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I

MAMA, TATA, МЕЛИТА И НЕНАД

— Знаш ли, мама, шта ce данас догодило y 
ижоли? — рекла je Мелита већ с врата.

— Мелита! — узвикнула je мајка некако 
преиорно.

— Молим, мама.
— Добро, добро. Шта ce догодило y школи?
— Знаш, на трећем кату . . .  заправо на че- 

твртом. Срушио ce строп, знаш. Кров ce срушио. 
Они неће имати обуке сигурно десет дана, они с 
најгорњег ката. Једна дјевојчица je сломила но- 
гу. Ja  ти одједнам чујем: трес! Кажем ja Верици: 
„Чујеш?“ A она: „Не чујем.“ Па опет: трес! Двије 
дјевојчице су страдале, сломиле ноге. Замисли.

— Јесу ли страдале двије дјевојчице или са- 
мо једна, Мелита? — запита мајка и одложи но- 
вине које je читала.

— Двије! Двије, такве као ja, тако велике, 
зн а ш . . .

— A сви су били y разреду кад ce то дого- 
дило?

— Нису, само њих двије. Ja  сам баш била 
код њих, na сам изишла и отишла rope, y свој 
р азр ед . . .

— Горе, Мелита? — устаде мајка. — Ниси 
могла отићи rope кад je твој разред доље. Ти си 
ce само могла спустити ако су они на најгорњем 
кату, je ли?
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Мелита je оборила главу. Мајка ју  je  прома- 
трала.

— Мама, знаш шта још? . . .  Шиљо je готово 
погинуо. Скакао je y трамвај, оклизнуо ce и . . .  
само што га није здробио, један ауто, велики ауто. 
Ja  сам му рекла: „Немој, Шиљо, немој!“ A он баш 
хоће. Огулио je кољена. Уопће не може ходати.

— A што je било са оним дјевојчицама 
с најгоњег ката? — питала je мајка примичући 
ce. — Са онима које су сломиле ноге?

— Дошла су кола за хитну помоћ, знаш. Ja 
сам им лијепо говорила: „Немојте скакати y 
трамвај“. ..

— A зар су скакале y трамвај оне a 
не Шиљо?

Мајка ce примицала. Глас joj je постајао све 
строжи. Мелита je узмицала натрашке према 
вратима.

Напољу, y врту, разлегао ce продоран звиж- 
дук. Онда три кратка. Па изнова један дуг, три 
кратка. Канарииац y соби узвратио je звиж- 
дуком.

— Мама! — ускликнула je Мелита весело. — 
To су Шиљо и Верица. Дошли ау да ce учимо 
возити на бициклу. . .

— Тако? — зачудила ce мајка. — A ja сам 
мислила да он не може ходати кад je позлиједио 
кољена. Ниси ли ти малоприје р екла. . .

— Знаш мама они ce боје ући y врт због 
Султана. Могу ли ићи, мама? Смијем ли затвори- 
ти Султана? A, мама?

— Добро, хајде, хајде — уздахну мајка.
Кад je дјевојчица истрчала y двориште, мај-

ка je пришла прозору и гледала за њом. Плавоко- 
са Мелита je скакала с камена на камен и напо- 
кон ce изгубила међу воћкама. Мајка je жалосно 
уздахнула, завртјела главом, уздахнула, сјела и
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узела новине, уздахнула и одложила их. Гледала 
je тужно као да ће заплакати.

Онда су ce врата нагло отворила. У собу je 
бануо Мелитин отац. Он није био тужан. Напро- 
тив, сјао je од задовољства. Прискочио je столу, 
пољубио жену y косу тако да je одјекнуло као 
хитац из пиштоља.

— Мамице, Мирице — поносно изговори — 
добио сам четири дана боловања. Ха, шта кажеш?

Мајка подиже главу и тужно га погледа.
— Значи, значи да си успио преварити лијеч- 

ника, je ли? — рече она тихо.
— A? — запрепасти ce Мелитин отац. Није 

могао схватити шта je његова жена хтјела тиме 
рећи. Он je само знао да je страшно преморен. 
Радио je од јутра до мрака y подузећу. Сви су 
говорили: „Ала je сила тај инжењер Косић. Он 
не зна за одмор. Требало би га једном послати на 
дуљи допуст, на море или y планине. Душу ће 
оставити на послу“. Али некако никад није имао 
прилике да ce ваљано одмори. Увијек je било 
важног посла. И одлучио je да оде на боловање. 
Само четири дана. И зашто му сад то властита 
жена замјерава?

— Боље би било да мање пушиш. И да мање 
меса једеш. To теби шкоди a не рад.

Инжењер Косић гледао je запрепаштено y 
жену. Откуд je само знала да опет пуши кад пред 
њом није више запалио цигарету?

— Мирице, шта je теби? — упитао je упла- 
шено.

— Ништа — казала je тихо и окренула главу. 
Очи су joj биле влажне.

Мелитин отац je пришао прозору и погледао 
напоље. Дубоко y воћњаку, иза гредица јагода, 
утледао je своју кћеркицу како узалуд покушава 
наговорити Султана да уђе y кућицу. Султан je 
био голем црн пас зле ћуди и нитко ce од укућа- 
на није усуђивао да га помилује, a камоли да му



шта заповеди или да га удари. Мелита je клеча- 
ла пред њим и молила га да буде послушан, али je 
Султан буљио y њу, вртио врхом репа и није 
ce мицао.

И Мелитин отац одједном схвати.
— Опет Мелита, je ли? — рече он и примаче 

ce жени.
— Да.
Инжењер Косић врати ce до прозора. Мелита 

je успјела наговорити Султана да уђе y кућицу. 
Брзо je  затворила за њим враташца и потрчала 
према огради иза које су нестрпљиво извири- 
вали дјечак и дјевојчица. Сад су, напокон, могли 
без страха ући y страшни Султанов врт.

— Шта je опет учинила? — упита Мели- 
тин отац.

— Ти зн аш . . .  ти добро знаш.
— Измислила je нешто, je ли?
Мајка одгурну столицу и нагло устаде.
— Слушај, ми морамо погледати истини y 

очи. Наше дијете je болесно. Jep, и то je болест, 
страшна болест.

— Немој тако Мирице. Ти претјерујеш. Ja ce 
такве болести не бојим. Главно je да je она иначе 
здрава. A што малко лаже . . .

— Бранко! — викну жена и удари ногом о 
под. — Рекли смо да тако нећемо говорити. Ника- 
да не смијемо тако говорити о њој! Замисли да 
нас случајно чује!

— Добро, добро, Мирице, — благо ће инже- 
њер Косић окренувши ce опет прозору и загле- 
давши ce y гредице с јагодама. — Она једног дана 
може рећи да je медвјед y врту и да нам једе 
јагоде, a ми ce нећемо усудити да joj кажемо да . . .  
да . . .  не говори исттону. A?

— Теби само глутгости падају на памет! Ка- 
кви сад медвједи? — разљути ce Мелитина мајка. 
— Добро, ja ce слажем да та болест није неиз-
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љ ечива. . .  Али сваки дан je све rope. Ми морамо 
нешто подузети . . .

— Шта ce данас догодило?
— Строп. Каже: строп ce срушио y школи. 

И Шиљо je пао под трамвај, двије дјевојчице сло- 
миле ногу . . .

— Шиљо? Tko je то Шиљо? Axa, то име je 
измислила.

— Ma не, није. Шиљо joj je школски друг, 
из истог разреда.

— Видиш, није све измислила!
Ж ена дубоко уздахну.
— С тобом je збиља тешко разговарати. Ти 

увијек мислиш да ja претјерујем. Али ja ти ка- 
жем да морамо што прије нешто подузети, прије 
него буде прекасно.

— Ja бих могао разговарати с мојим прија- 
тељем професором Ружићем. Он je стари настав- 
ник, a и câM има два сина. Он ће ме савје- 
товати. . .

— Подузми шта хоћеш, али учини то што 
прије. Ja ћу иначе полудјети с њом. A не знам пгга 
да joj кажем, како да joj к а ж е м ...

— Ти мене ниси хтјела слушати. Ja  сам ти 
говорио како je требало . . .

— Само ми, молим те, немој причати што je 
требало. Ja сам ти поцустила кад ce радило о Не- 
наду. Рекао си: „Пусти га нека једе, само нека је- 
де колико хоће, треба му y тим годинама, биће 
спорташ. . .  “ E t o  т и  сад, зар није срамота да je 
такве вањштине y тим годинама?

Отац дубоко уздахну и обори главу.
Ненад je био њихов син, Мелитин брат, годи- 

ну и no дана старији од ње. Ено га, управо улази 
кроз врата. Огледава ce на све стране, шуња ce 
на прстима. Право y јагоде! Сагиње ce и почиње 
јести, граби објема шакама. Прегршти јагода не- 
стају за његовим набреклим руменим образима. 
„Kao медвјед!“ помислио je огорчено инжењер
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Косић и окренуо главу. Њихов син Ненад je jeo 
све чега ce год дочепао. Већ y својој десетој годи- 
ни љуштио je маст кашиком, без круха, и залије- 
вао сваки мастан залсхгај сирћетом y којем ce 
справљају киселе паприке и краставци. Morao 
je појести двадесет и девет кнедла са шљивама, 
могао j e . . .  Али, боље je и не набрајати! И тако, 
y својој тринаестој години био je дебео као три 
обична дјечака или као четири дјевојчице Мели- 
тиних година. Отац je вјеровао да ће га та напаст 
с временом проћи, али није било тако. Ненад je 
jeo све више.

— Ja ћу нешто учинити, обећавам ти — рече 
инжењер Косић, приђе женк и пољуби je y косу.
— Ha часну ријеч.

«— Само добро промисли шта ћеш учинити
— каза жена. — Али прије реци мени. Јер теби 
свашта може пасти на памет. Теби и Ненаду. Ви 
сте исти . . .

— He брини! — одлучно рече Мелитин отац 
и задовољан смијешак опет му затитра на усна- 
ма. Са ужитком je помишљао на она четири сло- 
бодна дана што су била пред њим. — He брини, 
татица ће све то уредити! Мелита више неће . . .  
да, неће говорити неистину.

— Видиш — рече мајка гтокушавајући да ce 
и сама малко осмјехне — не треба да ce пред дру- 
гама веселиш свом боловању. Ти си здрав као ри- 
ба, то сви знају, na и Мелита. To онда значи да и 
ти ниси лијечницима рекао баш истину, je л и . . .

Инжењер Косић прогута пљувачку.
— И не треба да пушиш иза куће, y воћњаку. 

Мелита те je видјела. Баш као и ja. И чула je 
кад си мени рекао да већ мјесец дана ниси за- 
палио.

Инжењер Косић прогута опет пљувачку.
Зачуше ce тешки кораци и неко закуца на 

врата. Ha њима ce појави велика Ненадова глава. 
Мајка га упита:
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— Изволи, Ненаде?
— Мама, ja сам гладан — рече дјечак буље- 

ћи y под.
— Па мало прије смо ручали. Нема ни два 

сата.
— Ja  сам свеједно гладан. Није било довољно 

калорија за ручак.
— A рекла сам ти да поједеш шницлу из 

фрижидера.
— Шницлу? To су бјеланчевине. To не траје 

дуго, ни€и дуго сит. Осим тога, подијелио сам je 
с татом.

— Бранко! — подвикну жена. — Ти зн а ш . . .
— Знам — рече инжењер Косић и изиђе из 

собе журним корахом.
— Ja  сам гладан — понови Ненад.



II

МЕЛИТИНА TETKA ШАЉЕ ТЕЛЕГРАМ

Ненад je појео три комада круха намазана 
машћу коју je толико посуо паприком да ce једва 
назирала испод црвене наслаге. Онда je, тапћући 
на мјесту од задовољства, смазао три банане и 
четири јабуке. Отишао je y собу и извалио ce на 
кауч.

Посегнуо je руком дрема хрпи књига. Немир- 
ном руком je, не окрећући ce, прелазио no кори- 
цама. Познавао je све гсњиге већ no опипу. Све 
их je прочитао. Ненад je jeo и читао, лежао, jeo 
и читао, читао лежећи, jeo лежећи и читао једу- 
ћи. Тако из дана y даи. Постоји ли уопће на сви- 
јету књига коју није прочитао? Њему ce чинило 
да не постоји.

Опет je отворио „Дон Кихот“.
,,У неком селу y Манчи, коме нећу име да 

спомињем, живио je прије оугало *времена племић 
од оних који имају копље на сталку, старински 
штит, кукавно кљусе и хитрог хрта. Olla, више 
од говедине него од овновине, навечер понајвише 
хладно исјецкано месо с л'уком. . .  — Ненада не- 
што зашкакл>а у. грлу — . . .  суботом пражетина 
с мозгом, петком сочиво, недјељом још који го- 
лубак . . Нипгга није разумио. Знао je да je ријеч 
о јелу и осјећао je одмах глад. Појео je још једну 
јабуку. Никада није макнуо даље од прве стра-
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нице „Дон Кихота“. Било je досадно, a и почи- 
њало je с јелом. Tk'o1 би то издржаа?

Устао je и погледао напоље. Шиљо je поку- 
шавао да научи Мелиту и Верицу да ce возе на 
бициклу.

— Немој ce тако укрутити! —; викао je Шиљо 
подржавајући бицикл за сједало док ce Мелита 
грчевито држала за управљач — као да си метлу 
прогутала.

Верица ce смијала и трчкала за њима.
— Држи ме, држи ме. Падам! — викала je 

Мелита, a плави чуперци играли су joj око главе 
као пчелице.

Била je већ научила да ce вози без Шиљине 
помоћи. Невоља je била једино y томе што није 
знала заокренути <ни -сићи. Два пута je већ пала 
и угрувала ce, али није одустала.

— Имам грч y нози! — викала je, a Шиљо 
joj je помагао да сиђе.

— Хајде, не причај глупости. Какав грч? Грч 
добијеш само y води — рече joj Шиљо.

Мелита je сишла, љутито погледала Шиљу и 
слегла раменима.

— Moj тата je једном добио такав грч, да 
знаш, кад je постављао антену, антену за теле- 
визију, да je пао с крова и сломио руку, знаш.

Шил>о погледа према крову Мелитине куће. 
Није видио никакве антене. Косићеви су имали 
телевизор, истина, али неки велик, скуп; није му 
ни требала антена. Шиљо рече:

— Главно да je добро поставио антену. Ви- 
дшп како стоји равно1, к о . . .

Није знао довршити. Верица ce попела на 
бицикл и храбро отиснула низ плочник. Мелита 
je кришом погледала на кров. Заиста антене није 
било. A малочас би била дала часну ријеч да je 
отац ондје поставио прошле зиме.

— Идемо ce прошетати док ce мала провоза 
— предложи Шиљо.
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Мелита je пристала. Знала je шта ће сад 
Шиљо радити. Уопће, од свих својих школских 
другова највжне je вољела Шиљу. Он би увијек 
измислио нешто ново.

— Хајдемо! — рекла je Мелита.
Кренули су низ улицу. Шиљо je вребао про-

лазнике. Био je мален, ситан, мршав, тањи од Ме- 
лите. A ходао je хитро, као зец. У сусрет им je 
ишао старчић с цигаром y устима, с новинама y 
руци. Шиљо je забрзао према њему. У тренутку 
кад je пролазио мимо старчића, нагло je клецнуо 
y кољенима, као да ће ce срушити. Старчић ce 
уплаши, из руке му испадоше новине. Шиљо je 
сад даље мшао усправно и сигурно. Мелита ce 
смијала тако да су joj ce плави праменови завр- 
тјели око главе као вртуљак.

Онда je наишла једна озбиљна жена која je 
на узици водила исто тако озбиљно псетанце 
дугих ушију. Шиљо je поклецнуо. Псето ce упла- 
шило, )уши му полетјеле y зрак као преплашене 
чавке. Ж ена тихо врисну. Мелита ce смијала.

— Ти ои страшан! — рекла je Шиљи, a он ce 
поносно испрсио.

„Врло неоз5иљно“, помислио je Ненад који je 
цијели призор посматрао с прозора.

У тај час je наишао на „веспи“ непознаг 
попггар. Поштар који носи телеграме. Ненад ce 
одмакао од стакла и, колшго му je тежина допу- 
штала, потрчао према излазу.

— Станује ли овдје шджењер Косић? — пи- 
тао je поштар Шиљу.

— Како сте рекли? — питао je Шиљо сави- 
јајући длан око уха као да je наглух. — Козић?

— He, Косић. Ко-с-сић!
— Доста глупости! — продерао ce Ненад који 

je искрснуо на вртним вратима. — Телеграм je 
за нас.

— Дајте га оБамо ;— повика сад и Мелита.
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Брат и сестра y исти час прихватише цеду- 
љицу коју je поштар држао y руци, не знајући 
коме да je уручи.

Tko год би их погледао, одмах би опазио ко- 
лико су Ненад и Мелита налик једно на друго. 
Исти обли румени образи, тамне очи и плава 
непослушна коса, која je и њему и њој падала 
преко лијевог ока тако да су непрестано забаци- 
вали главу. Чинило ce да je Ненад лутка која je 
испрва имала Мелитин облик, али коју су доцније 
напухали као лопту.

Брат и сестра погледаше ce непријатељски. 
Било je очито да су спремни да ce боре за теле- 
грам до последње капи крви. Једино ce Шиљо 
сјети да каже:

— Па телеграм није за вас, већ за инже- 
њера Косића.

Поштар одахну и уђе y врт. Мелита и Ненад 
одмах иза њега.

— Шта мислиш шта би то могло бити? — 
тихо упита Мелита.

— He знам — одговори Ненад.
— Можда тату зову y војску? — каза Мелита.
— He знам — рече Ненад.
— Можда идемо некамо на пут, a? — упита 

сестра.
—‘ Шта ja знам . . .
— Можда ce нешто страшно догодило, a?
Ненад je слегнуо раменима и иепод тешких

капака погледао радозналу сестру. Откуд њој 
увијек падају на памет којекакве немогуће глу- 
пости? Eto oh, Ненад, чита сто пута, хиљаду пута 
више него она. Чита новине, књиге, слуша радио, 
гледа телевизију, na њему никад не падају на 
памет такве немогуће глупости. A његова сестра, 
Мелита, једва прочита оно што мора прочитати за 
школу, a мозак joj увијек ради као електронски 
строј. Одакде joj само такве идеје?

18



Све троје упадоше заједно y предсобље. По- 
штар, Ненад и Мелита. Инжењер Косић појави ce 
на другим вратима.

Кад ie поштар изишао, инжењер Косић ра- 
стрга омотницу телеграма и подиже га тако ви- 
соко да његова радознала дјеца не могу читати.

— Добили смо још једну секу? — весело 
упита Мелита.

Уђе и мајка. Инжењер Косић je жалосно 
погледа.

— Ево — рече тихо.
— Шта ce догодило? — упита мајка и узе ца 

прочита телеграм. — „Тета Меланија тешко бо- 
лесна лбђите одмах“ . . .  Ох! Тета je болесна.

— Идемо к  њој? — упиташе Мелита и Ненад 
y ис*и глас.

— He идете ви никамо. Ви морате остати 
овдје. Знате да je сад свршетак школске године 
— одбруси отац.

— Ходи, Бранко, идемо y собу да ce догово- 
римо — рече мајка. — Ja свакако морам отпуто- 
вати првим влаком.

Тета Меланија je живјела на селу, доста да- 
леко од града. Сваке године no неколико пута je 
позивала обитељ Косићевих да joj дође y посјету, 
за вријеме празника. Ж ивјела je сама и досађи- 
вала ce. A Косићеви су увијек путовали на море 
или y планине и никад je нису посјетили. Мелита 
и Ненад једва да су ce и сјећали тете Меланије.

— Знаш да није лијепо од нас што нисмо 
ишли тети Меланији — каза Мелита. — Сигурно 
ће умријети.

— Шути, Мелита! — разљути ce Ненад. — 
Увијек блебећеш глупости. Сигурно je да неће 
умријети. Данас постоји пеницилин! Да!

— Знаш шта? — поче Мелита заједљиво. — 
Теби неће помоћи ни пецинилин. Ти ћеш ce рас- 
пукнути од дебљине. Ko балон! Трас — и готово!
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— Мелита! — дремну Ненад, a коса му паде 
преко аба ока. — Одузећу ти живот једнога дана.

— A не би ли ти сад — изусти Мелита тихо, 
кроз зубе — не би ли ти сад радо појео једну де- 
белу, дебелу телећу шницлу с пуно, пуно сен- 
фа? . . .

— M e .. . Мелита! — једва узвикну Ненад 
борећи ce с великом навалом пљувачке.

— A около сами краставчићи и крумпирчи- 
ћ и . . .

— Мелита! — дрекну сад Ненад тако глаоно 
да канаринац Финки y другој соби склони главу 
под крило. — Лишићу те живота једног дана . . .

Пла'вокоса дјевојчица шмугну напоље, a брат 
брже-боље y смочницу и поче великом кашиком 
грабити маст из посуде.

Напољу je била престала обука y вожњи на 
бициклу. Верица, која je била спретнија од Ме- 
лите, ипак je пала. Кољено joj je крварило.

Шиљу je ошамарио један човјек хад je покле- 
кнуо покрај њега. Текла му je крв из носа.

— Мелита! Мелита-а-а! — зовну мајка с про- 
зора.

