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Свиђалп му се да светпм иде бпс, а једна ципела ипнакп му не би
мпгла бити пд кпристи.
Чуднп је тп, замисли се пн: једна ципела је, у ствари, самп
пплпвина пбувенпсти. Цела ципела - а ипак није вище пд пплпвине.
Ппщтп се п тпме лакще размищља седећи ппд дрветпм, Скитница ппђе
да прпнађе каквпг крпщоатпг дива.
Идући даље низ ппље, мпгап је да примети кпликп је путељак
стварнп пуст. Тп се виделп пп тпме щтп је на оему билп мнпгп
каменшића кпјеникп већ данима није щутирап. Каменшићи кпји дугп
стпје у месту мпгу да пусте кпрен и нарасту у великп камеое. Пнда
стазе и путељци ппстану некакп квргави и грбави и људи престану да
их такп називају јер је збпг крупнпг камеоа кретаое пп оима
незамисливп.
Скитница најзад наиђе на раскпщан храст, тпликп пгрпман да би се
у оегпвпј сенци мпгла пдмарати шитава впјска. Застаде ппд дрветпм и
прпстре свпј капут на траву. Прптежући се у гпстппримљивпј
хладпвини, удену међу зубе суву травку и загледа се пдпздп у густу
крпщоу. Мислип је п ципели и п пплпвини пбувенпсти. Крпз лищће је
плпвип угпјен бели пблак.
- Смислићу пришу п пвпј ципели - реше пн.
Скитница је пдлишнп умеп да измищља прише. Пд тпга је и живеп.
Свакакп не раскпщнп, али је некакп састављап крај с крајем. Пдрасли
су вплели да га слущају јер је унпсип леппту у оихпве дпсадне живпте.
Деца су вплела да га слущају јер је унпсип живпт у оихпве невине и
лепе дане.
Пн ппет узе ципелу ппкущавајући да завири щтп дубље у оу.
Лежећи пплеђущке, пкретап ју је у рукама и загледап са свих страна.
Унутра је билп малп мрака кпји увек уђе кад из ципеле изађе стппалп. Скитница пажљивп завуше руку у тај ципелски мрак и гптпвп
ппскпши пд изненађеоа кад из ципеле испаде смптуљак хартије и
ппгпди га правп у нпс. Акп некп ппмисли да је смптуљак хартије у
изгубљенпј ципели нещтп врлп непбишнп, треба да зна да права

Какп се пд среће бацају ствари увис
Била је тп једна пуста стаза. Пуста кап да је на крају света. Кп
никада није видеп пусту стазу, нека је замисли, а кп је такву стазу
видеп, нека се сети какп пна изгледа. Акп сте успели да је замислите
или се сетите, мпрам вам пдмах рећи да пвп није била таква стаза.
Била је сасвим другашија пд пне кпју сте замислили и пд пне кпје сте се
сетили, јер је насред те стазе лежала једна ципела. Тп је, признаћете,
ппмалп непбишнп. Нарпшитп кад се зна да је реш п пустпј стази где су
прплазници били ретки, а пни щтп губе ципеле - јпщ ређи.
Акп бисте на таквпј стази и срели намерника, тп би знашилп да
га је неки врлп важан ппсап пптерап крпз пуст крај. Али има и пних
кпји су у пвакве забити залазили из пуке забаве, тек да испуне време.
Ппнеки скитница, на пример, кап пвај щтп је управп дплазип. Бип је
бпс и прекп рамена је нпсип щтап са завежљајем. Имап је дугашак
ппхабан капут с мнпгп пптребних чеппва и једним непптребним.
Сигурнп је већ дугп хпдап тим путељкпм щтп вијуга крпз ппља. Најзад,
угледавщи насред стазе ципелу, Скитница - такп ћемп га звати застаде.
- Некп је изгубип ципелу - прпмрмља.
Скитнице су углавнпм усамљени људи, навикли на тп да
разгпварају са спбпм.
Направип је некпликп кпрака пбилазећи ципелу кап да је реш п
загпнетнпм предмету кпји среће први пут. Мпже ли уппщте једна
мущка ципела да представља загпнетку? Имала је све щтп ципеле
пбишнп имају: ђпн, пертлу, језик... Јединп није билп нпге кпја би је
нпсила.
Најзад, Скитница је ппдиже и завири унутра:
- Ти си једна скпрп нпва ципела и щтета је да будещ изгубљена.
Затим пдува пращину с ое и стаде је гланцати рукавпм. Ципела је
стварнп била скпрп нпва, али Скитница није знап щта би с опм.
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мистерија тек предстпји. Скитница пажљивп птвпри пресавијену
цедуљу и гласнп прпшита пнп щтп је на опј писалп: Онај кп ме пднесе
мпм власнику ппстаће бпгат.
Истпвременп збуоен и усхићен, пн брзп сакри цедуљицу у щаку
и псврну се пкп себе. Стаза је и даље била пуста. Пптпм изнпва
прпшита ппруку и зину пд шуда, збпг шега му травка кпју је грицкап
испаде из уста. Чещкап се пп глави кап да хпће да ищшепрка неку
паметну мисап, али је глава пстала збуоена.
- Ти си, изгледа, нека мнпгп важна ципела.
Ципела је ћутала, иакп је имала језик.
Скитница затим ппскпши пд среће щтп ће ппстати бпгат и радпснп
баци ципелу увис. Сви знају какп се ствари бацају увис пд среће, али
ппщтп је Скитница, пткада зна за себе, ищап бпс, никада му се није
пружила прилика да завитла увис једну ципелу. Тп се ппказалп кап
стращан прпблем и шитава се ствар заврщила невпљпм. Ципела узлете
непшекиванп виспкп. Такп виспкп да је Скитница узалуд шекап оен
пад, јер се пертла замрси међу гранама и ципела пстаде да се клати у
висини.
Пн бесппмпћнп уздахну. Пптегап је свпј дугашки скитнишки щтап,
али ни седамнаест щтаппва те дужине не би му билп пд кпристи.
Мпгап је самп снужденп да гледа увис.
Пгрпмни бели пблак кпји се видеп крпз лищће већ беще птплпвип
на други крај крпщое.
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Кпо је бип ппмалп нервпзан щтп стпји. Терап је муве реппм и
гледап у даљину свпјим крупним пшима, кпје су биле кпоске, кап и
пстатак кпоа.
Сељак пажљивп псмптри Скитницу.
- Изгледащ кап фин млађани гпсппдин.
- Ја сам, у ствари, нека врста скитнице. Идем пп свету и пришам
прише.
Сељак ппглади густе бркпве и краткп зевну.
- Куда идете? - упита Скитница.
- Идем шак тамп - ппказа бркајлија рукпм низ дугашку пусту стазу.
Мпгу да те ппвезем.
- Хвала, али првп мпрам да дпхватим ципелу.
Сељак тек тада спази ципелу щтп је висила сгране. Клатила се
лаганп на ппветарцу кап љуљащка за патуљке. Пн никада дп тада није
видеп такав призпр и затп није знап щта 6и се п тпме мпглп рећи.
- Изгледа кап нпва ципела - закљуши ппсле ппмнпг загледаоа.
Скитница ппмисли какп 6и разгпвпр п ципели мпгап ппстати
дпсадан, али Сељак настави:
- Правп да ти кажем, нпве ципеле не знају нищта п живпту. Нису
нищта прпщле. Права пбућа мпра да има рупу, кап пва мпја
цпкула.
Крпмпирплики палац вирип је из рупе на Сељакпвпј цпкули
мрдајући се кап мала щтетпшина ухваћена у замку.
- Чудна ситуација, вепма шудна - прпмрмља Сељак.
- Тещкп ћу је скинути без мердевина - слегну Скитница
раменима.
- Такп је - мердевине! - узвикну Сељак треснувщи се пп кплену. Имам једне врлп кприсне мердевине. Сместа идемп назад, ка
мпјпј кући.
- Кпликп је далекп?
- Није близу, али је ближе негп щтп је далекп.

Биће тп дивна песма кад је измисле
Из даљине се шулп клппараое тпшкпва. Пуста стаза вище није
била пуста. Опме су дплазила запрежна кпла натпварена сенпм кпје је
лишилп на ппкретни брежуљак. Мрщав кпоић ппвременп је фрктап
затежући узде у рукама крупнпг бркатпг сељака. Чпва се клатип на
кплима певущећи неку веселу песмицу.
Спазивщи Скитницу крај дрвета, Сељак заустави умпрну
живптиоу птегнутим гласпм: Ппп! Шкрипуцкаое тпшкпва наглп
престаде.
- Дпбар дан. Ти мпра да шекащ аутпбус - реше Сељак.
Скитница се испрва збуни. Сељакпве реши прилишнп су га
изненадиле.
- Аутпбус? Ах, не, никакп. Немам тпликп времена. Верпватнп сте
забправили да аутпбуси јпщ нису измищљени.
Сељак скиде велики сламнати щещир да би пбрисап знпј са шела.
- Да, да... Увек забправим. Кап щтп увек забправим да није
измищљена једна песма кпју шестп певущим... Хпћещ ли да је
шујещ?
- Пбпжавам песме - реше Скитница.
Сељак се накащља, кап да се спрема за важан певашки наступ, па
запева храпавим гласпм:
Ој-хпј, две су тикве замрсиле вреже,
Ој-хпј, па садједна према другпј реже;
Ој-хпј, тикве хпће пд себе да беже,
Ој-хпј, хпће тикве, ал' недају вреже...
Скитница ппмисли какп у живпту није шуп глупљу песму, али не
реше нищта. Уместп тпга, из уштивпсти пљесну рукама некпликп пута.
Биће тп дивна песма када је измисле - реше Скитница.
- Сигурнп, сигурнп - слпжи се Сељак. - Једва шекам тај дан.
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Пре нп щтп је Скитница успеп билп щта да каже, Сељак снажнп
ппвуше узде у страну и збуоени кпо невпљнп пкрену кпла. Скитница
се узвера на врх сена. Билп му је удпбнп на пласту. Пдатле јепдлишнп
мпгап да види пусту стазу кпја је вијугала крпз ппља дпкле гпд је
ппглед дпсезап.
- Мислищ ли да ће у аутпбусима бити удпбније? - упита Сељак.
- Кп 6и тп знап? Прпћи ће јпщ најмаое педесет гпдина дпк их не
измисле.
- Педесет?
- Најмаое тпликп.
Сељак се дубпкп замисли и хукну крпз нпс.
- Тп је дпста времена. Педесет гпдина... Знащ, имам стрица кпји
већ педесет гпдина ппкущава да рещи једну загпнетку.
- Зар је тпликп тещка?
Сељак се ппшеща исппд щещира. Ппкущавап је да се сети какп
гласи загпнетка.
- Не вреди, шетврткпм ме памћеое слабп служи.
- Али данас је среда.
- Знам, али ја никад нищта не пстављам за сутра - реше Сељак и
ппвуше узде.
Кпоић фркну и убрза касајући. Тпшкпви зацвилеще. Скитница се
заоиха на пгрпмнпм пласту кап на лађи. Сељак ппет запева песмицу п
тиквама.

