх а обу х ват и топ лим
погледом витк и, а снаж ни стас своје девојч ице и рече узд ахн увш и:
– Гава ће једном бит и мајк а и рађаће као Плодна лако, у план ин и.
– Гава више вол и да црта – отеже се девојч иц и рођеној да буде слик ар.
А Ојх а, као да то није чул а, одлом и некол ико оних огромн их срцас тих ли
стова и стави их у хладовин у под дрветом.
– Нек а Гава леж и док се Мрт ви брат не попне над равн иц у.
Девојч иц и се и певало и плак ало од мутног бол а. Пред њом је залебдео лик
Буков, његова широк а рамена. Ројиле су се и преметале брзо као вил ин коњиц
слике како се Бук њише о гран и, како виче на обронк у у замагљен у план инс ку
даљин у. Привиђао јој се и Вештаков осмех. И грабљиве очи друг их млад ића.
Ојха је остала с њом крај реке све док се Мртви брат није попео над равниц у.
Нас тавил а је да чис ти кож у сећај ућ и се месеч ине у ноћ и кад а је рађал а Гав у и
јут ра кад а су јој жене са Пећ ине донеле слатк их бобиц а и како су дол азиле да
подстич у ват ру о којој се она брин ула, све док сенке нис у пале под дрвеће, и како
је слик ар, мимо обичаја свих очева у насељу, дошао тога јут ра, узео девојч иц у у
своје вел ике али спретне руке, нас меш ио се на њу и опет је спус тио крај Ојх и
них нед ара.
Пол ако су се зат им мат и и кћи попеле до нас ељ а. Бук је седео пред кол и
бом и глачао комад ић кремена. Опазио је како Гава са дет ињом гордош ћу нос и
крун у тамн их влас и, али и нек ако преп лашено, као да су јој став ил и птичје
гнездо пуно јаја на главу па се боји да јој не падне на зем љу.
– Гава је лепа – рек ао је полуглас но и прат ио је погледом све док није зама
кла за камен и гребен иза кога је становал а.
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Гавин а пећин а
Што је бив ал а старија, Гав а је све више желел а да и она има свој у пећ ин у као
њен отац, да урез ује по њен им зидовима камен им резачем црте које вод а и ве
тар и људс ке стопе неће избрисат и. Лутајућ и кречњачком план ином где су биле
Беле пећ ине, пуном вртача и јама, процепа, удубљења, у свак и тај прос тор сли
чан пећ ин и завиривал а је пробајућ и кременом може ли се стена запарат и. Није
било јаме где није пов ук ла црте или где ком адом мекше стене није по тврђој
нац ртал а лист, гмизавц а или неш то што ни сама није знал а шта је. Прво су то
бил и цртеж и невешти као код сваког другог детета.
– Гава уме да нац рта мед вед а као у пећ ин и код Врача – пох вал ил а се пос ле
свога првог цртеж а у стен и.
– Гава је нац ртал а брдо – примет ио је Бук.
– Нек а Бук нац рта мед вед а ако уме!
– Бук није врач – одговорио је дечак.
У време кад се почел а чеш љат и као девојк а, цртеж и су јој бил и сиг урн ији и
њима се све више занос ил а. Кад Ојх а оде пос лом на рек у, она побегне до прве
јаме и тамо црта неш то што би требало да буде мајм ун или сова или как ав ин
сект. Све те мале пећ ине биле су, међут им, на удару ловаца и деце, а Гава је че
знул а за једном коју би само она знал а, чије би све зидове прво ишарал а па тек
онд а позвал а оца да вид и.
Једном је, лутајућ и забаченом пад ином обрас лом клеком и старим висок им
чет инарима, запел а ногом о камен и процеп. Узел а је мотк у да измери кол ико је
дубок и мотк а је кроз њега прош ла, а није дох ват ил а дна. Легла је тад пот рбу
шке на зем љу и, приљубивш и уста уз пукот ин у, викн ул а снаж но као на обронк у.
Отуд се одазвало као из пећ ине. Био је то за њу догађај већ и него за време гла
ди нат рап ат и на слад ак корен или шач иц у бобиц а и див љач. Узел а је вел ик и
облутак и стал а ударат и по стен и, стоп у по стоп у, паж љиво ослуш кујућ и. Јест!
Пећ ина је. Ту јој у близин и мора бит и улаз. Мало пос ле и наш ла га је зак лоње
ног рук авима старе јеле.
Одрас ла на Бел им пећ инама, са ловц има, није ушла унут ра слободно – мо
жда звери у њој дел е плен, мож да је нап уш тен а гробн иц а људ и који су нек ад
живел и у томе крају. Најп ре је убац ил а кроз улаз некол ико камен ица: глас жива
створа није се одазвао. Ушла је опрезно не штетећ и јел иних тешких рукава, који
су улаз зак лањал и од поглед а прол азник а. Светлош ћу што је пад ал а кроз про
цеп пећ ин а као да је бил а располућен а, у њеном дну се светлел а вел ик а руп а
слична оној кроз коју се код Врача улазило из пред ворја у друг у, унутарњу, пе
ћин у. Девојч ица сад слободно закорач и у први део, пређе га и поглед а кроз све
тли отвор. Ни њен отац није мог ао ниш та бољ е пожел ет и – друг и део био је
свет ао и вис ок. Нек а ишчез ла вод а понорн иц а га је хиљ ад е и хиљ ад е, мож да
мил ионе год ина копал а, глачал а, клокотал а у њем у увек на исти нач ин, јут ром
и вечером, и онд а отиш ла даљ е. Кроз кос и отвор на тав ан иц и пад ало је тога
трен утк а некол ико снопова благе светлос ти.
Гава је ушла и у друг и прос тор пећ ине и стал а скак ат и као мајм ун и кад а се
играју. Оштрим кременом, који је увек нос ил а са собом кад а је ишла у поход на
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пећ ине, заг ребал а је пећ инс ки зид цртом излом љеном као муња и поново поче
ла радос но скак ат и. А онд а се нагло уозбиљил а, пос тал а готово сетна и почел а
уцртав ат и у камен цвет лок вањ а, који је тол ико пута пос мат рал а на удаљеној
бари што ју је Брат огња обас ипао златом. Тај цвет је она, јас но оцртан, видел а
још раног дет ињс тва кад год би склоп ил а очи. Био је он пред њом као гот ов
цртеж још док је стајао на зам рлој вод и отргн утог речног рукавца. Гавин поглед
је прес лик ав ао оду в ек све што је и вод а прес лик ав ал а: мес ец, сунце, зверке,
лепт ире и биље које је око ње рас ло.
Тај водени цвет био је њен први потп ун цртеж на стени. Девојчица је рад ила
како је видел а да њен отац рад и. Прво је меком стеном назнач ил а цвет, а онд а је
кременом паж љиво изв лач ил а већ означене црте. Ишло је то први пут необич
но теш ко, мад а су зидови њене пећ ине бил и мекш и него зидови очеве. Свак и
час би длетом укриво ударил а, свак и час би се одвал ило више камена него што
треба. Смрк авало се, а она још није бил а готова.
Тад а су се напољу зач ул и гласови Гена и Олах а. Бил и су негде сас вим близу.
Прет рн ул а је од страх а – све су девојч ице зазирале од њих као од звери. Вик ал и
су на некога, нешто су му отимал и.
– Ген и Олах изврше што нау ме! – мум лао је Ген.
Нападн ут и вероватно није хтео да им се покори, јер се чуло пос ле њихових
претњи његово запомагање. Пром ук лим гласом је пром ум лао:
– Олах и Ген су хијене.
– Ген и Олах изврше што нау ме.
Опет се чуло запомагање нападн утога, зат им Олахов урл ик. Гава је тај ур
лик познавал а још од раног дет ињс тва. Она се најеж и од ужаса. Некол ико дана
после тога није смела да иде у пећин у, нити је дуго смела тога дана из ње да изађе,
а још мање је смел а Ојх и поверит и да је бил а сведок Геновог и Олаховог насиља
над непознат им.
Олах је сут рад ан ишао с мод рицом под оком и глед ао свакога подм ук ло.
Бојећ и се да јој из ока не проч ит а како зна отк уд му бел ег а, склањ ал а се под
надс треш ниц у код оца чим нас илн ик наи ђе. Међут им, пос ле некол ико дан а
страх ју је прошао и опет је на рач ун скуп љањ а дрв а и биљ а одл азил а у кутак,
где се осећал а срећн ија него и кад сед и крај Врача док он слик а и где јој се чи
нило да је мање сама него кад је са свима у насељу. У пећ ин и се сад све дуже за
држ авал а и бивал а све незадовољн ија кад је морал а остат и с Ојхом да подс тиче
ват ру или да чува малу дец у и да им шије одел а. Чин ило јој се да јој неко неп ра
ведно краде време које би провел а иначе цртајућ и.
Чување деце и чување ват ре није био лак пос ао. Ако се мало занесеш, деца
падн у на жар или пламен нагори коже прос трте око огњиш та. Да би јој време
пријатн ије прол аз ило, Гав а, ако Ојх а није у пећ ин и или ако спав а, преглед а
шта жене чув ај у по удубљењим а стена. Вад и и пос мат ра кош тане игле за про
шивање кож а, коштана и кремена сеч ива и шил а, танке резаче опуте за прош и
вањ е и сух а влакн а пуз авиц а. У једном удубљењу стене више коже на којој је
спавал а, Ојх а је чувал а свој нак ит: огрл ице од шкољк и, зат им једн у од очњак а
неке звери кој у Гава није могла по зубима познат и, вис уљке од кремена, гом и
лиц у пужев љевих љуш тура, сухе цветове павит и којима је кит ил а кос у. Једном
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је управ о бил а врат ил а све ствари на мес то, проџ арал а ват ру и пош ла у пре
дворје кораком как вим иду они који вребају, а Ојх а се створи на улазу.
– Куд а иде кћи Врачева?
Ојх а је увек Гаву звал а кћери Врачева јер је то год ило и њем у и девојч иц и и
јер су сви у насељу Гаву тако звал и, иако су се остал а деца звал а по мајк ама.
Девојч ица је ћутал а јер још није био дошао час да своју пећ ин у пок аже.
– Врачева кћи иде да траж и црвен у зем љу – рек ла је најзад.
Тим одговором је умирил а Ојх у, јер је она знал а да Гава обично трага оцу
за зем љом пот ребном у слик ању.
Заис та је тога дана мал а слик арк а бил а нау м ил а да оде до нал азиш та црве
не зем ље, али овог пута је намерав ал а да је нос и себи, за свој у слик арс ку ри
зниц у. Прис ус твуј ућ и чес то очевом раду и прип рем ај ућ и му боје, бил а је до
бро нау ч ил а веш тин у њих ов ог справ љањ а и упот ребе при слик ању. Знал а је
како зем љу треба ситн ит и и мешат и са живот ињс ким салом, знал а како треба
држ ат и палет у. Кад су ловц и бил и једном донел и лопат ице од див љач и Врач у,
замол ил а је оца да јој да једн у. Он је рек ао:
– Нек а Гава узме и две.
– Може кћи Врачев а њим а буд ит и огањ – слож ио је благон ак лоно старе
шина насеља Рвач, који их је био донео слик ару на дар знајућ и да му оне служе
као палете.
Гава је осет ил а неш то као пркос, као нејас ну самос вест да може, као и њен
отац, што друг и не мог у, да ће Рвач у већ пок азат и да ли ће лопат ицама буд ит и
ват ру. Ловц и на Бел им пећ инама нис у много говорил и, а Гава је говорил а још
мањ е него друг и, чак је волел а да прећут и и оно што је желел а понек ад рећ и.
И сад је пром рм љал а кратко:
– Гава ће буд ит и лопат ицама ват ру – и однел а их је у свој камен и атеље, где
је у удубљењу стене бил а већ сак рил а остале ствари пот ребне за слик ање.
Рас тавш и се од Ојхе, пош ла је до нал азиш та црвене зем ље, како је бил а ре
кла, да је пренесе у своју слик арс ку ризниц у. Пут јој је био пријатан: требало је
прв о прег аз ит и три травне оазе, зат им проћ и пок рај пећ ине Сов ине очи, па
поред друге, зване Лав ља чељуст. Требало је потом преброд ит и мек у жутозеле
ну маховин у, која је обил ато пок ривал а жиле и камење. Волел а је кад је осет и
под стоп ал им а. Пос ле овог а се пробил а кроз чес тар млад е боровине. Одм ах
иза ње био је обронак где се зем ља, црвена као месец на рођају, пол ако рон ил а.
Нап равил а је од ње лопт у већу него лав ља глава. Сад а је бил а богата скоро као
Врач – имал а је зем љу, две палете, кремење.
При пов ратк у је срет ал а жене, нат ов арене грањ ем, где пог рбљене теш ко
корачају. Видећ и је са зем љом коју је носила на начин на који су оне носиле дец у,
говориле су са зазирањем:
– Кћи Врачева нос и оцу зем љу за слик ање.
Пре него што се сама снабдел а зем љом, Гава је узимал а кришом од оца по
ситан грумен црвене глине и шарал а по својој пећ ин и црвене лепт ире не оцрта
вајућ и их најп ре, него одмах набац ујућ и прс тима зем љу. Понек ад је свраћал а и
у друге мале пећ ине и на брзин у понешто шарал а. Те њене прве слике бојене зе
мљом нис у увек лич иле на оно што је она у њима видел а. Било је лепт ира за које
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се могло мис лит и да су пун месец или проц ветал и цветови. Било је вил ин их ко
њица који су се пре чин ил и пок идане пау кове мреже или гуж ва пузавице.
Већ оног дана кад јој је успело да на зем љи прутом нац рта ждребе, пожеле
ла је да га нас лик а и у пећ ин и, онако како је Врач нас лик ао јелене и говед а. Мо
жда ће Бук леп у живот ињу моћ и тако лакше ухват ит и, мис лил а је, него кад је
она нац рт а само прут ом у пес ку или зем љи. Знал а је по иск ус тву, глед ај ућ и
оца, да вел ик и пећ инс ки цртеж и не бивај у брзо готови. Пос мат рал а је кол ико
се он муч и док не извуче кременом један јед ин и јеленски рог. Али и она је имал а
снаж ну и сиг урн у рук у и тол ико је пута оцу изв ук ла кременом у стен и понек у
црт у кад а би се он уморио.
Кад а је почел а цртат и ждребе, одл азил а је свак и дан у свој камен и атеље и
тамо дуго остајал а. Чес то је чул а како је млађа сес тра дозива кроз шум у желе
ћи да мало дуж ности пренесе и на њу, Гаву, али се мал а сликарка није одазивал а.
Таман се сес тра изг уби, зам ум ла нешто око пећ ине као мед вед, али Гава зна да
се то Бук прет вара, да хоће да је уплаш и. Њем у је јед ином бил а поверил а где јој
се нал ази пећ ина, али ни њега није хтел а пуш тат и унут ра док цртеж ждребета
не буде готов.
У почетк у је Гава рад ил а пол ако и стрп љиво, једно коп ито је урезивал а по
цео дан, а пос ле ју је обу зело нес трп љење, па је, пре него што је кременом изву
кла први цртеж, скиц у коњића, означен у меком стеном, почел а бојит и. У стен и
је било некол ико мрља, бразгот ина, сличн их коњс ком реп у. Она им се неиск а
зано обрадов ал а и цртеж тако пос тавил а да бразгот ине које на стен и већ по
стоје могне искорис тит и као цртеж реп а – што је нау ч ил а од оца кад је цртао
пос ледњег јелена и нек у шару у стен и искорис тио као цртеж рогова.
– Стен а Врач у пом аже да црт а јел ен а – рек ао је тад а. – Врач прим а њен у
помоћ.
– Стена Гави помаже да нац рта реп ждребета – шап утал а је сад она подра
жавајућ и оцу. – Гава прима њен у помоћ.
Пос ле некол ико дана ждребе је било готово: чин ило се мало туж није него
оно живо и мало црвен ије, али се ипак видело да је ждребе, њихово, Гавино и
Буково, ако ни по чем у, оно по гриви која је леп ршал а у ваздух у. Гава није одва
јал а поглед од цртеж а. Што га је више пос мат рал а, више јој се изједначавао са
визијом живог ждребета која је лебдел а пред њом кад год би склоп ил а очи.
Гава није бил а примет ил а да је већ сутон. Тек кад се пос ледњи зрак угас ио
и цртеж се више није могао назрет и, изаш ла је и пош ла пут Пећ ине. Мис ли су
јој се као и обично прет варале у слике. Видел а је Бук а како јој прил ази сас вим
близу и говори као оно на рец и:
– У Гавин им груд има је наложена ват ра.
Вид и Врач а как о улаз и у њен у пећ ин у зај едн о са Рвач ем, Трав ар ом и
Оштрачем. Са њима су Дојиља и Ојх а. Глед ају ждребе и говоре неш то као да је
живо и чуде се отк уд је ту дос пело. Чује Рвача:
– А где је ждребет у стрел а у сап има?
– Ово ждребе не сме да се убија.
Уто се наш ла пред својом надс треш ницом. Огањ је осветлио злобна лиц а
нек их жен а, а Ојх а је скоч ил а и ухват ил а је за кос у као да жел и глав у да јој
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отк ине. Давно је било прош ло време кад ју је тук ла пес ницама по плећ има што
је пус тил а да се упал и кож а и кад су иск уп љене жене вик але:
– Нек а Ојх а казни кћер.
Ојх а је сад вик ал а вук ућ и је за кос у:
– Где је кћи Врачева у доба кад курјац и сил азе до Пећ ина?
Кос а, коју јој је сама ујут ру сплел а, рас ул а се. Девојч ица је пал а у пепео на
огњишту. Две млађе сес тре су плак але углас.
– Хоће ли Гава да је длак ави Ген нађе сам у у шум и?
А девојч иц а је у себи говорил а: „Гава не сме још казат и за пећ ин у. Гава не
сме још пок азат и ждребе.“
На врат има пећ ине су се чет иле девојч ице и мајке из друг их кол иба. Неке
су вик але:
– Нек а је Ојх а туче. Нек а јој кос ти полом и!
А Ојх а је наједном прес тал а вућ и Гав у за кос у и пош ла је са зап аљ ен им
угарком према улазу као да су пред њиме курјац и.
– Нека се хијене разиђу – рек ла је она озлојеђено и додала девојчици. – Нека
Гава легне тамо уза сес тре.
Зат им је и она ушла и зап лакал а – грубост није бил а у њеној природ и, девој
чиц у је тук ла само због прис ус тва жена, које су обично тако каж њавале свој у
дец у и волеле да глед ају кад друг и своју каж њава.

Огрл иц а
Вештак је запазио Прадевојч иц у још док је као мал а лутал а око реке. Из кол ибе
где му је бил а рад ион иц а пос мат рао је њезине дет иње игре, бац ање камен а у
вирове, цртање по пес ку, оглед ање у вод и. Кад је поодрас ла, намерно је сил а
зио до кол ибе и реке где се над ао да ће и она бит и, завидећ и Бук у што се с њом
пент ра уз стене, јури по шум и – али се сам није усуђивао да јој прил ази.
Једном, међут им, на рец и, кад је Ген био почео да је гађ а камењ ем, он је
неочек ивано иск рсао из свога шатора, и мад а слабији од нас илн ик а, успео је да
га бац и у вир. Дот рчал и су и друг и млад ић и бран иоц у у помоћ.
– Гав а зна Веш так а – рек ла је дев ојч иц а своме заш титн ик у. – Он прав и
огрл ице.
Млад ићу се њен глас учинио топао као пуцкетање ват ре, и осетио се раздра
ган и снаж ан да би три Гена наједном могао бац ит и у вир.
Пос ле неког времена она је опет врљал а око реке. Кол ико су је привлач иле
боје, тол ико и мириси који се шире око воде. У ње је, као чуло вида, било оштро и
чуло слух а и мириса. Могла је на двадесетак метара, и више, одред ит и где рас те
које шибље, где се нал ази мравињак или осињак. Познавал а је нагорко одисање
бук ве, разл иковал а дах једног чет инара од другог.
Наједном ју је прив ук ао нек и снаж ан мирис, ког а на рец и није било пре
десетак дана. Углед ал а је зат им нед алеко од себе сочн у помамн у биљк у врете
нас тог лиш ћа, која је рас ла усп равно као коп ље и зав рш ав ал а се још неразви
јен им лис том. Од мног их чуд а која су је сретал а и окруж ивал а било је то једно
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ново: биљк а је ник ла и порас ла за петнаес так дана већа него дец а кој у Гава зна
отк ако себе памт и.
Млад ић је спаз ио како је стал а уз витк у стабљик у да измери ко је већ и.
Тог а пут а она је бил а већ а за под лан иц у. Вид ео је и кад је сут рад ан понов о
сиш ла на рек у и поново стал а уза стабаоце тан уш не биљке и како је биљк а бил а
већа за под лан иц у од девојч ице. Видео је како је Гава од љут ине залом ил а лист
који је преко ноћ и израс тао и прет ек ао је. Био је зат им свед ок како је свако
вече и ујут ро дол азил а да се мери са чудном бујном стабљиком: увече јој залом и
лист који преко дана пође увис, а ујут ру је опет друг и, нови, претекне. Трајало
је то некол ико дана. Смат рајућ и и биљк у бићем сличн им себи, не само по томе
што може да рас те већ и по томе што може да пркос и, девојч ица јој је говорил а
зал амај ућ и је:
– Гава ће бит и већа.
Биљк а је ћутал а, али је опет ујут ру бил а већ а. Природ а је, очевидно, још
бил а надмоћн ија од човек а, он је тек почео да је покорава.
– Шуш је зла! – чуо је он како девојч ица виче.
Изашао је зат им из кол ибе и, видећ и је како плаче, мек им, зверињим кора
ком прачовек а приближ ио јој се.
– Гава споро рас те – зајецал а је она још жалос није.
– Гава је већа од свих девојч ица – пок ушао је да је теш и млад и уметн ик.
– Шуш је свак и дан већа од Гаве.
– Ко је Шуш?
Девојч ица је – пок азал а налом љен у биљк у.
– Шуш! – нас мејао се он неразговетн им, јед ва чујн им смехом и, снаж ним
ударом, негде око сред ине стабла, прелом ио нес рећн у налом љен у стабљик у,
која се дуго борил а са девојч ицом и побед ил а је. Гава га је поглед ал а пуна дет и
њег див љења.
Млад ић је зат им стао уза стабло бора некол ико пута већег од себе. Пос ле
тога уз друго неко високо дрво, па уз треће. Сва су она бил а виша од њега. Гава
се нас меја поглед ав као да је сад први пут примет ил а да је дрвеће веће од људ и.
Он је онд а стао уз њу раме уз раме и рек ао:
– Плодн ин син је виш и од Гаве.
– Плодн ин син је ловац – примет ил а је она. – Шуш је трава.
Пос ле тога, кад год би се срел и, млад ић је говорио:
– Плодн ин син је виш и од Гаве.
Што је она више излазила из детињства, млад ић је више чезнуо за њом и тра
жио начина да привуче њену пажњу. Почео јој је прилазити и кад би је видео са Бу
ком. Како је и даље долазила на реку, на месту где је обично прелазила преко воде,
наваљивао је вел ико камење и кад се појавил а поново, одвео је тамо с реч има:
– Плодн ин син је нап равио Гави пут кроз воду.
– Плодн ин син уме све – рек ла је она и, стајућ и с камена на камен, преш ла
на друг у обалу.
Једном ју је углед ао како је усх ићено појурил а према гранч иц и пуној црве
них ситн их плодова. Вешто ју је убрал а и ставил а око врата. Ојх а је нос ил а огр
лиц у од пужев љевих љуш тура. Неке жене и девојке од лепе обрађене кос ти, од
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мек а камена, шкољк и, а Гава је, израс тај ућ и у девојк у, почел а себи траж ит и по
шум и огрл ице од лиш ћа, од бел их и црвен их плодова. Највише је волел а кад их
нађе суве. Тад а је крал а од Ојхе иглу за коже и у ту грубу, од кос ти нач ињен у
справ у увлач ил а је пузавице тан уш не као конац и тако низал а себи суве ситне
плодове за огрл иц у. Једном је и неке крупне бил а проглас ил а за ђинђуве и поја
вил а се тако окићена пред Ојхом. Деца су се смејал а, а Ојх а је рек ла:
– Гава је још мал а.
– Ојх а чеш ља Гаву као девојк у – примет ил а је девојч ица.
И како је зап лак ал а, Ојх а јој је дал а свој ђерд ан да га до увече нос и.
Глед ај ућ и је како се радује огрл иц и од плодова, уметн ик је одлуч ио да јој
нап рави истинс ку, од пужев љевих љуштура или шкољк и, как ве је правио својој
сес три и мајц и. Над ао се да ће тако засен ит и све оне радос ти које би јој могао
прич ин ит и Бук.
Цело пос леподне је занет лутао обалом реке зам иш љај ућ и трен утак кад а
јој огрл иц у буде пред авао. Чуо је њен говор, који му је звон ио као жубор, и све
више су бледел и у његовом сећању ликови девојак а о којима је дотад сањао.

Бук стиче суп арник а
Сес тра Веш такова имал а је три огрл ице. Једна је бил а од пужев љевих мек их и
ситн их љуш тура, нан изана тако да су се врш ци видел и. Друга је бил а од црн их
речн их шкољк и, низана ретко, те су шкољке биле покретне и звецкале при ходу.
И трећ а је бил а сад ефас та. На њој су шкољке бил е обрађене троу глас то. Све
три јој је нач ин ио брат. Још нек им девојк ам а и жен ам а он је нап равио сличне
огрл ице. Лутај ућ и крај реке и по шум и, у дане кад није било опш тих пос лов а,
он се није, као друг и млад ић и и деч ац и, обес но зач ик ав ао са мајм ун им а, није
само хватао птице, траж ио гнезда и легла ситног звериња. Узг ред је скуп љао и
пужев љев е љуш тур е и шкољк е и склањ ао их у удубљењ е стене, у свој у умет
ничк у ризниц у.
Оног дана кад је Гава бил а себи нач ин ил а огрл иц у од гранч ице, сачек ао ју
је пред улазом у насеље.
– Гава има дет ињу огрл иц у – рек ао је. – Плодн ин син ће јој под арит и пра
ву, за девојке – дод ао је зат им.
Прош ла је мимо њега као да није чул а шта је рек ао. Она је бил а задовољна
својим нак итом и хитал а је да се с њиме пок аже пред Ојхом и сес трама.
Рас тавш и се од ње, млад ић се прав о упут ио своме скровиш ту и пов ад ио
сву имовин у на камен у плоч у. Било је ту разноврс ног блага, правих драгоцено
сти за огрл ице. Било је и сух их плодова, за које се не би рек ло да нис у од камена.
Он одмах одбац и пом исао да нак ит прави од плод а, па ма и најлепшег. Так ве је
нак ите девојчица и сама себи умела наћи. И још је већи разлог био што је од тога
одус тао: сас вим мале девојч ице су нос иле так ве. Гава треба да има огрл иц у као
одрас ле девојке – најлепш у у насељу.
Светлост је одблес кавал а од садефа, од љус пица лис куна. Он све паж љиво
прегледа. Имао је међу својим благом и бел их, глатк их кош чица, али не довољно
841

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

да нач ин и богат у, вел ик у огрл иц у, а њем у се хтело да је почне час пре правит и.
Пос ледњи сус рет с Гавом разбуктао је у њем у наде, учин ио да је стално вид и
пред очима: снаж ну, а витк у, већ очеш љан у како се чеш љају девојке.
Пред њу се није појав љив ао док огрл иц а није бил а гот ов а. За то време ју
је вид ео више пут а изд ал ек а, најчеш ће у друш тву Бук а, како иду на обр он ак
одак ле се слуш ај у одјец и, како кременом урез ује цртеже у стабло бук ве, како
јој Бук пом аже да вуче из план ине дрв а, како заједно сил аз е на рек у и хват а
ју Мрт вог брат а у вир у. Ипак је био убеђ ен да ће Гав а, кад јој буд е под ар ио
огрл иц у својом руком нач ињен у, рад ије с њиме ићи на обронак и на рек у него
с Бук ом. Та пом ис ао му је дав ал а вољ е да обр ађ уј е тврд е шкољк е, за кој е се
био одлуч ио.
Једног лепог, не много топ лог дана, када се није ишло у лов, када се нис у по
став љале замке, нис у чин иле коже, деца и млад и ловц и са Бел их пећ ина разм и
лел и су се по план ин и, сил азил и на рек у, скуп љал и грање по шум и. Гава и Бук
су бил и међу онима који су скуп љал и огрев. Гава је волел а овај посао, о који се
многа дец а нис у отимал а. Могла је, пошавш и по дрв а, да лута далеко, да зави
рује у свак и кут; није морал а да пази на млађе сес тре и чув а их да не падн у у
жар. Прон ал азећ и отп атке дрв а, прон ал азил а је понек у нов у птиц у, или гми
завца и лепт ира, и уцртавал а их у кору дрвета.
И сад је радос но прион ул а да скуп ља. У први час се скуп љач има учин ило
да нигде ничега нем а, као у доба гљив а што се учин и најп ре да је неко у зор у
прош ао и пок уп ио све. Већ пос ле некол ико корак а Гав а прв а углед а пов ећу
обл иц у. Својим оскудн им знањем о мерењу кол ич ина, али помогн ут вел ик им
иск ус твом, Бук брзо срач уна:
– Гореће од сум рак а до ноћ и.
– Гореће од зоре до првог сум рак а – дод аде Гава.
– Гореће док се сенк а дуга корак не смањи на пед аљ – нас тави Бук и дод аде:
– Обл ица је Гавина. Гава је прва углед ал а.
Она није прот ивреч ил а, већ предлож и да је зат рпају у лиш ће и упамте где
су је зат рпал и па да траже даље. Сачек ал и су мало да се друг и скуп љач и удаље
и сак рил и пронађено благо.
У шум и се чуло довик ивање:
– Трк ач је нашао кору храс та!
– Тајх а не да ивер, нек а Лох себи сам траж и.
– Клад а је Ојх ина.
Однек ле се чуло мум лање Геново, врис ка девојч ица и повиц и дечак а:
– Удри Гена! Бац и Гена у понор!
Гава и Бук крен у лево од те буке и мало пос ле наи ђу на подугачк у, рач вас ту
гран у, тако да се дал а вућ и, зат им на још једн у исту так ву.
– Једна је Букова, једна Гавина – предлож и она.
Бук се слож ио, јер је и он морао донет и дрва за огњиш те своје мајке. Задо
вољн и, пош ли су даље, ногама премећућ и сметове да би пронаш ли зап ретане
суварке, а и год ило им је да тако шумом иду. Ускоро је опет Гава запел а ногом о
неш то и прет рн ул а од среће. Кад су разг рн ул и лиш ће, указало се омање дебло.
И њега су морал и поново зат рпат и, било је вел ико, а да се боље обезбеде где су
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га оставил и, Бук је засек ао оближ ње стабло. Одлуче да дебло буде Буково и да
га сут рад ан са Дојиљин им синовима довуче на Пећ ине.
Иако су се опил и овим пос лом и богат им пленом и све дубље зал азил и у
шум у, Гав а се почел а умарат и и наједном је пожелел а да мало пред ахне. Сел и
су под младу бук ву глатке коре. Наједном је девојч ица узвикн ул а:
– Гава мора нац ртат и ону птиц у!
– Гава мора помоћ и да се нап раве нос ил а – дочек ао је Бук.
Он је био изу мео да се две здраве мотке преп лет у млад им прућем, као за
рањене ловце и да се на тако повезане мотке став љају дрва која се скупе па да се
између себе носе.
– Гава жел и прво на обронак!
Бук је овај предлог канд а јед ва дочек ао те су тамо пот рчал и радос но као у
прве дане кад су бил и отк рил и то звонко чудо план ине. Обоје су бил и снаж ни,
веш ти ходу кроз павит и и чес таре. Као две рази г ране зверке, лом ил и су у трк у
суварке, кид ал и пузавице вешто прес кач ућ и преко клизавог, маховином обра
слог камења. Гавина кос а се расп лел а и рас ул а јој се по плећ има као нек ад док
јој је Ојх а још није сплитал а над челом као крун у. Обу зет и задовољс твом кре
тања, нис у чул и грају скуп љача око себе којој су се поново приближ ил и.
Кад су бил и близу обронк а, Вештак је преком стазом избио пред њих. Није
хтео кукавичк и, кад је сама, да јој предаје огрл иц у. Носио ју је на шаци леве руке.
Чин ило се да је био убеђен да њих двоје мора туд а проћ и и да је са даром чек ао
у засед и. Огрл иц а је бил а од троу гаон их садефас тих лиш чиц а, с овећ им овал
ним вис уљком на сред ин и. Ништа не говорећ и, пришао је Гави и обес ио јој око
врата. Девојч ица је почел а скак ат и од радос ти и пљес кат и.
– Лепша је него огрл ица Вештакове сес тре – рек ла је док су јој очи блис та
ле. – Нек а Вештак са Буком и Гавом слуша одјеке.
Пош ли су све троје према обронк у. На тамној кож и девојч ице огрл иц а се
чин ил а још блис тавија. Бук се осећ ао као да му је дес ет змија сас уло отров у
крв. Најзад рече:
– Бук и Гава ће сам и слушат и одјеке.
Плодн ин син је ипак ћутке нас тавио ићи поред њих. Док је правио огрл и
цу, чин ило му се да ће, као сеч ивом, огрл ицом рас тавит и Гаву од Бук а, пос тају
ћи све свес нији да чезне за њом, зам иш љајућ и како јој расп лиће кос у, коју јој је
Ојх а сад а као девојк ам а сплитал а и диз ал а врх чел а као крун у, како је зас ип а
свим садефима које рек а крије.
Корачао је крај њих, али пон ижен и нес рећан. Стигли су на обронак и Бук
је викн уо из свега гласа:
– О-о-о!
Викн уо је и Плодн ин син исто тако снаж но.
Бук у се хтело да скоч и у провал иј у, да гурне у њу супарн ик а заједно са Га
вом, да полом и стабла око себе. А Гавина кос а је мирис ал а као трав а осушена
на сунц у и с огрл ице је одблес кивал а светлост.
Из шуме се појавио Гоул и још некол ико млад ића. Они сви бац ише у про
стор пре урл ик него узвик и план ина им га врат и више пута. Како је Плодн ин
син био врш њак Гоулов, Гоул позва:
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– Вештак и Гоул ће гађат и у мет у!
Али га Плодн ин син није чуо. Неодољиво је желео да иск аже мисао која га
је муч ил а кад год би видео Бук а уз Гаву. Он је и рече, више се обраћајућ и Гоулу
него Бук у:
– Бук је деч ак. За њег а рас ту Ојл а и Тајх а и Крех а и Оштрачев а Горх а и
Траварева Онл а.
Гоул га погледа право у очи, као да жел и погледом да га укроти, да га исцел и,
и понови:
– Нек а Вештак гађа са Гоулом мет у!
Плодн ин син је, очај ан, остао са Гоул ом, а Гав а и Бук су отиш ли прем а
Пећ инама.

Глад
У нас ељ е лов ац а са Бел их пећ ин а с времен а на време је нав раћ ал а глад, звер
опас нија од тиг ра и лава и курјак а. Видело се тад а како на пес ку пред улазом у
пећ ин у леже дец а тако изм рш ав ел а да би се хијен а могла прев арит и да нис у
живи створови и нас рн ут и. Крај њих су седеле жене с дојенчад и на груд има и
беспомоћно глед але у даљин у. Неке су цвилеле као пребијена звер, не мог ућ и
нах ран ит и ни дојенче, а камол и мало стариј у дец у, која су, мутно се сећ ај ућ и
задовољс тва што су јој донед авно пруж але материнс ке груд и, отимал а из уста
најм лађе браће и сес тара празне дојке нес рећн их мајк и. Бивало је то кад поне
стане у шум ио ситног звериња, јер су ловц и од њега живел и чек ајућ и да наи ђу
крупне живот иње, које су све ређе наи л азиле у њихов крај.
Више пут а су намерав ал и да мењ ај у стан иш те, да пођ у за лов ом у друг е
шуме, али нис у имал и снаге да крен у. Теш ко је било оставит и Леденог гуштера;
ма како страшан, тајанс твен, био је он ипак заштитн ик Бел их пећ ина. Из њего
вог наручја ист ицал а је рек а, вел ик и пријатељ ловаца на Пећ инама, њихов нај
вернији савезник, најбоља замка за животиње. Трагајући за појилом, оне су, тако
рећ и, саме пад але у руке ловаца опч ињене речн им зелен им изворима. Теш ко је
било оставит и и добре суседе мајм уне, предс траж у Бел их пећ ина према шум и.
Гава се сећал а како су прил иком једне глад и три дечака повикал а у глас на збору
где се већало да ли да се крене;
– Нек а ловц и поведу и суседе мајм уне!
Мајк е су вез ив ал и и гроб ов и дец е. Прил иком три так ва предс ел идб ен а
већања, оне су увек биле прот ив мењања стан ишта.
Како се глас мајк и код ловац а пош товао више од свега, најс тарији ловац у
насељу, пос ле њихових јад иковк и, помагао је стареш ин и при одлуч ивању.
– Наи ћ и ће – говорио је – наи ћ и ће говече, коњ, јелен, стадо козорога. Нека
ловц и почек ају.
У те дане, Гава се сећа, стареш ина је био строж и него икад.
– Глад вам је гори неп ријатељ него ловц и иза Гол их стена, који су нас већ
двап ут хтел и отерат и с Бел их пећ ина. Свак и залогај се мора дел ит и, ма се дел ио
до комад ића малог као жир под бук вом, да би насеље опс тало.
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Најс тарије мајке у насељу, стареш ина, Врач, Оштрач, Травар нароч ито су
будно пазил и у доба нес таш ице да свак а улов љена зверк а буде правично на све
подељена. Али су себичн и и подм ук ли, и поред свих обичаја и заповес ти, пок у
шавал и да утаје понек и лов. И како би их печено месо могло одат и, јел и су га у
потаји живо, као у древна времена, и скривал и га у пукот инама удаљен их стена.
Глават и Ген је више пута тако учин ио, али како се није могло док азат и, а старе
шина није волео да каж њава за недок азано дело, Ген је остајао, истина прези
ран, али нек аж њен.
Гава је, међут им, једном прис ус твовал а кад а су мајке чија су деца гладова
ла нав ал ил е очајн ичк им бес ом на Олах а, Генов ог рођ ак а, ухваћеног у утаји.
Олах је био уловио дивокоз у на неком од гребена ист урен их у залеђин и Пећ и
на. Див љач је одрао кришом, у шум и, ноћу, одв ук ао у забачен у пећ ин у и ту је
рашчереч ио, сак ривш и мес о на више мес та по процеп им а. Само јед ан бут је
донео у пећ ин у где је живео. Поверио га је мајц и, исто тако преп реденој и осио
ној, да га испече.
– У неч ијој пећ ин и мирише печено месо – скоро је рикн уо стареш ина – а
мајке и деца га нис у добил и.
Гава је ист рчал а с осталом децом из пећ ине и пож удно удахн ул а пријатан
мирис, који давно није био окад ио Пећ ине. Пред Олаховом пећ ином се у час у
иск уп ило цело насеље. У његовој мајц и је осионост надв лад ал а обазрив у пре
преденост. Изаш ла је пред ловце и рек ла:
– И Олахов а је мајк а мат и петоро деце: Олах је нашао скривен и ком ад ић
меса и донео јој.
Ловц и су стал и вик ат и, диз ат и пес нице. Два старија су изв ук ла Олах а из
пећ ине.
Кол ико подм ук ао, био је он исто тол ико и глуп и необазрив:
– Олах је донео гладној мајц и само мал и комад зечевине који је нек и ловац
био сак рио за себе.
– Олах у је кож а око бед ара пок ап ан а крв љу, а у њег ов ој пећ ин и мирише
козет ина.
Нек и млад ић из поз ад ин е бац ио се кам еном у правц у Олах а, а зат им је
Гав а чул а заповедн ичк и глас Рвачев:
– Олах у ће стареш ина суд ит и. Нек а нас Олах вод и најп ре онамо где је са
крио месо.
Са стареш ином се није било шал ит и, нит и са гладн им људ има. Нек а мајк а
је, и поред забране стареш ине, пре него што су је могли спреч ит и, зарил а Олах у
нокте у раме уз повике одобравања остал их жена.
Сви су тако са кривцем пош ли према пећ ин и Лав ља чељуст. Гави су неко
лико пута нагазил и на ноге, али је она с гом илом нас тавил а до пећ ине. Кад су
стигли, кривац је, привидно покоран, износ ио комад по комад скривеног лова.
– Олах је пред ао све.
– Дивокоза има чет ири ноге! – чу Гава љут ит и глас стареш ине.
– Једн у је Олах однео мајц и.
– Дивокоза има и врат.
Олах је изнео и врат, стеж ућ и зубе од муке.
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– Нек а мајке чија су деца гладна сад а казне кривца – прес уд ио је стареш и
на. – И нек а га два снаж на ловца држе да не побегне.
Жене су као суман уте, уз претње, појуриле на њега. Тук ле су га песницама,
чуп але за кос у, боле му трњем табане, као да су им његови претеран и урл иц и
давал и жељу да га још више муче.
– Олах урл а као жена кад се порађа!
И наједном као да им се згад ио, ударц и су слабил и, вик ање се смањив ало
да би се прет ворило у луд ачко клиц ање кад су Бук и трећ и Дојиљин син дот р
чал и да јаве:
– Говед а! Говед а су на рец и. Једно говече је рањено.
– Рек ао сам да ће се појавит и – примет ио је најс тарији ловац задовољно.
Кад су сви отрчал и према рец и, из жбуна је изаш ла сес тра Олахова мајке и
лиш ћем облож ил а модрице и огребот ине Олахове. А Гава је, иза бук ве сак ри
вена, радознало пос мат рал а како га преп лашена жена превијај ућ и милује не
спретно по глави и отире му крв с лица.
У доба нес таш ице у хран и дец а су обично ишла у шум у да траже плодове,
лиш ће, корење како би забаш урил а глад. Пел а су се и преко гран иц а док ле су
обично одл азил а, на већу вис ин у. Гав а је волел а да се сећ а тих поход а. Једном
је тако избил а на вис орав ан, која ју је зап ахн ул а мирис ом клеке и боровине.
Дрвеће је ту било огромно, незаг ушено шип ражјем. На пад ин и која се спушта
ла према проп ланк у пук ла је пред Гавом нек а приземна гус та чес та, не више од
зеца, лиш ћа ситног као кап и росе, а под лиш ћем се указаше мале модре бобице.
Гава је клек ла и разг рн ул а ситна стабаоц а, из којих се презрео плод прос ипао
по зем љи. Опч ињена тим изненадн им пронал аском, легла је пот рбуш ке и стал а
пузит и кроз пат уљк ас ту шум у.
Пос ле неког времена се, с другог краја те приземне шум ице, у шум и зач ул а
претећа дрек а и две камен ице су пале у близин и Прадевојч ице. Одмах је пого
дил а да су њој намењене. Чета деч ак а је такође бил а прон аш ла благос ловен у
биљк у која истерује из желуца вевериц у што га гризе кад је дуго празан. Деча
ци су бран ил и своје право на ситост, на живот. Она се томе није изненад ил а:
они који су братски дел ил и месо убијен их јелена и зечева и говеда и коња, у доба
глад и су се клал и око шач ице жира, урл ал и помамно због отетог свежег корена
или плод а.
Она се трен утно притајил а и прес тал а да бере, али дечац и су такође бил и
лук ави и знал и су да није могла у зем љу пропас ти те су нас тавил и гађат и каме
њем у правц у неп ријатеља који је нат рапао на њихов мајд ан. Девојч ица је у маг
новењу легла у коритас ту јам у поред стабла бук ве. Пошто је мало одахн ул а, из
вирил а је иза дрвета. Видел а је да су дечац и који су је гађал и млађи од ње. Неће
ваљд а целу пат уљк ас ту шум у обрс тит и, пом ис лил а је лежећ и у удубљењу изме
ђу букових жил а. Ту око себе ускоро је нап ипал а три уклупчана јеж а и обрадо
вал а има се као створењима с којима се може пои г рат и, као у првом дет ињс тву.
Уто су они који су бран ил и свој изненадно стечен и воћњак хитн ул и још неко
лико камен ица. Гави је одједном син ул а вражја мис ао. Мад а није желел а да је
жевима учин и зло, букн ул а је у њој жеља да се напад ач има освет и. Усп равивш и
се у зак лон у иза бук ве, бацила је једног по једног јежа у гомилу дечака. Лик ујућ и,
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примет ил а је како је прва бод љик ава лопта пал а једном дечак у у кос у, а друге
две удариле још двојиц у у груд и. Нап ад ач и су зак ук ал и од бол а, од изненађе
ња, не схват ивш и одм ах да су те бод љик ав е лопте јежеви. Док су они вик ал и
тако пометен и, она је отп узил а из пат уљк ас тог жбун а и сак рил а се у процеп,
где је разјарен и дечац и нис у могли погод ит и. Тек кад су се они рази ш ли, било
зас ићен их, било од страх а, извук ла се из зак лона и побегла кућ и.
Са страхом се сећ ал а и како су у доба глад и сах ле груд и мајк и, и како су
ловц и суморно од њих окретал и глав у да их оне не опом ињу како насеље пол а
ко пропад а, а ник ак ве се одлуке не доносе. Сећал а се нароч ито она чет ири уза
стопна вечера кад су мајке којима су деца од глад и пом рл а завијале уз хуктање
сова. Курјач ице тако не завијају кад им ловц и побију младунчад. Сећал а се како
су се чет ири пута отварал а врата јаме где су ловц и са Бел их пећ ина сах рањива
ли своје мрт ве. Мад а нис у бил а од једне мајке, деца су пол агана у гроб једно до
другог као знак да их је исти понор однео. Свим а чет вором а су бил и ставил и
исте појасеве украшене пужевима и шкољк ама и оставил и крај њих исте каме
не здел ице са некол ико бобица. Иако жива деца нис у имал а шта да једу, мрт ви
ма се морало у гроб машто оставит и да се не љуте на живе кад се прен у и прохте
им се јес ти. Сове су и тад а, као напакост, сваке ноћ и хук але и повећавале ноћ и
страх и глад.
И Врач је тада лежао изнемогао, и у његовој су пећ ин и, при дрхтавој светло
сти огња и свет иљак а, ловц и као живи кос тури играл и обредне игре пред по
лазак у још јед ан ловачк и поход. Међу њима је био и онај најс тарији и говорио:
– Наи ћ и ће див љач. Увек је тако: не буде, па наи ђе.
Било је то негде пред појаву ирваса. И, збиља, некол ико убијен их козорога
опет је ловц има помогло да одбаце пом ис ао на мењање стан иш та. Уопш те цео
њих ов жив от био је борба за хран у, страх од мог уће глад и. Мес о од коз орог а
је мало пот рајало и опет је зат им нас тал а дуга нес таш иц а. Дец а су се поново
размилела по шумама. Мајке су унапред кукале. Прадевојчица је говорила Ојх и:
– Гава неће да умре. Гава неће појас од шкољк и.
Срећом, ова нес таш иц а је почел а у доба гљива и, срећом, кише су биле че
шће него обично у том крају те су гљиве у изобиљу ницале. Деца су устајал а пре
сунц а да једн а друг у претекн у и прв а отк риј у корен или плод или што друго
чиме би могла глад заварат и. Гава се обично дизал а међу првима. Али је једног
јут ра устал а кас није и пош ла на друг у стран у, куд а остал и обично нис у одл ази
ли. Ишла је шумно кроз сметове мрм љајућ и опет:
– Гава неће да је зат воре у јам у. Гава неће појас са шкољк ама.
Свуд а по шум и виделе су се жене праћене децом како чеп рк ај у по зем љи.
Она опаз и међ у њим а и Танх у. Прат ил о ју је чет вор о дец е, од које је најс та
рије јед ва имало пет год ин а. Танх а би ишла, ишла, онд а би се наједном устре
мил а прем а неком пању или бус ен у, а све чет воро деце би јурн уло за њом и из
рук у јој отим ало бобиц у или корен који је наш ла, вук ло је за скут, пело се на
њу, тук ло једно друго, да би се пре остал их дочепало хране. Танх а уморно седе
на пањ и лис ком им обрис а свим а чет вором а носове, онд а једно дете пус ти да
је опкорач и око врат а, друг о најм ањ е, узе на рук е и нас тав и с њим а траг ањ е
кроз шум у.
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Гави је ускоро нога запел а о печ урк у млечњач у, наг рижен у бубама, што је
био знак за дец у ловац а да се так ва гљива једе. Она ју је познал а и по наљутом
мирис у и тврдој белој стрех и. Почел а је још паж љивије ићи и разг ртат и лиш ће,
избез ум љен а од рад ос ти увек кад нађе гом ил иц у бел ос трех их биљ ак а, које,
знал а је, опојно мириш у кад се баце на жар. Скуп љајућ и их најп ре у скут, а по
сле у левак нач ињен од лис та, говорил а је:
– Ојх а, Врач, мале сес тре – намењујућ и их тако по реду целој пород иц и.
Понек ад би је око обман уло. Углед а неш то бело као кора брезе и младе бу
кве, округлас то као главиц а гљиве и пот рч и, али умес то гљиве стоји облутак.
Она га бес но бац а у јар уг у. Друг и пут јој се од увел а лис та учин и нов а врс та
печ урке. Понеке буду и отровн ице, које је лако распознав ал а, и ударом прута
их лом ил а.
Бил а је већ уморна, а ипак јој се све даље ишло, не само зато што је хтел а да
сабере што више хране него и што је волел а да лута шумом. Њено чуло мириса,
непог реш ивије од чул а мирис а как ве зверке, узнем ири јој пријатно ноздрве и
пробуд и жељу за јелом. Учин и некол ико корак а према мирис у који ју је обрадо
вао. Заус тав љена у кот рљању према јарузи стаблима два млад а бора, трулел а је
повел ик а клад а обрас ла мед веђим шапама, које су лич иле на увел ичане пипке
пуж а. Мирисале су пријатн ије него млечњаче, него пок ис ла зем ља, него смето
ви увелог лиш ћа. Она нач ин и још јед ан лев ак од лис та реп уш ине и нап ун и га
на новом нал азишту.
– Ојх а не сме умрет и. Врач не сме умрет и – шап утал а је.
И друг а Ојх ин а дец а бил а су се ујут ро рази ш ла по шум и и већ се давно
врат ил а, а Гаве још није било. Међут им, спремал а се киша која би Ојх у радова
ла да су јој сва дец а бил а крај ње. Изаш ла је узнем ирено пред улаз с погледом
према Леденом гуштеру, одак ле су увек кише дол азиле.
То је у план ин и бив ало нагло, док одеш у шум у по сув арке, или док подо
јиш дете, док Гав а прутом нац рта у ситном пес ку исп ред очеве пећ ине крило
барс ке птице, или док Врач назнач и у стен и око јелена. Пос ле ноћ и блис таве од
месеч ине, кад су удаљене план ине лебделе у сребрној измаглиц и и Мрт ви брат,
прас лик а неке древне утуљене ват ре, дот ицао пењућ и се уз небо врхове план и
на, одморивш и се помало на сваком, изненадн и облац и прет ворил и су јут ро у
сум рак. Најп ре се почел а дим ит и план ин а на којој је леж ао Лед ен и гуш тер,
као да се у некој оближ њој невид љивој пећ ин и ломаче сирових главњи диме ла
гано се палећ и. Уто се са свих страна однек уд створил а крд а црн их облак а као
теш ких мед вед а. Мум лал и су пот муло као прави мед вед и и стал и на Ојх ине
очи гутат и план ине. Док су дец а из пећ ин а ист рч ал а чувш и мум лање, они су
већ бил и појел и све план инс ке врх ов е прет ећ и да прог ут ај у и Бел е пећ ине.
Мум лање се прет ворило у лав ље рик ање, у бесом учан тутањ као да сви коп ита
ри света трче низ план инс ке обронке. Ват рен и змијс ки цареви прелетал и су
изнад Бел их пећ ина, излом љен и као да су их теш ким камењем засипал и, а удари
громова су се стал и дозиват и са план ине на план ин у. Ојх и се чин ило да су ме
двед и зау век појел и и Брата огња и његовог Мрт вог брата, да су људе са Бел их
пећ ина зат ворил и у вел ик у тамн у гробн иц у на коју ће навал ит и огромн у стен у
да нико више не могне изаћ и, да су и Гаву негде прог утал и.
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Зат им је почело да шум и и буч и, прв о над Лед ен им гуш тером па са свих
страна, и крупн и млазови кише су се оборил и и на Пећ ине. И пос ледњи пос ма
трач и непогоде који су је дож ив љавал и више пута појурил и су у зак лон. Јед ино
су мајке, и Ојх а међу њима, стајале под бесом учн им пљус ком дозивајућ и свак а
свој у дец у одлуталу зором у план ин у. Слуш але су како се меш а шум кише по
лиш ћу и бук а поток а који су се сливал и с план ине носећ и дрво и камен и сур
вавајућ и се у рек у низ високе обронке. Зат им се мум лање мало удаљило, а хук а
и шум пљуска бивал и су све јач и. Људ и су већ почел и лакше дисат и. Ојх а је чул а
из пећ ине глас неког старог ловца:
– Чим се та зверад с неба разиђе, треба у лов док је див љач по пећ ин ам а у
које се за непогоде склања.
Ојх ина млађа деца су одахн ул а чувш и тај миран глас у мнош тву страш них
глас ов а непог од е и кукњ ав е мајк и. Неко је чарн уо ват ру и пламен је обас јао
лиц а. Сва су бил а окрен ута према улаз у у пећ ине. Стари нес трп љиви ловац је
изашао под надс треш ниц у па су за њим и друг и пои зил азил и. Ојх а је лом ил а
руке и десет пута пол азил а у шум у и опет се враћал а и опет пол азил а у другом
правц у одак ле јој се чин ило да се Гава може појавит и. Тек кад се на небу јавил а
дуга, вел ико небес ко чудо, Гав а је дот рч ал а, јед ва мало орошен а, са два левк а
пуна печ урак а и пре него што је исп ричал а где ју је непогод а затек ла, рече по
глед авш и у висок и лук на небу:
– Брат огња је одапео стрелу.
Одмах иза овога, изнемогла, легла је на мед веђу кож у крај огњишта.
– Ојха је мислила да су Гаву облаци прог утал и – чу се изнемогли Ојх ин глас.
– Гава је побегла у пећ ин у Орлова обрва.
Зат им је заћутал а. Пос мат рал а је уморно ват ру, која није играл а, није ти
трал а до таван ице. Бил а је и она гладна и жалос на. Прадевојч иц и се чин ило да
је из жара вребају очи звери, сличне онима што су се једном биле примак ле пе
ћин и и прогорев але мрак. Ват ра је тад а отерал а звери, али није ник ад имал а
снаге да отера и глад. Две мале жиш ке с краја огњиш та учин иле су јој се намах
Букове очи и да је глед ају тако да не зна би ли плак ал а или би се смејал а.
Сам, без ичије помоћ и, букн уо је уто плам ич ак дог рабивш и се сув арак а
који му је био надомак и зачас га прог утао. Али Гав у није раздремао, њене ми
сли су се мешале.
Управо је хтел а зас пат и, а Бук се појавио са некол ико печ урак а и нарамком
грана. Прво је бац ио грање у чељус ти ват ре, и весео пламен је отерао страх и
хладноћу осветливш и огрл иц у о Гавином врат у. Зат им је примак ао три донете
печ урке огњу и рек ао:
– Вештак зна само да прави огрл ице.
Иза угла су се јавил а дец а, иако им је Ојх а већ бил а испек ла некол ико пе
чурак а.
– Крех а је гладна.
– Прх а хоће печ урк у.
А Бук је нас тавио своју мисао:
– Вештак уме само да нађе шкољке и љуштуре пужева.
– Вештак уме и да ниже огрл ице – рек ла је сањиво Гава.
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Бук, чије је срце гриз ла љубомора као глад желуд ац, продуж и:
– Вештак није траж ио за Гаву печ урке.
Девојч ица је ћутал а.
Бук у се чин ило да је прим ио мало радос ти за напоре које је поднео траже
ћи за Гаву нешто што би јој заварало глад. Док се занос ил а у сан, он јој рече:
– Бук је нашао печ урке на Чупавом брду, тамо где расте трава као грива коња.
– И тамо где зем ља има бој у тиг рове коже – доп ун и девојч иц а и зас па док
је Бук био још у пећ ин и.
– Крех а хоће печ урке – доп рло је опет из угла пећ ине.
Бук пруж и две преос тале гљиве Гавин им сес трама и изађе, а Ојх а нас тави
пећ и оне што их је Гава нак уп ил а.

Букова љубомора
Бук се врат ио из шуме мрачан: срео је Гаву с огрл ицом од дуг уљас тих пужев ље
вих љуш тура, друг ом по реду кој у јој је Веш так пок лон ио. Бојао се да ће јој
уметн ик пок лањат и огрл ице све док не учин и да Гава заборави обронак одак ле
се слуш ај у одјец и, ждребе, лис нат и огрт ач, да заборав и пент рањ е уза стен у,
скуп љање дрва и зечеве које јој је донос ио да се игра. Стареш ина насеља ће до
звол ит и Веш так у да је узме за жен у зато што Веш так уме да прави огрл ице, па
је његовим кћерима нап равио по једн у и што је већ одрас тао млад ић, а Гав у је
Ојх а очеш љал а како се чеш љају девојке.
Бук је, поред све нес таш ице у хран и, био још снаж ан јер се није пред авао
очајању и јер је убац ив ао у желуд ац све што се дал о прег рис ти и прог ут ат и.
Могао би Вештак а, да га затекне на спавању, узет и на руке и бац ит и низа стен у.
Могао се с њиме порват и и отп рве га оборит и. Олах је свога врш њак а због де
војке нап ао са леђа, под лачк и, али је Бук, мад а је пош ао за љубомором као за
трагом звери, био другог кова и кад је мрзео, није иза леђа напад ао.
Веш таково склон иш те шкољк и било је отворено. Бук је затек ао млад ић а
склупчаног пред улазом, леж ао је и јечао не отварајућ и очи. Бук га је могао но
гом, тако склупч аног и изнемоглог, отис нут и у понор. Али његов а мрж ња, до
малочас готова и на пос тупке који му нис у бил и својс твен и, сплас ну кад умет
ника нађе тако јадног. Само некол ико часака осет ио је ликовање, а тада га обу зе
ужас: пре некол ико дана онако пркосан, помало занет као Гава и Врач, млад ић
ће бит и мож да ускоро унет у пећ ин у из које нико не изл ази међу живе ловце,
али улази ноћу у њихове снове, страш нији него кад би опип љив изашао из пе
ћине где су га оставил и и зат ворил и изл аз каменом плочом. У Букове снове је
тако дуго дол азио његов умрл и брат, кога су у пећ ин и оставил и и говорио му:
– Нек а Бук дође да се рвемо!
А Бук је и кроз а сан знао да неће, да не сме поћ и за брат ом кој и га зов е.
Мож да ће и Вештак, кад а умре, дол азит и Бук у у снове и говорит и:
– Гавина сес тра Крех а рас те за Бук а.
И Бук га неће моћ и отерат и. И брата је пок ушавао да отера из снова, али је
он све чеш ће дол азио.
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Бук није могао одред ит и због чега је млад ић у тако јадном стању: нес таш и
ца у хран и је бил а вел ик а, али се још нико тога пута није разболео од глад и.
Беспомоћном деч ак у и болес ном уметн ик у притече у помоћ уметн иков а
сес тра у пратњи Травара: дош ла је и донел а у каменој здел иц и нацеђеног биљ
ног сок а. Око врата је имал а огрл иц у исту као Гава.
И Травар и сестра се обрадоваше Буковом прис уству. Травар објасни зашто
је млад ић болес тан:
– Млад и ловац је појео јут рос нек у отровн у биљк у.
Бук осети жаок у. Вештака већ зову млад им ловцем, а њем у, Бук у, још се нико
није тим именом обрат ио.
Травар, међут им, замол и:
– Нек а Бук помогне да прот ивот ровн и сок улијемо ловц у у грло.
Сес тра је благо под игла болес ников у глав у. Сузе су јој пад але на млад иће
во лице. Травар је цевк у, исечен у од меке барс ке биљке, нап ун ио соком увлаче
ћи га удис ањем ваздух а из ње и, веш то отворивш и болес никова уста, сас уо му
га у грло.
Већ пос ле мало времена болес ник је отворио очи, али још никога није по
знао. Травар му је још некол ико пута сас уо лековити сок у грло и полазећи рекао:
– Плодн ин син ће ускоро моћ и јес ти меса буде ли га. – Зат им је дод ао виде
ћи збуњена лица око себе: – Вештак ће ускоро оздравит и.
Остал и су само болес ников а сес тра и Бук. Она се нас меш и осмехом тако
сличн им братовом и рече:
– Вештак ће нан изат и Буковој сес три огрл иц у од шкољк и.
Мад а је из пећ ине био изашао са жељом да се уметн ик у догод и как во зло,
да му га он својом руком учин и, био је сад задовољан што ће млад ић оздрави
ти. Боље је да се бори са живим него са мрт вим. Живога још и може побед ит и и
истерат и из свога живота, а мрт вога, веровао је, не би ник ад истерао.
Док је стајао тако поред болес ног млад ића, некол ико луд их над а и планова
озарило је његову душ у. Род ил а се у њем у жеља да учин и нешто чиме би стек ао
признање свих у насељу, због чега би га сви запазил и и заволел и, и то да учин и
свој подвиг још док је уметн ик болес тан како га он не би претек ао.

Ирваси
На најис такн ут ијој избоч ин и стене према равн иц и страж арил а су дец а. Опет
већ дуго, у Бел им пећ инама ловц и нис у видел и мес а. Ват ре су узалуд гореле и
чек але да по жеравиц и падне крв и сало див љач и, од кога пламен као луд букне.
Из хладн их процеп а стен а жене су већ биле опет пов ад иле пос ледње зал ихе.
Био је крајњи час да нат рче однек уд коњи, да иск рс ну дивокозе на врх у как ва
крша, да зарич у и затопћу у даљин и ирвас и. Стареш ина насеља сазвао је, као и
увек у тим прил ик ама, збор и рек ао:
– Да пот раж имо друге шуме где још има богата лова.
Дочек ал а га је најп ре пренеражена тиш ина: над алеко у пећ ин и многе мај
ке су имале сах рањен у дец у, а у тамним зак уцима Бел их пећина оне су их рађале.
851

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

У сну су често виделе како њихове мртве девојчице, окићене богатим огрл ицама
и појасевима, устају и говоре им:
– Тајх а неће да остане сама. Нех а се боји мрак а.
Пос ле стравичне тиш ине зач ул и су се још стравичн ији јау ц и. Жене су уда
рале главом у зем љу, о камен, лом иле руке негодуј ућ и и прот ив саме пом ис ли
стареш ин ине да се стан иште нап ус ти. И како су оне биле те које живот проду
жуј у, које рађај у будуће ловце, муш киње је поп уш тало пред њиховом упорно
шћу и њиховом тугом. Будно су при том сви ослуш кив ал и шта мис ли Дојиљ а,
шта снује Врач. А Дојиља је проговорил а гордо и уверено:
– Првенац Дојиљин Гоул наћ и ће лова, ма га из чељус ти тиг ра отимал а.
Слик ар је као за себе мрм љао:
– Врач не може оставит и саме у пећ ин и своје ирвасе и мед веде.
– Нек а ловц и појачај у страже и извидн ице – зак ључ ио је Рвач, коме се та
кође није остав љао гроб сина пог ин улог у лову.
Дец а су помало губил а стрп љење страж арећ и. Веровал а су да само треба
изаћ и на обронке, а јелен и или говед а ће се указат и у равн иц и. Али ово је већ
чет врт и дан како узалуд страж аре, над равн ицом само узл ећу грабљив ице и
око реке лете вил ин и коњиц и. Зато су свак и час нап уштал а осмат рачн ице и лу
тал а по шум и трагајућ и за кореном или плодом који би се дао појес ти. Остал и
су крај реке на обронк у само Гав а и Бук. Вик а деч ак а се удаљ ав ал а, и шум а је
пос тајал а све тиша.
– Гава се не боји – рек ла је девојч ица и наједном устал а неч им изненађена.
У дол ин и под собом углед ал а је некол ико ирваса где дол азе на појило. Жи
вот иње су ишле касом да би што пре стигле до воде, једна друг у прес тиж ућ и.
Тако сабијена у гом илу, два ирваса су се суд арил а роговима и зап лел а их. Поче
ла су рик ат и зач уђ ен а и уплашен а, не мог ућ и јед ан од друг ог а да се одвоје.
Остал и су се помел и и ударил и у бекс тво. Све се то збило у трен у, али видећ и
да некол ико живот иња већ беж и, Гава се отргла од необична призора појури да
јави радосну вест. Међут им, Бук је пох итао низа стен у зграбивш и нек и кремен.
– Нек а Гава глед а! – добац ио је.
Она два ирв ас а су се див љачк и борил а, нит и су могла рогове да разм рс е,
нит и да поломе. Бук је већ био стрчао до обронк а високог једно два мет ра над
речном обалом, ист уреног као надс треш ниц а. Вич ан скак ању, скоч ио је с об
ронк а и, скач ућ и, ухват ио се о гран у која се наднос ил а над ирв ас е, а са ње је
скоч ио на леђа једн у од заробљен их живот иња чврс то је зграбивш и за рогове.
У див љем страх у ирвас је пок ушавао да га збац и, али зап летен роговима за дру
гога, није имао замах а, већ је само још страш није зарик ао. Гава је, пот рчавш и
најп ре прем а Пећ инам а да јави за ирв асе, и сам а сад зас тал а као зач арана по
смат рај ућ и приз ор. Зап аж ал а је свак у појед иност: и како је Бук изв ад ио де
сном руком камен, који је био заден уо за кож у око бед ара, ухват ивш и се левом
што је могао чврш ће за јед ан од главн их изд анак а на роговима живот иње којој
је скоч ио на сап и, и како је потом кременом стао ударат и најп ре најмањи изд а
нак рогова, другог ирваса нес рећно укљештеног у рогове свога саборца. Неко
лико пута ударен, рош чић се прелом и. Зат им она спази како Бук свом снагом
млад а, здрава створа гурн у нан иже глав у другог сапатн ик а и како га ослобод и
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стега, како се зат им у прав ом час у дочек а на ноге, јер ослобођене жив от ињ е
помамно појурише низ рек у.
Јун аш тво које је изв рш ио прич ин ило је Бук у исто онол ико задов ољс тва
кол ико Гав и прв и црт еж у пес ку. Није Бук овај подв иг учин ио из саж аљ ењ а
према живот ињама – он је морао негде да окуша свој у веш тин у и нагом ил ан у
снаг у, да пот рош и негде њихово изобиље. У тој пот реби и занос у заборавио је
како Пећ ин ам а прет и глад. Хтео је мож да и да пок уш а може ли једном тако
исто ускоч ит и на жељено ждребе које чезнуо да зароби. Мож да је и Гави хтео
пок азат и шта је све кад ар. Она је и бил а зад ив љена његовим подвигом: нијед ан
друг и дечак ни млад ић ни одрас тао човек не би то умел и учин ит и. Она својим
срцем уметн ик а и женс ког бић а схват и да Бук није само храбар него и необи
чан и добра срца и некорис тољубив. Он је лако могао кременом сек иром убит и
и једн у и друг у жив от ињу ударцем у чело, али њем у ни на ум није пало да то
учин и, ма да су то биле живот иње – њем у је важ но било само разм рс ит и рого
ве, полом ит и веш тим ударцем материју чврш ћу и од камена. Гава зат им схват и
да он не би убио ни ждребе кад би га се домогао. И не говорећ и ни реч и, нац рта
у пес ку коња с омчом, а не прободеног коп љем, како их њен отац црта. Теш ко је
било брзо нац ртат и коња, и он је збиља био невешто нац ртан – тек видело се да
о врат у има омч у. Бук а зап љус ну нек и топ ли тал ас, он осет и пот ребу да увек,
цела живота буде уз Гаву, која је мал и врач, али њем у нак лоњен и у чијим груд има
гори пламен, што је већ некол ико пута осет ио.
Међут им, са стене се спуштал а десет ина ловаца вич ућ и разјарено и маш у
ћи рук ама. Гава прва схват и кол ико су љут и и зашто су љут и: ирвас и тако ретко
прол азе њиховом дол ином, насеље нем а довољно мес а, а Бук, умес то да убије
живот иње које су му биле под руком, пуш та их живе. Далеко у дол ин и чул а се
још већа вик а, то су зацело друг и бил и пош ли у потеру за одбеглим ирвас има.
Замке и јаме су, истин а, давно биле свуд а дол ином пос тав љене и прик ривене
грањем и мож да ће лова и бит и, али је требало да Бук буде каж њен што је изне
верио насеље, што се играо, према њиховом миш љењу, умес то да брине чиме ће
се људ и на Пећ инама хран ит и.
Ловц и су већ прис тизал и; јед ан је ишао право на Бук а, спреман да се порве
и кос ти му полом и. У бес у нис у Гаву, која је стајал а нед алеко, ни примет ил и.
– Пус тио ирвасе! Два ирваса! – вик ал и су разбес нел и људ и.
Бук, умес то да неш то каже себи у одбран у, опруж и руке хоризонтално и
сави их у лакт у као кад дечац и хоће да измере имај у ли јаке миш иће. Био је то
знак да је схват ио опас ност и да је спреман да се бран и. Иза ловца који је ишао
на челу, готов пре да се рве него да туче дечака, долазил и су други са каменицама
и бат инама. Чин ило се да разјарене ловце нико неће моћ и умирит и. Некол ико
корак а иза њих, међут им, хитао је и Врач. Био је прис утан кад је најм лађи син
стареш ине насеља дот рчао и јавио како су ирвас и прош ли пољем и како су два,
зам рс ивш и рогове, заос тал а и како је Бук ускоч ио на једнога те их, разд војив
ши, пус тио оба низ дол ин у.
– Зашто син Рвача то тек сад јав ља?
– Бук је храбар – рек ао је дечак. – Таох вол и да пос мат ра храбре.
– Бук је обестан – рекао је Рвач и, ухват ив Таох а за кос у, грубо га одг урн уо.
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Буков подвиг Врач у се, као и Гави, свиђао и пох итао је за гом илом да се ста
ви у одб ран у деч ак а знај ућ и шта знач и бес изгладнел их лов ац а којим а плен
умакне, и то неч ијом кривицом. У час у кад је стареш ина стискао Бук у снаж ним
прстима зглобове на шакама као да ће их смрвит и, Врач стиже разјарене и рече:
– Нек а ловц и пус те Бук а!
Стареш ин а, мад а нерадо, олабави Буков е зглобов е чек ај ућ и шта ће даљ е
Врач рећ и или учин ит и. А он рече, веруј ућ и мање него они у оно што говори,
само да би спасао дечак а:
– Ирв ас и ће бит и улов љен и – и гов орећ и то, нац рт а у пес ку, као што је и
Гав а имал а обич ај, једн им потезом скоро, оно што је тол ико пут а урезив ао у
стен у: ирваса прободена коп љем.
Стареш ин а пус ти деч аков е шаке, ловц и се разм акоше пов еров авш и да је
слик ар цртежом већ бац ио враџбин у на живот иње и да ће збиља бит и улов ље
не. Да би људе још више умирио, мад а се Бук у дивио и мад а му га је било жао,
рече строго:
Бук неће од улов љен их ирваса добит и ни залогаја.
– Бук и не жел и њихов а мес а, – прих ват и дјеч ак прес уду одлучно, мад а и
туж но. Он је желео у том час у да његова два ирваса не буду улов љена, па ма шта
пос ле са њим било. Мад а прадечак, био је људс ко биће које осећа пријатељс тво
према онима којима учин и добро.