— Морам ићи — иоприча ce Мелита и потрчи 
ггрема вртним вратима. A онда, као да ce нечега 
присјетила, застаде на вратима и добаци: — До- 
били смо важан телеграм. Чини ce да ce селимо 
одавде. Можда више уопће нећу ићи с вама y 
школу. Тата иде y војску, a мама и ja y . . .  Рим. 
A k o  одем, писаћу вам. И  пбслаћу вам бицикл. 
Здраво!



III

ТЕШКА МЕЛИТИНА УЛОГА

Прије него што je позвала Мелиту, мајка je 
била завршила разговор са оцем. Рекла му je да 
je можда и добро што je баш сад добио боловање. 
Биће бар код куће док она буде боравила код 
тетке. Пазиће на дјецу, на Мелиту и Ненада. И 
још га je замолила:

— Молим те, Бранко, само немој ништа по- 
дузимати док мене нема. Рекао си да ћеш оду- 
чити Мелиту од . . .  од тога да измишља . . .  Не- 
мој сад нипгга покушавати док ce ja не вратим. 
Нећеш, je ли?

— Нећу, на часну ријеч — рекао je инжењер 
Косић.

— Ja  мислим да ћу ce брзо вратити. За два- 
-три дана.

— He брини! — рекао je Милитин отац. — 
Ти учини све што год можеш за тетку. Ja ћу ce 
бринути за дјецу и кућу.

У собу je улетјела Мелита. Канаринац Финки 
весело je запискутао, a Мелита му je домахнула 
руком.

— Ми смо ce онда договорили, je ли, Бран- 
ко? — рекла je мајка.

Отац je климнуо главом и изишао из собе.
— Изволи, мама, ти си ме звала — јавила ce 

Мелита.
— Сједи, Мелита, — рече мајка врло озбиљно.
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Загледала ce y своју дјевојчицу. Испод шу- 
марка плаве косе гледала су je два тамна, тамна 
ока налик на оне прозо,рч!иће на улазним врати- 
ма стана. Погледаш y њих и не видиш шта ce до- 
гађа y стану, јер je напољу свјетлије. Шта ce до- 
гађало иза та два тамна ока њезине дјевојчице? 
Мелита je већ била y дванаестој години. Колико 
je њезина мајка заправо знала о њој?

— Мама — почела je Мелита живо — знаш 
шта ce догодило? Верица je готово дошла под 
аут о . . .  Шиљо и ja  смо je држали, a она није 
хтјела, з н а ш . . .  Ja  сам joj рекла: „Немој, Верице, 
ти не можеш још посве сама. . . “ Али ме није слу- 
шала. Пала je и ударила главом о плочник. До- 
шао je један чико и узео je, ставио y ауто . . .

— Мелита! — прекинула ју je мајка и при- 
сјела на руб столице, обгрливши своју кћерку.

— Изволи, мама.
— Мелита, ово je први пут да ja одлазим од 

куће, први пут да нећемо бити заједно.
— Колико дуго? — питала je Мелита. — Го- 

дину дана?
— Ни говора! Можда два-три дана — одгово- 

рила je мајка. — Али ипак нећемо бити заједно. . .  
И хтјела бих да те нешто замолрш. . .

— Знам, мама, да будеиг добра, да учим, да 
идем y школу — одсијече Мелита брзо.

— He, нешто друго.
— Значи да не морам бити добра, да не мо- 

рам учитм и да не морам ићи y школу?
— Мелита, Мелита! — насмијеши ce мадка. 

— Немој ce шалити са мном. Хоћу да разговара- 
мо озбиљно. Ти си озбиљна, одрасла дјевојка.

Мелита ce тако нагло исправи y столици да 
je канаринац Финки чудно погледа испод ока. 
Мајка помисли: „Треба да je увјерим како раз- 
говарам с њом као са себи равном.“ И наглас рече:
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— Мелита, ти ћеш остати сама y кући, хоћу 
рећи сама с овом нашсхм двојицом, с татам и Не- 
надом. Ти знаш какви су они. . .

Дјевојчица ce засмиуљи.
— Нешто ћу те замолити, Мелмта.
—■ Изволи, мама.
— Могу ли ce поуздати y тебе, Мелита?
— Мама! Како то уопће можеш питати, знаш 

и сама каква сам j a . . .  Ако ми нешто кажеш . . .  
Ja  нисам неозбиљна као Верица, знаш. Лијепо 
сам joj рекла: „Немој, Верице. Разбићеш c e .. 
E t o  joj сад . . .  И Шиљи сам рекла . . .

— Мелита, слушај ме добро — нестрпљиво 
ce уплете мајка. — Ово je јако важно. Ja хоћу 
да ме ти замјењујеш док ce ja  не вратим.

— Мама! — пљесну руком дјевојчица аувој- 
ци joj опет заиграше. — Како je то дивно!

, — Ja  хоћу да ме ти y свему замјењујеш. Да 
водиш кућу . . .

— Да кухам? — неповјерљиво ће дјевојчица.
— Ma не! He треба да кухаш. Ja хоћу да па- 

зиш на ову нашу двојицу, на Ненада и на тату.
Мелита устаде широко отворених очију. Била 

je усхићена.
— Наравно, мама, да ћу пазити на њих. Ha 

ших треба пазити. И те како! Њима су увијек не- 
ке глупости на памети, знаш. Биће они ко бубице 
док ce ти не вратиш. Можеш бити сигурна. . .

„Погодила сам!“ уживала je мајка. „Осјећа 
како сам joj важну дужност повјерила. Она ће 
тобоже пазити на њих, a заправо ће пазити на 
саму себе . . .  Ох, да није јадна тетка Меланија 
тешко болесна, готово да бих ce и радовала овом 
тренутку. Можда je ово и најбоља прилика да ce 
излијечи од те своје болести и да престане то- 
лико . . .  измишљати.“

— Ти знаш — рече мајка наглас — колико 
Ненад једе.
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— Мама! Како не бих знала — весело рече 
Мелита — јутрос кад смо ишли из школе појео 
je за опкладу двије покварене конзерве, знаш, 
оне напухнуте, са старим . . .

— Добро, добро, Мелита, — уладе мајка. — 
Ти знаш да то није добро, да би ce могао разбо- 
љети. Заправо, то je већ болест. У његовим го- 
динама не би смио бити тако дебео.

— Најдебљи je y школи! И не само y нашој! 
У цијелом граду!

— To није смијешно, Мелита. Једном ће па- 
тити због тога, биће му и те како криво. Зато те 
ja молим да пазши на њега, док будем код тетке 
Меланије . . .  He дај му да једе толико. Особито 
маст. И јагоде, наравло. Знаш да добије осип no 
тијелу кад ce преједе јагода.

— Онда ce пудра, знаш, мама, да ce не види 
— насмија ce Мелита.

— Добро, пусти то сад. Важно je да припазиш 
на њега . . .  Хоћеш ли?

— Хоћу, мама, — поносно каза дјевојчица.
— И на тату треба да припазиш — убаци 

мајка опрезио.
— Знам.
— Како то — знам?
— Па, тако . . .  због пушења, не би смио пу- 

шити толико, због срца, зн а ш . . .  зар није тако?
— Јесте . . .  To сам ти и хтјела рећи . . .
— Знам, знам. Он ce скрива иза куће — на- 

стави Мелита и о-нда, присјетивши ce старчића 
кога je Шиљо био уплашио, дода: — Почео je пу- 
шити и цигаре, знаш, оне велике, дебеле. To je 
још rope, je ли?

Мајка je неповјерљиво погледа. Je ли отац 
заиста почео пушити цигаре или није? Сад није 
било времена да то провјерава. Трпала je ствари 
y путни ковчег и говорила:
* — Тата навече дуго чита y кревету, a има
слабе очи иако неће да носи наочале. Ради цијели
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дан. Г1ред вече увијек прчка нешто no ауту при 
оном слабскм свјетлу y гаражи, и онда још дуго 
чита y кревету. Мораш пазити и на то да што 
прије легне.

— Добро, мама.
— И, да . . .  што ce тиче аута. Увијек га оста- 

вља навече пред гаражом. Наша гаража je на за- 
воју. Већ су нас упозоравали. Ту ће га једном до- 
бро ударити. Онда ће бити касно. Кажи му да 
увијек спреми кола y гаражу кад je код куће. 
Kao да je то тешко!

— Добро, мама.
— И ујутро треба да ce брије! Сад кад je на 

болоцању, мислиће да може ходати около као чу- 
довиште, необријан.

'— Добро, мама. Ja  ћу пазшм.
— A прије спавања, прије спавања треба да 

перу ноге и зубе.
— Знам, мама. И Ненад, и тата, je ли?
— И они, a и ти, наравно. . .
— Мамице, — одлучно рече Мелита — све 

'ће бити y реду.
У собу уђоше отац и Ненад. Из дворишта je 

допирало жалосно Султаново завијање. Он je 
слутио да нетко одлази на пут, и био je жалостан. 
Финки je усплахирено лепршао no крлеци.

— Идемо? — питао tje отац вртећи аутомо- 
билски кључ y руци, што je био очити знак да 
би хтио пушити.

— Мама, — почео je Ненад бојажљиво — не-
мој заборавити да донесеш оне фине шунке од 
тете Меланзије. A и коју гуску, ако их још има. 
И ja ja  од њених к о к а . . .  -

— Нећу заборавити — рекла je мдјка.
— Идемо ■— говорио je отац закаонићеш.
Отац и Ненад отпратили су мајку на станицу,

a Мелита je рекла да мора остати код куће, по- 
што мора написати  двије домаће задаће.
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Остала je сама y соби и гледала кроз прозор 
како ce удаљава њихов нови плави „фијат“. Ос- 
јећала je како je притиште велики терет одговор- 
ности. Она je морала пазити на тату и на брата! 
Кад би то другима причала, сигурио joj нитко не 
би вјеровао. Зашто су њој, уопће, други тако мало 
вјеровали?

Окренула ce и угледала канаринца Финкија 
како je радознало и пријатељски посматрао.

— Финки, вјерујеш ли ми ти? — упита га дје-
војчица. ,

— Циу, циу — одговори птић. Није било ни- 
какве сумње да joj je повлађивао.

— Знаш ли ти какав ћу тежак посао имати 
ових дана док če мама не врати, a?

— Циу, циу — одврати канаринац.
— Срце си ти — рече дјевојчица охрабрево 

и излети из собе.



IV

У ПОМОЋ, МЕЛИТА!

Мелита je замишљено ходала између гредица 
с јагодама и лагаио вртјела главом. Никад ce још 
није осјећала тако одрасла, никад још није била 
тако поносна. Она треба да пази на Ненада и та- 
ту! He, неће мама пожалити што je њој повјерила 
тако важан задатак. Видјеће она да ce y своју 
Мелиту може потпуно поуздати.

Из размишљања je прену бијесан Султанов 
лавеж. Покрај ње јурну црно псеће тијело и за- 
лети ce према огради.

— Мелита-а! У помоћ! — одјенну познат глас.
Дјевојчица нагло одиже главу. Султана су

очито били пустили из кућице да би ce могао оп- 
ростити с Мелитином мајком. Наиме, кад би тко 
од укућана полазио на пут, пас je постајао нер- 
возан. Није га било могућно обуздати, a ако би 
га затворили, завијао би тако да ce сусједима ле- 
дила крв y жилама.

— Султане! Натраг! — викну за њим дјевој- 
чица.

Висока тамна прилика већ ce била ушуњала 
на прстима y врт иадајући ce да je пас можда 
неће примијетити. Био je то сликар који je ста- 
новао изнад Косићевих, на тавану. Чудно je било 
да му никако није успијевало да склопи пријатељ- 
ство са Султаиом мада јс већ пет годана становао 
y овој кући.
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— Мелита, одведи га — молио je сликар иза 
ограде.

— He бојте ce, чика-Сјекиро, сад ћу му ja 
показати — одлучно рече Мелита примичући ce 
огради.

Кад ce сликар доселио y кућу, Мелита није 
могла никако запамтити његово дугачко прези- 
ме: Поклеповић. Уз то, сликар je имао на образу 
и врату велику бразготину. У једној тучњави y 
дјетињству нетко га je ударио сјекиром no лицу 
и дубок траг од ударца није могла сакрити ни буј- 
на брада коју je Поклеповић носио. Како je Ме- 
лита чула приповијест о сјекири, првом прили- 
ком кад ce није могла сјетити сликарева прези- 
мена назвала га je „чика Сјекира“. Одонда су га 
сви укућани тако и звали, a он ce и сам љутио 
кад би ce тко забунио и назвао га правим' именом.

— Хајде, Султане, молим т е . . .  Дођи. . .  — 
мољакала je Мелита умиљавајући ce псу, али не 
усуђујући ce да га такне. — Ви бисте, чика-Сје- 
киро, заиста морали да ce научите на Султана. . .

— Ja бих јако волио — рече сликар — ja бих 
то јако волио. Али кад о»н неће да ce научи на 
мене, y томе ти je невоља, драга моја Мелита.

Сликарев глас je још више љутио Султана. 
Пас ce тако гласно разлаја да ce на кућама y су- 
сједству поотвараше прозори.

— Макните ce, чика-Сјекиро, да вас не види. 
Дотле ћу га ja утјерати y кућу. Де, Султане, дођи, 
донијеће ти Мелита шећера . . .

„Ш ећер“ малко дјелоћа на Султана. И кад 
видје да ce сликар удаљује, он полако крену за 
дјевојчицом.

— Молим те, Султане, уђи, буди добар — го- 
ворила му je Мелита кад ce напокон примакоше 
кућици — хајде, послушај ме. Сад смо ми сами y 
кући, знаш. Ми смо господари. Знаш, ja замје- 
њујем маму, и треба да мене слушаш као и њу, 
Kd да je она — jà, то јест . . .  обратно . . .  али, ти не
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разумијеш . . .  Видиш колико имам посла. Немој 
бити такав. Немој да ce бринем још и за тебе. 
Хајде, видиш какав си . . .

Султан подиже главу и радознало промотри 
дјевојчицу. Глас joj je био тако озбиљан да ce он 
даде наговорити. Полако vt достојанствено ушета 
ce y кућицу и сам њушком затвори врата. Није 
чак ни загунђао, што није било y складу с ње- 
говим обичним владањем.

— Хвала, Султане, — рече Мелита весело — 
донијећу ти пуно шећера, ггослије. . .  Чика-Сје- 
киро, напријед! Слободио je. Султан je y кућици, 
— повика гласно.

Брадати сликар хитро одгурну улазна врата, 
претрча размак до куће и шмугну y стубиште.

— Мелита, — довикнуо je изнутра — ако хо- 
ћеш, дођи rope до мене.

Дјевојчица je спремно пожурила за н»им. 
Глава joj je била тако пуна којекаквих мисли да 
ie жељела ла их некоме тхриоттћи. Није хтјела да 
остане сама и да y ггразном стану чека да ce отац 
и Нетад врате са станице.

Чика Сјекира чекао ју  je на врху степеница, 
широко ce осмехујући. Онда су заједно ушли y 
таванску просторију, која je сликару била и ра- 
дионица и стан.

N Какав je ту био неред! Десеци прашшивих 
ћупова с кистовима, стотине крпа умрљаних бо- 
јом, хрпе платна и оквира, два огртача y које je 
посљедњих десетак година било обрисано десетак 
хиљада кистова, нахерена жељезна пећ, климав 
коевет исттод тсојега je лежала наслага испале сла- 
ме, -стотине празних и прљавих боца, остаци дви- 
ie-три столице, кропачка лутка, неколико пожут- 
јелих плаката и изрезака из новина, стот1Ш>ак 
књига разасутих no цијелој собрши. Како je то 
царство нереда о-душевљавало Мелиту и Ненада 
већ пет година! Сваки дан су код куће слушалш 
о реду, о томе гдје треба оставити ципеле, како
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сложити одијело, гдје одложити књиге. Учили су 
их да свака „ствар има своје мјесто“ и да je не 
смијеш било гдје оставити. И кад би онда дошли 
y посјет чика-Сјекири, одахнули би и одушевили 
ce. Како je он мало себи разбијао главу о томе 
je ли свака „ствар на своме мјесту“! Сваки je 
предмет остављао гдје стигне.

Мелшмни родитељи јако су вољели чика- 
-Сјекиру, али им није било драго што je његова 
неуредност лоше дјеловала на њихову дјецу. Ка- 
ко ce и не би љутили кад je Мелита на њихове 
приговоре сваки час одговарала: „А како може 
чика Сјекира ..

— Зашто још држите ово кад вам ништа не 
користи? — угшта Мелита и показа на великог 
пса од црне вуне који je стајао y утлу, иза кре- 
вета.

Сликар поцрвени и превали пса ударцем ноге.
Прије двије-три године био je чврсто одлучио 

да ce сгтријател>и са Султаном. Већ му je било 
смијешно да увек мора зазивати некога y помоћ 
кад би хтио ући y дворипгге. Рекли су му сви да 
не смије псу гтоказати да га ce боји-. И заиста, 
чика Сјекира би нагло отворио xanniv и ушао бр- 
зим корацима y двориште. Султан би га изнена- 
ђено погледао и y недоумици замахао репом. Али 
кад би ce срео са Султановим погледом, сликару 
би клецнула кољена и он би узмакнуо главом без 
обзира. Султан би бијесно залајао и појурио за 
њим. Зато je чика Сјекира набавио црног пса од 
вуне. Однио га je на тава« и пред њим увјежба- 
вао како ће ce владати кад ce идући пут сретне 
са Султаном. Гледао га je y стаклеие очи, прије- 
тио му, ш*ловао га. Али ништа није помогло. Кад 
би ce срео с правим псом, опет би ce уплашио и 
побјегао.

— Јеси ли научила цртати коња? — запита 
сликар Мелиту да би скренуо разговор.

— Јесам — рече Mèлитa и поцрвени.
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— Да видимо — каза сликар и даде joj комад 
палира и оловку.

Дјевојчица je чврсто стегла оловку и упрла 
о папир. С репом je  било лако. Неколико потеза 
и pen, налик на метлу, био je готов. Онда тијело 
налик на кобасицу. Па глава великих ушију као 
y магарца. Напонон ноге. С шима je било муке. 
Предња нога била je y реду, no прилици налик 
на казалже сата кад je пет сати, као што je го- 
ворио чика Сјекира. Али са стражњима je увијек 
било муке.

— He тако, Мелита, — насмија ce чика Сје- 
иира — стражње ноге код коња нису исте као 
предње. Видиш, кољено je на другој страни. Ето, 
као кад су казаљке на седам сати.

Мелмта одгурну папир.
— Знате, чика-Сјекиро, немам ja  сад времена 

да цртам коње. Имам ja  важнијег посла. . .
— Je ли?
— Мама je отпутовала y Италију, знате, y 

Б е ч . . .  Остаће дуго. A тата je јако болестан. Има 
слабо јако срце, хоћу рећи — јако слабо срце. 
He смије пушити. Особито кад вози, на завоју. 
Он увијек пуши на завоју, знате. Јако опасно. 
Срце му може само ■— прк!

— Je ли? — рече сликар умачући кист y боју 
и примичући ce велпкој слици која je представ- 
љала залазах сунца.

— И Ненад je јако болестан. Од сала. Више 
ce не може зауставити. . .  да не дебља. Има сто 
педесет кила.

— Je ли? — рече чика Сјекира и y два по- 
теза премаже вечерње сунце јаркоплавом бојом.

— И сад ja морам цијелу годину пазипи на 
њих двојицу, внате. Можда и више од године дана. 
To ће бити страшно. Нећу моћи ни y шнолу да 
идем сваки дан. Кад буде разредник зовнуо на 
телефон, ja ћу рећи: „Жао ми je, данас не могу
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доћи . . .  Морам пазити на тату . . . “ Нитко ми не- 
ће вјеровати, ни Шиљо, ни Верица. . .

— Je ли?
Мелита ce намршти. Најприје ce загледа y 

залазак сунца на чика-Сјекириној слици, a онда 
y самог сликара.

— Чика-Сјекиро . . .  Чујте . . .  Вјерујете јш  ви 
меии?

— Вјерујем, душо, — одврати сликар.
— He само сад, него и иначе . . .  Кад вам не- 

што причам? . . .
— Наравно да ти вјерујем. Запгго не бих вје- 

ровао?
— He знам, чика-Сјекиро. Некад ми ce чини 

да ми људи не вјерују . . .  Чак ни мама, ни тата.
— Чуј, Мелита, знаш ли ти шта je ово што 

ja  сликам? — упита чика Сјекира изненада, уз- 
мичући натрашке и жмирећи према слици.

— Знам, чика-Сјекиро, то je сунце . . .
— Видиш, Мелита, и ти мени вјерујеш да je 

то сунце . . .  A има људи који ми не вјерују. Они 
кажу: ,,Како аунце може бити плаво?“ Разумијеш?

Мелита није разумјела. Није ни примијетила 
да je чика Сјекира насликао плаво сунце. Баш 
кад je премишљала шта да одговори, зачу шкри- 
пу кочница и Султанов цвилеж. Тата и Ненад 
вратили qy ce са жељезничке станице.

— Ево их! — узвикну дјевојчица и .провири 
кроз прозорчић на крову. — Морам ићи, чика- 
-Сјекиро. Да пазим на њих двојицу.

— Хајде, na ce врати кад будеш могла — рече 
сликар.

Дјевојчица полети према вратима, застаде на 
прагу као да ce. нечег присјетила и упита:

— A je л’те, чика-Сјекиро, ^ашто сте ви, зби- 
ља, насликали плаво сунце?