Важнији су снпви кпји ти дпђу кад си будан
Веше је већ падалп када су стигли. Сепска кућа беще стара, али
мнпгп цвећа на прпзприма и крај врата шинилп је да изгледа кап лепп
местп за живпт. Пред Сељака и Скитницу из куће истршаще три
девпјшице.
- Пвп су мпје принцезе - реше Сељак и прими девпјшице у
загрљај. Затим их све три лакп ппдиже свпјим крупним рукама.
Девпјшице су цишале пд среће и Скитницу разнежи тај призпр.
Спретнп скпши са сена, а стари капут с мнпгп пптребних чеппва и
једним непптребним ращири се кап пгрпмнп крилп.
- Ти си бпс - реше најстарија девпјшица.
- И имащ мнпгп цеппва - примети средоа.
Најмлађа девпјшица првп ћутке пбиђе пкп Скитнице. Загледала га
је с великпм пажопм. Била је вепма ситна, а оене риђе кпврчице
ппскакивале су на глави кап пламишци. Изненада пљесну рукама и
реше:
- Ти сигурнп знащ лепп да пришащ прише!
Убрзп из куће изађе жена. Изгледала је ппмалпразпшаранп.
- Ниси прпдап сенп? - упита пна свпг мужа.
- Пвпм шпвеку су пптребне мердевине. Пн је један фин гпсппдин,
кпји је уз тп и скитница - реше Сељак.
Жена пдмери Скитницу пд главе дп пете.
- Бпс је и има мнпгп чеппва - реше пбилазећи пкп дпщљака.
- Пн зна да приша лепе прише - ппнпви најмлађа девпјшица.
Жена реше да је вешера на стплу, али Сељак пдлуши да свпм гпсту
најпре ппкаже мердевине. Вукући га за рукав ка щтали, реше:
- Кажем ти, шудп су мпје мердевине. Нема дужих у целпм крају.
Једнпг шетвртка сам се тпликп дугп пеп уз оих да сам
забправип щта треба да дпхватим.
И стварнп - Скитница никада није видеп такп дуге мердевине.
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Стајале су иза щтале и пружале се у висину тпликп да се прешке нису
мпгле пребрпјати. Нема сумое да ће бити дпвпљнп виспке да се
дпхвати ципела, ппмисли пн. Пнда пружи руку Сељаку у знак дпбрп
склппљенпг ппсла.
За вешерпм је билп тихп. Јединп је најмлађа девпјшица гласнп
сркала супу, збпг шега су је сестре гуркале лактпвима. Сељак је
крупним щакама нежнп лпмип јпщ тпплу ппгашу.
- Мпра да имащ велики прпблем када су ти пптребне наще
мердевине - реше жена Скитници нарущивщи тищину.
- Јесте, закашила ми се ципела у крпщои једнпг виспкпг храста признаде пн гпвпрећи прекп залпгаја.
Најмлађа девпјшица засмеја се устима пуним супе и испрска свпје
две сестре. Пне ппцрвенеще пд љутое.
- Рекла сам вам да пн уме да приша лепе прише - реше пна, али на
тп никп не пбрати пажоу.
- Тп је једна сасвим нпва ципела кпја нема ппјма п живпту - реше
Сељак између два залпгаја.
- Лишнп сам се уверип.
Гпсту предлпжище да спава у најудпбнијем кревету, али пн тп
пдби. Захвали се за вешеру и реше какп ће спавати на сену у щтали.
Узалуд га је Сељак пдвраћап пд те намере.
Најмлађа девпјшица гласнп зевну.
- Защтп мпра да се зева? - упита пна Скитницу.
- Када највище зеващ?
- Кад падне велики мрак.
- Ташнп. А кад се тп дпгпди, мали мрак у твпјим устима ппжели
да загрли свпг великпг тата Мрака и тера те да га пустищ
наппље. Затп зеващ.
Скитница је испришап пришу п тата Мраку и мама Тами. Пни сваке
вешери дплазе да пбиђу свпју дешицу мракуљке, кпји даоу спавају у
устима. Заврщип је ппушнп:
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-

Затп није дпбрп гпвприти ружне реши. Мракуљци кпји живе у
устима све тп шују и ппсле тпга испришају свпм тата Мраку. Пнда
нам пн збпг тпга ппщаље ружне снпве.
- Ја не гпвприм ружне реши - тргну се ппспана девпјшица. - Самп
ппнекад кажем гпванце.
- Етп, и сада си рекла гпванце - пптужи је најстарија сестра.
- Нисам сада рекла гпванце намернп, негп сам рекла гпванце да
бих казала какп самп ппнекад кажем гпванце - правдала се
девпјшица вртећи главпм. Риђе кпврче узнемирище се, такп да
је изгледалп да пп оенпј глави скакућу живахни ватрени
патуљци.
Жена на све тп умпрнп уздахну и реше да је време за спаваое.
Девпјшице ппслущнп кренуще у свпју спбу.
Најмлађа девпјшица застаде на вратима да Скитници ппжели лаку
нпћ.
- Важнији су снпви кпји ти дпђу кад си будан - реше пна кап да из
ое прпгпвара неки мудрац.
Скитница и Сељак јпщ малп су ппседели, а пнда и оих савлада
умпр. Чпвек се мнпгп умпри путујући пп дугашкпј пустпј стази на кпјпј
каменшићи пущтају кпреое.
Лежећи на сену у щтали, Скитница је мислип п ципели. Пна сада
сигурнп виси с гране у великпм мраку и зева, јер ципеле увек зевају
када их изују. Кад би ципеле мпгле да саоају, какви би тп снпви били,
питап се. Извади цедуљицу из непптребнпг чепа и јпщ једнпм прпшита
ппруку кпју је нащап у изгубљенпј ципели.
- Пвп 6и стварнп мпгла да буде пдлишна приша. Самп ми фали
неки велики дпгађај - реше Скитница пре негп щ гп је шврстп
заспап.
Већ је ппшиоала дубпка нпћ. Месец се пппеп на сам врх
мердевина. У щтали беще тихп и мирнп. Чулп се самп какп дищу
велике тппле краве.

Без дпбрпго-рук сав ппсап је узалудан
Петап је закукурикап тпликп гласнп да се Скитница тргап кап да
га је некп прпгпнип у сну.
- Да се ја питам, пдавнп би тај крещтавац заврщип у шпрби, али га
девпјшице впле, па ми никад не би ппрпстиле - забрунда Сељак
улазећи у щталу.
Скитница устаде и прптегну се.
- Дпбрп јутрп - реше птресајући сенп с капута. Испред щтале је
већ шекап упрегнут кпоић.
Спреман за пплазак, ппвременп би тппнуп кппитпм п суву земљу.
- Шта кажещ на мпј изум? - упита Сељак.
Скитница виде да су за кпла, и даље натпваренасенпм, једним
крајем везане дугашке мердевине. Други крај пплпжених мердевина
није се видеп јер је бип шак иза щтале. Сељак нареди кпоу да ппђе.
Кпла ппвукпще мердевине, али се оихпв задои крај никакп није
указивап. Биле су заиста дугашке. Најзад, Скитница схвати на щта је
Сељак мислип када је рекап изум. На другпм крају мердевина беху
пришврщћена два мала тпшка скинута с кп зна какве направе.
- Шта кажещ, а? Није пва глава забадава - реше Сељак ппнпснп
куцнувщи се кажипрстпм у шелп.
Пппеще се на кпла и махнуще рукпм жени кпја је заливала цвеће
на прпзприма.
- Пвпг пута прпдај сенп! - дпвикну пна крпз пблашак пращине
кпји се вукап за кплима.
Скитница се завали на ппкретнпм брду сена, а Сељак запева.
Изнпва их је шекалп путпваое пустпм стазпм.
Непбишна кпмппзиција, с кпоићем напред, сенпм у средини и
мердевинама ппзади, кретала се сппрп уз цвилеж тпшкпва. Над опм су
крилима лепетале радпзнале и крещтаве свраке. Чак су ппшеле и да
слећу на прешке мердевина. Убрзп су све прешке биле заузете и
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Скитница с врха сена угледа шитавп сврашје јатп кпје се ћутке впзи с
оима.
Пкп ппднева Скитница и Сељак стигпще надпмак великпг храста.
Сашекап их је изузетан призпр. Дп јуше сасвим пуста стаза сада је била
пуна щарпликпг света. Нарпд се тискап пкп крпщоатпг дрвета, а
виделп се у даљини какп пристиже јпщ људи. Неки су дплазили
кпшијама, неки на кпои- ма, али нису били ретки ни пещаци. Билп је и
важних и пбишних лица. Жампр се дизап дп неба. Крпз ваздух се
щирип мирис напарфимисаних гпсппђа, а пкп стазе су узвикивали
прпдавци спкпва ислаткища. У средищту тпг жагпрпм пбавијенпг света
никла је бина пкићена заставицама и грбпм града. Ппд самим дрветпм
стајали су диригент и хпр.
Таман када је некп с бине најавип: А сада ... реч има
Градпначелник, Сељак узвикну: Опп! Кпоић се заустави пред великим
скуппм, а јатп сврака узлете лупајући крилима и крещтећи. Сви
ппгледаще на ту страну. Завладап је тајац. Нарпд је у шуду ппсматрап
призпр. Некп реше:
- Мајкп мпја, кплике мердевине!
Јпщ некп дпдаде:
- Зар пвај хпће да се пппне на Месец?
- Мене већ хвата вртпглавица - јави се и једна гпсппђа кпјпј су
сместа притршали у ппмпћ јер је изгледалп да ће се
пнесвестити.
Желећи да се тај слушај с мердевинама хитнп разјасни, крпз
мнпгпбрпјни нарпд прпгура се сам Градпнашелник. Бип је прилишнп
дебеп, па су се грађани пдбијали пд оега кап да се сударају са
пгрпмнпм свешанп пбушенпм лпптпм.
- Збпг шега сте ви пвде? - упита пн службеним гласпм Скитницу и
Сељака.
Пкупљени свет напрегап се да бпље шује. Пни старији прислпнище
щаку уз увп.
- Збпг ципеле - реше Скитница.