Гоњење ирваса
Ирваса није било у шумама око Бел их пећ ина. Понекад би их само пут наносио
кроз равн иц у. Дуж воде и око теснаца, којима су морал и проћ и да би наставил и
пут, замке су увек биле спремне; дубоке јаме покривене грањем. Чим би једно по
вен уло, стављало би се друго да би замка бил а што неп риметн ија. Када би срећа
донел а да ловц и примете див љач, они су је, ако је нис у коп љима и стрел ама мо
гли достићи, хајком натеривал и у те јаме и теснаце, где је лакше бивала уловљена.
На глас да су се ирвас и јавил и у равн иц и, Беле пећ ине су провреле. Деца су
се нач ичк ал а на обронке. И жене које су дец у дојиле изм илеле су са својом до
јенчад и из пећ ина и пош ле на обронке да погледом исп рате ловце, који су с ко
пљима, стрел ама и бацач има камена појурил и вич ућ и, псујућ и Бук а што је пу
стио плен кад а га је већ имао у рук ам а. Нис у бил и стигли ни да обаве обреде
који су се увек пред пол азак у лов обав љал и у Врачевој пећ ин и.
Дечац и су, са камен иц ама иза леђа скривен им, чек ал и у заседу Бук а, мад а
му је стареш ина био опростио. Предњач ил и су они који су бил и јавил и за ирва
се и чији је углед у насељу због тога порастао. Пре него што се Бук и попео на
зараван, камен ице су почеле прштат и одбијајућ и се о гребен куд а је требало да
наи ђе, као да су се бојал и да ће им неопажено промаћ и. Жене су то мирно гле
дал е. Печено мес о није давно мирис ал о на Бел им пећ ин ам а. Нов их кож а за
одело и пос теље није било. А свега тога би бил и опет задуго лишен и да друг и
нис у живот иње опазил и и поп равил и Буков у пог реш ку. Само се Дојиља побу
нил а прот ив нас иља које су деца прип рем ил а. Викн ул а је:
854

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Прадевојчица ________

– Неће ловц и на човек а свога племена нас ртат и као на тиг ра.
За њом је Плодна отел а камен из руке свога средњег ратоборног дечак а го
ворећ и:
– Пог ине ли Бук или остане без рук у, мање је јед ан будућ и ловац на Бел им
пећ инама.
Али се борбеност, освет ољубив ост, мрж ња, жељ а за ист иц ањ ем муш ког
подм латк а у насељу није дал а лако угас ит и реч има мајк и. Дечац и су се сак рил и
под аље да их оне не виде како држе иза леђа спремно камење.
Међ ут им, на зарав ан се попео Врач пре Бук а. Наш авш и поглед ом међ у
окуп љеним женама Букови мајк у, која је чупала косе бојећи се несреће, рекао је:
– Бук, син Хорле, нес мот рено је пус тио ирв ас е, али је сувише млад да то
плат и главом.
Кад се појавио кривац, Врач је заповедн ичк и погледао по дечац има и рекао:
– Нек а Бук узме коп ље и пође са ловц им а у хајк у. А за кривц а му је казна
већ изречена.
Сликара су и дечаци поштовал и. Нек и су од њих камење полако спустил и на
зем љу крај себе, док су га нек и бес но бацал и у понор или ударал и њиме о избо
чине обронк а.
Бук се придружио Гоулу, најстаријем сину Дојиљином, кога је нашао у часу кад
је полазио за ловцима. Млад ић је био наоружан коп љем, стрелом и млатил ицом.
– Гоул има коп ље које може заус тав ит и и разјарен у свињу – рече му Бук
придруж ивш и му се.
– Бук има снаге и смелос ти – одговори Гоул не заус тав љај ућ и се у трк у и
лице му осветле брз осмех.
– Гоул има још једно оружје сем коп ља и стреле. Гоул је мудар – примети Бук.
Гоул је већ знао да је Бук у дозвољено да пође са млађим хајк ач има и био за
довољ ан што се деч ак, чиј у је окретност и издрж љивост био зап азио, управо
њем у придруж ио. Гоул је имао нек и план у коме му Бук није могао сметат и, зато
га је и позвао осмехом да пође за њим.
Пробијал и су се кроз зам ршене мреже павит и, лом ил и и газил и грање, оба
плећата, брза, очиј у живих као у птице. Свак и час би се оклизнул и на влаж ној
маховини испод које је избијала вода. Бук одмах запази да су јед ино њих двојица
ишли тим путем, Бук у непознат им, док су остал и стрч ал и ка рец и и равн иц и
где су биле пос тав љене замке за живот иње.
– Зна ли Гоул пут? – упита нес покојно дечак.
– Гоул зна и више – Одговори тајанс твено млад ић. – Бук није крив – дод а
де зат им и опет се брзо осмехн у.
Гоул час ком зас таде и ослуш ну. У равн иц и, која се није видел а из чес тара
где су се они нал азил и, чул а се вик а лов ац а и зат им рик ањ е ирв ас а. Гоул сна
жно пов уче деч ак а дубље у чес ту ломећ и је као снаж на звер. Ту су се меш ал и
лек а, бук ва, чет инар, чије су суве иглице по тлу биле још клизавије него мало
час мах ов ин а. Гоул чучн у и склиз а се низ јез ич ак необ рас тао дрв ећ ем кој и
је вод ио нан иже. И Бук то исто учин и. По иглиц ама бора, чучећ и, клизало се
брже него што би се могло трчат и. Заустави их нова борова честа и зач у се негде
жубор воде.
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– Гоул је лук ав – рече зад ов ољно Дојиљ ин син и пођ е кроз чес тар прем а
жубору.
Пос ле некол ико час ак а Бук углед а дубоко под собом језеро, у сред ин и мо
дро, с крајева зеленк ас то и, најзад, уза сам у обалу мут ио је воду бел и муљ креч
њак а. Обронак на коме су стајал и спуш тао се према вод и оком ито, тако да јој
се могло прић и само мајм унски – рук ама и скоковима. Наспрамна пад ина бил а
је блаж а и завршавал а се јеловим проп ланком, готово равн им с површ ином је
зера. Дес но је обал а језера бил а обрас ла гус том воденом травом, трс ком и буј
ним шибљем. Отуд, из тог гус тиша, чуло је гргорење и жубор, и на ивиц и уз тај
гус тиш видело се како на том мес ту обалс ки извори убац уј у воду у језеро. Са
те исте стране некол ико глатк их, бел их јаруж иц а спуш тало се ка језеру. Крш
полом љеног грања које је вод а снос ил а с врх а био се заус тавио свуд око стабал а
дрвећ а у подножј у. У рук авц у изг убљеном у барс кој трави, некол ико корачаја
даљ е, плов ил е су жаб ок реч ине као лиш ће лок вањ а и свед оч ил е да вод а с те
стране није бил а дуго узнем иравана.
Са леве стране језеру се могло прић и кроз уске вратн ице двај у обронак а.
Оно је туд а отиц ало млазовим а зас ићен им кречњ аком, који су се зат им брзо
бис трил и губећ и се кроз камене вратн ице. Ту је обал а бил а угажена, видел и су
се трагови папак а и коп ита.
Јед ва је Бук стигао да тај зелен и план инс ки казан, који је пок ривал а вод а,
обу х ват и погледом, а кроз камен и тес нац су улетел а два ирвас а, па, не мог ућ и
ник уд а даље, загазил а у воду, а за њима су се указал а још два.
– Нек а Бук гађа првог! – заповед и Гоул, син Дојиљин.
Међу ирвас има Бук познаде и свога по полом љен им роговима, и хитн у ко
пље у једнога од друга два. Заглуш на језовита рика одјекн у у шумовитом казан у
и одби се у некол ико наврата о стење.
Са повољног полож аја, на коме су се нал азил и, искорис тивш и пометеност
живот ињ а преморен их од трч ањ а, Гоул и Бук зад адоше ране свакој од њих не
бирајућ и више у коју гађају и победонос но клич ућ и слетеше низ лит иц у, више
скач ућ и од дрвета до дрвета него трчећ и.
– Бук није крив! – понови Гоул сећ ај ућ и се како је и он једном, као деч ак,
затекао срндаће на истом језеру, али их није узнем ирио ни стрелом ни каменом,
нит и је икад то признао ловц има.
Бук је први пут учес твов ао у лов у и осећ ао се као и свако биће које први
пут убије. Наједном је у њем у понес тало снаге и сео је на вел ик округао камен
крај обале. Као да крв из њега отиче, осећао се мал аксал им. Избегавао је да по
глед а у очи ирвасе којима је ујут ру био разм рс ио рогове. Његов друг као да је
погађао шта га муч и и рече:
– Гоул је ранио ирвасе полом љених рогова. Гоул ће Бук у подарити те рогове.
Тог час а су и друг и ловц и бан ул и на вратн ице каз ан а уз хајк ачке повике,
наоруж ан и. Углед авш и Гоул а и Бук а поред побијен их живот иња, од чуд а су се
скамен ил и. Како су се млад ић и наш ли пре друг их ловаца на појилу? Је ли Врач
помогао неком враџбином своме штићен ик у?
Подл и, глават и Ген, нал ик на људе који су живел и на зем љи пре ловаца, не
зграпан и особито лук ав, први прек иде ћутање:
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– Бук није смео учес твоват и у лову на ирвасе!
Али га је стас ит и, дугол ик и Дојиљин син презриво пресек ао:
– Не може Бук бит и крив и што је пустио ирвасе и што их је зат им устрел ио.
– Бук неће јес ти печенога меса ових ирваса – исп реч ио се опет глават и Ген.
Гоул спус ти рук у на Буково раме и рече:
– Бук неће, по прес уд и Врачевој јес ти меса живот иња које је уловио, али ће
добит и њихове рогове.
– Може имат и само оне које је полом ио – доби Ген појачање у још једном
ловц у.
Гоулове очи севн уше тако јас ним подругљивим пламеном као да је имао за
собом хиљаду пред ак а хомосап иенса и он одврат и ловц у:
– Те ће полом љене и добит и зато што их је полом ио.
– Заш то нис те ишли заједно са друг им хајк ач има? – мум лао је и даље гла
ват и Ген.
– Вешти ловци не иду у гомил и – добаци му нехајно најстарији син Дојиљин.
Напос летк у је радост због добра лова прек ин ул а рас пру, погас ил а завист, а
злу вољу прет ворил а у бриг у како да се лов пренесе до Пећ ина, које су биле да
леко од језера. Како су живот иње биле вел ике, а већ се спуштал а ноћ, одређена
је страж а преко ноћ и па да се сут рад ан с првим зрац има сунц а месо почне че
реч ит и и пренос ит и у насеље.

Још јед ан Буков грех
Сут рад ан је чак до реке мирис ало печено месо. Бук је зам иш љао како неко ко
мад е бац а прав о на жар, а неко набад а на шиљков е и принос и пламен у. Спу
стио се био на рек у већ кад се месо почело дел ит и како му се не би рек ло да га и
он очек ује. Не мог ућ и глад ан поднос ит и тај мирис, који му је изазивао вољу за
јелом, Бук се упутио даље према језеру, и то је пок ушао да иде истим путем којим
је ишао са Гоулом. Црева су му крчал а и јед ва се пробијао кроз шип раге и пуза
вице. Жубор воде га је изненад а обавес тио да иде добрим путем: нал азио се на
највишој тачк и оком ите стене зеленог казана. Језеро је ускоро пред њим забли
стало и зас леп ило му очи. Доле у равном јеловом проп ланк у видел а се крв на
месту где су ирвасе черечил и. Привучена мирисом крви, два гаврана су круж ила
изнад језера.
Мож да је нек и ком ад мес а при черечењу заборав љен, пом ис лио је гладн и
дечак. Он је знао шта је заповест и Врачева и стареш ине насеља, али је пре био
склон да утол и глад и прот ив заповес ти него да се пред аје час тољубљу. Веш то
је, као и прош лога дана, сишао на језеро. На мес ту черечења стајало је некол и
ко заборав љен их алатк и, али ниједнога ком ад а мес а, ничега што би човек, ма
како био глад ан, могао јес ти. У очајању Бук се бац и каменом у бокор крупног
лиш ћа које је рас ло са стране где је вод а утицал а у језеро. Крупно крто лиш ће
се пок ид а и указа се међу стабљик ама барс ке биљке комад мес а, вел ик кол ико
овећ и облут ак. Бук зграб и неоч ек ив ан и плен, најд раг оц ен иј и кој и је икад
имао, и без двоу м љењ а пот рч а узб рд о прид рж ав ај ућ и се за стаб ла дрв ећ а.
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Иглице су се под ногама рон иле, Бук је пос ртао, али је грабио нап ред, што даље
од језера, што даље од мес та где се огреш ио о заповест стареш ине.
Бук је познав ао веш тин у добијањ а ват ре трењ ем два сув а дрв ет а једно о
друго. Запал иће ват ру под надс треш ницом как ве стене, далеко од Бел их пећ и
на. Зар није он ран ио два ирв ас а? Зар добри Гоул, син Дојиљин, није рек ао да
Бук није крив? Заус тавио се тек кад му се учин ило да је далеко и од језера и од
насеља, на мес ту пуном тан уш ног сувог грања и сувог лиш ћа. Дао се одмах на
трење два дрвета. Био је то посао теж и него спус тит и се с оком ите стене у под
ножје, теж и нег о попет и се под врх Лед еног гуш тера, теж и нег о разм рс ит и
рогове ирвас а крњећ и их кременом сек иром. Али Бук је тро и тро. Дрво је по
стајало врело као да је леж ало на под невном сунц у. Снаж ни дечак почео је су
стајат и. Пожелео је да наи ђе Гоул да наизменце тру. Да наи ђе Гава, снаж нија од
свакога дечак а. Али и ту радост што је неочек ивано добио плен и тај напор да
створи огањ ни из чега, и тај нем ир и питање ко је сак рио месо у бокору лиш ћа,
морао је поднет и сам. Мож да је замк а. Мож да су хтел и да га иск ушај у хоће ли
се покорит и заповес ти. Али људс ко око га, ни пријатељс ко, ни неп ријатељс ко
није вид ело кад је плен уграбио. Не би га брже ни јас треб однео под облаке.
Само ко зна, мож да је неко ипак чучао сак ривен у жбун у и пошао изд алек а за
њим? Мож да ће му сваког а час а бан ут и иза леђ а? Очекн уо је стрепећ и неко
време, и онда је наставио трт и дрво. Пало му је на ум да је мож да подл и Ген месо
био сак рио за себе, поред онога што ће му, као и свакоме у насељу, прип ас ти.
Мож да Олах. На ту пом ис ао победонос на радост обу јм и Бук а. Ген у и Олах у
нап акос тит и, било је слађе него убит и звер. А мож да је Гоул, најс тарији син
Дојиљин, сак рио месо крај језера, убеђен да ће Бук, глад ан и увређен, доћ и на
језеро управо кад се горе, на Бел им пећ инама, месо буде пек ло.
Бук је чучао под каменом надс треш ницом, где је нагом ил ао сухог лиш ћа,
грањ а, иверја. Кол ико је био јак, тол ико је био и брз и сабран. Прв у слабачк у
варн иц у нах ран ио је сувим лис том, једн им, друг им, целом прег рш ти. Лак по
ветарац му је у пос лу помогао. Ни прег ршт биран их шкољк и, које је почео ску
пљат и за Гав ин у огрл иц у отк ако јој је Веш так пок лон ио једн у, није му у том
час у бил а драгоцена као та гом ил а жара у пазух у стене.
Кремен им сеч ивом, које је увек нос ио уза се, исек ао је месо на мању парчад
и једно бац ио на ват ру. Мирис на жару печенога мес а, који је хиљад ама год ина
био јед ан од најјач их изазивача човекове воље за јело, запахн уо га је свом сла
шћу и сил ином меш ај ућ и се са мирис ом чет ин ара и сувога лиш ћа. Није саче
као да се доп еч е, већ га је још полук рв ав о иск ид ао и у час у сам лео вучј им
оштрим зубим а. Пос ле првог ком ад а заус тавио се. У овом створењу из првих
времен а, једном од првих раз умн их људ и, зач удо је пос тојало већ и зрнце му
дрос ти. Одлуч ио се да све не поједе одм ах, више из свес ти да неће свак и дан
бит и добра лова него зато што је знао да се може умрет и ако се глад ан преједе.
Ловц и су знал и неке, ма и оскудне, нач ине да мес о дуг о одрже у свежем
стању. Бук пронађе мес то у стен и где је струјао ваздух, а сунце није доп ирало и
остави половин у нађене хране. При повратк у је кременим сечивом засецао кору
дрвећ а да би могао лако наћ и пут до драгоценог скровиш та. Кад је био близ у
Пећ ина, Бук опет сиђе на рек у и са ње се уобичајеном стазом врат и у насеље.
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Стареш ина насеља, спазивш и дечак а, обори поглед: ситом и у освет и задо
вољеном, учин и му се казна кој у је Врач изрек ао дечак у да га спасе још горе, и
на кој у је и он, стареш ина, прис тао, превел ик а. Ако би Бук у Дојиља, или Ојх а,
или Плодна, дале кришом комад ић, стареш ина би се учин ио да не вид и.
Лук авом Гем у се Буково лице не пок аза онол ико јадно кол ико је очек ивао.
У прис ус тву стареш ине, у прис ус тву Дојиље и Гоул а, пром ум ла подозриво:
– Бук глед а као лав који се враћа са гозбе.
А Гоул мирно рече:
– Бук је јуче ран ио два ирваса. – При том поглед а заверен ичк и у Бук а.
Али Бук није ник ад а сазнао ко је био сак рио месо у лиш ће крај језера.

Син Лед еног гуштера
Бук је и даље зам иш љао как вим би се још подвигом могао истаћ и кол ико Ве
штак својом уметнош ћу. Час је одлуч ио да Гави нач ин и појас од плоч иц а које
би издељао од дрвета, час је сањао да у руц и нађе как ав крупан румен камен па
да га обрад и тако да га она могне нос ит и у кос и. Глед ао је он понек ад, док су
обојица бил и млађи, како Веш так буш и предмете за нис ке и појасе које прави,
како прет раж ује рек у, свој у главн у ризниц у. Једног јут ра је Бук устао док још
нико није био изм ил ео испод камен их надс треш ниц а. Јурн уо је прем а рец и.
Потоц и су свакога јут ра у њу нанос ил и ново камење, а у језеру под Леден им гу
штером, одак ле је рек а пол азил а на свој дуг и пут, такође се сваког дана могао
наћ и нов белутак необичне лепоте.
Равн иц а је бил а још под маглом, тим необичн им бићем које је спав ало по
јаругама и није знало да говори ни кол ико трав а, а могло да се креће, да мењ а
обл ике, да руке у беск рај издуж ује. Брат огњ а тек се био пробуд ио и помол ио
из своје пећ ине. Дозвол ио је Бук у да га само некол ико трен утака гледа. То задо
вољс тво да га мог у глед ат и а да им очи не засене Брат огња је пруж ао ловц има
јед ино у зору, кад изл ази из пећ ине, и они који су волел и с њим да се спријате
ље и да разговарају дизал и су се рано и окретал и лице према план инс кој гред и
која је зат варал а равн иц у исп ред Пећ ине.
– Брат огња је још ненаоружан – говорил и су му нет ремице га посмат рајући.
Или би му рек ли:
– Брат огња је јут рос благ као његов Мрт ви брат.
Кад би се огњен и нем и саговорн ик попео два коп ља уз небо и кад више није
дозвољавао да га пос мат рају, гунђал и су:
– Брат огња се оруж а стрел ама!
И Бук је небес ког раноран иоц а пос мат рао док му он није, бранећ и се од
људс ких поглед а, бац ио стреле у зен ице, а тад а је, прик лоп ивш и капке некол и
ко час ак а, повад ио светлос но трње из очиј у и стуш тио се низа стен у. Скач ућ и
с обронк а на обронак, руш ио је под собом камење, хватао се о жбуње израс ло
по пукот инама камена и одбац ивао по три мет ра нап ред. Кретање му је прија
ло како може само некоме пуном снаг е а у исто време нем ирном. Скоч ивш и
с пос ледњег обронк а на обалс ки пес ак поп лаш и жабе, гуш тере и речне птице.
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Чу се бућк ање скривен их водоземац а, шум обалс ког жбуња и трс ке. Некол ико
бел их птичјих крил а се под иже у зрак, некол ико црвен их и црн их кљунов а се
назре у трс ци.
Бук, као увек ујут ру, подс коч и некол ико пута, трудећ и се да дох ват и гране
дрвета под којим је стајао. Као пас пуштен с ланца опт рча целу речн у обалу под
стенама. И не знајућ и да су те телес не вежбе човек у пот ребне, правио их је јер
су му год иле.
Већ потп ун о рас ањ ен узе преб ир ат и шљун ак. Њег а је нар оч ит о мног о
било по плитк им рук авц им а. Чин ило се да речно корито цвета камен им цве
ћем. Бук је као свак ко се од дет ињства учи да стреља имао изоштрен вид и лако
је прон ашао изобилно ситног округлас тог камењ а проз рачног, црвеног и мо
дрог, жућк ас тог. Некол ико пута је ишао узводу до под слап Леденог гуш тера и
низводу до рад ион ице Плодн иног сина. Њега тамо још није било и Бук зак ључ и
да његов супарн ик још болује, што га обрадова.
Међ ут им Бук а је већ на поч етк у чек ал о разо ч ар ењ е: шар ен и, блис тав и
шљунак који се у вод и прел ивао као драго камење, чим би се на обал и осуш ио,
губио је и бој у и сјај. Свега некол ико белут ак а ситн их као птичја јаја било је
прив лачно као и док га је глед ао у вод и. Он их пок уп и и стави у удубљење јед
ног вел иког камена, а остало које је с тол ико усх ићења скуп љао побаца у воду.
И пос ледњи пут дечак пок уша. Било је остало још само једно место неисп и
тано: део језерца који се назирао иза слапа. Бук смело прође кроз заглуш ни шум
и пен у у воден и предео што је мировао. Јед ан поп речн и гребен одвајао је овај
мирн и зак утак језерца од другог уск ључалог дел а у који се рушио слап. Стена са
које је слап пад ао бил а је подл ок ан а. Бук слободно заг аз и у мирн у, тамноз е
лен у воду чак под тај стеновит и свод, и заг раби прег ршт шљунк а. Био је и он
сас вим сличан ономе што га је рек а нос ил а: светао и шарен кад га извад иш из
воде, а чим се осуши нал ик на обични шљунак око пећина. Бук га је ипак износио
и остав љао на обал и и поново зал азио иза водене завесе да копа по дну језерца.
Наједном у прег рш ти шљунк а, који је био заг рабио испод саме излок ане
стене, Бук опази малог непом ичног гуш тера. Хтео га је бац ит и, али убрзо при
мет и да у руц и држ и прави правц ат и камен у обл ик у гуш терк а. Као гуш тери
који су се око пећ ина сунчал и, имао је и овај два пара ног у, исте шаре по леђима,
исти реп, тол ико шиљат да би га могао уден ут и у иглу за шивење кож а. Прс ти
са предњих ног у бил и су му полом љен и, док су се задњи одрж ал и. Са сујевер
ним страхом Бук га је држ ао на длан у, не знај ућ и је ли добар или рђав знак то
што му је гуш терак пао шак а. Камено створењце довео је одмах у вез у са Леде
ним гуш тером. По Буковом миш љењу оно је морало бит и у већем сродс тву са
својим леден им сабратом него гуштери који као муње свак и час прелећу преко
камења: исто је тако тајанс твен, непом ичан и леден.
Гава је више пута цртал а гуш тера. Мож да је тако бац ил а чин и на овога не
срећника и прет ворила га у камен. Мож да ће му камени гуштерак донети среће.
Нау м и најп ре да га стави као копч у на Гавин појас, који је намеравао да јој на
чин и од дрвен их плоч ица. Међут им, пењућ и се уза стен у, одбац и ту намеру по
мис лив да ће код стареш ине и Врача и остал их старијих ловаца стећ и углед ако
им под ари каменог гуштерк а. Тиме ће их задуж ит и више него доневш и из лова
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дивокоз у, и стареш ина ће мож да дос уд ит и Гав у пре њем у, Бук у, него Веш так у.
С времена на време заус тав љао се на камен им праговима којима се пео и при
слањао уз ухо свој драгоцен и камен и плен да чује није ли мож да почео дисат и.
Окамењ ен и нес рећн ик га је глед ао упорно камен им ситн им очим а, потп уно
миран, не диш ућ и. Ни трага у њем у од познате плаш љивос ти гуш тера нас та
њен их по пукот инама стена. Исти његов моћн и леден и рођак.
На пос ледњој заравн и Бук затече стареш ин у и Врача. Лепо су изглед ал а та
два прачовек а, већ оплемењена душом која се у њима буд ил а: сунце им је било
опал ило кож у по плећ има и изазвало румен на исп упчен им јагод ицама. Гус та
црна кос а и брад а прел ивале су се на сунц у. Бук стаде пред њих с камен им гу
штерком на длан у и рече:
– Бук га је уловио у пећ ин и иза слапа.
Оба човек а у чуду поглед аше окамењеног гмиз авц а. Мож да је камен и гу
штер ак син Лед еног чуд ов иш та? Мож да ће ловц и сад моћ и уцењ ив ат и свог
Леденог сусед а на план ин и?
– Бук је донео плен већ и од пећ инс ког мед вед а! – пок аза стареш ина задо
вољс тво, али се још не таче каменог створења у дечаковој руц и.
Али Врач, који је и сам веровао да има моћ над свима створовима у планини,
узе гуш терк а с Буковог длана и као да се тек тад увери да је то створење непо
кретно, да не дише, да не вид и, рече:
– Неке чин и моћн ије од Врачевих скамен иле су га.
Бук брзо прих ват и:
– Врачева кћи Гава урезал а је гуштера у једној пећ ин и.
– Нек а рук а моћн ија од руке Врачеве кћери бац ил а је чин и на рођак а Леде
ног гуштера.
За трен ока окуп ил и су се и друг и ловц и око необичне окаменот ине, кој у
је Врач држао на длан у. У Бука су почел и гледат и као у как вог врача: око њега се
зат варао круг, али се дечак у нико није близ у прим ицао. Ловц и и нају важен ије
мајке изд војил и су се да се договоре где ће ставит и нађеног гуш терк а. Нек и су
се и бојал и што је необичн и гмизавац извађен из пећ ине испод Леденог гуште
ра и предлож ил и:
– Нек а га Бук врат и под стен у!
– Нек а га Бук нос и на план ин у и стави крај главе Леденом гуштеру – пред
лож ил и су друг и.
– Бук је украо Леденом гуштеру сина. Бука ће Леден и гуштер казнит и – го
ворил и су трећ и.
Врач их је умирио реч има у које је и сам био убеђен:
– Леден и гуштер нам је пос лао по Бук у сина да нас штит и.
Стареш ина му се придруж ио:
– Нек а камен и гуштер борави у Врачевој пећ ин и.
– Привлач иће говед а и ирвасе на појило.
То је свима ловц има нек ако било најјас није: Леден и гуштер даје рек у, а ње
гов необични камени син привлачи жедне животиње и звери на воду. Старешина
зак ључ и разговор са Буком реч има:
– Бук је иск уп ио грех.
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Ловц и су смес тил и зат им сина Леденога гуштера на малу камен у избоч ин у
у стен и слик ареве галерије, сличн у пол ич иц и: како би и он с Врачем наговарао
срећу да се ловц има нас мије кад за дан-два почн у обредне игре.
Бук у се чин ило у том час у да је из свих борби које је икад с киме вод ио изи
шао победн иком. Да је смрв ио Лаох а и Ген а, да је стао на пут Веш так у, да је
устрел ио љубомор у, ту страш ну нем ан која му се усел ил а у срце отк ад је Ве
штак Гави пок лон ио огрл иц у, не би му слађе било. Стареш ина и Врач су му сада
нак лоњен и, треба само да нач ин и појас који ће се Прадевојч иц и свидет и.
У добром расположењу пошао је у шум у. Није имао времена да се нау ж ива
славе кој у је ујут ру стек ао, нит и му је она бил а тако важ на као Гавина нак ло
ност. Још из времена кад је с ловц има учио да гађа у мет у, знао је да је липово
дрво меко и веровао да ће из њега лако камен им резачем нач ин ит и Гави нак ит
који је нау м ио. Упут ио се право лип и у чију кору је Прадевојч ица нед авно бил а
урезал а гладног Мрт вог брата.
– Нек а га Гава нас лик а ситог – рек ао јој је тад а.
– Гава вол и гладног Мрт вог брата.
– Ако га нас лик а ситог, он ће наћ и одмах шта да једе.
– Али је Гава бил а слик арева кћи и сама рођена да буде слик ар и уочил а је
да се Мрт ви брат само у одређено време заок ругли и зар умен и. Рек ла је зато
дет ињс ки важ но:
– Мрт ви брат без ичије помоћ и нал ази хран у.
– Зна ли Гава где је нал ази?
– Кад ловц и пос пе он једе жеравиц у с њихових огњишта.
– Брат огња хран и Мрт вог брата – усп рот ивио се Бук.
Али Прадевојч ица није дел ил а миш љење Буково и остал их ловаца. Она је
јед ина у насељу веровал а да се месец хран и жиш кама с огњиш та. Кад га углед а
како завирује у пећ ин у, чин и јој се да ноћн и путн ик вреба час кад ће ловц и по
спат и па да им украде коју жиш ку, и зато склоп и очи да га не би ометал а у томе.
Бук одлуч и да појас прави управо од те липе, под којом су се тол ико пута
преп ирал и чиме се Мрт ви брат хран и.

Пож ар у шуми
Сут рад ан су млад и ловц и пош ли у шум у да прос лаве Буков успех такм ичећ и се
у муш ким играм а. Пош ли су без оружја, заден ув јед ино за кож у огрн ут у око
бед ара кремен а сеч ив а, од којих се нис у ник ад а рас тајал и. Преп лан ул а прс а
злат ило им је сунце и лиш ће их је час боцк ало час миловало док су се пробија
ли кроз честе. Идући шумом, млад ићи су се, затворивши очи, обично такмичил и
у погађању дрвећа поред кога прол азе. Чулом мириса бил и су у стању да одреде
не само иду ли кроз јелов у или боров у чес ту, него и где је која птица гнездо са
вил а. Њима су другач ије мирисал а гнезда певица, а другач ије грабљивица.
И сад су, наи шавш и на чет инарс ку шум у, жмурећ и почел и погађат и про
бијај у ли се кроз боров у или јелов у чес ту. И мад а нис у смел и гране које су их
дод иривале опипат и, и мад а је било теш ко одмах одред ит и да ли су иглице које
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их боду кратке или дугачке, да ли рас ту у ћубама или су нан изане на гран у као
стоногине ноге, у час у су сви погод ил и да су заш ли међу бод љикаве борове ћубе.
Уто је најм лађи Гоулов брат викн уо:
– У близин и је јас требово гнездо!
Млад ић и су се раст рчал и по шум и. Сад су сви осећал и мирис гнезда, али
му нис у могли ући у траг. Напос летк у су отк рил и на високој стен и, која се ди
зал а украј неке вртаче, гнездо орл а. Та мал а омаш ка у погађању бил а је Гоуло
вом брат у опроштена.
Задовољн и овим успес има, ишли су једно време отворен их очиј у, па су их
изнен ад а, на Гоулов у заповест, сви поново зат ворил и и пош ли нас умце даље.
Пос ле мало времен а лиш ће се проред ило и само их се олако тиц ало. Чин ило
им се да око њих оби г равај у лепт ири. Теш ко је било разл иковат и лист брезин
од јас ик иног и погод ит и иду ли кроз јас ике или кроз брезе. Млађи су бил и у
иск ушењу да кришом баце поглед око себе, али Гоул, као да је знао шта намера
вају, опом ињао је:
– Нек а ловц и иду жмурећ и!
Било је лис това које они нис у познавал и ни глед ај ућ и – у том изобиљу ра
стињ а ник ад нис у могли рећ и да га све познај у. Кол ико само врс та реп уш ине
меке као крзно, кол ико оструге које ни Травар није разл иковао, кол ико разно
лик их маховина, лишаја, трава, кол ико шибља чије цветове нис у распознавал и,
па није чудо што је Бук, који се први усуд ио да каже како прол азе мимо брезе,
пог реш ио и што је морао, по закон им а игре, отрпет и да га брезовом гранч и
цом ишибају.
Кад су наиш ли на влаж ну маховин у, знал и су да ће ту у близини бити оброн
ци. Мад а су им, веч ито бос и, табан и бил и огрубел и, ипак су, без по муке сви
погод ил и и жмурећ и по как вој ступају: да ли по оној повисокој, где се разл ик ују
стабаоца, или по нис кој, мекој на којој се теш ко распознаје од чега је изат кана.
Како су већ бил и зас ићен и погађања крен у да дозивај у своје невид љиве непо
знате врш њаке из неког другог насељ а. Заус тавил и су се крај обронк а до кога
су ређе дол азил и: под њима се указао жућк ас то-бел каменолом, пун белог коц
кас тог камењ а, пун бел ич ас тог пес ка и праш ине. У том каменол ом у јед ин и
радн ик био је Многорук и. Он је изваљивао камење, кот рљао га, цепао; ситн ио
га је играј ућ и по њем у као по гувн у. Бел ин а каменолом а зас леп ил а им је очи.
У почетк у нис у спазил и нигде ниједне тамне тачке у целом том огромном бе
личас том котлу под собом. А тад а наједном углед аше у самоме дну крај вел иког
коцк ас тог камена људс ку непознат у прил ик у: куп ил а је прег рш тима белу пра
шин у око камена. Глед ал и су некол ико час ак а и чуд ил и се како се човек могао
доле створит и. Да се с обронк а спуштао, камен и песак би га зат рпал и. А нигде
се није видел а пећ ина из које је могао изаћ и. Оно људс ко биће доле трен утно
се исп равило. Било је високо и снаж но, држ ало је лопт у беле зем ље у рук ама и
изг убило се за вел ик им каменом. Ловци су почекал и да се опет појави, али човек
као да је био у зем љу потп уно. Бук, који је имао најјач и глас, позвао је. Даљина
му се вишес труко одазвал а, али је човек у понору ћутао. Сад су сва седморица
звал а и сва седмориц а очарано ослуш нул а одјек. Већ у самом дет ињс тву чове
кове душе живел а је жеђ за даљином, пот реба да се одгонетне тајна.
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– Јед ино се човек из понора не одазива – примет ио је Гоул.
– Не одазива – разочарано су поновил и и остал и.
– Нек а се скривен и јави! – нес трп љиво је ипак позвао најм лађи међу њима.
Скривен и као да се сад одазвао, али се није појавио ни иза камена, нит и на
којој од коса са које су одјец и дол азил и.
– Непознат и као опрезна звер заварава траг.
Глед ал и су у понор, глед ал и у даљин и и чек ал и поново. Шумс ка тиш ина се
чин ил а још дубља кад се одјец и умире.
– Непознат и је зацело ловац са Гол их брд а – примет ио је неко.
Како им се странац није хтео пок азат и, врат ил и су се у шум у убрзо забора
вив загонетн у прил ик у из понора. Имал и су снаге у изобиљу и требало је да је
ист роше. Скоро без договора почел и су се борит и подраж авајућ и борбу звери
и живот иња. Најп ре су се сукобил и као јелен и, борећ и се редом два по два док
су остал и бил и навијач и. Раш ирен и прс ти снаж них шак а бил и су им рогови.
Они су их укрштал и, суд арајућ и се чел има и прс има.
Пос ле тога су се Бук и Гоулова браћа играл а паса и вукова. Кид исал и су је
дан другоме на грло, реж ал и, обарал и прот ивн ик а на зем љу, и он се као сав ла
дан вук борио полеђуш ке, диж ућ и и руке и ноге увис и уједајућ и саборца. Зат им
су се сва трој иц а пов ез ив ал а рук ам а, и оби г рав ал а око как вог пањ а, кој и је
предс тав љао опкољ еног, на смрт осуђеног неп ријат ељ а. На крај у су урл ал и,
као што чине у очајању вуц и и пси, те се чин ило да збиља звери завијају.
Пос ле овога су заповед ил и Скак ач у да се усп уже уз дрво. Јед ва су остал и
могли и саглед ат и кад се нашао чак у пос ледњим рач вама, одак ле је, скоч ивш и,
пао на руке својих другова.
Зат им је Гоул проглашен за ловца мед вед а. Он се осврн уо око себе неће ли
негде у близин и наћ и камен који треба да бац и у прв у вртач у на тобож њег ме
двед а. Камен је морао бит и теж ак као камење у борби са тим снаж ним звери
ма. Млад ић је уживао у прил иц и да пок аже снаг у и изв ук ао је вел ик и облутак
испод јеле. Дигавш и га зат им изнад главе, бац ио га је у оближ њу јам у.
– Дојиљин син је снаж ан као мед вед – одал и су му признање.
Сад а су дечк а прозваног Трк ачем позвал и да буде гоњен и јелен. Он је свој
над имак био зас луж ио још у првом дет ињс тву кад а га је јурило рази г рано гове
че и умак ао му. Било је то ујут ро, кад а дец а из насеља сил азе на рек у. Дечак је
диз ао крај њен их рук ав ац а бедеме од шљунк а, збирао га зат им у купе вел ике
као шумс ки мравињац и. Игру му је прек ин ул а рик а. Из даљине, преко равн и
це, ближ ио му се бик снаж них прс а и главе пог нуте скоро до зем ље као да је
био спреман да га дигне на рогове. Дечак је нагао у бекс тво. Јед ан део равн ице
куд а је крен уо био је без рас тиња. Хитао је да се докопа ритова и шевара. Како
је трчао најп ре по шљунковитом плић ак у, вод а је око њега пљус кал а, скак ал и
поп лашен и водоземц и. С обронк а су два дечак а вик ал а:
– Нек а Трк ач зађе у чес ту!
Дечак од страх а није био примет ио да је близу чес те која се пење уза стен у.
Прик уп ио је пос ледњу снаг у и као вихор ујурио међу младо дрвеће. Бик се ту
морао заус тавит и, и због узбрд ице и због гус те шуме, кроз кој у се није могао
пробијат и лако као дечак.
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Још зад их ан од бекс тва, дот рчао је он пред стареш ин у пећ ине и јавио да је
говече у равн иц и не рек авш и как ав му је страх оно зад ало, те је стареш ина по
вер ов ао да је деч ак јурио само из жељ е да донес е доб ру вест. Стар еш ин а је
утврд ио над имак који су му дал и пос мат рач и његовог бекс тва:
– Син Нејл ин је добар трк ач – рек ао је.
Њих некол иц ина сад су га хватал а, али им је он тако узм ицао да су почел и
пос ртат и. Градећ и, као пчеле у лет у, осмице између стабал а, успео је, не само
брзином него буднош ћу, да, пре него што се и он над ао, гон иоц и пович у:
– Нек а Трк ач пус ти да га ухват имо. Побед ио је!
У близини се чуо детлић. Он се као и увек по некол ико часака одмарао изме
ђу једне и друге навале, па се чин ило да се у пос лу заус тав ља да би млад иће по
смат рао. Трк ач је ловце био одвео далеко у план ин у, али се чин ило да и запо
слена птица иде за њима. Пос ле мало и она је заос тал а, и наш ли су се потп уно
сам и на проп ланк у пуном букових сметова: ни детла, ни лепт ира, ни веверице,
ни зелене жабе у трави. Све игре су већ бил и исп робал и: вик ал и, трчал и, рвал и
се, пел и уз дрво. Било је још остало да се такм иче ко ће пре изазват и ват ру тре
њем дрвета о дрво. Сви су бил и снаж ни и вичн и томе пос лу. Али пре него што
су такм ичење почел и, добро су исп итал и не чује ли се негде Многорук и. Јед ан
се попео на највише дрво и поглед ао њиш у ли се врхови дрвећа. Друг и се пру
ћио по зем љи, нас лон ио ухо на тло и ослуш кивао чује ли се как ав сумњив шум.
Трећ и се спустио у јаруг у и ослуш нуо воду. Учин ило им се да Многоруког нема
ни од корова: мож да им се и зато тако учин ило што су желел и да га нема у бли
зин и. Рад и веће предос трож нос ти Вештак је ипак заповед ио:
– Нек а ловц и тру на трави.
– Смет се брзо пал и – саглас ио се Бук.
Наједном су сви заћутал и. Сву паж њу су усредс ред ил и на дрвца која су се у
њиховим рукама глож ил а, рвал а, постајал а топ ла као живи створови. Млад ић и
ма се чинило да кроз дрво у коме су изазвал и огањ почиње крв да струји, и срце да
куца. Оно је бридело у њиховим рукама, почињало да их најпре греје, а онда жеже.
– Нек а ловц и зак лањају шаком и прс има варн ице од Многоруког! – опоме
нуо је поново неко.
На проп ланк у се чуло само ужурбано дубоко дисање запос лен их такм ича
ра. Уто се Гоулу учин и да син у варн ица. Млад ић уплашено поглед а за њом, али
се она одмах угас и као свитац.
Сунце је било изнад главе ловац а. Сенке су придремале и легле уза стабла
да се одморе. Птице се нис у чуле. Само ловц има није било до одмора. Нит и се
ват ра јав љал а, нит и се њим а од такм ичењ а одус тајало. У шум и је нас тал а тре
нутно још већа тиш ина.
– Гоул се боји грана које се не њиш у – рек ао је он нес покојно.
– Негде чуч и Многорук и – дод ао је Бук. – Птице које много ствари сазнају
пре људ и ускомешале су се.
И опет су трл и, трл и. Зам ирисал а је снаж но бујад, буков лист, зем ља и дно
јаруге. У план ин и се бура спремал а. Гоулу се опет учин и да варн ица као свитац
негде син у и угас и се, те рече заповедн ичк и:
– Нек а ловц и прес тан у трт и!
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Остал и су га незадовољно поглед ал и: зар сад одус тат и од такм ичења кад се
ближе циљу? Без обзира и на његов личн и углед, и на то да је већ произведен за
ловца, Гоул је био син једне од мајк и које су уживале највише угледа, које су пле
ме ловаца продуж иле, те они, мад а преко воље, пос лушаше, позабад аше у зем љу
или у песак већ оживел а дрвца, врел а као њихове шаке, дрвца која су бил а усли
шила молбу ловаца да пусте ват ру запретан у у свом бићу, да је за часак ослободе.
Међут им, Многорук и је бан уо на проп ланак. Једн им рук ама је обарао гне
зда са дрвећ а, друг им диз ао са тла сметове, трећ им нос ио суво грање, чет вр
тим ударао у добоше, пет им диз ао белу праш ин у из паз ух а стене зас ип ај ућ и
њоме очи лов ац а. Све се наједном зам рс ило, помеш ало, смет ови и праш ин а,
сенке и светлос ни лепт ири, трава и шибље, крил а инсек ата и пау ч ина, гласови
воде, неба, грањ а; војс ке жут их и црн их мрава, које су се до малочас глож иле,
нап ус тиле су борбу и заједно пош ле да се склоне од метле која је све мел а.
Дечац и и млад ић и су пот рчал и према Пећ инама. Гоул се још једном освр
ну знајућ и како само из једног јед иног ват реног крил атог семена мог у да никн у
цел и бокори ват ре. Као стрелом погођен, повео се углед ав како на проп ланк у
где су часак пре тога стајал и нич у ват рене лис ке из једног смета.
– Нек а сви чине што чин и Дојиљин син! – наред ио је и у некол ико скокова
се нашао на упаљеном проп ланк у.
У близин и није било ни ситне зем ље ни пепел а ни вел ик их кож а да се ват ра
њима гаси. Огроман страх обу зео је младог ловца: ни глад, ни дивље звери нис у
успел и да отерају насеље с Бел их пећ ина, али га пож ар може отерат и створив
ши пус тош свуд около.
– Нек а сви чине што чин и Дојиљин син! – поновио је и у магновењу се ба
цио кол ико је дуг на упаљен смет, угуш ив у себи исконс ки страх од ват ре, чији
је брат био стареш ина ватара на небу и могао, вероватно, цео свет у час у гнева
прет ворит и у огањ.
Потом је збац ио огртач с бед ара и пок рио њоме три пламена језичк а. Ска
чућ и преко њега, опет је позвао другове да му се придруже. Сви су чин ил и што
и он, лак им се скоковима премештајућ и на мес то нове опас нос ти чим једн у са
влад ају. Запт ивал и су очајн ичк и продоре огња као што морнари запт ивају про
дирање воде на брод или у чамац. Опаљена кож а је почел а мирис ат и. На мно
гим огртач има су се појавиле прегорет ине. Млађи су јау к ал и чим стан у гол им
табан има на пламен, док су Гоул, Вештак и Бук ћутке поднос ил и опекот ине.
Преко проп ланк а је Многорук и овог пута срећом само прох ујао. Узвитла
не руке му са сед ла нис у могле свугде дох ват ит и зем љу. Зато их је он у љут ин и
лом ио над својом главом и мрс ио. Његов врел и дах све ређе би опахн уо груд и и
плећа ловаца и пом рс ио пламене језичке.
– Многорук и нап ушта своју савезниц у ват ру – викн уо је радос но Гоул.
– Многорук и се враћа у јаруг у – победонос но је објавио и Бук.
– Нас ртат и на огањ теже је него нас ртат и на бика – чуо се неч ији глас, веро
ватно Трк ачев.
Вид ећ и да се опас ност смањује, свак и је понов о добио жељу да гов ори.
Пламен није нигде више избијао, али су они и даљ е бац ал и коже по смет ови
ма где им се чин ило да је лиш ће упаљено, муњевито их пренос ећ и с мес та на
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мес то. Тек кад су се убед ил и да ниј едн а лиш чиц а више не тињ а, сел и су да
одахн у и почек ај у, за свак и случ ај, неће ли се неко ново жариш те пробуд ит и.
Млађа Гоулова браћа су кришом преглед ал а опекот ине које су задобил а, док су
се старији прет варал и да их не примећују. Међут им, кад се пош ло према пећ и
нам а, ни они нис у могли ћутке поднос ит и бол који се јав љао кад год би ног у
спус тил и на тло. Морал и су да пот раже мотке како би лакше могли ход ат и.
– Травар ће ловце брзо исцел ит и – теш ио је Вештак и себе и друге.
– Травар зна биље од опекот ина – дод ао је Бук.
Није то био први пут пож ар који су ловц и дож ив ел и. Гоулов ом средњ ем
брат у пал а је једном ноћу жиш ка с огњиш та у кос у. Само вел ик а прис ебност
Дојиљ е, која му је на глав у бац ил а дебелу кож у, спас ла га је. А Бук у је једном
пламен био ухват ио огртач усред дана, док се грејао уз ват ру.
Зау зет и тражењем пал ица, ловц и нис у ни примет ил и како се Ген шуња од
стабла до стабла. Он их је прат ио још од Пећ ина, али им се није јав љао. Кад су
се занел и трењем дрвета, њем у је било досад ило и удаљио се не смејућ и им иза
ћи пред очи, будућ и увек с њима у сукобу; а чим су се сметови упал ил и, пого
див због чега се то догод ило, пож урио је према проп ланк у. Унап ред се слад ио
како ће јавит и стареш ин и нас ељ а ко је изазвао пож ар, гот ов о се не радуј ућ и
што је угушен. Нестрп љив да им час пре каже како их је видео, како све зна, није
прво пошао према Пећ инама. Избио је из жбуња зам ум лав као мед вед:
– Ген је видео ловце. Ген је видео пож ар.
– Ловц и су пре Гена видел и пож ар – одбрус ио је Бук.
– Ловц и су га угас ил и – дод ао је Гоул.
Био је киван на Гена, јер се управо понад ао угас ивш и брзо ват ру, да ће све
проћ и на миру, да стареш ина насеља неће никад сазнат и как ва се нес рећа могла
догод ит и због њиховог непокорав ањ а заповес ти да се огањ не сме изазив ат и
ни пал ит и у шум и, нароч ито кад Многорук и бане у њу.
– Ген може рећ и стареш ин и шта је видео.
– Нек а Ген само каже! – план ул и су и Бук и Гоул.
Сви јурн уше на њег а да му се унап ред освет е што ће их туж ит и старим
ловц има, али су им ране сметале да се брзо крећу. Како се и уход а над ао да му
тако хром и ништа не мог у, необазриво се примакао Гоулу уносећ и му се у лице:
– Нек а Гоул заборави да је био ловац!
Кад Ген не би био Ген, стареш ина насеља би му и могао повероват и и оду
зет и право Гоулу да носи назив ловца; али нико Генове реч и није слушао, и како
пож ар није букн уо, Гоул претећ и рукн у:
– Нек а Ген заборави шта је видео!
При том га је зграбио за руке и тако му их увртео да је нес рећн ик зајау к ао.
И друг и су прис тигли и оком ил и се на омрзнутог млад ића, који је увек нас ртао
на слабије и на оне у невољи. Рвућ и се с њим, оборил и су га у сметове, још пуне
мирис а дима, и зат рпал и у њих. Док се он борио са сувим лиш ћем, скоро угу
шен, Гоул је с браћом и друговима био прил ично одмак ао. Знај ућ и да ће се до
гађај с Геном и ват ром проч ут и, било да Ген каже стареш ин и, било да другога
подговори, хитал и су да први о томе однес у вест. У пут у су храмал и, спот иц а
ли се, скак ал и на једној нози, ишли само на петам а или само на прс тим а, већ
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како је ко био рањ ен. Иако су им табан и бил и тврд и као у звери, ипак су им
свима поис как ал и пликови.
Гоул као да је својим сау чес ниц има давао лекц ију шта треба старим ловц и
ма казат и, свак их некол ико часак а би изрек ао неко тврђење:
– Плодн ин и и Дојиљин и синов и су угас ил и ват ру на проп ланк у званом
Огртач Брата огња.
Остал и су то поновил и.
– Многорук и је донео у шум у однек уд ват реног свица.
И остал и су то исто казал и.
– Ловц и су кож ама угас ил и пламен.
– Гоул је задобио ране – придруж и му се Бук.
– Нек а стареш ин а казни Ген а, који увек изм иш ља клев ет у – и Веш так се
присет и шта би се још могло рећ и.
– Нек а се сви рањен и прогласе ловц има – усуд и се да каже Трк ач.
Гоулово лице син у од светлог благородног осмех а.
– Треба ухват ит и козорога да се пос тане ловац.
Прво их је углед ао Травар, што им је свима скин уло терет са груд и.
– Ловц и су задобил и ране – први поче Бук.
Травар, видећи да су свима рањава стопала, упита с доброћудним подсмехом:
– Је ли ловце зем ља изу јед ал а?
– Ловц и су гас ил и ват ру на проп ланк у Огртач Брата огња – одговори Гоул.
– Опекот ине се лече зечјим салом – пром рм ља као за себе Травар.
Он нач ин и пок рет руком као кад се зверињи младунц и сагоне у пећ ин у и
пок аза им погледом да уђу у пред ворје његовог склад иш та трава. Нис у имал и
пот ребе, бар пред њим, да изговоре све што су нау м ил и. Брзо се он сет ио како
је са сад аш њим стареш ином насеља изазвао огањ и како су упаљен и смет пос ле
гас ил и зем љом. Како може млад лов ац боље окушат и снаг у него изазив ај ућ и
ват ру! Данас већ Травар то не би могао успет и, а у младос ти је то било лако.
– Нек а Гоул пок аже своја стоп ал а! – запов ед ио је, убеђен да је син Доји
љин био коловођа и у кривиц и и пос ле у подвиг у гашења.
Из процепа у стен и извад ио је зечје сало и привио га на млад ићева рањена
стопал а, пос ле чега му је заповед ио да легне у пред ворје. Тако их је све редом
превио и посад ио једног до другог.
– Нека ловци проведу ноћ код Травара! – рекао је затим и пошао да пот раж и
стареш ин у.
Бук је ноћу, јед ва зас павш и од болов а, уснио како је он, изазив ај ућ и огањ
да би испек ао месо, упал ио шум у око себе. С коп љима уперен им на њега, ловц и
су га опкол ил и.
– Нек а Бук скаче у ват ру! – вик ал и су му.
– Нек а Бук рук ама гас и!
Три дана нис у ловц и могли на ноге, које због опекот ина, које зато што су
пликов е бил и поз лед ил и. Ген а је за то време рад оз нал ост дот ерал а да дођ е
Травару не би ли проњуш ио како су прош ли.
– Многорук и је донео варн иц у – рек ао им је чим је наи шао, бојећ и се и ра
њеног Гоул а.
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– Ловц и су гасећ и ват ру задобил и ране – примет ио је Травар.
– Треба ли и Ген у зечјег сал а? – подс меш љиво је упитао Гоул.
Сад кад су прош ли добро и кад су нас илн ик а ућутк ал и, бил и су ипак задо
вољн и што га нис у у борби озлед ил и.