— Е, душо, о томе ћемо причати кад дођеш 
други пут . . .  Пожури сад.
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Мелита сјури низ степенице баш кад су Не- 
над и отац улазили y кућу.

— Тата, зашто си оставио ауто на завоју? — 
повика она. Зиаш да je то опаоно. Удариће га 
нетко. Спреми га одмах y гаражу.

Отац je пренеражено погледа и послушно 
изиђе y врт, мрмљајући кроз зубе:

— И-ста je као и њезина м ати . . .



V

СПРЕМА CE Ј1ИЈЕК ЗА МЕЛИТУ

Отац je, истина, изишао y врт, али није од- 
мах отишао пре<ма гаражи. Најприје je пустио 
Султана из кућице, a онда ce устумарао између 
гредица с јагодама. Овдје-ондје застао би и ду- 
боко ce замислио. Убрзо je посве заборавио на 
ауто.

Мелита je вребала y кући на Ненада. Два пута 
je упала y смочницу, али га roije y њој затекла. 
Дотле ce њези« брацо био закључао y купаоиицу, 
камо je склонио сандучић сухих смокава и баде- 
ма. Пустио je воду из славине као да ce пере, и 
Мелита није ништа, посумњала.

Али га je мало касније ухватила. Ушуњао ce 
y спаваћу собу и почео прекопавати no мајчиним 
ладицама. Мелита je нагло упала y собу и затекла 
га како набрекле образе покрива дебелом насла- 
гом пудера.

— Аха! — викнула je Мелита. Опет си ce 
преждерао јагода. Знаш добро да не смијеш јести 
толико јагода због тога твог осипа. Али, не може 
ce теби . . .

— Искључи плочу! — дрегсну Ненад и облаци 
пудера разлетјеше ce no соби. — He гурај своју 
сурлу y туђа посла. Шта ти мислиш тко си ти? 
Није то твоја компетенција . . .

— Сад нема маме и нетко ce мора бринути — 
важно рече Мелита и усправи ce што je боље мо-
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гла. — Да знаш да ћу пазити колико једеш . . .  И 
све ћу рећи мами!

Брат je пренеражено пбгледа. Образи, посути 
црвеним мрљама осипа које су и саме биле налик 
на јагоде, још му ce више надуше.

— Јесу ли теби довдста сви котачи y реду? — 
запита он бјеоно. — Неки кабл с мозгом ти не 
функционира. . .

— Фукцјонираћу ja  тебе, оамо ce п ази . . .  — 
запријети дјевојчица и намршти ce што je јаче мо- 
гла.

— Реци: рефлектор — каза Ненад злобно.
— Лефлектор, лефлектор, лефлектор . . .  

E to, т и !
— Ха, ха! — смијао ce Ненад. — Реци: ре- 

волвер.
— Леворвер, леворбер — говорила je Мелита 

кроз сузе.
— Реци: лавље младунче!
— Љавље, љ ављ е. . .  Нећу, нећу више ни- 

шта говорити — одсјече Мелита и сузних очију 
отвори врата. — Да знаш да ћу мами рећи за сва- 
ку јагоду, да знаш . . .

— Реци: реклама!
Мелита свом снагом залупи врата и оде y сво- 

ју собицу. Напољу ce већ хватао мрак. Дјевојчи- 
ца ce загледа кроз прозор, понављајући тихо кро- 
за зубе: „лекрама, лекрам а. . .“ Зашто она није 
могла изговорити те глупе ријечи како треба? Он- 
да одједном угледа како ce y сумраку свјетлуца 
кров њиховог новог плавскг „фијата“. Значи да га 
тата ипак није спремио y гаражу!

У тај час y завој улети неки велики ajrro jrna- 
љених фарова. Шофер y последњи ча-с ггримијети 
нуихов „фијат“. Страшно зашкрипгшЈе кочнице. 
Мелита прекри очм. рукама и излети из собе. Учи- 
нило joj ce да je видјела како ce улицом котурају 
комади њихова новог аутомобила. Почела je ви- 
кати:
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— Тата, тата . . .  Разбили су нам ауто . . .  Та- 
та! Здробили су нам ауто . . .  Један камион . . .  
Брзо, тата . . .

Тата, који je понооно лроматрао своје гредице 
јагода, као без душе потрча према вратима. Не- 
наду je запео бадем y грлу. Отац je отворио ка- 
пију и угледао „фијата“ нетакнутог. Није га кит- 
ко ни огребао! Нигдје y близини није било дру- 
гог аута.

— Опет! — изусти он огорчено. — Опет ме je 
насамарила! Овако ce више не м ож е. . .  Овако ce 
даље не м о ж е. . .

Мелита je осјетила да je опасно бити y очевој 
близини. Сад ce она, као Ненад малоприје, скло- 
нила y купаоницу и закључала.

Отац je неко вријеме лутао no кући. Сусрео 
je Ненада, који je био бијел y лицу као да je изи- 
шао из млина. Није му ништа рекао, мада je знао 
шта ce скрива из дебелих наслага мајчиног пуде- 
ра. Уосталом, малоприје док ce шетао међу јаго- 
дама примијетио je пустош коју су изазвали 
грамжљиви Ненадови прсти. Тјешио ce мишљу да 
ce од јагода не може особито одебљати. Колико je 
воде y њима! A осим тога, ту су, ипак, и вита- 
вушни. Има и користи.

Дјевојчица ce није усудила појавити на вече- 
ри. Вирнула je кроз прозор и видјела да je „фи- 
јат“ на мјесту и да му ce ништа није догодило. 
Знала je да je отац љут.

— Боли ме трбух — рекла je из закључане 
кулаонице.

Ненад и отац су сами вечералм, јер je Мелита 
шмугнула y кревет. Дјечак je појео пет пржених 
jaja, пола круха и брдашце краставаца. Кад je, 
ггослије тога, донио из смочнице литру млијека 
и колут сира, инжењер Косић je ипак одлучио да 
ce умијеша:

— Чуј ме, Ненаде, зар ипак мало не претје- 
рујеш y јелу?
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— Зашто? — изненади ce син и трзне главом 
да забаци косу и да боље погледа оца који овако 
чудно пита. — Баш сам данас читао да je боље 
јести обилно три пута дневно, него више пута по- 
м ало . . .  Одлучио сам да ce тога држим. Три пу- 
та, али пун>о . . .

— A y међувремену ниси ништа друго окусио?
— Нисам! — одлучно рече Ненад.
— A шта ти je то no образима?
— To? Па ваљда знаш, алергија — Ненад ce 

није збуњивао.
— Шта? — зграну ce отац.
— Алергија. Знаш лц шта je алергија? Пре- 

осјетљивост организма на неке материје. Рецимо: 
пелуд. Почнеш кихати као блесав y прољеће. Или 
од праигине. A неки су алергични на нека јела. 
Ha примјер . . .

— Ha примјер на јагоде!
— Јест, ja сам данас jeo јагоде.
— A малоприје си рекао, зар не, да ништа 

ниои окусио?
— Па нећемо ваљда јагоде рачунати y кало- 

ричну храну. У њима има деведесет одсто воде. 
A мораш јести витамине. Боље y јагодама него y 
пилулама.

Отац дубоко уздахну. Присјети ce како га je 
Мелита намагарчила са аутом. „Тата, та та . . .  Ра- 
збили су нам ау то . . Још увијек му ce чинило 
да je та Мелитина навика да измишља опаснија 
болест од Ненадовог страшног аатетита.

— Ненаде — рече он одједном одлучно, од- 
гурнувши тањир. — Хајдемо y ообу да нешто ра- 
зговарамо. . .

— О јелу? О калоријама? — неповјерљиво 
ће Ненад, гледајући жалосно недирнуту литру 
млијека и колут сира. — Мизслшп да ja превише 
једем?

— He мислим — рече инжењер Косић тихо — 
хоћу да разговарамо о твојој сестри, о Мелити.
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Син и отац устадоше од стола и одоше y спа- 
ваћу собу.

Дотле ce Мелита превртала гго нревету, гу- 
рала главу под јастук и размишљ^ла што да учи- 
ни. „Како да лазиш на тату <кад ce он љути на T e 
če? Мама ми није рекла како да га пазим кад je 
он љут на мене. Брат ме завитлава, a тата ce 
љути. И сад ти пази на њих.“

Устала je и провирила кроз кључаоницу. Отац 
и син су очито бшш y спаваћој соби. Видио ce трак 
овјетла испод врата спаваће собе. „Сад тата пуши 
као локомотигва“, мислила je дјевојчица огорче- 
но, ,,а онај клипан једе други колут сира и пије 
трећу литру млијека ..

Истина, отац je лушио, али Ненад није ништа 
jeo иако су му уста била пуна пљува^ке.

— Неладе, — поче отац свечано — хоћу да 
озбиљно разговарамо. Ти си већ озбиљан, одра- 
стао. Ти ћеш ме разумјети.

— Наравно, тата. Сам-о храбро. He смијеш 
имати никаквих очинск-их комплекса преда мном.

— Ч уј, Ненаде, озбиљно.... Видиш, не знам 
како да ти кажем . . .  Погледај ту нашу М елиту...

— Само храбро, тата.
— Видиш, мука je с њом. Некад je мени и 

мами јако тешко с њом. И све je rope. Па о«а више 
готово уопће не говори. . .  исташу. E t o , мало lipn
je са аутом. Каже: ,,Брзо, тата, разбили нам ауто, 
судар . . Ja трчим као- луд на улицу . . .

—  Схваћам, тата. Схваћам y чеоду je суштина 
проблема. Мала патолошки лаже. To., .

— Ненаде, несрећо ниједна — продере ce 
отац. — Више никад да ниси споменуо да ти се- 
стра лаже! Замисли да те мама чује! À како би 
то само дјеловало на Мелмту! Треба ту бити опре- 
зан. He можеш joj рећи: лажеш! Треба je оду- 
чити од лагања. Она je дјевојчица, осјетљива, 
увредљива . . .

— И? — упита Ненад.
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— И . . .  Шта ja знам ш та . . .  Нешто би тре- 
бало учинити. Мислио сам да би ми ти могао по- 
моћи. Ти си м уш ко. . .  Можда бисмо могли нешто 
ошгслити сад кад нема маме . . .  Ала би то било 
изненађење за њу кад ce врати! Замисли, њезина 
Мелита говори одједном само тастину. . .

— Е, тата, не смијемо бити превелики опти- 
мисти. , .  Али, ипак, на мене ce можеш ослонити. 
Ja ћу ти поодоћи. Излијечићемо je ми већ.

— Имаш лм неку идеју? — одушеви ce отац.
— Ти си јако паметан дечко, толико читаш . . .  До- 
сјетићеш ce чак прије него ja. Ja ти осим свог 
посла и аута ништа друго и не з«ам . . .

— Чуј, тата, сад ми баш ништа не пада на 
памет. Ja  ти ce y педагогију пуно не разумијем. 
Нисам читао много о тим проблемима. To ми je 
страно.

— Али ми морамо нешто учинити, морамо joj 
помоћи. . .

— Чекај, тата — замисли ce Ненад. — Нешто 
ми пада на памет. Инспирација. . .  Тако je, треба 
замислити себе на њезином м јесту. . .  Да ja толи- 
к о . . .  нећу рећи: лажем, не бој c e . . .  Hero, да ja 
толико измишљам, случајно . . .  Да рецимо кажем: 
знаш, тата, срушио ce строп y кухињи. Шта би 
ме натјерало да схватим да то није истина, дасам 
ja  то измислио . . .

— Шта, Ненаде — грозничаво je питао отац
— шта би те натјерало да схватиш да то није 
истина?

— Тако je! — повика Ненад. — Имам je!
— Kora? — упита отац.
— Идеју! Фаттастичну, научну, педагошку, 

блмставу, ненадовоку идеју. Излијечићемо Ме- 
литицу.

— Само тише, Ненаде, — шапну одушевљени 
тата.
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VI

МЕЛИТА КОСИЋ У ШКОЛИ

Мелита je ујутро уетала из постеље хитрије 
него обично. Погледала je гпрема Ненаду који je 
још спавао. Трагови црвеног осипа углавном су 
били нестали са образа и чела. Дјевојчица му ce 
тихо примакне на ггрстима и стаде га упорно про- 
матрати. Je ли ce удебљао од јучер? Шта ће joj 
рећи мама ако Ненад буде двоструко дебљи кад 
ce она врати од тетке Меланије?

Покрај брата, на поду, лежала je дебела хњи- 
га, отворена иа првој страници. „Дон Кихот“. Дје- 
војчица ce намршти. И он je читао на вече. A тата? 
Тата je сигурно читао y кревету до три сата ују- 
тро. И сигурно нису опрали зубе и ноге. A je ли 
их она опрала? Није.

Уздахнула je. Било je већ седам и двадесет 
минута. У осам je  требало да буде y школи. Не- 
над ce пробудио. Он ce буди тачно као будилица.

— Добро јутро — рече Ненад изазивачки.
Сестра je  шутјела.
— Кажи: револвер.
Мелита изјури из собе и залупи врата за со- 

бам. Тата je окопавао воћке y врту и — пушио! 
Дјевојчица заборави да ce синоћ љутио на њу 
зато што га je преварила, na оштро повика:

— Тата! Већ тако рано пушиш? Прије дору- 
чка. Е, знаш, да je  мама ход к у ћ е . . .
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— Добро јутро, Мелита, — весело одговори 
отац домахнувши joj грабљама. — Јеси ли добро 
спавала. . .

— Ниеам. Сањала сам да сам била y земљи 
црних лабудова и да сам била бијели лабуд. Све 
су бијеле пекли на ражњу, зн аш . . .

— Ma немој! — згрози ce отац. — И?
— Срећом, нестало je струје. Нису ме могли

игадећм.
— To je онда био електрични ропггиљ? — на- 

смија ce отац.
— Јесте — одврати Мелита.
У кухињи укључи решо. Није било струје и 

дјевојчица попм хладну каву. Спази пециво и 
склони четири кифле да их Ненад не би појео. 
Отргну лиетић с календара и изгорјелом шиби- 
цом на хтолеђини написа: „Ненаде! Маст je оби- 
љежена.“ Оде y смочницу, опљуне цедуљицу и 
пршшјепи je на лименку y којој je била маст. За- 
мисли ce затим, na join иацрта лубању са укрпгге- 
ним костима. Нека ce само усуди дирнути ту маст!

Ненад je био одликаш, na кад би закаснио 
гледали су му кроз прсте. Мелита je била лоша 
учекица и журила ce увијек да стигне на вријеме 
y школу. Опростила ce од оца, уоозорила га још 
једном да не пуши толико и одјурила низ улицу.

Ha разредним вратима дочека je Шиљо.
— Мелита: —  поче он строго. — Оно о „Пе- 

пељуги“ нема везе.
•— Koje о „Пепељуги“? — зврану ce Мелита.
— Јеси ли ти гледала „Пепељугу“ или 

ниси? Онај цртани филм?
— Јаено да јесам. С мамом и татом. . .
— Зашто си ми онда причала о томе филму 

онанве глупости?
— Какве глупости, Шиљо?
— Немој ce правити луда! Па ти си свашта 

напричала о филму, све обратно. . .  Јучер сам 
га гледао.
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— Знаш, Шиљо, — узврпољи ce Мелита — 
идеш ми на живце. Шта сам ти ja причала?

— Шта? Рецимо о Луциферу?
— Каквом Луциферу?
— О рном грозном, одвратном, велмком ма- 

чку?
— Добро. Па шта?
— Ти си ми рекла да y том филму има један 

згодан умиљат мачак и пуно одвратних мишева 
који тог мачка гњаве и даве.

— И, зар то није истина?
— Чуј, Мелита, немој правити будалу од ме- 

н е . . .  Па баш je обратно! Они драги, згодни ми- 
п ш ћи . *. њлх непрестано прогони одвратни, по- 
кварени мачак, зар не? Taj Луцифер je грозан, 
ja бих га најрадије задавио. Само ce умиљава ма- 
ћехи и њеним грозним кћеркама. A мали мшне- 
ви —1 како су дивни!

— Шиљо, о којем ти филму говориш?
— Па о ,,Пепељуги“, наравно.
— A ja уопће нисам гледала „Пепељугу“, да 

знаш — важно рече Мелита. — Ето ти сад!
Шиљо je y чуду погледа и направи на челу 

значајну кружницу кажипрстом. Мелита слегну 
раменима и уђе y разред. „Ала тај Шиљо некад 
гњави — мислила je дјевојчица y себи — кад би 
он само знао колико ja брига имам код куће са 
оном двојицом!“ . . .

Почео je сат енглеског језика. Енглески је- 
зик предавао je професор Вадовец. Он je био и 
разредник окоме разреду y кој'и су ишли Мелита, 
Верица и Шиљо. Био je познат no томе што му 
je властита коса задавала много брига. Боље ре- 
чеко, један непослушан чуперак властите косе. Док 
je предавао или испитивао ученике, чуперак би ce 
одједном одвојио од тјемена, као да je на опрузи, 
и затитрао y зраку. Професор би га узрујано при- 
тиснуо на тјеме. Масноћа косе и влажни длан дје-
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ловали би 'неколико часака. Онда одједном — хоп! 
Чуперак би ооет одскочио и заиграо као мамуза 
на јахачким чизмама. Што ce час више примицао 
крају, ггрофесоЈр Вадовец би све брже ударао себе 
no тјемегау.

Али професор Вадовец није био чувен само 
no неоослушном чуперку. Још чувенији je био no 
својим причама. Иако je требало да предаје ен- 
глески језик, он je много радије причао о томе 
шта му ce јучер догодило y трамвају, пгга je до- 
живио на мору за прошлих празника, или шта je 
наумио написати за идућу новогодишњу приред- 
бу ученика, од које их je дијелило шест мјесеци.

О чему ће данас говоритчи разредник Вадо- 
вец? питало ce свих тридесет ученика y разреду.

— Реда мора бити y животу! — започе про- 
фесор Вадовец. — Ето, узмимо жељезницу. Код 
нас каоне сви влакови. Али, мислите ли ви да je 
тако y цијелој земљи? Није, варате ce. Узмимо 
Љубљану. Ондје људи намјепггају сатове према 
доласку и одласку влакова, да, драги мој. Љуб- 
љана! Ех, драги моји, био сам y недјељу y Љуб- 
љани. Знате ли шта сам видио? Невјеројатно! За- 
мислите онај промет y Љубљани. Аутомобили са- 
мо пшк-шик, овамо-онамо. Једно дијете ce отргне 
мајци и залетм међу аз^томобиле. Мислите да je 
она полетјела за њим? Никако, варате ce! Она 
иде до пјешачког прелаза, чека сигнал на сема- 
фсиру и онда истом прелази улицу. Кад пријеђе 
на другу страну, дијете опет полети међу ауто- 
мобиле. Сирена, хочнице — страшно. Мајка опет 
до семафора, чека зелени сигнал. Мајка — прије- 
ко, дијете — натраг. Тако шест пута. Ше-е-ст пу- 
та. Видите, драги моји. To je ред. Реда мора бити.

Верица ce осмјехује. Она станује y сусједству 
професора Вадовца. Она зна да je цијели дан y 
недјељу пилио y дворишту даске за свој голу- 
барник. Није ни примирисао ЈБубљане, није ce ни 
махиуо из града. Ипак, прича je била згодна. Сви-
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ма ce свидјела. Много више него енглески непра- 
вилни глаголи.

— Мелита Косић! — гтовика одједном ггро- 
фесор Вадовец.

Плавокоса дјевојчица скочи на ноге. Прошло 
вријеме глагола „б<ити“ или, још rope, „чинити“. 
Шта ли ће je само питати?

— Ta твоја коса! — рече професор Вадовец. 
— Ти мо/раш нешто учинити с том косом. Видиш 
како ти пада преко очију. To je јако опасно. Поста- 
ћеш ш киљ ава. . .  Ja  знам, ja сам студирао меди- 
цину, драги моји, y Паризу, д а . . .  Видиш, непре- 
стано трзаш главом. To ти остане кроз цијели 
живот, увијек ћеш трзати главом. И шииљити. 
Један болесник, док сам студирао y Риму, једва 
je вид-ио. Ми смо иопрва мислили, драги м оји . . .

Мелита je сјела и одахнула. Професор je 
причао о томе како je студирао y Паризу, Риму, 
Бечу и Москви, о томе како je играо центарфора 
y парисгсом „Расингу” и како je био- првак Бал- 
кана y боксу. Онда му je одједном поскочио чу- 
перак. Приближавао ce крај часа. Разредник ce 
све жешће ударао no тјемену.

— Хоћемо ли ce возити на бициклу? — утги- 
тала je Верица тихо Мелиту.

— Ja  не могу — одговори Мелита — мама je 
отпутовала y Париз и ja морам кухати. Тата je 
y болници. Јучер ce сударио на завоју. И с Не- 
надом je лоше. Појео je дозну с пудером, мамину, 
зн а ш . . .  Хоћу рећи: пудер, пудер je појео, не до- 
з н у . . .  Добио je красте no тијелу, отишао je да- 
нас y амболанту, на полуклинику. . .

— A зар ти не може помоћи онај сликар из 
ваше куће?

— Чика Сјекира? Па њему je јучер Султан 
готово одгризао ногу . . .  Он je y кревету, добио 
je  инјекције.