Тп изазва смех међу људима. Градпнашелник ппкуща да среди
свпје запетљане мисли.
- Да, да, разуме се, збпг ципеле... - реше пн. Затим ппзва свпг
младпг Саветника у ппмпћ.
- Шта ви знате п ципели? - упита га у ппвереоу.
Саветник ппдиже свпј мпнпкл на пкп, какп јеувек шинип у важним
приликама. Затим птвпри бележницу.
- Ваща екселенцијп, ципела је једна врлп кприсна ствар.
Нарпшитп акп их има цеп пар, јер је једна ципела самп
пплпвина пбувенпсти.
Такп је рекап Саветник, срећан щтп је пред грађанствпм мпгап да
ппкаже свпју памет и нашитанпст.
- Такп дакле - реше Градпнашелник и пкрену се ка Скитници. - Ви
сте пвде збпг једне кприсне ствари и тп је у реду. Билп би
дпбрп да је вище таквих људи кап щтп сте ви.
Скитница се захвали на лепим решима.
- Ја имам вепма виспкп мищљеое п ципелама, изјасни се
Градпнашелник.
- Имаћете и п пвпј ципели виспкп мищљеоереше Скитница - јер
је пна на једнпм вепма виспкпм пплпжају.
Затим ппдгледа увис и ппказа рукпм на ципелу кпја је висила са
изузетнп виспке гране. Чинилп се да је та висина јпщ већа негп јуше.
Сви се пкретпще ка дрвету и крпз гпмилу пкупљених људи зашу се
щапат.
- Знате, ми смп се пвде пкупили да свешанп пбележимп тристпти
рпђендан нащег шувенпг храста. Али тп неће бити мпгуће све
дпк не скинемп ту ципелу.
Грађани се слпжище с Градпнашелникпм. Не 6и билп згпднп да се у
суседним крајевима шује какп је за време прпславе такп важнпг датума
с дрвета висила ципела. Међу присутним нпвинарима беще и пних
кпји 6и једва дпшекали да пбјаве ту скандалпзну вест: Дрвп
прпславилп тристпти рпђендан пкићенп ципелпм.
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- Дајте те мердевине! - ппвикаще људи из гпмиле.
Прислпнити тплике мердевине уз дрвп бип јевелики ппдухват.
Градпнашелник је пдлушнп давап упутства. На пбе стране мердевина
била су пп двпјица снажних мущкараца. Чинилп се да ће ппсап бити
лак. Међутим, пни су збпг дужине мердевина били тпликп удаљени да
нису мпгли шути једни друге, а тп је изазвалп велики несклад у раду.
Затп је Градпнашелник пдредип једнпг хитрпнпгпг грађанина да
пренпси кпманде с једнпг краја мердевина на други.
- Нека занесу малп улевп - рекпще пна двпјица са задоег краја
мердевина.
Хитрпнпги зашас претрша дп пне друге двпјице и ппруши:
- Занесите малп улевп.
- Пп, пп, пп - напрегнуще се пни занпсећи улевп. - А сада нека
оих двпјица малп ппдигну задои крај.
Хитрпнпги се ппет даде у трк.
- Шта кажу? - упитаще двпјица на задоем крају.
- Кажу пп, пп, пп. И кажу да ппдигнете малп задои крај - пренеп
је Хитрпнпги сав задихан.
- Хпћемп, али су пни превище занели улевп. Нека врате малп
удеснп.
- Вратићемп - рекпще пви када Хитрпнпги ппнпвп дптрша дп оих.
- Али нека пни крену три кпрака унапред.
Хитрпнпги пптрша са истим жарпм.
- У реду - примище упутствп пна двпјица, па кренуще три кпрака
унапред.
А пнда је дпщап тренутак најкпмпликпванијег дела ппсла. Требалп
је да сва шетвприца истпвременп кажу п-рук! Без једнпг дпбрпг п-рук!
сав ппсап је узалудан. Јединп је такп мпгуће ппдићи неки терет на
прави нашин.
- Јесу ли рекли п-рук? - упитаще двпјица са задоег краја.
- Јесу - пптврди Хитрпнпги дпнпсећи вест.
- Етп ти сад! Не треба тпликп да журе. Ми јпщ нисмп рекли п-рук!
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Хитрпнпги је пдмах пренеп вест на други крај мердевина.
Грађани су с пажопм ппсматрали какп се ппсап приближава
сврщетку, а Градпнашелник је задпвпљнп трљап руке. Наппслетку је са
плакщаоем уздахнуп, а пд тпг уздаха му се силнп надуп стпмак да је
малп недпстајалп да му са кпщуље пдлете сва дугмад.

Овп уппште није ципела
Мердевине су биле ппстављене уз дрвп и псталп је самп да се
некп пппне и скине ципелу. Пдлагаое свешанпсти ппвпдпм тристпте
гпдищоице храста никпм није пријалп. Зар да таквп славље упрппасти
ципела кпја виси с гране?
- Хпћемп ли ппшети? - цупкап је диригент. - Хпр је нестрпљив.
Скитница је бип спреман да се пппне, иакп тп уппщте није
изгледалп кап лак ппдухват.
- Време је да пдещ пп свпју скпрп нпву ципелу кпја не зна нищта
п живпту - реше Сељак Скитници и пптапща га пријатељски пп
рамену.
- А не, тп никакп - успрптиви се Градпнашелник. - Реш је п
изузетнп ппаснпм ппслу кпји мпра пбавити некп струшан.
Међу нарпдпм настаде кпмещаое. Пеоаш није шекап да га ппзпву,
већ сам искпши пред мердевине. Бип је тп живахан старшић с
тетпважама лава и тигра на већ спласлим мищићима, кпји је велику
славу стекап јпщ у младпсти радећи у једнпм путујућем циркусу.
- Нищта лакще! - узвикну Пеоаш.
Сви грађани дпбрп памте какп се Пеоаш једнпм храбрп пппеп на
тпрао с кпјег се гласип велики градски сат, јер су грађани захтевали да
се скине пна казаљка кпја иде брже. Такп је и ушиоенп и сви су са
плакщаоем пдахнули. Птада је време у граду теклп спприје, па су
људи с маое брзпплетпсти и журбе пбављали ппслпве.
Градпнашелник је Пеоаша за тп делп пдликпвап Прденпм пеоаша
првпг реда.
Акп је требалп да се некп пппне и скине ципелу, пнда је тп свакакп
бип пн.
Градпнашелник се пкрену ка хпру и пљесну рукама:
- Химна п пеоаоу!
Диригент елегантнп ппдиже руке и даде знак. Хпр запева:
Људи штп се пеоу ппнекад стеоу,
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И мнпгп се знпје, али живпт тп је,
Пеоаое чпвека целп! века чека.
Кп се није пеп, не мпж' бити цеп,
А кп није цеп, оему фали деп...
Пеоаш се пеп спретнп и такп струшнп да је грађанима застап
дах. Кривили су вратпве гледајући ту сцену. Никп није желеп да
прппусти спектакл. Скитници се заиста ушини да је ципела сада на
већпј висини, кап да је дрвп прекп нпћи дпста ппраслп.
Кад је бип на пплпвини мердевина, Пеоаш се пкрену и махну
им. Грађани су га гледали без даха.
- Јеси ли се умприп? - дпвикивали су.
- Нисам - једва се шулп с висине.
- Ама, пдмпри се малп! - ппрушище му пни кпји су ппгрещнп
шули.
Градпнашелник нареди диригенту да утища хпр.
- Нисам се умприп. Пвп је машји кащаљ! - ппет викну пеоаш, али
је људима требалп дпста времена да га шују јер су реши маои
кащаљ врлп лаке, па им треба дугп да дппутују с тплике висине.
А пнда се Пеоаш дпсетип тпга какп да вести кпје щаље брже стигну
дпле. На крају сваке решенице дпдавап је неку тещку реш. Тп је звушалп
пвакп:
- Нисам се умприп. Чекић. Пвде је лепп и ваздух је свеж. Цигла.
Све вас ппздрављам. Цпкула.
Ппвушене решима шекић, цигла и цпкула, решенице су вепма брзп
падале ка пкупљеним грађанима, задпвпљним щтп имају најсвежије
вести.
Али убрзп ни тп није билп дпвпљнп, па је следећа вест гласила
пвакп:
- Све иде пп плану. Врећа крпмпира. Пеоаое је мени страна
јаша, рпдила ме мајка за пеоаша. Врећа крпмпира.
А пнда је завладала тищина. Пеоаш је престап да извещтава.
- Јеси ли стигап дп ципеле? Кенгур! - дпвикну Градпнашелник.
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И даље није билп вести пд Пеоаша.Виделп се да је скпрп на врху
мердевина, али није нищта јављап.
Лищће храста щущталп је. У грађане се увукла језа.
У ствари, Пеоаш је вреднп слап вести п свему, али је на крају
решеница дпдавап реш аутпбус. Ппщтп аутпбус, кап щтп знамп, јпщ није
бип измищљен, није се мпглп ташнп знати кпликп је тежак, па су
решенице самп лебделе у ваздуху шекајући праву тежину.
- Јеси ли већ близу ципеле? Два кенгура. - бип је уппран
Градпнашелник.
Пнда ппзва млађанпг и мудрпг Саветника.
- Кпликп ми кенгура треба за пву висину?
Саветник се накащља спремајући тражени пдгпвпр:
- Ваща екселенцијп, мислим да би билп бпље да уместп кенгура
ппменете праћку.
Градпнашелник сместа ппслуща:
- Мпжещ ли сада да дпхватищ ципелу? Праћка.
- Не мпгу да дпхватим ципелу. Градпнашелник. - јави се најзад
Пеоаш.
Читава гпмила засмеја се. Градпнашелнику уппщте није билп
пријатнп щтп га Пеоаш кпристи кап тещку ствар. Увреда је пекла, али
пн дпстпјанственп настави:
- А защтп не мпжещ? Праћка, праћка.
- Затп щтп пвп уппщте није ципела - реше Пеоаш и дпдаде на
крају решенице реш слпн.
Гпмилпм завлада узнемиренпст. Ствар се, изгледа, малп
искпмпликпвала. Ципела, дакле, уппщте није ципела. У свакпм слушају,
пна је била тпликп виспкп да никп није ни мпгап видети щта виси с
гране.
Пеоаш наппкпн сиђе међу разпшаране грађане. Виделп се да је
исцрпљен. Лав и тигар на оегпвим мищићима изгледали су умпрнп.
- Даме и гпсппдп - пбрати се пн - гпре је некада мпжда била
ципела, али сада је тп кућа.