Обредне игре
Тих дана на план инс ким гред ама, куд а је обично лутало Буково и Гавино ждре
бе, виђен и су коњи, и насеље је узаврело од узбуђења, од прип рема. Све друго
било је мање важ но, заборавио се трен утно и камен и гуштер, требало је обави
ти Обредне игре, требало је прип рем ит и оружје, и то све у кратком времен у
јер се коњи лутал ице нис у дуго задрж авал и у једном крају.
Стареш ина је сазвао збор пред Врачевом пећ ином и објавио да су виђен и
коњи на план ин и одак ле изл ази Брат огња. Ловц и су клич ућ и стал и бацат и ко
пља увис и дочек иват и их дес ном руком. Жене су радос но под игле руке према
неб у: биће опет нов их кож а и мес а. Ирв ас ов о мес о је у час у било план уло, и
опет су се мајке почеле виђат и како седе забрин уто крај огњишта.
– Нек а ловц и прип реме оружје – наређивао је стареш ина.
И Врач је био на збору. Мад а су му сваког дана указивал и паж њу као ономе
од кога завис и живот, мад а су увек према њем у осећал и страхопош товање као
према Леденом гуштеру, у час у пред Обредне игре та осећања су у ловц има још
више нарас ла. Жене су дец у склањале да му не сметају, ловц и су говорил и:
– У Врачевим рук ама је судбина Бел их пећ ина.
Дојиља је дод ал а:
– Не вред и изобиље деце ако нема изобиља хране.
И Плодна јој се придруж ил а:
– Груд и мајк и прес уше у доба глад и.
А Врач је наред ио:
– Нек а се огњиште Врача са Бел их пећ ина прип рем и за обред.
Наређив ат и није било пот ребно. Насеље се са полетом стало спрем ат и и
за лов и за свечаност која му претход и. Док су ловц и код Оштрача преглед ал и
оружје, глач ал и врх ов е коп аљ а, док се крај рек а скуп љало камењ е за бац аче,
жене су у шум и бирале дрв а за лом ач у око које ће се извод ит и обредне игре.
Ојх а и Гава су слик арев у пећ ин у гуж вама сухе пузавице и траве и оштрим ка
мењем чис тиле тако бриж љиво као да чине огромн у кож у, нигде ниједне трун и
није смело остат и: силе које даруј у срећу у лов у воле чис тоћу. Камен на огњи
шту, на који се нас лањају главње, такође је био очиш ћен од пепел а и гари.
За то време је обрисе звери уцртан их по зидовима пећ ине Врач освеж авао
повлачећ и преко већ извучен их црта оштрим кременом. Пос ле тога је процеп у
стен и таван иц и, који је зат варао каменом плочом по руж ном времен у и кад дуго
не црт а, пош ао да отвори јер је знао из иск ус тва да вел ик а ват ра око које се
игре изводе има много дим а ма кол ико се сувим дрветом лож ило, није доп у
штао да чад и или да је влага наг риза.
У дес ном углу камене одаје појавил а се бил а једног дан а влага. Кроз уску
пукот ин у кој у слик ар није примећ ивао док је бил а сува, пробило је на једном
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мес ту некол ико кап и воде па пос ле мало времена на другом и трећем. Стена је
око пукот ине потамнел а. Мад а ниједног цртеж а није било у близин и, слик ар
је био очајан јер је познав ао рад воде, њен у упорност и веш тин у кад почне да
разара. Одмах је стао споља стен у исп ит иват и. Као човек сиг урна ока, смес та
је одред ио одак ле се вод а могла пром игољит и: корен неког младог стабла, тра
жећ и себи хране, отворио је некол ико ходн ик а киш и. Врач је одахн уо, јер се
бојао да негде у близин и пос тоји мож да изворс ка жица, а од ње би се било теже
бран ит и. Овако је ишч уп ао дрво, и мес то где је био корен зат ис нуо глинови
тим грумењем зем ље кроз коју вод а није могла продрет и.
Пос ле тога је много чеш ће преглед ао зидове пећ ине. Преглед ав и сад а нај
пре зидове, а особито ону пукот ин у, пође да скине камен у плоч у са таван ице.
Пред улаз ом у пећ ин у нађ е два старц а: Аоха и Памт ил а, Аохов ог врш њак а.
Они због старос ти нис у могли по дрва, нис у могли оштрит и оружје, а хтел и су
пошто-пото да буду корис ни, да се примет и њихово прис ус тво у вршењу пос ло
ва, у живот у уопш те. Врач у, човек у необичне снаге, није бил а пот ребна нич ија
помоћ, али као уметн ик, створ ењ е разв ијен ије душе, осет ио је да би Аоха и
Памт ил а заболело да не прим и њихову помоћ и рек ао је уз својс твен осмех:
– Нек а стари ловц и помогн у Врач у с Бел их пећ ина да помери камен.
Примајући у своје руке скоро сав терет, пустио их је да се дрхтавим прстима
прих вате камена и да га мало пог урају. Како су се и због оно мало пењања и по
мерања камена бил и уморил и, није им се одмах сил азило са стене, те предложе:
– Нек а Врач мирно иде. Аох и Памт ило ће пазит и да Многорук и не убац и
песак и лиш ће у пећ ин у.
Многорук им су ловц и звал и ветар, али Многоруког није било ни од коро
ва, све је мировало као да је шум у неко наједном успавао. Шибљике су стајале
усп равно као коп ља; вис инс ка трав а, иако висок а и свил ас та, није се мрс ил а,
ни суве гранч ице нис у пад але са дрвећа нит и прас кале. Чуло се само с времена
на време зујање и доп ирао са реке њен разговор са шљунком који је у недрима
нос ил а. Зато је Врач и смео пом аћ и камен са тав ан ице, али, бојећ и се опет да
старце не увред и, одговори:
– Нек а стари ловц и поседе горе и прич увају.
Врач није био мање узбуђен од ловаца. Вел ика је одговорност бил а на њем у.
А слут ио је нејас но, будућ и сложен ије душе него његови сап лемен иц и, да се у
природ и стално играј у неке обредне игре, да су и Бел е пећ ине и Лед ен и гу
штер неч ији цртеж, неч ије дело, и да срећа у лов у не завис и само од обредн их
игара у његовој слик арс кој пећ ин и већ и од нек их друг их које се негде неви
дљиво његовом оку изводе.
Да би тај немир утишао, стално је још нешто пословао. Наместио је сина Ле
деног гуштера на видно место, задовољан што га има. Мож да ће му и помоћ и тај
каменак при бац ању чин и. Очек ив ао је да жене с дрвима прис тигн у и наложе
ват ру, а за њима и наоружани ловци. У Бел им пећинама они нис у, као у нек им на
сељима, правил и мас ке за ову свечаност, понек и су само мазал и лице црвеном
глином, а понек и стављал и венце око главе и око врата. Жене су се китиле и огр
тале новим кожама. Неке међу њима мазале су сем тога јагод ице бојеном зем љом
не да би истак ле своју лепот у, већ је то био сас тавн и део прип ремања за обред.
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Заврш ивш и чиш ћење пећ ине, Ојх а и Гава су пош ле до прве вододерине да
се умиј у. Мирис чет ин ара и влаж не зем ље зап ахн уо их је свеж ином и опоме
нуо да је свеч аност, јер ни њих две нис у чес то сил азиле на поток да се куп ај у.
Мок ро тело су најп ре нат рљ але бел ич ас том глином, које је у том крај у било у
изобиљу, и оставиле да мало пос тоји. Кад је, сушећ и се, глина почел а набират и
кож у, спрале су се на малом слап у, не више од свога рас та ужив ај ућ и у пен и у
коју се претварала под млазовима воде. Тело је после так вог купања било глатко,
и сјајно и огрл ице су се на њем у лепше блис тале него у друге дане. Мало ниже
њих умивал а се Дојиља са својом мањом децом, и све тако до ушћа поток а у до
линс ку рек у виделе су се жене и понек и ловц и како се прип ремају за Игре. Они
се нис у умивал и често као жене, нит и су то и сад чин ил и рад и чистоће и лепоте,
већ зато што је то спадало у припрем у за свечаност, као и кићење и премазивање
лица црвеном зем љом.
Ват ру су у Врачевој пећ ин и подс тиц ал и ловц и донос ећ и свак и у каменој
здел и некол ико жиш ки са свог огњиш та. Дан је био јас ан, ват ра се брзо разго
рел а, расп иривана струјом ваздух а која је над ирал а од пећ инс ког улаза према
отвору на таваници. Букн уо је прво бокор у зачељу огњишта, крај камена. Њего
ве огњене лис ке биле су алеве и пеле се у зрак пои г равај ућ и. И друга жариш та
стал а су се буд ит и пробијајућ и се кроз грање као светлос ни клобуц и и језиц и.
Убрзо су се сви ти пламен и језиц и заг рл ил и, зам рс ил и и као огњена грива зале
пршал и на огњишту. Одблесак огња је пад ао по лиц има људ и, по цртеж има жи
вот иња па се чин ило да се оне крећу, да живе.
Врач, свечан, с венцем око главе, огрн ут кожом пламене боје, чекао је час да
сви ловц и уђу па да на огањ бац и говеђи лој како би га још више разбуктао. Крај
њега су стајал и старешина и Оштрач, лица и груд и премазаних црвеном глином,
с венцима око врата. Људ и који нис у могли стати остал и су у пред ворју, под над
стрешницом. Међу њима су бил и Аох и Памтило, које је с врх а стене отерао дим
кад је почео сук љат и кроз отвор где су бил и остал и да стражаре. Кад се камен и
атеље нап унио ловцима, Врач је бацио прег ршт уситњеног говеђег лоја на ват ру,
и она се, нах рањена овом жрт вом, попел а до таван ице. Тад а је он почео обред
уцртавши једним потезом реза стрелу у коња кога је био раније насликао.
– Нек а се ловц и Бел их пећ ина врате из лова с устрељен им ждрепц има – ре
као је свечано.
Гава и Бук су стајал и приљубљен и уза стен у и кад су чул и слик ареве реч и
уздрхтал и су. Може се и њихово ждребе наћ и с друг им коњима, мог у реч и Вра
чеве важ ит и и за њега. Још док је стајао ту за време обред а, Бук одлуч и да све
учин и како би спас ао свога и Гавиног љубимца. Било му је тако теш ко при по
мис ли да би њихово ждребе могло бит и убијено, рад ије прис тајућ и да се с лова
ништа не донесе него да оно буде устрељено.
Врачеве реч и су, међут им, дочек ане клицањем и игром у мес ту.
– Нек а коњи дођу рец и на појило! – рек ао је свечано Оштрач.
– Нек а јелен и зам рсе рогове у шум и више Бел их пећ ина! – пожелео је неко
друг и.
– Нек а коњи падн у у провал ију и ноге поломе! Нек а их стреле погоде усред
груд и!
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– Нек а равн ица одјекне од трке коп итара!
Ту су ловц и почел и све занет ије скак ат и у мес ту, тупк ат и, зат им су, ухва
тивш и се у коло, заи г рал и око огњиш та. У јек у игре и изрицања жеља, Плодна,
Ојх а и Дојиља су бац иле на ват ру прег ршт клек ин их мирис них бобиц а, којих
су имале пуне зделе. Друге жене су трле гранч ице чет инара и још неког биља.
Пећ ина је зам ирисал а опојно као шума пос ле кише. Пламен је обас јавао час је
дан час друг и цртеж, и ловц им а се учин ило да су хајком истерал и из зак лон а
живот иње предс тав љене на Врачевим цртеж има.
– Нек а се стреле ловц има с Бел их пећ ина не поломе! – упао је Врач поново
својом жељом међу жеље лов ац а. – Нек а зам ирише печено месо у насељу крај
Леденог гуштера!
– Нек а се замке склопе и око ирвас а! – пожел ио је Памт ило, пов учен у го
милу која није играл а.
– Нек а се јаме пред њима отворе! – дод ао је Аох из пред ворја.
Више се није знало ко шта говори; реч и су се мешале, ловц и су пад ал и у за
нос играјући око ват ре. Зем љу којом су бил и намазал и лица спирао је зној. Жене
су се јед ва пробијале кроз занете играче да набац ују на ват ру новога грања.
– Нек а Брат огња буде ваздан нас мејан!
– Нек а Мрт ви брат страж ари ловц има док буду череч ил и плен!
Играле су сада и жене с ловцима. Њихове огрл ице су звецкале као да безброј
инс ек ата металног глас а међу собом разгов ара. Како се мал а дец а нис у хтел а
од мајк и одвојити, оне су их стављале себи око врата, држале их на трбух у и тако
с њима и даље играле. Венц и су им се расп литал и, огрл ице кид але и са бед ара
пад але свечане коже.
Како се ват ра умарал а и догоревал а, тако су се умарал и и играч и и пад ал и
крај огњиш та теш ко диш ућ и, али убеђен и да мог у мирно крен ут и у лов, да се
неће празне руке врат ит и. Неко, пад ајућ и крај огњишта, узвикн у:
– Нек а и грабљивице дођу на гозбу!
– Нек а рек а понесе на тал ас има дроб живот иња! – дод аде друг и.
– Нека син Леденог гуштера буде ловцима у помоћи! – зак ључио је изрицање
жеља стареш ина.
Јед ан од млађ их играч а хитн уо је уто коп ље у нов и црт еж коњ а на зиду,
убеђен, вероватно, да ће тај хитац доп ринет и кол ико и Врачева нац ртана стре
ла. Сви су тога трена скоч ил и као опарен и у страх у да одрж ане Обредне игре
неће сад вредет и, да ће се Врач наљут ит и и скин ут и враџбине са жељен их жи
вот иња. Старији ловц и су оду зел и коп ље млад ићу, а Врач је појурио уплашено
цртеж у да вид и је ли од коп ља остал а огребот ин а. Огребот ин а, срећом, није
било, али су младом ловц у забран ил и да иде у лов тога пута.
Међу мнош твом ловац а и жена у пред ворј у наш ло се и некол ико мајм уна.
Ловц и их нис у гон ил и. Пон ашал и су се прем а њим а као прем а мирољубивим
намерн иц има из другог неког насеља. Пус тил и су их да завире у пећ ин у. Радо
знале очи Хоп ине скак але су са предмета на предмет као сунчев одблесак.
Многе пок рете, радњ е лов ац а, изразе лиц а могли су Хоп а и његови рођа
ци да под раж ав ај у, али да наложе ват ру, није им успев ало. Више пут а су они
пос мат рал и како ловц и потпаљуј у огањ, како играј у Обредне игре у Врачевој
872

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Прадевојчица ________

пећ ин и. Једном су и сам и бил и нав ук ли пуно дрв а у своје мајм унс ко нас ељ е,
ставил и га на гом илу и око њега заи г рал и уз громоглас ну цик у, на вел ико ужи
вање деце и млад их ловаца окуп љен их око њих.
Могли су они да уоче и редос лед нек их збивањ а. Знал и су да ће, пос ле ве
лике ват ре у Врачевој пећ ин и и игре ловаца, доћ и хајк а на звери. Да ће, наору
жан и коп љима и млат ил иц ама, људ и поћ и према рец и, или шумс ком тес нац у.
Хопа је чувао у рач вама где је обично спавао своје коп ље: дуг у сув у гран у без
огран ак а, оштро залом љен у. Он се њим играо гађај ућ и становн ике шибља и
траве под собом.
Кад су се игре заврш иле и ловц и рази ш ли, слик ар се сам у пус тој пећ ин и
спус тио на камен крај огњиш та и глед ао зам иш љено како пос ледње жиш ке за
тварај у зен ице. У њем у је опет оживело осећ ање зебње и одговорнос ти. Шта
ако се људ и врате из лова без ичега? Не верујући у моћ враџбина онол ико кол ико
ловц и, бојао се да се коњи и ирвас и не упуте неком другом план ином, другом
равн ицом. Али исто тако је знао да се у лов мора поћ и с вером у успех, да ће та
вера и жеља да живот иње наи ђу прив ућ и бар коју, па се радовао што ловц и не
мају његових недоу м ица.
Кад је пошао да нав уче камен у плоч у на отворе у таван иц и, нашао је Аоха
и Памт ил а како опет горе страж аре и позвао их да му помогн у зат ворит и про
цеп, мад а је то могао и сам лако учин ит и.
– Врач са Бел их пећ ина има добро око – примет ио је Аох као за себе док су
сил азил и.
Памт ило је дод ао:
– И отац Врача с Бел их пећ ина имао је сиг урно око и рук у.
Старц и су зат им пош ли за Врачем ћутке. Из оскудног речн ик а којим су
распол агал и пот рош ил и су бил и сву ризниц у реч и. Аох је још само рек ао:
– Врач је уморан, нек а се одмори.
Појав ил а се уто Гав а нос ећ и у рук ам а јаје, вел ико и сивк ас то. Учес ниц и
Обредн их игара бивал и су пос ле обред а тол ико исц рп љен и да су морал и поје
сти ма шта: корен, коју гљив у, плод или птичје јаје. Жене су за овај празник чу
вале увек понешто чиме би поврат иле снаг у својим људ има.
– Нек а Врач сад једе – одобравајућ и су рек ли старц и и упут ил и се на обро
нак да још поседе на сунц у.
А Гава је, ушавш и у пећ ин у, зап ретал а јаје у пепео, који се још није био охла
дио. Она је пре некол ико дана наш ла у план ин и три так ва јајета у трави близ у
Лис не кол ибе. Гнезда на дрвет у ни у трави није било, и није знал а како су се ту
наш ла ни од које су птице. Мож да их је неко нашао далеко у шум и, у гнезду, и у
пот раз и за друг им пленом, спус тио их ту да зат им дођ е по њих, па зат им за
боравио место где их је оставио. У шуми врх пећина често се догађало да се забо
рави мес то где се плен привремено остави и да га неко сас вим друг и нађе. Гави
су више пута друг и однел и нак уп љено корење, гљиве или јаја.
– Нек а Гав а узме половин у! – пон уд и је слик ар кад му је кћерк а пруж ил а
ретк у пос лас тиц у.
– Гава је једно већ појел а – слага она оца и пође у шум у да пот раж и за себе
как ав плод или как во гнездо у трави.
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Букова смрт
У лов се крен уло одмах пос ле Обредн их игара. Бука су још с два ловца одред ил и
да страж ари у тес нац у и дочек ује живот иње које би туд а морале проћ и ако би
окрен ув улево од обронк а на који их буду нагон ил и, умак ле хајк ач има. Али је
он крен уо мало кас није сам, не зато што није био задовољан додељен им му ме
стом, већ у жељи да своје ждребе заштит и ако се и оно нађе у крду остал их коња,
да га нек ако пог на у стран у, да га одмам и њис ком, коју је нау ч ио да подраж ава
још отк ад је стао сањат и да га ухват и и обу зда.
Ноћ се брзо спус тил а. У ходу је ногам а разг ртао лис нате сметове, не што
би у њима што траж ио, већ да би му шум лиш ћа правио друштво. Да не би пао у
јам у или вртач у, забијао је мотк у пред собом у зем љу и опипавао њоме тле ко
јим је ишао. Грозничаво узбуђење га је још држ ало, па није осећао глад и, иако у
ток у дана није ништа јео.
Пад ин а на кој у је дос пео бил а је обрас ла млад им дрвећем. Олуја га је мо
гла лако изв ал ит и из плитког слоја зем ље. Кроз оскудн у трав у на проп ланц и
ма су свак и час избијал е као лиш ај и оазе ситн а камен а. Сав лад ан умор ом и
нап регн утом паж њом, Бук је зас пао у отвор пок рај ариша. Кад се прен уо, око
ло је било све тамно, дрвеће као да се згус ло, сове се дозив але и чул а се негде
невид љива вод а.
Бук је оставио проп ланак и пошао удес но прем а старој шум и газећ и сад а
мирно као да иде по дан у. У так вој шум и теш ко је могло бит и зас ед а, мис лио
је. Вел ико дрвеће је било приг уш ило ситно шибље. Све је пос тало јас но као на
длан у јер је однек уд наједном грањ е под иш ла благ а свет лост мес ец а, који се
још није био видео. Мад а је знао да опас них звери давно није било у план ин и
иза Бел их пећ ина, Бук се укоч и углед авш и на тридесетак корачаја пред собом
светлуц ање слично светлуц ању звериње зен ице у там и. Приљуби се уза стабло
прв е бук ве и причек а прип рем ивш и оружје. Свет луц ањ е се није прим иц ало
ни одм иц ало. Почек а још мало. Није се чуо ни шум корак а ни дис ањ е звери.
Мирис ал о је само на биљ е, на зем љу, на небо. Уто је пов ет арац донео мирис
трул ог дрв ет а и са Бук а у час у спад е оков страх а. Пош ао је слоб одно прем а
фосфорас тој свет лос ти, која га је бил а малоч ас преп ал а. Али ње је као свиц а
час нес тајало, час се јав љал а, да се потп уно угас и кад јој се приближ ио. Трул а
клад а бил а је обрас ла бокорјем мед веђих шапа. То је одред ио више по мирис у
и пипањем него видом.
Мало пос ле Бук угледа Мрт вог брата, вел иког и црвеног као Брат огња када
се спрем а на поч ин ак, и зат им још једног, у плитком јез ерц у нарас лом пос ле
кише, сас вим друкч ијем од онога где су побил и ирвасе. Прис ус тво воде и све
тлећег бића на небу развесел ило га је и охрабрило. Прос тор је наједном пос тао
шири и нак лоњен ији људс ком створу. Нек а певица се на дрвет у разбуд ил а.
На мес еч ин и Бук одр ед и да се приближ ио брду по коме се обично диж у
хајке на коњ е и одак ле их нат ер уј у у понор слич ан ономе који се вид и са њи
хов е стен е, го и оком ит, зас еч ен, так о да гоњ ен е жив от ињ е не слут е шта их
чек а иза најв ише тачке брд а. Са тог а брег а су ловц и већ некол ико пут а сат е
рив ал и у понор коњ е кој е нис у могли коп љим а и стрел ам а стић и. Он, исто
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тако, одр ед и да Гав ино и њег ов о ждребе није ник ад дол аз ил о са стране тог а
брд а, и умири се.
У план ин и изн ад Бел их пећ ин а још су се понек ад могли чут и вуц и и пси.
Зат о Бук разглед а око себе има ли дрв ећ а уз које би се дал о усп уз ат и ако би
курјац и нат рапал и, јер како већ нема ват ре у руц и, тако сам, не би могао избе
ћи смрт.
Он је већ једном преседео ноћ на дрвет у, на које је успео да се успент ра пре
нег о што су курјац и избил и на проп лан ак. Срећом су се урл иком тад а бил и
још из јаруге јавил и. На проп ланак су избил и у друштву паса. Ишли су зад их а
но, наћуљен их ушиј у, ступај ућ и меко, како обично звери ступај у. Из зак лона,
ван њихова домашаја, волео је да их пос мат ра. Нас лут ивш и прис ус тво човек а,
курјац и су се, међут им, згом ил ал и под дрво урл ајућ и под игн ут их глава као пси
кад лају на месец. Мад а је од дет ињс тва слушао њихов урл ик, ипак се био наје
жио и попео још две гране више. Како се та ноћ Бук у чин ил а дугом! Звери су се
проп ињ але, гребле кор у дрвета, лутале проп ланком суд арај ућ и се као да су у
кавез у и опет се враћ але под дрво. Тек у зор у их је мирис неке див љач и одм а
мио даље, уморне и разочаране због узалудног нас ртања на неп ријатеља скри
веног високо на дрвет у. Бук ипак није сишао на тле док се дугачке јутарње сенке
нис у повук ле до самог стабла.
Ово сећ ање га је прил ично узнем ирило, те се прим ак ао ближе једном од
стабал а уз која се дало лако пењат и. Уто је изд алек а чуо познат топот коп итара
и вик у ловац а. Некол ико коњ а је догалоп ирало на језеро, прегазило га и одј у
рило даље. Камење и стреле су већ долетале. Ловц и са Бел их пећ ина су најзад
наи ш ли поново на богат плен. Чул и су се њихови убојн и хајк ачк и гласови.
Он је био као у грозниц и. Пос ле подвига који је био учин ио у лову на ирва
се, увек је сањао још један такав подвиг. И у сну, ноћу, и маштајућ и, видео је себе
у хајци, час поново на ирвасе, час на коње. Видео их је како налећу право на њега,
како обара једног, другог, трећег, сад коп љем, сад млат ил ицом, сад стрелом.
Као и оног пута с Гоулом, ловц и га глед ају зап репаш ћено. Стареш ина прил ази
и спушта му рук у на раме:
– Младом ловц у Бук у исп ун ићу свак у жељу, нек а је каже!
Али Букове су жеље так ве да се не усуђује још ниједне изрећ и. Рећ и ће их
кад учин и још који подвиг. Сад је изговорио јед ино:
– Бук је још једном хтео да иск уп и кривиц у.
– Иск уп ио је – узвраћа Рвач.
У насељу га дочек ују са клицањем. Гава скид а огрл иц у коју јој је пок лон ио
Вештак и став ља му је у кос у као победонос ни венац.
Успех који је пож њео нашавш и каменог гуш тера ни изд алек а му није био
тако драг као успех у лов у на ирвасе. Мож да је највећ и разлог што је и сад пре
крш ио заповест, што је нап ус тио мес то где је требало да страж ари, бил а жеља
да нап рави подвиг слич ан оном првом, уверен да ће му и пос ледњи прек ршај
бит и због тога опроштен.
Топот коња и гласови ловаца сад се још јас није зач уше, и цел а гом ил а узне
мирен их живот иња изби на висораван обас јан месеч ином. Бук одахн у видећ и
да међу њима, осуђен им да се за који час ак сурвај у у оближ њу провал иј у нема
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његовог ждребета, које би међу хиљад ама познао. Појури и сам за коњима пре
остал их хајкача, лик ујући што ће и овога пута он први успети да устрел и бар јед
ну гоњен у живот ињу. И доиста је успео забит и коп ље у сап и једнога дугог ривог
ждрепца. Међут им и ловц и су већ избил и на висораван не слутећ и да их је неко
претек ао. Једно коп ље смртно ран и Бук а, који је већ јурио за гоњен им живот и
њама мешајућ и се с њима и кога нико од ловаца у узбуђењу није био примет ио.
Заг ушен и сопс твеном виком, они нис у чул и његов крик. До Бук а је само
доп ро Рвачев заповедн ичк и глас:
– Нек а ловц и гоне на обронак.
И зат им као из огромне даљине Оштрачев:
– Беле пећ ине неће дуго гладоват и.
Напос летк у му се прич ин и и глас Гавин:
– Бук не сме устрел ит и лепо ждребе.

Букова сах ран а
Ујут ру су чет ири ловца донел и Бук а на нос ил има, сличн им онима на којима су
се нос ил а дрва из шуме. Они су донел и и вес ти о добром лов у: некол ико коња
било је на висоравн и побијено коп љима и стрел ама, а некол ико их се сурвало у
провал ију, куда су их обично ловц и сагон ил и. У насељу се помешал а радост због
тога са жалош ћу за тек стасал им млад им ловцем.
А ујутро је било ведро и мирно. Жене и деца су била произи лазила из пећина
грејућ и се на сунц у, које је пријало пос ле ноћ и проведене у влаж ној и прох лад
ној каменој изби. Два дечак а су на обронк у слушал а Аоха, који је говорио:
– Син корњач ин јут рос је добре воље. Разговара са Братом огња.
– Зашто је Син корњач ин увек хлад ан? – упитао је јед ан дечак.
– Тече у њем у умес то крви вод а.
– Је ли рек а његова крв? – питао је друг и дечак.
– Река је његова крв. Кол ико му крви за дан истече, тол ико план ина из свога
срца улије у његово.
Тамо пред Пећ инама Букова мајк а је нес покојно прил азил а свакој жен и и
говорил а:
– Нема још Бук а да се врат и.
– Ни друг и се још нис у врат ил и – већ три пута јој је одговорил а Дојиља.
– Дугорук и сусед цело јут ро скич и – опет се оглас ил а Букова мајк а, стално
идућ и од своје пећ ине до обронк а.
– Исто је тако скичао и јуче.
И Гава је изаш ла и сел а на обронак крај Аоха.
– Бук се није још вратио – рек ла му је узнемирена злом слутњом Букове мајке.
– Млад и ловц и се пос ледњи враћају – примет ио је Аох.
У том час у су Гава и Аох углед ал и како су све жене и деца скоч ил и на ноге и
укочено поглед ал и прем а шум и иза Пећ ине. Не спазивш и још нос ил а са мр
твим Буком, његов а мајк а је зак ук ал а и пот рчал а онамо куд а су сви глед ал и, а
зат им је јау кн ул а да се срце свих след ило.
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Ловц и су спус тил и нос ил а пред пећ ином његове мајке. Са пос ледњом очај
ном надом она је заг рл ил а Бук а приносећ и своје лице његовом, па осет ивш и да
је хладан и да мора у јам у из које се нико не враћа, почел а је јау ч ућ и чупат и кос у
и грд ит и лице и груд и. Чин ило се да ће себи мес о пок ид ат и и очи ископ ат и.
Жене су је тад а са свих страна опкол иле, ухват иле јој руке јау ч ућ и, међут им,
све као и она. У круг у око њих деца су их немо пос мат рал а.
Гава од страх а није смел а прић и нос ил има. Страх и изненађење су је обу
зел и пре него што се бол јавио. Било јој је нес хватљиво да Бук мора у пећ ин у
где спавај у мрт ви, где су два Плодн ина сина, где је Врачев брат, где су Хонл а и
њена сес тра, кћери Ојвине, пом рле на порођајима, где су деца скапал а од глад и
и мног и друг и чији се гласови у ноћ и чуј у у совином кук ању. Није могла веро
ват и да ће сам а од сад а ићи у шум у по дрв а, сам а одл азит и на оброн ак где се
слушај у одјец и, да неће моћ и више Бук а зач уђиват и ни радоват и својим црте
жима. Тек кад је чул а његову сес тру како плаче заборав љена од мрт вог Бук а, од
мајке, од свих, и она је почел а с њом плакат и. Чин ило јој се како је Бук из вел ике
неке даљине пита:
– Кад а ће се Гава удат и?
– То зна Ојх а – чује Гава свој глас.
– Бук ће се ожен ит и и имат и сина – опет се из даљине јав ља Бук.
– Лепше су девојч ице – чује опет она себе.
Више није бил а дете и боље је разу мел а давне Букове реч и и још јаче је по
чел а плак ат и.
Међут им, ловц и су стал и прис тиз ат и са веш ћу о добром лов у, али нико о
томе није говорио пред нес рећном мајком. Свечаност због добра лова одложена
је. Кад је и стареш ина стигао, оглас ио је:
– Нек а се млад и лов ац Бук сах ран и у пећ ин и пор ед смел их Плодн ин их
синова.
А Оштрач је дод ао:
– Бук је био најс наж нији у нас ељу Бел их пећ ин а, нек а се крај Бук а стави
коп ље којим је побио ирвасе и оружје којим је оборио коња у пос ледњем лову.
Пос ле сваке добре реч и стареш ине и Оштрача, као и друг их ловаца, млад и
ћевој мајци се отрзао очајан крик. Њој нис у дозвол ил и да опрема Бука за пећин у
одак ле се не враћа. У насељу Бел их пећ ина то мајке нис у чин иле.
Умес то ње, Дојиља је млад ића огрн ул а новом кожом.
Вештак га је опасао најлепш им опасачем који је имао у својој ризниц и.
Гав а је скин ул а огрл ице које јој је млад и уметн ик под арио и једн у уплел а
Бук у у кос у, а друг у му омотал а око миш ице.
Гоул је спустио крај њега коп ље којим је дечак ирвасе погод ио и оружје које
је нос ио у пос ледњем лову – како је Оштрач заповед ио.
Оштрач му је подарио два кремена врха, један за стрелу, један за коп ље, који
ма се дечак за живота, дол азећ и у његов у рад ион иц у, нароч ито дивио. У каме
ној здел и сес тра му је донел а воде са реке ако буде жед ан.
Скак ач му је поред зделе с водом оставио комад тек рашчереченог меса.
Отишао је Бук свечано одевен у пећин у мртвих да се не постид и пред онима
који су ту већ ран ије леж ал и.
877

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Десанка Максимовић ________

Имао је, ако га ко нап адне, чиме да се бран и, имао је да пије и да једе ако
му се прохте.
Два снаж на ловца натерал а су Букову мајк у да изађе из јаме где су га сах ра
нил и и где је хтел а остат и да га нах ран и и напоји кад се дечак прене; али је нис у
могли одвес ти од вел ике камене плоче, коју су зат им на улаз навал ил и.
Гава се пос ле сах ране неопажено спус тил а на рек у. Тамо је најчеш ће бива
ла с Буком, особито у првом дет ињс тву. Тамо су се ваљал и по топ лим, плитк им
рук авц има реке, траж ил и гнезда барс ких птица, плаш ил и жабе које су се сун
чале по обал и уживајућ и да их сатерају у воду. Тамо су се до миле воље залета
ли у измаглиц у водопад а, у хучан воден и зас тор који се спуштао са стене о коју
се Леден и гуш тер оду п ирао репом да не скилзне са план ине. Утрк ивал а се за
тим с мрт вим Буком ко ће се пре успент рат и на зарав ан. Љуљ ал а се о гран и с
које је дечак био скоч ио на једног од ирв ас а запетљаног роговима за свога са
друга. И како је бил а млад а, то ходочаш ће по мес тима где је буд ил а успомене
свак и час се прет варало у дет иње задовољс тво.
Поред празнине која је остал а иза Букове смрт и, с којом још није умел а да
се бори, Гав у је муч ил а пом ис ао да није мож да међу побијен им коњима било и
њихово ждребе. Тих дана није хтел а окус ит и коњс ког меса, кога је било тол ико
да су га жене склањале у хладне процепе стена како би дот рајало до идућег лова.
Свакога дана је одл азил а на обронак на коме су дечак и она чек ал и да им се љу
бим ац појави. И он се, збиљ а, појавио, безбриж ан, обестан, дугог рив. Кад се
ждребенце изг убило са вид ик а, отрчал а је Аоху.
– Може ли Бук сад чут и Гаву? – упитал а је.
– Бук сад чује само Многоруког и подземн у воду.
Ипак је она отиш ла онамо. Никога није било поред плоче коју су навал ил и
на јам у. Ниједне мајке, ниједне сес тре. Гава се томе обрадовал а: не треба нико
да чује да се ждребенце спас ло јер би ловц и могли и на њега дић и хајке.
– Буково ждребе је живо – шапн ул а је нас лон ив усне на плоч у. – Гава га је
видел а.
Ослуш нул а је. Из пећ ине се није ништа чуло. Поновил а је још једном своју
добру вест. Они из пећ ине ни сад се нис у јавил и. И она је пош ла према насељу,
ног у пред ног у.

Присуство тајанственог
Гоул и његови другови су већ почел и заборав љат и како су у Белом каменолом у
углед ал и неко људс ко биће које је сак уп љало белу зем љу и пос ле се дуго није ја
вљало. Али неко време пос ле Букове смрт и опет Гоул углед а странц а, или не
кога њем у сличног, како се врзма око белог камена и, кад је опазио да је приме
ћен, как о се крије. Дуг о је Гоул глед ао кам енол ом, пос мат рао как о се и без
помоћ и Многоруког зем ља осипа и камење отис кује у понор и поново се чуд ио
како је то биће могло доле дос пет и, и још чудн ије – како се могло одоздо изв у
ћи. Гоул је био храбар, али је био и уман и није хтео ни пок ушават и да иде доле
у потеру за Непознат им. Бац ио се кремен им облутком у правц у вел иког камена
и погод ио га, али се човек иза њега није појавио.
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Трећи пут кад је дошао до Белог камена, млад ић је сазнао како се човек може
спус тит и у понор и изи ћ и из њега. Са мес та где се обично заус тав љао пошао је
даље травном ивицом обронка. Како је дрвеће наоколо расло а сипка зем ља се ро
нила, на више места су жиле и корење бил и огољени и вирил и из зем ље као птичје
канџе и као омче или дугачке змије. Гоул је застао у чуду: о так ву једн у омч у била
је везана дуга дебел а пузавица, скоро одрвенел а, слична ужет у исп реденом од
више влакана. Она је била на некол ико места завезана у чворове и допирала је до
самог дна понора. Тајна силазака непознатог човека у понор Гоулу се одједном од
гонетн ула. Нешто слично зависти род ило се у срц у младог прачовека: како може
неко са друге план ине, из другог, мож да неп ријатељског, племена умет и нешто
што ловц и са Бел их пећ ина не умеју? Како то да њем у, довитљивом Гоулу, Бук у,
Врач у или старешини насеља није пало на ум да се у понор спуштају пузавицом?
Не часећ и час а и не бојећ и се да би могао пог ин ут и, Гоул се стаде спуш та
ти. Стоп ал им а је веш то обу х ват ао чворов е, те, и поред своје вел ике теж ине,
није склизнуо у понор.
Преп ао се кад је поглед ао прем а шум и. Стабла високог дрвећ а чин ил а су
се скраћена, као да је наједном тамо горе нек а нова пат уљас та шума замен ил а
ону из које је малочас изи шао. Дно понора учин ило се прос тран ије и неравн и
је и не тако бело као кад га је глед ао са вис ине. Обазрео се око себе. Нигде ни
ког а. Поз нао је одм ах вел ик и чет врт ас ти камен иза ког а се Непоз нат и увек
крио и пошао је тамо меко као зверк а. Иза камена није никога било. Виделе су
се само у праш ин и стопе Непознатог и мало под аље стајал а је купа беле зем ље,
нач ињ ен а руком чов ек а. Многор ук и није ник ад правио тако правилне купе.
Гоулу се, с једне стране, журило да се уз пуз авиц у опет попне на обронак пре
него што тама огрне шуме, пре него што Непознат и, који је вероватно био негде
горе, кад није у понору, одвеже пузавиц у. А с друге стране, још му се остајало
да добро исп ита свак у стоп у, свак у јам у. Осећ ао се као јед ан јед ин и човек на
свет у, као створ кога су жива зат ворил и у пећ ин у где се остављају мрт ви. Поред
све своје чувене храброс ти, осет ио је лак у јез у страх а. И управо је хтео да се
маш и пуз авице, кад углед а стрелу на зем љи где се Непознат и дочек ао на ноге
скоч ивш и с ужета. И иста као у насељу Бел их пећ ина, и опет друкч ија. Дрвце у
које је кремен и врх био усађен било је украшено неком резбаријом. Његови са
племен иц и нис у тако украшавал и стреле. Опет га ошин у тал ас завис ти, која је
бил а позната и прачовек у, као што му је било познато осећање мрж ње, освете
или очинс тва. Стрел а је вероватно испал а Непознатом иза појаса кад је скоч ио
а да то није ни опазио. Гоул у јед ан мах пожеле да га викне, али одмах одус таде:
боље је, пом ис ли, да му се јави кад а опет буде био на поток у.
Иск ус тву Непознатог Гоул је дод ао неко своје или је веровао бар да је то он
изм ис лио: при пузању уз уже упирао је с времена на време прс тима стопал а о
зид стене која се рон ил а; али и овај лак и дод ир, мад а је изазивао рушење кам и
чак а и пес ка у понор, стварно је код њега осећ ање неке сиг урнос ти. Како уже
није било привез ано за стабло на обронк у, него ниже, за жиле, било му је те
шко да искоч и на тврдо тло обрас ло травом и шибљем.
– О-о-о! – повик ао је Гоул више срећан што је опет на обронк у него што му
се довик ивало са Непознат им.
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Одјек се поновио у некол ико наврата, али ловац је мутно осећао да му се то
не одзива његов Непознат и, тај чију је стрелу нашао и чијом се пузавицом спу
штао у понор, већ нек и сас вим друг и, још даљи.
У насељу су пос тал и нес покојн и због прис ус тва тајанс твеног намерн ик а.
Час их је муч ио страх да није тај чије стреле нал азе, који се понек ад вид и у ка
менолом у, који уме понеш то што они не умеј у, изас лан ик неког насеља које се
спрема да их нападне, коме се свидело њихово стан иш те. Друг и пут су пом и
шљал и да је Непознат и однек уд залутал и лов ац који не уме да се врат и онамо
отк уд а је пошао, а страх га да се њима пок аже.
А Непознат и је знаке свога прис ус тва свуд а остав љао и они су бил и увек
нек а новина за ловце из Бел их пећ ина. Једном су наш ли клопк у как ву они нис у
умел и да нап раве. Друг и пут клупко павит и остав љено у трави. Трећ и пут су
зап азил и да је дол азио пред саме Пећ ине: стопе беле, као да се тек врат ио из
каменолома, остале су му под дрветом где су живел и мајм ун и. Чин ило им се да
их Непознат и зач ик ава, да им се подс мева.
Трагал и су тако, трагал и, сил азил и у јаруге, на рек у, ишли на једно и друго
језеро; али како се он није више појавио, сем онога пута у понору, пол ако су и
заборавил и на њега. Није то, уосталом, било први пут да се стран човек појави
у њиховом крај у. Пре некол ико год ина био се јавио у равн иц и неко глават као
Ген, рут ав а тел а, омал ен, и узнем ирио нас ељ е. Страх ов ал о се и тад а да није
уход а как вог неп ријатељс ког племена које се спрема да их нападне, пос лал и су
потерн ице, али се непознат и није више јавио нит и их је ко потом напао.
Друг и пут су зап азил и са стране Голог брд а ловц а с устрељ еном ситном
див љач и пребаченом преко рамена. Отишао је нек уд својим путем, није се на
њих ни обазрео. Чин и се да није ни слут ио да у близин и пос тоји насеље.
– Одвоји се и курјак од чопора – примет ио је онај стари, иск усни ловац који
је увек веровао да ће див љач наи ћ и.
– Сам о Брат огњ а и њег ов Мрт ви брат не пог реше ник ад пут – дод ао је
Гоул.

Сан о Непознатом
Пос ле Букове смрт и Гава се осећал а усам љеном, осећал а да јој недос таје друг
с којим би, као са Буком, лутал а план ином, сил азил а на рек у, под слап. Девој
чице, њене врш њак иње, биле су сас вим друкч ије, везане за огњиш те, за мајк у.
Гоул је волео да се друж и са млад ић има, да се игра муш ких игара, да лови: а са
Вештаком се због Бук а није виђал а, јер је чес то сањал а како јој Бук говори:
– Нек а Гава не иде у рад ион иц у огрл ица!
И она није ишла.
Додуше, Бук јој је такође говорио:
– Нек а Гава не траж и Непознатог!
Али је она ипак траж ил а. Тај тајанс твен и, још невиђен и странац предс та
вљао је за њу оличење замагљених далек их планина, у које је чезнула да оде. У њој
се буд ил а пот реба да вол и, и како је још бил а на прел аз у измеђ у дев ојч ице и
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девојке, а природе која беж и од свакод невног, почел а је сањат и о Непознатом,
очек иват и од сус рета с њим неш то необично, а није знал а шта. Бил а је срећна
што о тајанс твеном странц у нис у у насељу више говорил и и одлуч ивал а је, ако
га она буде видел а, да никоме, па ни Ојх и, не каже.
Понек ад је мис лил а да се Бук, потајно, ноћу иск рад а нек ако из своје пећ и
не и лута по шум и не би ли је срео и да се зато крије од ловаца, да је он тај тајан
ствен и стран ац. А како је, веров атно, теш ко побећ и отуд, њега и нем а увек у
шум и. Касније је све чеш ће пом иш љал а да је Непознат и дошао нек уд из даљине
да украде девојк у са Бел их пећ ина и да је вод и у своје племе. Једном је млад ић
из насеља одвео прот ив стареш ин ине воље девојк у кој у он није хтео да му до
суд и; украо је из пећ ине пуне чељад и и побегао с њом нек уд у план ин у.
Добро запаж ајућ и свак у појед иност путем куд а прол ази, примет ил а је јед
ном да је на два мес та цео жбун павит и ишч упан. Ловц и из насеља нис у павит
ни за што упот ребљавал и и уздрхта од пом ис ли да је Непознат и прол азио туд а,
крај саме њене пећ ине. Осет ил а је радост као да је нац ртал а нешто што јој дуго
није пол азило за руком. Друг и пут је наш ла некол ико бел их пера на стази којом
је дан пре тога прол азил а и где их тад а није било. Осет ил а је мутн у, дет ињас ту
наду млад е дев ојке да је тајанс твен и стран ац оставио пера ту да их она нађе
уочивш и да туд а прол ази.
Бук се међут им, и даље јав љао и мол ио:
– Нек а Гава не траж и Непознатог!
Али га је она и поред Буков е молбе, и упркос туг е кој у је осећ ал а пом и
сливш и на њега, траж ил а, чезнул а за остварењем неког сна који је био у исти
мах и уметн ичк и и љубавн и.
Пос ле как вог неус пеш ног трагања, одл азил а је у своју пећ ин у и урезивал а
у стен и пера птица, жбун павит и, нал ик, тако у цртеж у, на изу к рш тене богазе,
или је седел а беспос лена и пос мат рал а ишаране зидове свог атељеа водећ и за
миш љене разговоре с тајанс твен им млад ићем.
– Ко је слик ар ове пештере? – пита Непознат и и упот ребљава реч пештера,
којом су, како јој је Аох причао, нек и ловц и с друге план ине звал и пећ ине.
– Гава – рекне она гордо.
– Је ли Гава врач?
– Гава вол и да црта.
– Непознат и ће Гаву одвес ти преко план ине.
– Гава вол и да црта – понав ља она.
– Нек а Гава црта у другој пештери.
– Гава вол и ову пештеру.
Друг и пут, пред вече, кад осећа страх, разговарају:
– Непознат и је снаж ан као мед вед – рекне млад ић.
– Гава је снаж на као Бук.
– Ко је Бук?
– Бук је ловац у пештери где спавају мрт ви.
– Непознат и је снаж ан и зао као змијс ки стареш ина.
– Гава зна како се змија убија.
Али на рас танк у тајанс твен и млад ић рекне нас меш ив се:
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– Нек а се Гава не боји!
Пон ек ад, ноћ у, бунц а, прем ор ен а од лут ањ а, од чек ањ а, и Ојх а је буд и и
пит а:
– Шта је Гаву уплаш ило?
Ојх а је више волел а да се Гава уплаш ил а од звери, јер су и девојч ице у насе
љу знале како се од звери спас ава, него да је негде у шум и препао ловац нас ил
ник. Али Гава је и буновна пазил а да се не ода и одговарал а како је срел а змију
или вук а.
Кад се Гави учин ило да се Непознат и неће више појавит и, да се ловц им а
мож да само учин ило да су неког непознатог срел и, указа се он једном предве
че с друге стране јаруге крај које је бил а њена пећ ина. Стас ит као Гоул, миол ик,
коже преп лан уле, али ипак светлије него код ловаца из насеља, ишао је стран и
ловац и глед ао у зем љу као да траж и неш то међу жбуњем, и она се побоја да је
неће примет ит и па му довикн у како је чес то довик ив ал а с обронк а невиђене
ловце с друге стране. Он се трже и, углед ав је, одговори истим дозивом, али не
пох ита према њој, нит и домахн у руком да она дође. Зас тао је само некол ико ча
сак а и глед ао је изд алек а, а онд а се нагло удаљио као да је нек уд хитао, или се
бојао да девојч ица не ода његово прис ус тво.
Гава је до мрак а остал а на истом мес ту чек ајућ и га да се врат и, а кад га није
било, пош ла је пол ако према Пећ инама. Шумом су гал ам ил и нек и млађи ловц и
спуш тај ућ и се са пад ине којом је незнанац малочас био отишао. Она ослуш ну
да га мож да и они нис у примет ил и, али су се они вајк ал и:
– Стран и ловац је у јам у пропао.
– Странац је зацело привиђење.
Било да су и они још трагал и за њим, било да је њихов разговор само сећа
ње како се нед авно неко тајанс твен јав ио у њих ов ом крај у и пот ом ишчез ао,
осет и се срећном што га је само она видел а поново обећ авш и себи да га неће
изд ат и кад а већ он не жел и да буде виђен. Ову верност тајанс твеном млад ићу
није осећ ал а као изд ај у према Бел им пећ инама, него као верност својим сно
вима. Мож да је гоњен, пом ис лил а је са сам илош ћу. Сличн у сам илост осећал и
су Бук и она према своме ждребет у желећ и му, и у доба глад и на Бел им пећ ина
ма, да гон иоц има умакне.
Те вечери је Ојх а дочек ал а кћер с горк им прекором:
– Врачева кћи лута као див љач.
Гава је и пре тога мало боравил а с мајком у пећ ин и, али у пос ледње време
одл азил а је још ран ије и враћ ал а се кас није него иначе. Без много разм иш ља
ња, мат еринс ким срцем, осет ил а је донек ле Ојх а узрок Гавиног узнем ирењ а
примет ивш и да је оно почело отк ако се стало говорит и о тајанс твеном ловц у.
Тим пре је разу мел а Гаву јер је и она, сећа се, кад је бил а њен их год ина, сањал а
да дође неко из дал ек их племен а о којим а је Аох прич ао и да је њем у дод ел е.
Срећом су је дал и врач у, кога је увек осећ ал а као да је залутао у насеље Бел их
пећ ина с неке друге план ине.
– Врачева кћи није дуго оца видел а – нас тавил а је Ојх а мало блаже.
Гава збиља није дуго бил а у Врачевој пећ ин и ни глед ал а како рад и, али се
није могла пробит и до њега кроз гус ту омаглиц у својих снова.
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Старешинин разговор са Гоулом и Вештаком
Племе је требало подм лађив ат и. Некол ико млад их лов ац а пог ин уло је у лов у
за кратко време, а међу њима и најом иљен ији Бук. Дојиља, Плодна, Тајх а, Ојх а
и њихове врш њак иње већ су дале насељу деце кол ико су могле дат и. Стареш и
на је, ускор о пос ле смрт и Бук ов е, са Врачем, Оштрачем, Трав ар ем и Аохом
смиш љао које младе девојке треба удат и, да замене мајке које прес тај у рађат и,
и које им ловце треба одред ит и за мужеве. Нају гледн ија два ловц а бил а су, за
цело, тад а Гоул и Веш так, а међу дев ојк ам а су се ист иц ал е Веш таков а сес тра
Нејл а, Тајх ина кћерк а Онл а и Гава. Иако најм лађа, Гава је могла бит и прва по
реду, али Врач је увек оћутк ив ао кад а би стареш ин а пов ео реч о њеној удаји,
или би говорио да је још девојч иц а. Како њега нико није жел ио да увред и, ста
реш ин а је њен у удај у одл ож ио; али се Плодн ин а кћер Нејл а и кћер Тајх ин а
нис у могле заобић и. Обе су биле стас ите и здраве обе осунчане као зрео плод,
обе су имале дивн у тамн у кос у, обе знале да хране ват ру, да чине и шиј у коже,
обе могле да носе терете.
Стар еш ин а је у два мах а срео Гоул а са Веш таков ом сес тром и примет ио
како је Гоул жељно глед а. Мад а је у његовој моћ и било да прави жен идбене пла
нов е као што прав и планов е за лов, стареш ин а се радов ао кад а пог од и жељ е
млад их ловаца, јер је веровао да ће пород бит и богат и здрав ако ловц има дос уд и
девојке у које се чеж њом глед ају. Пре него што је свечано пред цел им насељем
Гоулу и Веш так у дос уд ио девојке поразговарао је са свак им од њих. Отишао је
прв о Дојиљиној пећ ин и. Она је сед ел а под надс треш ницом на благом јут ар
њем сунц у излож ивш и му своја недра.
– Стареш ина траж и Гоул а, сина Дојиљиног – рек ао је он свечано.
– Гоул, син Дојиљин, поп лочава себи пећ ин у – одговорил а је жена.
– Гоулу је тес но у Дојиљиној пећ ин и.
– Гоул је стас ао за ловц а и млад ићк и глед а девојке по насељу – примет ил а
је Гоулова мајк а.
– Како ће Рвач наћ и пећ ин у?
– Нек а Рвач глед а куд иду поглед и сес тре Вештакове.
Тек што је стареш ина пошао од њене пећ ине, углед а Гоул а. Млад ић је увек
указ ив ао пош тов ањ е Рвач у, али как о се ближ ио час да му он дод ел и будућ у
жен у, био је према њем у још паж љивији. У руц и је нос ио устрељеног јас треба,
чија су крил а вис ил а као гране старих јел а. У насељу није био обичај да се лове
птице, јер се није хран ило птичјим месом и јер су се ретко нос иле челенке, али
су их млад и, из заб ав е, вол ел и да обор е стрел ом са вис ин е. Гоул је већ две
устрељене грабљивице однео на дар Веш так у јер је он понек ад правио челенке
од пера, а у пос ледњ е време је изу мео огрл ице од птич ијих кљунов а. Прв а се
Нејл а, Веш такова сес тра, појавил а са так вом огрл ицом. Кљунови су бил и там
но мрк и, повијен и, и низ ан и као зуби. Усред огрл ице био је вис уљ ак у обл ик у
цвета, опет од кљунова. Мајке, девојке, девојч ице опкол иле су је са свих страна
и глед ал е у чуду: нис у зверињ и зуби, нис у шкољке, ни каменч ић и кварцов ог
порек ла, нис у шкриљц и. Прв а је Гав а, чијем зап аж ању није ниш та изм иц ало,
погод ил а од чега је нов а огрл иц а. Све су оне тад а стрч але до Веш так а на рек у
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с молбом да и њим а створи так ве. И Гав ин а млађ а сес тра Крех а, чиј у је кос у
мајк а почел а сплитат и над челом као у девојак а, бил а је међу њим а. Имал а је
Крех а Гавин у лепот у, а бил а је од Гав е умиљ ат ија, није бил а занет а ни зам и
шљен а. Изм еђ у свих жарк их поглед а упер ен их у себ е уметн ик уочи најп ре
Крех ин, нас мејан ији него што су бил и поглед и друг их девојак а.
– Нек а Вештак да Крех и јед ан птичји кљун! – замол ил а је.
И он јој је у каменој здел и у којој је чувао ствари обрађене за огрл ице про
нашао јед ан.
Погод ивши зашто га је старешина траж ио, Гоул му пруж и устрељен у птиц у.
– Нек а Рвач нач ин и челенк у.
Он је стареш ин у увек ослов љавао његовим именом, којим су га звал и пре
него што је проглашен стареш ином.
– Насељу треба лов ац а – рече он. – Бук је већ у пећ ин и одак ле се нико не
враћа.
Гоул на то изређа имена и других који су погин ул и тек што су бил и произве
ден и за ловце.
– Дојиљин син треба да подм лад и Беле пећ ине новим ловц има.
Гоул је дубоко дисао.
– Нека Дојиљин син спрем и коже за дар оној коју му насеље одред и за жен у.
Гоул је опет оћутао.
Истог дан а стареш ин а се спус тио и на рек у. Зат ек ао је под шат ором Ве
штак а у пос лу. Спус тио се крај њега на вел ик и обл и камен и пос мат рао га неко
време, ћутке, а ни он, уметн ик, није ништа говорио, чек ао је да стареш ина прво
почне разговор. Знао је и Веш так, а готово и сви у насељу, којим ловц има је до
шао ред да их жене. Прес тао се давно над ат и да ће му Гава бит и дата, а прес тао
је то и желет и пос ле Букове смрт и. Као што се Бук за живота бојао да ће му Ве
штак, буде ли га Бук из љубоморе убио, дол азит и мртав у снове, тако се сад он
бојао да му мрт ви Бук неће дат и мира ако би њем у, Веш так у, Гава бил а дата за
жен у. И он би се рад ије борио са живим него са мрт вим Буком, као што је Бук
више волео да се бори са живим Веш таком. Бук је већ три пута прод ирао у ње
гов сан. Први пут су га прат ил а три курјак а, гладна као Мрт ви брат кад изглад
ни. Бук у су бил а покорна, идућ и крај њега, трл а су му се о ноге, умиљавал а се
став љајућ и му шапе на груд и, а на Вештак а су реж ал а пок азујућ и зубе. Курјац и
су говорил и, што је било страш није него да су урл ал и.
– Нек а Вештак врат и зубе мог дед а – рек ао је јед ан.
– Нек а врат и очњаке мога прадед а! – захтевао је друг и.
– Нек а син Плодн ин врат и Гаву Бук у!
Друг и пут је Бук дош ао пред зор у, кад равн ицом и реком блуд е она лак а
бић а што гутај у жбуње, цвеће и план ине. Створио му се наједном пред кол и
бом тутк ај ућ и на њега та безрук а, безглава створења која су пред зору изл ази
ла из својих пећ ина. Он, који се није бојао ни вук а, ни пса, разбес нел а говечета,
од страх а није могао дис ат и. А трећ и пут је дошао Бук са четом ловац а који су
бил и сах рањ ен и у истој пећ ин и у којој и он. Сви су они бил и окићен и онако
како су их у пећ ин и оставил и, сви су бил и укочен и и хладн и као камен преко
кога је сву ноћ тек ла вода. У кол иби код њега седела је Гава и чекала да јој заврш и
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нов у огрл иц у. Мрт ви коп љан иц и су ћутке дош ли, ћутке и суров о узел и Гав у
за руке и повел и. И како је и она бил а само сан, ћутал а је и она и прис тал а да је
воде у свој у пећ ин у, а Бук га је наједном почео дозиват и глас но као кад дозива
с обронк а непознате ловце.
Зато, кад му је стареш ина рек ао како су старији ловц и одлуч ил и да га жене,
стрепећ и је упитао:
– Зна ли и Врач која ће девојк а бит и дата Плодн ином син у?
Стареш ина пом ис ли да млад ић прижељк ује Гав у, па да би га спас ао изне
надног разочарења, рече и више него што је питан, јер је младом уметн ик у био
склон:
– Врач и остал и стари ловц и одред ил и су син у Плодн ином девојк у сличн у
Врачевој кћери.
Уметн ик, одахн увш и од страх а да му, до јуче жељена девојк а, Гава, не буде
дата, радос но и зах вално поглед а стареш ин у.
Ојх а је то вече, врат ивш и се из Плодн ине пећ ине, сел а на кож у под над
стреш ницом отх укн увш и. Крех а и две најм лађе девојч ице спав але су у пећ и
ни. Вече је било прох ладно, али је под месеч ином блис тао сав пред ио: равн ица,
Леден и гуш тер, план ине око њега. Гава се бил а врат ил а пре мајке и разговара
ла с Мрт вим братом:
– Нек а Мрт ви брат каже где је вечерао!
Учин ило јој се да се мрт ва глава подругљиво осмехн ул а.
– Зна ли Мрт ви брат где је пећ ина Непознатог?
Гран а исп ред надс треш нице зањих ал а се и трен утно сак рил а лице Гави
ног немог сабеседн ика. Кад га је опет угледал а, настави питат и, управо настави
глас но мис лит и.
– Је ли Мрт ви брат јео жеравице на огњишту Непознатог?
Неми сабеседник је био округао и још црвен као да је збиља негде гутао жар.
– С ким Врачева кћи разговара? – прек ин ул а ју је у разм иш љању Ојх а сту
пајућ и под надстреш ниц у, и одмах зат им додаде: – Гоулу и Вештак у биће ускоро
додељене девојке.
Гава зас трепе: шта ће ако и прот ив Врачеве воље Рвач одлуч и да је да коме
за жен у?
– Гоул ће мож да добит и Онлу – нас тави она.
– Не сме Гоул добит и Онлу – скоро викн у девојк а.
– Жел и ли Врачева кћи да њу даду Гоулу? – упита Ојх а изненађена Гавин им
узвиком.
– То жел и кћи Плодн ина – рече Гава као да чик а мајк у.
– Врачева кћи – рече Ојх а с тугом.
Вест да Гоул треба да се жен и подсет и Гаву како је једном, пред вече, врља
јућ и шумом, углед ал а пред собом две прил ике.
– Гоул ће Плодн ин у кћер украс ти – чуо се муш ки, Гоулов глас.
– Плодн ина кћер није птичје јаје.
– Гоул ће Плодн иној кћери донет и из лова кож у дивокозе.
– Плодн иној кћери ће Плодн ин син, Вештак, донет и кож у дивокозе – опет
је пркос ио женс ки глас.
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– Вештак је ловац речног шљунк а – чуо се муш ки глас.
– Нека се Гоул не руга Плоднином син у – увређено је задрхтао глас девојчин.
– Гоул се не руга. Јед ин и Плодн ин син у насељу Бел их пећ ина зна да лови
шљунак.
Гав а је већ тад а погод ил а како би Гоул жел ео да му стареш ин а дод ел и за
жен у сес тру Вештакову. У глас младог ловца било је нешто слично дрхтању Бу
ковог глас а кад је говорио да јој у груд има гори ват ра. Гоул је био Буков прија
тељ и она је пожелел а да Гоул добије уметн иков у сес тру. Пош ла је изд алек а за
њима, опрезно, не да их уход и, већ као што се пође за неч им што прив лач и, за
лепом зверком или птицом, или за мирисом. Вештакова сес тра бил а је очеш ља
на као девојк а и огрн ута новом кожом од мек а крзна. Бил а је висок а готово као
Гоул и кретал а се гипко поп ут мачке. Уз пут је хватал а гране мимо којих су про
лазил и, чупал а влат и вис инс ке свил ас те траве увијајућ и их потом око прс тију.
Између висок их стабал а које је Многор ук и био окрес ао видео се румен траг
Брата огња, који је одл азио на спавање. Али кад се његов траг изг убио и кад су
се мрачне вратн ице између стабал а стал е зат варат и, дев ојк а је зас тал а нагло
као да је углед ал а пред собом звер.
– Нек а Гоул не иде даље – рек ла је молбено.
– Гоул није Ген и није Олах – одврат ио је млад и ловац.
Ипак се окрен уо и пошао нат раг, према Пећ инама.
Гава је остал а још у шум и. Много нејасних осећања пробуд ило је у њој тад а
тај разговор између Гоул а и девојке. Ствари које су јој се чин иле једнос тавне
док је бил а дете наједном су јој пос тале сложене, изазвале у њој нем ир, бриг у,
одбојност. Сетила се нек их речи и нек их разговора које је узг ред негде чула, и ту,
у шум и, пос ле разговора између девојке и Гоул а, чин ило јој се да имај у друго
значење од онога које им је ран ије прид авал а. Сет ил а се једног збора ловаца на
коме је стареш ина одред ио које ће девојке припас ти којим млад ић има. Бил а је
мал а и тис кал а се кроз гом илу да вид и шта се збив а пред Рвачевом пећ ином.
Али је уграбила да вид и само како један млад ић узима своју будућу жен у за рук у
и нав лач и јој нар ук виц у од шкољк и. Реч и ловц а које је тад а чул а такође су јој
сад добиле ново значење.
– Нек а као ват ру млад и ловац ужеже нови живот!
– Нек а будућа мајк а чува ужежен и пламен!
Стар еш ин а ће, пом ис лил а је, сад а так о исто рећ и и Гоулу и Плодн иној
кћери кад објав и нас ељу да треба да жив е у ист ој пећ ин и и да рађ ај у будуће
ловце. Обд арена и умна, она је слут ил а да тако мора бит и, као што мора дун ут и
Многор ук а да разбукт и пож ар, као што мора птиц а савит и гнез до да би било
пол ет арац а; али се због тог а осећ ал а туж на, осећ ал а да није иста као остал е
дев ојч иц е и неод ољ ив о је пож ел ел а да се смес та нађ е у свој ој пећ ин и међ у
својим цртеж има.
Све то сад а ожив е у њеном сећ ању, и како примет и да је Ојх а још пос ма
тра, рече:
– Гава чек а неког иза план ине куд а Брат огња одл ази да спава.
– Врачева кћи – опет пром рм ља Ојх а мис лећ и да девојч иц а у ствари жал и
Бук а, а да су све остало изговори.
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Непознати ловац
Било је у шум и над Бел им пећ инама једно скровито мес то међу дрвећем назва
но Лис на кол иба. У Лис ну кол ибу је сунце ретко прод ирало. Грање је ту било
гус то и спуш тено до зем ље, те је нач ин ило прави правц ат и лис ни шатор. Тре
бало је да падне вел ик и пљус ак па да се прос тирк а од сувих иглиц а пок вас и.
Прадевојч ица је у дет ињс тву волел а да по њој скаче јер је прос тирк а бил а мек а
и угибал а се као путањ а кроз моч вару. Кас није је свраћ ал а у ту јелов у кол ибу
кад из пећ ине побегне уморна од чувања ват ре, или деце, или шивења кож а. Ту
се на миру могло мис лит и о Бук у, о огрл иц ам а, о очевим цртеж им а, о нечем у
непознатом, лепом, што је чек ал а да се догод и. Ту је до миле воље слушал а зуја
ње пчел а, детлићеве чег ртаљке, пос мат рал а птице певице како неш то пос луј у,
улећу и излећу, одмарају се у гнезду, стављајућ и главу под крило, бишту се. Виде
ли се само њихови паперјас ти трбус и и подвољц и, снеж но бел и, црвен и, риђи.
Понек ад у Лис ну кол иб у залута зец и, углед авш и је, стругн у нат раг; понек ад
веверица радознало провири из рачава.
Тамо су махом свраћале девојч ице, год ио им је мирис ни зелен и полум рак,
тиш ин а која је у кол иби влад ал а. Девојч ице нис у много разгов арале, уопш те
људ и у насељу нис у много говорил и реч има. Кад која од девојч ица затекне Гаву
под јел ама, рекне прос то:
– Гава је сама.
И прућ и се полеђуш ке по игличас тој прос тирц и, без пот ребе да ишта даље
каже.
Гава исто тако кратко одврат и:
– Детлић је на стаблу.
Ако се појави пау к на врх у как ве гранч ице, оне се ћутке поп рид игн у и по
смат рају почетак плетења мреже, стрепе да ли ће успет и да под игне прво тан у
шно брвно између врх а гранч ице на којој стоји до врх а најближе суседне. Оне
знају, јер су чес то пау ков посао пос мат рале, да му је најтеже исп рес ти оквир за
мреж у и добро га учврстил и за гранчице. То је за пау ка, мислиле су, исто тол ико
теш ко кол ико ловц има нап равит и замке за див љач.
Понекад допру до Лисне кол ибе дозиви млад их ловаца с обронка и затим од
јец и. Девојч ицама се тад а прик аз уј у лица невиђен их дечак а и млад ића који се
одазивају Бук у, Гоулу и остал има. Мож да ће, мис лиле су, једном бан ут и на Беле
пећине стасити, снаж ни, свак и кадар да изрод и пун у пећин у деце, да улови мрког
мед веда, да коп љем стигне ирваса. Оне су прижељк ивале да ти незнанц и дођу у
њихово насеље. Мож да би их стареш ине додел иле њима. И Гави је лик невид љи
вог често истискивао из снова лик Буков и Вештаков. Поред Прадевојчице најче
шће су у Лисну кол ибу свраћале Вештакова и Гоулова сестра. Оне су биле старије
од Гаве и већ су вод иле разговоре у којима се слут ило да се осећају девојк ама.
– Кћи Дојиљина зна да чини и шије коже – више пута се хвал ила девојчицама.
– Дојиља треба да је очеш ља као девојк у – примет ил а је Веш такова сес тра,
тако већ очеш љана.
– Кћери ловаца морају знат и како се лож и и хран и ват ра.
– Кћери ловаца морају знат и како се пече месо.
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– Кћи Дојиљина ће своме ловц у саш ит и кож а кол ико на руц и има прс тију.
Дечац и и млад ић и из насеља знал и су да се оне најрад ије сак уп љај у у Ли
сној кол иби и, прол аз ећ и мимо ње, бац ал и су стрел е у грањ е и плаш ил и их.
Али оне су биле кћери и сес тре лов ац а и знале су како се чув а од стрел а: чим
стреле зазвиж де, оне легн у по тлу.
Одмах пос ле Букове смрт и, пош то је он мол ио чес то у сну да не иде у Ли
сну кол ибу, Гава није ишла. Али како се у пос ледње време стао ређе јав љат и и
то је мол ит и, мис лил а је да се више неће љут ит и ако тамо пође и опет је једном
пош ла. Поред Пећ ине мрт вих газил а је сас вим тихо да се Бук не проб уд и јер
мож да је не опом иње и зато што сад дубље спава и ређе се иза сна буд и.
Мрт ви брат, до грл а сит, најп ре је пок азао чело иза план инс ке греде, а за
тим цело лице, црвено као у ловца кад сед и близу ват ре. Вероватно је, мис лил а
је глед ај ућ и га тако зајап уреног, зал азио редом у пећ ине док ловц и спав ај у да
се нах ран и. Шумом су забледел а нек а тајанс твен а, прозирн а бић а грлећ и се,
играј ућ и међу дрвећем. Нек а су се њих ал а у љуљаш кама које им је Мрт ви брат
зав ез ао. У проп ланц им а су се отварал а свет лос на јез ера, а зел ено жбуњ е се
прет варало у гуж ве сребрнас те павит и.
Позвал а је Мрт вог брата да дође у Лис ну кол ибу да се одмори, али је он ве
роватно, није чуо задубљено пос мат рајућ и далеке план инс ке греде и равн иц у,
умирен и под његовом светлош ћу као што се вод а под кишом умири. Ћукови из
гудура упорно су пом ињал и мрт вог Бук а:
– Бук! Бук! Бук!
Девојч иц и се срце стегло. Не слутећ и да би Непознатог могла срес ти у Ли
сној кол иби, пош ла је тамо да не слуша ћуково запомагање. Шума је бил а тих а
као кад је пос ледњи пут с Буком ход ал а њоме. Чул а је само нес рећн у птиц у и
шум свој их корак а по сув ом лиш ћу и сет ил а се како се једном у дет ињс тву
скрил а с Буком у Лисну кол ибу да им друга деца не би отел а бобице које су дуго
скуп љал и тога дана по план ин и.
Углед ал а је ускоро куп ас ту стар у јелу и пров ук ла се кроз јед ан лис ни за
стор, кроз друг и, кроз трећ и. Мрт ви брат је био управо изн ад кол ибе и осве
тлио је кроз проређене гране. Гав а зас тад е као скамењ ен а: на злат ас ториђој
прос тирц и спавао је Непознат и, наоруж ан стрел ама, коп љем и бац ачем каме
на – као и ловц и у насељу. Одмах је знал а да је то он. Овако, изблиза, учин ио јој
се сличан Бук у, али је имао светлију кос у, и брад а му је бил а већ млад ићк а, гу
ста. Пок рај њега је леж ал а неу ч ињена вучја кож а. Непознат и је дис ао дубоко,
јагод ице су му се биле заруменеле и зној избио по груд има. Она примет и да му
је огртач око бед ара од коже неке звери как вих нем а крај Бел их пећ ин а, да је
саш ивена друкч ије него што их шију Дојиља, Плодна или Ојх а.
Гав а га је глед ал а као очаран а. У час у јој син у рој претпос тавк и: да је Не
познат и ту чек а већ дуго знај ућ и да мора једном нав рат ит и, да се ту крије од
неког ловц а из насеља, да је ту вребао нек у див љач. Уто, пос ле тол ико дана, чу
поново Бук а:
– Нек а Гава не глед а непознатог ловца!
И њене очаранос ти као да је нес тало. Буков глас је био туж ан и дол азио са
Бел их пећ ина. Она одмах нау м и да крене тамо, и зато што је Бук мол ио да не
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глед а странц а и што је наједном осет ил а страх да се Непознат и не проб уд и.
Прен ул а се у њој намах Ојх ина кћи и Аохова унук а, која се нас лушал а од деде
прич а о опак им ловц им а лут ал иц ам а и ућутк ал а Гав у сањ ал иц у и уметн ик а.
Али само што је разг рн ул а јел ине гране да изађе, млад ић, који се у међувремен у
био пробуд ио, зграби је снаж но за плећа и окрете лицем себи. Разгледао је радо
знало као што ловац разглед а први пут виђен у птиц у коју је устрел ио. Онд а се
нас меш и, пус ти је и пок аза руком према јарузи где га је први пут опазил а и вик
нул а. Веровал а је да разу ме шта је пита и, упирућ и прстом себи у прса, рек ла:
– Гава.
Како је поново пок ушал а да изађе из кол ибе, Непознат и је задрж а зграбив
је за рук у и опет неш то рече глед ај ућ и зад ив љено њене очи, сјајне и црне као
црн и тврдок рилц и. При том је неш то изговорио поч ињућ и речен иц у са Гав а.
Она пом ис ли да је казао:
– Гава има пламен у очима.
Пош то је и она њега глед ал а зад ив љено, Непознат и је поверов ао да му је
казал а како је стасит и јак, на што јој је одврат ио на свом језик у да је и она лепа и
стасита, показавши на младу јелу која је расла под окриљем Лисне кол ибе. Гави се
зато учин и да млад ић хоће да објасни отк уд се нашао ту, под јел ама, и примет и:
– Непознат и се крије од ловаца.
Примет ивш и да девојк а свак и час изгов ара исту реч: непознат и, странац
зак ључи да га она тако зове и пожури да каже своје право име показујући на себе:
– Клек.
Дуг о су Непоз нат и и Гав а разг ов арал и на тај чуд ан нач ин: Гав а се њем у
обраћал а говором одомаћен им на Бел им пећ инама, а он њој говорио на своме
језик у помаж ућ и се пок рет има, поглед има, ономатопејама. Час је подраж авао
гласове птица, час звери, час шумове. Обоје је веровало да зна тачно шта је ка
зано. Кад је Непознат и, говорећ и неш то, стао подраж ават и завијање неке зве
ри, Гава је бил а убеђена како јој је рек ао да је гонећ и звер која је тако завијал а
залутао на Беле пећ ине. Чак је уобразил а да зна која је звер бил а, јер је, из краја
одак ле је веровал а да је Непознат и залутао у насеље, једном набасал а звер пот
пуно непозната, дугачк а, нис ких ног у и глас ил а се као што је он тога трен утк а
предс тавио. Зато је рек ла:
– Гава познаје ту звер.
При том је извад ил а кремен и резач иза појас а и на кори кој у је наш ла под
гранама нац ртал а звер на коју је мис лил а.
Непознат и зграби кору из њен их рук у зад ивљено посмат рајућ и час девојк у,
час њен цртеж, и рече неш то што је она прот ум ач ил а као пох валу њеном сли
карс ком дару.
Знај ућ и већ неш то о насељу, знај ућ и да оно има свога врача странац је по
мислио да ће девојка зацело бити врачева кћер и у његовом држању јави се нешто
што је Гава видјел а код ловаца кад а говоре са њен им оцем.
Заглед авш и се још једном у њено лице, обас јано мес еч ином, и у сву њу и
видећ и да је још сасвим млада, а убеђен да је и кћер нају важен ијег човека у насе
љу, Непознати са тугом и разочарањем помисли да је треба одмах пустити да иде
како с Бел их пећ ина не би пош ли да је траже па тако и на њега наи ш ли. Разг рн у
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зато гране јел а и изговори некол ико реч и, по којима јој се учин и како је зове да
опет сут ра дође у Лис ну кол ибу. И она обећа:
– Гава ће доћ и.
По њеном изразу, по томе како јој се није одл азило из кол ибе млад ић пого
ди шта је казал а и нас меш и се радос но.
Пос ле тога и он је изаш ао, још збуњен и узб уђен због сус рета са необич
ном дјевојком. Што је дуже о њој мис лио, бивао је уверен ији да је кћер врачева,
да му помаже у раду и да је тако нау ч ил а цртат и. Пол азећ и из кол ибе, за појас је
заден уо кору с цртежом и свак и час је заглед ао. Нек и потези су бил и дос тојн и
цртеж а старога слик ара и врача из његовог племена.
Шумс ка тиш ина је као вино убрзавал а крв у њем у и нагон ил а машту да ра
ди. Мрт ви брат је био сад у зен ит у, блед, и заис та се чин ио као неко ко је мртав.
Гране се њих але и љуш кале гнезда и звезде. Непознатог обас ја нек а мис ао, од
које радос но подс коч и, ухват и се за прву гран у и зак лат и на њој некол ико пута.
Зат им стаде брзо, као да се спрема у хитан лов па му треба да прави замке, ки
дат и жбуње павит и, скид ат и повиј уше, које су се као змије увијале око стого
диш њих стабал а и везиват и у снопове. Говорио је при том:
– Гава, Гава, Гава.
Подраж авао је птицама, и оне су му буновне одговарале, подраж авао глас
непознат е млад е дев ојке, под раж ав ао глас Гоулом, који га је онд а с обронк а,
кад су га ловц и примет ил и, дозивао. У дубокој јарузи испод Гавине пећ ине гла
сио се ћук. Подраж авао је и његов глас, који му се није чин ио туж ан као Гави.
Тако раздраган, са товаром пузавица, врат ио се у Лис ну кол ибу и почео плес ти
љуљаш ку, сличн у нос ил има од грања за рањен ике: две дебеле, снаж не, повиј у
ше завезао је наспрамне за чет воре рач ве дрвећа које је ограђивало Лисну кол и
бу. Зат им је та два јак а држ ача оплео тањим пузавицама и павит и. Тако су у ње
гов ом плем ен у прав ил и пос тељ е за рањ ен ик е кој и мор ај у дуг о леж ат и,
пок ривајућ и те пос теље кож ама. Исп левш и љуљаш ку, пок рио је кожом на којој
је леж ао, и поново је, као што птиц а пева крај тек савијеног гнезда, стао изра
жават и своју радост гласећ и се сад као једна, сад као друга певица, подраж ава
јућ и гласове див љач и у доба њеног свадбовања.
И све тако док Брат огња није убац ио прву жиш ку у кол ибу.