Верица жалосно погледа своју другарицу. 
Збиља joj није завидјела. Она, Верица, могла ce
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слободно возити на бициклу кад би joj год пало 
на памет. Мајка je била код куће и кухала, сви 
су били здрави. Јадна Мелита, кахо je њој тешко!

Ha излазу из школе, Мелита je јурила низ 
степенице као да je тко гони. Шиљо je журио за 
њом.

Али Шиљо није успио да je  стигне. Кад je 
пролазио покрај виеоког јаблана пред школском 
зградом, једна снажна руха шчеетала га je за ми- 
шку. И Шиљо угледа огромно црвено лице Мели- 
тиног брата Ненада.

— A! — узвикнуо je Шиљо изненађено.
— ■ Шиљо, морам разгсхварати с тобом — ре- 

као je Ненад.
— Зашто? — питао je Шиљо.
— Важно je. Ради ce о Мелити — рекао je 

Ненад.
Све да je и хтио одбити да разговара с Нена- 

дом, Шиљо то није могао учинити. Снажне Нена- 
дове шаке стезале су попут клијешта.

— Надам ce да си ти поуздан тлп? — питао 
je Ненад.

Шиљо je слегнуо раменима.
— Ти ме баш не волиш, je ли? — питао je 

'даље Ненад.
— Превише си паметан — рекао je Шиљо 

иекрено.
— Ха — засмиуљи ce Ненад. — Најприје: 

имаш ли шта да поједем, a?
Шијбо му даде сендвич који je понио y шко- 

лу a није га био појео.
— Дакле? — упита Шиљо.
— Стрлхи ce — одговори Ненад похлепно 

жваћући. — Сад ћеш чути нешто занимљиво. . .
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VII

КАД МЕЈ1ИТУ БОЛИ ЗУБ

— Убола ме пчела — рекао je Ненад жало- 
сно уздахнувши. Непрестано je погледавао на хр- 
пу резанаца са орасима који су ce вријали за ве- 
черу. t

— Пчела? — зачуди ce отац. — Да ниси. . .  
na ниси ваљда пчелама хтио м ед . . .  Ненаде, ти 
доиста претјерујеш y том јелу!

— Ни гснвора, тата. Па ти добро знаш да имам 
аверзију према меду. Још да га крадем, п и х . . .

— Ево, Мелите — убаци одједном отац. — 
Пази, Ненаде, долази y врт, ево, иде овамо, при- 
ближава ce . . .

— Тата, ти као да си репортер na преносиш 
утакмицу. Шта си ce толико узбудио? Иде, na 
шта онда?

— Онда као што смо ce договорили, je ли?
— Смири живце, тата. Ja  сам т у . . .
Мелита je ушла y кухињу и ошизнула оца

тако строгим погледом да je њему застао дах y 
грлу. Знао je већ добро шта то значи: Ипак, по- 
кушао je да ce брани:

— Мелита . . .
— Тата, само баци ту цигарету. Данас си пре- 

више пушио. Ha боловању си због срца, a толико 
пушиш.

Отац je  хитро бацио цигарету и згазио je. 
Затим ce сагнуо, дигао оиушак и бацио га y пећ.
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A дјевојчица je нагло окренула главу према Не- 
наду, тако да joj je плава коса начас посве застр- 
ла лице. Je ли одиста могуће да брат y овом тре- 
нутку ништа не жваће? Пажљиво му je мотрила 
уста: нису ce мицала. Онда joj поглед паде на брдо 
резанаца са орасима што су ce гријали. Ненад je 
сигурно умирао од глади и једва чекао да навали 
на резанце. Колико ће их само смазати? Е, неће 
онолико колико je наумио, дабоме да неће. За- 
што je она ту?

Донесоше резанце на стол. Пушили су ce и 
чак ce ии Ненад још није усуђивао да их дирне.

— Jeo си опет маст из канте — рече Мелита 
мрштећи ce строго и гледајући y оца. — A?

Ненад je неодређено фркнуо и облизнуо ce. 
Дјевојчица je све јасн-ије схваћала како je њена 
улога тешка. Како да поступи? Шта да му каже? 
Да виче? Да пријети! Сад je први пут схватила 
како je мајци зацијело тешко са свима њима.

— Онда, Мелита, шта je ново? — утпита из- 
ненада отац, иелрави ce и удари y ттрса. — Je ли? 
Шта je ново? У школи, a?

— У школи? — замисли 'ce и изненади дје- 
војчица. До сада je она увијек прва говорила о 
дневним новостима и ово je било први пут да њу 
питају други шта ce ново догодило . . .

— Па . . .  — поче Мелита неодлучно — Па . . .  
посвађала сам ce . . .  посвађала сам ce са Шиљом 
и Верицом, да . . .

— Озбиљно? — упита отац и погледа испод 
ока Ненада, који je већ трлао резанце y тањир 
дувајући y њих што je јаче могао да их бар мало 
расхлади. — Посвађала си ce . . .  Са Шиљом и Ве- 
рицом, зар не?

— Да! — рече дјевојчица одлучнпје. — Били 
смо y кину, знаш. Гледали смо онај филм „Лици- 
фер“, знаш . . .

— Луцифер? — промрси Ненад. — Ваљда 
„Пепељуту“ . . .
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— Да, да, „Пеиељугу" — настави мирно Ме- 
лита — a снни су ми причали свашта о томе фил- 
му, Шиљо и Верица . . .  како je згодно и сваш та. . .  
и о каубојима, и о Иидијанцима, знаш . . .  A тамо 
све неки мишеви, мишоловке, мачке, страншо до- 
садно. . .

— И због тога си ce наљутила на њих? — 
упита отац озбиљно.

— Наравно — одврати Мелита. — A није са- 
мо т о . . .  Молила сам Верицу да ми покаже неки 
задатак, из физике, зн аш . . .  Није хтјела, рекла 
je да je њој показао Шиљо. Па сам питала Шиљу. 
A он je рекао да му je Верица показала. . .  пра- 
вили су будалу од мене . . .

— Xâ! — изусти Ненад приносећи устима 
првц.залогај врелих резанаца.

— И Верица ми je рекла да сам глупа, д а . . .  
да ништа не схваћам . . .  A Шиљо ми ce ругао, a 
онда сам ja њима р ек л а . . .  -

— Шта си им рекла, Мелита? — уплете ce 
отац. — Слушај, Ненаде, шта им je рекла Мели- 
т а . . .

— Рекла сам им, боме, да су блесави и уобра- 
ж е н и . . .  да су глупаве њушке, да никад нисам 
видјела тако глупе њушке!

— Јеси ли чуо, Ненаде? — питао je отац. — 
Јеси ли чуо шта je Мелита рекла Шиљи и Ве- 
рици кад ce посвађала с њима?

— Рекла сам им да су цркоти.не, мазге, смрд- 
љ ивци . . .

— Чујеш ли, Ненаде? — питао je отац.
— Ненаде! Jao, Ненаде! — врисну Мелита 

одједном из свега гласа и прекри очи рукама.
Није могла вјеровати својим очима! Њезин 

брат Ненад управо je био почео похлепно гутати 
резанце са орасима. Крцате кашике су једна за 
другом нестајале y халапљивом ждријелу. И y 
исто вријеме образ му je све више растао, растао 
наочиглед запрепаштене дјевојчице. Зажмирила
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je и опет уплашено отворила очи. Више није би- 
ло сумње: брат joj je дебљао већ тако брзо да ce 
то видјело простим okom! Eto, образ ce надимао 
као балон, око je постајало све мање, губило ce 
y салу из дебелог капка.

— Престани, Ненаде! — викнула je дјевојчи- 
ца и ударила брата no руци тако да су ce резанци 
разлетјели no кухињи. — Прбстани, Ненаде, пук- 
нућеш као' балон . . .

Ненад и отац je запрепаштено погледаше.
— Види — муцала je уплашена. дјевојчица, 

која je непрестано замишљала y себи како ли ће 
ce тек мајка заорепастити кад угледа овако на- 
пуханог, удвострученог Ненада. — Види, тата, 
погледај га . . .  Образ му већ п уц а. . .

Ненад ce ухвати за свој лијеви образ. Отац 
драсне y смијех.

— To су пчеле — викну он весело — Ненаде, 
то je од пчела. Па ти си сав натекао. . .

Сестру и оца погледа смијешно, натечено, из- 
обличено дјечаково лице. Испричао им je цијелу 
пржтовијест о пчелама. Враћао ce кући из школе. 
Угледао je y дворишту жену како нешто ради око 
кошнице. Руке су joj биле пуне пчела, црњеле ce 
од њих. Ненад ју je запитао да ли пчеле боду. 
Рекла je да њу не уједају, то су питоме пчеле. 
Ненад ce радознало приближио. „Би ли мене убо- 
ла кад бих je дотакао?“ питао je Ненад мислећи 
на једну одређену велику пчелу. „Оне обично не 
боду добре људе“, рекла je жеда смијући ce. Не- 
над je погладио пчелу кажиттрстом, њежно, при- 
јатељски, као да глади пса. Пчела je узрујано за- 
зујала, a poj других пчела насрнуо je на дјечака. 
Побјегао je. Изболе су га no лицу, no обрзима.

— Мравља киселина — закључио je дјечак 
тужно. — Шта буљите тако y мене? To1 ce може 
свакаме дагодити . . .

Отац ce смијао и од радости ce ударао y прса, 
понављајући кроз сузе: — A ти питаш, je ли:
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„Могу ли je погладити, а?“ A она — зииип! Нема 
шале с њима.

— Није то смијешно — озбиљно рече Ненад 
држећи ce за образ и сијевајући очима — радо- 
зналост je често оипасна, као што ce види. Али 
без радозналости нема великих научних открића. 
Узмимо, на ттримјер, Дарвина . . .

— Узмимо резанце — заврши отац бришући 
сузе. — A Мелита je, сирота, мислила да си ce 
тако удебљао . . .  ха-ха . . .

Дјечак и дјевојчица љутито оборише главе y 
тањир и наставише јести. Мелита je, заправо, ода- 
хнула. Ипак брацо није толико удебљао колико 
joj ce учинило. Пчеле су то учиниле. Вражје те 
пчелице! Храбро je жвакала резанце са орасима. 
Одједном — шта je то сада?

Наишла je на гтовелик комад несамљевеног 
ораха. Закрцкао je под зубом, сломио ce, завукао 
ce негде између зуба и зубног меса. Дјевојчица je 
узбуђено покушала да. га језиком избаци оданде. 
Узалуд. Комадић ораха je дубље упадао y отвор. 
Какав отвор? Страшно je било и помислити! Би- 
ла je то рупа y поквареном зубу. Мелита преста- 
де јести од страха.

Je ли постојало на овоме свијету нешто чега 
ce бојала више од зубара? Кад joj je било седам 
година и кад су је повели зубару, хтјела je скочити 
кроз прозор од страха. Покушала je језиком изба- 
цити комадић ораха. Притиснула језиком. Чврсто 
загризла. Осјетила je, негдје далеко, дубоко y 
глави, подмзуклу тиху бол. Jao, болио je зуб! По^ 
кварени зуб почео ју je страшно бољети. Тако joj 
ce бар учинило. Je ли опрала зубе синоћ? Није. 
Можда je сад не би болио да их je опрала. A мама 
joj je лијепо рекла да пере зубе.

— Зашто не једеш — запита je отац за- 
бринуто.

Мелита je одгурнула тањир од себе као да су 
joj резанци са орасима најмрскије јело.
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— Нећеш више да једеш? — ттатао je 
отац даље.

— He могу. Нешто сам ce сјетила. . .  — убаци 
Мелита.

Није ce усудила споменути да je боли зуб. 
Знала je шта би то значило. Немилосрдно би je 
одвели y ану страшну собу гдје ce налази човјек 
y бијелом огртачу са грозним справама што зује 
и цвиле као покварен телевизор. Морала би отво- 
рити уста. Гурнули би joj y уста маказе, игле, 
клијеигга. . .  Ух, није смјела ни помислити. Je ли 
je доиста болио зуб или није? To више не би зна- 
ла рећи.

— Чега си ce сјетила, Мелита? — питао je 
отац гледајући значајно Ненада. — Чега си ce то 
сјетила, Мелита?

— Грозтао — рекла je Мелита. — Сјетила сам 
ce да сутра морамо ићи, цијели разред, на пре- 
глед зуба . . .  y полуклинику, з«аш . . .  Грозно . . .

— Па пгга онда? — весело ће отац. — Шта ce 
ти бојиш кад немаш покварених зуба? . . .

— Имам — изусти Мелита плачно. — Мене 
страшно боли зуб. Баш ме сад страшно боли. Ци- 
јело лице ми трга. Сутра ће га чупати, извла- 
чити . . .  na ће прснути, распасти ce . . .  мора ћу y 
болницу као тетка Меланија . . .  е-е-е . . .

Дјевојчица бризну y плач и излети из 
кухиње.

Отац запали цигарету, устаде и упита сина:
— Шта мислиш, сине, боли ли je заиста зуб?
— Тата! — зачуди ce Ненад мучећи ce да 

угура y уста голему хрпу резанаца. — Па ти 
ваљда зиаш . . .

— Пс-ост! Ненаде! — запријети отац.
— Разумијем — рече Ненад и настави јести.
Још  цијели сат Ненад je jeo, отац пушио, a

Мелита плакала не зиајући боли ли je или не 
боли зуб.





VIII

ПОЧИЊУ МЕЛИТИНЕ НЕВОЉЕ

Улетјевши y разред y последњи час као и 
обично, Мелита je шмугнула на своје мјесто што 
je брже могла, секунду прије него што je ушао 
разрђдник Вадовец.

Гледала je одсутно кроз прозор и није још ни 
слутила шта je све очекује тога дана.

— Реда мора бити — говорото je професор 
Вадовец с катедре. — У овој нашој школи нема 
реда. Узмимо на примјер, нашу дворану за при- 
редбе. Сећате ce оног лијепог црвеног, заправо 
гримизноцрвеног застора. Е, видите: нема га ви- 
ше. Нетко je отргао кукице, оне жуте мједене 
кукице, и застор je пао y праишну. Да, y прапш- 
ну. Опет смо га морали дати на прање жени 
школског послужитеља. Шест кила салуна. A тко 
je  нашао тај застор? Ja! Шест метара дрва изба- 
цио сам из подрума. Шик — најприје дрва напо- 
ље, онда — шик! — дрва унутра — натраг. . .

Мелита je  поспано гледала кроз прозор и 
зијевала.

— Узмимо, на пример, те наше нужнике — 
говорио je ггрофесор Вадовец све брже, бојећи ce 
тренутка кад ће ce узјогунити чуперак на тјемену. 
— Прије шест мјесеци, заправо прије шест мјесе- 
ци и шест дана акречили смо све зидове, д а . . .  
Хајде погледајте какви су сад. Овдје недостаје 
цигла, авдје комад жбуке, ондје je нено забио
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чавао . . .  A шта je све написано no зидовима, как- 
ве глупости, какве свињ арије. . .  И, замислите, 
они најмлађи, оне ваше најмлађе колеге, кад они 
тако нешто прочитају, науче напамет, такве пје- 
смице, д а . . .  Па дођу кући и пред родитељима: 
д-д-д-д, шик-шик-шик! Родитељи ce зграну: „Гдје 
си то научио?“ . . .  „У школи, молим лијепо, то 
je код нас y школи написано на зи д у . . . “

Мелита je на јаблану пред школом угледала 
жуто зелену птичицу. Нека зеба, сјеница, шта ли. 
Пухнуо je вјетар и птичица ce накостријешила. 
Скупљали су ce облаци, можда ће бити олује. Гдје 
ће ce онда птичица склонити? A како ли joj тек 
MOipa бити no зими?

Плавокоса дјевојчица ce замисли и тужно уз- 
дахну. Како би истом било тешко њезином кана- 
ринцу Финкију кад би ce нашао напољу, изло- 
жен непогоди и ст5̂ цени! To би било страшно. 
Угинуо би сигурно. Треба добро пазити да слу- 
чајно не излети напоље. Кад би она случајно за- 
боравила да затвори крлетку . . .  Je ли je затво- 
рила данас поигго га je нахранила?

Тако je силно поче мучити помисао на Фин- 
кија да она гурну Верицу лактом:

— Верице!
Сусједа y клупи ништа не одговори. Само 

трзну ухом y знак да чује. Напољу захуја вјетар. 
Први удар грома навијести почетак љетне олује. 
Преплашена жута птичица одлетје с јаблана да 
потражи склониште.

— Верице, замисли — забринуто отпоче Ме- 
лита. — Знаш шта çe данас догодило. Чини ce да 
ce Финки изгубио. . .  нестао . . .  Оставила сам от^ 
ворену крлетку, a јако ми ce журило y школу. 
Сад ми je пало на памет, знаш . . .  «Кад сам по- 
гледала y кухињу, није га било. Морала сам оти- 
ћи. Замисли, Верице, ако je излетио напоље no 
овом времену . . .
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Стисла je очи од страха. Била je сигурна, још 
часак прије, да je затворила крлетку, али ce сад 
поколебала. Je ли или није?

— Мелита Косић! — завну je професор Ba- 
довец. — Ta твоја коса! Ти ћеш за пет година 
шкиљити. Ти апсолутно мораш ошишати косу. 
Видиш, видиш! Потледајте како већ трза главом. 
Ja  сам студирао медицину, да, шест година, ja 
то знам . . .

„Главно да нису неправилни глаголи!“ обра- 
довала ce дјевојчица заборављајући помало на 
канарсинца.

Ближио ce крај часа. Ускоро и зазвони. Про- 
фесор Вадовец ce све снажније ударао no тјеме- 
ну, a чуперак je поскакивао као врабац.

— Послије четвртог часа да ce нисте разиш- 
ли! — упозорио je разредник. — Мислим да не- 
ћете 'ићи одмах кући. Чекајте ме, доћи ћу no вас. 
Јеомо ли ce разумјели?

Ha велико Мелитино запрепашћење, Верица 
je окренула главу кад joj je хтјела нешто рећи. 
Ухватила ју  je за руку, али ce Верица бијесно 
истргла и устала.

— Верице! — зграну ce Мелита. — Љутиш 
ли ce ти на мене?

— Питај Шиљу! — рекла je Верица кроза 
зубе и изишла из разреда.

Шиљу je затекла y дну ходника. Великим ко- 
мадом угљена гожушавао je нацртати лик про- 
фесора Вадовеца са огромшш чуперком косе на- 
лик на перјаницу. Цртеж je био више налик на 
дикобраза него на њиховог разредника, али je 
на бијелом зиДу. упадао y очи и Шиљо je очито 
био задовољан шкиљећи y своје ремек-дјело, као 
што je једном видио да то ради чика Сјекира.

— Какве су то глупости? — подвикну Мели- 
та тако да ce дјечак уплаши и испусти угљен.
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— Можеш ме пријавити ако хоћеш — одбру- 
си Шиљо. — Али ja  с тобом свеједно више не 
разговарам. . .

— Нисам рекла за осво да су глупости, за ово 
што црташ — продера ce дјевојчица. — Какве 
су то глупости да ce ти и Верица напухавате? 
Шта сам вам направила?

— Ха! Промисли мало — рече Шиљо и пође 
ходником, a плавокоса дјевојчица потрча за њим.

— Де, реци, Шиљо — вајкала ce она. — Ви- 
диш какав си. Ja  бих теби увијек рекла. Зашто 
ce љутиш на мене, a? Р е ц и ...

Шиљо стаде насред ходготка и подбочи ce ру- 
кама. Загледа ce љутито y другарицу која му та- 
ко досађује, зашкиљи и изговори што je брже 
могао:

-т- Чуј, луткице. Немој да ce правиш будала. 
Ти нас питаш зашто ce љутимо. A шта си ти сва- 
шта јучер нама рекла, a? Прво и прво', ти си_нама 
још прије свашта набајала о „Пепељуги“. A онда 
кад смо ми видјели филм, још си ce ти на нас 
распалила . . .  Кажеш: шта ви мени лажете, шта 
причате којеш та. . .  Све си окренула наопако. Да! 
И онда си још рекла да смо уображени, да смо 
глупаве њушке, да смо м азге. . .  A, сјећаш ли ce? 
Е, na, тражи ти себи друго друштво. И немој ce 
правити блесава. . .  Kao да не знаш шта je ју- 
чер било . . .

Дјечак ce удаљио брзим корадима машући 
рукама око себе што je јаче могао као да жели 
одагнати и саму помисао на своју некадашњу ггри- 
јатељицу коју je дане и дане узалуд покушавао 
научити да сиђе с бицикла. Покрај њега прође 
професор из математике носећи y наручју велике 
трокутове и шестар. Шиљо, заборавивши да je y 
школи, нагло поклецне као да ће пасти. Професо- 
ру поиспадаше трокути. Ученици ce почеше сми- 
јати, a Шиљо je скупљао трокуте тумачећи про- 
феоору како има упалу зглобова y кољену.
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„Јучер?“, мислила je Мелита ојађено. „Јесам 
ли ce ja збиља јучер посвадила с њ има. . Чини- 
ло joj ce као да ce то догодило негдје y сну, не на 
јави. Причињавало joj ce да je већ сто пута хтјела 
да ma каже да су уображени, да су глупаве њуш- 
ке и мазге, али je била готово сигурна да им то 
није рекла. Je ли заиста могла тако брзо забора- 
вити оно што ce догодило јучер? И та вражја 
„Пелељуга“ ! Напокон није уопће више знала je 
ли гледала тај филм или није, шта je говорила о 
њему a шта није, шта je чула о њему a шта није.