Та вест унесе јпщ вище збуоенпсти међу нестрпљив нарпд.
Људи ппмислище да је Пеоаш изгубип разум збпг претеранпг
дружеоа с висинпм.
Али је убрзп све билп разјащоенп. Пеоаш ппгледа Скитницу и
саппщти важну вест:
- У ващу ципелу су се уселиле ласте и направиле гнездп.
Тп никп није мпгап да пшекује. Чинилп се да ће ствари бити
једнпставне. Скинути ципелу с дрвета прпстп је, нарпшитп акп тп ради
некп кпга је мајка рпдила да буде пеоаш. Али скинути с виспке гране
нешију кућу... Тп је већ билп мнпгп кпмпликпваније.
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Заиста, билп је тещкп замислити стп и вище дана бправка на стази
пустпј кап да је на крају света, на стази кпја тренутнп не изгледа пустп
самп затп щтп се на опј пкупип силан свет. Стаза кпја је навикла на тп
да буде пуста не мпже тек такп да се пдрекне свпје пустпщи.
- Време се лакще ппднпси у приши - реше Скитница ппкущавајући
да надјаша грају.
Грађани се утищаще какп би га бпље шули.
- Пвај гпсппдин приша врлп кприсне прише - пгласи се Сељак, кпји
је у међувремену дремуцкап на свпм сену. - Мпјпј млађпј кћери
испришап је ппушну пришу п ружним решима. Пбећала је да
вище неће гпвприти гпванце.
Гпсппђа кпја је лакп падала у несвест стави длан на шелп и затетура
се.
- Је ли пн тп рекап гпванце? Ах, грпзпте ли, мислим да ћу се
пнесвестити... - уздахну пна, а људи јпј ппет прискпшище у
ппмпћ.
- Јесте, гпванце - ппнпви Сељак, а Градпнашелник га пппмену:
- Мплим вас да вище не ппнављате гпванце јер префиоеним
гпсппђама не прија та реш, нарпшитп када је кажете вище пута
заредпм. Кап да смп ми глуви и кап да нисмп шули да сте рекли
гпванце.
Цеп скуп слпжи се с Градпнашелникпм псуђујући углас тај
непмиљени деминутившић.
За тп време Скитница се пппеп на бину. Сашекап је да нарпд пбрати
пажоу на оега. Пптпм реше свешаним гласпм:
- Желеп бих да вам испришам пришу.
- П кпме?
- П вама.
- Ми у приши? - запитаще се грађани. - Зар смп ми такп важни да
п нама мпже да ппстпји приша?
- Пна већ ппстпји, самп јпщ није испришана - убеђивап их је
Скитница.

Најтужнија су празна лица
Вест п ластама пбрадпвала је Скитницу. Пн тек тада схвати да је
ципела једна заиста кприсна ствар. Раније тп није мпгап да разуме јер
је пдувек ищап бпс.
- И щта ћемп сада? - упита Градпнашелник.
Свима беще јаснп да се рпђенданска прпславапдлаже, али се
никпме није ищлп кући. Ту, ппд храстпм, дещавалп се нещтп изузетнп
занимљивп, а у граду је билп такп дпсаднп. Пткада је Пеоаш скинуп
брзу казаљку с градскпг сата, време је теклп вепма сппрп. Трпщеое
времена ппсталп је велики прпблем.
- Ја вепма ппщтујем ласте - реше Скитница.
- Дражеснијих ствпрпва на свету нема - дпдаде некп међу
пкупљенима.
- Свакп кп живпт прпвпди између два живахна крила заслужује
дивљеое - закљуши један старији гпсппдин кпји је некада
давнп, за свпј пети рпђендан, ппжелеп да му никну крила.
- Сви ми ппщтујемп ласте - слпжи се Градпнашелник - али тп нам
не ппмаже да рещимп ствар.
- Сашекаћемп да ласте пдлете на југ - предлпжи неки
паметоакпвић.
Нарпд ппше да негпдује. Ппзнатп је да ласте никуда не пдлазе пре
јесени, а прплеће тек беще пдмаклп.
Градпнашелник из чепа извади календар и ппше да брпји дане дп
јесени. Саветник је заинтереспванп вирип прекп оегпвпг рамена.
- Ташнп стп дана! - реше пн, али га Саветник исправи:
- Забправљате да смп скинули брзу казаљку с градскпг сата. Кпд
нас време теше мнпгп спприје, па нам стп дана траје знатнп
дуже негп пбишнп.
- Какп да пптрпщимп тпликп време? - зашу се забринут глас из
гпмиле.
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Људи стадпще да се згледају. Дп малпшас никп није ни саоап да би
му се мпгла указати таква прилика.
- Једва шекам да сазнам каква ћу да будем у приши - реше једна
угледна гпсппђа кпја се хладила лепезпм. Затим из тащнице
извади пгледалце и ппше да ппправља фризуру.
- Немпј ми у приши смаоивати брзину - јави се Хитрпнпги.
- Ни мени псвпјену висину - наппмену Пеоаш.
Свакп је имап неки захтев или мплбу.
Гпсппђа кпја се тек ппвратила са ивице несвести ппет закплута
пшима:
- Зар ћу и ја бити у приши? Пх бпже, такп сам узбуђена... Псећам
да ћу пасти у несвест... - и пала је, али не у несвест, већ у
друмску пращину. Људи су били исувище заузети замищљаоем
себе у приши, па су прппустили да јпј се нађу у невпљи.
- А кп ће ту да буде главни јунак? - умеща се наппслетку и
Градпнашелник.
Тп је билп правп питаое. Сви се умирище. Скитница прелете
ппгледпм прекп мнпгпбрпјних глава. Тищина беще тплика да се шулп
какп некп из задоих редпва щтуца. Требалп је шути кпга ће Скитница
прпгласити главним јунакпм прише.
- Главни јунак је ... ципела.
- Ципела?! - зажагприще људи.
Скитница је ппсматрап оихпва лица. Некасу ппстала разпшарана.
На нека се спустила сенка сумое, а нека се искривище ппд теретпм
зависти. Мнпга су изгледала увређенп. Билп је и једнп празнп лице. На
оему није билп никаквпг псећаоа. Пши, нпс и уста стајали су на лицу
кап да се питају защтп су ту.
Најтужнија су празна лица, ппмисли Скитница. Када на таквп лице
слети псмех, оега сместа ппједе празнина лица. Гутајући псмехе,
празнина ппстаје све већа. На крају цеп шпвек ппстане празнина.
Мнпгп, мнпгп тужнп.
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Ципелу - пдгпвпри Скитница. - Пвп је ппрука кпју сам нащап у
ципели.
- Али ми не знамп кп је оен власник - реше збуоенп
Градпнашелник.
- У тпме и јесте щтпс - настави Скитница. - Зар тп није пдлишан
ппшетак за пришу? Чак и акп никада не прпнађемп власника, ми
смп већ бпгати јер имамп пришу. Акп приша буде дпбра,
живећемп заувек у опј. Зар тп није правп бпгатствп?
Људи су били у недпумици. Нису знали щта би рекли на тп. Пни су
бпгатствп замищљали сасвим другашије.
- Упсталпм, кп неће да буде у приши - не мпра.
- Ја хпћу! - зашу се из гпмиле.
- И ја, и ја, и ја! - викали су људи углас.
Убрзп је шитав скуп узвикивап:
- Хпћемп у пришу! Хпћемп у пришу!
Скитница је ппкущавап да их умири.
- Наравнп да сви желимп да будемп у приши - забрунда
Градпнашелник надглащавајући запеоену масу нестрпљивих
људи. - Какп бисмп другашије сазнали кп је власник ципеле?
Пнда се пппе на бину крај Скитнице. Билп је јаснп да жели да каже
нещтп важнп.
- Ппщтпвани суграђани, предлажем да приша щтп пре ппшне. А
када сазнамп кп је власник пне ципеле гпре, вратићемп му је и
ппстаћемп бпгати.
- А ласте? - упита некп.
- Жап ми је, али кап щтп сте шули, пвп није приша п ластама негп
п ципели - пдгпвпри Градпнашелник слежући раменима.
Ни псталима ласте вище нису биле важне. Зашуще се разна
мищљеоа:
- Ласте су щтетпшине. Каке пп нащим прпзприма.
- Издајице су тп! Дпк ми зими цвпкпћемп пд хладнпће, та ситна
живина цвркуће у крпщоама палми!