Збор пред Врачевом пећином
Пред Врачевом пећ ином стајал а је вел ик а гом ил а. Ловц и наоруж ан и као да ће
у лов, огрн ут и новим кож ама. Жене нак ићене, са зимзелен им венц има у кос и.
У првом круг у око стареш ине и Врач а стајале су мајке с децом. Тек рођен у су
дојиле ту, нас ред свечаног збора, што је требало да нас лут и богат пород девој
кама које ће за који часак бит и додељене за жене Гоулу и Веш так у. Друге су тек
прох од алу дец у држ ал е око врат а и да би она бољ е вид ел а свеч аност и да би
што више деце било виђено у круг у где се свечаност обавља. Трећа деца су опко
рач ил а мајке око бед ара. Око мајк и су се тис кале девојч ице и дечац и, а иза њих
су стајал и ловц и.
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На свакој заравн и око које није близ у било биљ а, у сваком удубљењу голе
стене, на каменој, у шљунк у усам љеној, плоч и, бил а су изу к рш тана сух а дрвц а
и чек ал а да буду потпаљена. Крај сваког так вог сићуш ног огњиш та стајал и су
по дечак и девојч ица, чије су бујне и црне косе, ник ад још сплитане, пад але им
чак до појаса.
Нас еље је само нагађало која ће дјевојк а прип ас ти Гоулу, а која Веш так у,
чије су мајке стајале уза самог стареш ин у и Врач а. Обе су тога дана биле оче
шљане као кад су их мајке задевојч иле. Кас није, као удате, прет рп ане бригом
око деце, ват ре, кожа, пуштале су кос у слободно као у девојчица, немајући никад
времена ни прс те кроз њих да провук у.
Мад а су сви свак и час очек ив ал и да стар еш ин а и Врач дигн у коп ља, као
знак да свечаност поч иње, сви се изненад ише кад их они под игоше и кад Врач
изговори:
– Стареш ин а позив а Гоул а, син а Дојиљиног, и Веш так а син а Плодн иног,
да изађу пред Врачеву пећ ин у.
Млад ић и су стајал и у близин и, али нис у одмах изаш ли да се не учине одвећ
нес трп љиви. Углед авш и их како стају пред стареш ин у, гом ил а је почел а проду
жено клицат и. Не сачек авш и да се клицање стиша. Стареш ина понови оно што
им је рек ао кад их је обавес тио да треба да се жене: како добро насеље захтева
да га својим породом подм ладе.
Пос ле тога узе реч и Врач:
– Гоулу и Вештак у су додељене девојке дос тојне Дојиље и Плодне.
– Нек а изађе пред стареш ин у Онл а, кћи Тајх ина.
Некол ико срца је зас трепело у том час у: срце Гоулово да мож да ипак нис у
њем у намен ил и Онлу, јер по стареш инс тву је требало да прво буде прозван а
дев ојк а њем у намењ ен а; срце Веш так а, који је прижељк ив ао, да му буде дат а
бар Крех а, сес тра Гавин а, кад а већ није могао добит и Гав у. Уздрхтало је срце
мајк и које су имале одрас ле кћери, и срце девојак а које су се над але да ће бит и
позване; зас трепело је срце Стрелчево: Онл а је бил а и његова кћи, али по оби
чају насеља, само су мајк у помен ул и као да он, отац, и не пос тоји.
Као ни млад ић и, ни Онл а се није одм ах појавил а, што је Стрелц а и Тајх у
обрадовало. Узбуђен, непомен ут, отац као да тек сад добро примет и како му је
кћи и лепа и стас ита. Имал а је око врата само скромн у огрл иц у, как ву обично
нос е девојч ице, да би се огрл иц а кој у буде добил а од будућег муж а што бољ е
истак ла. И све остале девојке, не знајућ и на коју ће од њих пас ти коца да се уда,
имале су скромне огрл ице и тако и нехотице показале да се у потаји надају удаји.
– Нек а дође Нејл а, кћи Плодн ина.
Изаш ла је сес тра Веш таков а и одм ах пот раж ил а погледом Гоул а. У ње је
бил а огрл ица од пужев љевих љуштура. Обе девојке су имале само лаке огртаче
око бедара, док су, према обичају, тек изашавш и пред збор ловаца, скин уле коже
које су имале пребачене преко плећа и груд и, као и остале девојке на збору.
– Гоулу, син у Дојиљином, збор лов ац а додјељује за жен у Плодн ин у кћер
Нејлу – свечано је објавио Стареш ина.
Нас ељ е је њег ов е реч и доч ек ал о клиц ањ ем. Ћут ал о је разо ч ар ано сам о
некол ико девојак а и некол ико мајк и. Ћутал а је и Крех а и туж но поглед ал а и у
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Вештак а и у Гоул а. Она је још бил а у ономе узрас ту кад се срце не везује, кад би
га могла пред ат и свакоме стас итом младом ловц у.
– Вештак у, син у Плодн ином, збор ловаца додељује за жен у Онлу, кћер Тај
хин у – објавио је зат им стареш ина.
Клиц ањ е је дочек ало и ову одлук у, јер је збор смат рао да Онл а одгов ара
младом уметн ик у, будућ и неж на и повучена као и Плодн ин син.
Како се гом ил а већ почел а комешат и, Врач се уз осмех обрат и млад ић има:
– Нек а син Плодн ин и син Дојиљин поведу своје жене до ватара.
С нес трп љењ ем и нес претнош ћу прв их млад ен ачк их год ин а Веш так је
узео Онлу за рук у и повео прем а мес ту где су ват ре биле потп аљ ене чим се у
збору чуло клицање. Није крио да је очаран њеном лепотом, њеном стаситош ћу,
здрав љем, нит и је умео да не глед а њене преп лан ул е, нес пут ане груд и, њен
врат, који ће за који трен утак окит ит и свадбеном огрл ицом.
Гоул, стариј и од њег а, кој и је Нејл и већ ран ије пок аз ао да за њом жуд и,
срећно се, мирно насмеш ио на њу и повео је према ват рама лако јој такав плеће.
На двадесетак мес та гореле су мале ват ре и крај сваке страж арил а по једна
девојч иц а и јед ан деч ак, с прип равном кожом да пламен угас е ако се сувише
разбукти. Требало је да у прис уству ватара млад ићи предаду свадбени дар Онл и
и Нејл и, и Врач их опомен у:
– Ват ре догоревају, нек а Гоул и Вештак оките своје жене!
Веш так је иза појас а изв ад ио огрл иц у од троу глас то изрез ан их шкољк и,
с троу гластим вис уљком по сред ин и, која се прел ивал а у свим дуг ин им бојама и
заблис тал а на тамној Онл иној кож и као рос а кад Брат огња јут ром поглед а на
равн иц у. Онл а се нас меш ил а дет ињс ки понос ито и пот раж ил а погледом Тајх у.
Гоулов а огрл иц а, кој у је такође Веш так нап равио, бил а је од ситног, угла
стог кварца, о који се светлост одбијал а као о речн у мат иц у. Мад а је Вештакова
сестра знала све нак ите које је он правио, и мада се свих наносила, овај није била
видел а и очи су јој радос но син уле кад јој га је Гоул ставио о врат.
Пос ле овога Стареш ина је изговорио реч и које је Гава још у дет ињству бил а
чул а прил иком жен идбе једног ловца:
– Нек а као ват ру млад и ловац ужеже нов живот!
– Нек а будућа мајк а чува ужежен и пламен! – дод ао је Врач.
Биле су те реч и свадбена пес ма ловаца, још су их се Памт ило и Аох сећал и.
Ват ре су већ биле погашене, и млад и ловц и су пош ли према својим стан и
штима, праћен и клицањем. Исп ред њих су пош ле две девојч ице са жаром у ка
мен им здел иц ама и свак а са снопом сух а грања. За њима су се тис кале њихове
врш њаке, зат им Гавине врш њаке и врш њац и. Нек и су пож урил и преч ицом да
буду пред пећ инама кад Гоул и Вештак стигн у са Нејлом и Онлом.
Њихове пећ ине су биле прил ично удаљене од остал их и потп уно окрен уте
план ин и, одак ле се Брат огњ а јав ља пос ле ноћног одмора. Веш таков а је бил а
близу његове рад ион ице, шатора крај реке, а Гоулова нед алеко од ње. У њима су
огњиш та већ бил а поп лочана и коже прос трте у кут у одређеном за спавање, а
више њих о стен и окачене друге. Обе пећ ине су биле широм отворене прем а
равн иц и, светле, пре надс треш нице него пећ ине.
С децом су се бил и помешал и и старц и и старице, још радознал ији од деце.
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– Аох је спавао на голој зем љи – узд ахн уо је Гавин дед а завирив у Гоулово
стан иште.
– Памт ило није ник ад лож ио ват ру на камен им плоч ам а – пром рм љао је
друг и старац.
Старице су шап утале:
– Плодна и Дојиља су под ариле све своје коже синовима.
– Нис у добро учин иле – горко је пром рм љал а Кук увија.
Међут им, прис тигле су и девојч ице са жаром. Заус тавиле су се под аље од
пећ ине и пред але га са суварц има Нејл и и Онл и. И цел а поворк а се ту заус та
вил а да сачек а док огањ на новим огњиштима не букне.
Прош ло је мало времена, и Онл а и Нејл а су се, готово у исти мах, појавиле
с упаљен им суварц има диж ућ и их више глава, што је дочек ано радос ним пови
цима. Неко је рек ао:
– Расп ирују огањ брзо као Многорук и.
Стареш ина и Врач су поновил и свечане свадбене реч и:
– Нек а као ват ру млад и ловц и ужег у нов живот! Нек а будуће мајке чувај у
ужежен и пламен!
Пос ле тога поворк а се врат ил а на Беле пећ ине говорећ и, како је у насељу
био ред, о сас вим друг им стварима. Само су девојке и девојч ице шапатом хва
лиле свадбене огрл ице.

Гавин а тајн а
Чим се пос ле свадб ен их свеч анос ти у нас ељу могла неоп аж ено удаљ ит и из
Ојх ине пећ ине, Гава је пош ла у Лис ну кол ибу. Дочек ао ју је необичан призор:
Непознат и се њих ао у љуљаш ци, коју је за њу исп лео. Так ве пос теље Гава досад
није ник ад видел а и зас тал а је очаран а. У први мах млад ић је није примет ио:
труд ио се да се што јаче зањише хватајућ и се сад једном сад другом руком за је
лине гране и нагло се зат им пуштајућ и. Углед ав је, нагло је искоч ио из мреже и
док се Гава још није снаш ла, дигао је на руке и спус тио у мреж у, зањих ав је из
све снаге. Глед ао је са чеж њом и говорио неш то што је она боље разу мевал а из
очију него из реч и – њихово споразумевање и даље је ишло без разговора.
– Клек је чаробн ик – рек ла је Гава.
Он је одобрио и не схватајућ и тачно шта му је рек ла.
Негде у даљин и чул и су се гласови лов ац а. Њих обоје је зас трепело. Једна
од драж и њиховог сус рета било је то што нико није знао за њих. И обоје је хте
ло да тако што дуже остане. Непознат и је неш то рек ао и учин ио пок рет као да
би требало изаћ и из кол ибе. Гав а се брз о дигла из љуљ аш ке и прв а изаш ла да
их бар не би видел и заједно ако једно и опазе. Да не би ловце срел и, морал и су
или заћ и далеко у шум у или поћ и у Гавин у пећ ин у. Али како је мис лил а да још
није час да је икоме пок аже, упут ил а се она уза стран у брзим кораком, и мла
дић је прат ио само по шуш тању лиш ћа, које је корац им а разг рт ал а. Тако су
стигли на нек и далек осунчан проп ланак где се по жбуњу видело некол ико пау
кових мреж а.
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– Клек је пау к – рече она сет ивш и се мреже коју је у кол иби исп лео, и пок а
за пау к а како се њише у једној.
Клек је схватио да говори о љуљашци и би му мило – у кол иби му се учинило
да је није љуљаш ком много зад ивио јер су их гласови ловаца брзо отуд истерал и.
Он пок аза лепт ира ухваћеног у једној мреж и и рече:
– Гава је лепт ир.
И она је њега схват ил а и са дет ињим пркосом одмахн у главом.
Наједном су и Гава и млад ић зач уђено стал и. Нас ред осунчаног проп лан
ка, куда је Многорук и често пролазио и где је трава била нижа него у завет рини,
богомољке су пруж але ненавикн ут призор и за око прачовек а, који се наглед ао
необичн их и стравичн их појава у природ и. Руж ни, крупн и кукц и, који су лич и
ли на костуре, парил и су се на сунц у. Гава је често у дет ињству окретал а лице од
њихових игара на лобање дечака, које је једном видел а у пећ ин и мрт вих. Љубав
ни плес богомољк и није она тад а разу мевал а. Сад их је, осунчане, равнодуш не
за све што се око њих збива, саглед ал а управо у час у кад су женке прож дирале
свак а свога суи г рача. Ник ад јој се чељусти звери нис у учин иле тако ужасне као
снаж не вил ице богомољк и кад су мрвиле, крхк ије од својих, кос туре мужјак а.
И сам узбуђен призором исп ред себе, Клек стеже миш ице збуњене девој
ке; али она, обу зета сас вим друг им осећањем, с неочек иваном нет рпељивош ћу
се отрже, снагом која је Клек а и зач уд ил а и зад ивил а.
– Гав а као страш на буба лом и кос ти – рече он и с чеж њом поглед а њене
витке и снаж не руке.
Она га није чул а, већ је бил а пош ла даљ е од приз ора, кој и јој је зад ао и
страх а и пробуд ио осећања как вих дотад није имал а. У младом уметн ик у су се
борил и раз ум и осећ ање. Из све снаге се труд ио да Гав у не узбуд и отворен им
иск азивањем жеље која га је муч ил а, јер је сањао њоме да се ожен и, и јер је знао
да је кћи Врачева и да је без његова прис танк а не може имат и. Зато је до краја
дана није ни за рук у узео.
Одрас ла с дечац има, Гава је волел а да се јунач и, да се игра муш ких игара и,
како је у њој било још много дет ињега, хтел а је Клек у да се свид и пок азујућ и да
добро гађа у мет у, да може далеко да одс коч и. Свак и час би објавил а да гађа у
понешто. Клек је пуштао као што се пушта дете, а онд а је сам објавио:
– Нек а Гава глед а!
Одбројао је трип ут више корак а него што их је она одбројавал а од мес та у
које је гађал а, али видећ и да се она већ унап ред љут и што ће он побед ит и, већ и
зато што из веће даљине гађа, намерно промаш и. Гава најп ре поглед а свог так
маца чудећ и се, али се брзо досет и да је намерно промаш ио и рече:
– Бук се борио с Гавом као с дечаком.
То Клек није разу мео. Осетио је само да му нешто пребац ује и да је Бук неко
ко му је прот ивн ик, али није знао је ли неко из њен их дет ињих игара или млад
ловац који је такође жел и.
Клек уто опази да Гава леже брзо у шибље, па и он то учин и. На тридесетак
метара од њих прол азил а су два ловц а. Ишла су нан иже, право Пећ инама. Од
зад ов ољс тва што опет морај у да се криј у, што она јед ин а зна заг онетног им
странц а, прође је љутњ а што је Клек намерно промаш ио и предлож и да пуж у
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по зем љи под аље од ловаца који су се враћал и с план ине, не тол ико што се бо
јал а да ће их збиљ а видет и ако устан у са зем ље кол ико што је то више лич ило
на заверу. Ни то Клек није добро разу мео, али је чин ио што она чин и.
Светлос ни лепт ири су пад ал и по тлу око њих, слетал и на стабла дрвећа; и
прави лепт ири, жут и и мрк и, пок азив ал и су кол ико су лак и, кол ико бестеле
сни, пчеле су описивале своје замке, птице пролетале брзо као стреле, гуштери
се играл и жмуре по стењу, те је било теш ко уочит и свако биће. Зат о су у по
следњем трен у опазил и змију која им се ближ ил а. Гава се маш ил а камена да је
гађа скоч ивш и уплашено из шибља а Клек се муњевито бац ио према змиј ури
ни и, уклеш тивш и јој глав у палцем и каж ип рс том дес не руке, под иже је увис
како се под иже рањена дивљач да би се видело куда је стрела просвирала. Пошто
је завитлао њоме као млат ил ицом и угуш ио је, бац ио је у оближ њу вртач у. Све
се тако брзо оди г рало да је Гава јед ва дош ла себи.
– Клек је чаробн ик – одушев љено је рек ла с пок ретом као да би пот раж и
ла од њега заш тит у, тек сад, нак надно, кад је змија већ бил а у вртач и. Ловц и са
Бел их пећ ина су смел и да прекораче и најопас нију змију док спава, да јој забо
ду коп ље у глав у, да јој је каменом разм рс кај у, умел и су да је ухвате у процеп
расцеп љене гране и да је проносе кроз насеље; али још никоме није било пало
на ум да јој дах одузме стеж ућ и јој грло голом руком. Зато је Гава с див љењем
глед ал а дош љак а, који зна тол ико вештина непознат их у насељу.
Понек ад би се срел и на потп уно друг ом мес ту, а не на оном где би зак а
зал и, зарез уј ућ и знак у стаблу или пов лачећ и црт у по стен и мекш им каменом,
јер су мор ал и изб ег ав ат и сус рет са ловц им а и дец ом, кој и су увек врљ ал и у
шум и. И ти сус рет и су бил и још драж и, чин ило им се да се први пут сус рећу.
Једном је Клек, склањај ућ и се од прол азник а, отишао чак до понора. Гава га је
зат ек ла как о дов ик ује са обр онк а као она у дет ињс тву и при том још неш то
гов ори. Мож да дозив а своје сап лемен ике, пом ис лил а је, јав ља им мож да да је
залутао, или да у насељу Бел их пећ ина има девојак а које умеј у да гађај у у мет у,
да црт ај у и да ће једн у отет и и пов ес ти тамо иза Гол ог брд а. Лице му је бил о
озбиљно и узбуђено.
Друг и пут га је затек ла где се спрема да пус ти стрелу за грабљивицом која
је кликтал а у високом небу.
– Нек а Клек не стреља јас треба – рек ла је и ист ргла му стрелу из руке.
На Бел им пећ инама су ишли у лов само на звери и живот иње; понек ад су
само деч ац и устрел ил и птице, и њој се чин ил о да ће се Брат огњ а наљут ит и
углед а ли да се стрел а ближ и путањи којом он иде. Али млад ић је, очито, био
изненађен и незадовољан као да му је жедном прос ул а из дланова воду кој у је
зах ват ио на извору.
Јут ро је било, међут им, тол ико јес но и лепо, птице су биле тол ико радос не
и тол ико их поверљиво глед але да је брзо дао Гави за право што га је омел а у на
мери да устрел и јас треба. А шума их је бил а пуна: шеве су брзо као стреле узле
тале у небо; детлић и, чији су трбус и, у усп равном став у, поч ињал и чак од грл а
као у нес ита, ударал и су у кору неу морно; птице ткаље, перјас тих зау шак а, ћу
тале су као да нешто вребају; невид љиви косови су звиж дал и полетно, а шумске
шљуке, с кљуновима као игле за прош ивање кожа, врзмале се око њих по дрвећу.
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Одлуч ив да Гав у или добије од Врача и савета ловаца, или, ако му је они не
дос уде, да је уграби, Клек је, по обичај у свога краја, хватао птице у замке како
би их, на дан жен идбе, све наједном пус тио на слободу. И сад је имао у жбун у
једн у заробљен у певиц у, кој у је мис лио кас није да однесе у свој у кол ибу; али
сад не одоле и донесе је девојц и.
– Клек ће тако заробит и Гав у – рече на свом језик у и пруж и јој птич иц у
златас те вољке као да је поваздан седел а окрен ута сунц у.
Гава је већ добро разу мевал а језик љубави и пом ис ли да јој је рек ао како је
лепа као птица, што су му говориле очи, и узе заробљениц у међу длане испетљав
је из мреже. Птица је била топ ла, срце јој је убрзано тук ло, и она је приви уза се.
– Птица се боји – рече.
Уто се опет чу шушањ негде у близин и, и она се шћућури и заћута.
Мад а се њима чин ило да су пос тал и невид љиви, Клек а су ловц и и деца по
нек ад опазил и изд алек а и чул а их је где на заравн и говоре.
– Странац опет лута око Бел их пећ ина.
– Зло им не нанос и.
– Веш то се крије – признав ал и су с див љењем ловц и, јер сак рив ат и се ве
што, било је цењено у доба хајк и и засед а.
– Не остав ља више за собом трага.
Гава је бил а горд а што тај кога су хтел и сви да сретн у њу траж и, што га она
виђа свак и дан, што њен у вел ик у тајн у нико не зна. Нек ад пред ноћ, кад остане
сама с Ојхом и сес трама, не може да одол и да не поведе разговор о њем у. Једног
дана јој се учин ило како је видел а Ојх у да зам иче за жбуње нед алеко од мес та
где се она крил а са Клеком. Друг и пут да ју је Ојх а упорно звал а не мич ућ и се с
једног мес та, као да је бил а убеђена да јој је кћер у близин и или као да ју је ви
дел а па је опом иње.
– Виђа ли Ојх а Непознатог? – упитал а је назвавш и га именом којим су га
звал и у прве дане кад се појавио.
– Жел и ли Врачева кћи да га вид и? – одговори Ојх а окол иш но.
– Врачева кћи жел и.
– И Крех а жел и – изјави њена млађа сес тра.
Понек ад се Клек није јав љао по некол ико дана, и кад би се појавио, чин ио
се изм учен и збуњен, па је Гава веровал а да је ишао далеко, чак у своје племе, да
измол и опрош тај што ће остат и у Бел им пећ инам а, или да су за њим пос лал и
потеру и нас илно га враћал и те да је морао беж ат и. Понек ад би примет ил а да
је свраћао у Лисну кол ибу и лежао у мреж и коју је за њу исп лео, оставив случајно
нек и док аз о томе.
Понек ад она није хтел а да одл ази тачно на мес то сас танк а, већ је, прибли
живш и му се, пос мат рал а како се Клек муч и, како се осврће тражећ и је погле
дом и ослуш куј ућ и опрез но. Понек ад је за њим ишла као уход а, неће ли от
крит и чим е се бав и кад ниј е са њом. Једн ом га је неоч ек ив ан о отк рил а у
каменол ом у како граби бел ич ас ту зем љу и град и од ње груд ве. Иза вел иког
камена, где га је Гоул први пут отк рио, зем љиш те је очевидно било подводно,
па су се груд ве дале лако сабијат и. Умес ио их је некол ико и сео зат им уз камен
да се одмори.
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Пожелел а је да викне и пита како би се и она доле спус тил а, али се уздрж а
да би видел а шта ће до краја бит и. А он се, кад се мало одморио, из све снаге
пропео и пок ушао да забац и једн у, најмању, груд ву горе, у шум у. Али камено
лом је био дубок и ник ако није успевао да добац и ни близ у травне ивице поно
ра у коме се нал азио. Пад ајућ и на тло, груд ва се мрвил а те је морао поново да је
сабија. Тек пет и пут је успео, и то их је две узаманце убац ио у шум у, међу ста
бла. Био је, чин ило јој се, јако уморан и спремао се да нап ус ти каменолом.
Сак ривена иза стабла, пос мат рал а је како се успео од подножја до зелене
ивице шуме. Изд алек а се није видело да се пуз ао уз уже сплетено од павит и.
Уосталом, Гав у није тол ико чуд ил а веш тин а којом се пент рао кол ико његов а
жеђ за белом глином. Зид а ли мож да од ње кол ибу за њу как ве се зид ају у њего
вом племен у? Поп лоч ав а ли негде себи огњиш те? Али заш то ће Клек у огњи
ште, чуд ил о јој се срце. Он као да је пао с неба, као да је биће само донек ле
слично људ има. И зашто ће њој кол иба? Ако је даду Клек у, њихов ће живот, чи
нило јој се, прот иц ат и у шум и, под заш титом Брата огњ а и Леденог гуш тера.
Кад га је, упитал а, сус ревш и се први пут пос ле тога с њиме, заш то сил ази у ка
менолом и заш то прави груд ве од глине, најп ре се мало збун ио па зат им обја
снио, мало реч има, мало пок рет има, да се тамо најбоље крије и да вол и да куша
снаг у узбац ујућ и груд ве што се њој учин ило сас вим природно.
Мада их је привлачила, дуго се нис у усуђивал и да сиђу на реку јер су са стене
могли бит и лако запажен и; али су једном бил и прис иљен и да побегн у из шуме
пошто су жене и деца бил и пош ли у скуп љање дрва. Гава је знала да ће међу њима
бити и Ојха са млађим кћеркама, и одлучи да је боље и на реци него на планини.
То лутање крај реке учин ило им се лепше него иједно дотад по шум и. Уву
кли су се у обалс ке шеваре, који су им бил и изнад главе, свак и час губећ и једно
друго због гус тине стабљик а. Наи л азил и су у шевару на мале шљунковите оазе
и топ ле баре нас ељене мнош твом водозем ац а. У так вој једној оази сел и су на
шљунак који је плавил а плитк а млак а вод а. Огртаче с плећ а су скин ул и. Брат
огња је то јед ва дочек ао и заг рл ио их тако снаж но да им је кож у под иш ла румен
од тога заг рљаја. Жабе су их зач уђено глед але, а барс ке птице свак и час су кљу
новима разг ртале шевар, као да желе да их виде.
Шевар је ишао дуж целе обале, час јој се ближећ и, час одм ич ућ и од ње. Како
се ближ ило време кад дец а сил азе на рек у, они су, пров лачећ и се кроз зелене
обалс ке чес те, пош ли према слап у. Што се његов шум више чуо, то су они више
хитал и. Углед ав га, заглушен његовом моћном хуком, нал ик на хук у коју је чуо
у себи, Клек је улетео у њега и пробио се кроз блис таве измаглице које је слап
вејао око себе.
– Нек а Гава дође!
Знал а је да је зове, мад а га није добро чул а од хуке, али није пош ла. Млад ић
је поново позвао, али како се она није помак ла и како му се учин ило да је изго
ворил а Буково име, изјурио је кроз воден и млаз, и узев је на руке, прот рчао по
ново у прос тор иза слапа.
Док је, пре тога, њих двоје лутало кроз шев аре крај реке, дош ла је Дојиљ а
под Ојх ин у надс треш ниц у и рек ла озбиљно и кратко:
– Нек а Ојх а сиђе на рек у!
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Дојиљи су синови већ трип ут говорил и да су Гаву видел и са странцем, што
Ојх а погод и по Дојиљином глас у.
– Гаву зацело Врач шаље странц у са неком поруком – одговорил а је Дојиља
тад а синовима, али је стал а изд алек а мот рит и кретање Ојх ине кћери, помало и
сумњајућ и да су синови добро видел и.
И чим ју је тога јут ра опазил а да се пров лач и кроз шип ражје са непозна
тим млад ићем, поруч ил а је Ојх и да старији ловц и не би девојк у видел и и дал и
мож да коме млад ићу из насеља и прот ив Врачеве воље.
Ојх а је, и уплашен а и љут а, отрч ал а на рек у. На срећу, одм ах се упут ил а
према слап у, који је био испод гребена на коме је она живел а. Како украј слапа
није никога опазил а, а знајућ и да је Гава, још као сас вим мал а, волел а да прот р
чава кроз слап у језерце испод стене, позвал а је некол ико пута гласом који није
могао сак рит и да је узнем ирена. На њен очајан позив Гава је ист рчал а из запе
нушане воде и пош ла према мајц и.
– Нека се Гава огрне сувом кожом! – било је прво што јој је рек ла пружајући
јој свој огртач, а сама се огрћућ и њен им.
До пећ ине су брзо стигле. Ћутећ и. Стигавш и, Ојх а је сурово гурн ул а девој
ку испод надстрешнице у пећин у. Ухватила је за перчин изнад чела и, забац ујући
јој главу уназад, мук ло проговорил а:
– Нека Врачева кћер лута са странцем кад је стареш ина и отац њем у дос уде!
– Леден и гуштер је Гаву дос уд ио Непознатом.
Ојх а јој се поново заглед а у лице и опет је зграби за прамен над челом, као
да га је хтел а ишч упат и. Крех а и најм лађа сес тра су жалос но у углу цвилеле, и
дивећ и се Гави и жалећ и је.
Пос ле тога, поседевш и неко време на улаз у, Ојх а се диже и пође у правц у
слик ареве пећ ине.

Вајарево складиште
Требало је да Онл а и Нејл а пок аж у насељу знај у ли чин ит и коже. Праћене же
нама и девојк ама које су одређене да буду сведоц и њихове умеш нос ти у пос лу,
пош ле су свечано на рек у. И Гава је морал а поћ и, мад а се над ал а, кад сви оду на
ту пос лес вадбен у свечаност, да ће успет и срес ти се са Клеком и казат и му да је
Ојх а не пушта више сам у из пећ ине. Мајк а ју је скоро за рук у извел а и упут ил а
се с њоме прем а поворц и. Раздрагане и свеч ано одевене, жене су крен уле низ
воду, далеко од Веш такове рад ион ице, прем а вел иком вир у који је рек а нач и
нил а у камењару. Брат огња је такође пошао са женама. Прво их је све рано из
буд ио, а онд а је крен уо низ рек у с њима купајућ и се на сваком мес ту где је вод а
бил а дубља. Пос ле једне окуке претек ао их је као да им жел и пок азат и пут, па
лећ и безброј ситн их плам ич ак а на мат иц и, која је, као нек а друга рек а, тек ла
блис тава сред ином оне зелене, мирне, што се зав лач ил а под стене и у огољено
корење врба. Жене су биле радосне. Чињење кожа, особито ово, свадбено, нис у
смат рале ник ак вим пос лом. Оно им је давало прил ике да изм иле испод својих
камен их надс треш ниц а, да преб роје и пов еду сву свој у дец у собом, као што
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ливадс ке птице поведу своје полетарце да их напас у. То је бил а прил ик а да се
упознај у са свим а веш тин ам а и ћуд им а Брата огњ а, на кога по некол ико дан а
иначе нис у диз ал е очи; имал е су прил ике више него икад да осет е кол ико је
врео, како вол и да се купа, како вод а не може да му угас и пламен, како се вешто
пент ра уз план ин у одмарајућ и се час на бук ви, час на јел и. То им је давало при
лик у и право да се ослободе кож а, којима су горе, на заравн и, биле огрн уте, да
вало право да газе тако воду до рамена, да вриш те од хладноће и задовољс тва.
Ту су девојке могле да пок аж у своју лепот у и снаг у, виткост, а мајке да опомен у
на свој у изн уреност, увелост, исп ијене груд и, којима су отх ран иле деце више
него вуч ице. Ту је Гава до миле воље могла да се сећа своје пос ледње шетње са
Клеком, украј воде, и да прижељк ује како ће га углед ат и негде између грања.
Заус тавиле су се крај дубоког, зеленог вира, око кога су се одмарал и круп
ни, сиви облац и, топ ли као да је на њима ложена ват ра, јер је Брат огњ а пос ле
куп ањ а на њим а леж ао. На обал и прем а равн иц и шљун ак је зал аз ио у трав у
правећ и у њој камена језерца. Две младе жене су то мес то изабрале да на њем у
раде и одмах су се дале на посао.
Старије жене, које је требало да буду суд ије је ли пос ао добро обав љен и је
ли рађено по проп ис има, пош ле су даље да својим прис ус твом не збуњују раде
нице. Дец а су диз ал а бук у у вир у, а жене и њих оставил е радос ти и пос ед ал е
куд која око реке. Гав а је легла под аље од остал их на плоч аст смеђ камен, ми
слећ и шта би било да Непознат и, да Клек, бане однек уд из кланца, куд а се рек а,
нак уп ив снаге у виру, бил а упут ил а да кроз камење крч и пут.
Док су друг и придремал и на сунц у, она је пош ла даље уз тес нац, завирива
ла у обале, пел а се на стене обарај ућ и, као нек ад у дет ињс тву, камењ е у воду.
Траж ил а је што веће да би исп робал а снаг у, још увек се дет иње њом поносећ и.
Углед ал а је два мет ра над собом повел ик плочаст камен, који се, чин ило се, дао
лако извал ит и и отис нут и у воду. То се пок азало и лакше него што се над ал а јер
камен није био изд анак стене, него само наваљен на отвор неке јаме. Кад га је
померил а, пред њом се пок азао необичан призор: женс ке ситне прил ике, изва
јане од бел ичас те глине, стајале су поређане на једној плоч и према улаз у, а ду
бље у јам и виделе су се две груд ве зем ље као она из каменолома. У кут у је било
и мало огњиште, где су се фиг уре вероватно пек ле. Намах се сет ил а како је пре
нек и дан Непознатог видел а, у белом каменолом у и зак ључ и да је он свак ако
вајао те женс ке фиг уре. Дев ојч ице, које су ишле за њом, дот рч ал е су да вид е
шта пос мат ра па, и саме зад ив љене њен им пронал ас ком, позвале сву Нејл ин у и
Онл ин у пратњу да виде. Жене нис у прил азиле сас вим близ у; од сваке нове по
јаве оне су у почетк у зазирале. Пос ед але су на обалс ко камење и пос мат рале
ћутке. Како су нет рем ице глед але, учин ило им се да се груд и бел их женс ких
прил ик а диж у, да оне диш у. Жене и девојке, као и Гава, одмах су погод иле да је
Непознат и творац необичн их женс ких фиг ура. Гав а је бил а срећн а што се и
Ојх а с остал им женам а из насељ а диви Клековим фиг урам а. Дет ињс ки прко
сно и победоносно сад а је глед ал а мајк у, која јој, уосталом, није више пом ињал а
Непознатог нит и догађај крај слапа пос ле свога разговора са Врачем.
Гава Клек у није замерал а што је крио од ње чиме се бави; ни она своје црте
же у пећини није њем у показала. Схватила је да и он и она желе да, обелодањујућ и
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своју тајн у, обрадују једно друго оног дана када је дос уде Клек у за жен у. Посма
трај ућ и сад а са див љењем његов у ризниц у, зам иш љал а је како ће стареш ина и
њен отац бит и изненађен и, како ће Клеков углед одједном порас ти, и бил а убе
ђена да ће је радо њем у дос уд ит и слож ивш и се са вољом Леденог гуш тера. Из
разм иш љања је трже глас Дојиљин:
– Странац је Врач. Баца чин и на жене да роде.
Ту су се све заглед але у широк а бедра и вел ике трбухе бел их фиг ура.
– Странчеве жене имај у прс а и бедра као у нас – задовољно је примет ил а
Плодна.
– Он врача да мајке имају млек а – примет ил а је Ојх а.
Фиг уре су бил е очеш љане као дев ојке у нас ељу. Слично куп ас тој крун и,
коса им је стајал а више чел а.
– Овако Ојх а чеш ља Гав у – примет ил а је девојч иц а гордо као да је Непо
знат и са њен их плетен ица прес лик ао плетен ице које је вајао.
Пос тепено им је уметност странчева бивал а све јас нија, чуд иле су се само
заш то те жене од глине, тел а тол ико сличн их њиховом, имај у ноге зак рж љале.
Да нис у мож да жене његовог племена так ве, или враџбина захтева да их так вим
прави. Уто је једн а млад а мајк а, па све остале за њом, клек ла, и већ им је тело
било сличн ије глинен им тел им а необичног врач а туђинц а. Тако клечећ и по
камењу око вира, час су пос мат рале себе у вод и, час своје глинене слике.
– Бел им пећ ин ам а је пот ребан врач који бац а чин и на младе мајке – про
мрм љал а је за себе Дојиља.
А Кук увија је на то дод ал а како нема више мајк и как ве су Плодна и Дојиља.
– Ни Кук увија – примет ил а је Ојх а.
– Нек а му стареш ина додел и девојк у из насељ а, и странац ће остат и – на
ставил а је своју мисао Дојиља.
– Нека му Врач да своју кћер – наставила је Плодна овај женски исконски раз
говор видећи да су се Ојха и Гава удаљиле према млад им женама на реци, које су,
у међувремен у, биле завршиле посао и седеле зајап урене и задовољне на шљунк у.
Ускоро су и остал е жене нап ус тил е странчев у рад ион иц у зат воривш и је
плочом и упут иле се према Онл и и Нејл и рек авш и им да коже понес у на зара
ван, где ће се донет и суд како је урађено. Ту одлуче и то да Плодн а и Дојиљ а
одмах обавес те стареш ин у и Врача о необичном пронал ас ку.
Још истог дан а жене су одв ел е ловц е до странчев ог склад иш та. Како је
Врач слик ао на стен и само живот иње, и како су први пут у живот у видел и ва
јарс ко дело, ловц и су бил и зач уђен и и уплашен и. Нис у смел и да се такн у мал их
глинен их бића стрепећ и, као и свак и прачовек, од свега непознатог. Нис у мо
гли да одгонетн у шта предс тав љају странчеве жене од глине и заш то их прави,
и то так ве, преу вел ичан их груд и и бокова.
Јед ан стари ловац упита бојаж љиво:
– Зашто је странац дошао овамо? Његове беле жене нама нис у пот ребне.
– Незнанац је дошао на Беле пећ ине трагај ућ и за глином – рече Врач уду
бљен у пос мат рање странчевог дел а.
– Он је зацел о врач у своме племен у – зак ључ и стар еш ин а разглед ај ућ и
женс ка глинена створењца.
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Слик ар је, међут им, узео једн у фиг уру на длан, и разглед ав је са свих стра
на, примет и:
– Непознат и ваја лепо као вод а.
– Он вел ича живот и плодност – примет и Веш так, који је као уметн ик та
кође брзо ушао у суштин у странчевог стварања.
Остал и су ловц и пос ед ал и на околно кам ењ е и, ослоб од ивш и се страх а
и чуђ ењ а, нас тав ил и ћутк е и мирн о пос мат рат и странч ев о склад иш те. За
кључ ил и су и они да су жене у њег ов ом племен у зац ел о прес тал е рађ ат и, па
бац а на њих враџб ин е да род е. А ниш та нем а страш ниј е, знал и су, нег о кад
плем е стан е изу м ир ат и, кад се смањ и број лов ац а, кад мајк е нис у кад ре да
пећ ин у нап ун е дец ом. И ако је њег ов ој уметнос ти циљ да спас ав а плем е од
изу м ирања, као што Врач спас ава њихово насеље од глад и, онд а им је она пот
пуно схват љив а.
Понек и се усуд ио, охрабрен Врачевим примером, да стави на длан необич
ну странчеву рукот ворин у и да је изблиза пос мат ра. Мад а су се први пут срел и
с том уметнош ћу, и мад а су тел а жена бил а стил изов ана, у нек у рук у им је ва
јарс ка уметност бил а ближ а од Врачевих цртеж а; чин ило им се да би и они мо
гли нешто слично од глине нач ин ит и.
– Уметн ик мора доћ и у свој у рад ион иц у – прек ин уо је Врач ћутање. – Ма
како се крио, мора доћ и.
И Врач у и стареш ин и било је стало да странца виде и да га свак ако задрже
на Бел им пећ инама. Смат рал и су да је и њиховом насељу пот ребан уметник који
својим враџбинама може утицат и на плодност мајк и.
– Негде у близин и он мора имат и и свој шатор – примет и стареш ина.
Некол ико млад их ловаца се пон уд и да стражари. Изабрал и су Срећн у рук у,
Трк ача и два млађа Гоулова брата да се смењују, јер је требало ту бит и и дању и
ноћу док странац не наи ђе. Пол азећ и, Врач је наред ио да страж ари позову ста
рије ловце чим се странац пок аже.
Прво су страж арил и Срећна рук а и Трк ач. Бил а је потп уна тиш ина, само
се чуло гргорење воде у које се уплитао шум лиш ћа, али се њим а неп рес тано
чин ило да негде неко шап уће, да обазриво гази, да негде неко тако упорно ћут и
да му чују ћутање. Пос ле три дана знал и су свак и зак утак тога места, свако дрво
и жбун; уочил и су како се играју тал ас и који иду преко истог камења, знал и кад
се јав ља која птиц а, које приземно створење. А вајар ник ако да сврат и у свој у
рад ион иц у. Како су се страж ари нароч ит о ноћу умарал и, Срећн а рук а рече
треће јут ро:
– Ноћ није добра за бег унца. Он ноћу не изл ази.
Гоулова браћа, оба углас, повик аше:
– Тама чува бег унца!
– Али крије и гониоца – примети Срећна рука. – Бег унац вол и да вид и стазу
пред собом.
У тај мах су на кос и више себе углед ал и странц а. Очигледно је био пошао
према склон ишту и, углед ав њих, продуж ио у шум у. Гоулова браћа хтедоше по
трчат и за њим, али Срећна рук а не даде:
– Ловц има је наређено само да чек ају.
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Пос ле некол ико дана, како нико од старијих ловаца није навраћао, а Трк ач
им уз то донео вест да се Врач разболео, млад ић и прес тан у чек ат и и одлуче да
оду Врач у и питају га шта ће даље.

Врачева бол ест
Отац Гавин се разболео одмах пос ле отк рића склад иш та у стен и. Стигла га је,
заг рејаног у кањон у, студен и леж ао је у вел икој ват ри.
У Бел им пећ инама су мног и боловал и усам љен и, беспомоћн и, као зверке у
шум и. Кад а би осет ил и болест, нагонс ки су нал азил и лековито биље и јел и га,
као што чине пси кад их забол и желуд ац. Врач, срећом, није био остав љен, увек
је понек и од ловаца био уз њега. Травар и Оштрач су му дош ли на прв у вест да
је болес тан.
– Травар донос и Врач у биље које разгон и пламен из груд и – рек ао је ску
пљач лековита биља и спустио двадесетак лисака којима се и сам једном излечио.
– Оштрач донос и два кремена длета.
– Врач у с Бел их пећ ина више нис у пот ребна – прос тењао је болес ник.
– Врач ће од лековите траве оздравит и – дочек ао је Травар његове суморне
реч и.
– Ловц и иду сут ра у хајк у на див љач – надовезао је Оштрач разговор да би
болес ник а разонод ио.
Слик арево лице се мало разведрило. Упитао је, али, видело се, само по на
виц и јер тога трен утк а је мис лио само на своју болест:
– Имају ли ловц и довољно стрел а?
Њем у је, очигледно, било теш ко разгов арат и, и ловц и су остал и само док
није стигла његова мајк а и Ојх а. Он није ни примет ио кад а су изаш ли. Бил и су
забрин ут и и суморн и. Шта ће бит и ако Врач умре, ко ће бац ат и враџбине на
див љач? За свак и нови вел ик и лов треба нов цртеж, разм иш љал и су. Бил и су у
бризи и остал и ловц и. Дол азил и су свак и дан до улаза у слик ареву пећ ин у и че
кал и вес ти. По цео дан су тако ишли као процес ија, доносећ и му свак и свој у
зал их у лекова. Његова мајк а или Ојх а, које су највише биле крај њега, изл азиле
су до улаза и објав љивале:
– Пламен се смањује. – Или би утучено говориле: – Пламен рас те.
Глед ајућ и га тако изм ученог, Ојх а је имал а утисак да је залутао на Беле пе
ћине из неког другог људс ког племена које живи негде иза план ина у магли, о
коме је њен отац, Аох, волео чес то да прича. С времена на време било му је ли
це обас јано нек им унутарњим осмехом као онд а кад јој је спус тио рук у на раме
пошто му је бил а додељена за жен у и онд а кад се Гава род ил а. Преп лашена опа
снош ћу која му се ближ и, Гава је готово стално седел а украј њега и длановима
му прит ис кал а оно лековито биље и лиш ће уз кож у да би боље деловало. Тога
лиш ћа је требало много, а било је год иш ње доба кад се теш ко могло наћ и. Зато
су се сви ловц и разм илел и по шум и да га траже и исп разнил и све своје ризни
це. Ојх а је бил а побрал а све што је рас ло украј Пећ ин а и пот рош ил а га, и по
трош ил а све оно што су ловц и на дар донос ил и, а ват ра није спад ал а. Слик ар је
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теш ко дисао. Мад а далеко умн ији од друг их, ни он није могао себи ват ру пред
ставит и друкч ије него прави пламен који му је букн уо негде у грудном кош у.
Кад би Ојх а седел а уз Врача, Гава је изл азил а у шум у неће ли срес ти Непо
знатог, с којим се, због изненадне очеве болес ти, није ник ако сретал а пос ле до
гађаја крај слапа и Ојх ине казне, нит и му је објас нил а зашто је тако изненадно,
њем у необјаш њиво, ишчез ла.
Најпре није ишла далеко, како би се могла пре вратити, а после се стала пети
до вел ик их тиш ина, где је такође једном лутал а с Непознат им. Хватал а је језа
од дубоког мира, мад а је мир у план ин и увек прис утан као и светлост и ваздух.
Није у том крају сретал а ни Травара, који се обично виђа у шум и са сноповима
грања и траве везан им сувом пузавицом и натоварен им на леђа. Само Травар,
Оштрач и Врач, само некад Бук и она, или она и Непознат и, могли су се осам ље
ни видет и у план ин и, и само понек и ловац који зло смиш ља чек ај ућ и у засед и
онога коме хоће да се освет и. Мож да се Непознат и сукобио с којим од подм у
клих млад ић а па су га убил и? Мож да се врат ио у своје племе, тамо иза Голог
брд а? Мож да се ник ад а више неће појавит и на Бел им пећ инама верујућ и да га
је она нап ус тил а пошто је бил а ишчез ла без реч и?
Кад се врат ил а с једног так вог лутања, затек ла је оца самог. Он ју је пот ра
жио очима. Зат им јој је спус тио рук у на раме. Рук а му је бил а као жиш ка.
– Врач с Бел их пећ ина је имао оца – рек ао је слик ар тихо.
– Волео је оца – примет ил а је Гава.
– Врачев отац је умро.
Она је ћутал а уплашено.
– И Врачев отац је имао оца – рече слик ар.
Она је и даље ћутал а.
– И Врачевог оца отац је умро.
Девојч ица није опет ништа рек ла.
– Врач с Бел их пећ ина ће умрет и, али ће остат и цртеж и и Гава.
Ноћ је бил а прох ладна. Кроз пећ инс ки улаз видео се Мрт ви брат, хлад ан,
равнодушан и леп. Правио је друштво зем љи и нес рећн им људ има.
– Бел е пећ ине ће остат и без врач а – нас тав ио је бол ес ник пос ле подуже
поч ивке.
Да ли да оцу каже како и она има своју пећ ин у и како је у њене зидове уре
зал а некол ико правих цртеж а, упитал а се млад а слик арк а. Мож да је дошао час
да му то призна, и мож да га ово признање неће ник ад више обрадоват и него у
овом час у. Мож да ће сут ра већ бит и кас но. Једном, док је још бил а дете, рек ао
је са жаљењем:
– Кад би Гава бил а млад и ловац, могла би у стен и урезиват и своје цртеже.
Онд а она није још имал а свог каменог атељ еа, чак је избег ав ал а да пред
оцем и по зем љи црта како би га једном још више изненад ил а.
Разговор су прек ин ул и ловци, мајке, деца долазећи и даље са покојом лиском.
Пред ајућ и лековито биље, ловц и су говорил и:
– Скак ач је донео лис това кол ико има прс та на руц и.
– Црн и перч ин донос и кол ико је очију у њега и његова брата.
– Аох донос и целу своју ризниц у.
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– Плодна донос и бокора кол ико има синова.
Дечач ић, син првог сусед а, спус тио је једн у лис ку.
Девојк а Оха донел а је свеж ањ говорећ и:
– Има лис това кол ико је на Охиној огрл иц и шкољк и.
Појавио се и Хопа са две лис ке. Уочивш и да сви иду пећ ин и Врачевој и сви
носе исти лист, и он га је брзо нашао и понео у болес никову пећ ин у.
Али слик ар никога више није видео. Њем у се у бун илу прик азивале обред
не игре: ват ра букт и, а ловц и око ње у занос у играју, бацају се коп љима у цртеже
и говоре:
– Нек а Врач нађе замен ик а!
– Ловц има треба врач.
Њихова лица, обас јана ват ром, румене се као Брат огња кад а се спрема на
поч инак, а сенке им по стен и тит рају као ношене олујом.
Гав а је оставил а Ојх у и ловце крај Врач а и пош ла прем а пећ ин и мрт вих.
Тога пута није желел а да сретне Непознатог, хтел а је Бук у да каже да Врач мора
к њем у. Крај пећ ине није било никога. Влад ал а је ту већа тиш ина него у дну ја
руге. Нас лон ил а је Гава усне уз камен у плоч у.
– Врач мора умрет и – рек ла је.
Бук није одговорио.
– Врач ће леж ат и пок рај Бук а.
Ни сад се ништа није чуло.
– И отац Врачевог оца је умро.
Бук се није одазивао.
Дрво где је живео Хопа било је недалеко. Његова мајка је седел а зам иш љена
у рач вама.
– И отац Врачевог оца је умро, и Врач ће умрет и.
Углед авш и је, мајм ун ица је радос но зас кичал а.
– И Гава ће умрет и – нас тавил а је девојк а своју мисао.
Нед алеко од мајм унског насеља она углед а некол ико лисак а којима се Врач
леч ио, и пође да их убере. И мајм ун иц а скоч и са рачав а и нађе јој још две. Са
слабом надом да ће још ишта наћ и, пође Гав а даље, прем а оближ њим трул им
клад ама, где се увек могао наћ и понек и лековит лист. Међут им, сад а ту више
ниједног није било, мада су кладе лежале обрас ле мноштвом друг их травк и: ма
ховином, лишајима, нек им гљивама сличн им бабином уху, зимзелен им пузави
цама. У трен у Гава заборави оца и његову болест зад ивљена тим богатством биља,
које дотад није била запазила, мада је често туда пролазила, а још више зад ивљена
ускомешанош ћу и разнол икош ћу ситн их створења која су милел а кладом, по
словно улазећ и у ходн ике прокопане кроз њен у нат рулу срч ик у, увлачећ и се под
кору, у жућк ас ту, од вечне влаге оболелу траву. Било је ту мрава жут их и црн их,
оса, буба влаж ара, које су се скривале испод кладе. И гуштери, који иначе воле
камен, лутал и су туд а, као и зелене жабе. Ко зна кол ико би ту стајал а да се Клек
не појави пред њом. Никада није био дошао тако близу Пећ ина.
– Врач ће умрет и – рече му она без икак ва увод а, као да су се тек јут рос
растал и, не објаш њавајућ и зашто је дуго није било. Показавш и зат им лиске које
је наш ла, дод аде: – Врач има пламен у груд има и мора у пећ ин у мрт вих.
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Схватив зашто Гаве није дуго било у шуми, Клек се умири. Разу мео је и то од
чега Врач болује. У његовом крају та се болест није лечила лискама које је Гава имала
у руци, него нек им ситним лишајастим биљем. Био је радостан што се Врач разбо
лео управо од те болести за коју он, Клек, може одмах наћи траву и излечити га.
Замол ив Гав у пок рет ом руке да остане на мес ту где су се срел и, Клек се
осврте некол ико пута око себе и упут и се према нат рул им клад ама пок рај ко
јих је она малочас зас тал а. Управо на нат рулом дрвет у рас ла је лековита трава
којом су у његовом племен у леч ил и ват ру. И није се преварио да ће је тамо наћ и.
У час у је набрао целу прег ршт ситне лишајас те биљке.
Клекове мис ли су у том час у брзо тек ле. Бојећ и се да Врачева болест није
зап уштена и да се мож да ни овом травом не може спас ти, желео је да се пре ње
гове смрт и пок аже пред њим и да, преко обичаја лов ац а у насељу, сам од њега
зат раж и Гав у буде ли видео да се Врач у ближ и крај. Не говорећ и јој о томе ни
шта, пошао је и он са девојком прем а пећ ин и њеног болес ног оца, стис кавш и
чврсто у руц и лековит у травк у. Гава није прот ивреч ил а, њој је сада главно било
да јој отац час пре прим и нови лек. Ни трен утк а није пом иш љал а шта ће рећ и
Ојх а, или стареш ина и друг и ловц и видећ и је с њиме.
У међув ремен у, у Врачевој пећ ин и бил и су остал и само Оштрач, Трав ар,
стареш ина, а од жена Плодна и Дојиља. Стал и су свечано око пос теље слик ара,
ком е ни рук ов ет и Трав ар ев е лек ов ит е биљк е нис у гас ил и ват ре у груд им а.
Уграбил и су јед ан трен утак свес ти да поведу разговор с њим.
– Гав у, кћер Врачев у, млад и ловц и све чеш ће поглед ај у – рек ао је најп ре
стареш ина.
Травар је дод ао:
– Глават и Ген и Олах глед ају је као да је девојк а неп ријатељс ког племена.
– Гав у треба удат и за онога кога стареш ина и њен отац одреде – дод ал а је
Дојиља, док је Ојх а дубоко узд ахн ул а.
Мада је у насељу био обичај да стареш ина одређује мужа девојкама за удају,
бојећ и се да ће слик ар скоро умрет и, хтел и су да док уче његов у вољу. Поред
ове бриге о Гави, Оштрач је био забрин ут за судбин у лов а. У насељу је било и
добрих ловаца и добра оружја; његова ризница бил а је пуна стрел а, копаља, хар
пуна – али ако изг убе Врача, шта им све то вред и! Није знао вреде ли и обредне
игре без његова прис ус тва и треба ли за свак и нов поход на звери да се урез ује
нов цртеж. Управо се прип ремао да о томе упита, а пристигла су Гоулова браћа,
која су страж арил а крај странчевог склад ишта да јаве како је странац само јед
ном прош ао крај своје рад ион ице, изд ал ек а, и да га пос ле тог а нис у вид ел и.
Врач који се дотад чин ио да ниш та не слуш а и не опаж а, заглед ан у свој леп и
цртеж јелена, на реч и прис пел их млад ића се прен у и прошап ута:
– Нек а непознат и уметн ик остане на Бел им пећ инама. Нек а га ловц и нађу!
– Ловц и ће га наћ и и довести Врач у – рече стареш ина и седе крај болесника.
Из слик ара је као са огњиш та бил а јара, а траве више није било те су сви
пос ле стареш ин ин их реч и заћутал и и беспомоћно се загледал и у изм учено сли
карево лице.
Тога трен утка појавила се Гава са Клеком. Угледав их, Гоулова браћа су изне
нађено узвикн ул а:
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– Стран и врач!
Чин ило се да нико није запазио да је млад ић заједно са Гавом ушао, тол ико
су сви бил и изненађен и углед авш и га.
– Стран и врач! – пром рм љао је слик ар заглед ав се некол ико час ак а у лице
своје кћери, па у млад ићево.
– Клек је донео Врач у леков ит у биљк у – рече стран ац и пруж и прег ршт
траве сличне лишају.
Док су га сви зајед љив о глед ал и, утрљ а он међу длановим а струк донет е
биљке и прог ута, обрат ив се поново Врач у:
– Нек а болес ник овако узима лек, за три дана пламен ће се угас ит и.
При том пок аз а и пок рет им а то што је реч им а изразио, и изађе пре него
што су се ловц и снаш ли да му ишта каж у.
Кад су старешина и ловци пош ли, Врач, као да су му тог трен утка поставил и
питање о Гавиној удаји, рече стареш ин и:
– За три дана ћу ловц има казат и своју вољу.
Оставш и саме с Врачем, Ојх а и Гав а су утрле некол ико струч ић а лиш аја
сте траве.
– Нек а Врач поједе. Врач мора оздравит и – рек ла је Ојх а неж није него што
је био обичај у насељу да се и оцу свог детета обрат и.
– Отац Врач ев ниј е јео ову трав у, зат о је умро – шапн ул а је Гав а оцу у
само ухо.
Мад а се чин ило да слик ар не верује много ни у нови лек, узео га је до краја
дана некол ико пута. И већ кад је Брат огња пошао на поч инак, стао се знојит и.
– Воде! – пот раж ио је изнемогло.
Гава је стрчал а на реч иц у у јарузи и доневш и воде у каменој здел и, пруж ил а
му да из њеног длана пије. Што се више знојио, све више је траж ио да пије, и она
је стално одл азил а до реке и донос ил а воду. У сутон се опет појавио Травар и,
видећ и како се Врач зноји, рек ао с признањем:
– Странчево племе боље леч и од пламена него наше.
Зат им је запов ед ио да бол ес ник а добро умот ај у у коже и да му дај у вод е
чим зат раж и. Пред зору се опет појавио са Клеком, који је донео још прег ршт
лековите биљке, удаљив се одмах кад је лек пред ао Ојх и и бац ио поглед на Гаву.
Кад је болес ник стао мање жеђат и, Травар му је скин уо коже и, ставив му
длан на груд и, радос но рек ао:
– Пламен се гас и. Странац је Врач у спасао живот.
Пош то је Брат огњ а трећ и пут пош ао у свој у пећ ин у, слик ар у се пламен
потп уно угас ио, као што је Клек предв ид ео. Сам о је био тол ик о изб ол ов ао
да је лич ио на оне које остав љај у у пећ ин у мрт вих. Трав ар је онд а донео јед ан
ком ад ић мес а, за нев ољу чув ан у проц еп у стен е, кој и је Ојх а одм ах исп ек ла
на жар у.
На вест да је Врач у боље и да га треба само опоравит и, свак је донео по ко
мад ић чуване зал ихе. Буде ли Врач жив, он ће учин ит и да Беле пећ ине имадн у
увек хране, да се ловц и не враћају из хајк и празне руке.
Сви су дол азил и, само се странац није јав љао. Стареш ина је предл агао да
се опет страж ари крај склад иш та фиг ура, намеран да му, и као зах валност што
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је Врач у живот спасао и не би ли га задржао на Бел им пећ инама, додел и за жен у
девојк у коју дош љак хтедне, преко обичаја који је влад ао у насељу, али је Врач,
заглед ајућ и се у Гавино лице, одговарао:
– Сам ће он доћ и.

Гавини цртеж и се обелод ањуј у
Радос на због очев а оздрав љењ а, Гав а се упут ил а у свој у пећ ин у међу цртеже,
одлуч ив да му их ускоро пок аже, да их пок аже исто тако и Клек у. Између себе
и Клек а наш ла је још једн у сличност: не само да су желел и да њихови сус рет и
остан у тајна за насеље него су и једно и друго имал и међу собом тајн у кој у су
стално одл агал и да отк риј у. Само пре него што пок аже своје цртеже, хтел а је
да Клек а тобож случајно доведе до његове рад ион ице.
Али сад а није желел а ни Клек а да сретне. Тога јут ра јој се уживало у само
ћи, у шум и. Чим је заш ла даље од Пећ ина, легла је у траву окрен ута лицем небу.
Оно је у том трен утк у било пуно живих бића, истина друкч ијих од ловаца, или
лепт ира, или птица; али да нис у бића, мис лил а је Гава, зар би се могла кретат и,
рас ти, зар би могла понек ад говорит и љут ито и плак ат и, зар би јој могла дома
хиват и руком? Како је легла, у тај прос тор изнад њене главе дош ло их је сијасет
сличн их козорозима и упут ило се модрој рец и, која је опасал а вид ик са стране
куда Брат Огња одл ази да спава. И тамо као да су се утоп ил а, али је она по иск у
ству знал а да се само прет варају и да ће се опет појавит и.
Окрен ул а се потом прем а пећ ин и, кад углед а Ген а. Стал а је најп ре непо
кретно као што непок ретно, кад углед а ловц а, стане дивокоза не би ли се учи
нил а неп риметном. Зат им се, у час у кад је Ген поглед ао нек уд увис, спус тил а
под гране столетне јеле украј које се наш ла. Било би јој лакше да је тако сам а
углед ал а курјак а, или нек у од грабљивица које напад ају и човек а. Кроз грање је
примет ил а како Ген неш то траж и поглед ом у крош њам а дрв ећ а, како зат им
мотком пок ушава да обори гнездо смеш тено при самом врх у дрвета. Гнездо је,
очевидно, било превел ико за висин у где је стајало смештено и, ваљда, због своје
теж ине, дос та се лако оборило. Уплашен а и неборбен а птиц а мајк а се стрмо
главил а за колевком своје деце, али није нас рн ул а на Гена задовољивш и се само
да круж и око њега и да криц има обавеш тава шум у шта јој се догод ило. Ген је,
међут им, узео за ног у једног полетарца, голуж дравог, паперја слеп љеног као да
је пок ис ао, и црвеног цветол иког кљун а, и привез ао му ноге врпцом плетене
траве па га је тако обес ио о прв у гран у. То је мож да био први обешен и створ
отк ако је свет пос тао.
Гава се најеж ил а од ужаса. Полетарац је пијук ао и ударао се крил има у гру
ди, а нас илн ик у, као да се свидел а ова игра, опт рчавао је око птића тапш ућ и.
Ген је био пун модриц а, јер је из борбе готово увек изл азио побеђен, мад а
се у борби није држ ао бојн их прав ил а ни кол ико див љи ован у доба парењ а.
Богзна на кога киван, он је, пошто је обес ио полетарца, стао зверат и око себе у
пот рази на коме би могао још иск ал ит и јед што је у борби лоше прошао. Вел и
ким, још мајм унол ик им стопал ама, разг ртао је суво лиш ће и кад би видео да из
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пукот ине глис та или мрав помаљају радознало лице, ногом је сагон ио недуж но
биће поново под зем љу и отвор подземног ходн ик а зат варао.
На пут у му се исп реч ил а вел ик а пау кова мреж а. Пау к се одмарао у сред и
шту своје творевине, која се лако њих ал а. Да је Гав а наи ш ла на њу, дуго би је
пос мат рал а уживај ућ и. Све друго у шум и око Гаве морало се цртај ућ и стил и
зоват и, а пау кова мреж а јој се чин ил а готов цртеж. Њу је девојч иц а већ одмах
пос ле лисак а умел а цртат и. И млад и су ловц и обил азил и паж љиво око шумс ке
звезде као око некога кога се жел имо пробуд ит и. Ген је, међут им, ударом прута
сруш ио сав тај сребрн и пау ков сан и убогог уметн ик а умотао пок ид аном пре
ђом тако да се није могао лако разм рс ит и, пос ле чега га је бац ио у жбун.
На неком глатком, танком стабаоц у гимнас тич ил а се зелена гусен иц а, де
бељуш на и сјајна као да је нал ивена биљн им соком. Одвојил а би од стабла нај
пре глав у па, половин у трупа, забац уј ућ и се уназад, као да жел и да се преврне
преко главе, и, грчећ и се, напос летк у се храбро, сем пос ледњег, репног, зглоба,
одвојил а од тврд ог упориш та и понов о забац ил а из све снаг е. Чин ил о се да
преко главе жел и да погледа да ли то Ген стоји иза ње, што је њега, богзна зашто,
разбес нело па је замахом шаке одлеп ио невино створење од стабла и згњеч ио.
Рас уо се око њега оштар, нак исео мирис, и шак а му је почел а бридет и као да се
прих ват ио как ве биљке која жари.
Појавио се ускоро са стране Лаох. Држао је у руц и два гаврана стрмоглавце
окрен ута. Вероватно их је дуго тако нос ио па су се онес вес тил и и нис у се више
отимал и. Видевш и обешеног птића, тргао се, мад а је био суров кол ико и Ген.
– Нек а Ген одвеже птића! – рек ао је осорно, кивн ији на Гена што му је про
шле вечери отео шак у птичјих јаја него што је пос туп ио сурово са полетарцем.
– Нек а Лаох пус ти гавране! – одврат ио је чик ајућ и Ген.
Држећ и лев ом руком гав ране, Лаох је дес ном муњ ев ит о изв ук ао сеч ив о
иза пој ас а и прес ек ао врпц у зап ет љан у око пол ет арч ев их нож иц а. Ген се у
истом трен у бац ио на Лаох а, јед иног младог ловц а који се још с њим друж ио.
Стал и су се рват и. Лаох прво једном руком, али видећ и да се не може једнорук
борит и, пус тио је свој плен – ипак је било слађе побед ит и Гена него не пус тит и
птице на слободу.
Гава је искористил а тај трен утак да неопажено умакне испод дрвета. Журе
ћи, није запазил а ни лепт ира лим унове боје, који је као сунчев одблесак тит рао
кроз шум у, ни стене које су се крај ње шарен иле од рујевих и жућк ас тих лишаја
и од беле камен ике.
Стигавш и пред свој у пећ ин у, осврн ул а се некол ико пута пре него што ће
ући. Како није опазил а никога, разг рн ул а је јел ине рук аве и ступ ил а унут ра.
Зрац и сунц а су пад ал и на цртеже: ждребе само што није зарзало са стене, ко
зорог се пропео, воден и цвет се отворио према сунц у – први воден и цвет уре
зан у стен у у целој облас ти коју је грејао Брат огња! Било је ту и шара на којима
се није могло одред ит и шта представљају. Ипак у најуспел ијим се препознавал а
сиг урна рука и око Гавиног оца, видело се да не само што је његов дар наслед ила
већ и да је нау ч ил а много пос мат рајућ и како он рад и. Искориш ћавал а је црте и
бразгот ине у стени да не би морал а сама да их урезује, постављајућ и цртеж тако
да њиме буду обу х ваћене. Умел а је да рук ује резачем, да меша боју.
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Сел а је на камен и насмеш ил а се срећно. Сва осећања својствена уметн ик у
била су у томе час у у њој будна: била је свесна свога дара, осећала се поносна због
њега, знала да те цртеже, обасјане кратк им сунчевим зраком, већ може показати
своме оцу. Још нешто: гледајући их, била је заборавила трен утно и на Клека.
Зат им је, не опазивш и ни сама кад, преш ла на снове о њем у. Чин ило јој се
како га чује где јој говори као у оне прве дане кад га још није бил а видел а:
– Нек а Гава пође са Непознат им!
– Гава не може оставит и цртеже.
Али Непознат и је хвата за рук у и силом вуче као да је збиља дошао да оти
ма девојке.
Наједном је напољу зач ул а мум лање. Одмах је знал а да није звер, него да јој
је Ген ушао у траг. Укоч ил а се од страх а: мож да ће сваког час а пронаћ и улаз у
пећ ин у. Пао јој је на ум Бук, па зат им Клек, који би га могли једном руком зад а
вит и. Сет ил а се и оца – кад би га Ген углед ао, прош ла би га свак а жеља за нас и
љем. Мум лање се, међут им, ближ ило. Чул а је ускоро и разговор. Понад ал а се
да Ген и Олах гоне мож да нек у друг у жрт ву, једном их је већ и слушал а на том
истом делу, из те исте пећ ине.
– Заш ла је за јелу – разабрал а је сад глас ин у Олахову.
– Нек а Олах чек а, Ген иде први.
Знач и, њу ипак траже. Пов ук ла се у најтамн ији део пећ ине. Прош ло је не
кол ико трен утак а страш не тиш ине, а онд а их је чул а у пред ворју:
– Гава је пропал а у зем љу – рек ао је Олах не примет ивш и одмах улаз у дру
ги део пећ ине.
– Гава је овде – прот ивреч ио је Ген и почео опет мум лат и.
Зацело је тога трен утк а углед ао и друг и улаз јер је заћут ао веров атно се
колебај ућ и да ли да уђе јер је и Гав у смат рао помало врачем као и њенога оца.
Зат им су се ипак оба појавил а.
Сунчев зрак је обас јав ао црт еже, па су се чин ил и још жив љи. Ген и Олах
су у страх у зас тал и. Јес у ли то црт еж и Гав ин и, пит ал и су се, или је то нек а
друга Врачева пећ ина, њима непозната, или још јед ан Врач живи у шумама око
Бел их пећ ина:
Ген и Олах су и ран ије примет ил и да Гава чес то одл ази у правц у јаруге, али
како нис у знал и да тамо пос тоји и пећ ин а, мис лил и су да иде по дрв а. Док је
Бук био жив, нис у се усуђивал и да је плаше, да је вук у за кос у или се бац ај у за
њом камењем. У Бук а је било снаге да савлад а и тројиц у и више пута је освет ио
оне над којима су њих двојица нап равил и нас иље.
Мада је веровал а да им је, док су се тук ли, неопажено умак ла, насилн иц и су
је запазил и и пош ли за њом кријућ и се иза стабал а. Међут им, како ју је и Клек у
том крају сачек ивао, видео је како су насилници за њом пош ли, па је он сад пошао
у стоп у за њима. Он је већ почео разу меват и језик ловаца у насељу и, дружећ и се
са Гавом и хватајућ и њихове разговоре у шум и, те добро разабра кад Олах рече:
– Нек а је Ген држ и за кос у!
– Нек а јој Олах завеже рук у – дод аде друг и.
Уплашен, Клек пох ита да их стигне. У истом трен утк у зач уо како га млад и
ловц и радос но дозивају.
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– Нек а уметн ик с Голог брд а чек а!
Сви су већ знал и да је он својом травом спас ао живот Врач у, сви су већ ви
дел и његову ризниц у крај реке и сви чул и да стареш ина и Врач желе да га задрже
на Бел им пећ инама. Али је Клек, не заус тав љајућ и се, рек ао:
– Кћер Врачеву гоне.
Сад а су и млад ић и пот рчал и за њим и сус тигли нас илн ике управо, кад су
пронашавш и улаз у пећ ин у, заш ли за јел ине гране. Клек је хтео јурн ут и одмах,
за њима али је Гоул рек ао:
– Нек а Гаву прво нападн у!
– Нек а буду на делу ухваћен и! – дод ао је Трк ач.
Кад су руп ил и у пећ ин у, затек ли су Олах а и Гена како још запањено стоје и
пос мат рај у црт еже. У том час у је и Гав а изаш ла из свог кут а. И ловц и су, као
Ген и Олах, застал и у недоу мици: је ли мог уће да женско биће има особин у којом
су се дотад одл иковал и само ловц и, муш карц и? Је ли мог уће да жена може бит и
врач и слик ар?
Први је проговорио ловац Гоул:
– Јес мо ли у новој пећ ин и слик ара са Бел их пећ ина?
– Пећ ина и цртеж и су кћери Врачеве, Гаве.
Рек ла је то понос ито, свес на свога дара. Дошао је био час да пок аже како
не црта само прутом по праш ин и и пес ку него и, као њен отац, прави слик ар,
урезује своје цртеже у стен у. Имал а је у том час у сасвим нов лик, не онај на који
су бил и навик ли верућ и се с њоме по план ин и. Клек примет и како чак ни ње
гово прис ус тво тога трена не осећа.
– Је ли Гава урезал а ждребе и козорога у стен и? – упитао је Трк ач.
– Гава.
– Зна ли Врач са Бел их пећ ин а за црт еже своје кћери? – упит ао је лов ац
Срећна рук а.
– Дошао је час да их Гава и њем у пок аже.
Ловци су још неко време гледал и зад ивљено сад у цртеже, сад у девојку – тре
бало је времена да се привикн у на мис ао да врачем и слик арем може бит и она,
ма бил а и Врачева кћер.
Док ловц и још нис у дош ли к себи, Ген и Олах су се изв ук ли из пећ ине. Го
ниоц и су бил и на њих потп уно заб орав ил и. Пос ле мал ог комеш ањ а и тих ог
договора између ловаца, рек ао је ловац Срећна рук а:
– Нек а Гава чек а у пећ ин и! Пре него што Брат огња пође на поч инак, вра
тићемо се.