Звонило je. Мелита je тужно ушла y разред. 
Осјећала ce најосамљенијим створењем на свије- 
ту. Ипак ће морати боље припазити пгга говори. 
„Бар да je мама код куће — мислила je горко — 
бар да ce мама врати . . .  Како могу пазити на тату 
и Ненада кад сама имам толико брига?“ A није 
ни слутила, несретница, каквим je бригама све 
брже ишла y сусрет.

Одзвонио je и последњи, четврти, час. Учени- 
ци су радознало жагорећи ишчекивали разредни- 
ка Вадовеца. Какво им je то изненађење спремао? 
Угодно или неугодно?

— Реда мора бити! — рекао je професор Ва- 
довец тек што je ушао y разред. Koca му je била 
посве слијепљена уз затиљак, као неки велики 
црни завој. Сједите сви на своја мјеста. Тако. И, 
мир! Д ак ле . . .  „дакле“ je иначе закључни везник 
и с њ тае не ваља започињати реченицу, то вам 
увијек тумачим... Онда да знате: сад ћете пола- 
ко изићи из разреда, сврстати ce шест no шест, 
лијепо, y редове. Идемо на зубну клинику, на 
преглед зуба! Тишина!

Ово je био гром из ведрог неба! Многа су ко- 
љена задрхтала испод клупа, пуно je срца брже 
закуцало. Откуд сад, при крају школске године, 
да ce иде на преглед зуба? Па обично су ишли на 
почетку школске године, с јесени. Е, то je доиста
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било изненађење. И за велику већину — 
неугодно.

— Добро да сам опрао зубе! ■— дрекнуо je 
Шиљо поносно. — Kao да сам знао!

Мелита je оборила главу. Осјећала je неугод- 
не жмарце no леђима. Било joj je као да je гњу- 
рају час y топлу, час y хладнЈу воду. Само joj je 
још то требало, тај преглед зуба.

Дрхтавмм језиком поче пипати no устима. Па 
јасно! Како je само заборавила? Упорни језик 
ишчепрка комадић слатког ораха. Грозно! Она рупа 
на зубу на коју ce уопће није усудила ни поми- 
слити, уистину je постојала. Taj хомадић ораха 
није значио само да je опет јутрос заборавила 
опрати зубе. Био je то доказ да je опет један кут- 
њак покварен.

Сјетила ce синоћне вечере и резанаца са ора- 
сима. Чинило joj ce да су сад све троје опет за 
столом и да једу резанце, тако ce добро свега сје- 
ћала. Ипак, није била сигурна није ли je већ онда 
болио зуб . . .  И . . .  и . . .  To не може бити! Дјевој- 
чица ce укочи од запрепаштења. Све joj ce чини 
да je рекла тати да сутрадан, то јест данас, треба 
да иду y зубну клинику на преглед зуба! Je ли 
могуће да je то рекла? Све да je и рекла, шта 
онда? Како: шта онда? Па јучер још није имала 
ни појма о том прегледу зуба!..

— Хајде, Мелита, хајде — гуркале су je дру- 
гарице одстрага. Није ни приметила да су већ би- 
ли изишли на улицу.

— Мелита Костић! — добацио joj je разредник. 
— Дигни косу са очију. Ja ти кажем . . .

„Збиља морам пазити шта говорим — понав- 
љала je дјевојчица y себи. — Ипак не разуми- 
jeiM . . .  Ништа не разумијем . . .  Кахо сам ja могла 
унапријед знати да идемо данас зубару? 
Како?“ . . .  . .

Разред зауставио пред бијелом зградом 
школоке поликлинике. Ученици су ce окупљали
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y мале окупине и опраштали ce једни од других 
као да одлазе на губилиште.

,,Не могу ме убити!“ говорила је.Мелита y се- 
би. To je била њезина последња утјеха y најте- 
жим часовима. Почела би грозничаво увјеравати 
себе caiMy да ће опет извући живу главу. „Баш ме 
брига, не могу ме убити. Баш ме брига. Више ме 
уопће није страх. Tpaje пет минута, и готово. И 
зуб ме уопће не боли. Ето, могу дирати језиком 
колико хоћу. Могу цуцлати, ето. Ништа. Уопће 
није покварен. Уопће м е . . .  Jao, боли! Боли ме, 
наравно да ме боли. Joj, мамице..





HECTAJE МЕЛИТИН ПРИЈАТЕЉ

— Ha гдје je само тако дуго? — питао ce ин- 
жењер Косић ходајући горе-доље no соби и вир- 
кајући непрестано кроз прозор.

— Тата, ти си јако нервно раздражен — го- 
ворио je Ненад. — To je и разумљиво. . .

— Зашто je разумљиво?
— Исто као кад сам ja гладан. Твоја крв сад 

тражи никотин, то je јасно као сунце. Одлучио 
си да не пушиш. Добро, то je разумно. Срце. Ви- 
сок притисак. Али зато си сад нервозан. To ce 
зове научна законитост . . .

— Ненаде, ja ћу једнога дана полудјети због 
тебе. Можда би боље било да ниси толико читао.

— Боље би било појести велику пгницлу 
с много сенфа — рече Ненад тужно. — Кад ће 
нам тетка донијети ручак? Moj организам je по- 
све истрошен и треба га обиовити. . .

— Ево je! — весело рече отац. — Долази!
— Тета? — повесели ce и Ненад. — Можда су 

к н ед ле. . .
— Ma не, М елита. ..
Мелита je ушла y ообу погнуте главе и једва 

поздравила оца и брата. Чак није примијетила да 
отац не пуши и да брат не једе, што би je y дру- 
гој прилици свакако обрадовало. Отишла je y сво- 
ју  собу и сјела на кревет.
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Напокон, ггослије свих оних узбуђења и стра- 
ховања, зубарског прегледа није ни било. Одго- 
дили су га. Само што то Мелиту више није могло 
утјешити. Дапаче, било joj je и криво. Већ ce 
једном помирила с тиме да не може избјећи му- 
кама, одлучила ce, скупила мрвичак храбрости и 
оеда одједном — преглед ce одгађа.

Од поликлинике ce сама самцата упутила 
кући. Мучио ју  je неки мутан осјећај. Осјећала 
je да ce неигго дсхгађа, a није знала пгга. Kao да ce 
цијели евијет, y којем сад није било маме, мало- 
-помало окреће против ње.

„Шта je само пухнуло y главу томе Шиљи? 
И што je Верици?.— мислила je Мелита док je 
шврљала горимичући ce полако кући. — Збиља 
еам оигурна да им нисам ништа на1правила. Ми- 
слим да их нисам ни В1ријеђала. To су они изми- 
слили. Па јасно да су измислили. Само зашто?”

У једном часу покрај ње je пројурио тамно- 
плави велики „фијат”. Неоттрезно je улетео y 
раскршће, јер je возач возио лребрзо. Пред њим 
ce створио огроман аутобус. Кочнице су страшно 
шкрипале. Стакло je прсло. Скупили ce људи.

Дјевојчица je већ помислила да je то њезин 
несхпрезни отац на кога, ето није доволхно пазила. 
Прогурала ce кроз мноштво и утледала број ауто- 
мобила. Одахнула je. Није био њихов ауто. Али 
je зато имао чудан број, лако га je било упамтити: 
24680. 2-4-6-8-0. Увијек за два броја већи. Послије, 
док je ишла кући, понављала je y себи тај број не 
знајући ни сама зашто.

Тако je и ушла y собу, сјела на кревет и 
замислила ce. Напокон, зашто je уопће била за- 
бринута? Врло важно што ce оно двоје љуте! 
Одљутиће ce већ. A што ce зуба тиче, ипах je 
брље да није било прегледа. У најмању руку било 
би je стид што већ два дана није опрала зубе.

Мелита живну, осмјехшгу ce чсама себи y огле- 
далу и излети y купаону да опере руке — и зубе.



Из друге собе зсивнуше je да дође на ручак. Тетка 
из сусједства управо je била донијела кнедле.

i — Ево ме одмах! — довикнула je Мелита из 
хупаонице.

Насмијешена улети y собу. Непрестано je, не 
примјећујући ни сама, пјевушила број онога ауто- 
мобила, баш каа да je нека пјесмица или музичка 
љествица: — Два-четири-шест-осам-нула! — све 
вишим гласом. Ону нулу би већ извикнула као 
промукао пјевац. — Два-четздри-шест-осам-ну-ула!

— Шта je то? — радознало упита отац. — 
Каква ти je то пјесмица y бројевима?

— To она броји моје кнедле — пуним устима 
рече Ненад, који je већ гурао y уста шесту кнедлу 
прије него што je дјевојчица и сјела за стол — 
живи рачунски строј за кнедле . . .

— Ненаде, шути! — одсијече отац. — Да ниси, 
Мелита, олет сањала нешто, нешто о црним лабу- 
довима?

— Па баш и јесам — поче дјевојчица сједају- 
ћи за стол и заборављајући да би можда ипак 
требало бројати Ненадове кнедле, као што je већ 
данас заборавила да обиљежи маст. — Да знате 
да сам доиста. свашта сањала. Возила сам ce y 
великој, великој кочији, ко што су оне из старих 
филм ова...

— Мислиш, ваљда, y филмовима о прошлости
— упаде Ненад жваћући тако да му je пуцало за 
ушима.

— He говсхри, Ненаде, пуним устима. To није 
лристојно! рече — отац.

— И тако сам ce, лијепо возила y тој кочкји
— вртјела je Мелита главом каО' да хоће изазва- 
ти завист y другој двојици. — Онда je дошла 
једна велика красна вила и . ..  и онда ми je рекла: 
„Мелита, твоји сретни бројеви су два, четири, 
шест, осам и нула.” А-ха! Баш ми je тако рекла, 
да зн ате.. .
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— Требало би да играш на лутрији, Мелита. — 
рече отац. — Кад сањаш бројеве, онда треба одмах 
да купиш срећку ...

— Знам, тата — каза Мелита.
— Bpara знаш — уплете ce Ненад. — Шта 

бунцаш! Никад ниси чула!
— Дабаме да јесам — удари дјевојчица каши- 

ком о тањир.
— Ниси! Кладим ce да ниси!
— Е, да знаш да јесам — огорчено ће Мелита. 

— Тата, да знаш да сам већ чула да бројеве које 
сањаш треба упамтити. И знаш шта још, Ненаде? 
Ja  сам већ кугпила срећку с тим бројем. Аха! 
E t o  т и .

— Де ми je покажи! Ja ce дам убити на 
електричној столици y плинекој комори ако ти 
знаш купити срећку...

— Ja  сам je купила, Ненаде! — ггријетећи 
сјевну ^Мелита очима и ножем. — Нећеш ваљда 
рећи да лажем, a?

— Ненаде, престани гњавити. Охладиће ce 
кнедле! — дрекну отац.

— Де, де, покажи — протисну Ненад једва 
чујно кроза зубе и кроз кнедлу.

Мелита покрије лице рукама, промрси уз прве 
сузе: — Он ^аже да ja лаж ем . . .  — и изјури на- 
поље.

— Ух — рече инжењер Косић и удари ce y 
прса од муке — a шта смо ce договорили. Ненаде, 
je ли? Тачно смо ce договорили, зар не?

Ипак дјевојчица није дуго плакала. Замисли- 
ла ce. Замислила ce тако дубоко да ју je забољела 
глава. Први пут ју je y животу забољела глава, 
јер ce и први пут тако дубоко замислила. Јер, 
на крају крајева, зар ce смјела тако разљутити? 
Па Ненад je заираво имао право! Она никада није 
чула да треба купити срећку ако сањаш некакав 
број. Наравно да није купила срећку. A све да je 
и знал(а оно о бројевима, шта би joj вриједило кад



их није сањала. Ta то je био само број оног ауто- 
мобила!

Осјећала ce крива. Обрисала je ане двије-три 
сузе и вратила ce y собу. Била je спремна да ce 
извини. Већ je отворила уста да нешто каже оцу, 
na чак и Ненаду, кад ју je брат предусрео. Прино- 
сио je устима двадесет и ирву кнедлу, али je 
успио прошапутати тако да отац не чује:

— Онда, немаш, a?
Дјевојчица удари ногом о земљу, као што би 

гдјегод учинила и њезина мати кад би ce јако 
разљутила:

— Сад ми je збиља доста. Немам срећке. Зна- 
те зашто je немам? Бацила сам je! По-де-ра-ла и 
бацила. Није ми било до ње, послије свега...

•— Послије чега? — живо ce уплете отац.
— Послије емглеског! — тресну Мелита као 

из пиштоља.
— Шта je било на енглеском? — забринуто 

ће инжењер Косић.
— Добила сам недовољан из енглеског! Из 

неправилних глагола...
— Јеси ли чуо Ненаде! Ти који знаш енгле- 

ски као свој матерњи језик, ти не би помогао 
сестри...

— Није ме никад ни питала — слегну брат 
раменима. — A ти знаш, тата ...

— He бих га ни питала, ту уображену њушку
— плане дјевојчица и коса joj паде преко лица.
— И баш ме брига. И професор Вадовец je рекао 
да ме неће више ни питати, нема када. Ускоро je  
крај године. Баш нека паднем, баш нека...  Ићи 
ћу y кројачице, то једва и чекам ... Школа je само 
за овакве паметњаковиће као што je Ненад...

Још једном je излетјела из собе и залупила 
врата свом снагом.

— Мелита je добила недовољан из енглеског, 
Ненаде? Јеси ли чуо?
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•— Пе*г пута, тата. Пет пута сам то већ чуо. 
He даш ми мира ни да апсорбирам храну.

Опет ce Мелита осјећала као најосамљеније 
биће на свијету. Опет joj ce чинило да joj je 
„ф ијат“ кренуо низ брдо, како би то тата рекао 
Изгледало joj je готово као да сања, и није знала 
шта ce догађа y сну a шта на јави. Једино што je 
знала било je да жели да ce мајка што прије врати 
од тетке Меланије. Улогу коју joj je мајка повје- 
рила и због које je била тако поносна, све je брже 
заборављала.

Погледала je y врт. Султан je глодао велику 
кост. Eto, ни њему није било до ње. Тко би му 
ce и приближио док глође кост или једе! Њему 
заиста није могла гговерити своје бриге.

Финки! Одједном ce сјети свог драгог, перна- 
тог иријана с којим je тако често разговарала. Ме- 
лита јурну y кухињу. Отвори хитро врата и 
заблене ce y крлетку. Стајала je неко вријеме као 
укопана, онда протрља очи и викну:

— Финки! Финки-и!
Крлетка je била празна. Враташца отворена. 

Птице није било y кухињи.
— Ненаде! Тата! — повикала je дјевојчица 

уплашено.
Брат и отац су долетјели из собе, још са убру- 

сима око врата и виљушкаоуга y руци.
-т- Види! — показивала je она према празној 

крлетки. — Не-ема га ...  Нема Ф инкија... Побје- 
гао je . ..

— • Сигурно си оставила отворена врата ју- 
трос кад си га хранила — рече Ненад. — Птица 
ce никад не да посве припитомити. . .

— Нисам! Нисам сигурно! — плачно je, твр- 
дила Мелита ударајући ногом о кухињски под.
— Знам сигурно!

— Јеси ли сигурна? — питао je отац благо.
— Tko би друти могао отворити крлетку?
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— Сигурна сам — рече Мелита тише, a онда, 
као да ce нечега сјетила, неодлучно дода: — He 
знам више. Збиља не знам виш е...  Била je таква 
олу ја ...  Али, оно je друга птица...  снна гаред шко- 
лом ... Пустмте ме на м иру...  Пустите ме на 
миру-у-у! Гдје je мој Финки?

Инжењер Косић и његов син измакнуше из 
кухиње.



X

МЕЛИТА ВИДИ ПЛАВО СУНЦЕ

Кад je много касније, пошто je била обишла 
цијели врт и сусједна дворишта y нади да ће 
негдје пронаћи одбјеглог Финкија, угледала крај 
врата иза ограде познато лице обрасло y бујну 
браду, Мелита ce иокрено обрадова.

— Чика-Сјекиро! — весело пљесну она ру- 
кама и полетје према њему. — Дођите брже овамо.

— Посст! — шапну тихо чика Сјекира и по- 
каза дршћућим прстом некамо иза Мелшиних 
леђа.

Дјевојчица ce огледа и осмјехну. Како je само 
могла заборавити? И Султан je био примијетио 
познато уплашено лице иза ограде! Црно псеће 
тијело утсрутило ce као да je споменик. Горња ла- 
лока ce трзала и указивали ce оштри бијели зуби. 
Очито je  било да je Султан напет као лук. Један 
покрет, и он би јурнуо према вратима.

— Хтјела бих да разговарам с вама. Рекли 
сте посљедњи пут . . .

— Псост! — рече сликар као да ce боји да ће 
их пас разумјети и забранити да ce састају и раз- 
говарају. — Шта ћемо с њим?

— Хоћете ли да га утслоеим док не прођете?
— Молим те, Мелита, уклани: ra. Знаш како 

je. He познаје ме још добро.
Али, догодило ce оно што ce догадило већ ви-
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ше пута. Ha сва Мелитина наговарања и молбе 
пас ce оглушио. Иако ce чика Сјекира био уда- 
љио и «естао са очију, Султан <се није хтио ни 
макнути с мјеста. Једва чуј.но je режао и трзао 
горњом лалокам. Ужас!

— Видиш какав си, Султане... — прекли- 
њала je девојчица клечећи склопљених руку пред 
овим псећим спомеником. — Видиш како ми je 
теш ко...  A на Финкија ниси пазио, знаш, могао 
си га потјерати натраг, y кухињ у. . .

Ништа -није помагало. Султан je био натгро- 
сто неумољив. Дјевојчица му je донијела из куће 
хрпу коцки шећера. Није их ни потледао. Био je 
сит и поносан. Није ce дао поткутпити.

— Срам те било — рекла му je Мелита агор- 
чено — њушко једна уображена . . .

— Пусти га! — довикну чика Сјекира иза 
ограде. — Видиш да нема помоћи. Дођи ти овамо. 
Смириће ce он.

Сликар ce тјешио тиме што ce y ових пет го- 
дина свега три пута догодило да je морао прено- 
ћити напољу. Султан би обично напсжон мило- 
стиво попустио.

— Да ce мало прошетамо? — предложи дје- 
војчица. — Нисмо ce јо-ш никада заједно шетали, 
чииа-Сјекиро, a тако дуго ce познајемо. A, шта 
кажете?

— Може — сложи ce сликар дочекавши Ме- 
литу пред вратима. — Ha коју ћемо стра<ну?

— Куда год хоћете, чика-Сјекиро — главно 
je да сам с вама.

Сликар je иредложио да крену према ријеци.
Пролазили су прадским предграђем које уоп- 

ће «ије познавала. Мното ситтних ориземница пред 
којима ce рубље сушило на ужету, много блат- 
них уличица. Али, како je зато, била занимљива 
шетња с чика-Сјекиром! Сваки час би он нешто 
занимљиво примијетио, уттозоравао на то Мели- 
ту. Да je била сама, она би прошла овим крајем
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као кроз пустињу. A сликар je непрестано узви- 
кивао:

— Погледај ону дивну кућицу! Видиш како 
joj ce љушти зид, као кора од јабуке!

Дјевојчица би погледала и увјерила ce да je 
кућерак био налик на јабуку коју je нетко почео 
гулити великим ножем.

— Вмди, види, Мелита, ггогледај овога смије- 
ишосг псића!

Ha први поглед Мелити ce учинило да je 
тај псић неугледан, ружан. A кад га je боље про- 
мотрила, уочила je како свечано забацује главу. 
Kao парадни коњ на челу свечане поворке. Био 
je одиста смијешан. Онако прљав, шугав — a до- 
стојанствен.

— Пази какав нос има овај човјек! — ус- 
кликнуо би чика Сјекира.

Испрва Мелита није ништа необично замије- 
тила на носу човјека који им je долазио y сусрет. 
Али кад je дошао ближе, видјела je да има ог- 
poovray носину што ce доље ширила као сидро или 
вјешалица за одијела. A оно што je дјевојчица 
издалека држала за муху, била je велика брада- 
вица наврх носа.

Какво je сжо имао тај чика Сјекира!
Плавокоса дјевојчица ce уозбиљила и расту- 

жила кад су за собом оставили градске улице и 
улутили ce пољем, црема ријеци.

— Чика-Сјекиро — поче она одједном — не- 
ки дан сте" рекли да ми вјерујете.

— Je ли? — угагта сликар.
— И збиља ми вјерујете? Збиља, збиља, зби- 

ља!?
— Нај-«ај-најозбиљније. Зашто ти не бих 

вјеровао?
— Све што ja причам?
— Све.
Мелита га зачуђено погледа. Брадати сликар 

je шкиљио према обзорју. Дјевојчица узе слије-
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дити његов поглед. Ha обзорју je сунце ттадало све 
брже према ријеци.

— Јесте — сјети ce дјевојчица — рекли сте 
да je то исто као и ваше плаво сунце.

— Je ли?
— Како сте то мислили да je то ието као и 

плаво сунце?
Сликар ce тргнуо. Отворио je очи. Чучнуо je 

и обухватздо Мелиту око рамена.
— Видиш ли сунце, Мелита?
— Видим, чика-Сјекиро. Јако je велико — 

осмјехну ce Мелита.
— Сад добро-добро зажмири. Јако, Мелита, 

тако да те заболи. Та/ко. Чекај мало тако. Е, сад 
можеш отворити очи.