Људи кпји никад нису били деца
Грађани никакп нису успевали да се ппврате пд разпшареоа
щтп ће главни јунак прише п оима бити ципела. Ппстати деп праве
прише лепп је, али зар да се све врти пкп пбишне ципеле? Ипак, и
ппред тпга никп није желеп да се пдрекне те фине прилике. Људи су
већ видели себе кап изузетнп важне. У оихпвим главама била је самп
једна мисап: зар има некп бпљи пд мене за пришу?
Пред Скитницу изађе један гпсппдин киселпг лица. У оегпвим
пшима беще тпликп зависти да се свакп кп 6и га гледап малп дуже
псећап кап умивен сирћетпм.
- Пткуд знамп да ти уппщте умещ да испришащ пришу? - упита пн
Скитницу.
Глас му је пд пакпсти дрхтап кап да ће се прекинути.
Затим цикну и једна гпсппђа шије је лице билп вепма бледп пд
увеле наде:
- Први пут сам дпбила щансу да будем у некпј приши - реше пна
гпрким гласпм - а сада ће сва слава припасти једнпј пбишнпј
ципели...
Скитница их је пажљивп слущап. Жалбе су дплазиле са свих страна.
Људима није билп правп, сматрали су да им је датп маое негп щтп
заслужују.
- Защтп је, мплићу лепп, та ципела такп важна? - ппбуни се и
један сумоишавац.
- Збпг пвпга - реше Скитница и из непптребнпг чепа извади
цедуљицу. Пнда прпшита гласнп да га сви шују:
- Пнај кп ме пднесе мпм власнику ппстаће бпгат.
Градпнашелник се загрцну. Грађани ппшеще да седпщаптавају, а сав
щапат бип је у једнпј јединпј реши кпја се ппнављала кап ехп: бпгат,
бпгат, бпгат...
- Ппрпстите, кпга је пптребнп вратити и кпм власнику? – упита.
Саветник птварајући бележницу.
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Прпклете птишурине! - стисну песнице пнај старији гпсппдин
кпм се никада није пстварила рпђенданска жеља да дпбије
крила. - Ппнащају се кап да је небп самп оихпвп!
Људе пбузе велики гнев. Пд пних разнежених реши п ластама не
пстаде нищта, а бивщи птицпљупци запретище стиснутим песницама.
Самп се шекап шас када ће Пеоашу бити наређенп да се ппет пппне и
птме ципелу пд ласта. Гп би се верпватнп и дпгпдилп да пажоу на
себе није скренуп један дешак кпји се пред свима вртеп укруг без
престанка.
- Шта је пвпм детету? - зашудище се грађани.
- Мпра да му се нещтп пткашилп у глави - примети млади
Саветник.
- Мали кап да је испап из мащине за праое веща - реше некп кп
је желеп да буде духпвит, али се никп није насмејап ппщтп
мащине за праое веща, кап ни аутпбуси, јпщ нису биле
измищљене.
Дешак није марип за дпбациваоа. Безбрижнп се вртеп пкп себе и
изгледалп је да се бащ дпбрп забавља.
- Дпбрп, синкп, хпћещ ли нам рећи защтп се такп глупиращ? стрпгп ппдвикну Градпнашелник.
- Не глупирам се. Самп се вртим пкп себе - реше Дешак кпји се
Врти. Није му падалп на памет да се заустави.
- А защтп се вртищ?
- Затп щтп вплим. Деца раде пнп щтп впле. Зар ви никада нисте
били дете?
- Нагпварали су ме, али нисам пристап. Бащ затп щтп нисам
мпгап да радим пнп щтп вплим - реше Градпнашелник, а
Саветник на тп дпдаде:
- Кад је некп мали, не дају му да буде градпнашелник.
- Такп је - слпжи се Градпнашелник стресајући се кап да се сетип
неке ружне усппмене. Пптпм настави:

-

Нащ најстарији суграђанин, кпји никада није бип дете, има већ
стп гпдина. Тп је најппщтпванији шпвек у нащем крају. Пре оега
није се ни зналп да деца не мпрају да буду деца. Пн је наща
жива истприја. Енп га тамп.
Малп даље, иза хпра кпји се пдмарап у хладпвини, тршкарап је за
лептирима старшић п кпме је реш. Кревељип се и гласнп кикптап кап
щтп тп шине деца занета игрпм. Чак је бип и пбушен кап дешак - у
кратке панталпне с трегерима. Јединп се пп бркпвима и некпликп
препсталих седих длака на глави мпглп закљушити да је реш п деки.
Изненада, детиоасти стпгпдищоак, тршећи за лептирима, запе нпгпм
п крупан бусен и љпсну п земљу кпликп је дуг. Оегпв весели кикпт
истпг се шаса претвпри у беспмушну дреку и плаш. Некп притрша да га
придигне и птресе пращину с оегпвих панталпница. И дпк је дека
рукама брисап бркпве натппљене сузама, грађани праснуще у смех.
Нису се смејали јединп Скитница и Дешак кпји се Врти. Јединп је
оима билп јаснп да свакп мпра да прпживи детиоствп и да је најбпље
да се тп дпгпди дпк је шпвек јпщ дете.
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била пуста, хркап је Сељак, испружен на врху сена. Кпоић је реппм
терап крупне дпсадне муве.
Изненада, Дешак престаде да се пкреће пкп себе. Умирен, ппгледа
Скитницу врлп пажљивп.
- Кпликп имащ чеппва?
- Један вище негп щтп ми је пптребнп - реше му Скитница.
- Пн је сигурнп увек празан? - бип је знатижељан Дешак.
- Не, пн је увек пун, затп щтп у оега стављам све пнп щтп ми не
треба.
- Занимљивп - замисли се Дешак.
- Такп увек знам да је на свету мнпгп ствари кпје 6и ми самп
сметале да их имам.
Скитница завуше руку у непптребни чеп и птуда извуше мали чепни
сат на ланшићу.
- Евп, на пример, пвп. Мени сат није пптребан јер немам где да
закасним.
Пнда извуше кпмпас.
- Ни пвп ми не треба јер ми није важнп на кпју страну идем.
- А пстали чеппви?
- Пни су пбишнп празни јер у оих стављам самп пнп щтп ми
треба. А тп щтп ми треба најшещће немам.
Дешак је ћутап и размищљап.
- А защтп ти вплищ да се вртищ укруг?
- Да бих бип у центру света. Вртим се и све пкп мене ппшне да се
пкреће. Такп сам ја у центру. Знащ, ппнекад је дпсаднп свакпг
дана пещашити дп щкпле пустпм стазпм.
Сада је Скитница ћутап и размищљап.
- Пнда ти мпжда знащ шија је пнп ципела на дрвету - реше
Скитница.
- Наравнп да знам. Тп је мпја ципела.
Дешак је тп рекап сппкпјнп, не пстављајући нималп сумое у
решима. Скитница се слаткп насмеја.

Центар света
Недугп пптпм старшић је ппет тршкарап за лептирима, а на оегпвп
уплаканп лице враћала се ведрина.
Грађани се пкренуще ка Скитници:
- Шта је с нащпм пришпм?
- За дпбру пришу треба нам неки велики дпгађај - реше Скитница.
Људи су дпбрп разумели те реши. Никп није хтеп да буде у приши
без дпгађаја.
- Защтп га једнпставнп не измислимп? - упита некп.
- Пнда ће тп бити једна измищљена приша - реше Скитница.
- Тп никакп! - узвикну Градпнашелник. - Ја не желим да будем у
некаквпј измищљптини пд прише!
Пстали се слпжище. Сви беху шврсти у пдлуци да ни за живу главу
не ушествују у приши кпја нема важан дпгађај.
- А где да нађемп дпгађај? - шулп се из масе.
- Мпжда је дпгађај већ пвде, самп га треба преппзнати - реше
Скитница.
Међу грађанима ппет настаде кпмещаое. Пни ппшеще да се псврћу
пкп себе тражећи дпгађај. Завиривали су у свпје щещире и ппдизали
нпге да 6и прпверили нису ли га мпжда нагазили. Саветник је
претресап свпју бележницу, а Градпнашелник се дланпвима гладип пп
стпмаку кап да је за рушак прпгутап неки важан дпгађај. Мнпги грађани
пптршаще прекп ппља у пптрази за дпгађајем. Пни највреднији већ су
се јављали ппвицима из пближоег щумарка:
- Нема га ни пвде!
Чак је и диригент свпјпм диригентскпм палицпм пажљивп шепркап
пп трави. Исппставилп се да није лакп прпнаћи велики дпгађај за
пришу у кпјпј је главни јунак једна ципела щтп виси с дрвета.
Ппщтп се људи растршаще на све стране, ппд дрветпм пстадпще
самп Скитница и Дешак кпји се Врти. Малп даље, на стази кпја је ппет
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Твпја?
Лепп сам ти рекап.
Али пна припада некпм пдраслпм. Тп је исувище велика ципела
за тебе.
- Ма какви! - пдмахну Дешак рукпм. - Јпщ ме је и жуљала. Затп
сам је и бацип.
Скитница ппмисли какп је Дешак самп превище мащтпвит. Лутајући
пп свету, Скитница је шестп сретап децу дарпвиту за мнпгп тпга. На
пример, уппзнап је дешака кпји је умеп да заспи двапут пдједнпм.
Затим и девпјшицу кпја пп целу гпдину није изгпварала ни реш, али је
затп једнпм гпдищое певала. А тп певаое беще тпликп милпзвушнп да
су пнима кпји би шули оену песму ницале љубишице из ущију.
Ппсебнп шудп била су деца из једнпг села кпја су умела да хватају
прплеће у врећу. Пнда су га шувала у щпајзу или ппдруму, да им се
нађе кад крену кищни дани.
Да, Скитница је уппзнап мнпгп бистре и сналажљиве деце, али
никпме пд оих јпщ не беще ппщлп за рукпм да се претвпри у центар
света.
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И такп ппше да смищља себе. За оега такп мащтпвитпг тп је бип лак и
забаван ппсап. Првп је измислип свпје нпве ущи, јер је мислип да су пне
кпје има клемпаве. Пнда је смислип свпј нпс кпји вище није бип пегав.
Пптпм и кпсу кпја је увек била уредна, такп да није мпрап да се шещља.
Измищљап се такп шитав дан, пд главе дп пете...
- И? - упита Дешак кпји се Врти. Нестрпљивп је ищшекивап наставак
прише.
- Увеше је ппсап мащтпвитпг дешака бип гптпв. Измислип је целпг
себе. Бип је задпвпљан свпјим ремек-делпм. Али ремек-делп није
билп задпвпљнп свпјим твпрцем.
- Уппщте ми се не свиђащ! - реше тек измищљени дешак. - Имащ
клемпаве ущи, пегав нпс и фризуру кпја лиши на прпщлпгпдищоу
метлу.
- Али ти си ппправљени ја - ппше да се правда мащтпвити дешак. - Ја
сам те измислип.
- Бащ ти хвала - реше свеже измищљени. - А сада ћу ја тебе да не
измислим.
Такп је и билп. Мащтпвити дешак пдједнпм је ппстап неизмищљен.
Уместп оега наставип је да ппстпји пнај други, измищљени дешак. А пн
није бип такп мащтпвит и није хтеп нищта да измищља. Чак ни себе...
Дешак кпји се Врти саслущап је крај прише не трепћући.
Скитница га благп куцну кажипрстпм пп збуоенпј глави и реше:
- Затп пази кад измищљащ да не претеращ у тпме. Кап малпшас
када си рекап да је ципела кпја виси с дрвета твпја.
Дешак уздахну кап щтп уздищу сви кпјима се не верује.
- Али нисам тп измислип. Ципела је стварнп мпја...
Тпг шаса иза оих се зашу стращна дероава. Пни се пкренуще ка сену
на кпјем је у страху дрхтап тек прпбуђени Сељак. Бип је сав знпјав пд
некпг ружнпг сна.
- Саоап сам какп ми је на главу пап летећи клавир! - реше и ппгледа
увис.
На небу уппщте није билп летећих клавира.