Кол иба крај рек е
Ловц и су Врач а зат ек ли у осунч аном каменом пред ворј у. Био се спрем ио да
рад и: кремен и резач и, црвена глина, палете стајал и су спремн и поред њега. За
време болести Врач је приметио узнемирење и бриг у ловаца због судбине насеља
ако он умре, ако немадне више човек а који ће бацат и враџбине на живот иње и
див љач и спас ав ат и Беле пећ ине од глад и. Али се слик ар није сад био маш ио
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пос ла зат о, него прос то што му се као уметн ик у хтело да ствара. Ако му је и
због чега било жао умрети, било је то зато што неће више моћи цртати, што неће
моћ и осећат и ону радост кој у је увек осећао пов ук ав нек у смелу лин иј у, ухва
тив у мреж у црта своју визију неке звери.
Мек им кречњаком пов лач ио је сад а црте по стен и и, незадовољан, брис ао
их гуж вом траве. Крај њега су седел а три старија ловца и посмат рал а како рад и.
– Рук а Врач у још дрхт и – рече он и остави мек и кречњак крај себе.
Ловц и су знал и да он не вол и пос мат раче док рад и и спрем ише се да оду не
тол ико због паж ње према слик ару кол ико што су веровал и да цртеж и створе
ни у самоћ и, без ичијег прис ус тва, имају више утицаја на лов. У часа кад су они
хтел и изаћ и, ступ ил и су у пред ворје млад и ловц и из насеља са Клеком.
– Нек а се Врач спрем и да чује добру вест – рече Гоул.
– Стари Врач остаје на Бел им пећ инама! – радос но дочек а слик ар Гоулове
реч и, мис лећ и да је то та добра вест. – Нас ељу је пот ребан врач који призив а
плодност – дод аде.
– Он је јут рос спас ио Ојх ин у кћер Гаву од нас илн ик а Гена.
– Гон ио га је до пећ ине Врачеве кћери – доп ун ио је Гоулове реч и Трк ач.
– Врачева кћи живи у пећ ин и своје мајке – примет и Врач поглед ав зач уђе
но ловце.
– Врачева кћи има своју, слик арс ку, пећ ин у – примет и Гоул.
– Крај Цукове јаруге – доп ун и га млађи брат. – Нек а Врач пође и вид и!
Вест о Гавиној пећ ин и се муњевитом брзином ширил а и кад су стигли тамо,
готово цело насеље је било у поворц и. Слик арево изболов ано лице је син уло
кад је углед ао Гав у узбуђен у у пред ворј у исп уњеном цртеж има как ве је виђао
кад је већ дететом у праш ин и цртал а. Брат огњ а је био изашао из пећ ине, али
су се обрис и на стен и још добро видел и. Ждребе је било жив ље него оно што је
косом брд а обично трчало успевајућ и увек да умакне ловц има. Чин ило се да ће
и коз орог сад скоч ит и. Али залуд му је то бил о: дев ојк а врач га је запет љал а
мрежом, што је ловц има било залога да ће им козорог пас ти у мреже.
Клек се сневесел ио. Кол ико му је див љење према тој новој Гави, уметн ик у,
рас ло, тол ико му је рас тао и страх да девојк у врача неће ник ад њем у дос уд ит и.
Залуд је ноћу, кад би се од ње рас тао, град ио кол ибу у коју ће је довес ти, сличн у
кол ибама у његовом крај у. Залуд је хватао птице у мреже да их на дан жен идбе
њоме пусти на слободу. Залуд је прет раж ио дно оба језера у план ин и да јој нач и
ни свадбен у огрл иц у. Мад а га је бел а зем ља каменолома прив лач ил а да остане
у Гавином насељу, требало је да онд а, пос ле лутања крај реке, уграби је и одведе
преко план ине у свој крај, ма се ник ад више не бавио уметнош ћу.
Разм иш љања му прек иде Врач, који упита своју кћер:
– Је ли ово пећ ина Гаве, кћери Врача с Бел их пећ ина?
Гав а пот врд и. А Врач, поглед ав још једном зидове прек ривене цртеж има,
рече:
– Врачева кћи је слик ар. Пос ле Врачеве смрт и нек а се у њеној пећ ин и одр
жавају обредне игре!
Стари ловац одахн у и пром рм ља:
– Беле пећ ине неће бит и уморене глађу.
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Пош то се мало одморио, слик ар рече поглед ав најп ре у Гав у па у Клек а и
најзад у стареш ин у:
– Нек а се кћер Врача с Бел их пећ ина дос уд и за жен у врач у Клек у!
Било је то тако неочек ивано за све да су јед ан трен утак сви ћутал и, а зат им
је његове реч и зас уло клицање. Гава је поц рвенел а као Брат огња кад устаје по
сле поч инк а и спус тил а оцу главу на раме.
Пре него што би Клек ма шта рек ао или учин ио, стареш ина рече:
– Нек а се млад и врач спрем и за жен идбу кад прође онол ико дана кол ико је
прс та на руц и.
Али Клек, који је уз Гав у био нау ч ио дос та реч и којима су се служ ил и у на
сељу, рече:
– Клек је спреман. Клек има огрл иц у. Има птице. Има кол ибу.
Сликар, видећи да млад и уметник неће да пође без Гаве, осмехн у се и објави:
– Нек а се свадбене свечанос ти одмах обаве!
Праћен клицањем, Клек је повео Гаву према реци, у правц у своје рад ионице.
За њима је пош ла цел а поворк а. Девојч ице су расп леле кос у. Дојиља и још неке
жене су отрчале да понес у бар кој у жиш ку како би се ват ра на новом огњиш ту
распал ил а.
Пред пећ ином где је рад ио Клек се заус тавио и дао Гави и још некол иц ин и
жен а и лов ац а по једн у белу жен у, која је предс тав љал а плодност. Одат ле је
скрен уо уз рек у и на мес ту где је с друге стране обал а бил а гус то пош ум љена
прешао преко воде те, разг рн ув грање, повео поворк у педесетак метара од оба
ле. Ту се указал а шљунковита пољан ица ограђена гус тим зелен илом. Било је ту
рас тиње разнол ико и бујно. Лис тови једне биљке мешал и су се с лиш ћем друге;
пуз авице с једног стабла прел азил е су на друга. Све се меш ало, преп лит ало.
Обалске биљке се шћућуриле украј вел ик их стабал а как ва су рас ла око Пећ ина.
Није се могло лако одред ит и где је подножје кога дрвета, нит и се према жил а
ма неког стабла, које су се гранале кроз шљунак, као крац и как вог водоземц а
могло одмах знати гдје је врх тога дрвета. Свак и кутак као да је био гнездо птице,
или легло див љач и, или, прос то, легло неке тајне.
Како се река на том месту почел а пробијат и кроз стење да би ушла у теснац,
јед ан део план ине нашао се усам љен, на другој, равној стран и обале. Управо је
то камење, одвојено од стења с друге стране реке, било залеђе пољан ице на коју
је поворк а избил а. Уз камење је Клекова кол иба бил а приљубљена и зак лоњена
од поглед а ловаца који су ишли низ рек у. Бил а је пок ривена кожом као и кол и
бе на заравн и, као Веш такова, али коже нис у биле прос то затегн уте од коч ића
до коч ића, него су покривале плетер од обалског прућа, сличан замц и за дивљач
или птице. Бил а је висок а да се могло у њој усп равно стајат и. Под, дел им ично
шљунковит, дел им ично камен ит, био је у једном углу зас трт кожом. Огњиш те
се нал азило смештено у удубљењу оком ите стране камена, на који се кол иба на
слањ ал а. Поред њега су леж але две перуш ке. А на пољ ан иц и, између вел ик их
стабал а, њих але су две љуљаш ке.
Клек је заис та био све спрем ио да Гав у зад иви и обрадује. Зад ивил а се и
обрадовал а и цел а поворк а. Жене су шап утале:
– Врач је Гави додел ио дос тојног муж а.
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– Странац је врач.
– Странац је чаробн ик – понављале су реч и дивљења, којима су га биле оба
суле већ кад су наи ш ле на његову рад ион иц у.
– Нек а Клек дарује Врачеву кћер по обичају у Бел им пећ инама.
Бојећ и се да млад ић неће стареш ин у разу мет и, жене су нач ин иле пок рет
рук ама као да став љају огрл иц у.
Клек је ушао у кол иб у и из мал ог удубљењ а у стен и изв ад ио огрл иц у на
чињ ен у од језерс ких шкољк и, дотад невиђен их, у два низа и ставио је Гави око
врата. Пос ле тога јој је пребац ио преко плећа мек у златас ту кож у.
– Нека Врачева кћер исп ун и и ове стене цртеж има – благос ловио је сликар.
– Нек а нап ун и кол ибу децом! – пром рм љал а ја Кук увија смат рај ућ и да је
то важ није.
Док су се девојке и жене дивиле Гавиној огрл иц и и огртач у, Клек оде до не
далеког жбуња и пус ти наједном цело јато певица, које је чувао за тај час у мре
жама и крлетк ама од прућ а. Сви су изненађено поглед ал и према небу куд а су
ослобођене птице прхн уле. Измешаше се пиј ук, цврк ут и цил ик птиц а с узви
цима деце. Гава пруж и руке за птицама, радос но се осмехн ув на све прис утне,
као да их зове да заједно са њом уживају у необичном призору.
Брат огњ а је већ био отишао на поч ин ак, и почеле су се јав љат и прве зве
зде. Једна девојч иц а је пруж ил а Гави жиш ку да упал и ват ру у кол иби. Како се
Плодна вајк ал а што су на шљунковитој пољан иц и упаљене само две, Врач рече:
– Брат огњ а пал и у част Ојх ине кћери и враћ а Клек а ват ре изн ад њихове
кол ибе.
При том је дигао руке увис и пок аз ао нис ке светлуц авих огњев а. Сва по
ворк а је поглед ал а према звездама и упут ил а се зат им Пећ инама оставив Гав у
и Клек а да сачек ај у паљење свих ватара над својом кол ибом. Пол азећ и, старе
шина је изговорио уобичајене реч и свадбеног благос лова.
За трен утак су се из поворке изд војил а два старца, и Гава, која је за повор
ком глед ал а, зач у дрхтав глас:
– Нек а Ојх ина кћер не заборави Аоха!
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Шева небесница

М

ож да не би требало ник ак ав увод дод ав ат и бајц и у овој књизи. Најбољи
код ње је њен почетак, оно што је о птиц ам а, о њиховом живот у, смемо
рећ и духовном живот у, рек ао чувен и нау чн ик који је њихов живот и језик изу
чавао. То што је он peкао је прави, пот ребни увод за ову књиг у. Тумачећи птичји
језик, он је у ствари прот умач ио унутарњи живот птице, њен у душ у.
Како сам своје дет ињс тво пров ел а међу птиц ам а, лако сам пов еров ал а у
тум ачењ а птич ијег цврк ута и усх ита овог нау чн ик а. Вам а који у свом живот у
мож да нис те видел и шев у кад а узлеће у небо, нис те видел и ник ад а збор лас та
виц а кад се пред јес ен спрем ај у на југ, нис те срет ал и гав ране по стрњик ам а,
вам а које нис у буд ил и слав уји, којим а птице нис у предс казив але време – по
свећујем ову књиг у о птицама.
Волел а бих да заједно са мном поверујете у душ у птица, у лутал ачк и нагон
сел ица, у пот ребу шеве да више борави под небом него на зем љи.
Птице имају неке људс ке особине. Оне умеју саме себи да сазид ају кућу од
суве траве и лиш ћа. Оне су добре мајке: по сто пута одлете у пољ е да својим
птић има донес у хране. Лас те су верне као људ и, одлете далеко од завичаја, али
се увек враћају у своја гнезда. Пожеле га као човек у туђин и свој завичај.
У свакој прич и има помало истине: птице имај у свој у биљн у апотек у, оне
себи, као људ и, спремају зимн иц у – у процеп у или дуп љи дрвета чувају лекови
та и хранљива зрнца. Оне тачно распознају лековите од отровн их биљк и, боље
него људ и који живе на селу.
И кад а више нис ам бил а дете, дет ињс ки сам бил а убеђена да схватам гла
сове птица, да разу мем шта вране гач у, шта ћућоре сен ице и шта певају славуји.
Мож да више него свом дару имам да зах вал им чињеници да сам одрасла окруже
на птицама, зато што ми се њихов живот одвијао пред очима. Ово што сам као
зрео створ нап исал а, у дет ињству сам веровал а. Могло би се рећ и да је ова књи
га о птиц ам а у ствари прич а о мен и из времена кад а сам бил а више окружена
гавран има, голубовима, врапц има, лас тама, вранама и славујима него људ има.
Ако се и није дог од ил о све управ о како се у прич и каже, то је зат о што
прича догађаје износи сликовито. Ни у бајц и „Вук и седам јарића“ није реч само
о јарић има и вук у, него о злом човек у и незаштићеној дец и. Бајке су само слик а
онога што се у живот у збив а. Гав ране калуђере из ове бајке треба зам ис лит и
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као људе калуђере, вран у учитељиц у као жен у учитељиц у, заљубљен у шев у као
заљубљен у дев ојч иц у, гав ран а који гов ори као чов ек а који зна стране јез ике.
У овој бајц и из птичјег живота сликовито је дат људски живот. Птице које имају
неке људске особине слика су људ и так вих особина. Пок ушајте и ви да откријете
људс ке особине у нем уштим бић има која живе између људ и.
Жел им вам успех а!
Десанк а Макс имовић
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ШЕВА НЕБЕСНИЦ А

ЛИЦ А:
ШЕВА НЕБЕСНИЦ А – најбоља певица под небом
СТОГОДИШ ЊА ВРАНА – учитељица
ГАВРАН СТОГОДИШ ЊАК – заљубљен у Шеву Небес ниц у
СОВА – пророч ица
ЋУК ПРОРОК – Совин брат од стрица
ИГУМАН ПТИЧИЈЕГ МАНАСТИРА
ПРВАК – славуј хоровођа
ЛАСТЕ – путн ице
ВРАНА АПОТЕКАРКА
КОС – Шевин пријатељ
ГАВРАН – лутал ица, бег унац
СОКО – рањен ик
ГОЛУБИЦ Е – болн ичарке
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Шева Небесниц а

О

д свих птиц а Шев а је највише и најдуже узлетал а и зато су је и прозвал и
Небес ницом. Гав ран Стог од иш њак сећ ао се њеног а рођењ а и ужив ао у
успех у њен их летова, као как ав њен чук ундед а. Не само да је могла летет и дуго
и високо, већ је нач ин њеног летења био права уметност. У једном јед ином лет у
изв од ил а је више лет ачк их веш тин а. Сад лев о, сад дес но, као пијан ац, зат им
увојито као танак млаз дима и бац ал а се увис као стрел а. Залегал а се иза обла
ка и остајал а тамо дуго, те су се друге птице плаш иле да ли ће моћ и да се вра
ти. Али све те веш тине и њен јас ни глас, њено звонко лу-лу, њен осетљив слух
нис у занос ил и Слав уја Првак а, најч увен ијег певача у томе крај у. Он се младој
Шеви свиђао јер је пев ао лепо као и она и због нечег, ни сам а није знал а због
чега. Прос то, његов у пес му најрад ије је слушал а и његово отмено одело глед а
ла је рад ије нег о шарене огрт аче друг их пев ач а. А њем у, Слав уј у, су се у том
час у више свиђале птице шарена перја, птице са ћубом изнад чел а, белом или
злат ас том, птице од којих је он бољ е пев ао – што обично бив а у млад их, охо
лих пев ач а, а он је збиљ а био и леп и понос ио се својим глас ом – мад а не леп
шим од Шевиног, тако да је и глас Небес нице био мож да преп рек а да се охол и
Слав уј њоме занесе.
Обично су птицe певач и певал и под прозором гнезда певица, које су им се
свиђале, у жељи да оне помоле из гнезда бар своју ћубу, свој кљун, да се одазову
са своја два-три најдраж а, најч увен ија пис ка, цврк ута.
Још сасвим млада, Шева Небесница је почел а чезнут и за славн им Славујем.
Сваке ноћ и певал а му је под гнездом, скривена у как вом гус том бусен у траве,
или у ком приземном жбун у. Призивал а је пес мом бар јед ан његов звонк и слог,
али је уображен и певач упорно ћутао. Из околн их гнезда одазивал и су јој се ко
сови, дроздови. Међут им, она је бил а птиц а чудне нарави, било јој је слађе да
она вол и него да њу воле и бил а је сасвим млада кад може веома да се завол и.
Њено гнез до било је густ бус ен траве. Негде далеко од њене травне куће
ћутао је онај Гавран заљубљен у њу, који ју је увек прат ио и страж арио дању и
ноћу пок рај њенога гнезда, под изговором да је чува од змија и грабљивица.
– Иди нађи как ву стен у, испав ај се – гов орил а је Небес ниц а заљубљеној
птиц и – Мене чува моја нез лобивост, ниједна зверк а, ниједна птиц а мен и зло
не мис ли.
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– Ја те не чувам од зла које птице, већ од љубави неке која те може унес ре
ћит и, украс ти.
– Онај под чијим прозором пев ам, неће ник ад а доћ и да ме украде – рече
она туж но.
Гавран је љубоморно ћутао, а она дод аде: – Чујем да нед алеко пос тоји ма
нас тир птица, твојих рођак а – иди тамо и мол и се и за себе и за мене.
Старом Гавран у биле су болне те реч и као псу чув ару кад би му гос под ар
рек ао да иде и двори неког другог.
И она га збиља није зат иц ал а некол ико дана крај свога гнезда. Ако је оти
шао у монахе, пом ис лил а је Небесница, пре ће бит и из жеље да мен и угод и, него
из побож нос ти.

924

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Шеву уписуј у у птичији хор

У

, насељу птица где се род ил а Небесница птице су увек певале. Певале су кад
, се буде, када се спремају за сан. Певале су кад су туж не, кад су веселе. Њихов
свакод невн и разговор био је пес ма. Међу њима било је много обд арен их пева
чиц а. Пев але су кад су усам љене, али су се радо удруж ив але и у хорове. Како
птица Шева Небес ница није имал а гнездо у грању, околне птице нис у је одмах
запазиле и нис у је позвале да ступ и у хор и пева с њима, а чин ил а им се и горда и
одвећ заљубљена у самоћу. А кад год би је видел и, бил а је под небом сама.
Једног дивног јут ра, пре глас а свих птиц а ран ил иц а, одјекн у њен глас чак
испод неба.
– Заш то мој у сусетк у не позовемо да пева са нама? – упита најм лађи међу
певач има, Кос, са бук ве у близин и травног бусена, где је Небес ница живел а.
– Не можеш је ник ад затећ и у њеном травном гнезду, веч ито је под небом.
И кад да је упиташ!
– Не вол и она да пева у друштву. Вид ите ли да је увек сама – примет и једна
певица осредњег гласа.
– Ја ћу је упитат и сад кад се врат и с неба – јави се поново млад и Кос.
Сви се саглас ише, и чим се распевана птица врат ил а са лета, Кос прхн у до
њеног гнезда.
Без много увод а нес трп љиви Koс изговори у једном дах у, као да отпева пе
сму: – Сусетко, наш главн и певач би желео да се упишеш у певачк и хор!
Шев а је радос но прис тал а и одм ах су прхн ул и до бук ве, где се трен утно
нал азио птич ији диригент. Он у знак поз драв а раш ири широко крил а, пев ач
зван и Прв ак трип ут прхн у увис, свак а птиц а из хора отпев а некол ико својих
омиљен их слогова. Њој је срце тол ико снаж но куцало да се то и по њеном уско
мешаном перју запаж ало.
– Ми знамо већ твој леп и глас – рече диригент – али, ред а рад и, отпевај не
што што сама жел иш.
Да ли да отпева оно што се чује кад узлеће у небо, своје чувено лу, лу, да ли
да изведе некол ико певачк их вратолом ија, или да тихо пројеца серенаду којом
ноћу позива омиљеног Славуја да се појави из гнезда. Одлуч и се за ту серенаду.
И најбољ и пев ач и су увек мал о љуб оморн и кад а им глас буд е дос тигн ут
или превазиђен гласом другог певача, али Небес ниц а је запевал а тако неж но,
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молбено, с дотад неч увен им гласом, певал а је нек у мелод ију коју је управо тад а
изм иш љало њено узбуђено птич ије срце да је цео хор занемео, заборавио на за
вист, на такм ичење с њен им гласом. Хоровођа ју је крил им а заг рл ио, а Прв ак
дод ирн уо кљуном њен кљун, глед ајућ и је као да је први пут вид и.
Освајач срца златоперих птица упита: – Да ли би обд арена певица хтел а да
на идућем концерт у певамо у дуе т у? Да га отпочнемо тиме?
– За тим одавно чезнем – одврат и oна без лаж не стид љивос ти.
– Једном бих и ја, обд арена певице, помешао свој пром ук ли глас са твојим
млад им, звонк им, ако ти прис тајеш? – обрат и јој се птич ији диригент, на што
Шева одговори радос ним лу, лу.
Славуј првак блистао је од задовољства. Она је, поред дивљења према себи,
поред неж нос ти, буд ил а и заштитн ичко осећање, как во осећају јак и према сла
бима, стари према млад има.
– Знаш ли пут до свога гнезда кроз ово гус то грање, ти која само под небом
лет иш? – упита диригент при рас танк у.
Она се осмехн у скоро врагол ас то и рече, окрзнув брзо погледом Слав уја
Првак а: – Врло га добро знам, чак и ноћу.
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Совин дож ивљај

К

рупноок а се изненад а прен у. Све су птице пос авијале скуте и одмарај у се
или у гнездима, или у рач вама грана. Спавај у и беск риле птице-људ и. Све
што иде на две или чет ири ноге, што пузи, што мил и, што лет и. Њен брат од
стрица, Ћук, шумс ки страж ар, јав ља се јед ино с времена на време: проређеном
шумом ћукне двап ут, па зат им подуж и зас тој, као кад срце болује па зас тајк ује.
Да је опазио нешто необично, јав љао би се учес тал ије.
У околном грању ћут ал и су њен и први сус ед и, кос ови и слав уји, уморн и
пос ле вечерњег концeрта. Људ и, птице зак рж љал их крил а, такође се нис у чул и,
давно су се врат ил и са ливад а и њива.
Негде у близ ин и лак шум. Крупноок а се прит ај и. Лак шум се понов и и,
среће ли њeнe, углед а ситн у птиц у како прелеће од стабла до стабла, од гране
до гране. Као да се прик рад а. Није сен ица – оне се боје мрак а и спавају негде у
приземном жбуњу. Ни врабац није, он није заљубљен у шум у, не врзма се око
дрвећа које не донос и плод а. Сви су они око чудноват их зград а где живе птице
зак рж љал их крил а.
Одј едном, с неб а пад е мал о мутн е свет лос ти и Крупноо к а опаз и Шев у.
Отк уд она у грању кад спав а обично у трав и? А кад није у трав и, онд а је под
неб ом. Да, збиљ а је Шев а. Која ју је нуж да истерал а из мирис не пос тељице у
трави и натерал а да крс тари по дрвећу?!
Крупноок а је бил а врло, врло стара, заборавил а је давно шта је љубав, али
је знал а једн у друг у Крупноок у у оближ њој шум и, која је увек занет им очима
прат ил а Кос а, чије је гнездо било на истом дрвет у. Сирот иц а није спавал а ни
дању, кад остал е сов е бар мал о прид рем ај у, јер је Кос дању прол ет ао исп ред
њеног гнезда, управо поред гране за коју се веч ито чврс то држ ал а канџама.
Крупноока се наједном сет и лепоперог тет реба који је у потес у често певао
гласно као да неког дозива. Свиђало јој се његово перје раскош них боја и његов
глас јој је буд ио жељу да се отк ач и са гране и да се помеша са друг им птицама.
Остале птице из њене близине су о њој говориле, чуд иле су се тој њеној пот реби
да вечно буде сама, вечно везана о једн у гран у и звале су је усам љен ицом.
Залутав тако мало у мис ли о својој заљубљеној сус етк и, о раскош ном те
требовом перју, бил а је час ком заборавил а на Небес ниц у, али је нов шум на њу
подсети. У том час у је Шева била изненада застала пред гнездом Славуја Првак а,
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оног чији се глас увек најјас није чуо у хору гласова. Чуч и Небес ница на гран и,
ниже Слав ујеве, и нет рем ице глед а у његово гнез до. Крупноок а са жаљ ењ ем
пом ис ли да је и ту, у небо заљубљен у птиц у, љубав повел а у шумс ку пом рч ин у,
на дрво где се шеве ник ад а нис у гнездиле, она која је волел а вис ине сад а је бил а
тамо где јој није мес то.
Славуј се у гнезду промешкољи, а птица Небесница која је жудела да га вид и
и да он њу углед а под својим гнездом, муњевито изби изнад тамн их крош њи и
одлете у правц у небес ког окца које се у вис ин и видело.
Врат ивш и се у своје травно гнездо, Небес ница примет и да украј њега стоји
онај занет и Гавран који се чес то и лако заљубљив ао у све птице. Њега, који је
био скоро прикован за зем љу, који без напора није могао преду зет и дуж и пут,
држећ и се више зем ље него неба, као на пакост су привлач иле птице које високо
лет е, птице брз е које су бил е у стању да брз о избегн у њег ов у близ ин у. Небе
сниц а га се није плаш ил а, али се и увек нел агодно осећал а крај бића које није
могло да узлет и ни стот и део њен их узлета. Није јој се свиђао ни његов црн и
огртач, мад а је био сјајан, као од атласа.
– Зашто се – упита га она – мало не одмориш? Дуго је до зоре.
– Чувам, Небес нице, око тебе страж у, – одговори као и увек Гавран.
– Небо над а мном чува ми страж у. – одговори му она као и увек.
– Небо је високо. Оно и не зна за тебе. А у шум и има грабљивица.
– Ја се њих не бојим, оне ме воле.
– Небес нице, ја те и чувам од њихове љубави!
Шева се сет и како је њој кад само зач ује глас Првак а и окрзну занетог Га
врана крилом, вин ув се под небо, иако се зора тек најав љивал а.
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Птице мон аси

П

тице мон ас и, вране и гав ран и, у завич ај у Слав уја Прв ак а и Шев е Небе
снице, жив ел и су у свом птич ијем ман ас тир у, зак утк у чет ин ара нед ал е
ко од повеће шуме. Као дрвен и храмови, њихов ман ас тир се сас тојао од пуно
борових висок их стабал а, тврд их као да су од камена, збијен их, те је манас тир
црн их птица збиља дочаравао изглед људс ких богомоља. Ти чет инари гранал и
су се гус то при врх у и град ил и нек у врс ту крова.
Тај чет инарс ки проп ланак био је из два дел а: први део подељен уском пу
тањом био је нек а врс та пута, којом је прол азил а, боље рећ и прот рчавал а ситна
див љач, зечеви, веверице, лис ице. Међу монах ињама најс тарија је бил а Древна,
сас вим црна, мало хрома, која је памт ил а време кад је вел ик и град итељ под и
зао манас тир.
Црне птице у том боровом манас тиру, монах иње и монас и, нис у волел и да
буду увек заједно, као врапц и, и више им је год ил а усам љеност као продухо
вљен им бић има. Чес то си могаo видет и у пољу око манас тира усам љен у мона
хињу или мон ах а. Мож да су се и тако у ходу мол ил и или прос то ужив ал и да
слушај у тиш ин у. А око манас тира ње је доис та било. Ситн и цврк ут, бил ис ање,
хук ање из букове шуме ретко би кад у манас тир доп ирал и.
Иако су се посветил и самоћи и размиш љању, и мада су сви имал и једнол ико
црно одело, и сличан живот у манастиру, радовал и су се кад им нека дружељуби
ва птица наврати у манастир. Радо је улетала у полутам у манастира понека птица
весељак. Чес то им је навраћал а нек а чавк а из окол ине, понављајућ и једн у исту
реч или гач ућ и. Догађај за монахе, који су махом живел и у самоћ и, било је и то
кад кукавица, уместо да остави јаја у шумском гнезду, остави их у гранама мана
стирских јела и борова, а једном га је оставила у стени где се Игуман одмарао.
Гаврани у манастиру чинил и су се једнак и по свем у, јер су сви бил и обу чени
у црно, али су се по нарави ипак помало разл иковал и. Нек и млад и гавран, скоро
у детињем узрасту, волео је пред зору да заг ракта. Мож да да би остале буд ио, или
прос то му је било пријатно да се тако оглас и, као што нек и људ и воле да подра
жавају туђе гласове. Доброћудни Игуман није ни према њем у био строг.
Некол иц ина њих је волел а да рад и нек у врс ту гимнас тике, којом се обично
баве птице чим се пробуде, шире крил а, глач ај у кљунове о кор у боров а. Нек и
су волел и да у самоћ и тон у у себе.
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Дол азиле су у манас тир вране којима се у живот у догод и как ва нес рећа јер
су јед ино ту могле наћ и мира. Вран а Древн а се пов ук ла у ман ас тир кад су јој
сеос ки дечац и случајно пребил и ног у. Тако увек бива кад дож ивиш нек у нес ре
ћу, повлач иш се у себе, у тиш ин у, у самоћу.
Скоро нико од монах а и монах ињ а није био оду век у манас тир у. Обично,
поред побож нос ти, у усам љеност се пов лач и под старост или пос ле неког не
срећног случ ај а. Древн и, као још нек им мон ах ињ ам а, бил о је доз вољ ено да
понек ад оду нак ратко из ман ас тира да пос ет е дец у или род ит ељ е. Древн а је
понек ад и кришом изл аз ил а из ман ас тира, али си је мог ао препоз нат и и по
хромос ти и по врло сјајном кљун у. Она је надглед ал а чис тоћу у делу манас ти
ра где су живеле мон ах ињ е. Тај пос ао у одељк у мон ах а рад ио је Гав ран зван и
Ћут ал иц а. У ман ас тир га је дов ело то што није вол ео да мног о гов ори. Веро
ватно је и њега нек а невоља довел а у манас тир. Тако увек бива кад нис и рођен
да живиш сам у свет у, наи зглед малом, а у ствари беск рајно вел иком как ав је
свет, ма био он и птич ији.
Древна је волел а да пос мат ра рађање Месеца, а и да га друг и пос мат рају, па
их је обично све сазивал а. Древна једном довикн у замонашеном Ћутал иц и:
– Скоро ће вечерња мол ит ва!
– Скоро ће Месец – одврат и он – само ја му се одавно не мол им.
– Хул иш на свето бож анс тво.
– Ни бож анс тва нис у правична.
Разговор прек иде стареш ина манас тира, Игуман, кога су сви знал и по ње
говом високом чин у. Корачао је крупно, стазицом.
– Ноћас ће нам Месец пок азат и цело лице. Нек а Звонар сазове све монахе
на мол ит ву.
Звонарем су звал и неког старог Ћук а. Како у манас тиру црн их птица није
било звон а, Ћук, прозван Звон арем, својим је хукт ањ ем сазив ао на мол ит ву.
Он је оду век био пријатељ монах а. Њем у је ноћ више год ил а него дан и једно
ставно гак ање гаврана му је било ближе од узавреле звоњ аве певиц а. Игуман
га је позвао да живи на кров у манас тира, у лиш ћу чет инара и врш и службу са
зивача својим хуктањем. Месец тек пок аза чело, а са крова манас тира чуше се
три продорн а хук а. На тај поз ив мон ас и се сташе сабират и са ман ас тирс ког
имања, из својих ћел ија, са поток а који је звонком хуком грл ио манас тир. Про
стор између манас тирс ких стубова прек ри калуђер до калуђера.
– Заг рл ите се у знак слоге и љубави и пољубите – чу се игуманов глас и од
мах зат им лак и шум крил а и кљунова који су се дод иривал и.
– Понав љајте за мном мол ит ву – опет позва Игуман.
Наста тишина ишчек ивања и Месечево лице се већ благо насмеши на монахе.
– Вер ујемо да Мес ец који дође вечерас да се с нам а мол и има безброј сво
је браће у свет у небеса, иако их не вид имо.
– Верујемо – одјекн у под сводом манас тира глас но и у срц у монах а свак а
Игуманова реч.
Вер ујемо да се сваког час а род и негде нов а звез да и да негде више старих
угас не.
Mонаси и то поновише.
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– Верујемо да је небо огромна зен ица онога који нас је створио и да се ниг
де не можемо сак рит и од те зен ице.
Монас и и то поновише присет ивш и се у страх у својих вољн их и невољн их
грехова.
– Мол имо се за душе свих птиц а, и замонашен их, и певиц а, и оних које се
на нас иље спремају.
И ту мол ит ву сви у манас тиру поновише.
– Мол имо да гром мимои ђе стубове нашег манас тира, а жега трав у жељн у
рос е. – И то су сви од свег срц а понов ил и, а особит о мол ит ву за рос у, јер се
птице, као и траве, росом поје.
Пос ле мол ит ве, сви су се монас и осећал и радос ни, мирн и, као росом уми
вен и. Они нис у разгон ил и ни врапце ни сен ице које су се врзмал и око ман а
стира, и зато што су у њем у имале и познан ица, а ни летет и нис у могле високо,
па им је год ило ход ањ е по окол ин и. Понек а мон ах ињ а би им уст о бац ил а по
шач иц у разних зрнаца, чуван их за зим у, сас ушен их бубица, плодова.
Једном, неке вране монах иње, које су пос ловале на поточићу, примете Ћута
лиц у недалеко од себе како пређе поток и упут и се према шумарк у куда монаси
нис у зал азил и ни због пос ла, ни због мол ит ве, нит и да прос то усам љен и про
ход ају. Монах иње су се брзо успеле до манас тира и пот раж иле Игумана. Он је
зам иш љено ход ао по храм у. Бан уле су пред њега и најм лађа је узбуђено рек ла:
– Оче Игумане, виделе смо нашег Ћутал ицу како пређе поток и удаљи се брзо
у суседн у букову шум у, као кад се беж и. Треба ли трчат и за њим и враћат и га?
Игуман одговори суморно:
– Створит ељу свет а нис у пот ребн и мон ас и ако он није њим а пот ребан.
Врат ите се мирио пос лу или мол ит ви.
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Гавран стогодишњак

З

вал и су га Стогод иш њаком. Затек ли су га на свет у слав уји из свих околн их
цеста, косови и врапци, сенице, чак и шеве које дуго живе, из оближ ње шуме.
И дуговечн ијим птицама се чин ило да он пос тоји од како је света и век а. Про
цеп у коме је он становао птице су звале Гавранов Камен.
Како је дуго живео, имао је низ рођак а гаврана и врана у томе крај у. Игу
ман птич ијег ман ас тира, и сам старац, био му је синов ац. Вран а учит ељ иц а
Птич ије школе бил а му је сестра од стрица. Осећао се понекад као творац свега
око себе. Имао је и сијасет даљих рођак а. Чувен и Гавран који је умео да изгова
ра неке људс ке реч и и знао шта оне значе, био му је нек ак ав даљи синовац.
Познавао је он и вран у монах ињу, врачару, која је судбин у птица могла по
год ит и по боји перја, по обл ик у канџ и. Међу совама, које су исто тако биле ду
гов ечне, имао је дос та поз нан иц а и одл ет ао им је чес то на разг ов ор, јер оне
због слаба вид а нис у могле далеко са гране на којој су живеле.
Мад а се није удаљавао дуго са своје стене, добро је познавао околн у јаруг у,
која је дел ил а његово насеље од људс ког. Зато је увек могао примет ит и птиц у
на људс кој обал и јаруге, било кад им досад и монаш ки живот па беже из птич и
јег манас тира, било што се заглед ају у птиц у са друге стране јаруге. Примет ио
је једном неког свог младог рођак а како је пок уш ао да побегне из ман ас тира
кад а му је досад ио монаш ки живот.
Са вис ине своје стар ос ти глед ао је са саж аљ ењ ем на кратков ечне ситне
птице које су знале само пијук ат и. Ни он, додуше, није имао богзна как ав глас,
али му је био снаж ан и мек. Зато се дивио певицама, особито славујима и шева
ма. Мож да и због лепоте гласа, његова љубим ица бил а је Шева, која је живел а у
травном приземном гнезду, близ у његове пећ ине. Она га је као буд илн ик опо
мињал а кад треба да се буд и.
Био је стари Гавран радознао, као што су обично радознала стара бића. Како
није богзна шта сам дож ивљавао, зан имало га је шта се друг им птицама догађа,
живећ и некакав њихов живот, као што род итељи живе, под старост, живот своје
деце. Зато је наш стари Гавран био нек а врс та птичјег летоп ис ца. Није наравно
бележ ио, као летоп ис ци, нек им знац има важ не догађаје, али их је памт ио. Као
ни друг им старим бић има, није му се богзна шта лично догађало, али је умео да
живи животом друг их бића око себе, да се радује њиховим радостима.
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Био је он добар, вел ик и пос мат рач – био је нек а врс та птич ијег ботан ичара
и зоолога. Знао је много о птицама, особито о лас тама. Оне су имале кућ ице по
стен ам а, или под стрех ам а људс ких кућ а, које је могао да вид и са своје стене.
Знао је да лас те лете брзо као муње, да лете само дању, да се не залећу изнад ви
сок их план ин а, зад им љен их градов а, да лет е радо око звон ик а сеос ке црк ве
која се белел а нед алеко, у људс ком насељу. Запазио је да крећу на сеобу са теле
фонс ких жица нед алеког сел а, да полећу све заједно као војс ка кад крене.
Једном је са оближ ње стене пред њег а пал о гнез до лас тав иц а, гладн их,
отворен их уста. Он им је нах ватао некол ико бубиц а. Памт ио је како је једном
нек а храбра лас та одбран ил а од јас треба нек у стару вран у. Цен ио је он њихов у
храброст и чуд ио се како оне увек предосете лепо време. Будућ и увек сам и без
зан им љивих личн их дож ив љаја, ужив љав ао се у жив от друг их птиц а, својих
сусед а. Најм ил ија му је бил а Шева, која је живел а у травном гнезду испод њего
ве стене. Прис ус твовао је њеном ослобађању из љус ке јајета у којем се род ил а и
прат ио је зат им како је рас ла.
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Сеоба ласта

Н

едалеко од столетног Гаврановог стабла и од јарка који је дел ио насеобин у
птица од сеос ких кућа ишао је колс ки пут и изнад њега, везане за стубове,
пруж але су се телефонс ке жице где су лас те сус етке држ але своја пос ел а. На
жицама, окуп љале су се и оне испод стрех а људских зграда, и оне које су живеле
у процеп у стена или дуп љама дрвећа.
Почетком оне јес ен и, кад сe Небес ниц а бил а тек излегла, небом су више
него икад а прол азил и карав ан и ждралов а, поређан и у клин како би се лакше
пробијал и кроз ваздух. Прол азио је цео снеж ни облак див љих гусак а које су се
чак са неба чуле. Прол азил а су јата нек их ситн их птиц а, са зем ље се није дало
одред ит и које су. Људ и, или како су их лас те звале – птице зак рж љал их крил а,
глед ајућ и у небо, шарено од птич ијих jата, зак ључ ивал и су да, док не крен у ла
сте, нема још јесен и. Птице које су остајале у завичају такође су радознало по
смат рале небо, туж не, јер кад све птице оду, биће у шум и пус то, чуће се само
жагор њих, више везан их за зем љу него за небо.
Али једног, нимало јесењег дана, осван у на телефонс ким жицама низ лас та
одев ен их свеч ано, као да су оперс ки пев ач и. Бел и као уштирк ан и грудњ ац и,
блис тал и су на сунц у, оштро одуд арај ућ и од свечан их атлас них дугореп их ка
пута. Док су све тако наједном изи ш ле, очигледно је било да се и оне спремај у
на пут, нешто једна другој доц врк утавајућ и.
Као и сваке год ине пред одл аз ак, пред свеч ан и узл ет, спрем ал е су се да
одрже трад иц ионалн и концерт за птице које су остајале.
Вид ећ и их так о парадно одев ене, пор еђ ане по жиц ам а, стал е су се оку
пљат и и птиц е које зим и остај у у шум и. Оне су запос ед ал е жбуњ е и вис ок е
гран е. Вел ик е птиц е зак рж љал их крил а, људ и, пои з ил аз ил и су на праг ов е,
окружен и својим птић им а, чији глас ов и су бил и вис ок и, глас ни као у лас та.
Изненад а се диже у ваздух једна од лас та путн иц а, поздрав љај ућ и крил ат у пу
блик у радос ним:
– Вирб – верб – видевит, вирб – вирб – видевит!
Пос ле поздрава, исто се тако цврк ут нагло спусти. Овај узлет био је знак да
поч иње концерт как ав су лас те обично одрж авале пред сел идбу. Лас та, гимна
стичарк а, слете са жица, диже се мало у зрак и стаде ширит и и скуп љат и крил а,
а кад се врат и на жиц е, сва птич иј а публик а ју је убрз ан им зам ас им а крил а
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поздравил а, јер су се птице из публике бојале да изненада може пасти на зем љу.
Стари стогод иш њак Гавран довикн уо је са своје стене:
– Дос та, паш ћеш!
И као да га је пос лушал а, почел а је леп ршат и у ваздух у, изврћућ и се на леђа,
нагло спуш тај ућ и на зем љу и зат им опет муњевито узлећућ и. Дигла се бура у
глед ал ишту. Птице само што нис у полом иле крил а тапш ућ и јој.
Пос ле ње су и остале лас те путн ице полетеле са жиц а и заједн ичк и, исто
времено, поновиле ту заврш ну тачк у. Чин ило се да их је вихор залеп ршао и да
ће их однет и. Тако залеп ршане су се и дигле високо под небо. Птице зимовке
су још дуго раст ужене гледале за њима. Шума се одједном учинила празна. Нек и
полетарц и су пок ушавал и да изводе вештине лас та путн ица, али су пад ал и раз
бијен их кљунова, полом љен их крил а.
Људ и, птице зак рж љал их крил а, дуго су још на праговима кућа стајал и гле
дајућ и пут југа и, како су се лас те узвиле врло високо, зак ључ ивал и су да ће их
прат ит и лепо време.
Ласте из шумске колоније, где је Шева Небесница била рођена, упутиле су се
као и сваке год ине према Африци. Летеле су високо, али се њихово: Ви – вит – вит,
добро чуло, као и преп лашено: Цер – цер, кад би им пут пресек ло јато непозна
тих птица.
Како су летеле преко сто километара на сат, предвече су већ биле на обал и
мореу з а којег је требало прел ет ет и. Али пош то нис у смел е преко вод е ноћу,
спус тиле су се на околно рас тиње да преноће. Имајућ и изванредно оштар вид,
могле су видет и над алеко, те су опазиле да их на другој обал и већ чек ају птице
афричке и птице друг их конт инената с којима су прош ле зиме друговале.
Те ноћ и ласте сел ице нис у готово ни спавале, јед ва чек ајућ и зору да полете
преко мореу за. Преко ноћ и биле су прис тигле и неке див ље гус ке и ждралови,
па су сви заједно прхн ул и својим шареноперим, дугоног им, српонос им прија
тељима. Чул и су се и из даљине мног и птич ији гласови, виделе се многе жарке
боје. На афричкој обал и дочек ао их је читав сајам птица.
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Шта је ласта путниц а вид ел а у Африци

О

тп рил ике кад су се лас те врат иле из Африке, Врана учитељиц а заврш ил а
је часове у својој школ и и замол ил а лас те да одрже пред авање њен им уче
ницама где птице несел ице неће ник ад а дос пет и. Лас те путн ице су јед ва доче
кале да мог у коме исп ричат и своје дож ив љаје у Африц и.
Птиц а на пред ав ању било је много, долетеле су и оне из далек а које нис у
живеле у окол ин и манас тира. Лас та која је одрж ал а пред авање имал а је припо
вед ачког дара да зас меје. Упитал а је прво окуп љене птице:
– Ко зна која је најмања птица на свет у?
– Ариш – довикн уо је врабац.
– Овде код нас мож да, али тамо, где смо ми лас те биле, кол ибри је најмања
птица.
– Да ли је крупн ији бар од стрш љена? – јави се још јед ан радознал и врабац.
– Ипак је мало већ и – одговори ласта предавач. – А знате ли која птица тамо
нос и јаја крупна као овај облутак пок рај мене?
– А кол ик а је онд а та птица? Кол ике су јој ноге, кол ик а су јој крил а? Заш то
так вих смеш них птица нема и код нас?
Лас та, која је прат ил а говорн иц у, објас ни да се та крупна птица зове ној.
Нек а млад а јаребица се зач уд и, како то да тако вел ик а афричк а птица може
имат и тако мало име?!
Лас тино пред ав ање се брзо прет ворило у разговор, у грај у. Многе птице
су питале има ли у Африц и паса, змија, јежева, има ли стрш љенова и оса.
Питања је било тако много, тако су бил а разл ич ита, и смеш на и теш ка, да
ни мудри гавран и не би могли на њих одговорит и.
Пред авач ица лас та умори се и рече да је гладна и да се мора врат ит и у своје
насеље, да се одмори и руча. Шева је позва к себи у госте, пон уд и јој своју травн у
пос тељиц у, гав ран и јој пон уд ише надс треш нице у стењу, али је она волел а да
што пре оде кућ и, обећав да ће ускоро опет доћ и у манас тир.
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Дан Пуног месец а

П

тице, које су жив ел е у стен ам а око ман ас тира, прос лав љал е су увек дан
Пуног месец а – дан кад се Месец јави неок рњен. Био им је он нек а врс та
бож анс тва које их је с времена на време посећ ивало. У част Пуног Месеца, кад а
им је то бож анс тво пок азивало своје цело лице, птице тога краја су приређива
ле свечаност, где су говориле стихове у част њем у. Монас и су поизил азил и тад а
из свога чет ин арс ког ман ас тира, птице апотек арице из апотеке, и полус лепе
сове су се приближ авале мес ту одак ле ће се Месец пок азат и, а и Гавран Стого
диш њак је дол азио у манас тир да са Игуманом заједно пос мат ра ту свечаност.
За њу се нис у извод иле ник ак ве забаве, није прав љен а позорн иц а. Свак а
птица за себе се прип ремал а за ту свечаност. Свак а за себе увежбавал а је глас.
Једне су се натпевавале са жубором потока, друге са зујањем воден ичног витла,
а све будно пазећ и да ли им се заобљују Месечеви образи, а они су као за пакост
увек споро нарас тал и. Тих дана ишчек ивања, само се о томе говорило, и само
се тиме поздрав љало.
Таман им се учин и пун је, а једна доброг вид а повиче:
– Недос таје још јед ан корак.
Сут рад ан друга опомене:
– Треба још једна обрвица!
Месец је у том крају излазио иза благо заокругљеног брега на коме није било
дрвећа и запажао се чим му се појави чело. Оно се најзад појави, црвено као срце
у црвене лубен ице.
– Да почнемо? – зап ита Првак.
– Да почнемо, јер може почет и да се крњи – дод аде друг и.
– Ноћас ће целе ноћ и бит и пун – довикн у трећ и.
Окуп љене птице зап љес каше крил им а, као кад у поз ориш ту зап љес кај у
рук ама, што је био знак да се чело очек иваног бож анс тва појавило. Сав предео
пос тао је позорн ица. Птице су кит иле гране као балконе са којих су пос мат ра
ле свечано дизање очек иваног бож анс тва. Његово лице пос тепено је пос тајало
све мање, али све светлије, румен ило с њега се пов лач ило, а певице су већ уве
лико певале:
– Чело ти је светло као зора.
– Чело ти је тајанс твено као дубок кладенац.
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________ Десанка Максимовић ________

Старије птице су хвал иле његове пуначке образе.
– Да си нам жив и здрав – довик ивале су.
– Немој до јут ра копн ит и!
Птице са гран а, мад а мољ ене да се не меш ај у у свеч ан у пес му, ипак су се
мешале. Чин ило им се да бож анс ки гост управо у њих глед а.
Зађи у гране да се мало одмориш! Ноћ је дуга и небу нема краја. Лези мен и
на крил а, да те мало пољуш кам – звал а га је нек а ситна птич ица.
А он је дос тојанс твено, без иједне реч и, ишао својом путањом. Као свако
биће које више припад а небу него зем љи, чин ило се да стално стоји на мес ту, а
ипак је одм ицао.
– Мес ец је као жив от – примет и Гав ран Стог од иш њак, – чин и се као да
стоји на мес ту, а ипак одм иче.
Птице су и даље певале свечане пес ме, а публик а, непознате неке певице,
довик ивале:
– Сад се наш светли гост смеш и на нас.
А он као да у небо утон у, да се као грумен лед а истоп и – нес таде. У шум и
пос таде сум рачно, готово туж но.
Небо побледе као да се онесвести. Јед ино је жубор реке опомињао да живот
још траје.
А негде, иза манас тира, птице које је више зан имал а зем ља него небо, весе
лиле су се на свој, рек ло би се деч ији нач ин, такм ич иле су се ко ће пре долетет и
до свога мес та, ко ће више узлетет и. Било је то као кад се одрас ли раст уре са
вашара, а дец а остан у да се још мало провеселе. Врапц и су јед ан другом зад а
вал и загонетке:
– Как вих све птич ијих гласова има?
– Има гак ања, пијук ања, квоцања, шиштања, гук ања, гроктања.
Друг и такм ичар би рек ао:
– Има зујања, брујања, цвиљења.
Трећ и би прек ин уо:
– Има их муш ких, женс ких, гласова петлова, гласова жаба.
Док су се врапц и тако надметал и, па другом крају су се зад авале загонетке.
Како се зове ват ра која се ујут ро упал и па небу? То је искорис тио нек и млад и
гавран лутал ица и иск рао се на друг у стран у поток а где су живеле птице зак р
жљал их крил а.
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Непознати гости

У

,доба кад се сел ице враћају са југа, у манас тиру су почел и да нич у кук урек,
,бабино уво, јагорчевина. Њих је било нароч ито много око стене где је но
ћивао Игуман. Чин ило се да су се звезде спус тиле на зем љу.
Једног јут ра Игуман примет и чудноват цвет у пукот ин и стене где је он бо
равио ноћу. Пође да га убере, али док он некол ико пута закорач и, цвет се створи
на другом мес ту. Игуман кроч и тамо, али чудн и цвет се, као да је добио крил а,
створи у рач вама једне манас тирс ке јеле и, што је још чудн ије, проговори пти
чијим глас ом и прелете на жбун лис талог глога. На Игум анов у срећу ускоро
долете једна врана која је код Вране Учитељице недавно бил а заврш ил а птич ију
школу. Игуман јој пок аза необичн и цвет.
– То, Игумане, није цвет, то је птица, много их так вих има у Африци. Сиг ур
но се бил а придруж ил а у Африц и јат у сел ица кад су се враћале на север у домо
вин у. – Потом изговори некол ико слогова који су кол ибрију објаснил и да се на
лази у завичају сел ица, које су је довеле на север до птич ијег манас тира. Зат им
је уплашен у ситн у птичиц у узела под крила и однела до потока да се напије воде,
а зат им у птич иј у Апотек у, где су јoj голубице дале зрна која су сел ице донеле
из Африке, обећ ав ај ућ и јој да ће је у завич ај врат ит и једн а од вран а која прв а
полет и туд а по лековита зрна за апотек у.
Али, нен ад аноме гос ту се свидело у ман ас тир у. Брз о се спријат ељил а са
ситн им птицама које су се врзмале око манас тира, врапц има, сен ицама, цари
ћима. Игуман јој је дао кутак у стен и где је он ноћ ивао. Врана Учитељиц а ју је
нау ч ил а шта значе цврк ут и који се чују најчеш ће у крају птица где се неочек и
вано наш ла.
Игум ан се већ при првом сус рет у с њом спријатељио, играо се с њом као
дед а са унуком, љушкао је на длан у, дозвољавао да му се пење на рамена, на главу.
Куда би ишао, собом ју је вод ио. А када би која врана у окол ин и стек ла унуч иће,
кол ибри би их забављао.
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Школ а језик а

Б

ио је на пољ ан и између буков е и храс тов е шуме сајам птиц а из најближе
окол ине. Једна друг у познавале су бар из виђења, једна друг у могле су бар
из даљине препознат и по боји гласа, пo мелод ији пес ме. Али, на сајам су дош ле
и птице из даљих шума, даљих проп ланак а и пољана. Ма како да су се ретко ви
ђале, ипак су све могле разу мет и цврк ут поз драв а једне друг им а. Али, ако би
која из окол ине манас тира упитал а дош љак ињу, птиц у другог племена:
– Јес у ли шуме код вас већ почеле жутет и?
Она би одговорил а:
– Да, у нашем крај у има вел ико језеро. Ја сам из Зеленог Језера. А как ве су
боје ваша језера и баре?
Саг ов орн иц а би одг ов орил а како у њеном крај у има леп их проп лан ак а.
Онд а би гош ћа прхн ул а даље видећ и да једна друг у не разу меј у. Ако би Врана
калуђ ериц а упит ал а нек у дош љак ињу која се није са вран ам а меш ал а и није
знал а њихов језик:
– Има ли у вашој окол ин и как ав манас тир?
Дош љак иња би одговорил а:
– Да, и ја вол им воден ице, мирис браш на и мек иња.
Тако, умес то да се поразговарај у, спријатеље, обу зимало их је неп ријатно
осећ ањ е, као путн ик а у зем љи чији јез ик не поз наје. Да би бољ е једн а друг у
разу меле све глас није су цврк утале, пис кале, певале, мис лећ и да ће тако једна
друг у боље схват ит и – као што људ и из народ а вич у кад а се са странцем разго
варају. Зато се у једном трен утк у чуло сто писак а, звиж дук а, цврк ута, хуктања,
гак ања, квоцања, гук ања:
– Керекек, гурук-гурук-гу-рук, курук-курук, гу-гур-гур, бик-вервик, хух-хух,
кикерик и!!!
Граја се чул а чак до птич ијег манас тира.
Ово је и навело на мисао најс тарију Вран у у птич ијем манас тиру да оснује
птич иј у школу језик а. Живећ и дуго, она је бил а нау ч ил а основне реч и мног их
птич ијих врс та.
Вест да се отвара школ а језик а брзо се рашч ул а и стара Врана се изненад и
ла кол ик и број птица се заи нтересовао. Оне које су имале слух а и биле славне
певач ице прве су пох рл иле, а оне са мање слух а, мање дах а, које се нис у звонко
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гласиле, врапц и, сен ице, вране, желел и су да глас кол ико-тол ико школују. Међу
првима које су дош ле да се упиш у бил а је Шева. Цел а шума је добро знал а њене
слог ов е: гер, гер ок, сер ев ер, трит. Иако ти слог ов и дол аз е са вел ик их вис и
на, одмах се знало да се гласи Шева, као што се знало да је Кукавица ако се зач у
је: ку-ку, гу-гу, ку-ку или кунк у-гу-гу. Бил а су то два опречна глас а, две сас вим
разл ич ите птице, али обе врло познате и омиљене.
До оснив ањ а школе дош ло је и из друг их разлога. Тих дан а је нек а птиц а
рек ла свом птићу да код сусетке узајм и сувих семенк и за лек, а та није баш разу
мел а па поз ајм и шач иц у јечм а. Друг и пут се нек и слав уј преп ао копц а, звао у
помоћ, а у близин и ниједна птица није знал а његов језик, па су све безбриж но
певале док је он дрхтао од страх а. И трећ и, најнеп ријатн ији случај: змија се тих
дан а бил а увук ла у ман ас тир. Птиц е мон ах ињ е звал е су у помоћ птиц е које
убијај у гмизавце и, како ниједна у окол ин и није разу мел а шта говоре, змија је
ујела једног старог монах а, који је затим од уједа умро. Све су птице, онда, свака
на свом језик у, узнем ирено заг рајале:
– Трип-тре, трип-тре, ке-ре-ре-кеп, гер-гер-герен, гек-гекек, бу-бух, квер-кер-квер, кувид-кувид, книп-книп, нол-нол, фаис ли, ки-ки-ки, бивеви, тетере-тет, шак-крак-шекерак!
Због свега овога, а и због тога што су птице желеле да се пријатељ е међу
собом, кад се рашч уло да се у манас тир у отвара школ а за језике птиц а, све су
пох рл иле са свих страна. А како су имале слух а и како се сав тај њихов говор са
стојао од разне врс те цврк утања, ћурл ик ања, гук ања, на курс у се није морало
бит и више од дан, два, три, па се цел а шума у том крају брзо опис мен ил а.
Врана, будућа учитељиц а, дуго је разм иш љал а како да почне своје часове.
Оно што би требало да јој се чин и лако, учин и јој се теш ким. Ипак се Вран а
храбро прих ват ил а овог пос ла. Срећом, имал а је дара да учен иц има лако пре
несе своје знање, јер је знал а да објас ни на шта треба обрат ит и већу паж њу.
Учит ељ иц а је прим ал а и оне птиц е које су жив ел е дал еко, дал еко од ма
нас тира. Птич ији ман ас тир је пос тао нек а врс та сред иш та пис менос ти, као
што су ман ас тири међу људ им а. Првог дан а школе учитељиц а је овако храбро
почел а:
– На језик у плис ки, вол им те, се каже – ци, цир, цир!
Ретко који учен ик није знао то поновит и. Сви су бил и смеш тен и по грању
манастира. А један детлић је одмах, још на час у, изјавио љубав плиски која му се
давно свидел а.
– На језик у шева гер, гер, гер, знач и: дођи овамо! – нас тавил а је учитељица.
Истог трен утк а запев ал и су са свих стран а они којим а се Шев а свиђал а: гер,
гер. гер! У том трен у се умеша у таj хор птица која је случајно знал а израз – ше
ререф, што је могло знач ит и: срам те било. Учитељица заповед и овој брбљивој
птиц и да смес та нап ус ти час и то реч има: шеререф!
Видело се да има васп итачког дара и већ па првом час у Врана је пок аз ал а
своју умеш ност. На крају часа зад ал а им је да упамте некол ико гласова теш ких
за изговор, који су израж авал и расположењ а као: радост, туг у, љут ин у, страх,
љубав, позив на игру. У школ и језика није се учио рач ун, зем љопис или историја.
Идућег часа учитељица је објавил а да ће тог дана учит и језик галеба.
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– Ми ник ад а нећемо срес ти галеба. Не треба нам њихов језик –пис нуло је
неко птиче.
– Не треба нам свима, али лас ти је пот ребно да га зна. Она је сел ица и лет и
чак преко мора.
– Хоћемо, хоћемо јез ик гал еба – зац врк ут ал е су вес ел о лас те – ми ћемо
пред зим у летет и чак до мора.
– И свакој од вас – обрат и им се Учитељиц а – тај језик је пот ребан. И вас
пут може једном нанет и на југ.
Одмор по завршеној школ и птице су искорис тиле да сва стечена знања не
стрп љив о упот ребе. Дет лић је зажел ео добродош лиц у гос тим а из оближ ње
шуме, весело цврк ућућ и квек-квек. И остале птице су понав љале, свак а за свој
рач ун, реч и нед авно нау чене некој непознатој птиц и. Соко је негде под небом
кликтао: ки, кијак. Шева је неког дозивал а нес трп љивим гер, гер, гер. Ку, ку, ку,
дозивал а је Кук авица, а зат им је неко изјав љивао љубав квик, квик.
Поново су се са свих страна чул и детлић и како ударај у сићуш ни куц, куц,
куц. Нек и славујак је дозивао мам у финд, финд, финд!
Мал и пупавац је цврк утао реч и тек нау чене. Водомар је изјав љивао љубав
некој непознатој птиц и убрзан им тит, тит, си, си. Са свих страна се чуло свер,
свер, а зат им кри, кри, сит, сис, си.
Птице су узбуђено узвик ивале тек нау чене реч и. Чин ило им се да су се тек
род иле и да им живот тек поч иње.