Кад je дјевојчица отворила очи, сликар joj 
обухвати главу и окрену je према бијелом зиду 
бункера што je овдје остао ваљда још од рата.

— Шта сад видиш?
Испрва joj ce чинило да не види ништа. A он- 

да су на бијелој површини заиграле свакојаке ma
pe. Видјела je и велике плаво-зелене лотгте.

— Видим плаво сунце! — узвикнула je Ме- 
лита одушевљено.

Чика Сјекира je скочио на ноге. Био je нео- 
бично задовољан.

— Видши. Мени многи не вјерују. Кад на- 
сл>:кам плаво сунце, они кажу да сунце није 
плаво.

— Па сунце и није плаво, зар не, чика-Сје- 
киро? Мени ce сад само учинило да видим плаву 
к у тл у . . .

— Браво, Мелита! — обрадова ce чика Сјеки- 
кира. — И мени ce само учинилО'. Ja и не тврдим 
да je сунце плаво. Ja  само кажем да ce мени може 
уч-инити да je сунце плаво. Како си ти то брзо 
разум јела. . .
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Дјевојчица ce није усудила да призна како 
није баш много разумјела. Уосталом, њезине бри- 
ге биле су много озбиљније. Биће да joj чак ни 
чика Сјекира неће моћи да помоше. Треба чекати 
да ce мама врати.

— Видиш, Мелита, — настави сликар озбиљно 
— зато теби можда некад и не вјерују. Теби ce 
нешто учини. Ти кажеш шта ти ce учинило. Дру- 
ги погледају, они то виде другачије. И анда ти ка- 
ж у да то није истагна . . .

— Заиста? — живну Мелита. — Заиста, чика- 
-Сјекиро? Ви мислите да je збиља само т о . . .

— A шта би друго било?
— Знате — дјевојчица je оклијевала и гле- 

дала y зе/мљу — ja некад мислим да j a . . .  да сам 
ja лажљивка . . .

— Ха-ха — наомија ce чика Сјекира. — 
Je ли? Па лагање je нешто друго, a друго je ма- 
ш т а . . .

— A пгга je то машта?
Сликар je уздахнуо. Објашњавао je и об- 

јаттгњавао. Помијешао црвена сунца са жутима, 
бијелу траву са зелемом, сиве вукове с модрима. 
Причао о писцима који измишљају и најневјеро- 
јатније бајке, a да зато ипак нису лажови. Рекао 
je да je права лаж само она која може нашкодити.

Мелита га je слушала отворених уста. Није 
разумјела сваку ријеч, али ју je тјешило оно шта 
je говорио чижа Сјекира. Можда она ипак није 
била права лажљивха. A кад je чика Сјекира за- 
вршио, онда je бојажљиво упала:

— Али то није све, чика-Сјекиро.
— Како: то није све? Je ли? — зграиу ce сли-

кар.
— Па тако, није све. Није да ми само не вје- 

р у ј у . . .  Није само да имам маште, кахо ви ка- 
ж е т е . . .

— Hero?
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— H ero . . .  Знате — сјети ce одјеодном дје- 
војчица и одушевљено ce загледа y сунце које 
je већ залазило — то je као с тим вашим сун- 
ц ем . . .  то јест, хоћу рећи, кад бисте ви, на при- 
мјер . . .  Ево овагсо: ви насликате плаво сунце, нит- 
ко вам не вјерује, и онда дођете кући и погле- 
дате напоље — a сунце, з«ате, доиста плаво. . .  A?

— Небеса, Мелита! Ништа не разумијем. 
Сунце не може бити плаво, драга моја. Какво пла- 
во сунце!

— Видите, то ce мени догодило!
— Шта, ти си видјела ораво, плаво сунце? — 

запрепасти ce чика Сјекира, a брада му заигра 
као чуперак на тјемену професора Вадовеца.

— Ma не, швсам, чика-Сјекиро, али сам . . .  ех, 
како*да вааг објасним. . .  Ha ттримјер, видим неку 
птицу на грани, оно баш олуја почне, знате. . .  
Ж ао ми je птице . . .  Кажем: било би грозно да 
je Финки побјегао од куће. Онда дођем кући — 
и Финкија нема.

— Нема га? A гдје je?
— He знам. Побјегао je. Ja знам да сам за- 

творила крлетку, a њега сад нем а. . .  И то није 
све.

— Шта je било још? Мелита, je ли? — узбу- 
ђено je питао сликар.

— И са зубима, знате . . .  Мислим, страшно би 
било да ме боли зуб, знате, залне орах унутра, y 
р у п у . . .  Па сам рекла код куће да идемо на пре- 
глед зуба, од страха, знате, толико сам ce бојала 
тога. A увијек идемо y јесен, знате. И, замисли- 
те, сутра, сутра одиста идемо на преглед зуб а. . .  
Замислите, ja сам то рекла прије, нмсам уопће 
знала.

— Je  ли?
— Ни ви ми не вјерујете?
— Мелита. — поче чика Сјекира опрезно — 

немој ce љутити, али ово посљедње ти не вјеру- 
јем тгзд ти каж еш  да си нешто видјела, дожив-
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јела . . .  да ти -ce учинило. . .  Али, да ти унапријед 
кажеш . . .  Е, то je немотућЈно, драга м о ја . . .

— Значи, не вјерујете ми ни ви? — разоча- 
рано ће дјевојчица.

— He, ниеам то рекао — бранио ce чика Сје- 
кира. — Само сам . . .

— Шутите! — прекину га дјевојчица љути- 
то. — Идемо на трамвај. Видите да je већ мрак.

— Али, Мелита, ja не бих рекао д а . . .
— Шта! He вјерујете ми да je мрак?
— Мелита, Мелита — заврти сликар главом



XI

МЕЛИТИ ПАМЕТ СТАЈЕ

Ујутро j e  жмирећки нагогпала кухињска вра- 
та и онда их нагло отворила. Вјеровала j e  да ће 
ce догодити чудо. Ето, јучер j e  исггричала Верици 
y  школи да j e  Финкм ностао и кад j e  дошла кући, 
Финкдеја заиста није било y крлетки. Зашто c e  и 
сад не би догодило чудо? Дож j e  лежала y креве- 
ту, затворених очију али већ будна, Мелита j e  
непрестано понављала шапатсим: „Финки j e  y ку- 
хињи, Ф и јн к и  j e  y  кухињи, Верице, вратио c e  но- 
ћас Финки, видјела сам га јутрос кад сам ушла 
y  кухињу

И Мелита je отворила кухињска врата и ши- 
ром отворила очи. Празна крлетка ce заљуљала 
на прамаји. Канаринцу «ије било ни трага ни гла- 
са. Чудо ce није догодило. Финки ce није вратио. 
Ништа неће рећи Верици y ш коли. . .

— Нема га — рече дјевојчица тужно.
— Вратиће ce, Мелита, немој ce жалостити. 

Ja  знам да ће ce вратити — тјешио ју je отац који 
je  за њом дашао y кухињу. — Ja сам ноћас са- 
њао да ce Финки вратио. . .

Дјевојчица je завртјела главом. Није ни «аву 
попила. Опрала je зубе, од страха. Тко зна кад 
онимa из зубне клинике може пасти на памет да 
их опет позову на преглед? Узела je торбу са 
школоким књигама и излетјела из куће.

Било je још рано да пође y школу. Али ce 
није могла никако емирити. Лакше joj je било кад
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je шврљала улицама. Сјетила ce чика-Сјекире и 
синоћњег разговора с њиме. Није joj ни он по- 
могао.

— Jao! — врисну Мелита изненада, исггусти 
торбу и прекри лице рукама.

Велики црни пас јурнуо je ттреко улице; трам- 
вај je нагло закочио тако да су ce путници на- 
били y предњи дио. Црни aiac je био спасен. Возач 
je уопио да му спаси живот y посљедњи час. Пас 
je цвилећи ггобјегао главом безобзирице и подви- 
јена репа.

Мелита je напокон скинула дланове са очију/ 
Погледала je за псом који je бјежао низ улицу! 
Срећом, ништа му ce није догодило. A био jé тако 
налик на Султана!

Ипак није била прва y разреду. Прије ње већ 
je стигла Верица, која je била врло добра, мар- 
љива и савјесна ученица. Верица je увијек била 
прва y разреду.

— Здраво, Верице. — рекла je Мелита не- 
одлучно.

— М-м — одговорила je другарица не оди- 
жући главе с књиге коју je читала.

— Још ce љутиш?
— М-м — мрмљала je Верица.
— Е,- na љути ce. Да знаш да ми није баш јако 

ж а о . . .
Мелита je сјела »рај Верице y клупу и отво- 

рила торбу. Хтјела je извадити неку књигу и то- 
боже читати. Морала би, напокон, добро научити 
оне неправилне енглеске глаголе. Крај je године, 
професор Вадовец би je могао питати. Ваљда су 
већ сви одговарали за коначну оцјену, a она још 
није.

— Извухла je уџбеиик енглеског језика. По- 
моћни глагол „to do“. Садашње вријеме: I do, you 
do, he does, we do, you do, they d o . . .  Примјер: 
пас који лаје не гризе.' Треба то превести на ен-
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глески. Пас који лаје . . .  The dog . . .  Пас! Велики 
црни пас!

— Знаш шта, Верице. — узвикну одједном 
Мелита присјетивши ce нечега. — Знаш, Верице, 
шта ce догодило? Moj Султан je пао под трам- 
вај . . .  Драги мој Султан . . .

Верица je узбуђено трзнула раменима, али 
ништа није рекла.

— Није погинуо, Верице, знаш — настави Ме- 
лита — али су му сигурно сломљене ноге. Одни- 
јели смо га кући . . .  Дошао je ветеран. . .

И Мелита ce тако силно узбудила да je нагло 
одгурнула клупу. Торба joj je слетјела на под и 
разасуле ce књиге и биљежнице. И док ce плаво- 
коса дјевојчица сагињала да их подигне с пода, 
одједном joj je синула црна мисао: шта онда ако 
дође кући и нађе Султана преломљеиих ногу? 
Шта ако ce и то обистини?

Нагло ce исправи и удари главом о клупу.
— Знаш шта, Верице, — изусти она тихо — 

ja сам ти лагала. To није истина. Био je то један 
други па-с . . .  Султана ми никад не пуштамо на 
улицу . . .  Ja  сам то измислила . . .

Верица je зачуђено погледа, али ништа не 
рече.

Мелита ce поново сагну да покупи књиге. И 
онда, на своје велико изненађење, угледа на по- 
ду између растворених бшвежница некакав ша- 
рени папирић који малоприје још није била при- 
мијетила. Подигне га и загледа ce y њ. Ha њему 
je писало: ЈУГОСЛОВЕНСКА ЛУТРИЈА, 12. KO- 
ЛО, ПОЛОВИНА СРЕЋ.КЕ, №  24680 A . . .

— Па то je срећка! — врисну Мелита. — To je 
она срећка . . .

— Дај престани већ једном! — љутито рече 
Верица, устаде и изиђе. Ученици су y све већем 
броју улазили y разред. Ближио ce почетак часа.

Ученица Мелита Костић још je држала y 
дрхтавим рукама малу шарену срећку Југосло-
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венске лутрије и гледала y њу сигу/рно збуње- 
није него што ce Кристифор Колумбо запиљио y 
непознату обалу Америке.

— Није могуће — шапутала je она једва чуј- 
но. — Како то може бити? To не може бити. Кад 
ja знам да нмсам купила ту срећку . . .  Зашто бих 
купила ту срећку? To je био само број оног ауто- 
мобила, ништа друго. Истина, рекла je код куће 
да je тај број сањала, рекла je да je купила сре- 
ћ к у . . .

Дубоко, дубоко je уздахнула. Нешто joj je 
постало јаено. Више ништа није смјела рећи a да 
ce то не претвори y збиљу. Рекла je да je Финки 
побјегао — више га није нашла код куће; рекла 
je да ће бити преглед зуба — и био je; рекла je 
да je купила срећку с бројем 24680 — и нашла ју 
je под luiynqrii. . .  Што год je рекла . . .

Заправо, што год je измислила, што год je 
слагала, остварило ce, обистиго1ло ce. Истом сад je 
схватила колико je много лагала.

— Ja сам лажљивица! — протисну она бије- 
сно кроза зубе и удари ногом о под.

— ttpipot* — гурну je Верица лактом. — Почео

мелита није пригмјећивала како пролазе са- 
ти. Размишљала je о томе како треба пазити пгга 
говори, јер ce све оно што она измиели претвори 
y збиљу. Свака њезина лаж постаје истина. Већ 
сад je стрепила шта би ce могло догодити Султа- 
ну. Срећа, обуздала ce. Рекла je Верици да je ла- 
гала. Можда ce Султану неће ништа догодити. 
Ох, само да ce што прије врати кући!

— Мелита Косић! — тргне je из размишљања 
познати глас професора Вадовеца. — Ta твоја Ko
ca! A ko ce ти поштено не ошишаш, бићеш шки- 
љава већ за шест година, да, кажем ти ja, ja нај- 
боље знам, таква коса je пропаст. . .

Сад ce тек Мелита сјетила енглеских непра- 
вилних глагола. Шта би било да ју  je профеоор
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Вадовец прозвао и, умјесто да говори о њезиној 
предугој коси, затражи да она њему говори о ен- 
глеским неправилним глаголима. Сигурно би ce 
збунила и добила слабу оцјену. Крај школске го- 
дине je близу, и не би je више ни питао. Грозно!

Онда одједном професор Вадовец поче да ce 
удара no тјемену како би смирио јогунасти чупе- 
рак на затиљку и свечано објави:

— Д акле. . .  „дакле“ je узрочни везник и не 
треба ce иначе употребљавати на почетку речени- 
ц е ..  Каже ce: крава je моја, дакле и теле je M o
j e . . .  Дакле, ми смо са овом школском годином 
заврш или. . .  Они који буду ишли на поправак, 
не треба да ce жале на своје професоре. . .  Сами 
су кри ви . . .  Ja  сам свакога иопитао бар шест пу- 
та, ако не и више . . .  Неки ће значи и на поправни 
испит . . .  Реда мора бити!. . .

Мелита ce понешто згранула. Она, истина, 
није била баш међу бољим ученицима y овоме ра- 
зреду, али није била баш ни међу најгорима. Из 
енглеског језика имала je свега довољан. Кад би 
иоправила енглески и матеодатику рецимо на три, 
можда би могла проћи и с добрим. A енглесжи je, 
y то je била сигурна, знала за т р и . . .  Требало je 
само да je професор Вадовец још једном пита. Па 
ипак je знала те проклете помоћне и неправилне 
глаголе. . .

Зазвонило je за свршетак посљедњег часа.
Ученица Мелита Косић излетјела je y ход- 

ник за својим разредником.
— Изволи, Мелита — рекао je професор Ва- 

довец проматрајући љутито на сјени свој непо- 
слупши чуперак.

— З н а те . . .  хтјела сам вас пмтати. . .  Ви сте 
рекли да je готово. . .  то јест са овом годином, да 
сте све испитали. . .  Видите, a мене нисте, знате, 
a ja  бих хтјела, зн а те . . .  I do, you do, he does. . .  
Све знам напамет . . .
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— Мелита Косић — важно рече професор 
Вадовец — кад сам те ja посљедњи пут питао?

— П а . . .  има већ јако дуго . . .  Ja  сам већ на- 
учила све ове глаголе. . .  I do, you do, с в е . . .

— Добро, сад ћемо одмах видјети! We shall see.
И разредник Вадовец отвори разредну књигу.

Дуго je прстом тражио име Мелите Косић и ис- 
под ока проматрао велику сјену свог непослуш- 
ног чуперка на бијелом зиду ходника.

— Аха! Ево га! — рече он HainotKOH. Па да, 
драга моја Косићка, ja  са<м тебе само- y другом по- 
лугодишту питао шест пута. Увијек си слабо одго- 
варала. Задњи пут, ето, то je било јучер, добила 
си недовољан . . .  Више немам времена ..

— Професоре. . .  — поче Мелита, онда одјед- 
ном прекри лице рукама и побјеже као онај црни 
пас пред трамвајем који га умало није прегазио.

Дјевојчица je истрчала из школске зграде као 
да je y животној опасности. Застала je покрај пр- 
вог уличног канала, отворила торбу, извадила cpe- 
ћку с бројем 24680, бијесно je раздерала и бацила 
y отвор.

И то сам измислила — понављала je не- 
прекидно y себи. — И то сам слагала. . .  да, сла- 
гал а . . .  Рекла сам код куће да сам добила слабу 
оцјену из енглеског, добро ce сјећам, и да ме про- 
фесор Вадовец више неће питати. . .  Ето, баш ми 
тако и треба . . .  Само лажем, лажем, лажем . . .  
Баш ми и треба тако . . .  Само да ce Султану није 
ништа догодило, само да му нису сломљене ноге 
због мојих л аж и . . .

Плавокоса дјевојчица j e  полетјела што j e  H o
r e  носе. Да j e  слутила какво je невјеројатно изне- 
нађење очекује, свакако ce не би тако журила.



XII

ЛАЖЕШ, МЕЛИТА!

Трчала je кући цијелим путем.
Oko њ е су шкрипале трамвајске и аутсхмо- 

билске кочнице, возачи и шофери су ce љутили на 
луцкасту дјевојчицу која трчи сред градског про- 
мета баш као да je на пустој сеоској ливади. Су- 
дарала ce с људима, избијала им из руку новине, 
цигарете, луле, кошаре с јајима и воћем, рушила 
малу дјецу, стајала псима на шапе и репове.

, Koca, њезина дуга густа плава кооа, пала joj 
je преко очију и није видјела ништа. Није имала 
појма какву je збрку стварала око себе. A људи, 
као да су ce осјећали да joj ce страшно жури, ми- 
цали су joj ce брже-боље с пута.

— Само да ce Султану ништа није догодило, 
само да ce мом длагом, длагом Султану није ни- 
игга догодило. . .  — понављала je непрестано ју- 
рећи све брже и б<рже.

Кад je гурнула врата и улет^ла y врт, заста- 
ла je као укопана. Запрепастила ју  je и уплашила 
тишина. Код куће очито никога није било. Тата 
je био изишао, a Ненад ce још није био вратио из 
еожоле. Али гдје je Султан? Ta он би je иначе уви- 
јек дочекао веселим лавежоод и долетио пред њу.

Ушла je  y врт опрезним корацима. Газећи no 
гредицама с јагодама и не обазирући ce на дивне 
сочне плодове, Мелита ce примицала Султановој 
кућици. Онда, одједном, учини joj ce да нешто
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чује. He, није ce варала. Из кућице je допирао 
тих, жалоетан цвилеж.

— Султане! — повикала je дјевојчица и јур- 
нула према кућици. — Султане, шта ce догодило?

Taj пас готово никада није цвилио осим кад 
би осјетио да ce тко од укућана опрема на пут. Ни- 
када није био болестан, ни тужан, увијек жив и 
ратоборан.

— Шта je, мали мој Султанчићу? — тепала 
je Мелита отварајући дрхтавом руком враташца 
на кућици коja ce иначе није усуђивала ни дота- 
ћи. Умјесто уобичајеног режања, дочека je још 
гласнији цвилеж.

— Султане! — зовну она. — Зар, збиљ а. . .  
Зар си доиста пао под трамвај, Султане. . .

Тужно je било погледати великог, поносног 
црног пса. Био ce завукао y кућицу што je дубље 
мотао. Уши су му падале преко лица као велике 
црне рукавице и скривале пола њушке, pen му ce 
губио под тијелом. A очи! Очи омијешно оборио 
као да ce стиди и не усуђује ce погледати младу 
госшодарицу. Мелита га никад није видјела так- 
вог. Таквог je видјела једино Плутона, онога из 
стрипова, и то кад ce боји неког пса три пута ве- 
ћег и јачег од себе.

He мислећи на страх, она je завукла рз^ку y 
кућицу и почела гладити несретног oca. Први пут 
га je миловала! И први тгут je ои то некоме допу- 
стио à да чак није ни зарежао. Сиромах, сигурно 
je био y великој невољи. Само каквој?

— Султане, шта ти je? — понављала je Ме- 
лита. — Реци својој Мелити шта ти j e . . .  Гдје те 
боли?

И почела му je оггипавати шапе, ноге, кичму, 
ребра. Ништа није било поломљено. Нигдје ни 
трага катти крви. Нема сумње, Султан није био ни 
повређен ни огребан.

Он ce само страшно бојао! Био je смртно пре- 
плашен, очито. Само шта га je могло тако пре-
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плашити? Шта ијш тко? Њега, тако неустрашивог 
и борбеног чувара?

— Видаш какав си, Султане — тепала je 
дјевојчица. — Ниси пао под трамвај, да знаш, a 
опет -си такав . . .  Мени je драго да си здрав, јасно, 
али видиш какав с и . . .  уплашио си ce као да си 
видио лава . . .

Султан као да схваћа Мелитино гпитање, по- 
лако прамоли главу из кућице како би показао 
да баш није таква кукавица за какву га сина сма- 
тра. Прсхмоли само врх њушке, погледа иапод ока 
y врт, и опет нагло увуче главу зацвиливши јаче 
него прије.

Шта ли je то угледао? Дјевојчица подигне 
главу да погледа y истом оном смјеру y којему je 
ЗЈгрио ft Султан.