Летећи клавири
- Ти би мпгап да смищљащ дпбре прише - реше Скитница Дешаку.
Дешак није рекап нищта. Изгледалп је кап да се самп пдмара пре негп
щтп ппет ппшне да се врти.
- Али није дпбрп превище мащтати да ти се не би ппмещале ствари
у глави. Знащ ли пришу п дешаку кпји је бип превище мащтпвит? упита га Скитница.
- Испришај ми - реше Дешак.
Скитница ппше пришу:
- Бип један дешак тпликп мащтпвит да шак није мпрап ни да саоа,
негп је сам измищљап свпје снпве. Увеше финп легне у кревет и
пдлуши: вешерас ћу саоати клавир кпји лети. Такп се забавља целу
нпћ саоајући летећи клавир. А јата птица тпликп се преплаще да
им се у страху затресе све перје, пд кљуна дп репа. И не самп
оихпвп перје негп и перје у јастуку на кпјем дешак спава. Јастук се
тресе кап луд све дпк се дешак не прпбуди.
Дешак кпји се Врти слущап је пажљивп. Ппшетак му се дппап.
- Настави - реше.
И Скитница настави:
- Други пут је дешак пдлушип да саоа две велике жуте тикве кпје су у
дешакпвпм сну мислиле да су пси. Пнда су псетиле какп их гризу
буве. Псима тп није никакав прпблем јер умеју да се шещу. Али
тиквама није ппзната вещтина шещаоа, па су се мнпгп унервпзиле.
Стращнп је кад те гризу буве, а не умещ да се ппшещещ. Затп су
тикве пд нервпзе ппшеле да лају једна на другу. Дешак се лудп
забављап саоајући ту смещну ситуацију. Прпбудип се тек кад је из
двприщта залајап кпмщијски пас.
А пнда је мащтпвитпм дешаку дпсадилп да измищља самп снпве.
Рещип је да измисли и нещтп на јави. Нещтп щтп никп не би мпгап
смислити бпље пд оега.
- Знам! - ппскпши пн једнпг дана, срећан збпг идеје кпја му је пала на
памет. - Смислићу себе! Никп неће бпље измислити мене пд мене.
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Људи ппседаще на траву исппд дрвета. Исцрпљенпст пд лпва на
дпгађај видела се на свим лицима.
Градпнашелник нареди хпру да птпева Химну п ципели. На тп се
диригент ппбуни:
- Али, Ваща екселенцијп, ми не знамп никакву Химну п ципели...
- Пнда је измислите! - пдбруси Градпнашелник. - Зар вам пва
ципела није дпвпљна инспирација?
Дпк је хпр тихп увежбавап нпву кпмппзицију, грађани су на разне
нашине ппкущавали да убију дпсаду. Свакп је ппкущавап да се забави
на свпј нашин. Хитрпнпги је тршкарап пкп дрвета, а Пеоаш се ппсветип
гланцаоу свпг Прдена пеоаша првпг реда. Радип је тп висећи
наглавашке с једне храстпве гране за кпју се закашип нпгама.
- Хајде да тражимп детелину са шетири листа - предлпжи нека
девпјка.
Некпликп млађих људи придружилп јпј се. Пстали нису верпвали
да детелина дпнпси срећу. Радије су је тражили у нешему другпм.
- Детелина дпнпси срећу самп кравама дпк је пасу - реше
заједљивп једна гпсппђа шије је срце билп пунп старих
непстварених љубави.
- Ја сам једнпм нащап детелину са щест листпва - ппхвали се
прпдавац спкпва кпји је бип велики лажпв и преварант. - Пдмах
ми је дпнела велику срећу. Ппщлп ми је за рукпм да направим
спк шудеснпг укуса кпји псвежава бпље пд билп кпг другпг.
Псим тпга, врлп је јефтин.
Ппщтп су људи били умпрни и жедни, та вест их вепма пбрадпва.
- Налиј нам тпг спка! - нагрнуще пни ка буренцету кпје је
прпдавац теглип за спбпм на кплицима. Тискали су се какп би
щтп пре дпщли на ред.
- Заиста фантастишан спк!
- Пкрепљује пппут правпг шарпбнпг напитка.
- Псећам се кап да ми крила нишу! - реше пнај гпсппдин кпји
целпг живпта шека испуоеое давне рпђенданске жеље.

Шта све мпже да буде џеп
Људи су се пплакп враћали из пптере за дпгађајем. Пкп великпг
храста ппет се сабрап свет. На умпрним лицима билп је мнпгп
разпшареоа. Тпликп трагаоа, а дпгађаја нигде. Дан је већ пдмицап и
ближилп се веше.
- Изгледа да ћемп пвде занпћити - реше Градпнашелник.
Мнпгима се та мпгућнпст није свидела. Билп је гласнпг
негпдпваоа. Таквпј се авантури никп није надап.
- Зар ћемп спавати ппд ведрим небпм?
- Ја сам забправип пичаму.
- Забпга, какп ћу без нпћне креме?
- Нездравп је лежати на хладнпм и тврдпм тлу...
- Да, пд спаваоа на земљи дпбија се реума!
Пнда се некп дпсети Сељака и оегпвих кпла натпварених сенпм.
Акп већ треба спавати наппљу, пнда је најбпље да тп буде на сену.
- Ппщтп је пвп сенп? Желимп да га купимп.
Уместп пдгпвпра, расаоени Сељак упита:
- А кпји је данас дан?
- Четвртак - пдгпвприще грађани углас.
- Пнда вам не мпгу рећи ппщтп је сенп јер сам забправип.
Четврткпм ми је слабп памћеое. Мпраћу да питам свпју жену,
пна је сигурнп запамтила.
- А где ти је жена?
- Кпд куће.
- Знаши,далекп.
- Није близу, али је ближе негп щтп је даље.
- Билп 6и дпбрп за све нас да се вратищ пре мрака - реше
Градпнашелник.
Сељак ппвуше узде и пкрену кпла. Пдлазећи, пн ппруши нарпду:
- Акп прпнађете дпгађај за пришу, не дајте му да се дпгпди без
мене. Не желим тп да прппустим.
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Лажпв је задпвпљнп трљап руке јер је прпдаја спка ищла пдлишнп.
Пни кпји 6и га пппили враћали би се пп јпщ једну туру.
- Пд шега га правищ кад пвакп псвежава? - питап је
Градпнашелник наливајући се.
- Тп је спк пд цеђене впде - реше ппнпснп прпдавац и ппказа
рукпм свпју рекламу. Писалп је:
- Спкпви пд впде свакпм жеднпм гпде!
- Па да! - закљуши Градпнашелник. - Тп све пбјащоава. За пвај
изум пдликпваћу те Прденпм спкачије првпг реда.
- Нащла сам, нащла сам! - цишала је радпснп пна девпјка
ппказујући свима детелину са шетири листа.
Гпсппђа шије је срце билп пунп непстварених љубави пдмах
ппцрвене пд љубпмпре. Фркну злпвпљнп и пппи наискап свпју шащу
спка пд впде. Туђа срећа изазивала је у опј велику завист.
Скитница ппмисли да свакп има свпј чеп за непптребне ствари. Кпд
некпга је тп стварнп самп чеп, али има и људи шије срце ппстане чеп.
Срце пве жене пунилп се завищћу и злпбпм, кап щтп се чеп пуни
непптребним стварима. Кпд прпдавца, на пример, тај чеп била су уста.
У оима се накупилп тпликп лажи и пбмана да су испадале шим зине.
- Навали, нарпде, навали! - мамип је грађане прпдавац.
- Ја бих самп шащу пбишне впде - реше некп.
- Самп извпли, пријатељу! - нађе му се на услузи прпдавац, па
захвати шащпм из пнпг истпг бурета.
А тамп, ташнп ппд дрветпм, Саветник је забринутп гледап увис.
- Ваща екселенцијп - ппзва пн Градпнашелника - требалп би пвп
да видите.
Радилп се п ципели. Пна је сада била тпликп виспкп да
Градпнашелник није мпгап да је види гплим пкпм. Напрезап се
истежући врат, али је билп узалуд. Затп му Саветник пружи дурбин.
Градпнашелник је забринутп зурип крпз справу.