942

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Шевин концерт у ман астиру

У

чен ица школе стран их језик а већ од првог дана бил а је и Шева. Како је ста
новал а близу манас тира, чим би се под небом чуло: гер, герок или трит, ше
рет ит, знало се да је Шева, ако је та пес ма дол азил а са вел ике вис ине, као што
се одмах знало да је Кук авиц а, ако се чуло: кунк у-гу, гу-јук и, ки, ки, кик. Бил а
су то два опречна глас а, две разл ич ите птице, али у том крај у омиљене. Шев а
дању, Кук авиц а ноћу. Шев а се нароч ито зближ ил а са Кук авицом у дане кад је
бил а нес рећна, чин ило јој се да Кук авица израж ава њен у туг у.
Кад се заврш ио курс језик а Учитељиц а Врана одлуч и да учен иц и приреде
концерт. Изабрал а је хор најбољих певиц а, где је Шева бил а првак иња. Слав у
ја, а оболелог хоровођу замен ио је његов најбољи друг Кос. Сов а је бил а нек а
врс та бас а. Шева је и у ток у курс а једном иступал а и птич ија публик а је поло
мил а крил а одушев љено јој одобравај ућ и. У заврш ној тачк и концерта Шева је
поново певал а. Приред ил а је публиц и изненађење подраж авајућ и гласове дру
гих птица и, као врх унац вештине, говор људ и – птица закрж љал их крил а – како
је крил ат и свет у шум и назвао човек а. На вел ико наваљивање публике подра
жав ал а је глас свог пријатељ а Ћук а са његовим чувен им: кебел, кебел и зат им
кувид, кувид, и квев, квев. Сам Ћук је занемео од чуд а како је она могла свој
крис талн и, рад ос ни глас прил аг од ит и њег ов ом суморном. Птице су одуше
вљено поздравиле и овај Шевин подвиг.
Ни кад а се концерт заврш ио птицама се није одл азило. Са неке високе гра
не чуло се наговарање, као људс ким гласом: још, још! То је нек а друга шева из
публике опом ињал а певач иц у на још једн у њен у вештин у. Како је имал а изван
редан слух, Шева је могла да понови оно што људ и, који крај ње прол азе, говоре.
Тек предвече публик а ју је пус тил а да одлет и у своје гнездо.
Игум ан ман ас тира већ је пош ао да се одмори у свом каменом зак утк у у
стен и обложеном маховином. Усп ут обиђе птице које су рад иле у ман ас тир
ској апотец и. Још изд алек а га запахн у мирис лековит их трава и зрнев ља, јер је
многе птице болело грло. Међу њима су бил и Шева Небесница и Славуј Првак,
јер је и њих двоје болело грло, а мож да им се прохтело да остан у још мало заједно.
И друг им птицама, иако се концерт заврш ио, није се одл азило у гнезда. Врзма
ле су се још дуго око манас тира нудећ и се птиц ама калуђериц ама да и оне по
могн у, да скуп љај у мирис ну смолу за птич иј у апотек у, лековито биље, иглице
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борова. Чавк а, рођак а врана и гаврана, ситна ваљуш кас та, црно-модрог перја,
бил а је вредн ија од свих птиц а и највесел ија. Купећ и борове иглице, узг ред је
опон аш ал а људс ке глас ов е, а друш тво јој је прав ио Гач ац, помоћн ик у ман а
стиру. Ситне птице које увек лутају око манас тира осет ише се слободн ије кад а
Игум ан оде да се одмори, у својој каменој пос тељиц и, у стен и, нудећ и се ма
нас тирс ким вран ам а да им помогне у чиш ћењу чет ин арс ких иглиц а са стаз а,
сак уп љању сув ог бобич ас тог воћ а. Суморн и Гач ац, помоћн ик у ман ас тир у,
шап утао је: кроа, кроа, јер, јер, а зат им отишао да лута по шум и.
Кад а је Игуман манас тира дошао сут рад ан у шумарак борова, где је по цео
дан боравио, салетело га је огромно јато птиц а. Све су оне глас но говориле и
плак але. Ник ад нико није видео птиц у да плаче. Али вест да Шеве Небес нице
нем а ни у гнез ду ни под небом натерал а је сузе на очи свим птиц ам а у насељу
птица. Све су говориле у глас:
– Нема ни Славуја Првак а у његовом гнезду – рече Гавран Стогод иш њак –
он је зацело са њом узлетео, он ће је заштит ит и, ако дође до опас нос ти.
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анастир, као какав град, имао је и своју апотек у и амбул ант у, где су рад иле
монах иње голубице. Оне као да су биле рођене за овај посао. Биле су увек у
чисто, бел ичасто, небесно плаво одевене, тихе, смерне. Кад је прва дош ла Игума
ну да је замонаши, одмах се сагласио и у истом тренутку знао как ву ће дужност го
лубице боље обављат и него икоје друге птице. Монах иње вране, мада пожрт во
ване, нис у се могле овим пос лом бавит и. Увек запос лене у пољу, на њиви, увек у
праш ин и, нис у могле брин ут и о ранама, огребот инама, ломовима, нис у могле
блатњавим прстима прих ватити лековите лиске, које су служиле као завоји. Доста
је било што су и оне знале које је биље лековито, што су га и саме сабирале и доно
силе у амбул ант у, што су голубицама на крил има, као на нос ил има, пренос иле
рањене птице кад их нађу где у окол ини манастира, јер монах иње голубице нис у
лечиле само становнике манастира, већ и све птице из тога краја. Милосрђе и ода
ност небу нис у се састојал и само из мол ит ви, већ много више из добрих намера.
Амбул анта се нал азил а уза сам манас тир. Лич ил а је на шатор, смеш тена у
кол ибиц и сплетеној од бујн их гус тих пузавиц а. У њој је увек било прох ладно.
И у градским апотекама и амбулантама лекови су се држал и у хладовини. Мило
срдне сес тре, голубице, спавале су у потк ровљу, у сплет у пузавица, а лекови су
бил и смеш тен и у рач вама грана, у процеп има стабал а, у добро очиш ћен им ду
пљама. Голубице имале су добро памћење и више су памтиле слухом него видом.
Како се у птич ијој амбул ант и није зап исивало словима, њих су замењивале
косе и усправне цртице, тачке избушене кљуном – било је то записивање слично
древној клинас тој азбуц и.
Игуман и старе монах иње вране навраћале су да виде како милос рдне се
стре пос лују. Голубице су им прво стрп љиво објасниле своју азбук у, шта је у њој
који знак знач ио. Три, чет ири убод а кљуном у кор у дрвета знач ило је да се ту
чува лековито зрневље. Усправне огреботине утиснуте у кору значиле су да је ту
склад иште лековит их трава. Биљн и прах се чувао у чаш ицама храс товог жира.
Било је ту пуно лике, што је стареш ин у манас тира зач уд ило. Главна сес тра му
је објас нил а да лик у изв лаче кљуном испод сас ушене коре оборен их стабал а,
далеко у шум и, и да им она служ и за прич врш ћивање лис них завоја и као конац
на који се ниж у лис ке које треба прос уш ит и. Пох вал иле су се да су једном по
могле да се одрж и у живот у нек и рањен и орао.
Амб ул ант а је бил а и нек а врс та болн ице. Док су стареш ин а ман ас тира и
старе монах иње биле једном у амбул ант и, два млад а монах а гаврана донел а су
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на крил има вран у којој је ног у расекао камен шкриљац у поток у, где је сабирал а
пиљке да поп лоча стаз у ка манас тиру. Голубице су се готово обрадовале нево
љи рањене вране да би могле пок азат и сву веш тин у превијања. Болес ница је из
све снаге гак ал а, отимал а се, кад су почеле да јој став љају на ран у лековит лист
који је пек ао као јод. Међут им, лист је почео брзо деловат и, она се смирил а и
пријатељс ки помазил а сес тре крилом.
Као што се свакој новин и приговара, монах иње су у прво време говориле
да птицама није пот ребна амбул анта, нис у пот ребн и тол ик и лековит и лис тови
и праш кови, да би рана и сама од себе зарас ла. Милос рдне сес тре су смерно од
говарале да би мож да и зарас ла, али не тако брзо као уз лекове, и да је дуж ност
манас тирс ке амбул анте да се брине о здрав љу птиц а као што се монас и мол и
твама брин у о душама безаз лен их бож ијих бића као што су птице.
Вране-монах иње нис у се само мол иле, оне као да су знале да је Бог у добро
дело нају годн ија мол ит ва. Углед ају ли рањен у птиц у, брзо јој прит рче у помоћ.
Једној изваде из крил а трн, понес у у амбул ант у да је понег уј у и кад а је излече
пренес у је у манас тир.
Међу собом су гов орил е: – Изл еч ићемо ову понос ит у птиц у, она ћe нам
бит и вратар у манас тиру, чуваће га од грабљивица које га надлећу.
Голубице, манастирске милосрдне сестре, предано су неговале једног рање
ног орла. Када је оздравио, Игуман му је пон уд ио да се врати на небо, али је орао
волео да остане међу гавран има, да чува манас тир од грабљивица. Ту су из за
хвалнос ти биле остале и друге птице којима су вране калуђерице помогле да
оздраве, да излече полом љени кљун, или залом љени нокат. Врани која се брин ула
о чистоћи манастира помагао је орао, као и гавранима болничарима, који су пре
носил и у манас тир птице повређене у ходу или лет у. Леч ио је и неког малог ор
лића који је остао без једног крил а. Помагао је и Вран и, такозваној домаћ иц и,
која је уређивал а стене где су спавал и стари монаси, доносећ и у Игуманов про
цеп стене чистог сена и листа. Излеч ио је рањеног сокол а којег је нашао у шум и,
а певице које су са свих страна налетале нис у могле рањеник у да помогн у.
На уређ ен ом прос тор у пред амб ул ант ом, чес то су птиц е прир еђ ив ал е
пев ачке вечери. Пос ле приредбе кој у је орган изов ал а Врана Учитељиц а, ту се
сак уп ило много птица. Неке су дош ле по лековито зрнев ље и траве, неке су до
нос ил е оно што су узг редно успел е да нак упе док је приредба трајал а. То су
биле птице непевач ице, с мање слух а или оне које је болело грло или желуд ац.
Апотек у су пун ил и и инсект и, не само птице. Највредн ије су биле пчеле.
Апотек а је имал а кап ице жира пуне цветног прах а. Бил а је пуна сувих бобица,
трњина, липовог цвета нан изаног на дуге суве травке, повес ма пау ч ине коју су
птице став љале на рањена крил а и ноге.
У апот ец и влад ао је сав ршен ред. Голубице апот ек арке знал е су где шта
стоји. Гаврани помагачи у манастиру највише су траж ил и смолу којом су лечил и
посекот ине. Она је бил а пот ребна и Игуман у кад је говорио мол ит ву. Апотек а
и све око ње мирисало је на лековите траве и плодове. Кад падне вече, свиц и су
се сак уп љал и да осветле апотек у. Бил а је готово увек осветљена, јер док су јед
ни гасил и своје фењерч иће, друг и су их пал ил и. И тада су се ту обично правиле
приредбе. Ту се одрж ао и заврш ни концерт школе језик а.
946

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Узбун а

У

,манастиру и окол ини настала је пос ле концерта вел ика узбуна. Гавран, који
,је ноћ ивао близ у гнезда Небес нице, јавио је Гавран у Стогод иш њак у да се
она није вратила већ дан и ноћ са свог уобичајеног пута. Пре две зоре излетела је
из свога гнезда и изг убил а се високо у небу. Видећ и да се његова љубим ица не
враћа са лета, Гавран Стогод ишњак одмах је одлетео да то јави Игуман у. Игуман
је сместа сазвао све птице и заповед ио да одмах пођу у потеру. Које мог у летет и
да се вин у до изнад облака, а остале да прет раже свак и жбун, стен у, поток.
– Морамо пронаћ и ту птиц у усам љен иц у, жив у или пог ин улу негде у сте
њу – рече Игуман.
– Питајмо Слав уја Првак а који је чес то прат ио њен лет – рече Кос, Шевин
пријатељ.
У исто време читал и су у манастиру мол ит ву да се Небесница врат и. Мол и
ли су облаке да је пус те из ропс тва. Кад је сут рад ан опет није било, мол ил и су
да је однес у, ако је нађу, до рајс ких врата.
Небом су ишли дуг и црн и облац и, као крвави бау ц и, зат им су стал и, бивал и
прозрачн и, птице су их отварале као што се отварају шкољке, али од Небеснице
ни трага.
Првог дан а нико се није зач уд ио ни уплаш ио што Небес нице нем а да се
врат и ни увече – знал и су да она ужива високо у небу, у вел ик им ширинама, али
се ипак пред вече враћал а у своје гнездо. Али кад а је није било да се ни у ток у
ноћ и врат и у своје гнездо, сак уп љене птице из окол ине остале су да ноће поред
манастира, како би одмах ујут ру наставиле трагање за залуталом птицом.
Игуман је друге ноћ и пос ле нес танк а Небес нице сазвао птице у манас тир,
на мол ит ву. Он је говорио мол ит ву, а птице су понављале. Да би све птице знале
шта мол ит ва знач и, говорио ју је на опш тем међународном језик у птица, а оне
су тихо понав љале.
– Небо недок учно, како је Шева Небесница залутал а негде на твојим раскр
шћим а. Пок аж и јој којим путем да се врат и. Растерај облаке, разред и звез де,
пок аж и јој пут до гнезда где се излегла. Врат и нам је! Врат и нам је!
Птице су, свак а на свом језик у, на свом наречју понав љале мол ит ву:
– Врат и нам је! Под ари ветар који зна пут до зем ље! Нек а је он узме за рук у
и доведе до гнезда.
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Опет су птице, свак а на свом наречју, поновиле више пута:
– Врат и нам је, врат и нам је!
Пос ле мало Игуман рече:
– Ако је Небес ница прелетел а гран ице земаљс ког света, буд и јој милос тив,
помози јој да заборави крај у коме се род ил а и где је оставил а своје травно ми
рис но гнездо!
Зат им је свак а птица на свом језик у израж авал а туг у и узнем ирење. Меша
ли су се мног и узд ас и, изрази очајањ а: – Кри-кри-кри, сип-сип! Лир-лир-лир,
гекери! Гер-геке-гекер, кијак-кијак-кијак! Фид-фид, тек-тек-тек! Цер-цер!
Афричк и дош љак, мал и кол иб ри, био је најв редн ији међу оним а који су
траж ил и нес талу Шеву. Чин ило се да је њем у ње најж ал ије. Једном је, сећао се,
лет уцк ај ућ и сам птич ијим нас ељем, наи ш ао на Шевино гнез до и затек ао је у
њем у. Она му се обрадовал а, узел а га под крило и нос ил а око гнезда као што се
деца нос ају. Од свих птица у насељу бил а је највољн ија да се с њим игра. Он јој
је облетао око гнезда, сед ао јој на ћубу, крио се по околном жбуњу, уживај ућ и
што не може одмах да га нађе.
Сад је веровао да ће је наћ и у травн им гнездима, у процеп има где се од њега
крил а док су се играл и. Сад ју је дозивао цврк ут има још у домовин и нау чен им,
зав лач ио се у најмање зак утке – али ње нема те нема. Онд а се враћао и чек ао је
у њеном гнезду, заг њурен у трав у да је изненад и. Док су вел ике птице узлетале
увис, тражећ и је у сплет у грана, мис лећ и да је мож да тамо слом ил а крило и не
може да се врат и, да се мож да заглавил а у как вом процеп у, мало ситн ије птице
прет раж ивале су жбуње, рач ве, дрвеће, али све узалуд.
Прет раж ујућ и тако окол ин у неке су птице слом иле себи крило, неке ног у
и ран иле канџе, али су и даље прет раж ивале сву окол ин у манастира. Неке су се
спуш тале до у поток, мис лећ и да је Шева мож да бил а сиш ла да пије те се упле
ла у обалс ко шибље. Било је птица које су је дозивале. Свак и час могло се чут и:
гер-гер или јек-јек, кри-крије или кукавичино: ку-ку, гу-гу, или пупавчево: хр-хр-хриб, или је пуноглавац с вис ине опом ињао својим: ки-ки-ки!
Све су се птице сут рад ан окуп иле око празног гнезда Шеве Небес нице, не
верујућ и да је зау век остало празно. Све су углас говориле и све је звучало као
тужбал ица.
– Небес ница није ник ад никог увред ил а – први се јави Кос.
– Небес ниц а није ник ад ником зло как во учин ил а. Није ник ад ником за
видел а.
– Волел а је више небо него зем љу!
– Волел а је више облаке него шуме!
– Мож да је сад а на некој звезди!
– Мож да је заборавил а пут до зем ље!
– Мож да су је вет рови венчал и за Првак а – туж но проц врк ута њен прија
тељ Кос.
– Нем а ни њега на зем љи – рече Гав ран Стогод иш њак, – али ако је с њом
узлетео, онд а ће је чуват и од опас нос ти.
– Отиш ла је од нас, али ће је и тамо куд је отиш ла волет и.
– Небес нице нема, али ћемо њен глас увек у зору и у сутон чут и.
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– Њен глас ће увек пос тојат и, он не може ист рун ут и – шапне као за себе
Кос. – Ње нема више међу нама, али је зато она сад свугде.
– Мож да ју је јас треб раст ргн уо?
– Али њен глас нико неће ућутк ат и.
Затим свака птица спусти цвет који је држала у кљун у у њено празно гнездо.
Узбуна у Манас тиру довел а је на обалу и дец у, младунчад човекову. Деца су
брзо разу мел а да се заг убил а Шева, њихова сусетка и љубим ица и рази ш ла су се
да је траже у својој окол ин и, у гнезду лас та, испод потк ров ља.
Веровал а су да се Шева мора врат ит и у своје гнездо, јер су много пута по
смат рал а како се враћ а у своје гнездо са вел ик их вис ина, одак ле се чин ило да
се не може врат ит и. Траж ил и су по нап уш тен им гнездима птица које су нек ад
ноћ ивале у насељу. Како су је чес то пос мат рал а да узлеће, до иза облак а, и опет
се враћа, веровал а су да се мора врат ит и. Радознал и врапц и прет раж ивал и су
зак утке шуме, све зак утке апотеке, сва гнезда у манас тиру и око њега.
Трагал а су деца човекова све док птице нис у оглас иле да се Шева изг убил а
негде у облац им а. Кад су већ птице почел е да заборав љај у Шев у Небес ниц у,
деца су још ишчек ивал а да се она однек уд појави.
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Уочене особине нек их птиц а

Г

лас плиске личи на звиждук.
Шeг зна да опонаша гласове птица, људи. Гута ситне каменчиће, белутке, би
серне, увек ћурличе, звиж ди. У лету прави широке кругове. Увис се пење завојито,
диже се увис окомито, треперећи.
Гав ран нау ч и да лаје, да гов ор и као чов ек, да се смеје и гуч е. Опон аш а кук у
рикање.
Чавк а мож е да кук уриче, да опонаша људс ке речи, воли да се шали са другим
птицама.
Кук ав иц а спушта јаје у гнездо других птиц а. Птиц а маћех а избац ује кук а
вичје младунче које затим гаврани калуђери одгаје.
Мужјак коноп љарке опонаша гласове другиx птица.
Сврачак набада ситан плод и улов љене бубице на трње и касније их једе.
Нек и млад и гавpан, скоро у дет ињ ем узрас ту, пред зор у је вол ео да гракћ е,
мож да да би гав ран е калуђ ере проб уд ио, или је прос то вол ео да се так о оглас и,
као што нек и људ и вол е да увек пев ај у исту пес му. Игум ан ни прем а њем у ниј е
био стpoг.
Било је у манастиру тек замонашених гавранчића, којима је тешко било увек
држати крила приљубљена уз тело па су, чим сване, радили неку врсту гимнастике.
И птице су, као и људи, имал е понек у особину ретк у и код птица исте врсте.
Био је у манастир у гавранчић који је вол ео да подражава реч „неваљалко“, коју је
једном нека жена у људском насељу викала немирном сину.
Једном је нека птица долетела да јави Игуману како је кукавица, сусетка ма
настирска, у пукотини стене где се Игуман често одмарао, оставил а јаје. Гавра
ни и вран е мон ас и, мад а једн ак ог перј а и сличн е нар ав и, как ве имај у и њих ов и
сап леменици ван манастира, вол ели су усам љеност и изл азили су често у поље да
прох одај у. Нек и, склон и маш тању, вол ел и су да у сам оћ и тону у себе. Али је све
повезивала заједничка особина да често тону у размиш љање.
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Речник главних речи пољских,
шумских и језерских птиц а

У

,речн ик су унет и само изразит и птич ији гласови, пиј уц и, цврк ут и, изрази
,срџбе или весеља, зат им реч и којима птице израж авају љубав и чеж њу.
Унете су само реч и које се разговетно, звонко гласе.
Птице су бића изванредног слух а. Слуш ни апарат им је мож да ситн ији од
зрна проса, а одјек ује као концертна дворана.
ПЛИСКА
Сиб, сиб, сри – Ближ и се опас ност!
Цир, цир, цир – Вол им те!
ШЕВА
Гер, герел – Дођи овамо, пријатно.
Шере, ре, ре, реп – Срам те било, кљун ућу те!
ЗИМОВКА
Циг, лир – Теш ко мен и, туж на сам.
ГАВРАН
Нау ч и да говори као човек, да лаје, да се смеје, гуче.
ЧАВКА
Јек, ђек, кре, крије – Што пре дођи.
Опонаша разне гласове.
КУКАВИЦ А
У, у, гу, гу, ку, ку – Дођи хитно.
Квик, квик, јик ик, икик ик – Вол им, вол им.
ВОДОМАР
Тит, тит, си, си – Вол им те.
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ЋУК
Бу, бу, квев, квев, кувид, кувид – Дођи на гробље.
СОВА УШАРА
Бух у, бух у.
ПУПАВАЦ
Хр, кр, швер – Драга, дођи.
Хук, хук – Вол им те.
ЧИОПА
Сил и, спи, спи, кри, кри, кри – Узбуђена сам.
ДЕТЛИЋ
Куц, куц, пик, кик, кик – Ту сам, добро дош ли.
СОКО
Кијак, кијак – Вол им, вол им.
КЛИКТАВКА
Клик, клик, клик – Убрзо дол азим.
КОБАЦ
Ки, ки, ки – Ближ и се опас ност.
Кек, кек, кек – Љут сам.
Гегек, гек – Љубим те.
СЛАВУЈ
Винд, винд, винд – Дођи ми, мама.
Ке, ке – Љут сам.
Так, так – Пријатно ми је.
ЦРВЕНДАЋ
Шникерик ик – Весео сам, весео сам.
Фид, тек, тек, тек – Упомоћ!
ЗЕБА
Третет, третет, третет – Брзо овамо.
Дид ил ај.
ЧЕШЉУГАР
Сиглит, пикелн ит, кик лаја – Брже к мен и.
Ререре – Љут сам.
Лиф, циц иц и – Мама, где си.
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КОНОПЉАРКА
Гекер, гекгек – Дођи овамо.
Гекерл и – Вид им нешто сумњиво.
Опонаша гласове друг их птица. Звиж ди, крешти, кокод аче, шкрип и.
СВРАКА
Шак, крак, шакерак
СВРАЧАК
Тек, тек, тек – Долет и, пева ми се.
СОЈКА
Ре, кре, кре – Бојим се.
СЕОСКА ЛАСТА
Вит, вит, видевит – Пева ми се, дођи.
Девил ик – Опас ност.
Цер, цер – Страх ме је.
ГОЛУБ
Гу, гу, рукс.
ШЉУКА
Дах, ехт, шехч – Страх ме је.
ТЕТРЕБ
Тед, тед, тед, ед, дед – Хајде, хајде.
Пелеп, пелеп, курук – Пријатно ми је.
ГАЛЕБ
Керекек ис – Хвата ме бес.
ЈАРЕБИЦ А
Рип, риг рит рит – Страх ме је.
ПРЕПЕЛИЦ А
Бик верик – Вол им, вол им.
Гур, гур, гур – Љута сам.
Бививк – Дођи.
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Опште напом ене
Приређивање прозе за дец у
Приређивање прозе за дец у Дес анке Макс имовић (прича и бајк и) у непос редној је вези
са приређивањем њене поезије намењене дец и. Као и поезиј у, пес ник иња је и прозне
текс тове објав љивал а најчеш ће прво у период ичн им публик ац ијама, а потом део њих
сак уп љал а у збирке које су штампане као књиге. За нас лове својих књига прича за дец у
углавном је узимал а нас лов једне од прича у њима. Дес анк ином опус у објав љене прозе
за дец у припад а девет књига и, као посебно изд ање у оквиру Сабраних дел а објав љен их
1969. у Беог раду, књига изабране прозе. Међут им, књиге су под истим или промењен им
нас ловима, у цел ин и или чеш ће скраћене, имале више изд ања.
У Сабраним делима Дес анке Макс имовић из 1969. објав љене су две књиге за дец у.
Шес та књига обу х вата проз у, а у седмој је поезија. У изд ању Сабране пес ме Дес анке
Макс имовић (Нол ит, Беог рад, 1982) пес ме за дец у су објав љене у петој књизи. Приче,
однос но бајке за дец у више се нис у појав љивале као ауторк ин избор из свих књига.
Књиг у Бајке за децу (Сабрана дел а, Нол ит, Беог рад, 1969) чине поглав ља: Распеване
приче, Дечја соба, Чобанин пчела, Ако је веровати мојој баки, Пис ма из шуме, Кратковечна,
Медведова женидба, Ђачко срце и Патуљкова тајна. Поглавља је сама ауторк а нас ловил а
по нас ловима својих збирк и из којих је нап равил а избор.
Приређен и том прозе за дец у у Цел ок упним делима Дес анке Макс имовић донос и
текс тове већ објав љене у збирк ама прозе за дец у, по редос леду како их је сама ауторк а
уврстил а у своју шесту књиг у Сабраних дела из 1969. год ине, али у овом случају као цело
вите збирке првих изд ања. (Изд ања су наведена на крај у Напомена).
За Дес анк ин стварал ачк и пос тупак при стварању књижевнос ти за дец у карактери
стично је да je y свој прозни текст веома чес то унос ил а стихове, који су понек ад чин ил и
и трећ ин у бајке. To je „или управн и говор јунак а или израз лирс ке атмосфере и распо
ложења“. Неке стихове, већ инкорпориране у прозни текст, пак, кас није је објав љивал а
као посебне пес ме (Месечева шал а, Ветар и дадиља, Бајка о путевима...), на шта је ука
зано у Напоменама ове књиге.
Још за живота Дес анке Макс имовић нек и приређивач и и изд авач и су, у складу са
својим пот ребама за штампањем књига за лект ире, изд авал и књиге и сликовн ице са на
словима преу зет им из збирк и прича, а да се чес то у тим изд ањима нал азио избор или
само једна бајк а из одговарај уће збирке. Так ва изд ања при приређивању Цел ок упних
дел а нис у узимана у обзир.
Друг и део књиге прозе за дец у Цел ок упних дел а чине прозни текс тови сабран и из
период ичн их публик ац ија: Борба, Задруга, Здрав подм ладак, Змај, Мале новине, Полета
рац, Политика за децу, Радост... Текс тови су преу зет и, приређен и и, хронолош ки сложе
ни, објав љен и у варијантама штампан им у период ичн им публик ац ијама. У недос татк у
ман ус крипта или ауторовог ред игованог објав љеног текс та у другој публик ац ији, на
њима су рађене само коректорс ке интервенц ије. У Напоменама су наведен и библио 
графс ки под ац и о изворима тих текс това.
У стручним и техничким пословима на овом тому учествовала је и Мирјана Станишић.
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Поп ис извора и скраћен ица
Књиге
АВМБ
БОК
ДС
ДС
ЂС
МЖ
НоВ

ОМ
ПД
ПизШ
ПТ
РП
СД
СЛС
ХдсР
ЧП

– А ко је веровати мојој баки / Десанк а Макс имовић – Беог рад: Младо по
колење, 1959. – (Библио тек а Златно коло, III; књ.1)
– Бајка о Кратковечној / Дес анк а Макс имовић – Сарајево: Свјетлост,
1957. – стр. 75. (Библио тек а Бамби) илус тр. Неде Никол ић
– Дечја соба / Десанк а Макс имовић – Позориш ни комад за дец у, Беог рад:
„Геца Кон“, 1940. – (Род ино позориш те; св. 18)
– Дечја соба и остал е приче / Дес анк а Макс имовић – Беог рад: Ипроз,
1942. – (Златна књига, нова серија; књ. 7)
– Ђачко срце / Дес анк а Макс имовић – Беог рад: Младо поколење, 1966. –
(Лект ира за II разред основне школе; књ. 7)
– Медведова женидба / Десанка Максимовић – Сарајево: Свјетлост, 1961. –
(Библио тек а Бамби)
– п риповетка Нећу овим возом раније је објављена под насловом Хоћу да се ра
дујем. У овом изд ању текст је преу зет у скраћеној верзији са већ измење
ним насловом: Нећу овим возом. – Београд–Скоп ље: „Вук Караџић“ – „Кочо
Рац ин“, 1965. – (Приче из народноос лобод ил ачке борбе; књ. 3)
– Осе мађионичари / Десанка Максимовић – Беог рад: „Вук Караџ ић“, 1965.
– Прадевојчица / Десанк а Макс имовић – Сарајево: „Весел ин Мас леша“,
1970. – (Библио тек а Пинг вин)
– Пис ма из шуме / Дес анк а Макс имовић – Беог рад: Прос вета, 1961. – 124
стр. (Златна књига, нова серија, I коло; књ. 1) 18 цм
– Патуљкова тајна / Десанка Максимовић – Сарајево: Свјетлост, 1963. –
74 стр. (Библио тек а Бамби)
– Распеване приче / Дес анк а Макс имовић – Беог рад: „Геца Кон“, 1938. –
(Колекц ија Златна књига; књ. 8)
– Сабрана дел а / Дес анк а Макс имовић – Беог рад: Нол ит, 1969.
– Срце лутке спаваљке / Десанка Максимовић – Београд: „Геца Кон“, 1933. –
(Колекц ија Златна књига; књ. 32)
– Хоћу да се радујем / Десанка Максимовић – Сарајево, „Весел ин Маслеша“,
1965. – (Колекц ија Лас тавица; књ. 68)
– Чобанин пчел а / Дес анк а Макс имовић – Беог рад: Дечја књига, 1956.

Листови и часописи
Б
– Борба
ГПЦК
– Гласник подм латка Црвеног крста
ЗАД
–Задруга
ЗП	
– Здрав подм ладак
З
– Змај
Ј
– Јединство
МН	
– Мал е новине
О	
– Ослобођење
П	
– Пионир
ПТ
– Пол етарац
ПОЛИ
– Политика
ПзаД
– Политика за децу
Р
– Радост
С
– Свјет лост
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посебне на помене
I. ПРОЗА ЗА ДЕЦУ КОЈА НИЈЕ УШЛА
У VI КЊИГУ СА БРА НИХ ДЕ ЛА
у VI књи гу Сабраних де ла Десан ка Макси мовић ни је уврсти ла све своје при повет ке
штам па не у збирка ма Срце лутке спаваљке (1933), Распеване приче (1938), Дечја соба
(1942), Дечја соба и оста ле приче (1942), Чобанин пче ла (1956), Ако је ве ровати мојој баки
(1959), Ме две дова же нидба (1961), Осе ма ђи они ча ри (1965), Хоћу да се ра ду јем (1965),
Не ћу овим возом (1965) и Ђачко срце (1966). Те при повет ке се у на шем изда њу доносе у
исто вет ном об ли ку у ко ме се на ла зе у збир ци.
Из збирке Xоћу да се радујем овде су унете само две приче „Час физике“ и „Скупштина
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 Луди ло ср ца и Ка ко они жи ве (ви де ти на по ме не ане Ћо сић Ву кић у
IV тому).

II. ПРОЗА ЗА ДЕЦУ КОЈА ЈЕ УШЛА
У VI КЊИГУ САБРАНИХ ДЕЛА
НАЗАД

РАСПЕВАНЕ ПРИЧЕ
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
кестену“, „петоро браће петлића“, „Бајка о патуљковој смрти“, „Зашто путници певају“,
„пробуђени млин“, „пролећна киша“, „први корак“, „Разговор у мењачници“, „Сан једне
девојчице“, „лепо је бити дете“, „прича о кући“, „Мали столар“ и „на вршидби“.

НАЗАД

Птице на радију – СД, стр. 9; РП, стр. 5.

, – РП; ПзаД 2 , – РП; ПзаД 3, – РП; ПзаД 4 [-] – СД 5 [-] – СД 6 рад ија – РП; ПзаД 7 и
– ПзаД 8 , – ПзаД 9 [,] – СД 10 прве стигн у – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год. VII, 14. 3. 1935, бр. 11,
стр. 1029].
1

НАЗАД

Патуљак Кукурузовић – СД, стр. 15, РП, стр. 12.

1
игри – ПзаД 2 ни – ПзаД 3 онда – ПзаД 4 одгорн у – РП 5 стрњин у – ПзаД 6 радосно
– ПзаД 7 A – ПзаД 8 чис то – ПзаД 9 потс как ује – РП 10 мал и – ПзаД 11 цео он – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објављеном у ПзаД [год. VI, 16. 8. 1934, бр. 32, стр. 919].

НАЗАД

Сплав Воденог духа – СД, стр. 19; РП, стр. 17.

[.] – СД 2 [,] – СД 3 потока – РП; ПзаД 4 [,] – СД 5 животињицама – ПзаД 6 [,] – СД 7 [,]
– СД 8 : – РП; ПзаД 9 крај – ПзаД 10 сад – ПзаД 11 добри душе – ПзаД 12 најширем – РП;
ПзаД 13, – ПзаД 14 Слом ило је јут рос ног у, / веруј Бог у, / па је са њим жива мук а: /
Само кук а. – РП; ПзаД l5 [,] – СД.
Прича је поређена с варијантом штампаном у ПзаД [год. VII, 25. 7. 1935, бр. 30,
стр. 1101].
1

НАЗАД

Прича старог камена – СД, стр. 23; РП, стр. 23.

[,] – СД 2 [,] – СД 3 стајао – ПзаД 4 Пес ма на 23. стр. СД има 6 стихова, a иста у
збирц и РП [стр. 24] и ПзаД 12 стихова, због разл ич итог прелома. Стихови су у РП

1
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и ПзаД подељен и у 3 строфе од по 4 стих а. Пес ма са 24 стр. СД због другач ијег
прелома стихова у збирц и РП и ПзаД умес то 10 има 19 стихова. 5 , – РП 6 Пес ма на
25. стр. СД умес то 12, због разл ич итог прелома стих а има 6 стихова, као и наред
на пес ма која се завршава на 26. стран и. 7 [,] – СД 8 И пес ма са 26. стр. СД, због
другач ијег прелома, у РП и ПзаД има умес то 8, 15 стихова. 9 потсећа – ПзаД 10 [се]
– СД 11 [је] – СД 12 док – ПзаД 13” [,] – СД 14 [,] – СД 15[,] – СД.
Прича је поређена с варијантом објављеном у ПзаД [год. IX, 26. 8. 1937, бр. 33, стр. 130].
НАЗАД

Мацан-Брацан – СД, стр. 28; РП, стр. 40.

1
бил и – ПзаД 2 стари – ПзаД 3 каш љал и – ПзаД 4 волел и – ПзаД 5 да – ПзаД 6 Ветар
– ПзаД 7 Страж у – ПзаД 8 Да – ПзаД 9 Буји, паји – ПзаД 10 Брацане, – ПзаД 11 Сад
– ПзаД 12 Сад – ПзаД 13 Успав аће – ПзаД 14 На – ПзаД 15 Па – ПзаД 16 Доп адн ут и
– ПзаД 17 До – ПзаД 18 пев ушање – ПзаД 19 нас тави старац – ПзаД 20 Од – ПзаД 21
Да – ПзаД 22 Кад – ПзаД 23 Да – ПзаД 24 пређа – ПзаД 25 И – ПзаД 26 и устане дек а,
– РП; ПзаД 27 даћ е – РП; ПзаД 28 и зап ов ед и му – ПзаД 29 [обично] – СД 30 Иза
ђи – ПзаД 31 Да – ПзаД 32 Теби – ПзаД 33 Из – ПзаД 34 Донео – ПзаД 35 кључ ан и
цу – ПзаД 36 Изађи – ПзаД 37 Да – ПзаД 38 Биће – ПзаД 39 Донео – ПзаД 40 И – ПзаД 41 ,
кад – ПзаД 42 Изађи – ПзаД 43 Да вечерамо – ПзаД 44 – Да – ПзаД 45 Пап рике – ПзаД
46
Све – ПзаД 47 греда – ПзаД 48 , – ПзаД 49 , – ПзаД 50 газда – ПзаД 51 сакрио се – ПзаД
52
сакрио – ПзаД 53 га – ПзаД 54 Сада – РП 55 [тада] – СД 56 га – ПзаД 57” [старца] – СД
58
На врат на нос – РП; ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год. VII, 12. 9. 1935, бр. 37,
стр. 1129].

НАЗАД

Птичији тонфилм – СД, стр. 33; РП, стр. 46.

тон–филм – РП; тон филм – ПзаД 2 Дед а – Џон – РП; ПзаД 3 Дед а – Џон – РП;
ПзаД 4 [,] – СД 5 [,] – СД 6 Каш ик аре – ПзаД 7, – РП 8 [,] – СД; ПзаД 9 [,] – СД 10
Каш ик ара – ПзаД 11 доручк ује – ПзаД 12 [,] – СД 13 Шта ће нама неке барке – ПзаД
14
[,] – СД 15 [,] – СД 16 [а највише Дед а – Џонов у унук у. Али време је прол азило и
експед иција је пош ла даље.] – СД, РП 17 наиш ли су – ПзаД 18 Вивака – ПзаД 19 [,] – СД
20
Вивк а – ПзаД 21 Роде – ПзаД 22 Чап ље – ПзаД 23 Патко – ПзаД 24 Сад – ПзаД 25 у
сред – РП 26 Чап љама: – ПзаД 27 Патке – ПзаД 28 Штркова – ПзаД 29 мет у – ПзаД 30
Штркови – ПзаД 31 Роде – ПзаД 32 И – ПзаД 33 [и] – СД; РП 34 Каш ик аре – ПзаД 35
Опет – ПзаД 36 [,] – СД 37 [,] – СД.
Пес ма на стр. 35 СД [у РП на стр 48] има само 6 стихова, због разл ик а у прелом у.
Исто је и у ПзаД.
Исто је и са пес мама на 36. и 37. стр. СД. Због разл ич итог прелома у СД је мањи
број стихова него у збирц и РП.
1

НАЗАД

Уклета птица – СД, стр. 38; РП, стр. 52.

Нема разл ик а између приче објав љене у СД и у збирц и РП.
, – ПзаД 2 [га] – СД 3 млад ић а – ПзаД 4 к’о – ПзаД 5 [да] – СД 6 ја – ПзаД 7 ког а
– ПзаД 8 баш – ПзаД 9 упролеће – ПзаД 10 , – ПзаД 11 попне – ПзаД 12 , – ПзаД 13 кад
– ПзаД 14 , – ПзаД 15 , – ПзаД 16 , – ПзаД 17 , – ПзаД 18 , – ПзаД 19 радос ти – ПзаД 20
да тише играј у – ПзаД 21 сув а – ПзаД 22 унут ра – ПзаД 23 [мртвих] – СД 24 огромн а
– ПзаД 25 Бог – ПзаД.
Пес ма са 40 стр. СД у ПзаД подељена je y строфе.
Поређењ е је вршено с причом објав љеном у ПзаД [год. VII, 26. 9. 1935, бр. 39,
стр. 1137].
1

НАЗАД

Жапци хармоникаши – СД, стр. 42; РП, стр. 57.

хармон ик а – ПзаД 2 , – ПзаД 3 пред вече – ПзаД 4 Род а – ПзаД 5 обуц ите –ПзаД 6 ,
– ПзаД 7, – ПзаД 8 предлож ил и су – ПзаД 9А у – ПзаД 10 , – ПзаД 11 ; РП; ПзаД 12 и
– ПзаД 13 тога – ПзаД 14 [опет] – СД.

1
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У изд ањима СД и РП прича се не разл ик ује. Поређена је и с причом објав љеном у
ПзаД [год. VII, 18. 7. 1935, бр. 29, стр. 1098].
НАЗАД

Црвена Крестица и Зелени Репић – СД, стр. 47; Рп, стр. 74.

бил а је – ПзаД 2 [била] – СД 3 целога – ПзаД 4 исувише – ПзаД 5 добрим –ПзаД 6
пев ушећ и – ПзаД.
Прича објав љена у СД и РП се не разл ик ује. Поређена је и с причом објав љеном у
ПзаД [год. VII, 31. 10. 1935, бр. 44, стр. 1157].
1

НАЗАД

Орашчићи-палчићи – СД, стр. 53; РП, стр. 80.

Прича из СД се не разл ик ује од оне објав љене у збирц и РП.
1
Утом – ПзаД 2 изић у – ПзаД 3, – ПзаД 4 , – ПзаД 5 пас тирчет у – ПзаД 6 изи ш ло
– ПзаД 7 но – ПзаД 8 , – ПзаД 9 [му] – СД 10 му – ПзаД 11 наложе – ПзаД 12 је – ПзаД
13
[мали чобанин] – СД 14 остарео – ПзаД.
Прич а је поређен а с варијантом штамп аном у ПзаД [год. VI, 6. 12. 1934, бр. 55,
стр. 974].

НАЗАД

Медведова женидба – СД, стр. 57; РП, стр. 85.

Нема разл ик а.
повел ик а – ПзаД 2 вред и – ПзаД 3 стај у – ПзаД 4 одврат и – ПзаД 5 [већ] –СД 6 ду
горепом – ПзаД 7 је – ПзаД 8 [,] – СД 9 ћерк а – ПзаД 10 [сваки божји дан] –СД 11 не
узабран – ПзаД 12 нис и спретан, нис и леп, – ПзаД 13 вред и – ПзаД.
Прич а је поређен а с варијант ом објав љеном у ПзаД [год. VII, 5. 9. 1935, бр. 36,
стр. 1126].
1

НАЗАД

Сунчев Брат – СД, стр. 62; РП, стр. 91.

Нема разл ик а
куцк ање – ПзаД 2 , – ПзаД Стихови прве две пес ме унутар приче разл ич ито су
распоређен и. У ПзаД строфе имај у по 2 стих а. 3 изд ваја се – ПзаД 4 на зем љи сад а
– ПзаД 5 рад и ко! – ПзаД 6 претс тавио – ПзаД 7 рчу – ПзаД 8 с неба – ПзаД 9 [тика]
– ПзаД.
Прича из СД поређена је с варијантом објав љеном у ПзаД [год. VII, 12. 12. 1935.
бр. 50, стр. 1179–1180].
1

НАЗАД

Мрак у школи – СД, стр. 68; РП, стр. 120.

мин ут и – ПзаД 2 вас – РП 3 вас – РП 4 , – РП, ПзаД 5 врага – РП, ПзаД 6 њем у – ПзаД
краја – ПзаД 8 нап ример – ПзаД 9 па – ПзаД 10 црна – ПзаД 11 блеш тал а – ПзаД 12
баш ни прст – ПзаД 13 сад – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објављеном у ПзаД [год. IX, 4. 11. 1937, стр. 171–178].
1
7

НАЗАД

ДЕЧЈА СОБА
у СД нису сврстане следеће приче из збирке Дечја соба и остале приче: „Шта разговара
ју куце и маце“, „Судбина једне играчке“, „Црни димничари“, „Мала домаћица“, „прво
орање“, „писмоношин сан“, „Бака из Совљака“, „пријатељи“, „непоштен такмичар“,
„Спремање за недељу“, „прича о пацковој верности“, „Ђетићидетлићи“, „Чворково
крштење“, „Рачић Муљко“, „Црноокино пасторче“, „Ћудљиви кмет Март“, „паук крсташ“,
„недеља у шуми“, „Стари познаници“ и „летња бајка“.
НАЗАД

Дечја соба – СД, стр. 75; ДС, стр. 5.

румен ил а се – ДС; ПзаД 2 лен – ДС; ПзаД 3 отс ус тво – ДС; ПзаД 4 [,] – СД 5 [,]
– СД 6 [,] – СД; их – ПзаД 7 да – ПзаД 8 [,] – СД 9 [,] – СД 10 час ак а – ДС; ПзаД 11
пос тељ а – ДС; ПзаД 12 жмуре – ДС 13 [,] – ДС 14 [и] – СД 15 K’o – ДС 16 [,] – СД 17
1
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нес тане – ПзаД 18 пос ле тога брзо – ПзаД 19 пос пу – ПзаД 20 [,] – СД 21 изиђе – ПзаД
22
Пас уљ – ДС; ПзаД 23 нес тане – ПзаД 24 [,] – СД 25 [,] – СД 26 потс как уј ућ и – ДС
28
правил и се да смо – ПзаД 29 заш уморе – ПзаД 30 . – ДС 31 , – ДС 32 Бог – ДС 33 нек
– ПзаД 34 [,] СД 34 Дев ојч иц ам а – ДС; ПзаД 37 [,] – СД.
Због разл ич итог прелома стих а, пес ма на 8. стр. ДС има 15 стихова, а на 8 као у
СД. Пес ма на 19. и 20. стран и ДС и у ПзаД, због разл ич итог прелома стих а, има 18
стихова, а не 10 као у СД.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год. XI, 15. 6. 1939, бр. 24].
НАЗАД

Бака на сајму – СД, стр. 80; ДС, стр. 30.

1
– ДС 2 [,] – СД 3 [,] – СД 4 [,] – СД 5 [,] – СД 6 ненадуване – ДС 7 [,] – СД 8 два – ДС 9
,
, – ДС 10 Ma да – ДС 11 Бого – ДС 12 . – ДС 13 [,] – СД 14 стигли – ДС 15 [,] – СД 16 [,] – СД.
Прва пес ма на 32. стр. ДС има 9 стихова, а не 5 као у СД, као и 2 пес ма умес то 8 – у
СД, 5 у СД. Садрж инс ки се не разл ик ују. Пес ма на 82. стр. ДС има 8, а у СД 4 стих а,
због разл ич итог прелома.

НАЗАД

Риба возарица – СД, стр. 85, ДС, стр. 89.

1
том – ДС; ПзаД 2 није – ДС; ПзаД 3 никад – ДС; ПзаД 4 нико – ДС; ПзаД 5 [је] – СД;
ПзаД 6 [нам] – СД; ПзаД 7 узбурк ивала – ПзаД 8 спрам – ПзаД 9 причам – ПзаД 10 сека
– ПзаД 11 , – ДС; ПзаД 12 лењ а – ПзаД 13 бржебољ е – ДС; ПзаД 14 на сред – ПзаД 15
возал а – ПзаД 16 кад год – ДС 17 паре – ДС 18 : – ДС 19 [,] – СД 20 сом – ДС 21 смуђ – ДС
22
у свет ја се, / спрем ам туђ. – ДС 23 [Рибице воз арице, / бил а гргеч, бил а шаран, /
бил а сом, бил а смуђ, / превези ме, рибице, / у свет ја се, / спрем ам туђ.] – СД 24
кад – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год. XII, 18. 4. 1940, бр. 11456,
стр. 64].

НАЗАД

У цветној кројачници – СД, стр. 90; ДС, стр. 123.

На другој половин и 90. стране СД пос тоји 6 стихова, док их је у ДС 9 због разл и
читог прелома стих а.
На другој половин и 91. и на почетк у 92. стр. СД нал ази се пес ма од 8 стихова. Иста
пес ма у ДС као и у ПзаД има 12 стихова, због разл ич итог прелома.
Пес ма на 92. стр. СД има 6 стихова. Иста пес ма у ДС и ПзаД, због разл ич итог пре
лома, има 12 стихова.
Пес ма на крај у 92. и на 93. стр. има 12 стихова. Због другач ијег прелома, иста пе
сма у ДС има 14 стихова.
Пес ма на 93. стр. СД има 12 стихова, а иста у ДС, због разл ич итог прелома, 15.
1
зрак – ПзаД 2 снеж ице – ПзаД 3 свога сусед а – ПзаД 4 га – ПзаД 5 сусед ама – ПзаД
6
прол етњ им – ПзаД 7. – ДС; ПзаД 8 пок риј е – ДС 9 час пре – ДС; ПзаД 10 најм и
– ПзаД 11 прол етњу – ПзаД 12 пок ријт е – ПзаД 13 пок ријт е – ПзаД 14 Љуб ич иц е
– ПзаД 15 лењивице – ПзаД 16 лењивице – ПзаД 17 и шћућурене – ПзаД 18 пос мат ра
ле су – ПзаД 19 љубич иц а – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објављеном у ПзаД [год. XII, 29. 2. 1940, бр. 9, стр. 36].

НАЗАД

ЧОБАНИН ПЧЕЛА
у СД нису сврстане све приче из збирке Чобанин пчела. недостају: „Школа чезне за уче
ницима“, „Храбра девојчица“, „Година нова – боља слова“, „Жмура“, „уображени природ
њак“, „Дочек планинара“ и „пад са стене“.

НАЗАД

Чобанин пчела – СД, стр. 99; ЧП, стр. 3.

1
Зак уца на једна врата, тамо имају и чобан ина и слуг у; зак уца на друга, тамо укућа
на много и сам и свој посао обављају; на трећа, тамо свет сиромашан, нема ни стад а
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ни имања. – Б 2 тако – Б 3 тек – Б 4 [прохте] – СД 5, – ЧП; Б 6 , – Б 7 прохте – Б 8 његових
– Б 9 ока – ЧП; Б 10 могао видет и – Б 11 пред вече – Б 12 обично – Б 13 али – Б 14 ! – Б 15
тако – Б 16 [,] – СД 17 [,] – СД 18 [,] – СД 19 туж и нам – Б 20 њихов – Б 21 , – ЧП; Б 22 , – Б
23
ја сам вична њином збору, / нек се која и заг уби, / шума ће је цел а зват и, / мора јој
се одазват и. – Б 24 Чобан ин је слушао, али од бриге није чуо шта му говоре. Ишао је
нас умце и чин ило му се да је најнес рећн ији на свет у. – Б 25 опет – Б 26 сео је – Б 27 а и
отуд као да је гргорио глас: – Б 28 , – Б 29 рећ и ћу ти – Б 30 ако пођеш у потеру / да про
нађеш – Б 31 да ће из те невоље исп ливат и и – Б 32 се – Б 33 так вог необичног пос ла
– Б 34 [у гомилама] – СД 35 [их] – СД 36 Већ му је почело тит рат и пред очима, а он их
је још пребројавао. Час му се чин ило да ће се све до једне врат ит и, час да их се на
стот ине пог убило. – Б 37 Кад а – Б 38 на – Б 39 бивале су све – Б 40 пос тале тако ретке,
– Б 41 у – Б 42 заг убило – Б 43 Већ се било све врат ило својим кућама: и говеда и свиње,
и овце, и сва друга жива бића, а сед ам зак ас нел их пчел а још није дол азило. Чоба
нин се тад а пож ал и ливад и и замол и је – Б 44 све до конца, / док се пчеле не огласе,
– Б 45 [,] – СД 46 , – Б 47 [,] – СД 48 брзо – Б 49 [,] – СД; Б 50 , – Б 51 , – Б 52 свлад аће ме још
пре мрак а, / врат ићу се празних шак а. – Б 53 да иде – Б 54 кад а се већ одлуч ио да се
окане тражењ а – Б 55 крај – Б 56 [,] – СД 57 [,] – СД 58 [дечак] – СД 59 није још – Б 60
отсек ла – Б 61 љут ита – ЧП; љут итог – Б 62 [,] – СД 63 [вероватно] – СД 64 једна није
стигла – Б 65 [Требало је још стот инак метара до вратн ица и дечак се колебао да ли
да беж и или да храбро стане пред газду, кад му се учин и као да се нек а пчел ица ту,
сасвим близу, смеје на свој пчел ињи нач ин. Бил а је то збиља нека враголанка] – СД
66
[,] – СД 67 збиља – Б 68 нес таш ну бубиц у негде – Б 69 нам уч ил а – Б 70 с њоме – Б 71
пред газду – Б 72 [,] – СД 73 пчел а – Б.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у Б [год. XVII I, 23. 5. 1953, бр. 133].
НАЗАД

Месечев рођендан – СД, стр. 104; ЧП, стр. 9.

предвече – ПзаД 2 небо – ПзаД 3 кад – ЧП; ПзаД 4 сви – ПзаД 5 А још мало даље
одатле месеч ина је нашарал а крупн им словима: Дођи, певач ице, / златна Вего, / и
Марсе у руменом /огртач у!/ Зовите и Девиц у / бељу од снега, / зовите ми леп у /
Вечерњач у! // Дођи ми Орионе / и Сириј усе, / повед ите собом / мил ионе / звезда
лепот ица / косе русе! – ПзаД 6 На нашем Триглав у – ПзаД 7 су ПзаД 8 [и оно] – СД
9
најм илозвучн ији вет рови су певал и – ПзаД 10 Адебарана ПзаД 11 [и] – СД 12 било
– ПзаД 13 на крај у кол а – ПзаД 14 к’о – ЧП 15 Зем ља – ПзаД 16 Зем љу – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год. XV, 4. 2. 1953, бр. 20].
1

НАЗАД

Кијавица у зверињаку – СД, стр. 190.

зоолош ком врт у – ПзаД 2 [кад] – СД 3 [је] – СД 4 [,] – СД 5 својој торбиц и ПзаД
тих нев ин их – ПзаД 7 што – ПзаД 8 птице, зверке, водоз емц и, гмиз авц и – ПзаД
9
одведе прво – ПзаД 10 до жаба – ПзаД 11 како – ПзаД 12 [Голих вас има у вод и сто,]
– СД 13 [а] – СД 14 гос под ин а – ПзаД 15 Зверињ ак а – ПзаД 16 [једна по једна] – СД
17
Друга пром ук ло дод аде: – ПзаД 18 Трећ а ставивш и шач иц у на нос кин у: – ПзаД
19
[пре дан два] – СД 20 Лек ар – СД 21 [поскаћу] – СД 22 њих ов е прв е ПзаД 23 [и]
– СД 24 Пришавш и им заповед и: У ред сад а стан ите, роде, / да вид им шта вас у грлу
боде! – ПзаД 25 [одмах] – СД 26 блата – ПзаД 27 у ред – ПзаД 28 Најстарија рече: – ПзаД
29
за њом се јави друга: – ПзаД 30 Да кијај у жабе, / ни ја нис ам знал а, – ПзаД 31 рано
– ПзаД 32 Гос под ин Пиљ ак даде – ПзаД 33 [па] СД 34 па пође даље. – ПзаД 35 сад а
одведе код лије. – ПзаД 36 Она је леж ал а у кавез у нас лон ив глав у – ПзаД 37 доктор
– ПзаД 38 [по свом начину] – СД 39 Видело – ПзаД 40 кад – ПзаД 41 Да се нис и сад а /
мак ла испод кров а / јер те може сут ра / ухват ит и опет / кијавиц а нов а. – ПзаД 42
доктор – ПзаД 43 [свога љубимц а, који је иначе врло ретко болов ао, па] – СД 44 кад
– ПзаД 45 како је добио редњу: С лис ицом сам прич ао / јуче цео сат, сад ме боле
леђа / и ноге и врат. – ПзаД 46 шљепн у – ПзаД 47 [по леђим а, где се жал ио на боло
ве,] – СД 48 дад е – ПзаД 49 [добро] – СД so приближ уј ућ и – ЧП; ПзаД 51 добац ил а
1
6
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– ПзаД 52 Што стењ ет е – ПзаД 53 вам – ПзаД 54 киј ајт е так о – ПзаД 55 Па – ПзаД
56
[,] СД 57 брбљат и – ПзаД 58 Зверињ ак у – ПзаД 59 у кавез у нашем, – ПзаД 60 сав
ПзаД 61 назебао лав, / јa по ваздан каш љем. – ПзаД 62 Доктор им наред и да пок аж у
гуше па преглед авш и једног по једног објас ни чув ар у како ће их леч ит и. – ПзаД 63
Одавде се гос под ин Пиљ ак упут и кавез у вел ик их звери – ПзаД 64 [Зар цар звери
сêди / кијавиц у једн у / не зна да побед и!] – СД 65 Ове реч и као да умекшаше мало
цара звери па одговори – ПзаД 66 [Иза рис а јут рос / воду пих, / ћих – ћих! / Што је
ово напаст, / у сузе сав се слих, ћих, ћих!] – СД 67 доктор – ПзаД 68 лек неосетно уз
хран у дâ. – ПзаД 69 [и земљак] – СД 70 Иди, јаде ми не злед и, / овде ниш та не вре
ди, вид им ја, / ћи–ха!] – СД 71 Доктор пос туп и и са њим као с лавом па оби шавш и
још слон а и мед вед а сврат и код птиц а. Оне су скуп љено држ але главе под крил и
ма и не примећуј ућ и га. Јед ино се пап агај прен у и дочек а га са шалом: Свак а наша
пес ма и стих / свршав а се сад а са ћих – ћах! Доктор даде чув ар у неко лековито
семење и препоруч и да им га даје трип ут дневно све док не оздраве. И таман хтеде
да се поз драви и овде, кад му чув ар рече: И ја сам ишао бос, / па ми се запт ио нос.
Доктор и њем у даде лек, па оде смеј ућ и се. Међут им, дошавш и кућ и и сам стаде
да кија. Али овде поч иње нов а прич а. – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објављеном у ПзаД [год. IX, 7. 10. 1937, стр. 154–155].
НАЗАД

Бајка о Сунцу и тетки – СД, стр. 114.

Сунчеви – З 2 прво – ЧП; З 3 Сунчев – З 4 нал ив а – З 5 [,] – СД 6 [,] – СД 7, З 8 изађе
– З 9 за јут ра – З 10 [својих] – СД 11 изађи – З 12 [,] – СД 13 [,] – СД 14 кут у З 15 син уло
– ЧП; З 16 помогло – З 17 бобови – ЧП 18 сваког – З 19 помаљал и се – З 20 [,] – СД 20 [,]
– СД 21 [,] – СД 21 [,] – СД 22 да само – З 23 за – З 24 предвече – ЧП; З 25 заповед ало
му – З 26 муњевито – З 27 [муњевито] – СД 28 изађем – З 29 и – З 30 али – З.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у З [II, 1955, бр. 8/9, стр. 8–9].
1

НАЗАД

АКО ЈЕ ВЕРОВАТИ МОЈОЈ БАКИ
у СД у поглавље под насловом Ако је веровати мојој баки сврстано је 16 прича из истоиме
не збирке издате 1959. године. Изостављене су приче: „Гости“, „кћи вилиног коњица“,
„Црна Бака“, „Голубови писмоноше“, „крилати опанци“, „Школска куца Гара“, „Берба
шумских плодова“, „Бајка о трешњи“. прича „уклета птица“ нашла се у поглављу Распе
ване приче СД.

НАЗАД

Ако је веровати мојој баки – СД, стр. 121; АВМБ, стр. 5.

нек и пут – ПОЛИ 2 [одлазила би под облаке да је доведе; а кад а би требало да сине
сунце,] – СД, АВМБ 3 [велики] – СД; АВМБ 4 [врло] – СД; АВМБ 5 Узимал а – АВМБ
6
[тако] – СД; АВМБ 7, – АВМБ 8 да – ПОЛИ 9 заноћ ио – ПОЛИ 10 наж ао – ПОЛИ
11
[,] – СД 12 царс тво – АВМБ 13 заповед ао – ПОЛИ 14 да – АВМБ; макол ико – АВМБ
15
Руменке – ПОЛИ 16 Видевш и – ПОЛИ 17 [,] – СД 18 ник ад а – ПОЛИ 19 [,] – СД;
ПОЛИ 20 [,] – СД; АВМБ 21 [,] – СД; ПОЛИ 22 , – АВМБ 23, – АВМБ 24 шта више
– ПОЛИ 25 [сав] – СД; АВМБ 26 [,] – СД; собом – АВМБ 27 муњу – АВМБ 28 [,] – СД;
ПОЛИ 29 [,] – СД 30 обу зео – АВМБ 31 [,] – СД 32 обал а – АВМБ 33 Тад а – ПОЛИ 34
Бродора – ПОЛИ 35 [,] – СД; ПОЛИ 36 Из – ПОЛИ 37 пруж и – ПОЛИ 38 очи су –
ПОЛИ 39 [А Зли је Вилењ ак све ближе дол азио двор у, те Добра Вил а изађе пред
свој у војс ку и рече:] – СД; АВМБ 40 прет ворит и – ПОЛИ 41, – АВМБ; ПОЛИ.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПОЛИ [LXIV, 18. 2. 1993].
1

НАЗАД

Прстен на морском дну – СД, стр. 125; аВМБ, стр. 11.

[га] – СД 2 прстен – ПзаД 3 да се никад више не врат и. – ПзаД 4 Али њен – ПзаД 5 се
ПзаД 6 али – ПзаД 7 прстен – ПзаД 8 [,] – СД 9 [,] – СД 10 живот ињама – АВМБ; ПзаД

1
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, – ПзаД 12 разм ил ише – АВМБ 13 [,] – СД 14 , – АВМБ I5 изг убљен и прс тен – ПзаД
[прстен] – СД 17 завириле – АВМБ; ПзаД 18 [,] – СД 19 , – ПзаД; АВМБ 20 , – АВМБ
21
прс тен – ПзаД 22 , – АВМБ 23 , – АВМБ а а и не слутећ и за то – ПзаД 25 попе – ПзаД
26
код јеж а – ПзаД 27 [,] – СД 28 прс тен – ПзаД 29 срећно – ПзаД.
Прич а је поређен а с варијант ом објав љеном у ПзаД [год. IV, 29. 6. 1933, бр. 25,
стр. 703].
11

16

НАЗАД

Траве гoвope бакиним гласом – СД, стр. 128; АВМБ, стр. 16.

језиком – ПОЛИ 2 [прашнике] – СД; АВМБ 3 [се] – СД 4 и – ПОЛИ 5 булк и –АВМБ;
ПОЛИ 6 [чудно се афт уш ин им црн им бобицама] – СД; АВМБ 7 Седео је – ПОЛИ 8 и
– ПОЛИ 9 [Кад је пошао у школу, оловк у и харт иј у је трош ио највише на цртање
биљ а, и увек је тачно погађао којом бојом треба обојит и који цвет] – СД; АВМБ;
љуто – АВМБ 10 Кад дуне ветар њем у се чинило да га са свих страна биљке зад ирк ују:
– ПОЛИ 11 то зап итк ивало – ПОЛИ 12 нашег – АВМБ 13 начет ило се – ПОЛИ 14 ко
ренк у – ПОЛИ 15 [,] – СД; ПОЛИ 16 [,] – СД 17 [па је] – СД; АВМБ 18 је – ПОЛИ 19 жут
– АВМБ; ПОЛИ 20 [и] – СД; АВМБ 2I Из – ПОЛИ 22 и оприштило му – ПОЛИ 23 Кад
је показао оприштене руке бак и, она је узвикн ул а: – ПОЛИ 24 [још] – СД; АВМБ 25
[Дечак је сад јед ва чек ао да опет набере русе па да је мало грицне, да вид и шта ће
бит и. Он чак и прог ута мало те траве и у желуц у га стаде кидат и. Разу ме се, бак и о
својој непос луш ности није смео говорит и и са кајањем је слушао њено јад иковање
док му је нуд ил а теј од кам ил ице.] – СД; АВМБ 26 Панч ић – ПОЛИ 27 [а] – СД; АВМБ
28
је – ПОЛИ 29 јед иће – ПОЛИ 30 кантарион или – ПОЛИ 31 [му] – СД 32 упознао
многе биљке уз своју бак у и друге људе из свога сел а. – ПОЛИ 33 Још тада – ПОЛИ 34
он – ПОЛИ 35 биљ ак а – ПОЛИ 36 [као н народа] – СД; АВМБ 37 се не селе ник уд а
– ПОЛИ 38 Расту – ПОЛИ 39 Неке – ПОЛИ 40 Свугде – ПОЛИ 41 оне – ПОЛИ 42 Он је
запазио – ПОЛИ 43 познају по мирис у, као што се зли људ и познају по глас у и погле
ду – ПОЛИ 44 у свом родном селу на нашем Приморју, – ПОЛИ 45 као – ПОЛИ 46
[својим земљаком] – СД; АВМБ 47 Из шумора ливадских трава чин ило му се да чује
тих и шапат своје баке која га упућује како да радн: – ПОЛИ 48 коју је сретао у дет ињ
ству. – ПОЛИ 49 травке – АВМБ; [њене особине, опет као да чује бак ин шапат: Ви
диш оно стабло / крај баре израсло, цваст као грозд бео, / то је бак ин жличњак / често
га је теби / стављала на масло / да би боље јео. А однек уд са потока, где расте кожасто,
дланол ико лишће копитњака, чини му се да долази жубор: Ти се сети како / причала
је бака / да грозниц у леч и / лиш ће коп итњака. Кад отвори ботан ик у, слике биља у
њој наједном оживе и врате га часом у дет ињство и младост. Учин и му се да вид и врт
око род итељске куће где се под стрехом суш и хајдучка трава, кантарион, зова, сми
ље. Понекад проц вета пред погледом ливада где се упознао са светом трава.] – СД;
АВМБ 50 као – ПОЛИ 51 је – АВМБ 52 [,] – СД 53 којег – ПОЛИ 54 [многе књиге нап и
сао о биљу,] – СД; АВМБ 55 пре њега није – ПОЛИ 56 a – АВМБ 57 [све праћен успоме
нама на своје прве сус рете са биљем, успоменама на своју бак у.] – СД; АВМБ; Тако
је нап исао многе књиге о биљу и постао вел ик и нау чн ик. – ПОЛИ.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПТ [1950, бр. 8, стр. 5–7].
1

НАЗАД

Бајка о лабуду – СД, стр. 133; АВМБ, стр. 21.

плаш тем – ПзаД 2 , – ПзаД 3 [на некој црној птиц и туж но оборене главе] – СД 4 Је
сте, треба да вам кажем да је на врх у план ине било језеро, и по њем у пловил а нек а
црна птица туж но оборене главе. – ПзаД 5 мал а – АВМБ; ПзаД 6 на крило седне и
да се воза по језеру – ПзаД 7 [Често је Снеж ана мис лил а заш то ли је црна птица ту
жна, заш то увек обара глав у и једном је упита:] – СД; Усп ут је Снеж ана једном
упитал а црн у птиц у: – ПзаД 8 што си тол ико – ПзаД 9 и –ПзаД 10 , – АВМБ; ПзаД 11
опет – ПзаД 12 [опет] – СД 13 Toг дана Снежана – ПзаД 14 хтел а више – ПзаД 15 реш и
ла – ПзаД 16 Увек ју је – ПзаД 17 кроз – ПзаД l8 , – ПзаД 19 Зато се брзо – ПзаД 20 пу
сти – ПзаД 21 па упита по друг и пут жалосну птиц у: – ПзаД 22 приђи да ме провозаш,
1
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– ПзаД 23 отиш те – ПзаД 24 . – ПзаД 25 Али – ПзаД 26 опет дођи – ПзаД 27, – ПзаД 28
неспокојна – ПзаД 29 па да оде на обалу језера. – ПзаД 30 А кад – ПзаД 31 [на обалу је
зера, где је црна птица већ чек ал а.] – СД; и тамо ју је већ чек ал а црна птица. – ПзаД
32
[,] – СД 33 [,] – СД34 [,] – СД 35 [,] – СД 36 [,] – СД 37 брига – ПзаД 38 брин и се – ПзаД
39
[краљица је отиш ла до ледене куле међу стењем где је живел а Сребрна Звезда,
мајк а свих пах уљица. Могла јој је заповед ит и, али Сребрна Звезда је бил а много,
много стара, па је Снеж ана због тога умиљато замол и:] – СД; оде краљица до леде
ног манастира, урезаног међу стењем, клече на леден и под и помол и се бог ињи зиме,
вел икој Сребрној Звезди што лич и на пах уљиц у снега: – ПзаД 40 [ – Добра Сребрна
Звездо, ти што си још мојој мајц и одећу ткала] – СД; – Добра бог ињо, снеж на зве
здо, – ПзаД 41 [сва] – СД 42 се – ПзаД 43 [,] – СД 44 је – ПзаД 45 [она] – СД 46 час у – ПзаД
47
где – ПзаД 48 [бели] – СД 49 [први лабуд на свет у.] – СД 50 лабуд и – ПзаД.
Прич а је упоређен а с варијант ом објав љеном у ПзаД [год. VII, 7. 2. 1935, бр. 6,
стр. 1011].
НАЗАД

Руке – СД, стр. 136; АВМБ, стр. 26.

ход а – ПзаД 2 врат ио – ПзаД 3 па – АВМБ 4 шаптао – ПзаД 5 [је] – СД 6 главом знак
– АВМБ; ПзаД 7 Оне – ПзаД 8 даду – ПзаД 9 даду – ПзаД 10 даду – ПзаД 11 нисмо гото
во – ПзаД 12 и модрих црта – ПзаД 13 тетка – ПзаД 14 црвене – ПзаД 15 и – ПзаД 16 по
журио – ПзаД 17 [је] – СД 18 дрхтању – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год. XV, 2. 9. 1953. бр. 49].
1

НАЗАД

Мали баук – СД, стр. 140; АВМБ, стр. 46.