— Мамице моја! — изусти једва чуј«о дје- 
војчица и од силног запрепашћења сједе на зе- 
мљу.

Свега десетак метара далеко од ње, y дну вр- 
та, на тточетку гредица с јагодама, стајало je не- 
што огромно, мрко, длакаво, живо. To нешто ог- 
ромно и длакаво погледало je лијено пловокосу 
дјевојчицу, зијевнуло, опет спустило главу и на- 
ставило јести јагоде. To нешто мрко и велико и 
длакаво било je — медвјед!

He згодни приглупи медвједић из сликовнице 
или из приче, не онај троми медоња иза решетака 
y Зоолошком врту, него прави* правцати живи u 
слободпи медвјед.

— Мамице, мамице моја, гдје си — муцала 
je Мелита тихано.

Никад ce касније y животу није вшие могла 
присјетити како ce створила y кући. Али, сигур- 
но je да ce послије првог запрепаштења нашла 
y својој соби y року од три секунде. У идуће три 
секунде навалила je на врата све што je могла 
пронаћи: стол, фотеље, столице, књиге, вазе, по- 
криваче с кауча.
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И онда кад je опет једанпут удахнула, при- 
шуљала ce полако до прозора и провирила преко 
прозорске даске кроз завјесе. Протрљала je очи 
рукама као што je чула да раде људи кад не вје- 
рују што виде. Трљала или не трљала, вјеровала 
или не вјеровала, y њиховом врту je големи, мрки, 
живи, прави-правцати медвјед jeo јагоде.

— Можда ce то мени само чини — шапутала 
je Мелита и стионула очи. — Kao плаво сунце. 
Можда сам опет...  измислила...

Брже-боље je отворила очи. Медо je прешао 
на другу гредицу и наставио немилице таманити 
јагоде облизујући ce језичином.

— Плави медо . . .  — изустила je дјевојчица 
пренеражено. — Плави, хоћу рећи, пл . . .  прави 
медо y нашем в р т у . . .  Зато ce Султан тако упла- 
шио. Kao и ja . . .  Joj, једе више него Ненад.

Али je нешто омело медоњу y његовом слас- 
ном ручку. Вјетар je већ одавно био скупио об- 
лаке, a сад je почела и јака киша. Два-три пута 
јекну гром. Медвјед одиже главу и макну уши- 
ма, стресе кишницу с њушке, хтједе ce опет при- 
хватити јагода, али га нови ударац грома посве 
озлоједи. Он махну глав-ом према кући као да по- 
здравља дјевојчицу скривену иза завјеса, жало- 
сним погледом ce опрости од јагода и полако ce 
удаљи. Слу-сти ce низ врт, низ ливаде и изгуби 
y шумарку за поточићем.

A Мелита још једнако није могла одвојити 
погледа од онога мјеста на којем je мало прије 
стајао медоња. Уосталом, не треба ce чудити ње- 
зином запрепаштењу ако имамо на уму да ce баш 
не догађа сваког дана да дјевојчице y свом врту 
виде правога живог медвједа.

— Мелита, Мелита, отвори врата! — чула je 
одједном како грми очев глас. — Зашто си ce за- 
творила? Отварај? Шта радиш унутра?

T ko зн а  как о  je  дуго отац лупао no вратим а 
чудећи  ce пгго м у к ћ ер к а  не отвара и  не одговара.
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Али je сигурно да je дуго требало док ce Мелита 
прибрала и почела одмицати ствари које je била 
нагурала на врата.

— Ево ме одмах, т а т а . . .  — говорила je она. 
Угледала je забринуто очево и радознало Не-

надово лице.
— Шта je било? — наваљивао je отац. — Шта 

je било, Мелита?
— He могу ти рећм — одговори дјевојчица и 

слевну раменима.
— Велика државна тајна! — подругљиво ће 

Ненад који je y руци држао отворену конзерву 
сардина и y уље умакао свјеж крух. — Тајни пггаб 
Мелите Косић. Негговјерљивим особама забрањен 
улаз . . .

— Престани, Ненаде — љутито ће отац. — 
Шта je било, Мелита?

— He могу ти рећи, тата, други пут, нећеш ми 
вјеровати. . .

— Зашто ти не бих вјеровао? — њежно рече 
отац.

— Ми ти увијек вјерујемо, зар не? — рече 
Ненад. — Kao да би нам т и . . .

— Ненаде — дрекну отац. — Шути!
Мелита полако одиже главу и загледа ce чвр-

сто оцу y очи. Сад joj je одједном бкло јасн-о да 
прије никада није гледала y очи ни оцу, ни мајци, 
ни било коме другоме. Док год je причала, гле- 
дала je y под, y строп, y страну. И дјевојчица од- 
лучио рече:

— Тата, ту je био медвјед. . .
Отац избечи очи, запилзМ ce y своју кћерку 

и подвижну:
— Лажеш, Мелита! Е, заиста лаж еш . . .  
Ненаду запе залогај y грлу и он ce закашља,

покушавајући да кроз кашаљ довикне:
— Тата, смири живце . . .
Мелита ce жалосно загледа y оца, пркри лице 

рукама, заплаче и изјури из собе. Први пут ce
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догодило да су joj отворено рекли да лаже.
Отац je љутито ходао горе-доље no соби. Ка- 

ко му je то измакло, како ce није могао савлада- 
ти? Био je толтжо узрујан да je морао извући 
из џепа кутију цигарета и запалити. Нвнад je ка- 
шљао и говорио:

— Видиш, тата . . .  Н и котн  . . .  Крв тражи 
никотин. . .  He би joj ти овако ни одбрусио да 
ниси тако нервозан. . .  A нервозан си јер не пу- 
шиш . . .  Kao ja кад не једем . . .  Организам . . .

— Престани, Ненаде, полудећу! Замисли 
шта би мама рекла кад би чула како поступам с 
нашом цурицом. . .  Али, чуј, доиста je претјера- 
ла . . .  с тим медвједом . . .  Некад поммслим да ће- 
мо сви излудјети од тих њезиних прича. . .  Мед- 
вједИ Како да ce онда човјек не залети и . . .  тре- 
сне овако, y лице . . .

— Ха-ха — смиуллио ce Ненад облизујући 
масне пркгте — значи, посјетио нас медо. . .  Ви- 
диш, то je он све иопретурао, цијелу собу. . .  Види 
само каква je наша соба!

Уистину, испретурани намјештај и разбацани 
покривачи, све je било баш као да je нека велика 
звјерка харала no соби. Инжењер Косић je збу- 
њено гледао y тај неред, чешкао ce no носу и раз- 
мишљао. Никако није могао схватити зашто je 
Мелита испретурала покућство и нагурала га на 
врата.

— Шта би тек било да ce појавио слон? — 
питао ce Ненад обијесно.

Отац je шутио.
— Шта би тек било да je крдо бизо«а?
— Ненаде, престани . . .
— Да су ce потукла два диносауруса? A?
— Ненаде, преклињем те шути. Сад збиља не 

знам шта да радим, a ти ме гњавиш . . .
— Али ja знам, тата, ja знам шта треба да 

радиш . . .
Отац га запрепаштено погледа.
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— Ти знаш, тата, да морамо то учинити, 
зар не?

— Ja бих највише волио да ce мама врати — 
рече отац.

— И ja, тата. Већ три да«а не једем како 
треба. . .



XIII

МЕЛИТИНА MAJKA СТИЖЕ 
У ПОСЉЕДЊИ ЧАС

\JVTajKa ce те вечери вратила. Вратила ce мно- 
го лрије него што су joj ce надали. A дошла je 
баш y -прави час. Готово y посљедњи час.у

Пред жељезиичком станицом није било так- 
сија, a посљедњи трамвај joj je умакао пред но- 
сом. Уздахнула je и пошла пјешице. Нису ста- 
новали баш јако далеко од станице. A није имала 
ни много пртљага. Једино _тешко што je носила 
биле су двије шунке и једна гуска, дар Ненаду од 
тетке Меланије. Испрва ce кајала што му je по- 
нијела толико масне хране, коју ће он слистити 
за неколико лана, али joj je сад ипак било драго 
што ће га '^ а д о в ати .

Мелитина мајка je све брже одмицала пустим 
градоким улицама. Свега три дала није била код 
куће, a ипак je та/ко силно жељела да види свој 
дом, своју дјецу, мужа. Ta то je било први пут 
откако ce Мелита родила да ce растајала од дје- 
це. A осим TOità, и нешто друго вукло ју je кући. 
Неки чудан, мајч^шски осјећај да ондје, код куће, 
није све y реду и да ce мора пожурити како би 
спријечила неку неприлику, несрећу . . .

Морала je проћи улицом y којој je становао 
професор Ружић, најбол>и пријатељ њезиног му- 
жа. Осодјехнула ce кад je већ издалека примје- 
тила растворене и јарко освијетљене прозоре y
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стану професора Ружића. „Исти с у . . .  Види ce да 
су пријатељи. И онај мој још ситурно чита y кре- 
в е т у ..

Пролазећи покрај приземног стана професора 
Ружића, застала je начас и подигла ce на прсте. 
Видјела je Ружићеву ћелу с неколико ријетких 
чуперака. Профеоор je био нагнут над стол и чи- 
тао. Мелитина мајка ce оомјехнула и забрзала 
даље. Онда je кихнула и накашљала ce. „Сигурно 
сам озебла y влаку ирај отвореног прозора“, по- 
мислила je.

Али прије него што je то право и помисли- 
ла, догодило ce нешто што ју  je натјерало да за- 
борави и на назеб и на кућу. Нешто црно јурнуло 
je из мрака — заправо с прозора професора Ру- 
жића — створило ce иза ње и скочило joj на ле- 
ђа. Весело je лајало и покушавало да je лизне no 
лицу. Био je то Султан!

— Шта ти ту радиш? Како да ниси код куће?
— зграну ce Мелиттона мајка.

Кад ce мало прибрала, било joj je јасно. Није 
то први пут да je Султан ноћио код професора 
Ружића. Ружић je био једини човјек кога je Сул- 
тан, осим господара волио. Ненад je тврдио да je 
то због тога што y кући Ружићевих виси много 
ловачких трофеја: коже дивокоза, глава вепра, 
пуњене птице, рогови срндаћа, чак и велика мед- 
вјеђа кожа. Султан je обилазио те ствари, њуш- 
као их, режао, играо ce нападајући рогове на зи- 
ду. Уосталом, многи су за њега и тврдили да je 
нека врста ловачког пса a не чувара.

Ha прозору ce појавила накостријешена глава 
професора Ружића; он je узбуђено зашгткивао y 
ноћ:

— Шта je то, je ли? Шта ce, ]е л и . . .  Султа- 
не . . .  Ma јеси ли ти полудио, je л и . . .  Да си од- 
мах овамо . . .

— To сам ja! — јавила ce Мелитина мајка.
— To сам ja, професоре.
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— A .. . a . . .  Мирице! — зачуди ce професор 
Ружић, a онда збуњено рече: — Молим те, je ли, 
дођи одмах овамо. . .  To јест Султан, дођите 
обоје. . .

— Али ja идем кући, журим ce — рече Ме- 
литина мајка.

— He! Никако! — врисну професор Ружић и 
учиии покрет као да ће ce попети на прозор и 
скочити на улицу.

— Ma не бојте ce, Султана ћу вам оставити! 
— насмија ce Мелитина мајка која je била, баш 
као и њезин муж, знатно млађа од професора Ру- 
жића na му je увијек говорила „ви“. Била je сад 
увјерена да je њему стало да му не одведе пса 
којera je толико волио и поносио ce његовим при- 
јатељством.

— Ни говора, Мирице! — крештао je профе- 
сор Ружић уилашено. — Ти не можеш сад кући, 
je  ли . . .  Одмах дођи овамо, разумијеш . . .  He сми- 
јеш  сад ићи кући . . .

Сад ce тек Мелитина мајка уплашила. По- 
слушно, као заплашена ученица пред строгим про- 
фесором, она je ухватила Султана за огрлицу и 
ушла y кућу тхрофесора Ружића који ју je нестрп- 
љиво очекивао на прагу поцупкујући с ноге на 
ногу. Шта ли ce само догодило y њезином дому. 
Некаква неорећа? Кобне слутње стегле су je y 
грлу јаче него назеб.

— Шта je било? Шта ce догодило? — питала 
je она док ју je узрујани професор гурнуо y собу.

— Сједи, Мирице, сједи, je ли, молим те . . .
— Али, професоре, шта ce догодило? Je ли 

тко болестан од мојих? Зашто je Султан овдје? 
Да није пожар?

— He, није пожар, М ирице. . .  Молим те, je 
ли, смири c e . . .  Хоћеш ли нешто попити? Имаод 
такву ракијицу . . .  Сад ћу ja . . .

И професор Ружић je брже-боље изјурио из 
ообе да тобоже потражи ранију. A очито je било
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да je збуњен и да пакушава да ce сабере. Није га 
успјела зауставити. Замирући од страха пришла 
je прооору и погледала y ноћ, y правцу своје ку- 
ће. Никакав пламен није лизао према небу. Било 
je  мрачно и мирно. Погледала je Султана. Пас ју 
je гледао начуљених ушију и раширених ноздрва. 
Учинило joj ce да je и он немиран, и још ју je 
више ухватио страх. Нема смисла да ce овдје дуље 
задржава! Мора одмах пожурити кући! Тко зна 
јесу ли њезини уопће живи? Зашто je улазила 
овамо? Зашто je уопће ишла на пут?

Баш кад je пошла према вратима, зачу по- 
знати шум. Kao лепет нрилима. Први пут откако 
je ушла y собу она гтогледа увис.

— Финки! — криннула je тако запрепапгге- 
но да je Султан залајао.

Уистину, на зиду y већој крлетки од оне пгго 
je висила y њиховј кухињи скакутао je иробуђени 
жути тггић. Није било сумње да je то њезин драги 
Финки који ју je свакодневно забављао својим 
пјесмицама док je y кухињи справљала ручак. 
Познала би га између хиљаду других канаринаца 
no оној тамној пјеги на врату!

— Финки! — поновила je Мелитина мајка 
тихо. — Па' шта ти радиш овдје? И ти, и Сул- 
тан . . .  О х!. . .

Уто je y собу ушао професор Ружић с боцом 
ракије. Био je још узрујан, боца му je играла y 
руци a чуперци на глави.

— A како je Финки досиио овамо? — упита 
Мелитина мајка. — Шта je с нашом кућом? Je ли 
срушена?

— Мирице, — почео je професор Ружић — 
све ће бити y реду. Сад ћу ти ja објаснити. . .

— Али ja идем одмах кући!
— He, никако . . .  He можеш . . .  Незгодно je, 

je ли, због медвједа . . .
— Због чега? — зграну ce Мелитина мајка.
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— Знаш — покушавао je да објасни профе- 
сор Ружић — и овог канаринца су донијели ова- 
мо, знаш, je ли, због М елите. . .

— Зашто због Мелите?
— Па знаш каква je он а. . .  je л и . . .  Много 

измишља, тако, свашта . . .  Права болест . . .  Онда 
смо ce договорили, je ли, да ћемо je излијечити . . .

— Jao! — јекну Мелитина мајка. — Тко? Тко 
ce договорио?

— Па ето, Ненад, je ли, твој муж, na ja, je 
л и . . .

— Jao! — понови уплашена жена. — Могу 
мислити. . .  И Мелита je рекла да je канаринац 
утинуо или нестао, a ви сте га склонили овамо, 
je ли?

—■ Да, може ce тако рећи — професор Ружић 
обори главу a чуперци ce постиђено слегоше. — 
Сваку њезину . . .  овај, измишљотину. . .  хоп!

— Шта: хоп?
— Па ми претворимо y истину, je ли . . .  Она 

каже да иду с разредом на иреглед зуба, a ja пре- 
ко свог пријатеља, je ли, професора Вадовеца 
то лијш о уредим, je ли, и заиста. . .  мала ce за- 
чуди и, тако, je ли, помало почне схваћати. . .

— К/расно! — згрози ce Мелитина мајка. — 
Јадно моје дијете.

— Па то je била изврсна идеја! — ушротиви 
ce професор Ружић. — Да ce разумијемо, знаш, 
то ће јако добро дјеловати на њу, je л и . . .  си- 
гурно. . .  И са оцјенама смо таио уредили, кад je 
она измислила да ју  je Вадовец питао, je л и . . .

— И шта сте ноћас наитравили мојој јадној 
дјевојчици?

— Хе — изуети Ружић неодлучно. — Ноћас, 
je ли . . .  Знаш, баш je данас претјерала. Хе, х е . . .  
заправо ми je смијешно колико je твом мужу за- 
дала посла та враж ја М елита. . .

— Jao! — рече Мелитина мајка.
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— Види — показа горофеоор Ружић према зи- 
ду на коме су висили рогови срндаћа. — Видиш!

Мелитина мајка није ништа видјела. Између 
рогова, испод главе вепра, зјапила je велика пра- 
знина. По црном рубу који je остао на зиду вид- 
јело ce да je и ту нешто велико висило.

— Шта je то?
— Медвјеђа кожа! — весело рече професор 

Ружић. — Замисли јадни твој муж, je л и . . .
— Jao! — рече Мелитина мајка уплашено.
— Кажем ти да je мала претјерала. . .  Зами- 

сли, рекла je да je медвјед био y вапгој к у ћ и . . .  
И тад je јадни твој муж позајмио од мене кожу, 
je ли, да ce обуче, знаш, y медвједа и да no но- 
ћи . . .  Зато нисам хтио да идеш онамо, ти би пала 
y несвјест . . .

Мелитина мајка проблиједи као да ће одиста 
пасти y несвјест и скљока ce <на столицу. Онда 
једва чујно изусти.

— A ja сам читала y новинама y вл ак у . . .  — 
и немајући снаге да даље говори, отвори торбу, 
извуче из ње вечерње новине и пружи их прене- 
раженом професору коме чуперци опет поскочи- 
ше. — Ево, ту . . .

Професор Ружић принесе новине очима и 
прочита:

„ОДЛУТАО МЕДВЈЕД ИЗ ЗООЛОШКОГ 
ВРТА. Непажњом чувара одлутао je данас y по- 
дне медвјед из Зоолошког врта. Посљедњи пут 
виђен крај Буковачке цесте, na ce претпоставља 
да ce крије негдје y Максимирекој шуми. Упозо- 
равају ce грађани да ce животиње не треба пла- 
пшти, јер je  питома и не напада људе, али je боље 
да je избјегавају и не изазивају. Моли ce сватко 
тко одбјеглог медвједа примијети да одмах те- 
лефон'Ски јави на . . . “

Профеоор Ружић иопусти новине на под и 
повиче:

— Брже! Брже! Идемо . . .



XIV

МЕЛИТИН ОТАЦ CE ИЗВЛАЧИ 
У ПОСЉЕДЊИ ЧАС

— Кажи: лавља породица! Кажи: y рефлек- 
торокам свјетлу угледаомо лављу породицу и упе- 
риомог револвере! A! — задиридавао je Ненад се- 
стрицу која ce била шжрила преко главе да га 
не чује.

— Ти си љав! — добаци она ипак и завуче 
главу ггод јастук.

— Ха! — насаушја ce Ненад. — To je збиља 
невјеројатно. Ти имаш ману на језику. Требало 
би те оиерисати. Ха-ха!

Мелита je чврсто стиснула очи покушавају- 
ћи да што прије заопи. Било joj je свега доста. 
ОдлЈгчила je да не пази више на оца и Ненада. 
Баш  je брита хоће ли ce Ненад раопрснути од 
дебљине. Баш je брига! Тако je лијеето одлучила 
да више неће лагати, схватила je до чега лагање 
може довести. . .  И онда ce створио онај медо! 
He вјерују joj да га je видјела. Е na, нека. Баш je 
брига за њих. Баш je бршга колихо тата пуши и 
колико тона масти и ннедла поједе Ненад сваки 
дан. Баш  je брига. А/ко ce мама ускоро не врати, 
једноставно ће побјећи од куће, y шуму, ш живје- 
ће међу медвједима, да. Онда ће им бити жао. Не- 
ка. Баш  н е к а . . .

Заокупљену таквим горким мислима, дјевој- 
чицу je полагано хватао сан. Испод јастука je би~
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ло тамније него y најмрачнијој шуми, и она ce 
тако y трен ока преселила y мислима y праву 
прашуму. He знајући више сања ли или не сања, 
видјела je око себе све саме медвједе и лавове 
којима je грива стрпшла на глави као онај чупе- 
рак професора Вадовеца. Животиње су сјеле ук- 
рут око ње и непрестано гсхвориле: „Реци љав, 
реци љав . . .  “ Напокон је.збацила јастук с главе. 
Било joj je превруће. Преврнула ce на другу 
страну и уснула дубоним сном, згрчених шака 
као да ће ce с неким тући.

Али њезин брат Ненад лежао je широко от- 
ворених очију. Није хтио палити свјетла, a 
ионако не би имао шта читати. Данас je опет по- 
кушао с „Дон Кихотом,“ али није доопио даље 
од прве реченице. Знао ју je већ на памет: „У не- 
ком селу Манчи којему нећу име да спомињем, 
живио je прије мало времена племић.. Фуј! 
Како je то било досадно. Како ce таква досадна 
књига могла толико свиђати чика-Сј екири?

Онда ce Ненад сјетио нечега другог и задо- 
вољно ce осмјехнуо y мра/к.