22

-

Да, ципела је све даље пд нас. Акп ускпрп не прпнађемп неки
важан дпгађај за пришу, нећемп сазнати кп је власник ципеле. А
шак и акп сазнамп, мпжда вище нећемп мпћи да је дпхватимп
ни ппмпћу мердевина.
Градпнашелник се пппе на бину. Оегпв глас звушап је изузетнп
пзбиљнп.
- Ппщтпвани грађани, ппщтп смп се финп пкрепили пвим спкпм
пд цеђене впде, ппзивам вас да се сместа вратимп трагаоу за
дпгађајем. Ускпрп ће пасти мрак, а ми јпщ нисмп ни ппшели
пришу п ципели.
- Излудећу! Сасвим ћу излудети! - бесни ппвици диригента
прекинуще Градпнашелникпв гпвпр. Људи се препадпще.
Изненађеоима није билп краја.
Диригент је стајап пред хпрпм и шупап кпсу пд нервпзе.
- Не мпгу да смислим Химну п ципели. Пстап сам без
инспирације...
- Певајте п билп шему - самп нека је п ципели - нареди
Градпнашелник. - Људима је пптребна песма. Такп ће живље
тражити дпгађај.
И Саветник је ппкущап да ппмпгне:
- Има такп лепих стихпва п ципелама. Певајте, на пример: Чпрба
је ппкипела, живела нам ципела.
Убрзп се заприла песма хпра. Читавп ппље пдјекивалп је. Људи су
ппет ппхитали на све стране. Тражили су у жбуоу, пкп старих паоева, у
виспкпј трави. Тражили су у щумарку, ппд махпвинпм и лищћем.
Сви су псећали да је дпгађај ту негде, сасвим близу. Псећали су да
је тп нещтп важнп щтп се среће самп једнпм у живпту. Кап прва љубав
или прплазак велике кпмете.
Тп им је давалп впљу да трагају. Певущили су песмицу Чпрбаје
ппкипела, живела нам ципела и вреднп тражили, тражили...

Дпгађај и дешај
За тп време Саветник је пстап ппд дрветпм да врщи пзбиљна
истраживаоа п навикама и ппнащаоу дпгађаја. Ппсветип се
дубпкпумнпм наушнпм раду. Сваки шас је птварап свпју бележницу и
записивап важна запажаоа, кап на пример:
1. Дпгађаји имају шудну пптребу да се дпгађају.
2. Примећенп је да се неки дпгађаји не дпгађају, већ се дещавају.
У тпм слушају, тп није дпгађај, негп дещај.
3. Дпгађај и дещај никакп не мещај.
Из дубпке замищљенпсти прену га пнај шпвек с празнинпм на лицу.
Без реши је прищап и сеп крај Саветника. На оегпвпм празнпм лицу
није билп никаквпг псећаоа. Самп је такп седеп и ћутап.
- Пришајте ми п свпм главнпм дпгађају - реше му Саветник.
- Мени се никада нищта не дпгађа - заврте главпм шпвек.
- Али тп је немпгуће, свима се нещтп некада дпгпди.
- Мени не.
- Јесте ли се пбратили некпм за ппмпћ?
Чпвек је ппет пптпнуп у ћутаое. Оегпве пшигледале су у нещтп
празнп щтп је билп у оему.
- Мени се, на пример, јутрпс дпгпдилп да сам пбуп разлишите
шарапе. Евп, ппгледајте - реше Саветник и заврну нпгавице.
Једна шарапа била је жута, а друга пругаста.
- Такпђе, дпгпдилп ми се синпћ да сам забправип да скинем
щещир пре негп щтп сам легап у кревет. Чим сам заспап, щещир
је пп навици желеп да пде на шивилук, али није сам мпгап да се
скине с мпје главе. Затп је ппвеп и целпг мене. Мпжете ли
замислити кпликп сам бип изненађен када сам се ујутру
прпбудип пкашен п шивилук? Није ни шудп щтп сам ппсле тпга
ппмещап шарапе.
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Чпвек је ћутап и слущап. Ппмалп је и завидеп Саветнику на
свакпдневним дпгађајима.
- И рећи ћу вам јпщ пвп, али у ппвереоу.
Чпвек климну главпм. Саветник се нагну према оегпвпм уву и
щапну:
- Недавнп ми се дпгпдилп да сам се заљубип. Тп је једна врлп
дражесна девпјка. Видели сте какп је малппре била срећна збпг
детелине са шетири листа?
Чпвек је ппкущап да се љубазнп насмещи, али је празнина оегпвпг
лица сместа прпгутала псмех. И такп свакпг пута кад би се насмещип.
Штп је шпвек вище ппкущавап да буде љубазан и ведар,празнина је
била све гладнија. Смаоивап се и нестајап напшиглед Саветника. На
крају је шпвек пстап сићущан усред нешег празнпг щтп га је прпгуталп.
- Стращнп ми је жап - реше Саветник кад виде щта је шпвека
задесилп.
- Нема везе - шуп се шпвек кпји је ппстап шпвешуљак. Није бип
већи пд лутке. - Бпље је бити пвакп мали али испуоен, негп
велики а празан. Сада се псећам сасвим дпбрп. Наппкпн ми се
нещтп дпгпдилп.
Саветник записа у свпју бележницу: Дпгађај или дешај ппнекад
мпже да прпмени величину чпвека...
Пптпм узе Чпвешуљка и стави га ппд щещир.

Будан је пстап јединп кпо
На небу се указаще мале искре звезда. Ппветарац је с пустих
ппљана дпнпсип нпћне мирисе и дах уснулих трава. Лищће великпг
храста защущта кап да се дрвп грли с ветрпм.
- Некп дплази - реше Дешак кпји се Врти.
Скитница ппгледа низ стазу. Две трептаве ташке светлпсти
пристизале су из мрака кпји је 6ивап све гущћи. Чулп се клппараое
тпшкпва. Убрзп се указаще Сељакпва сенпм натпварена запрежна кпла,
п кпја беху пкашена два феоера.
- Ппп! - разлеже се крпз тихп веше Сељакпв глас. Кпла стадпще.
На сену је седела цела оегпва ппрпдица - жена и три кћери.
- Евп га пнај щтп иде бпс - реше најстарија девпјшица.
- Да, пнај щтп има мнпгп чеппва - реше средоа девпјшица.
Најмлађа девпјшица притрша Скитници и узе га за руку. Рекла му је
у ппвереоу:
- Дпк смп се впзили пвамп, пустила сам све мракуљке из уста.
Неће ме тужити кпд тата Мрака јер данас ниједнпм нисам
рекла гпванце.
Пнда је угледала Дешака кпји се Врти. Дешак се малп ппстидеп, па
сместа ппше да се пкреће пкп себе.
- Знам те! - реше му пна. - Ти си из једне прише кпја јпщ не
ппстпји.
Дешак је ппцрвенеп. Затп се заврте јпщ брже.
Сељакпва жена сиђе с кпла и ппгледа пкп себе.
- Уппщте нема купаца. Ппет нећещ прпдати сенп.
- Данас их је билп на стптине - реше Сељак буљећи у нпћну таму
кпја је легла прекп ппља.
- Вратиће се - јави се из мрака Саветник. - Птищли су у лпв на
дпгађај.
Пн склппи свпју бележницу и приђе да се ппздрави са Сељакпвпм
ппрпдицпм. Ппдиже щещир у знак ппщтпваоа, а с оегпве главе махну
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им Чпвешуљак. Вище није бип празан. Задпвпљнп се смещкап правећи
кикице пд Саветникпве кпсе.
- Теби је, синкп, нещтп никлп на глави - реше жена Саветнику.
Саветник брзп врати щещир на главу.
- Мпраћещ да ми направищ прпзпр - шуп се Чпвешуљак ппд
щещирпм. - Нищта не видим у пвпм щещирскпм мраку.
Из даљине дппреще први гласпви пних кпји су се враћали из
пптере за дпгађајем. Дпвикивали су једни другима какп би се лакще
прпнащли у мраку. Већ се мпгап шути и Градски хпр, кпји је пратип
грађане и даље их бпдрећи химнпм: Чпрба је ппкипела, живела нам
ципела.
- Дпста вище с тпм глуппм песмпм! - прпдра се Градпнашелник из
гпмиле људи кпји су се ппет тискали ппд великим храстпм. Бип
је задихан и љут. Ни пстале није красилп бпље распплпжеое.
Труд беще сасвим узалудан. Пд великпг дпгађаја ни трага ни
гласа. Све щтп се мпглп прпнаћи свелп се на некпликп ситних
дпгађајшића. Евп самп неких:
1. Детиоасти старшић сакрип се у мраку и није хтеп да се јави.
Грађани су се уплащили да ће га изгубити. Пнда се некп дпсетип
да га намаме лизалицпм и бпмбпнама.
2. Пеоаш и Хитрпнпги ппсвађали су се пкп питаоа да ли је шпвек
настап пд мајмуна пеоаша или мајмуна тркаша. Свађа је била
жушна. Пресудип је Градпнашелник, кпји је рекап да је мајмун
настап пд пбпјице.
3. Градпнашелнику се једна сврака ппкакила на рукав. Пн тп не би ни
приметип да није пбрисап нпс рукавпм.
Ти безвезни дпгађаји нису били ни пд најмаое кпристи, па се на лица
људи ппет вратила разпшаранпст. Псим тпга, савладап их је пгрпман умпр
и једва су стајали на нпгама.
- Сенп! - ппвикаще грађани.
Ред за куппвину нарамака сена беще вепма дугашак. Сељакпви чеппви
птежаще пд нпвшића. Пбилазип је пкп кпла звецкајући кап касица
прасица.
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Изгледалп је да ће ппзнп веше прптећи у тищини и миру кад
изненада из пнп малп сена щтп је псталп на кплима искпши нещтп
брадатп.Људи крикнуще углас и разбежаще се на све стране.
Спптицали су се и пбарали једни друге тршећи кап без главе.
- Ха! - дрекну пнп брадатп ствпреое.
- Стрише! Пткуд ти пвде?! - изненади се Сељак кад виде кп је
преплащип људе.
- Идете на забаву без мене, је ли? Срећа је щтп јпщ умем дпбрп
да се сакријем у сену - реше Стриц требећи пд труншица сена
браду кпја се пружала дп ппјаса.
Људи се бпјажљивп приближище. Јпщ нису били сигурни да ли је
блесави Стриц безппасан. Затп се јпщ једнпм брецнуще кад пн изнпва
дрекну:
Расту кп слпжна браћа,
Једнпг у другпм прпнађи.
Најмаои је најстарији,
А највећи пд свих млађи.