невешти – ПзаД 2 нау ч ил а – АВМБ 3 кроз – ПзаД 4 изи шао – ПзаД 5 тол ико – ПзаД
јед ан – ПзаД 7 [,] – СД 8. – ПзаД 9 Пок ушај – ПзаД 10 и – ПзаД 11 изиђе – ПзаД 12
иверке – ПзаД 13, – ПзаД l4 , – ПзаД 15 [мали] – СД 16 [своју] – СД 17 [му] – СД 18 учи
нит и од тебе – ПзаД 19 ти – ПзаД 20 врло – ПзаД 21 [и] – СД; ПзаД 22 тол ико – ПзаД
23
му – ПзаД 24 случајно – ПзаД 25 у – АВМБ 26 изненадно – ПзаД 27 [,] – СД 28 сав за
довољ ан – ПзаД 29 жен а – ПзаД 30 једном – ПзаД 31 [једном] – СД 32 ту бил и – ПзаД
33
[појури] – СД 34 пој ури – ПзаД 35 добро јут ро –АВМБ; ПзаД 36 шум ар – ПзаД 37
бил а – АВМБ; бил а гус та – ПзаД 38 љут – АВМБ 39 стане – ПзаД 40 му тако – ПзаД
41
мож да зак ач ит и глав у. – ПзаД 42 , – ПзаД 43 , – АВМБ; ПзаД 44 , – АВМБ; ПзаД
45
Мораће – ПзаД 46 немог ућно – ПзаД 47 нич им – ПзаД 48 стопа – АВМБ 49 а и траг
му мог у прат ит и, ако га не стигнем – ПзаД 50 Тад – ПзаД 5l бил а – ПзаД 52 [била]
– СД 53 и – АВМБ; ПзаД 54 ће – ПзаД 55 много – ПзаД 56 одуд арат и јас но – ПзаД 57 [,]
– СД 58 и да га лепо вид и – ПзаД 59 пуж ај ућ и – ПзаД 60 деца – ПзаД 6l очевих – ПзаД
62
[деца] – СД 63 како се ближ и кућ и чудовиш те које их свак у ноћ плаш и и да се ра
дуј у што ће најзад бити ухваћено. – ПзаД 64 дак ле – ПзаД 65 шчепа – ПзаД 66 стаде иза
врата – ПзаД 67 Жен а изађе тобож нек им пос лом напоље оставивш и кућу отворе
ну a Бау к брже-боље паде на праг и упал и своје страш не очи. – ПзаД 68 викн у тад
шум ар и излете иза врата – ПзаД 69 [Био је заборавио и он да ће га чудовиш те по
снег у опазит и и заж дит и у поље. Само сад а је шум ар могао бар да га јури. Чудо
виш те је ипак веш то узм иц ало, скач ућ и из једне сенке у друг у.] – СД; Али како је
викн уо пре но што је бац ио мреж у, Бау к већ беше заж дио кроз поље. Само сад а је
шум ар могао да га јури, јер га је добро на снег у видео. Чудовиш те је, међут им,
ипак веш то изм иц ало скач ућ и из једне сенке у друг у, али га је шум ар још боље го
нио претећ и му: – ПзаД 70 [викао је шум ар јурећ и за њим.] – СД 71 И негде – ПзаД
72
бац и – ПзаД 73 Тад а – ПзаД 74 – Да га за ноћ ас зат воримо у наш трап, па ћемо су
тра видет и шта ћемо, рече жен а. – ПзаД 74 [Одлуче да ra за време ноћ и зат воре у
трап па да му ујут ру суде.] – СД 75 Тако и учине. Зат воре га у трап и одозго нав а
љај у пуно снега, па оду у кућу. Кад сут рад ан имај у шта видет и: трап отворен a пo
снег у се далеко вид и траг као да је неко мах ао брезов ачом. Пођу шум ар, жен а и
дец а по њем у, али ник ако да му нађу краја. Бау к је побегао био у нек у друг у зем љу
1
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и ник ад се пос ле није враћао да плаш и шумарев у дец у. – ПзаД 76 [,] – СД 77 [,] – СД
78
покојип ут – АВМБ 79 и – АВМБ 80, – АВМБ 81 , – АВМБ.
Прич а је поређен а с варијант ом објав љеном у ПзаД [год. VII, 14. 2. 1935, бр. 7,
стр. 1015].
НАЗАД

Прича о размаженој царици – СД, стр. 144; АВМБ, стр. 51.

1
разн ос е – АВМБ 2 [једине] – СД 3 [,] – СД 4 [,] – СД 5 ћерк ом – ПзаД 6 принц е
зу – ПзаД 7 Прво већ јут ро – ПзаД 8 тога – ПзаД 9 разм иш ља – ПзаД 10 пред –
АВМБ; ПзаД 11 знај – ПзаД 12 До – ПзаД; пад ало – АВМБ 13 Донеће – ПзаД 14 За
– ПзаД 15 у том – АВМБ; ПзаД 16 По – ПзаД 17 Птиц е – ПзаД 18 Ha – ПзаД 19 С
– ПзаД 20 И – ПзаД 2l се њој – АВМБ; ПзаД 22 њиховим – АВМБ; ПзаД 23 Помоћ и
– ПзаД 24 Где – ПзаД 25 Мирис аће – ПзаД 26 Краљица – ПзаД 27 мађион ичар – ПзаД
28
Кроз – ПзаД 29 Злој – ПзаД 30 На – ПзаД 31 Да се наш цар млад и / Спасе од тих
чин и – ПзаД 32 , – АВМБ 33 [,] – СД 34 мрави – ПзаД 35 нашем – ПзаД 36 И – ПзаД 37
Унак ази – ПзаД 38 [,] – СД 39 спас у – ПзаД 40 и – АВМБ; ПзаД 41 [,] – СД 42 Коп ри
вице – ПзаД 43 Па – ПзаД 44 Лепо – ПзаД 45 пад ало – ПзаД.
Прич а је поређен а с варијант ом објав љеном у ПзаД [год. VII, 8. 8. 1935, бр. 32,
стр. 1110].

НАЗАД

Прича о лорду Форду – СД, стр. 149; АВМБ, стр. 57.

иск рс ну – ПзаД 2 нек и – АВМБ 3 обесан – АВМБ; ПзаД 4 [само] – СД; ПзаД 5 Кад а
– ПзаД 6 томе – ПзаД 7 ужас ни – АВМБ; ПзаД 8 с дес на – АВМБ; ПзаД 9 спомен у
– АВМБ 10 уст ран у – АВМБ 11 тако ти Бога – ПзаД 12 пројури – АВМБ; ПзаД 13 Хтео
не хтео – АВМБ; ПзаД 14 уст ран у – АВМБ; ПзаД 15 се –АВМБ 16 [међу ондаш њим су
јеверним сељацима] – СД 17 кол икогод – ПзаД 18 од ваших бремена: / брашњавих вре
ћа, / дрва и сена. – ПзаД.
Стихови са 59. стр. збирке АВМБ [СД, стр. 150–151] разл ик уј у се по дуж ин и од
оних у СД. Наи ме, свак а 2 стих а из збирке у СД чине јед ан стих. Нема садрж ајн их
разл ик а.
Пес ма са 151–152 стр. СД у збирц и АВМБ [стр. 60] и у ПзаД подељена је у 3 строфе,
што у СД није случај.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год. XI, 16. 11. 1939, бр. 45,
стр. 182].
1

НАЗАД

Ратоборни цар – СД, стр. 154; аВМБ, стр. 62.
1

НАЗАД

Мирољубивој – аВМБ 2 због – аВМБ 3 угушивани – аВМБ.

Цар играчака – СД, стр. 158; аВМБ, стр. 72.

кућ ицом – З 2 убрзо – З 3 [,] – СД 4 се – АВМБ 5 тад а – АВМБ; З 6 отш крин у –
АВМБ; З 7 спољно – АВМБ 8 засен ише – АВМБ 9 имало – АВМБ; имало је – З 10 кли
зал и – АВМБ 11 Странац – З 12 навите – АВМБ 13 отсекоше –АВМБ; З 14 Учас – З l5 [,]
– СД 16 [,] – СД 17 нав иј ај у – АВМБ 18 [,] – СД 19 [се] – СД 20 [,] – СД 21 [,] – СД 22
– АВМБ; З 23 [,] – СД; З 24 : – АВМБ; З 25 [,] – СД 26 благод арно – АВМБ 27 [,] – СД
28
објавише – З 29 , – З 30 претс тављал а – АВМБ; З 31 светлиле – АВМБ 32 [,] – СД 33 [,]
– СД; З 34 карамфиле – З 35 маломе – З 36 нави –АВМБ 37 Месец – играчк у – З 38 при
чао – АВМБ; З 39 то само – З.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у З [II, 1955, бр. 4, стр. 2–3].
1

НАЗАД

Врапци новинари – СД, стр. 162; АВМБ, стр. 78.

птиц а – ЗАД 2 штетног ЗАД 3 дознаду – ЗАД 4 једног – ЗАД 5 Није знао, / боже
мој; / шта је потоп / шта је ној. – ЗАД 6 [,] – СД 7 разлетеше – ЗАД 8 [тамо] – СД 9
пронел а – ЗАД 10 саопш тењ а – ЗАД 11 ми – ЗАД 12 уплашен их птиц а. – ЗАД 13 је
– ЗАД l4 [,] – СД 15 зац рв ен ио – ЗАД 16 [сви] – СД 17 нев аљ алк о – ЗАД 18 срећ ом
– ЗАД 19 љут ит – АВМБ 20 [,] – СД 21 бол ес ник е – ЗАД 22 [мали] – СД 23 брбљај у
1
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свраке на пут у, – ЗАД 24 , – ЗАД 25 везују – ЗАД 26 , – ЗАД 27, – ЗАД 28 држе – ЗАД 29 [,]
– СД 30 [,] – СД.
Пос тоје разл ике у прелом у стихова унутар приче.
Прича је поређена с варијантом објављеном у лис ту ЗАД [год. IX, 1. 1. 1955, бр. 513,
стр. 13].
НАЗАД

Теткини помагачи – СД, стр. 167; АВМБ, стр. 94.

[,] – СД 2 мешања – Р 3 [,] – СД 4 [,] – СД 5 [који је слободно отварао и двери олтара,]
– СД, АВМБ 6 отшкрин уо – АВМБ; Р 7 [,] – СД 8 [хлебна] – СД, АВМБ 9 , – АВМБ; Р 10
[завејано браш ном, не бис мо ли пребројали] – СД; АВМБ 11 [,] – СД 12 [,] – СД 13 за
пухн ул а – Р 14 у рад ион иц и пуној jape и браш на – Р 15 [,] – СД, Р 16 убац и – АВМБ 17
[желели да вид имо како ће бит и данас кад смо] – СД.
Прича је поређена с варијантом објављеном у лис ту Р [год. X, прос инац 1960, бр. 4].
1

НАЗАД

Бајка о извору – СД, стр. 171; АВМБ, стр. 106.

и – АВМБ 2 Он је, иако је јут ро било, спавао; за узглавље му је служ ио плав, окру
гласт камен, још хлад ан од ноћ и, пос теља му је бил а трава, a пок ривал а га је сенк а
Храс та. По камен у и пањевима около седел и су друг и пас тири, а још даље брегом и
шумарком су – ПзаД 3 Пас тири су разговарал и о вуц има, шумс ким духовима, хај
дуц има, и кад би видел и да се стадо удаљава јед ан би, на кога је ред, ишао да га вра
ти. – Оде чича-Маркова крава у штет у, повик а пас тирче које је седело крај извора
под бук вом. Чича-Марко се прен у иза сна, под иже главу с камена, па рече глед ајућ и
за кравом: – Брзо ми је врат ите, па ћу вам исп ричат и како је пос тао овај извор под
бук вом. Чувш и то сви пастири појуре да га пос лушају, а кад су се врат ил и чича-Мар
ко је одмах почео да прича: – ПзаД 4 [поче најзад старац] – СД; АВМБ 5 и овце које
је – ПзаД 6 козама – ПзаД 7 тад а није – ПзаД 8 ни једног – ПзаД 9 преко дан – ПзаД
10
[морао је] – СД; АВМБ 11 чак – ПзаД 12 опет – ПзаД 13 a – ПзаД 14 стаз е, пећ ине
– ПзаД 15 гранама – ПзаД 16 a – АВМБ; ПзаД 17 густог – ПзаД 18 неког – ПзаД 19 почео
је – ПзаД 20 листа – ПзаД 21 И пошто се напио јутарње росе вратио се у пећин у – ПзаД
22
је онда тихо отиш ло – ПзаД 23 [старац] – СД; АВМБ 24 старац – ПзаД 25 и даље сва
ке зоре – ПзаД 26 по мало – ПзаД 27 више не би – ПзаД 28 – To под ај убог им а које
усп ут сретнеш, дод аде старац, а ја сам се заветовао Бог у да ћу само корење и шум
ске плодове јес ти. Али је мал и пас тир био доброг срца, па навал и кроз сузе мол ит и
пус тињак а: – ПзаД 29 трпет и – ПзаД 30 зам ис ли – ПзаД 31 To ће бит и – ПзаД 32 само
– ПзаД 33 [само] – СД; АВМБ 34 козе – ПзаД 35 дозвол и – ПзаД 36 дод аде – ПзаД 37
бранећ и се – ПзаД 38 јер се над ао да ће му пус тињак исп ун ит и молбу. – ПзаД 39 као
што се смеј у свец и и божји угодн иц и. – ПзаД 40 скривен и – ПзаД 4l је – ПзаД 42 па
– ПзаД 43 и да зат о так о благ ос иљ а, да не би тај бун ар прес уш ио. – ПзаД 44 није
– ПзаД 45 [није] – ПзаД 46 свој – ПзаД 47 Тад а му дође жао што старац и даље пије
рос у – ПзаД 48 па – ПзаД 49 га – ПзаД 50 зад ивљено – ПзаД 51 опет – ПзаД 52 то чудом
– ПзаД 53 божјем угодн ик у – ПзаД 54 [он] – СД; 54 [он] – СД; АВМБ 55 свој у – ПзаД
56
ми – ПзаД 57 сви – ПзаД 58 [и о племен итом пастирчету] – СД; АВМБ.
Прич а је пор еђ ен а с вариј ант ом обј ав љеном у ПзаД [год. VI, 26. 7. 1934, бр. 29,
стр. 906–907].
1

НАЗАД

Узбуна у реци – СД, стр. 175; АВМБ, стр. 111.

се – ПзаД 2 брин уле за – ПзаД 3 на жао – ПзаД 4 пронесе – ПзаД 5 Због другач ијег
прелом а стих а пес ма са 175. стр. СД има 2 стих а мање него иста пес ма у ПзаД 6
све више – ПзаД 7 кош уљу – АВМБ 8 Друга пес ма на 176. стр. СД има 6 стихов а
умес то 12, како је у ПзаД, због другач ијег прелома. 9 речном прош ирењу – ПзаД 10
ракетле – АВМБ; ПзаД 11 у ПзаД због другач ијег прелома пос тоје 4 стих а. 12 белута
ка – АВМБ; ПзаД 13 по природ и – ПзаД l4 покоји – АВМБ; ПзаД 15 као да га сам и
Бог пос ла, – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом из ПзаД [год. X, 17. 2. 1938, бр. 7, стр. 27].
1
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ
НАЗАД

Грличина тужбалица – СД, стр. 180; АВМБ, стр. 127.

1
једној – ПзаД 2 [,] – СД 3 хране – ПзаД 4 расц ветавало – ПзаД 5 се – ПзаД 6 [својим]
– СД 7 долетел и – ПзаД 8 [И копц и имај у пријатеље и воле их. Заш то су мен и / мој у
пријатељиц у отел и? / И копце бол и срце за њиховим пријатељима. Зашто / су мене
ожалостил и.] – СД 9 Како – ПзаД 10 где су је оставнл и – ПзаД 11 да певају њему – ПзаД 12
превел а – ПзаД.
Пес ма на 131. стр. збирке АВМБ краћа је за 4 стих а, који у СД на стр. 182. пос тоје.
Прича је поређена с варијантом из ПзаД [год. XVII I, 9. 8. 1956, бр. 198].

НАЗАД

Бајка о дивљој крушци – СД, стр. 184; АВМБ, стр. 132.

круш ки – З 2 умире – З 3 , – З 4 [,] – СД; З 5 чине – З 6 дец а – З 7 [са] – СД 8 плаш љи
ве – З 9 старо – З 10 [,] – СД 11 зав ид љив о – З 12 [и] – СД 13 ник ад а – АВМБ 14 кру
шчиц у – З 15, али су је болеле; само, – З 16 бил а – З 17 , – З 18 појави – З 19 лис тић – З 20,
слуша. – АВМБ; З 2I радо око ње – З 22 , – З 23 на њој горе – З 24 мале – З 25 трећег – З 26
спрол ећ а – АВМБ 27 под – З 28 ујес ен – АВМБ 29 се – З 30 [се] – СД 31 с јес ен и – З 32
жућкасторумени – З 33 [,] – СД; З 34 шаренила – АВМБ; З 35 целе се – З 36 и – З 37 – изда
нака – З 38 куцао – З 39 нађе – З 40 много – З 41 , – З 42, –З 43 оне – АВМБ 44 род – З 45 [кру
шчица] – СД, АВМБ 46 своје лис тов е у безбројне кол евч ице – З 47 им – АВМБ 48
так о она – З 49 жив от ом – АВМБ 50 [опет] – СД 51 , З 52 , – АВМБ 53 црн а – З 54 [,]
– СД 55 [се] – СД 56 у – З 57 Њој није било довољно З 58 jy – З 59 je – З 60 пос лао – З 61 пе
вал е то јут ро – З 62 сваког а – З 63 пo – З 64 неж но – З 65 потс мес и – АВМБ; З 66 ма
лим – З 67 [сутра] – СД 68 сазре – З 69 [или] –СД 70 [,] – СД 71 [,] – СД 72 [,] – СД 73 [кру
шчица] – СД 74 , – З 75 зеленож утнх –АВМБ; З 76 по шум и – З 77 плод донел а – АВМБ;
род донел а – З 78 лепш и и од шљив а и јабук а – З 79 до лес ке и оскор уше – З 80 . – З 81
Још – З 82 не–прис пел и –АВМБ 83 су – З 84 Млад а воћк а – З 85 потп уно – З 86 сунчане
– З 87 огледалца – З 88 више није – З 89 [И тако] – СД 90 ипак – З 91 круш чица – З 92 [кру
шчица] – СД 93 пов ијал е – З 94 мал е – АВМБ 95 [,] – СД 96 , – АВМБ 97 потс мехн у се
– АВМБ; З 98 чопор – АВМБ 99 , – АВМБ 100 И – З 101 А круш ки – З 102 [свиђао] – СД
103
најв ише свиђ ао – З 104 [,] – СД 105 али суз е што јој се попеше до очиј у она – З 106
њен а горч ин а – З 107 [поново] – СД 108 ју – З 109 опет бук ваз 110 ; – З 111 [једина] – СД
112
је – З 113 [је] – СД 114 , – З 115 [,] – СД 116 јавише по – З 117 круш ци – АВМБ 118 тако –
11,9
З [идућег пролећа] – СД120 јој се из сок а у род већ пол ако пел а – З121 је крив о
било – З 122 [је] – СД 123 Круш ку – З 124 су пос лал и – З 125 [,] – СД 126 пчел ињих – З 127
[и бук виног миловања] – СД 128 у њеном сок у – З 129 риљице – АВМБ; рилце – З 130
срце – З 131 њима су се још бориле кап и слас ти са кап има јед а, али осе заз ујаше по
бедонос но – З 132 – Горке, горке, горке! – З 133 Њихове реч и су – З 134 пале – З 135 опет
јој – З 136 [јој] – СД 137 исп ун иле – З 138 [и горчином] – СД 139 потс мех – З 140 , – З 141 до
нос ил а све горч и род – З.
Прича објављена у часоп ис у З [II I, 1956, бр. 6/7, стр. 4–6]. Нос и нас лов „Бајк а о ди
вљој круш ки“.
1

ПИСМА ИЗ ШУМЕ
у СД у поглавље Писма из шуме нису сврстане све приче из збирке пизШ. Ту су: „Ветар
дадиља“, „необични свирач“, „Свет под језером“, „Маца преља“, „Добри дух Дим“, „Бајка
о путевима“, „у шумској крчми“, „оживела слика“ и „патуљкова тајна“.
недостају приче: „Месечева шала“ (штампана у поглављу Патуљкова тајна), „Me
двeдoвa женидба“ (у пизШ прештампана из Рп), „Риба возарица“ (смештена је у погла
вље Дечја соба) и „прича о реци“. прича „орашчићипалчићи“ прештампана је из Рп и
у СД сврстана у поглавље Рп. песме које у великом броју припадају збирци пизШ обра
ђене су у оквиру поезије за децу Десанке Максимовић.
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ПОЧЕТАК
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ
НАЗАД

Ветар дадиља – СД, стр. 191; ПизШ, стр. 42.

1
; – ПизШ 2 . – ПизШ; ПзаД 3 Боље иди у шум у – ПизШ; ПзаД 4 [.] – СД 5 [су] – СД 6
пош то пото – ПизШ 7 и што је ипак лич ило на пес му – ПзаД 8 глас ан плач – ПзаД 9
успаванке – ПизШ; ПзаД 10 љуш ка – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објављеном у ПзаД [год. XXII, 31. 3. 1960. стр. 388].

НАЗАД

Необични свирач – СД, стр. 197; ПизШ, стр. 47.

зад ив љене – ПзаД 2 старац беле браде, подеран – ПзаД 3 седе – ПзаД 4 нах ран ив
ши га мрв ам а из торбе стави – ПзаД 5 па – ПзаД 6 с – ПзаД 7 мрави – ПзаД 8 прута
– ПзаД 9 рец и – ПзаД 10 то упита – ПзаД 11 овим – ПзаД 12 до бога – ПзаД 13 : – ПизШ;
ПзаД 14 околн их – ПзаД 15 отс вира – ПзаД 16 својој – ПзаД 17 [И док је он свирао
уносећ и у свирк у топ лин у свога срц а, које је саосећ ало са целом природом око
себе, док је уплитао у звуке фруле сећ ањ а на дет ињс тво, снове младос ти која му је
давно прош ла, оне су зач уђено пос мат рале свиралу за коју је рек ао да је нач ињена
из срц а. Јед ино су мож да, најч увен ије пев ач ице, које и саме пев ај у својим срцем,
схват иле старц а.] – СД; ПизШ 18 најч увен ији – ПзаД 19 са старцем – ПзаД 20 пој у
ри – ПзаД 21 добри – ПзаД 22 по ваз дан – ПзаД 23 мелем – ПизШ 24 Старац јој до
звол и говорећ и: – ПзаД 25 очара својом свирком птице, – ПзаД 26 прис тан у – ПзаД
27
птице из рит ов а – ПзаД 28 му и она рече: – ПзаД 29 Свирче – ПзаД 30 по ваз дан
– ПзаД 31 прис таде да и шев у поведе – ПзаД 32 рамен им а и ободу шеш ира – ПзаД
33
док он свира – ПзаД 34 исмеј ав ат и – ПзаД 35 старац – ПзаД 36 старц ем – ПзаД
37
твоја фрула – ПзаД 38 Необични старац –ПзаД 39 Старац – ПзаД 40 [а понекад] – СД;
ПизШ 41 птице – ПзаД 42 него – ПзаД 43 старац је свирао – ПзаД 44 хлеб који су уза
се имал и – ПзаД 45 прип итом љене – ПзаД 46 више – ПзаЛ 47 [више] – ПзаД 48 [пра
тиље] – СД; ПизШ 49 нап уш тале– ПзаД 50 умес то – ПзаД 51 тако га оним што би
од људ и добиле – ПзаД 52 веле –ПзаД 53 птице – ПзаД 54 за увек – ПизШ 55 правед
ник – ПзаД 56 птич ице је многе / гладне нах ран ио, / пес ми нау ч ио, – ПзаД 57 ту
жно – ПзаД 58 хромо – ПзаД 59 обрадово немо. – ПзаД 60 Треба – ПзаД 61 својим до
небес а – ПзаД 62 птице – ПзаД 63 па – ПзаД 64 и јас треба, те га на крил им а својим
узнес у на небо, чак до пред рајс ка врата. Тад а стари слав уј зак уц а на њих кљуном
па рече: Свет и Пет ре, рајске / вратн ице отвори! / Носимо ти нашег / седог правед
ника: / он више не свира, / он више не збори. / Намести га покрај / рајских голубо
ва; / његова је фрул а / бил а нач ињена / од његовог срца / и његових снова. На глас
слав ујев свет и Петар отвори рајс ке двери и одведе необичног свирач а у птичји
рај где је он много више желео да буде него у људс ком рај у. Птице по шум ам а пе
вај у да се и сад тамо нал ази. – ПзаД.
Пес ма на почетк у 201. стр. СД има 6 стихова, док их је у ПзаД 12, због разл ич итог
прелома.
Прич а је поређен а с варијант ом објав љеном у ПзаД [год. XI, 10. 8. 1939, бр. 32,
стр. 126].
1

НАЗАД

Свет под језером – СД, стр. 203; ПизШ, стр. 58.

који се само једном год иш ње обувао свега једном је јео пшен ичног хлеба и само
једном год иш ње пио млек а – кад му се газди ојагњи овца – љубим ица. – ПзаД 2 Кад
– ПзаД 3 [их] – СД 4 A – ПзаД 5 леп ог – ПзаД 6 јут ро – ПзаД 7 у правц у Иван а.
– ПзаД 8 рече – ПзаД 9 одл азим – ПзаД 10 назро – ПизШ; ПзаД 11 Тек – ПзаД; том
– ПизШ 12 Тек – ПзаД 13 A – ПзаД 14 од – ПзаД 16 Сад – ПзаД 17 га ваде – ПзаД 18 При
том – ПзаД l9 Ако – ПзаД 20 само још – ПзаД 21 радознало – ПзаД 22 [по чет врт и пут]
– СД 23 и по чет врт и пут – ПзаД 24 [са] – СД 25 знао – ПзаД 26 ћутао и туж но пловио.
– ПзаД 27 [И збиља се ник ад а више није врат ио – ПзаД 28 чаробн и нек и – ПзаД 29
бил и и – ПзаД 30 његове – ПзаД 31 Тек њега нес таде пос ле некол ико дана и ник ад а
се више не врат и, ник ад а га више чобанче не углед а – ПзаД 32 [а он је] – СД 33 свом
пријатељу – ПзаД 34 Мож да – ПзаД 35 просто пог ин уо – ПзаД 36 негде – ПзаД 37 Иван
1
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ТРАЖИ
САДРЖАЈ

је седео на камен у и глед ај ућ и у воден и свет зап лак ао и маш ио се руком у недра
где су стајал и даров и што му их је неж ни пријат ељ – лаб уд донос ио са пут ов ањ а.
A – у недрима стоје само чет ири обична кам ичк а. – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом из ПзаД [год. XX, 4. 12. 1958, бр. 320].
НАЗАД

Маца Преља – СД, стр. 206; ПизШ, стр. 62.

1
живел а је – ПзаД 2 [на пропланку] – СД 3 А због чега је тамо сама живел а, пос ле
ћете чут и – ПзаД 4 Маца Преља – ПзаД 5 сео – ПзаД 6 прво – ПзаД 7 хит ро – ПзаД 8
A – ПзаД 9 [чим] – СД 10 одмах су пос тал и – ПзаД 11 израс тао вел ик и момак – ПзаД
12
много – ПзаД 13 с – ПзаД 14 птице и бубе – ПзаД 15 да виде њено пред иво – ПзаД
16
их је и – ПзаД 17 оделом – ПзаД 18 [и] – СД 19 [и омиљена] – ПзаД 20 их да – ПзаД 21
[он] – СД 22 оставивш и вретено шапн у зец у: Ја сам – ПзаД 23 нек ад као вил а живел а
у овој истој нап уш теној шумаревој кућ и. Бил а сам најм лађа и најнепос луш нија од
свих, а нароч ито ник ако нис ам волел а да предем ни – ПзаД 24 се – ПзаД 25 [Једном
сам тако, из дечје обест и, сруш ил а кућу пат уљц има мис лећ и да су је нек а деца, у
игри, нап равил а, јер је бил а тако мал а и трош на.] – СД 26 Онд а се стара вил а наљут и
због тога на мене и прет вори ме у мац у, те тако сад морам целог живота само ово
рад ит и. – ПзаД 27 вил а – ПзаД 28 да ми ико може – ПзаД 29 најс тарије виле – ПзаД
30
[додуше] – СД 31 Али – ПзаД 32 [и] – СД 33 [Није право да се неко због мене изл аже
опас нос ти.] – СД 34 најс тарије вил е – ПзаД 35 у њем у – ПзаД 36 кроз плот – ПзаД
37
жел им – ПзаД 38 Сиг урно – ПзаД 39 зеље у вил ином врт у? – ПзаД 40 А пуж – ПзаД
41
ову пон уду – ПзаД 42 Зец се врат ио са потока пун их шака и пружајућ и пуж у лиску
по лис ку, рече му тобож немарно: – ПзаД 43 вил ином – ПзаД 44 – рече зец пруж ај у
ћи пуж у лис ку куп ус а. – ПзаД 45 – [му] – СД 46 [онда] – СД 47 па му је – ПзаД 48 го
ворећи – ПзаД 49 не да – ПзаД 50 њеног – ПзаД 51 да побегне – ПзаД 52 он – ПзаД 53 сва
срећна узе травк у – ПзаД 54 и – ПзаД 55 А кад – ПзаД 56 као и пре постал а вил а и оти
шла нек уд далеко из те шуме – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год. IV, 19. 10. 1933, бр. 41,
стр. 768].

НАЗАД

Добри дух Дим – СД, стр. 209; ПизШ, стр. 72.

[или как о га је наш дед а звао] – СД; ПизШ 2 рум ен ил е – ПзаД 3 на – ПзаД 4 је
– ПзаД 5 Ја сам кућн и Дим, – ПизШ; ПзаД 6 ја сам добри дух. – ПзаД 7 што видех не
видех, – ПизШ; 8 Братац сам облак у – ПзаД 9 он је братац мој, – ПзаД 10 вод а нам је
сес тра, – ПзаД 11 поп рича – ПзаД 12 [,] – СД 13 сет и се опет – ПзаД 14 мат и – ПзаД 15
[их] – СД; ПизШ 16 дец у – ПзаД 17 [Најбољи нач ин да мал ишане брзо пробуд и био
је да их мало уштине за нос својом љутом шаком, само мало, и да потом прошапће:
Учин ићу као што од памт ивек а / моја браћа чине, / сас ућу вам под нос, мад а нисам
зао, / малч ице љут ине. / Из постеље ви ћете искоч ит и брзо, / навућ и одел а / и изле
тећет е на сунц е хит рије / од птиц а и пчел а.] – СД; ПизШ 18 , – ПизШ 19 [,] – СД
20
[међутим] – СД; ПизШ 21 весело – ПзаД 22 па – ПзаД 23 те – ПзаД 24 напоље – ПзаД
25
потс как иват и – ПзаД 26 Данас ми се игра: / ију – ију – и, / данас нам у лонц у / бо
гат ручак ври, / три шач ице грах а / и кромп ира три. / Данас ми се игра: / ију – ију
– и, / данас и за мене / добар ручак би, / чамове даш чице / тридесет и три. – ПзаД 27
дувам – ПизШ 28, – ПизШ 29 [,] – СД 30 опет – ПзаД 31 дец и. Она су бил а мал а, па их
је требало забав љат и. – ПзаД 32 окуп и – ПзаД 33 им – ПзаД 34 Добри дух – ПзаД 35
коју су деца необично волел а – ПзаД 36 Мал ишан и моји, / код Боге сам био; / као сад
са вама / са свецем сам једн им / тако говорио. / У гос те сам њега, / децо, код нас
звао, / може доћ и данас / кад мрак буде пао. Чим је заврш ио ову, деца су хтел а нову
прич у. Зат о морад е одм ах нас тав ит и: – ПзаД 37 нас трад аће – ПзаД 38 у прич ању
– ПзаД 39 пом илова – ПзаД 40 добром дух у – ПзаД 41 јелу – ПзаД 42 опет – ПзаД 43
[мало] – СД; ПизШ 44 прохода – ПзаД 45 зап итк ивања не – ПзаД 46 причат и – ПзаД 47
случајно – ПзаД 48 била опет – ПзаД 49 их – ПзаД 50 и – ПзаД 51 увео – ПзаД 52 с – ПзаД
1
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с – ПзаД 54 узе певуш ит и – ПзаД 55 [Дим] – СД, ПизШ 56 добри дух – ПзаД 57 [кућ
ни] – СД; ПизШ 58 вам страж у чувам – ПзаД 59 [Пропустити нећу / ни сову ни ћука, /
ни слепога миша / ни ноћног бау к а.] – СД; ПизШ 60 Пош то дец у успава, изађе на
поље да чува страж у – ПзаД 6l добри духови на страж у – ПзаД 62 дом у коме је чувар
– ПзаД 63 опет – ПзаД 64 весело пео – ПзаД 65 [чак] – СД; ПизШ 66 добри дух – ПзаД
67
се и он узви у небо. Чин ио је тако готово свако вече: ишао је тамо да код светаца
мол и за здрав ље својих штићен ик а. Код свеца коме је обично с овак вим молбама
свраћао било је већ пуно друг их добрих духова, те мораде сачек ат и. Кад и он дође
на ред, лепо се пок лон и пред свет итељем, па рече: Добри свече, ето, / доп лових и
ја / због малена моја / штићен ик а два. / Побрин и се, свече, / да имају здравља, / да
нм се грозница / више не понавља. / Завири кроз димњак / кадгод код њих и тн; / гле
дај да ми буду / сваког дана сит и. – ПзаД 68 Пос ле овога добри дух Дим – ПзаД 69
код – ПзаД 70 деца – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објављеном у ПзаД [год. IX, 6. 4. 1939, бр. 13, стр. 56].
53

НАЗАД

Бајка о путевима – СД, стр. 214; ПизШ, стр. 78.

, – ПизШ 2 , – ПизШ 3 [,] – СД 4 [,] – СД 5 Одави – ПизШ 6 одави – ПизШ 7 [,]–СД 8 [,]
– СД 9 [,] – СД 10 [,] – СД 11 [,] – СД.

1

НАЗАД

У шумској крчми – СД, стр. 218; ПизШ, стр. 88.

1
хладн их – ПзаД 2 хром – ПизШ; ПзаД 3 гом илу – ПзаД 4 Говорио / лист кес тена /
липовом: / „Жао ми те, / липов листе, / ветри ће те / одувати, / струн ућеш / иа зем љи,
брате“. // Одговара / липов лис так / свен ул и: / „Шес топере / луд и кес тене. / нема
лис та који / ник ад не вене. / Повен уће као / лис так баг рема / и брш љана / лис ка
зелена.“ – ПзаД 5 почн у неш то – ПзаД 6 тад – ПзаД 7 гавран пијан ица – ПизШ;
ПзаД 8 јаза – ПзаД.
Пес ма на почетк у 219. стр. СД, због другач ијег прелома, у ПзаД има 11 стихова.
Нема садрж инс ких разл ик а.
9
мед а – ПзаД 10 a – ПзаД 11 лије – ПзаД 12 па – ПзаД 13 лиј и – ПзаД 15 лиј а –ПзаД
16
сек о – ПзаД 17 [и ја сам због зиме / заб рин ут веом а. – ПзаД 18 Мед и се так ођ е
– ПзаД 19 па јој – ПзаД 20 [јој] – СД; ПизШ 21 и трп и веом а. – ПзаД 22 њих ов –
ПзаД 23 хеј – ПзаД 24 лиј а – ПзаД 25 зек а – ПзаД 26 нас тад е – ПзаД 27 пил о – ПзаД
28
зек а – ПзаД 29 мед и – ПзаД 30 лиј и – ПзаД 31 сав нспраш ио и окрз ао – ПзаД 32
Нав ез ле – ПзаД.
Број стихова пес ама са 220. и 221. стр. СД у ПзаД је већ и због разл ик а у прелом у.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год. XI, 14. 12. 1939, бр. 49,
стр. 200].

НАЗАД

Оживела слика – СД, стр. 222; ПизШ, стр. 93.

Оживеле слике – З 2 [,] – СД; се – З 3 уочи неког празник а – З 4 дец и у походе – З 5
па одлуч и да им нас лик а – З 6 [Сликарки Зим и било је то лако: махне јед анп ут сво
јом студеном кич ицом, а створи се на прозору сребрн лист пап рат и, или слеђена
јелова гранчнца; махне друг и пут, и укаже се слеђена рек а која као да тече испод
врба под снегом; махне трећ и пут, и никне дворац сав од биљура, у коме умес то
свет иљак а сијај у сребрне звезде. Како се овим слик ама бил а проч ул а, чим се по
сел има и градовима сазнало да опет дол ази, деца су јој изл азил а далеко у сус рет.
Она им је доброћудно дозвољавал а да се ваљај у и скач у no скутовима њене бунде.
А и што не би! Чим би их деца исцепал а и исп рљал а, истог час а су ницал и друг и
нови, као да је нек а чаробница] – СД; ПизШ 7 [,] – СД 8 [,]– СД 9 већ сва деца бил а
поспала – З 10 [тихо као кад мраз пуцкета] – СД; ПизШ 11 дубоко дечје – З 12 , – ПизШ;
З 13, – ПизШ 14 сада – З 15 ћу на прозору да им нешто нас ликам – З 16 кад се сут ра про
буде – З 17 по окн у да шара – З 18 птице – З 19 А ујутру мама, / кад налож и пећи, / са про
зора слика / лепа ће утећи. – З 20 сликање – З 21 где – З 22 Зимо, добра Зимо, – З 23 твога
1
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– З 24 И она – З 25 и – З 26 [па пође даље] – СД; ПизШ 27 и – З 28 па – З 29 На прозор ће
нос ић / нас лон ит и дете / и одмах ће лепе – З 30 да траж и друге куће. – З 31 дело – З 32
[опет] – СД; ПизШ 33 Завири – З 34 , – З 35 брже боље – ПизШ З6 њиховом – З 37 [,]
– СД, З 38 И пет шест трен утак а / слик а ће ова бит и, / али прва сунца зрак а / сву ће
је растоп ит и. – З 39 опет – З 40 [даље] – СД; ПизШ 41 нас лика – З 42 док – З 43 И на мене
добра / Зимо, се ocврни, / па ме својим плаш том / стос трук им огрн и! – З 44 плећ и
ма – З 45, – З 46 [све више] – СД 47 цртала – З 48 [убогом] – СД 49 окана –ПизШ; З 50 при
вирит и – З 51 како – З 52 [сиротињских] – СД 53 [она] – СД 54 нац ртам – З 55 Зам ис ли
се дубоко и раст уж и се – З 56 Утом – З 57 Док је она тако шарал а, поток се мрзнуо и
по њем у се стварале слике, све лепше и лепше. A Зима је, занета пос лом, мрм љал а:
– З 58 Зима је дош ла данас / из свог далеког врта, / дош ла је и сада свуда / слике шара
и црта. / Усред пољане, ево, стоји кућ ица мал а, / кроз поље раст рчал а. / Сребрнорог
се јелен / зап лео у врта грање; два зеч ића малена / пош ла су на санк ање. / Свих ће
по селу слик а / нес тат и идућег јут ра, / само ће оживет и / слич ица ова сут ра. – З 59
она шарал а – З 60 [Само деца нис у стигла да их се довољно нау ж ивај у,] – СД; ПизШ
61
Али је њих брзо – З 62 деца – З 63 нос иће – З 64 [својим дахом их избрис ал а, како се
слик арк а и бојал а – СД; ПизШ; и одувал а их. – З 65 Само је слик а на поток у оживе
ла кад је дете из куће слеп их прозора изаш ло напоље и зад ив љено пљес нуло рук а
ма. – З 66 рук ав а – ПизШ 67 кућ ице – З 68 [од сребрног дрв љан ик а и иверак а прави
дрв љан ик, од нац рт ан их санк и и коч иј а прав е санк е и коч ије. Дет е се] – СД,
ПизШ 69 с – З.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у лис ту З [II, 1955, бр. 12, стр. 2–3].
НАЗАД

Патуљкова тајна – СД, стр. 227; ПизШ, стр. 104.

1
уоколо – ПзаД 2 прошапта – ПзаД 3 никоме – ПзаД 4 тец ијаше само – ПзаД 5 Ми
шљаше – ПзаД 6 срач унаваше – ПзаД 7 кам – ПизШ 8 изд иже – ПзаД 9 довече – ПзаД
10
баш – ПзаД 11 пос мат рај у – ПзаД 12 [ону] – СД 13 га – ПзаД 14 [дрво] – СД 15коре
њу – ПзаД l6 и стално кљуцаше – ПзаД 17 дос ад а – ПизШ; ПзаД 18 [и зав уче се у ду
бин у шуме] – СД 19 златн и – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год. III, 18. 8. 1932, бр. 8717,
стр. 323].

НАЗАД

БАЈКА О КРАТКОВЕЧНОЈ
у СД наслов бајке је „кратковечна“. уместо предговора под насловом „како је настала
бајка коју имате у овој књизи“ који постоји у издању СД, у збирци Бок налази се ауто
рово обраћање читаоцима „Драги млади читаоци“.

НАЗАД

Пишчева молитва на Заравни – СД, стр. 237; БОК, стр. 7.

Нема разл ик а.

НАЗАД

Омладини испод три дана забрањено – СД, стр. 239; БОК, стр. 9.

зрик авца – ПзаД 2 одмах су их – ПзаД 3 јед ан – ПзаД 4 буба вратар – БОК 5 тојест
– БОК; ПзаД 6 преглед ат и – БОК; ПзаД 7 зук авц има – БОК; ПзаД 8 три пут – БОК
9
[Било је смеш них бубица нал ик на грабуље или пок ретне осмонож не клуп ице, и
друг их дебељуш них, округлас тих као углачане шарене ђинђуве, зат им буба нал ик
на буздованч иће, на макове чау ре.] – СД; БОК 10 Две, три – ПзаД 11 сребрн им –
ПзаД 12 [су] – СД 13 лед ина – ПзаД 14 свилоп рељине – ПзаД 15 играч ицама – БОК;
ПзаД 16 свак ич ас – ПзаД 17 потс меш љив е – БОК; ПзаД 18 разг ов ор – ПзаД 19 иза
– БОК 20 Воденога Цвета – БОК.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год XX, 3. 4. 1958, бр. 16126,
стр. 280].
1
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НАЗАД

Рачунџија – СД, стр. 246; БОК, стр. 16.

[,] – СД 2 иког – БОК 3 [,] – СД 4 [,] – СД 5 [,] – СД 6 [,] – СД 7 [,] – СД 8 хлеб – БОК
изговарил и – БОК 10 [,] – СД 11 [,] – СД 12 [,] – СД 13 глас ник а – БОК 14[,] – СД 15[,]
– СД16[,] – СД17[,] – СД.

1
9

НАЗАД

Побеђени ветар ухода – СД, стр. 251; БОК, стр. 21.

1
[,] – СД 2; БОК 3 [се] – СД 4 [,] – СД 5 [,] – СД 6 се – БОК 7 уствари – БОК 8 Притом
– БОК 9 мин ут и – БОК 10 [,] – СД 11 [,] – СД 12 [,] – СД 13 хук у – БОК.

НАЗАД

Попци хлебари – СД, стр. 256; БОК, стр. 26.

1
заравн и – П 2 , – БОК 3 бил е су – П 4 по пов ртњ ац им а – П 5 граорице – БОК; П 6 ,
– П 7 жита – П 8 спуш та – П 9 светлел и – П 10 [,] – СД 11 [,] – СД 12 [,] – СД 13 [,] – СД
14
изд воје – БОК 15 и – П 16, – БОК 17 хладе – П 18 њине поворке – П 19, – БОК 20 на
звана тако што јој је на зем љи било одређено да живи само јед ан јед ин и дан. – П 21
те – П 22 попац – П 23 [,] – СД; П 24 неу гледан 25 Вил иног Коњица – П 26 [мања, руж ни
ја од ње,] – СД; БОК 27 ; – БОК; П 28 тако – П 29 растат и – П 30 свак и – П 31 су – П 32 [,]
– СД; П 33 [,] – СД; П 34 свога племена – П 35 , – П 36 , – П 37 , – П 38 ичег – П 39 [а свак и
проп уш тен и мин ут у једном дан у био је као проп уш тен их некол ико часова у људ
ском живот у.] – СД, БОК 40 али – П 41 ливаде – П 42 хлебарн ице – П 43 Собом – П 44
девет – П 45 [њеног живота] – СД; БОК 46 Бил а је издел ил а Кратковечн ин живот у
размаке од чет врт час а отп рил ике. – П 47 лепт ирица – П 48 јед ан и по. – П 49 дун уо
– БОК 50 биљак а – П 51 и – П 52 [то] – СД 53 Буба – П 54 јављал а – П 55 живота ливад аче
штићен ице – П 56 се буба – П 57 јавил а – П 58 већ је – П 59 лепој – П 60 ујут ру – П 61 Ви
лин коњиче – П 62 а које су звал и Три Свата – П 63 пес ниц и – П 64 И – П 65 и – БОК;
П 66 Утом – БОК; У том – П 67 свој у – П 68 [,] – СД 69 [,] – СД 70 [,] – СД 71 [кришом]
– СД; БОК 72 тахо – П 73 у томе – П 74 [,] – СД 75 Сватима – П 76 и – П 77 чују – П 78 Усп ут
– БОК; П 79 [и чиме] – СД, БОК.
Бајк а је поређена с варијантом објав љеном у лис ту П [XII, 1956, 31, стр. 8–9].

НАЗАД

Свадбени дарови – СД, стр. 263; БОК, стр. 34.

колут е – БОК 2 претс тав љал а – БОК 3 споч етк а – БОК 4 , – БОК 5 [,] – СД 6[,]
– СД7[,]–СД8у–БОК9 исц рпено–БОК10, – БОК 11 [,] – СД 12[,] – СД 13 [,] – СД 14 [,]
– СД 15 поразм ис ли – БОК 16 него 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. стран и, умес то пос ледње стране приповетке нал ази пог реш но од
штампана страна.
1

НАЗАД

Дугин мост – СД, стр. 268; БОК, стр. 39.

свирач а – БОК 2 Седефн их – БОК 3 [,] – СД 4 [,] – СД 5 неп роходн их – БОК 6 над
– БОК 7, – БОК 8 до – БОК 9, – БОК 10 [,] – СД 11 [,] – СД 12 [,] – СД 13 Седефн их – БОК
14
, – БОК 15 усто – БОК 16 Седефн их – БОК 17 [,] – СД l8 пос лал и – БОК 19 , – БОК 20 [,]
– СД 21 Понек и – БОК 22 [,] – СД 22 [,] – СД 23, – БОК 24 сјаја – БОК 24 сјаја – БОК
25
шкољч ице – БОК 26, – БОК.
На 272. стр. СД, умес то нас тавк а приче нал ази се пог реш но одш тампана страна
272. и 267. стр. текс та замен иле су своја мес та, техн ичком греш ком.
1

НАЗАД

Кратковечнино школовање – СД, стр. 273; БОК, стр. 44.

1
са – БОК; З 2 јако – З 3 трч уљака – БОК; З 4 врло – БОК; З 5 свак ичас – БОК; З 6, – З 7 [,]
– СД 8 загрљени – БОК, З 9 вин ул и – БОК; З 10 уморил и – БОК; З 11 пал и – БОК; З 12 по
тон ул и – БОК; З 13, – З 14 ! – БОК; З 15 [,] – СД; З 16 [,] – СД 17 [,] – СД 18 , – БОК 19 про
дужавао – БОК; З 20 [,] – СД; З 21 [,] – СД; З 22 противречити – З 23 , – З 24 отсјаји – БОК;
З 25 Седефастах – БОК; З 26 , – З 27 то – З 28 да затвори – БОК; З 29 јој – З 30 тојест – БОК
31
трубу – З 32 врвц и – БОК 33 Наи зглед – З 34, – З 35 кол ико тол ико 36 дал и су јој – З.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у лис ту З [V, 1958, бр. 3, стр. 65–67].
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Кратковечнино страшно откриће – СД, стр. 278; БОК, стр. 49.

НАЗАД

1
Утом – БОК 2 [,] – СД 3 отсецале – БОК 4 [,] – СД 5 [,] – СД 6 [,] – СД 7 [,] –СД 8 [,]
– СД 9 [,] – СД 10 усто – БОК 11 Натериват и – БОК.
У СД јe, штампарс ком греш ком, предзадњи ред изврн ут.

Гласников полазак – СД, стр. 283; БОК, стр. 55.

НАЗАД

[,] – СД 2 [,] – СД 3 [,] – СД 4 план инарс кима – БОК 5 [,] – СД 6 , – БОК 7 [,] – СД 8
Уствари, – БОК 9 потс меш љиво – БОК 10, – БОК 11 [,] – СД 12 Тај – БОК 13 [,] – СД 14
[,] – СД 15 [,] – СД 16 [,] – СД 17 [,] – СД 18 [,] – СД 19 [,] – СД 20 њега – БОК 2I [,] – СД
22
[,] – СД 23 [,] – СД 24 [,] – СД 25 [,] – СД.
1

Гласников сусрет са Воденим Цветом – СД, стр. 288; БОК, стр. 60.

НАЗАД

[,] – СД 2 [,] – СД 3 Усп ут – БОК 4 oтсjaja – БОК 5 [,] –СД 6 [,] – СД 7 [,] – СД 8 [,]
– СД 9 [,] – СД 10 на душак – БОК 11 макако – БОК 12 [,] – СД 13 [,] – СД 14 усп ут – БОК
15
[,] – СД 16, – БОК 17 сунце – БОК 18 зем љи – БОК 19 Моста – БОК 20 утом – БОК 21 [,]
– СД 22 [,] – СД.
1

Свадба – СД, стр. 292; БОК, стр. 64.

НАЗАД

1
[,] – СД 2 [,] – СД 3 [,] – СД 4 [,] – СД 5 дес ет – БОК 6 претс тав ља – БОК 7 [,] –
СД 8 [,] – СД 9 тад а – БОК 10 однек уд а – БОК 11 из – БОК 12 их – БОК 13 [,] – СД 14
[,] – СД 15 [,] – СД 16 [,] – СД 17 [,] – СД 18 [,] – СД 19 [,] – СД 20 Вод еног а – БОК 21
[,] – СД 22 [,] – СД 23 [,] – СД 24 [,] – СД 25 ма да – БОК 26 пош то по то – БОК 27 [,]
– СД 28 [,] – СД 29 [,] – СД 30 [,] – СД 31 Вод ен ог а – БОК 32 [,] – СД 33 [,] – СД
34
Усп ут – БОК.

НАЗАД

Зима на виру Воденог Цвета – СД, стр. 299; БОК, стр. 74.
1

НАЗАД

НАЗАД

[,] – СД 2 [,] – СД.

МЕДВЕДОВА ЖЕНИДБА
у поглавље Медведова женидба СД нису сврстане све приче из збирке МЖ. недостају:
„лутка, пајац и мачак“, „МацанБрацан“, „Жапци хармоникаши“, „птице на радију“,
„Црвена крестица и Зелени Репић“, „Грличина тужбалица“, „Бајка о лабуду“, „прстен на
морском дну“, „уклета птица“, „Сврака крадљивица“, „Медведова женидба“ и „узбу
на у реци“.
Да кле, недоста је 12 при ча, али се ве ћина нашла у дру гим поглављима СД. Тако су у
Распеваним причама: „МацанБрацан“, „Жапци хармоникаши“, „птице на радију“,
„Црвена крестица и Зелени Репић“, „уклета птица“ и „Медведова женидба“; а у Ако је
веровати мојој баки: „Грличина тужбалица“, „Бајка о лабуду“, „прстен на морском
дну“ и „узбуна у реци“. у СД нису сврстане приче: „лутка, пајац и мачак“ и „Сврака
крадљивица“.

НАЗАД

Прича о Раку Кројачу – СД, стр. 303; МЗ, стр. 14.

код њега – ПзаД 2 [ми] – СД 3 – иједна – МЖ; ПзаД 4 – МЖ; ПзаД 5 – МЖ; ПзаД 6
саш и – МЖ; ПзаД 7 кол икогод – ПзаД 8 [,] – СД 9 [,] – СД 10 сребром – ПзаД 11 су
рибице – ПзаД 12 покос иле – МЖ 13 код – ПзаД 14 вече – МЖ; ПзаД 15 код Рак а
Кројача – ПзаД 16 одваљан – ПзаД 17 [,] – СД 18 [,] – СД 19 видећ и – МЖ; ПзаД 20 [,]
– СД 21 дот рче – ПзаД 22 , – ПзаД 23 обазру – МЖ; ПзаД 24 збиља – МЖ; ПзаД 25 [,]
– СД 26 [са] – СД 27 ник ад – ПзаД 28 овог – ПзаД 29 [би] – СД 30 a – ПзаД 31 прво –
ПзаД 32 , – МЖ; ПзаД.
Прич а је поређен а с варијант ом објав љеном у ПзаД [год. IV, 15. 6. 1933, бр. 23,
стр. 695].
1
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Како су пужу украли кућу – СД, стр. 306; МЖ, стр. 17.

1
прекоп ута – ЗП 2 , – МЖ 3 на сред – МЖ; ЗП 4 куцк ај у – МЖ; ЗП 5 [,] – СД 6 [,] –
СД 7, – МЖ 8 отс коч ило – 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 кућ иц у – МЖ;
ЗП 19 [су] – СД.
Прича је објав љена у деч ијем лис ту ЗП [1960, бр. 7, стр. 2–3]. С њом је и поређена.

НАЗАД

Чежња за завичајем – СД, стр. 309; МЖ, стр. 41.

, – МЖ; ПзаД 2 потамн ило – МЖ; ПзаД 3 прис тадоше – ПзаД 4 пој урише – ПзаД 5
ујут ру – МЖ; ПзаД 6 где – ПзаД 7 и – ПзаД 8 непознате – ПзаД 9 глад – ПзаД 10 У том
– МЖ; ПзаД 11 прис пеше – ПзаД 12 зак ач ише се – ПзаД 13 У том – МЖ; ПзаД 14 [од]
– МЖ; ПзаД 15 изиђе – МЖ; ПзаД 16 [и] – СД; МЖ 17 птич ић и – МЖ; ПзаД 18 за
спаше – ПзаД 19 примет ише – ПзаД 20 или шева – ПзаД 21 Догод – ПзаД 22 – Нећете
ваљд а целог живота остат и у гнезду и на трави. Треба да се почнете учит и летењу.
– ПзаД 23 прелетале – ПзаД 24 у вис – ПзаД 25 пред – ПзаД 26 тако дуго – МЖ; ПзаД
27
на проз ор – МЖ; ПзаД; за птиц е – МЖ; ПзаД 28 на једн ом – ПзаД 29 црв ен
– ПзаД 30 [,] – МЖ; ПзаД 31 запеваше – ПзаД 32 остадоше – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год. III; 21. 7. 1932, бр. 29, стр.
307].
1

НАЗАД

Птице на тргу – СД, стр. 313; МЖ, стр. 60.

[,] – СД 2 се наћ и – ПзаД 3 тис као – ПзаД 4 , – МЖ; ПзаД 5 мил ог – ПзаД 6 и
– ПзаД 7 [,] – СД; ПзаД 8 [,] – СД 9 [га] – СД 10 птиц у – ПзаД 11 брзо су се – ПзаД l2
[,] – СД; ПзаД 13 [,] – СД; ПзаД 14 [,] СД; – ПзаД 15 да су ме изнел и – ПзаД 16 Она
– МЖ; ПзаД 17 опазио – ПзаД 18 Довиђења – МЖ; ПзаД I9 [,] – СД 20 опазил и – ПзаД
21
[,] – СД 22 давал и – МЖ; ПзаД 23 добро – ПзаД 24 [сад] – СД 25 бран ио – ПзаД 26
[сем њих] – СД 27 [,] – СД 28 је било – СД 29 усто – МЖ; ПзаД 30 [пре] – СД.
Прича је објав љена у ПзаД [год. XIV, 12. 11. 1952, стр. 9].
1

НАЗАД

Догађај у Зоолошком врту – СД, стр. 318; МЖ, стр. 60.

свом – ПзаД 2 примет и мајм ун – ПзаД 3 у – ПзаД 4 У том – ПзаД 5 – рече мајм ун.
– ПзаД 6 био још – ПзаД 7 кафез у – ПзаД 8 сеос ки – ПзаД 9 јурио – МЖ; ПзаД 10
Усп ут – МЖ; ПзаД 11 своме – ПзаД 12 се – МЖ; ПзаД 13 дању – ПзаД 14 ноћу – ПзаД
15
Није било лудо да прича – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год. IV, 30. 11. 1933, бр. 47,
стр. 792].
1

НАЗАД

Заборављени пси – СД, стр. 321, МЖ, стр. 76.

[су] – СД 2 видеше – ПзаД 3 [су] – СД 4 стрем ише – ПзаД 5 побегоше – ПзаД 6 остаде
– ПзаД 7 [са] – СД 8 подалеко – ПзаД 9 дват рип ут – МЖ; ПзаД 10 вод и – ПзаД 11 изи
ђе – ПзаД 12 до – ПзаД 13 [,] – СД 14 [,] – СД 15 [–] – СД 16 тамно–жута – МЖ 17 [,] – СД
18
[,] – СД 19 [,] – СД 20 пуно – МЖ; ПзаД 21 младоу мн ице – ПзаД 22 са – ПзаД 23 У том
– МЖ; ПзаД 24 нек уд – МЖ; негде – ПзаД 25 негде – ПзаД 26 нигде – ПзаД 27 [,] – СД
28
[,] – СД 29 стојал а – ПзаД 30 [,] – СД 31 Усп ут – МЖ; ПзаД 32, – МЖ; ПзаД 33 [,] – СД
34
згладнел а – ПзаД 35 [,] – СД 36 [,] – СД 37 Беше – ПзаД 38 коврж љаве – ПзаД 39 бех у
– ПзаД 40 пог убил и – ПзаД 41 [,] – СД 42 [,] – СД 43 не знађах у – ПзаД 44 коврж љаве
– ПзаД 45 желео – ПзаД 46 [су] – СД 47 , – ПзаД 48 [,] – СД 49 [бар] – СД 50 бар – ПзаД 51
свак и – ПзаД 52 Лутал а – ПзаД 53 [,] – СД 54 ком – ПзаД 55 опет – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год. III, 12. 5. 1932, бр. 18, стр.
297–298].
1

НАЗАД

Медвед и пчеле – СД, стр. 325; МЖ, стр. 76.
1
6

[им] – СД 2 весеља – ПзаД 3 учин ише – ПзаД 4 Успаваше – ПзаД 5 крен уше – ПзаД
подубок у – ПзаД 7 ње – МЖ; ПзаД 8 са – ПзаД 9 осиг урал и – ПзаД 10 пуно – МЖ;
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ПзаД 11 неш то – ПзаД 12 прис пе – ПзаД 13 стадоше – ПзаД l4 склон ише – ПзаД 15
стадоше – ПзаД l6 у правц у шуме – ПзаД 17 Усп ут – ПзаД 18 свакога – ПзаД 19 У том
– ПзаД 20 мед ведова – ПзаД 21 Мед нам је – ПзаД 22 је – ПзаД 23 Мед нам – ПзаД 24
При том – МЖ; ПзаД 25 мало по мало – МЖ; ПзаД 26 мед вед ицом – МЖ; ПзаД 27
бан у – ПзаД 28 однет и – ПзаД 29 све – ПзаД 30 замол ише – ПзаД 31 обећаше – ПзаД
32
рас тадоше – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објављеном у ПзаД [год. IV, 16. 2. 1933, бр. 6, стр. 607].
НАЗАД

Медвед Жућко у циркусу – СД, стр. 329; МЖ, стр. 81.

[а] – СД 2 привезивао – ПзаД 3 и – ПзаД 4 је – МЖ; ПзаД 5 дват ри – МЖ 6 скакању –
ПзаД 7 ма да – ПзаД 8 Једног – ПзаД 9 дват ри – МЖ 10 отиште – МЖ; ПзаД 11 пра
шњивим – ПзаД 12 се – МЖ; ПзаД 13 од – ПзаД 14 прот урал и – ПзаД 15 зач киљил и –
ПзаД 16 забрбљалн ПзаД 17 да се не покаже сељак. – ПзаД 18 У том – ПзаД 19 Ево
– МЖ; ПзаД 20 им – ПзаД 21 изађу – ПзаД 22 страшан – ПзаД 23 збиља – МЖ; збиља
бил и – ПзаД 24 бонбоне – ПзаД 25 лила – ПзаД 26 цирк уском – ПзаД 27 више – ПзаД.
Прич а је поређен а с варијант ом објав љеном у ПзаД [год. II, 24. 9. 1931, бр. 39,
стр. 155].
1

НАЗАД

НАЗАД

ЂАЧКО СРЦ Е
Ништа без жртава – СД, стр. 335; ЂС, стр. 40.

ико – ПзаД 2 Једнога – ПзаД 3 скуп љено – ПзаД 4 другови – ПзаД 5 Зас ад а – ПзаД
прилож и – ПзаД 7 будућем – ПзаД; ЂС 8 [она] – ПзаД; ЂС 9 су – ПзаД 10 корак а
– ПзаД; ЂС 11 лет ви – ПзаД 12 исувише – ПзаД 13 се – ПзаД 14 [се] – СД; ЂС.
Због разл ич итог прелома пес ма на 337. стр. СД и 42. стр. ЂС има стих мање него у
ПзаД. Нема садрж инс ких разл ик а.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год. XI, 23. 2. 1939, бр. 11041,
стр. 30].
1
6

НАЗАД

Зашто кукуруз зри – СД, стр. 340; ЂС, стр. 81.

там о се не мож е од киш е да – ПзаД 2 [,] – СД 3 [,] – СД 4 се све – ПзаД 5 њим е
– ПзаД 6 да – ПзаД 7 a – ПзаД 8 при том – ЂС 9 озебло – ЂС 10 [,] – СД; ЂС 11 кук у
руз стао – ПзаД.
Стихови са 340. стр. СД садрж инс ки су исти као у ЂС и у ПзаД, али их је због дру
гач ијег прелома мање [СД; ЂС – 8; ПзаД – 12].
Пес ма на крају 341. стр. СД и 83. стр. ЂС има, због разл ич итог прелома само 4 сти
ха, док их је у ПзаД – 8. Садрж ајно се не разл ик уј у.
Пес ма на почетк у 342. стр. СД и 83. стр. ЂС има 4 стих а, док их је у ПзаД – 8. Нема
садрж ајн их разл ик а.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД (год. IX, 23. 9. 1937, бр. 10535,
стр. 148.
1

НАЗАД

ПАТУЉКОВА ТАЈНА
од 19 при ча обухва ћених насловом збирке Патуљкова тајна са мо су че ти ри сврста 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
налази у поглављу Писма из шуме. нема прича: „патуљак кукурузовић“, „Мали баук“,
„орашчи ћипалчи ћи“, „Мрак у школи“, „Цр на Ба ка“, „ле по је би ти де те“, „Ма ли сто
лар“, „на вр шидби“, „Бај ка о трешњи“, „Бај ка о ди вљој кру шки“, „па туљ ко ва тај на“,
„Сунчев Брат“, „Ратоборни цар“, „прича о размаженој царици“ и „Цар играчака“.
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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
налазе: „патуљак ку курузовић“, „орашчићипалчићи“, „Мрак у школи“ и „Сунчев
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
баук“, „Бајка о дивљој крушки“, „Ратоборни цар“, „прича о размаженој царици“ и „Цар
играчака“.
НАЗАД

У сусрет пролећу – СД, стр. 347; ПТ, стр. 5.

Усус рет – ПзаД 2 много – ПзаД 3, – ПТ 4, – ПТ 5 [,] – СД 6 [,] – СД 7 [ми] – СД 8 [,]
– СД 9 [,] – СД 10 увук ле – ПТ; зав ук ле – ПзаД 11 , – ПзаД 12 усус рет – ПТ; ПзаД 13 ,
– ПТ 14 , – ПТ 14 , – ПТ 15 , – ПзаД 16 усус рет – ПзаД 17 усп ут – ПТ 18 усус рет – ПТ 19
носило – ПзаД 20 [,] – СД 21 [,] – СД 22 упознаду – ПзаД 23 – ПТ 24 пакосница 25 , – ПзаД
26
отс ад – ПТ; ПзаД 27 , – ПзаД 28 а оно травк у – ПзаД 29 a – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом под нас ловом „Усус рет пролећу“, објав љеном у
ПзаД [год. XXIV, 10. 5. 1962, бр. 17452, стр. 498].
1

НАЗАД

Три јагоде – СД, стр. 351; ПТ, стр. 12.

1
са – ПзаД 2 усп ут – ПТ; ПзаД 3 она – ПзаД 4 сунцобранч ић а – ПзаД 5 У том – ПТ;
ПзаД 6 зау с тав иш е – ПзаД 7 спрем ал е – ПзаД 8 баш тенс ке – ПТ; ПзаД 9 углед а
– ПзаД.
Прич а је пор еђ ен а с вариј ант ом обј ав љеном у ПзаД [год. II, 18. 6. 1931, бр. 25,
стр. 97–98].

НАЗАД

Три патуљка – СД, стр. 354; ПТ, стр. 25.

мал а – МН 2 [правили свирал ице од врбова прућа, плел и котарице,] – СД 3 пау ц и
– МН 4 [,] – СД 5 [,] – СД 6 [,] – СД 7 – ПТ; МН 8 [,] – СД 9 питај ућ и се – МН 10 би то
могло бит и – МН 11 дечац и правил и – МН 12 [,] – СД 13 грма – МН 14 деца – МН 15
дечј у – МН 16 , – ПТ; МН 17 [,] – СД 18 јут ро – МН 19, – ПТ 20 [,] – СД 21 Риђ ок ос и
– МН 22 , – ПТ 23 Риђокос и – МН 24 Риђокос и – МН.
Ова прича је објав љена у МН [год. V, 15. IX 1960, бр. 216, стр. 5]. Недос ледно је
пребачена у јек авс ки дијалек ат.
1

НАЗАД

Месечева шала – СД, стр. 357; ПТ, стр. 67.

: – ПзаД 2 нак риво – ПТ; ПзаД 3 носове – ПзаД 4 . – ПзаД 5 Сунце – ПзаД 6 [,] – СД
[,] – СД 8 с – ПТ; ПзаД 9 млад и – ПзаД 10 , – ПзаД 11 [као] – СД 12 [,] –СД 13 где спа
ва – ПзаД 14 зеч ијег – ПзаД 15 [,] – СД 16 [,] – СД 17 усп ут – ПТ; ПзаД 18 материне
мазе, – ПзаД19 зас пал и – ПзаД 20 усп ут – ПТ; ПзаД 21 узбуна – ПзаД 22 [,] – СД 23 [,]
– СД 24 на – ПзаД 25 пуш чица – ПзаД 26 скута – ПзаД 27 Тад а је – ПзаД 28 било – ПТ;
ПзаД 29 [он] – СД 30 му – ПзаД 31 Нек’ нас чува Бог!“ – ПзаД 32 [,] – СД33 на – ПзаД 34 ,
– ПТ; ПзаД 35 ово – ПзаД 36 [са] – СД 37 [,] – СД 38 јурн уо – ПзаД 39 већ – ПзаД.
Прича је поређена с варијантом објав љеном у ПзаД [год. VII, 27. 6. 1935, бр. 26,
стр. 1086].
1
7

III. ПРОЗА ЗА ДЕЦ У ОБЈАВЉЕН А
У ДНЕВНИМ ЛИСТОВИМ А И ПЕРИОД ИЧНИМ
ПУБЛИК АЦИЈАМ А (1927–1971)
НАЗАД

Три врапца – ГПЦК, год. VII I, 1928, бр. 3, стр. 15.

НАЗАД

Ђаци – ПОЛИ, год. ХХVI, 11. април 1929, бр. 7524, стр. 12.

НАЗАД

Мишко – ГПЦК, год. IХ, бр. 3, новембар 1929, стр. 7; бр. 4, децембар 1929, стр. 10–11.
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НАЗАД

Школска слава – ПОЛИ, год. ХХVII, 11. мај 1930, стр. 15.

НАЗАД

Ветар из школског врта – ГПЦК, год. ХI, 1931, бр. 3, стр. 3.

НАЗАД

Сребрна јелка – ГПЦК, год. ХI, 1932, бр. 5, стр. 1–2.

НАЗАД

Љуба, врапци и месец – ПзаД, год. III, 28. јан уар 1932, бр. 4, стр. 228.

НАЗАД

Бакине звездане приче – ПзаД, год. III, 18. фебруар 1932, бр. 7, стр. 239.

НАЗАД

Како ласта проводи зиму – ПзаД, год. III, 24. март 1932, бр. 12, стр. 269.

НАЗАД

Жути патуљци – ГПЦК, год. ХI, март 1932, бр. 7, стр. 1–2.