„Ипак сам ja мозак!“ мислио je задовољно и 
десноауг руком стегнуо властиту љевицу као да 
сам себи честита.

Доиста, кад ce добро замислио имао je чиме 
да ce поноси. Никад нигдје још није прочитао да 
ce болест лагања лијечи на такав начин каквом 
ce он досјетио. Ха, ишчупаће они ту навику 
из 'Мелите као да je упаљени крајник! Она нешто 
измисли, a они одмах — трес! Ето ти кад баш 
хоћеш! Погледај како би било кад би било исти- 
на све осно што лупеташ .. >

Ненад ce одједном дубље замиссли. Да, с мед- 
вједом je већ мало претјерала. Готово да га je 
збунила. Јер, грдно ce замислио шта ће бити ако 
та лажљивка почне измишљати којешта што та- 
та и он неће моћи провести y дјело. Ha примјер, 
земљотрес! Или кита! Ето, зашто њој не би други
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пут пало на памет да бубне како je y купаоници 
видјела кита? С медвједом je још било лако, по- 
зајмили су кожу од ггрофесара Ружића. Али Ру- 
жић није још убио кита, и они такве коже нема- 
ј у . . .  Или, рецимо, свемирски брод. Шта би било 
да Мелита тресне: „Тата, ено y врту свемирски 
брод, Марсовци ce искрцавају. . .  “

Дјечак ce тада поново задовољно осмјехну. 
Ta његова сестра није имала толико маште! Исти- 
на, она je свапгга могла смислити, али није била 
способна да измисли нешто што није никад вид- 
јела. Није уопће читала књиге о џунгли, о океа- 
нима, о лету на Мјесец и друге планете. Она није 
имала појма о Марсу и Марсовцима. Ето, зашто 
je измислила медвједа? Зато што га je сто пута 
видјела y Зоолошком врту. Носорога ce већ неби 
сјетила, јер носорога y њиховом градском Зоолош- 
ком врту случајно није било.

Али што je то одједном? Један тихи познати 
звук? Црр-црр-зрр. Опет: кррр-кррр. Нема сум- 
ње, крчило му je y цријевима и желуцу. Био je 
опет гладан. A чинило му ce да ce баш добро на- 
јео гушчје паштете за вечеру. И масти више mi
je  било y оној лименки. A јагоде? Кад би само 
малко скокнуо y в р т . . .  Шта онда ако добије ма- 
ло осипа? Добро ce напудра, маме и онако нема. . .

He, не смије напоље. Треба најприје сачека- 
ти да тата одигра своју улогу медвједа. Били су 
ce договорили да ће тата иза поноћи доћи пред 
прозоре y медвјеђој кожи и замумлати. Ненад ће 
прије тога пробудити Мелиту да ce дјевојчица не 
би превише уплашила. Питаће je да ли je доиста 
истина да je данас видјела медвједа. Рећи ће да 
ce њему учинило да je чуо неко мумлање. Онда 
ће тата загунђати под прозором.

Зррр-кррр! Кррррр! Вражји тај желудац. 
Било je тешко не послушати га. Иначе y ово ври- 
јеме Не»над je већ обично спавао na није чуо ову 
труба из трбуха. Баш као труба. Kao што je права
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труба звала војнике на устајање, тако je ова^права 
стомачна труба звала Ненада да полети y смоч- 
ницу.

„Појешћу само килу јагода! Часна ријеч!
— рече он одлучно и скочи из кревета. — Па доб- 
ро, иилу и пол . . .  “

Уепентрао ce једва једвице на прозорску дас- 
ky и екотрљао ce на другу страну, y врт. Дизао je 
виц1е буке и соптао гласније од правог медвједа, 
а л и \је  Мелита чврсто опавала и није ce ни 
помакка,.

„ДобрсГда нема Султана. Сад би лајао као луд
— задовољно помисли Ненад. — Свега ce ja мо- 
рам сјетити. Тата ce не би никад сјетио да га 
одведе Р у ж и ћ у . . .  A кад би ce појавио y оној ко- 
жи, Султа/н би тако лајао да би све пропало. . .

И тако, задовоља« властитсхм домишљатошћу 
и сретан што ће ускоро утажити глад слатким ја- 
годама. Журило му ce јер ce све прибојавао да 
отац не крене y свој медвјеђи потхват прије него 
што сш буде y кревету.

Кад je обрстио све јагоде надохват руке, Не- 
над ce упути y доњи дио врта. Трпао их je објема 
рукама y уста и тако мљаскао да су га бољеле и 
чељусти и уши, за којима je пуцало као y камено- 
лсшу. Он ce спусти на све четири и стаде пузати 
из<међу гредица као каква звјерка.

Бум! Одједном удари y неки велик мекан 
предмет. У нешто чему ту није било мјесто. Ta 
бар je он цобро стшнагвао свој врт, сваки педаљ 
врта . . .  Ипак, овдје je нешто стајало. Он пружи 
руку и опипа. Под гтрстима осјети мекано крзно.

— Тата! — изусти он тихо. — Тата, шта ти 
радиш овдје? Ja сам био тахо гладан, морао сам 
малко јестм . . .  само једну шаку јагода сам 
појео. . .

Али тата није одговарао из мрака.
— Тата! — зовну Ненад гласније и повуче 

за крзно. — Тата, шта ти j e . . .
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— Гр-у-р-гр-у-р — одврати „тата“ и малко 
ce помаче.

Дјечак отвори очи што je шире могао не би 
ли му поглед продро кроз мркли мрак. И он, напо- 
кон, разабра ограмне обрисе правог живог медвје- 
да. Право y њега, негдје^из средине тог големог 
длакавог клупка, гледало су радознало два ситна 
зеленкаста ока.

— Оп-простите — поче Ненад збуњено. —
Ja  сам мислио. . .  — Умукнуо je. Није ce јако уп- 
лашио. Храбрио je сам себе: „Медвјед je биљо- 
ждер. Ријетко ce острви. Само no зими напада љу-. 
де кад изгладни. Зашто би ме сад напао? Има 
јагода колико хоће. . .  Морам бити хладно-крван, 
сачувати приЈсебност духа . . .  “ •

— Гу-у-урр! — рекао je медвјед изненада и 
полако обишао дјечака као да га жели погледати 
и с друге стране.

„Пресјекао ми je одступницу према кући. 
Кружи око мене. Можда ce ипак спрема на на- 
п а д . . .  мислио je Ненад све узнемиренији.

— Г]у-у-урр! — поновио je медвјед.
Неиадово поуздање y оне податке из зооло-

гије, према којима je медвјед само биљождер, 
оиаоно ce поколеба. Он стаде брзо узмицати на- 
трашке, замаче за први грм и, благо речено, даде 
петама вјетар.

Ha запрепаиггење адвоката Јоцића, који je 
био први сусјед Косићевих, из сна га прену стра- 
ховита звоњава кућног звонцЈета. Истрчао je бос 
на улаз и угледао заплашеног дебељка из сус- 
једства, који/ je исто тако био бос и y пиџами.

— Quo vadiš? — рече адвокат од силног из- 
ненађења.

Али прича о медвједу који му дебељко ис- 
прича није, за чудо, запрепастила сусједа.

— Аха! — рекао je он. — Сад ћемо му ми по- 
казати . . .
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Он je био прочитао y вечерњим новинама ви- 
јест о одбјеглом медвједу и повјеровао je Ненаду 
који je испричао о свом суорету с медвједом и о 
томе како му je звијер пресјекла пут према кући. 
Адвокат Јоцић био je стари војгож и спретан 
човјек. У трен ока je разбудио све укућане — a 
Joijiihâ je y тој кући било на претек — и наору- 
жао свог таста, два сина, зета и шурјака. Наору- 
жао их je вилама, грабљама, сјекирама. Најста- 
рији Јоцић по-нио je сталак за цвијеће, он сам, 
адвокат Јоцић, оборужао ce правим правцатим 
пиштољем за који ce y породици причало да ce 
из њега могло некад и пуцати. Све y свему, слабо 
ce писало несретноме медоњи.

Чета оборужаних Јоцића жжрала ce y дво- 
риште; обишла je кућу Косићевих и припремала 
напад с друге стране. Ha зачељу ce шуњао радо- 
знали Ненад. С кубурам y руци, адвокат Јоцић 
приљуби ce уза зид. Онда полако провири иза 
угла y врт, према гредицама с јагодама.

— Ево га, ту je! — шапну он. — Онда, према 
договору. Ти, стари, са сталком, с десног крила. . .  
Е, т а к о . . .  Дакле, три-четири . . .

Уз неописив урлик племе Јоцићевих јурну 
на медвједа. У исти час им ce за леђима разлегну 
један очајнички женски глас:

— Оставите га! To je мој муж! To није 
м едвјед. . .

Али ce најстарији Јоцић није успио зауста- 
вити. Свом снагом «ударио je сталком за цвијеће 
no медвједу; овај ce затетурао, пао и — остао без 
своје медвјеђе коже. При блиједом мјесечевом 
свјетлу, који je управо био измилио иза облака, 
указало ce блиједо, самртнички блиједо и гпрепла- 
шено лице инжењера Косића, који. je стајао на 
све четири и буљио y своје нападаче не схваћају- 
ћи нгга ce запрабо догађа.





XV

МЕЛИТА ПОСТАВЉА ПИТАЊА

Иако je већ почело свањивати, y кући Ко- 
сићевих није нитко ни помишљао да треба лећи 
на починак. Дапаче, из кухиње je пиштала napa 
из лонца y коме ce кухала вода за чај. Мелитина 
мајка .je резала мирисаву шунку коју je била до- 
нијела са села, од тетке Меланије.

Ha овај рани доручак позвали су чак и 
чика-Сјекиру. Сви су сад узбуђемо тумарали no 
кући. Финки je скакао весело y ирлетки, a Сул- 
тан y врту.

Инжењер Косић je телефонирао и јавио гдје 
ce no прилици скрива медвјед, a прије пола сата 
њему су телефонирали да je медвјед ухваћен и 
захвалили му ce.

— ВиЈдите — викао je инжењер Косић y те- 
лефоиску слушалицу ошшавајући оно мјесто на 
леђима гд^е га je еталком за цвијеће ударио нај- 
старији члан Јоцићевих — видите, то je мени 
несхватљиво . . .  Како вам je само могао умаћи 
опасан крвожедан медвјед . . .

— Мишкец je питом, једе из руке — правда- 
ли су ce с друге стране телефанске жице.

— Ma како питом! Kao да ja  нисам био сто 
пута y то-м вашем глупом Зоолошком врту. Сје- 
ћам ce шта пише на плочи пред њешвим кавезом: 
„Опасност no живот. He приЈближујте ce кавезу, 
јер je медвјед опасан. He одговарамо за озлиједе 
коje може да нанесе неопрезш ш а. . .  “
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— Ни говора! — насмијали су ce с друге 
стране. — Ми смо то само измислили да га посје- 
тиоци не би дражили . . .

— Измислили! — продере ce инжењер Ко- 
сић. — Ха! Красно! Срамота. . .  Измишљавате та- 
кве глупости. . .  Мени je данас већ доста изми- 
шљања, јесте ли разумјели?

И тресну свом снагом слушалицу, тако да му 
je y руци остала само једна половица.

Мелитииа мајка je убрзо најавила доручак, 
и сви су ce окупили y соби. Изнимно je и Султа- 
ну било допуштено да ce подвуче под стол. Сви су 
били некако необично расположени. Помало весе- 
ли, помало збуњени.

— Немојте ce више узрујавати — рекао je 
чика Сјекира. — Главно да je све добро прошло и 
да ce низкоме ниигга није догодило. . .

— Ах — завртјела je Мелитина мајка жалос- 
но главом — не смијем ce ja макнути од куће a да 
ce нешто не догоди. . .  Шта су само ова двојица 
смислила. . .

И она пријекорно ггогледа мужа и сина. Ненад 
je читао новине и није ce много обазирао на оно 
што ce о њему говори. Само му ce трзала лијева 
нооница, она ближа кухињи. Осјећао je мирис 
Сендвича с најбољсхм шунком на свијету.

Па ништа ce није догодило — настави 
чика Сјекира, који ce није усуђивао ни макнути 
на столици да га Султан не би шчепао за нагу. — 
Можда je и било корисно . . .  Ja сам, знате, тако ли- 
јепо разговарао с Мелитом, јучер, je ли, Мелита?

Дјевојчица није одговарала. Била je дубоко 
увријеђена. Какву су само будалу правили од ње. 
Све je то измислио тај вражји Ненад! Он je тату 
наговорио како ће њу лијечити од лагања. „ЈГије- 
чити!и Хм, лијепо речено. Врага лијечити. Наса- 
марити, да, насамарити! Правити будалу од н>е. 
Колико ce само узрујала због Финкија! Ух, кад 
ce само сјети. Ненад je чак био и y договору ca
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Шиљом и Верицом, a њезиним „најбољим" при- 
јатељима. И они су правили будалу од ње кад 
су ce онда тобоже онако „озбиљ.но“ љутили.

— Збиља — рече одједном чика Сјекира, ко- 
ји je настојао да смањи раздор међу укућанима
— a како je тетка Меланија? Била je јако бо- 
лесна, je  ли? Зато сте ви и путовали. . .

— Немојте ми ни опомињати, чика-Сјекиро
— одврати Мелитина мајка. — Залуд сам путова- 
ла. Тетка Меланија уопће није болесна. Здравија 
je него ja! Хтјела je напросто да je посјетим, јер 
нас непрестано зове да je обиђемо, a ми не дола- 
зимо. Тако je измислила да je болесна. . .

Мелита нагло подиже главу и загледа ce 
упорно y мајку, која je разлијевала чај y шалице.

—. Мама! — рече дјевојчица тако нагло и гла- 
сно да чајник задрхта y мајчиној руци и неколико 
капи чаја капну на бијели столњак.

<— Изволи, срце! — каза мајка.
— Ja сам била велика лажљивка, je ли?
— Чуј, М ели та ... збуни ce мајка.
— Знам, знам да сам била—  Имали сте због 

тога муке са мном, ja то добро знам . . . .
— М елита. . .  уплете ce мајка одлажући 

збуњено чајник.
— Мама, пусти сад то, желим да разго- 

варам о. . .
Сви зачуђено погледаше плавокосу дјевојчи- 

цу коja одлучним покретом забаци густу косу 
уназад.

— Мама, — наетави Мелита одлучно и глас- 
но и устаде са столице. — Тета Меланија, зар не, 
тета Меланија ти je јавила да je болесна a није 
била, je ли?

— Тако je, Мелита — рече мајка.
— З н ач и . . .  она je то измислила, je ли?
— О в а ј. . .  Мелита . . .  нем ој. . .
— To није била истина, je ли? — питала je 

дјевојчица упорно.
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— Није — одврати мајка.
— Ови из Зоолоижог в р т а . . .  кад су ставили 

таблу — настављала je Мелита — пред онај кавез 
с медвједом . . .  Како je апасан, и тако даљ е. . .  
Све су то измислили? A, тата?

— TaiKo je — јавио ce отац.
— A ти, тата, — наставила je Мелита жмир- 

кајући — јеси ли ти баш тако тешко болестан 
ових дана—  Кад ce играш медвједа, мислим, 
и друго. . .

— П а . . .  na, М елита. . .  — збунио ce отац.
— Али си на боловању, je ли, a? Ha болова- 

ње иду болесни људи. Je ли тако, a?
— Па, о в а ј. . .  знаш, Мелита . . .
■— Ти си то, онда, онако . . .  измислио. . .  a? 

Малко насамарио лијечниже? Kao маму кад пу- 
шиш y врту . . .

— Немој, Мелита, — уплете ce сад и чика 
Сјекира.

— Kao Ненад кад каже да није jeo јагоде, 
a сутра добије такав осип да га видиш на кило- 
метар далеко — продужи дјевојчица обраћајући 
ce брату који je упорно читао новине.

— Мелита, молим те, хајде, узми: чај — благо 
ће мајка.

— Сви су ови измишљали, je ли, мама? Не- 
ћемо рећи лагати, јер je то ружно . . .  Али су из- 
мишљали, je ли, мама?

— Па јесу, наравно . . .  Али . . .
— Добро, мама, онда нш пта. . .  ’Ајмо јести 

— рече Мелита и насмије ce. — Ja само не знам 
што ви мешт нисте одмах рекли y лице: Мелита, 
ти лаж еш . . .  ти си лаж љ ивка. . .  A не овакве, 
овакве . . .  Ах, нећемо више о томе причати .. 
Срећа да ce појавио тај медо. И срећа што ce 
маииа вратила. . .  Па шта би ти тата учинио да сам 
ja  измислила да j e . . .  да j e . . .  да je, рецимо, пао 
Мјесец, a?

1 1 2



— He знам — скрушено рече отац и слегну 
раменима.

— Чика-Сјекиро! — кликну одједном Ненад.
— Па ви сте добили награду за слику... Ево по- 
гледајте, пише y новинама!

— Лажеш! — рече сликар и проблиједи.
— He лажем, чика-Сјекиро — одмахну дје- 

чак главом, устаде и принесе новине сликару. — 
Ево читајте: „Прва награда на овој великој из- 
ложби додјељује ce једногласном одлуком сликару 
Поклеповићу за слику Плаво сунце. Ево, чи- 
тајте!

Брадати сликар тражио je дрхтавим рукама 
чланчић y вечерњим новинама. Није вјеровао сво- 
јим ушима. Заиста je мислио да Ненад лаже.

— Гдје, гдје? — питао je сметено.
— Овдје, овдје испод овог лутријског изве- 

ш та ја . . .
И док je сликар узбуђено читао чланчић о 

награди, Ненаду je нагло ударила крв y лице. Био 
je црвенији од најцрвеније јагоде y њиховом врту.

— Мелита! — заурлао je Ненад одједном. — 
Гдје je она срећка коју сам гурнуо y твоју клупу?

— Подерала сам je — рекла je дјевојчица по- 
носно. — Подерала сам je и бацила y канал. Ре- 
кла сам ти . . .

— Није истина! — урлао je Ненад који je већ 
био црвенији од најцрвеније јагоде на евијету. — 
Лажеш! Ти си то измислила још анда, при је . . .  
A послије смо купили срећку, и ти си je нашла 
y клупи. Рекла ми je Верица!

— Ja  сам je ипак бацила, да знаш. Баш ме 
брига!

— Тата! узвикнуо je Ненад и истргнуо пре- 
нераженом сликару новине из руке. — Гледај: 
„Премију од два ми . . .  ми . . .  — дјечак je узмуцао 
— од два милијуна добила je срећка број 
2-4-6-8-0 ...

8 Лажеш Мелита 113



— Лажеш! — јекнуо je и отац и опет ce ух- 
ватио за оно мјесто гдје су га ударили сталком 
за цвијеће.

Али Ненад није никад измишљао. Срећка коју 
je Мелита бацила y канал добила je згодитак од 
два милијуна динара. Дјевојчица ce смијала кроз 
косу која joj je била пала преко цијелог лица. 
Ненад je био црвенији од најцрвеније јагоде y 
свеодиру. Мајка je слегнула раменима и изишла 
напоље да донесе сендвиче из кухиње.

Ha улици ce y том часу разлегао страховит 
тресак. Сви оеим Мелитине мајке буљили су y 
вечерње новине y којима су биле тако узбудљиве 
вијести: срећка број 24680 добила je згодитак од 
два милијуна донара, a чика-Сјекирина слиха 
Плаво сунце првунаграду на изложби. Једино ce 
снашла Мелитина мајка. Полетјела je до прозора 
и узвикнула:

— Здробили су нам ауто! Неки камион нам 
je здробио ауто . . .  Ево, посве га je здробио. . .  Ja 
сам ти рекла да не остављаш кола пред гаражом, 
на заво ју . . .

— Лажеш! — рекао je Мелитин отац.
Али je Мелитина мајка говорила истину.
— Баш су смијешни ти људи — рекао je Сул- 

тан канаринцу Финкију. — Нема ниједног који 
не измишља, a сватко ce љути кад други извали 
какву измишљотину . . .

— Тако je, Султане, — одврати Финки на је- 
зику канаринаца. — A онда још кажу: „Лажеш 
као пас“. Орам их било!

— Имаш право, Финки, — закључи Султан и 
зијевну. — Видјећеш да ће ce наћи таквих који 
ће тврдити да je и птгсац измислио ову причу. . .



Иван Кушан рођен je 1933. y Сарајеву. У Загребу, 
где и данас живи, провео je ране године детињства, за- 
вршио средњу школу и дипломирао на Академији ликов- 
них уметности. Кушан je још као дечак почео да пише 
и црта, a y књижевности ce први пут јавио 1954. године. 
Осим два романа „за одрасле“ и збирке прича, објавио 
je пре „Лажеш, Мелита“ четири романа за децу: „Узбуна 
на Зеленом Врху“, „Коко и духови”, „Домаћа задаћа”, 
„Загонетни дечак”. 1961. године „Домаћа задаћа’’, награ- 
ђена je Наградом града Загреба. Кушанови дечији романи 
превођени су досада на енглески, немачки, талијански, 
пољски, чешки, словачки, мађарски, a појавили су ce и 
на „Црном континенту". Његове књиге шдаване су no 
нашим републикама и превођене на језике наших 
националних мањина. Кушанове дечије књиге имају 
једну посебну драж. Писац их сам илуструје и самим 
тим своје јунаке преноси из света маште y свет „живих“ 
бића.
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