НАЗАД

Пис ма у чоколади – ПзаД, год. III, 7. април 1932, бр. 13, стр. 277.

НАЗАД

Девојчица у луткиној хаљини – ПзаД, год. III, 28. април 1932, бр. 16, стр. 289.

НАЗАД

Чудотворно ускршње јаје – ПзаД, год. III, 5. мај 1932, бр. 17, стр. 293.

НАЗАД

Цвеће у сватовима – ПзаД, год. III, 19. мај 1932, бр. 19, стр. 300.

НАЗАД

Страшна прича – ПзаД, год. III, 26. мај 1932, бр. 20, стр. 305.

НАЗАД

Дете у торби – ПзаД, год. III, 2. јун 1932, бр. 21, стр. 309.

НАЗАД

Како се поправљају двојке – ПзаД, год. III, 9. јун 1932, бр. 22, стр. 313.

НАЗАД

Дивовска ципела – ПзаД, год. III, 23. јун 1932, бр. 25, стр. 321.

НАЗАД

Лија гатара – ПзаД, год. III, 30. јун 1932, бр. 26, стр. 325.

НАЗАД

Несташни зец Белореп – ПзаД, год. III, 7. јул 1932, бр. 27, стр. 327–328.

НАЗАД

Свилена бомбона – ПзаД, год. III, 4. авг уст 1932, бр. 31, стр. 315.

НАЗАД

Позориште папагаја – ПзаД, год. III, 11. авг уст 1932, бр. 32, стр. 319.

НАЗАД

Мађионичар у селу – ПзаД, год. III, 25. авг уст 1932, бр. 34, стр. 327.

НАЗАД

Има разне деце на свету – ПзаД, год. III, 1. септембар1932, бр. 35, стр. 331.

НАЗАД

Мала путница – ПзаД, , год. III, 8. септембар 1932, бр. 36, стр. 334–335.

НАЗАД

На луткином рођендану – ПзаД, год. III, 15. септембар 1932. бр. 37, стр. 337–338.

НАЗАД

Луткина селидба – ПзаД, год. III, 3. новембар 1932, бр. 44, стр. 367.

НАЗАД

Тужна прича – ПзаД, год. III, 10. новембар 1932, бр. 45, стр. 371.

НАЗАД

Птице на суду – ПзаД, год. III, 24. новембар 1932, бр. 47, стр. 379.

НАЗАД

Зеленкова верност – ПзаД, год. III, 1. децембар 1932, бр. 48, стр. 383.

НАЗАД

Цица уметница – ПзаД, год. III, 15. децембар1932, бр. 50.

НАЗАД

Шта лутке сањају – ПзаД, год. III, 22. децембар 1932, бр. 51, стр. 395.

НАЗАД

Вредни ђаци – ПзаД, год. IV, 19. јан уар 1933, бр. 2, стр. 501.

НАЗАД

Голуб пис моноша – ПзаД, год. IV, 26. јан уар 1933, бр. 3, стр. 501.

НАЗАД

Станкове санке – ПзаД, год. IV, 2. фебруар 1933, бр. 4, стр. 510.
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НАЗАД

Како они живе – ПОЛИ, год. XXX, 19. фебруар 1933, бр. 8899, стр. 17.

НАЗАД

Лолиних седам прича –ПзаД, год. IV, 16. март 1933, бр. 10, стр. 623.

НАЗАД

Златно, бисерно и сребрно јаје – ПзаД, год. IV, 20. април 1933, бр. 15, стр. 643.

НАЗАД

Виле и деца – ПзаД, год. IV, 27. април 1933, бр. 16, стр. 646.

НАЗАД

Хајка на пилиће – ПзаД, год. IV, 4. мај 1933, бр. 18, стр. 671–672.

НАЗАД

Куца учи да лаје – ПзаД, год. IV, 12. мај 1933, бр. 18, стр. 675.

НАЗАД

У врту људоједа – ПзаД, год. IV, 6. јул 1933, бр. 26, стр. 705.

НАЗАД

Играчке се веселе – ПзаД, год. IV, 27. јул 1933, бр. 29, стр. 720.

НАЗАД

Две хиљаде белуткових година – ПзаД, год. IV, 3. авг уст 1933, бр. 30, стр. 723.

НАЗАД

Три другарице – ПзаД, год. IV, 17. авг уст 1933, бр. 32, стр. 731–732.

НАЗАД

Скупе јагоде –ПзаД, год. IV, 7. септембар 1933, бр. 35, стр. 743–744.

НАЗАД

Јастреб, светски путник – ПзаД, год. IV, 21. септембар 1933, бр. 37, стр. 749–750.

НАЗАД

Породица Восак – ПзаД, год. IV, 9. новембар 1933, бр. 44, стр. 779.

НАЗАД

Шумски дух – ПзаД, год. IV, 16. новембар 1933, бр. 45, стр. 784.

НАЗАД

Свети Никола и деда Снешко – ПзаД, год. IV, 21. децембар 1933, бр. 50, стр. 804.

НАЗАД

Вилина кћи – ПзаД, год. IV, 29. децембар 1933, бр. 51.

НАЗАД

Прича о свицима – ГПЦК, год. ХIII, 1933, бр. 3, стр. 6.

НАЗАД

Сат будилник на путу – ПзаД, год. VI, 15. фебруар 1934, бр. 6, стр. 835.

НАЗАД

Добри дух чувар – ПзаД, год. VI, 17. фебруар 1934, бр. 19, стр. 885–886.

НАЗАД

Грануло је пролеће – ПзаД, год. VI, 22. март 1934, бр. 11, стр. 855.

НАЗАД

Чича на испиту – ПзаД, год. VI, 29. март 1934, бр. 12, стр. 859.

НАЗАД

Врбица у рају – ПзаД, год. VI, 5. април 1934, бр. 13, стр. 863.

НАЗАД

Бог стада Волос – ПзаД, год. VI, 12. април 1934, бр. 14, стр. 867–868.

НАЗАД

Чобанче и лабуд – ПзаД, год. VI, 19. април 1934, бр. 15, стр. 869–870.

НАЗАД

Прича о мачку Кмету – ПзаД, год. VI, 18. мај 1934, бр. 20, стр. 891.

НАЗАД

Градови под зем љом – ПзаД, год. VI, 28. јун 1934, бр. 25, стр. 891.

НАЗАД

Врт Добре Виле – ПзаД, год. VI, 5. јул 1934, бр. 26, стр. 895.

НАЗАД

На тргу у шуми – ПОЛИ, год. ХХХI, 29. авг уст 1934, бр. 9409, стр. 24.

НАЗАД

Породица Кре-Кре – ПзаД, год. VI, 2. авг уст 1934, бр. 30, стр. 911.

НАЗАД

Анђео и ђаво – ПзаД, год. VI, 30. авг уст 1934, бр. 34, стр. 927.

НАЗАД

Бог опомиње људе – ПзаД, год. VI, 6. септембар 1934, бр. 35, стр. 930–931.

Варијанта ове приче под нас ловом „Пчел ица, звана Вос кова“ објав љена је у ГПЦК,
бр. 4, 1933, стр. 13.
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НАЗАД

Унука трговца лутака – ПзаД, год. VI, 20. септембар 1934, бр. 37, стр. 939.

НАЗАД

Устанак зечева – ПзаД, год. VI, 4. октобар 1934, бр. 39, стр. 948.

НАЗАД

Кукурузне кокице –ПзаД, год. VI, 25. октобар 1934, бр. 40, стр. 950.

НАЗАД

Душицине марамице – ПзаД, год. VI, 25. новембар 1934, бр. 43, стр. 963.

НАЗАД

Зоран и кишобран – ПзаД, год. VI, 29. новембар 1934, бр. 54, стр. 969.

НАЗАД

Медвед бежи од Циганина – ПзаД, год. VI, 13. децембар 1934, бр. 56, стр. 978.

НАЗАД

Успомене старог вагона – ПзаД, год. VII, 3. јан уар 1935, бр.1, стр. 991–992.

НАЗАД

Весела грудва снега – ПзаД, год. VII, 17. јан уар 1935, бр. 3, стр. 999.

НАЗАД

Месечева шетња – ПзаД, год. VII, 21. фебруар 1935, бр. 8, стр. 1019.

НАЗАД

Лековити грумен леда – ПзаД, год. VII, 7. март 1935, бр. 10, стр. 1022–1023.

НАЗАД

Мост краљице кише – ПзаД, год. VII, 4. април 1935, бр. 14, стр. 1037.

НАЗАД

Анђео милосрђа – ПзаД, год. VII, 25. април 1935, бр. 17, стр. 1049.

НАЗАД

Ивин страшни сан – ПзаД, год. VII, 20. јун 1935, бр. 25, стр. 1081.

НАЗАД

Дедина прича – ПзаД, год. VII, 19. септембар 1935, бр. 38, стр. 1135.

НАЗАД

Дванаест загонетки – ПзаД, год. VII, 28. новембар 1935, бр. 48, стр. 1171–1172.

НАЗАД

Жућин сусрет са хромим зеком – ПзаД, год. IХ, 14. јан уар 1937, бр 1, стр. 4.

НАЗАД

Деца код птица – ПзаД, год. IХ, 17. јун 1937, бр. 23, стр. 89–90.

НАЗАД

Птичија школа – ПзаД, год. IХ, 25. новембар 1937, бр. 46, стр. 192–193.

НАЗАД

Милосрдна зима – ПзаД, год. ХII, 25. јан уар 1940, бр. 4, стр. 16.

НАЗАД

Зимска прича – ПзаД, год. ХII, 1. фебруар 1940, бр. 5, стр. 20.

НАЗАД

Први батин зуб – ПОЛИ, год. ХХХVII, 26. септембар 1940, бр. 11610.

НАЗАД

Шумска дадиља – ПзаД, год. ХII, 19. децембар 1940, бр. 50, стр. 204.

НАЗАД

Дете на тераси – ПТ, 1951, бр. 8, стр. 2–3.

НАЗАД

Пчелама краду мед – ПТ, 1952, бр. 2, стр. 2–4.

НАЗАД

Повратак малих планинара – ПТ, 1952, бр. 3, стр. 2–4.

НАЗАД

Оловни војник – Б, год. ХVIII, 1–2. јан уар 1953, бр. 1.

НАЗАД

Необичан часовник, Б, год. ХVIII, 1–2. јан уар 1953, бр. 1.

НАЗАД

Деца граде зверињак – Б, год. ХIХ, 26. авг уст 1954, бр. 205.

НАЗАД

Када мачка оде миши коло воде – Б, год. ХIХ, 7. октобар 1954, бр. 242.

НАЗАД

Новогодишња бајка – П, год. Х, 1954, бр. 14, стр. 3.

НАЗАД

Медвед Горштак – ПТ, год. ХVI, 1959, бр. 461, стр. 23.

НАЗАД

Маца са звонцетом – О, год. ХVII, 14. децембар 1960, бр. 4512.
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НАЗАД

НАЗАД

Деца у ожалошћеном граду – Глас САНУ, књ. 251. Одељ ењ е литерат уре и језик а, н. с.
књ. 6, стр. 65–70. (Прик аз ано на Х скуп у Одељењ а литерат уре и језик а, 15. децем
бар 1961.)
Дет лић, Ђетић, Пет лић, Сврдлић – ПзаД, год. ХХIV, 28. јун 1962, бр. 504.

ПРАД ЕВОЈЧИЦ А
Роман се штампа према првом изд ању: Прадевојчица, „Весел ин Мас леша“, Сарајево,
1970, стр. 192 (Библио тек а Пинг вин).

IV. ДОД АТАК
НАЗАД

ШЕВА НЕБЕСНИЦ А
Шева небесница је постх умно објав љено дело Дес анке Макс имовић (Задужбина Илије
М. Кол арца, Беог рад, 1998). С обзиром на то да, из објект ивн их разлога, за пот ребе
овог изд ања нис мо бил и у мог ућнос ти да конс улт ујемо рукоп ис, који се нал ази у вла
сниш тву гос под ина Војис лава Мил ановића, овде донос имо преш тампано изд ање Шеве
небеснице у ред акц ији Слобод ана Рак ит ића. Уз изд ање прил ажемо поговор и напомен у
гос под ина Рак ит ића, који објаш њавај у нас танак и природу овог спис а.

Чаробна зем ља поезије
Пре десет год ина у изд ању Српс ке књижевне задруге, објав љена је књига Дес анке
Макс имовић Пес ме о птицама. По жељи саме пес ник иње брин уо сам o тој књизи, за
кој у сам нап ис ао и поговор и учес твовао у њеном приређивању. Поу здано знам да је
пес ник иња веома волел а ту свој у књиг у и сећам се како се и сама веома изненад ил а
кад а сам јој предоч ио кол ико је пес ама o птицама нап ис ал а и да ће то бит и још једна
изванредна пес ничк а збирк а.
У тој књизи нал ази се пес ма „Шева“, која је нек а врс та пес ничког синопс ис а за
бајк у Шева небесница. Та пес ма је пое тс ко језгро или „пилот“ пес ма будуће бајке.
Нем уш ти, али чаробн и свет Шеве небеснице по свем у је јед ан бољи свет од овог на
шег, и то би, чин и ми се, могла да буде једна од основн их порук а ове тес таментарне и
чудес не књиге Дес анке Макс имовић. Ево те пес ме:
Увис узл еће шева
изнад пољана, кућа,
и пева
колико има плућа.
Губи се у неба понор,
у небеса девета.
Пос лах поздрав по њој
онима из другог света.
Ако од висине не полуди,
ако угледа бога,
да ли ћe се сетити кoга
од нас на зем љи људи?
(„Шева“)
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„Ја вол им да сањам, а то се може нек аж њено у књижевнос ти за дец у“, изјавил а је
својевремено Дес анк а Макс имовић. „Вол им да се шал им, а то је пријатно дец и. Она
воле да се смеј у или да плач у, сред ина их не прив лач и. Вол им да неог ран ичено веру
јем у правду, у равнотеж у у свет у, а то је дозвољено у књижевнос ти за дец у“. У ова
квом однос у оглед а се лепота и креат ивност књижевног стварал аш тва за дец у, јер
Дес анк а Макс имовић не вид и гран иц у између деце и одрас лих: „у одрас лима нал а
зим зап ретан у душ у детета, а у душ и деце зач уђуј уће зрелу душ у људ и“.
Отуд а бајке предс тав љај у и најобимн ији део прозног стварал аш тва Дес анке
Макс имовић за дец у. У самом сред иш ту нал ази се Бајка о Кратковечној, јед ан од
нају збуд љивијих прозних текс това. У добром делу њен их бајк и преов лађује реа л
ност над фантас тиком, у другој скуп ин и су бајке у којима фантас тик а има знатн у
преваг у над реа лнош ћу и, најзад, у трећој груп и фантас тик а и реа лност су у изве
сној равнотеж и. У појед ин им бајк ама фантас тик а је „увучена“ у реа лн и свет, док је у
друг им „реа лн и“ свет увучен у фантас тик у. Посебно мес то у оквиру Дес анк иног
бајкол иког света има Шева небесница која објед ињује најбоља својс тва њеног лир
ског казивања и лирс ку сликовитост ненадмаш не сугес тивнос ти. Јер, дете свет вид и
у сликама, све се у деч ијој визији и уобразиљи догађа у сликама. У песништву уопште,
не само у поезији за дец у, слик а је једно од најмоћн ијих пес ничк их средс тава. Сваког
свог птичјег јунак а, у Шеви небесници, Дес анк а Макс имовић је град ил а мајс торс ком
кич ицом. На крај у животног пута остварило јој се да иск аже сав свој слик арс ки дар,
управо оно што је желел а у младос ти: да буле слик ар.
Поводом Шеве небеснице, говорећ и шире о својој поезији, Десанка Максимовић је
рек ла: „Ја пишем и ово и оно и на први поглед не вид и се, али ко зна да разг рне и вид и,
зна да пишем само о љубави“. Заиста, најлепше стран ице у Шеви небесници посвећене
су љубави. Песник иња је у дет ињству наш ла ону неп рол азну нит, која се не кида. Ако
бисмо у њеном књижевном делу траж ил и ону супстанц ијалн у идеју која га читавог
прож има, у свим његовим рукавц има, онда би то бил а идеја о вечном дет ињству.
У књизи Пес ме о птицама, која је комп лементарна Шеви небесници, наход и се пе
сма „Ја птице разу мем“, која прог рамски изражава однос песник иње према, њој тол ико
драгом и блиском, птичјем свет у. Песма је намењена одрас лима, али је подједнако,
или мож да још боље, мог у разу мет и деца. Онако како она разу ме радост и туг у птица,
нем ушти говор птица, тако исто и птице пои мају њенe радости и туге, њен у љубав.
Hа сав глас сам у помоћ звал а,
одазвал е су се само птице
и појурил е ми с грана и облака.
Можда су мис лил е да сам гугутка
прол ећем растужена,
можда им је мој крик личио
на писак ласте,
на узбуну зеба,
можда су мис лил е да сам певачица
у јастребовој канџи.
(„Одазвале су се само птице“)
Књига Шева небесница је, како нам сведоче казивања саме пес ник иње, пис ана за
свакога, и за одрас ле, и за учене и за самоу ке, и за интелект уа лце и за сељаке. Она је
и модерна и клас ична, јас на и тајновита, лирс ки отворена и алегоријс ка, ведра и
сетна истовремено.
Пот ребно је имат и посебан стварал ачк и сензибил итет и узвишен у љубав прем а
свет у, да би се обл иков ал а лирик а так вог над ахн ућ а и чуд ес не сликов ит ос ти, ка
кву је Дес анк а Макс имовић остварил а у Шеви небесници. Још једном нам је вел ик а
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пес ник иња на свом златном небес ком разбој у сатк ал а лирс ку ткан ин у од најтана
нијих нит и и отк рил а нам свет невиђене лепоте. То што се, пак, не може тачно одре
дит и да ли је Шева небесница књига за дец у или књига за одрас ле, а све ми се чин и да
је и за једне и за друге, вид им као посебан квал итет, карактерис тичан само за вел ике
ствараоце. У прози так вих остварења има, али не превише, и помен уо бих само нек а:
Мали принц Антоа на Сент Егзиперија, Ловац у житу Сел инџера, Бајке Оскара Вајлда,
Вини Пу А. А. Милна, Приче из давнина Иване Брл ић Маж уран ић, Мале бајке Стевана
Раи чковића, док је так вих остварења у поезији још мање.
Јед ан цик лус у књизи пес ама Небески разбој Дес анке Макс имовић има нас лов
„Волшебна зем ља“. Очигледно да је реч о волшебној зем љи поезије, онако како је вид и
наша пес ник иња. Кад а говори о тој волшебној зем љи, том царс тву лепоте, пес ник и
ња исп ис ује пох валу поезији и бож анс кој моћ и пес ничке реч и и језик а уопш те. Оно
што је Дес анк а остварил а у пес ничк им збирк ама Пес ме о птицама и Небески разбој,
бриљантно је заврш ил а књигом Шева небесница.
Писци неретко имају судбин у својих књига или својих књижевних јунака. Пиш ући
Шеву небесницу, Десанка Максимовић је нап исал а књиг у о себи. Негде је то дос ловце
и рек ла, готово тестаментарно: „Како се књига завршава и ја ћу завршити“. Онако како
се завршава Шева небесница, тако је отиш ла и сама Десанка. Шева небесница је, поред
свих својих значења, и оглед о моћ и поезије, јер песник иња није могла отић и док то
симбол ичк и није описала у својој поетској бајци. Високо негде, иза облака, две судбине
слиле су се у једн у. Шева небесница као да нам је стигла са оне стране.
О Васк рс у 1998.

Слобод ан Рак ит ић

Напомена
Двоу м ио сам се око увод а за Шев у небесницу, управо онако како се двоу м ил а и сама
Дес анк а Макс имовић. Прво је зам ис лил а да на почетк у бајке буде неш то као „Савет
млад им читаоц има“, како иначе глас и једна тек започета белеш ка, из њене заос тав
штине која се нал ази код гос под ина Војис лава Мил ановића, али је од тога одус тал а.
У белеш ци стоји: „Да бис те уживал и у овој књизи, и боље је разу мел и, прво проч и
тајте уводне стран ице, где се даје птичји речн ик, где се тумач и шта значе птичји пију
ци, звиж дуц и, цврк ут и и остал и звуц и којима се гласе птице, проч итајте тумачења
птичјих гласова која је дао познавал ац птич ијег говора. Тај нау чн ик, познавал ац
птица, дао је речн ик птичјих реч и, прот умач ио шта значе нек и цврк ут и, звиж дуц и,
пиј уц и и остало чиме се птице гласе. Ту је и дуг спис ак птичјих реч и.“
Белеш ка се овде прек ид а.
Рукоп ис на верзија текс та, који сам нас ловио са „Пос вета“, имао је нас лов „Увод“,
али већ у првој речен иц и пес ник иња је изразил а недоу м иц у у сврс исходност било
как вог увод а у Шев у небесницу, а и сам нас лов „Увод“ кас није је, у прек уцаној вари
јант и, изос тав љен. Како је реч о аутент ичном и уз то драгоценом текс ту Дес анке
Макс имовић, са извес ним пое т ичк им својс твима, одлуч ио сам да га ставим, ипак,
на сам почетак Шеве небеснице и то под нас ловом „Пос вета“, јер је сама пес ник иња у
њем у нап ис ал а да свој у пос ледњу бајк у пос већује свима онима који нис у дож ивел и
оно што је дож ивел а она у младос ти и који не знај у да так ав птичји свет, как ав је она
имал а у свом дет ињем окружењу, уопш те пос тоји. Поглав ља „Особине нек их птица“
и „Речн ик главн их реч и пољс ких, шумс ких и језерс ких птица“ изд војен и су посебно
пош то се рад и о текс товима који су упутс тва или дид ас кал ије за бајк у виђен у као
метафизичк а драма. У коначној верзији та два поглавља се и нал азе на крају бајке, а не
на његовом уводном мес ту, како је иначе пес ник иња, у почетк у, бил а зам ис лил а.
С. Р.
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Пес ме о птицама пес ник иња је објав љивал а од првих дана свога бав љења поезијом.
Већ у првој збирц и, Пес ме (1924), Дес анк а Макс имовић је објавил а пес му „Сел ице“.
У збирц и Зел ени витез (1930) изаш ла је „Пес ма голуба“, као и пес ме „Оборено гне
здо“, „Мрт ва птица“ и „Грл ица“. У збирц и Гозба на ливади (1932) срећемо пес ме
„Смрзнута птица“, „Гавран и“ и „Голубови“, а у збирц и Нове пес ме (1936) пес му „Ћук“.
„О птицама небес ким“ је пес ма пос већена свим крил ат им божјим створењима у
збирц и Траж им помил овање (1964). У Летопис у Пер унових потомака (1976), од „чи
стих птица“ пом иње се слав уј („Војс ковођа“), али је зато прис утан низ „неч ис тих
птица“ у симбол ичком коду народн их веровања (косови и јејине у пес ми „Рањен ик у
туђин и“, гавранови у пес ми „Повратак“). Каталог „неч ис тих птица“ дом ин ира и у
збирц и Ничија зем ља (1979).
У збирц и Пес ме о птицама (СКЗ, Беог рад, 1988) публиковане су у знатн ијем
број у пес ме Дес анке Макс имовић које су пос већене птицама. Овај избор пок аз ује
значај који је вел ик а српс ка пес ник иња у свом стварал аш тву пок лањал а птицама.
Шев у небесницу је сама ауторк а окарактерис ал а као бајк у. Ова је књига, међут им,
по своме алегоријс ком значењу ближ а бас ни као књижевној врс ти, док је по компо
зиц ион им одл ик ам а и зан им љивос ти приповед ањ а најс родн ија једном древном и
пом ало заборав љеном жанру усмене књижевнос ти, цик лус у прича о живот ињама.
Бош ко Сувајџ ић
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Садржај
I. ПРОЗА ЗА ДЕЦУ КОЈА НИЈ Е УШЛА
У VI КЊИГ У САБРАНИХ ДЕЛА
СРЦ Е ЛУТКЕ СПАВАЉКЕ
Срце лутке спаваљке � 9
Чудноват догађај у продавници играчака
лутка, пајац и мачка � 13
ЧикаМраз � 16
како су друговале сврака и патка � 18
Мачкови – мудраци � 20
очеви у шуми � 22
куца Вау у забавишту � 25
Милосрдна маца � 28
Божићбатини цртежи � 31
просјак у дечјем врту � 33
прича о просјаковим парицама � 35
Мали торбар � 38
Божић сиромахов � 40
Зебе плашљивице � 43
Доживљаји мрава несташка � 45

�

11

РАСПЕВАНЕ ПРИЧ Е
Хиљадугодишња трка � 49
прича о жиру и кестену � 52
петоро браће петлића � 55
Бајка о патуљковој смрти � 58
Зашто путници певају � 62
пробуђени млин � 65
пролећна киша � 68
први корак � 71
Разговор у мењачници � 75
Сан једне девојчице � 79
лепо је бити дете � 83
прича о кући � 86
Мали столар � 89
на вршидби � 92
ДЕЧЈА СОБА
Дечја соба (позоришни комад за децу)
прва слика � 99
Друга слика � 104
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ДЕЧЈА СОБА И ОСТАЛЕ ПРИЧ Е
Шта разговарају куце и маце � 111
Судбина једне играчке � 114
Црни димничари � 117
Мала домаћица � 121
прво орање � 124
писмоношин сан � 128
Бака из Совљака � 131
пријатељи � 134
непоштен такмичар � 138
Спремање за недељу � 142
прича о пацковој верности � 145
Ђетићидетлићи � 148
Чворково крштење � 152
Црноокино пасторче � 156
Ћудљиви кмет Март � 160
паук крсташ � 164
недеља у шуми � 167
Стари познаници � 171
летња бајка � 174
ЧОБАНИН ПЧЕЛА
Школа чезне за ученицима � 179
Храбра девојчица � 183
Година нова – боља слова � 186
Жмура � 189
уображени природњак � 192
Дочек планинара � 196
пад са стене � 199
АКО ЈЕ ВЕРОВАТИ МОЈОЈ БАКИ
Гости � 205
кћи вилиног коњица � 208
Црна Бака � 210
Голубови писмоноше � 213
крилати опанци � 216
Школска куца Гара � 218
Берба шумских плодова � 222
Бајка о трешњи � 226
МЕДВЕДОВА ЖЕНИДБА
Сврака крадљивица

�
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ОСЕ МАЂИОНИЧ АРИ
осе мађионичари

�

235

ХОЋУ ДА СЕ РАДУЈЕМ
Час физике � 243
Скупштина литерарне дружине

�

245

НЕЋУ ОВИМ ВОЗОМ
нећу овим возом

�

251

ЂАЧКО СРЦ Е
куца у болници � 261
Деца хоће зверињак � 264
прича о реци � 268
Гујињаче � 271
Мали лопов у школи � 274

II. ПРОЗА ЗА ДЕЦУ КОЈА ЈЕ УШЛА
У VI КЊИГ У САБРАНИХ ДЕЛА
РАСПЕВАНЕ ПРИЧ Е
птице на радију � 281
патуљак кукурузовић � 285
Сплав Воденог духа � 288
прича старог камена � 291
МацанБрацан � 294
птичији тонфилм � 297
уклета птица � 301
Жапци хармоникаши � 304
Црвена крестица и Зелени Репић
орашчићипалчићи � 311
Медведова женидба � 314
Сунчев Брат � 318
Мрак у школи � 322

�
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ДЕЧЈА СОБА
Дечја соба � 327
Бака на сајму � 331
Риба возарица � 335
у цветној кројачници � 338
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ЧОБАНИН ПЧЕЛА
Чобанин пчела � 345
Месечев рођендан � 348
кијавица у зверињаку � 351
Бајка о Сунцу и тетки � 355
АКО ЈЕ ВЕРОВАТИ МОЈОЈ БАКИ
ако је веровати мојој баки � 361
прстен на морском дну � 364
Траве говоре бакиним гласом � 366
Бајка о лабуду � 369
Руке � 371
Мали баук � 374
прича о размаженој царици � 377
прича о лорду Форду � 380
Ратоборни цар � 383
Цар играчака � 386
Врапци новинари � 389
Теткини помагачи � 393
Бајка о извору � 396
узбуна у реци � 398
Грличина тужбалица � 401
Бајка о дивљој крушци � 403
ПИСМА ИЗ ШУМЕ
Ветар дадиља � 409
необични свирач � 413
Свет под језером � 417
Маца преља � 419
Добри дух Дим � 421
Бајка о путевима � 424
у шумској крчми � 427
оживела слика � 430
патуљкова тајна � 434
КРАТКОВЕЧНА
како је настала бајка коју имате у овој књизи � 439
пишчева молитва на Заравни � 441
омладини испод три дана забрањено � 442
Рачунџија � 446
побеђени ветар ухода � 449
попци хлебари � 452
Свадбени дарови � 456
Дугин мост � 459
990

ПОЧЕТАК

________ Садржај ________

ТРАЖИ
САДРЖАЈ

кратковечнино школовање � 462
кратковечнино страшно откриће � 465
Гласников полазак � 468
Гласников сусрет са Воденим Цветом � 471
Свадба � 473
Зима на виру Воденог Цвета � 477
МЕДВЕДОВА ЖЕНИДБА
прича о Раку кројачу � 481
како су пужу украли кућу � 483
Чежња за завичајем � 485
птице на тргу � 488
Догађај у Зоолошком врту � 491
Заборављени пси � 493
Медвед и пчеле � 496
Медвед Жућко у циркусу � 499
ЂАЧКО СРЦ Е
ништа без жртава
Зашто кукуруз зри

�
�

505
508

ПАТУЉКОВА ТАЈНА
у сусрет пролећу � 513
Три јагоде � 515
Три патуљка � 517
Месечева шала � 519

III. ПРОЗА ЗА ДЕЦУ ОБЈАВЉЕНА
У ПЕРИОДИЧНИМ ПУБЛИКАЦИЈАМА
Три врапца � 525
Ђаци � 526
Мишко � 530
Школска слава � 533
Ветар из школског врта � 536
Сребрна јелка � 538
Љуба, врапци и месец � 541
Бакине звездане приче � 543
како ласта проводи зиму � 546
Жути патуљци � 549
писма у чоколади � 552
Девојчица у луткиној хаљини � 555
Чудотворно ускршње јаје � 557
Цвеће у сватовима � 560
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Kонцепција Целокупних дела Десанке Максимовић у највећој могућој мери ослоњена

је на решења која је применила сама песникиња учествујући у приређивању својих
Сабраних дела која су у издању Нолита изашла у седам књига 1969. године, те Сабраних
песама које су код истог издавача објављене у шест издања, 1980. и 1982. године у пет, а
1985, 1987, 1988. и 1990. године у шест књига. С обзиром на то да су критеријуми у
Сабраним песмама преузети из Сабраних дела, као основа за израду Целокупних дела
узете су Сабране песме. У складу с тим Целокупна дела компонована су по хронолошком
редоследу изласка појединих збирки, с тим да су песме из истог периода које су остале
ван збирки унесене на крају сваке књиге онако како их је песникиња уобличила у Сабраним
песмама, а исти критеријум примењен је и на збирке изашле након тога.
Целокупна дела рађена су као научно издање при чему су, у мери у којој је било могуће,
коришћена упутства која је за такву врсту издања направила САНУ.
Издање се заснива на последњој верзији сваког текста Десанке Максимовић ауто
ризованој за њеног живота, при чему је пут до његовог коначног облика контролисан на
четири битна пункта ауторизације, почев од аутографа (уколико га има), преко верзије
први пут објављене у периодичној публикацији и верзије први пут објављене у збирци до
верзије у Сабраним песмама. Разлике у односу на коначну верзију, уочене на тим пункто
вима, у научној апарат ури детаљно су евидентиране као варијанте.
Целокупна дела садрже све на поуздан начин ауторизоване текстове и преводе Десанке
Максимовић до којих је на садашњем нивоу истражености њеног дела било могуће доћи.
I том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Песме (1924), Зелени витез (1930), Гозба на ливади (1932),
Нове песме (1936) • Песме ван збирки (1920–1936).
– Књига друга • Збирке Песник и завичај (1946), Ослобођење Цвете Андрић (1945),
Отаџбина у првомајској повoрци (1949) и Отаџбино, ту сам (1951) • Песме ван
збирки (1936–1951).
II том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Изабране песме (1950), Мирис земље (1955), Заробљеник сно
ва (1960), Говори тихо (1961), Тражим помиловање (1964) • Песме ван збирки
(1951–1969).
– Књига друга • Збирке Немам више времена (1973), Летопис Перунових потома
ка (1976), Песме из Норвешке (1976), Ничија земља (1979) • Песме ван збирки
(1969–1979).
III том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Слово о љубави (1983), Међаши сећања (1983), Сајам речи
(1987), Михољско лето (1987), Памтићу cвe (1988), Небески разбој (1991) и Зо
вина свирала (1992) • Песме ван збирки (1979–1993).
– Књига друга • Хаику поезија (1988–1993).

IV том ПРОЗА
– Књига прва • Романи Отворен прозор (1954), Бунтован разред (1960), Не забора
вити (1969).
– Књига друга • Збирке приповедака Лудило срца (1931), Како они живе (1935), Стра
шна игра (1954) • Приповетке ван збирки.
V том ПРОЗА
– Јованка Орлеанка (1929) • Путописи Празници путовања (1972), Снимци из Швај
царске (1978) • Разни списи (1927–1991).
VI том ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ
– Збирке Врт детињства (1927), Дечја соба (1942), Паукова љуљашка (1943), Заго
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
ници (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 ДЕЦУ
– 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),
Патуљкова тајна (1967) • Приповетке ван збирки • Прадевојчица (1970) • Шева
небесница (1998).
VIII том ПРЕВОДИ
– Поезија Јужних Словена (бугарски и словеначки песници).
IX том ПРЕВОДИ
– Поезија Источних Словена (руски, украјински и белоруски песници) • Поезија За
падних Словена (чешки, словачки и пољски песници) • Поезија несловенских народа
(азербејџански, балакирски, грузијски, јакутски, јерменски, кабардински, казахски,
киргиски, летонски, литвански, норвешки, таџички, туркменски, узбечки и францу
ски песници).
X том БИОБИБЛИОГРАФИЈА
– Животопис Десанке Максимовић • Библиографија дела Десанке Максимовић • Лите
ратура о Десанки Максимовић • Рукописна заоставштина Десанке Максимовић.
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Бака Пепељуга

Б

ила једном нека бака Пепељуга. Зар бака Пепељуга? Да, и баке могу бити
пепељуге. Живела је у забаченом планинском селу са деветоро унучића,
три сина и три снахе. Две снахе јој рано умру, те је петоро њихове деце морала
она гајити. Поред њих на њу је пало и оно четворо унучади чија је мати била
жива. Њихова мати, трећа бакина снаха, и што је могла преко посла, није се ни
о својој деци хтела бринути, љубоморна што се бака стара о њима.
– Снахо, немам деветоре руке, – рекла би бака. – Зашто ти бар своје две
цурице не очешљаш и не опереш своје синове?
– А кад чешљаш и умиваш оно петоро, имаш двадесеторе руке!
– Не греши душе, снахо, – прекоревала је свекрва. – Да је среће, ти би их
умила и очешљала.
– А шта би ти онда по цео дан радила? Види само како је огњиште
неоперушкано, какав је неред у кухињи!
– Стара сам, не могу све да постигнем сама, – прошаптала би жалосно
бака.
– Зашто не умреш кад си стара? Време ти је.
– А како би ти сама све постигла!? – препала се бака, не за свој живот већ за
своју горопадну снаху.
Тако из дана у дан, из дана у дан. Баки је било тешко, али се није хтела
жалити синовима, да не би горопадницу из куће истерали па да и оно четворо
деце расте без мајке.
Гледала су то и слушала деца и било им је жао баке. Девојчице су у куту
плакале кад би снаха стала викати:
– Види, каква си! Права Пепељуга! А да си бар штогод данас урадила.
– Ниси ти, стрина видела кад је бака радила, зато што си спавала, – успротивила се најстарија девојчица. – Ено бака је укувала ручак и нас очешљала и
прала чарапе тати и чикама.
Тргла се горопадница: ко то сме њој да противуречи, и ударила девојчицу.
Али бака опет није рекла сину, мада јој је тешко било што је снаха ударила
једну од девојчица без мајке.
Старила је из дана у дан бака и било јој је све теже радити и снаха је све чешће
називала Пепељугом. А деца су расла и све то гледала, слушала и размишљала.
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– Шта си радила цео дан, Пепељуго? – упита опет једном снаха, вративши
се са њиве. – Нигде тако лење жене нисам видела.
У тај час, уместо најстарије девојчице, оне коју је стрина онда ударила,
рекоше углас још две млађе и њихов брат:
– Бака је цело јутро радила.
Трже се опет горопадница: ко то сме њој истину у лице да каже, ко сме да
штити Пепељугу и потрча да туче побуњену децу, међу којом је било и једно
њено.
Стигоше уто и синови и упиташе шта је то било, али деца одговорише
уместо баке:
– Нисмо слушали стрину! Нисмо слушали мајку.
Пошто су синови вечерали и отишли да спавају, рече снаха баки:
– Не могу више да те гледам очима, са децом ме завађаш.
Рече па изађе и она.
Деца су то све гледала, слушала и размишљала и кад су остала сама са
баком, најстарија девојчица рече:
– Иди ти, бако, спавај, ми хоћемо мало да се играмо.
Бака је ионако хтела изаћи да би од деце сакрила сузе те и она оде у собу
где је спавала са петоро унучића који су остали без мајки. Кад се бака више
није чула из собе, најстарија девојчица шапну сестрама и браћи:
– Хајде да будемо голубови из приче о Пепељуги, да урадимо увек све
уместо баке кад она оде да спава, па да је више стрина не грди.
– Али мама не сме знати да смо и ми помагали, – примети старији син
немилостиве снахе.
Морамо много тихо и брзо радити, – додаде њихов млађи брат, који се
иначе није отимао да помаже ни баки ни мајци.
– Не смемо само ни за живу главу признати ни баки да ми радимо. Нека
мисли да су голубови, – додаде најстарија девојчица која је већ ишла у школу и
читала једном наглас сестрама и браћи бајку о Пепељуги.
– А ако се стрина досети да смо ми били голубови?
– Неће мама веровати да ми баку толико волимо па се не може досетити, –
шапну млађи син немилосрдне снахе.
Бака је од умора ускоро заспала, а и остали старији. А њих деветоро се
дало на посао: једно је перушкало огњиште, друго износило пепео, треће
прало посуђе, четврто брисало, пето брисало прљаву воду, шесто почистило
кујну, седмо унело дрва, осмо очистило кромпир за сутрашњи ручак, а девето
је било мало и само им се пело око ногу. Кад су завршили посао тихо су
полегали да спавају, али дуго нису могли заспати, једнако мислећи какво ће
ујутру изненађење завладати кад старији угледају послове посвршаване. Кад
су потом поспали, сањали су необичне снове. Једно: како је стрина ставила
баку под корито да јој учитељ који иде по кућама и награђује најбоље баке и
мајке не би дао награду. Друго: да су голубови који су помагали правој
Пепељуги дошли и понудили се да и они баки помажу. Треће: како је бака
испричала својим синовима да је сна ха зове Пепељугом и како су они
горопадници рекли: „Одсад ти мораш све радити, и у пољу и у кући, мораш ти
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о деци бринути, а ми ћемо те звати Пепељугом“. Четврто: како је бака кришом
побегла од куће и повела собом најмлађег унука и како никако не могу да их
нађу. Пето: како су нека деца из суседног села, која нису имала баке, дошла са
својом мајком и стала молити њихову баку да се пресели к њима. Та деца су
била још сасвим мала и њихова мама је рекла баки:
– Твоји унучићи су већ порасли, дођи к нама да чуваш моју децу. Ја немам
ни свекрве ни мајке, а морам ићи у поља да радим. Ја ћу кувати и чистити и
прати, а ти само да пазиш да ми деца не падну у ватру, да не одлутају из
дворишта. Волећемо те и поштовати, зваћемо те баком.
Шта ли ће одговорити бака? На том месту сна претрну дете.
Али бака одговори: „Опрости, добра жено, али ја имам своје унучиће. Шта
би они без мене?“
Шесто унуче усни како је нека добра вила донела баки дивно одело и
натерала је да и она оде на вашар камо је немилосрдна снаха већ била отишла
оставивши баки да сав посао посвршава и како је снаха кад је угледала баку
обучену лепше него она сама, хтела да је отера кући, али ју је било стид од света.
Једно од оних без мајке уснило је како му је мати оживела и како насмејана
грли баку говорећи: „Дошла сам само накратко да ти помогнем окрпити и
окупати бар моју децу. И опет ћу доћи кад будеш имала много посла“. Можда
најмлађи међу њима рекао је у сну своме оцу: „Мама увек грди баку. Зато ћу се
ја сутра оженити, па ће моја жена грдити маму“. А најплашљивија међу
девојчицама толико се у сну охрабрила да је замолила: „Немој стрина баку
више звати Пепељугом. Немој јој говорити да је нико не воли. Ја баку волим“.
Док су деца тако сањала, старији су поустајали. Прва се дигла снаха.
Осврнула се око себе у чуду – кухиња блиста, нема ствари због којих би се
могла извикати и наљутити. Утом се појави бака и угледа да је све опрано и
почишћено, помисли да се снаха покајала и кухињу уредила кад су остали
поспали, зато се захвално на њу насмеши.
Али на бакин осмех немилосрдна жена викну:
– Кога си то звала да ти помогне, Пепељуго? Мислиш да ћеш мене
преварити?
Њена вика је разбудила децу. Сва су наједном истрчала.
– Баки су голуби помогли, – повикала су углас. – Кад су сви по кући
поспали, дошли су голубови и баки помогли.
– Који голубови? Ко им је смео отворити да улете?
– То су голубови који улећу и кроз зидове. Голубови из бајке.
– Голубови из бајке, – понови снаха и замисли се, сетивши се како је у
детињству жалила девојку коју је маћеха звала Пепељугом, и како је тада
мрзела неправичну маћеху.
И целог тога дана била је замишљена, избегавајући да се сретне са баком,
са децом. Можда се досетила ко су били голубови бакини помагачи. Можда се
застидела од своје деце.
Кажу да баку више није звала Пепељугом и да се трудила да бар о својој
деци води бригу.
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О

д мах после рата, прва два-три да на, ка да лекова још ни је би ло довољно, седео је дежурни апотекар, ша љивчи на, у соби ци за спра вља ње меди ци на и,
да не би за дремао, за ви јао пра шкове у харти ју и од мера вао лекови те тра ве. Све
ово ипак ни је могло да га раздрема.
Осе ћао јe у те лу оно ла ко стру ја ње што се ја вља пред сан. Најед ном чу је
нека кав жа мор у поли ца ма где су стаја ли лекови. Бочи це се ска ку ћу ћи при мица ле јед на дру гој, тра ве из омо та за тејеве пома ља ле гла ви це, жи ва изи шла из
топломера и као низ си вих трчуља ка поју ри ла према гоми ли која је држа ла веће
ка ко да раз дре ма старог апо те кара. Ки нин пред ложи да свак ре дом при ча о
својој домови ни, пореклу, али се жи ва ус проти ви.
Боље да се котрља мо,
да скачемо са виси не
ко што ка пље росе чи не.
Или да се рас трчи мо
докле не заруди зора
од поли це до прозора,
да виси мо на гла вач ке,
да по поду изводи мо
гим настич ке тешке тач ке.
Све се то, разу ме се, дремљи вом апотекару са мо при чи ња ва ло, јер је тонуо
у сан, али најед ном за звони те лефон и неки ужурба ни глас упи та:
Дежурна апотека?
Имате ли од зу бобоље лека?
Иа ко иза сна апотекар од говори у ша ли:
Имам још че тврт тоне,
да из лечим ми лионе.
Са мо што је затворио те лефон опет му се при дрема ло. Тонући у сан ви део
је це ло брдо ки ни нових пи лула, бе лих и сјајних као бомбоне, оне су у хору певу ши ле или се њему чи ни ло та ко.
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Моја домови на је на Ја ви,
око ње се огром но море
до у недоглед пла ви,
по њој су ду ге поворке
ки ни нове шу ме горке.
Док сун це блесну по мору,
берачи ски дају кору
и су ше по леса ма, по тра ви.
Моја је домови на на Ја ви.
Од некуд је ис кочи ла жу та шип ка сум пора и лактајући се ста ла пред апотекара, као да хоће да пркоси ки ни ну:
Ја сам сум пор, лека цар,
имам ру ку срећ ну, ла ку,
и из лечим ра ну сва ку,
и красти цу сва која ку.
Ко зна шта би сум пор још у сну при чао старом ша љив чи ни да те лефон поново не упи та:
Дежурна апотека?
Имате ли ки нин-лека?
Скоро не отварајући очи старац од говори слич ном ша лом:
Имам још че тврт тоне
слат кога као бомбоне.
Ка ко је то рекао вратио се опет у царство снова. Та мо су га дочека ле, она ко
ка ко стоје на ли ва ди, све же жу тооке ка ми ли це, са мо што су зри ка ле умил но и
та ну шно као поп ци.
Ми смо ка ми ли це,
бла ге баја ли це,
бла ге снева ли це
нисмо сва ђа ли це,
нисмо за дева ли це.
Све том ши ри мо
слат ке ми рисе.
Ко нас удах не
сти ша се, сми ри се.
После овога су се све две по две, као учени ци у реду врати ле у фи јоку одакле су иза шле, са ви ле гла ви це и склуп ча ле се као да их боли же лудац. Тек што
су се оне врати ле у своју фи јоку, око апотекара се раз ли ло море јода, потопи ло
неке пра зне ку ти ји це по поду и за шу ми ло као пра ва уз бурка на морска вода.
Док је он лу пао гла ву от куд та пли ма јода, те лефон се по трећи пут ја вио и омео
га у снови ма:
99
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Дежурна апотека?
Имате ли за срце лека?
Ни сад се пот пу но не будећи, он као из бачве ду боко узврати:
Имам ка пи че тврт тоне,
ко роса се сит но роне.
Одспа вао је он још пола часа и у сну ви део пу но необич них ствари: сит ни
листи ћи ки ма нарасли до полу месеца и српова; оно што ни кад не пева, пева ло
је; што ни кад не говори проговори ло је; оно што не ле ти доби ло је кри ла, што
нема ногу прохода ло је. Те лефон је за то време сва ких неколи ко часа ка звонио
и пи тао за овај или онај лек, про тив гла вобоље, ки ја ви це, повра ћа ња, ватре;
свих тих лекова у гра ду ни је би ло, али је наш ша љивчи на од говарао сва ком:
Имам још че тврт тоне,
да из лечим ми лионе.
И зато је пред врати ма апо теке поче ло поодавно звони ти, али тај звук је
био слаб и апотекар га ни је кроз га ла му својих снова могао да чу је. Најзад неко
и та мо та ко љу ти то и сна жно за звони, да се наш ша љив чи на пробуди и похи та
да отвори. Кад има шта ви де ти: пред апо те ком се ис ку пи ло све та као на каквом збору. При јате љи при јате љи ма, рођа ци рођа ци ма су те лефони ра ли још у
току ноћи, па се кроз град брзо прочуло да код старог апотекара има свих лекова
још по че тврт тоне. Кад је толи ки свет угле дао, он је помислио да још са ња и
хтео да затвори врата; али гоми ла је поју ри ла уну тра. Доду ше он ни та да још
ни је био убеђен да је будан, јер су неки тра жи ли по ки лограм ки ни на, по ли тар
јода, по пола литра ка пљица, по два ки логра ма масти за нос. У зло доба је схватио
да је сву ту узбу ну иза звао он сам. Много га је му ке ста ло да разу вери свет ка ко
лекова има тек да се под ми ре најпрече потребе, и да че тврт тоне ки ни на ни кад
очи ма ни је ви део.
Неко ће можда посум њати у исти ни тост ове при че, али ја сам је забе лежила тач но она ко ка ко су ми при ча ли неки који су те ноћи ишли да ку пе ки лограм
аспи ри на.
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С

еоска средњег стања породица у околини Ваљева: отац, мати, син за
женидбу, Боја, сестра за удају, млађа сестра и млађи брат. Боја, под
надзором учитељице, води један курс аналфабета. У њему је и Милица, девојка
из суседног, првог села. Она је имућнија, отмена, бистра. Он се с њом на курсу
зближи и заволи је. Учитељица такође воли ову девојку, води је често к себи,
показује јој неке радове, даје јој савете из хигијене и слично. На курсу и
Смиља, здрава неотесана девојка газде из истог села, али она у половини курс
напушта, не учи јој се.
Траварица Мара свраћа у кућу Милициних родитеља. Милица после курса не
прима њене савете и тиме јој се замери. У Милициној кући се скупљају
младићи и девојке и читају књиге које узимају од учитељице. На та читања
долази и Боја.
Родитељи Бојини хоће да га жене, мада је сасвим млад, јер мати је стара,
сестра му се испросила, а треба радне снаге. Они желе да му доведу Смиљу, она
је снажна, здрава, богата, није је ухватио хук као осталу омладину, седи у кући
и „гледа своја посла“. Траварица Мара је хвали да је вредна и честита. Боја им
признаје да воли другу, и да жели само њоме да се жени. Траварица, међутим,
Милицу оговара да је болесна, прилења, размажена, да се дружи са мушкарцима.
Боја ипак победи.
Родитељи иду с Бојом на вашар у суседно село да је виде. Она је на вашару
најуредније, најукусније обучена девојка, врло смерна, разговара с њиховим
сином, али како се пристоји. Она је и лепа. Око ње се у колу отимају сви
младићи. Родитељима се она свиди, пристају да је просе, особито кад су чули
да је имућна и она.
Просе Милицу. Прошевина прође по сеоски богато. Милица је на грађански
начин све месила, кувала за тај дан, у кући јој је чисто. Родитељи су задовољни.
Боја се жени њоме.
Милица је нежног здравља. Боја је штити од тешких послова, иако под
подсмехом старије сестре и родитеља. Он доноси воду са извора који је далеко
у јарузи, он цепа дрва и уноси. Устаје пре ње и ложи јој ватру. Млађа сестрица
је на његовој страни и она се утркује са млађим братом да снахи помогну.
Снаха је према њима нежна. Мази их. Поклања им неке стварчице. Води их
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собом куд пође. Боја излази са Милицом заједно, иду на читања. Пушта је да
иде у школу да шије кошуље за сиромашне ученике. Родитељи су незадовољни
његовим понашањем. Налазе да је снаха лења и размажена.
У селу се довршава здравствена задруга. Сеоска омладина драговољно
одлази да уреди двориште, да пошљунчи пут и покалдрмише око задруге, да
ископа бунар. Иду Милица и Боја. Задруга се отвара. Обилазе сеоске куће, даје
савете из области хигијене. Примети да је код Милице све у реду.
Боја одлази на омладинску пругу. Његова старија сестра се удаје. Милица
мора да остане у кући да ради. Она сад сноси сав терет који на жену пада:
доноси воду, цепа дрва, музе овце и краву, сири, кува ручак, носи га на њиву и
онда још и тамо ради. Види се да је ово убрзо почиње да замара, она слаби, уз
брдо се задише, носећи ручак неколико пута спушта обрамицу. Али родитељи
Бојини су сад задовољни њоме, мисле да је њихов син био крив и кварио је
мазећи, а да је она у ствари вредна.
Она измоли родитеље да обиђе Боју на прузи. Носи му хране, преобуке.
Волела би и она с њим да остане, али мора кући због послова да се врати. После
косидбе, где и сама коси, напије се хладне воде и добије запаљење плућа.
Родитељи кажу да је зацело озебла у путу на пругу. Хоће да зовну баба Мару,
али она их моли да зову лекара из Задруге. Лекар је сваки дан обилази. Мала
заова је усрдно двори. Долазе јој брат и мајка. Лекар им каже да се мора
Милица много чувати после овог запаљења. Они јој говоре да је поведу кући
док не оздрави, али она неће да остави свекра и свекрву кад Боја није код куће.
У њиховом најближем суседству вратила се мајци млада жена која је
оставила мужа. Милица већ после недељу дана одмарања код куће почиње да
ради, жао јој је да јој се свекар и свекрва муче. Утом се Боја враћа са пруге.
Затиче је омршалу, поружњалу. Његове милоште њој, тако болесној, нису
пријатне. Она се изговара сад да је боли глава, сад да јој срце лупа. Њему се чини
да га она више не воли, да му се није довољно обрадовала. Трпи због тога.
Међутим, њима сад сваки час свраћа суседа, млада жена која се вратила
родитељима, облеће око Боје. Она је здрава, весела, дрска. Боја је у почетку
никако не гледа. И даље помаже, по старом обичају, жени у послу да је заштити.
Суседа му се подсмева, гледа га сажаљиво, и он постепено у њеном присуству
више неће ничег да се прихвати уместо Милице, Милица то опажа и повлачи се
у себе и на његове милоште са нетрпељивошћу одговара. Зове је да иду на
читалачке групе заједно, као и пре, она неће. Суседа, међутим, увек иде, на путу
се сретну, заједно тамо иду и заједно се враћају, од чега Милица све више трпи.
Њена мала заова, девојчица од тринаест година, запажа њену патњу и дрскост
суседину и неће са њом готово да разговара; ради из петних жила, само да
суседа не би имала разлога да долази тобож да помаже и штити Милицу.
Ближи се Бојина слава. Суседа је сада сваки дан код њих, тобож помаже,
стално је са Бојом. Он је задивљен њеном снагом, здрављем, веселошћу. На дан
славе она пије. Долази у Миличину и Бојину собу и наведе Боју да је пољуби.
Милица наилази и види их. Брзо се склања, иде иза куће и плаче. Њена мати и
брат су на слави, они питају шта јој је. Питају је је ли срећна, ако није они хоће
сместа да је врате, нарочито брат. Она им ништа не признаје, изговара се да је
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болесна. Она преко ноћи пљуне крв. Боја је очајан, моли је да му опрости.
Сутрадан зором одлази са њеним братом по задружног лекара. Брат и мати кад
виде да је збиља болесна, мало се смире, чини им се то лакше него да је удајом
незадовољна. Лекар одмах долази. Шприца је. Возе је у задругу да се прозрачи.
Гости који су дошли на славу и остали да ноће брзо одлазе, све се весеље
славско прекине. Траварица Мара се свети, опомиње родитеље Бојине како
им је она говорила да је девојка болесна.
Лекар после прегледа саопштава Боји да му жена има туберкулозу и да
мора узимати ваздух, пнеумоторакс. Тако ће једино моћи оздравити потпуно.
Лекар му предочава да се ваздух дуго прима, да се мора за време таквог лечења
много да чува, не ради, добро једе. Боја и брат пристају на ово. Остављају је
месец дана у задрузи док не навикне на ово лечење. Боја родитељима не сме да
каже како ће дуго такво лечење трајати, и они су задовољни мислећи да ће
после месец дана снају имати потпуно зрдаву. Они је обилазе, шаљу јој млеко
по млађој деци.
Бојина мала сестра ради неуморно. Чим суседу види да наиђе, мршти се и
даје јој на знање да јој је мрска, мада Боја после Милицине болести опет
избегава разговоре са њом.
Милица долази кући, али мора још да лежи. Родитељи првих петнаест дана
још су стрпљиви, дворе је. Милица се опоравља. Мало се угоји. Суседи долазе,
чуде се што су здраву жену ,,повалили у постељу“. Ту предњачи траварица,
тврдећи да су је њој поверили да би је она дигла за десет дана. Суседа јој доноси
понуде, Милица неће да их окуси, а ни њена мала заова. Боја не сме Милици
ништа да каже, али на сестру се љути.
Суседа прореди долажење кући, али га сад сачекује на путу, на њиви, на
води, свугде где се нада да ће га срести. Он једном пође у град са сестром, на
колима. Сустигну суседу које је пешачила. На њену молбу да је узме на кола, он је
позове, али његова сестра у знак протеста силази и потрчи пешке. Он је на путу
врло љубазан са својом сапутницом, да му се не би подсмевала да му сви у кући
суде. Сестру је натерао да се врати кући. Из града се опет враћао са суседом.
Сутрадан лекар долази да обиђе Милицу. Родитељи из његовог разговора
са болесницом чују како се она дуго мора лечити. Они увече зовну сина и
предложе му да жену пошље родитељима док се не излечи, жалећи се да им се
суседи смеју што су пустили здраву жену да лежи. Уз то су га опомињали како
су му предочавали да је болесна. Боја одлучно одбије да Милицу пошље
родитељима. Милица је била устала да пије воду и чула разговор, управо
предлог његових родитеља. Она није сачекала да чује његов одговор и целе је
ноћи преплакала. Мислећи да јој је његова сестра рекла како се возио са
суседом, он почиње на њен плач да виче да је и он жив човек и да сме да се вози с
киме хоће. То њу још више потресе. До краја ноћи плаче и неће да га погледа.
Сутрадан Боја рано устаје, тражи сестру да јој суди, али је она већ била
некуд послом отишла. Он бесан одлази у село. Милица се, међутим, дигне. Каже
родитељима да се много боље осећа и да жели она да отера стоку на ливаду.
Они су пресрећни. Саветују јој да причека заову, да не би требало да иде сама,
али је она упорна и одгони стоку. Она настави отуд пут својим родитељима.
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У кући мисле да жељна ходања. Тек кад је девојчица дошла кући, шаљу је да
је тражи. Ње нема на ливади, нити игде на имању, ни на води, ни у шуми, ни код
суседа. Долази Бојо и родитељи му кажу да је Милица некуд отишла и није се
вратила. Он напада сестру да је она крива, да јој је казала како се возио са
суседом. Девојчица је била несрећна после овакве оптужбе, тврдећи да никад
својој снаји није говорила о томе. Бојо онда трчи у Задругу мислећи да је
можда отишла лекару. Кад он оде, дође дете из куће Милициних родитеља и
јави да је Милица пред самом родитељском кућом пала са прелаза и да су је
отерали у задругу.
Само што је Боја стигао у задругу, довезао је брат са мајком Милицу као
тешкога болесника. Лекар пробди целу ноћ крај Милице. Сутрадан категорички
захтева да се она пошље у санаторијум. Не пушта их к њој. Они очајни пристају
на овај предлог.
Милицу одводе у санаторијум у Сурдулицу. Жене и људи у селу задиркују
Боју да ли је момак или удовац, те је стално без Милице. Родитељи његови
налазе да је много и она трећина новца на коју се он обавезао да шаље. Сестра
им на то предлаже да продаду њену спрему, ћилиме, платно, само да се
Милици шаље. Боја је сад према сестри врло нежан. Њих двоје често сами
разговарају о Милици, он је пита зашто своју снаху толико воли. Она га
опомиње како је Ми л ица од првог дана би ла нежна према њој, према
родитељима, како је самом њему толико праштала.
Милица се у Сурдулици лечи. У почетку јој је тај режим необичан. Она се
брзо опоравља. Може да излази на лежање на терасу. Лекари уочавају њену
бистрину. Она пажљиво прати часове хигијене, и друге који се држе. Пише
често Боји. Он се већ после два месеца распитује хоће ли се скоро вратити.
Лекари јој не дозвољавају. Сликају јој како ће бити лепо кад се потпуно здрава,
ван опасности, врати кући.
Боја је осамљен, очајан. Родитељи га често коре што се оженио болесном
женом, распитују докле ће она тамо остати. Мати каже да је стара да не може
да постигне посао ни поред његове ни кћерине помоћи. Он, да би се заборавио,
сатире се у послу. Опет води и један аналфабетски курс. Иде на лекарева
предавања. Лекар говори о туберкулози, о томе како се она дуго лечи. На
предавању је и суседа, она му се подсмева да ће остарити тако чекајући
Милицу. Лепа је, изазива га. Боја се бори још са собом, држи се с њом озбиљно,
мада је кришом задивљено гледа.
Почиње сад све чешће са њом да се виђа. Она опет почне долазити к њима,
нуди се да помаже мајци. Мајка је очарана њеном снагом и вредноћом.
Девојчица јој чини ситне дечје пакости. Они сад почињу да се крију. Сваки час
их у селу виде саме. Она увек Боју зачикава како га жена не воли, како је тамо
сигурно нашла другога.
Боја очајан једном преко целе ноћи остаје са суседом у колиби на својој
њиви. Ујутру је још под утиском њене лепоте. Она плаче да је сад осрамоћена,
да тобож не сме кући. Он јој обећава да ће се развести од Милице и узети је.
Она му нуди да и без венчања дође његовој кући и да Милица после неће имати
куд, али он то не може због својих родитеља.
14

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

САДРЖАЈ

________ Приповетке ________

Уто време му и родитељи почињу говорити да гледа шта ће, или нека жену
доводи кући, или нека се разводи и поново жени. Они без младе женске снаге не
могу дуго. Боја је позива да се врати. Она одговара да дуго још тамо мора бити.
Боја сутрадан одлази у Сурдулицу. Тамо затиче своју жену у шетњи. Она је
сасвим друга. Лепша него што је била кад су се узели. Свежа и насмејана,
говори углађеније, грађански очешљана. Болесници мушкарци слободно са
њом разговарају, довикују је са стаза. Он у том тренутку осети да је воли, да не
може без ње. Притрчи јој. Ни помена о разводу брака. Он је, уосталом, тамо и
отишао више као покајник. Хоће одмах да је води кући, али се она боји да ли ће
је лекари пустити.
Он разговара са лекарима. Обећава да ће је као мало воде на длану чувати.
Они најзад пристају тек после месец дана. Тада је могу спокојно пустити. Боја
не може од ње да се одвоји. Одлучи да остане у Сурдулици док и она не пође.
Они се договоре да пишу Милициним родитељима да њеног брата пошљу
Бојиним родитељима, да им помаже док се Боја не врати, а да он због
Милициног здравља мора остати месец дана у Сурдулици. Њен брат прво
долази у Сурдулицу, и кад види у чему је ствар, одлази Бојиној кући, обећавши
да неће причати његовим родитељима да је готово оздравила. Младић то само
призна Бојиној сестри и њих двоје ударнички раде. Суседа је радосна, мисли
Милица је много болесна и неће оздравити и зато стрпљиво чека Боју.
Траварица прича по селу да ће Милица умрети, јер нису дали њој да је лечи.
Изненада, после пет недеља, долазе Боја и Милица. Милица је здрава,
лепа, пуна. Прво свраћају код лекара у задругу. Он је срећан због њеног
оздрављења. Прети Боји да је мора чувати. Код куће се сви суседи искупили да
Милицу виде. Не могу чуду да се начуде. Девојчица се одваја од ње. Боја сазива
цело село на игру, да би жену показао. Милицин брат остаје код њих још неко
време, да би сестри помогао. Траварица је посрамљена. Напредни људи у селу
јој се смеју због њеног рђавог пророчанства. Боја више ни да погледа суседу,
шали се у њеном присуству, да се по други пут женио, али својом рођеном
женом. Родитељи су срећни, особито кад су чули да је лекар рекао да ће смети
и рађати. Кад брат оде, узимају помагача у кућу, да је заштите.
Милица роди здраво дете. Породи се у Задрузи. Лекар је истиче за пример.
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Опште на помене
Додатак седмом тому дигиталног издања Целокупних дела Десанке Максимовић
чине њене приповетке којe приређивачима проф. др Слободану Ж. Марковићу и
Зорици Ивковић Савић нису билe доступнe током приређивања штампаног издања.
Сачињен је на основу рукописне грађе која се налази у Легату Десанке Максимовић
при Задужбини „Десанка Максимовић“.
Личним увидом у Легат и захваљујући опсежном попису рукописне заоставштине коју
је проф. др Александра Вранеш (АВРУК) извршила пре него што су je правни наследници
Десанке Максимовић поклонили Задужбини, приређивач Додатка стекао је потпуну
представу о садржају те грађе и, у сарадњи са проф. др Станишом Тутњевићем,
руководиоцем пројекта дигитализације Легата и уредником дигиталног издања,
осмислио стратегију за допуну штампаног издања Целокупних дела Десанке Максимовић.
Приређивање грађе за Додатак одвијало се у неколико фаза. Прво су на основу
АВРУК идентификовани документи који припадају корпусу седмог тома и грађа из
Легата је разврстана, а потом дигитализована и приређена према већ установљеним
принципима приређивања штампаног издања ЦДДМ.
У следећој фази, извршена је провера да ли су нађени рукописи већ објављени како
би верзије путем припадајућих напомена биле додате у дигиталном облику.
Потом су све необјављене приповетке које испуњавају критеријум самосталног и
посебног текста прекуцане, приређене и форматиране по узору на штампано издање и
укључене у Додатак.
Након тога, приређивач је сачинио попис и опис приповедака у Додатку – посебне
напомене. Свака напомена садржи наслов приповетке и најосновнији опис документа:
број листова, формат и писмо. Уколико на листу или полеђини постоје белешке, оне су,
такође, наведене.
Дигитализовани дактилоскрипти који су верзије приповедака или садрже исправке
или белешке писане руком Десанке Максимовић, прикључени су путем линка са
посебне напомене о основном тексту.
На крају посебне напомене о сваком преводу наведен је одговарајући број из пописа
рукописне заоставштине проф. др Александре Вранеш (АВРУК).
Датирање настанка приповедака у Додатку није било могуће, осим у случају
приповетке Дежурна апотека која је пописана у библиографији проф. др Љубице
Ђорђевић (БЉЂ).
Објављивањем грађе из ЛДМ у овом Додатку, употпуњено је штампано издање
Целокупних дела Десанке Максимовић.

Скра ћени це
АВРУК
БЉЂ
ЛДМ
ЦДДМ

– Александра Вранеш, Рукописна заоставштина Десанке Максимовић: попис и
опис (Београд: Задужбина „Десанка Максимовић“, Народна библиотека
Србије, Филолошки факултет, Центар за Источну Азију, Мрљеш, 2001)
– Љубица Ђорђевић, Библиографија дела Десанке Максимовић: 1920–1971
(Београд: Задужбина „Десанка Максимовић“, Народна библиотека Србије,
Филолошки факултет, Центар за Источну Азију, Мрљеш, 2001)
– Легат Десанке Максимовић (власништво Задужбине „Десанка Максимовић“,
смештен у просторији Задужбине)
– Целокупна дела Десанке Максимовић
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Посебне на помене
НАЗАД

Бака Пепељуга
Текст приповетке приређен је према дактилоскрипту сачуваном у ЛДМ: 4 л. –
29,5 x 21 цм – латиница.
На полеђини руком Десанке Максимовић написано: Бака Пепељуга.
Дактилоскрипт је приложен у дигиталном облику. Приповетка није датирана.
Нема података да је штампана. Објављује се први пут. АВРУК 1834.

НАЗАД

Дежурна апотека
Текст приповетке приређен је према верзији штампаној у Политици год. 50, бр.
14522 (3. јун 1953.) БЉЂ 1153: 4 л. – 29,5 x 21 цм – ћирилица.
Дактилоскрипт је приложен у дигиталном облику са аутографским исправкама
Десанке Максимовић. АВРУК 1804.

НАЗАД

Село се буди
Текст приповетке приређен је према дактилоскрипту сачуваном у ЛДМ: 7 л. –
29,5 x 21 цм – ћирилица.
Дактилоскрипт је приложен у дигиталном облику са аутографским исправкама
Десанке Максимовић. Приповетка није датирана. Нема података да је штампана.
Објављује се први пут. АВРУК 1732.
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