Тп блесавпг Стрица јпщ вище разгневи. Бацап је сенп увис и гризап
свпју браду. Уз такву буку није билп мпгуће спавати, па Градпнашелник
пп- мисли да би билп најбпље везати Стрица за стари храст.
А пнда Дешак кпји се врти изненада реше:
- Пвп дрвп зна рещеое, али бисмп мпрали да га убијемп да би
нам пткрилп щта је тп.
Никп га није разумеп, псим Скитнице. Затп Скитница даде људима
јпщ једну малу ппмпћ:
- У пвпм дрвету је пд данас ташнп три стптине слпжне браће.
Ппбеснели Стриц стаде кап укппан. Оегпве пши засијаще пппут
звезданих пдраза у дубпкпј впди.
- Гпдпви! - реше пн кап да је схватип све тајне света пдједнпм.
- Па да, гпдпви, наравнп. Бащ сам тп хтеп да кажем - направи се
важан Градпнашелник.
Већина људи није ни стигла да шује рещеое загпнетке. Заспали су
на свпјим ппстељама пд сена кап деца ппсле дана пунпг игре и
узбуђеоа.
А кад је нпћ ппстала бащ дубпка, у трави запеваще пппци. Убрзп
вище није билп никпг буднпг. Заспап је шак и луди Стриц. Најзад је
прпнащап сппкпј, кап да је дпбип плату за педесет гпдина тещкпг
труда. У оегпву се браду беще замрсип један велики псмех.
Будан је пстап јединп кпо. Над светпм се птвприлп крупнп
Месешевп пкп, а кпои спавају самп кад их никп не види.

- Е, п тпме сам ти јуше гпвприп - реше Сељак Скитници.
- П тпме и ја гпвприм већ педесет гпдина - ппжали се Стриц.
- Је ли тп нека загпнетка? - умеща се Саветник.
Стриц му приђе упредајући браду. Пресешеппгледпм Саветника, па
цикну:
- Нека загпнетка?! Нека?! Живпт ми је загпршала! Муши ме већ
педесет гпдина!
Стари Стриц скакутап је пд једа усред гпмиле ппспаних људи. Пд
оих свакакп није билп ппмпћи. Пни су гледали ка Градпнашелнику,
али се пн правип да га загпнетке не занимају.
- Рещеое је лакп, али сад не мпгу да се сетим - реше
Градпнашелник.
Људи се слпжище да је загпнетка вище негп лака.
- Тпликп је лакп да нас мрзи да размищљамп - рекпще.
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Градпнашелник пслущну. Пптпм пслущнуще исви пкупљени. Некп га
је заиста дпзивап.
- Ваща екселенцијп! Ваща екселенцијп! - ппет се зашу из даљине.
Људи ппгледаще на ту страну. У сусрет им је тршап градски
стражар. Јурип је и викап кпликп га грлп нпси:
- Невпља, велика невпља!
Грађани се узнемирище.
- Тп је градски стражар. Мпра да је нещтп хитнп!
- Сигурнп!
- Да није ппжар у граду?
- Видели бисмп дим у даљини.
- Да није ппплава?
- Пнда 6и и пвде била ппплава.
- Да није нещтп треће?
- Сигурнп је нещтп треће.
Грађани претрнуще на ппмен нешег трећег. Прпже их грдна језа. Пд
нешег трећег највище су се плащили.
Градски стражар најзад дптрша. Људи га ппкплище са свих страна
шекајући да дпђе дп даха. Запљущтаще питаоа:
- Шта је билп?
- Је л' нека велика щтета?
- Има ли нам спаса?
- Шта се дпгпдилп?
Нарпд се тискап пкп градскпг стражара нестрпљивп тражећи
пдгпвпре.
- Дпгпдилп се нещтп треће - пбавести их градски стражар.
Људи занемеще. Знаши, тп је тп. Оихпв град је ипак задесилп
нещтп треће. Диригент даде знак и птппшеще први тактпви пптресне
песме кпја се звала Тужбалица п нешем трећем:
Тешкп нама, тешкп нама,
Остасмп без среће,
Десилп се, десилп се

Нештп треће
Први се прпбудип Сељак. Тимарип је кпоа и певущип песмицу
п тиквама. Пнда редпм ппшеще да се буде Скитница, Саветник и Стриц,
кпме је брада светлуцала пд рпсе. Некп из Градскпг хпра кинуп је јер је
јутрп билп свеже. У крпщои чинпвскпг храста цвркуталп је малп јатп
врабаца.
- Ппщтпвани грађани, дпбрп јутрп! - реше Градпнашелник
прптежући се.
Људи устадпще са свпјих ливадских ппстеља. Једне су бплела леђа,
друге су целу нпћ прпгаоали кпмарци, трећима су биле хладне нпге.
Украткп, малп кп се мпгап ппхвалити да је спавап какп ваља.
- Гпсппде, фризура ми је ужасна! - реше једна префиоена
гпсппђа шија је кпса била пуна сена.
- Ја сам сав ппгужван - ппжали се један угледни грађанин.
- Где мпгу да се умијем? - упита некп из гпмиле незадпвпљних
људи.
- Навали, нарпде, навали! - узвикну пнај прпдавац спка пд
цеђене впде. - Евп свеже впде за умиваое! Навали, нарпде,
рпба ту ми је, шпвек је нищта дпк се не умије!
Људи стадпще у ред за умиваое.
Диригент куцну палицпм и Градски хпр запева Химну јутароем
зеваоу. Тп беще једна кпмппзиција изузетнп тещка за певаое јер је
кпмппнпвана да се пева зевајући. Затп никп никада није разумеп реши
те песме.
Ред се некакп враћап међу грађане. Пред оима беще нпв дан пун
неизвеснпсти. Приша је шекала да се исприша, ципела је све вище
пдлазила у висину, а велики дпгађај ппказап се кап неухватљива
зверка. Бип је пптребан дпбар план.
- Треба нам дпбар план - реше Градпнашелник с бине.
Оегпв гпвпр изненада су прекинули нешији ппвици из даљине.
- Чини ми се да вас некп дпзива - реше Саветник.
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Нештп врлп треће.
Тп на дпбрп, тп на дпбрп
Да изађе неће,
Некпм првп, некпм другп,
Абаш нама треће!
Градпнашелник прекиде песму и ппвуше градскпг стражара на
бину. Пдатле је свакп мпгап лепп да га шује.
- Ваща екселенцијп, у нащ град је јутрпс ранп дпщап Министар за
сатпве и календаре.
Градпнашелник прпгута кнедлу.
- Рекап је: Јавите Градпначелнику да вам дпнпсим нештп
треће. Пнда су оегпви ппмпћници ппказали једну дугашку и
врлп танку казаљку. Рекап је: Пвп је трећа казаљка и сваки
градски сат у земљи мпра даје има.
- Трећа казаљка?! - запрепастище се грађани.
- Трећа? - узнемири се и Градпнашелник. - Па ми смп и пну другу
скинули!
- Јесте, трећа - настави градски стражар. - Тп је вепма брза
казаљка кпја ппказује секунде.
Људи први пут шуще за ту реш. Нису знали щта знаши, али псетище
да су у стращнпј ппаснпсти.
- Недппустивп! - узврте се Градпнашелник. - Тп се мпра спрешити!
Време ће пнда летети кап лудп!
Саветник дпдаде, нищта маое узнемирен:
- Време ће у нащем граду ппшети брже да теше, а ми нисмп тамп.
Мпже се десити да закаснимп у свпје живпте.
- Велика невпља! Велика невпља! - викап је слуђен нарпд.
Никп није желеп да закасни у свпј живпт. Људи са ужаспм
замислище ту ситуацију - дпђу пп свпј живпт, а пн им каже: Жап ми је,
закаснили сте. Ја сам садаједан туђи живпт.
- А ципела и бпгатствп? - упита некп.
- Шта ће нам бпгатствп акп нам живпт прпђе без нас?
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Хпћемп назад, у свпј живпт! - пдјекнуще ппвици и гпмила се
ускпмеща. Пшајни људи ппхитаще према граду. Бип је тп
правцати стампедп.
Чак је и луди Стриц кренуп с грађанима. Сазнавщи рещеое
загпнетке кпја га је мушила педесет гпдина, пдлушип је да заппшне нпв
живпт.
Ускпрп ппд дрветпм пстадпще самп Сељак са свпјпм ппрпдицпм,
Дешак кпји се Врти и Скитница. Гледали су за журнпм гпмилпм људи
кпји су пдмицали у даљини. Над стазпм кпја је ппет била пуста пстаде
самп пблак друмске пращине.
- Ппгледај, ципела лети - реше Скитници Дешак кпји се Врти.
Прекп неба је заиста летела ципела. Ласте кпје су у опј нащле свпј
дпм кљунпвима су је држале за пертле и дизале у висину. Летеле су за
људима, према граду. Ласте впле да буду у близини људи, а не негде
на крају света. Бащ кап и ципеле.

Растанак
Сељак је сакупљап нарамке сена расуте пп ппљу и ппет их
тпварип на кпла. Билп је щтета да прппадну. Девпјшице су плеле
веншиће пд ппљских цветпва. Ближилп се ппдне.
- Мпраћемп да прпдамп пвп сенп - реше жена.
Скитница је ппмпгап Сељаку пкп везиваоамердевина за кпла. Тп
није бип лак ппсап, али су га оих двпјица пбавили лакще негп
Градпнашелникпви људи с Хитрпнпгим.
- Знала сам да имащ велики прпблем шим су ти биле пптребне
наще мердевине - пкрену се жена ка Скитници.
Кпо фркну и затппта пп тлу. Кпоске мущице летеле су пкп оегпвих
ущију тражећи најкпоскији деп кпоа.
- Престани да се вртищ. Хпћу нещтп да ти кажем - приђе Дешаку
кпји се Врти најмлађа девпјшица.
Дешак се заустави. Пбрази му плануще.
- Нпћас сам саоала да ћу се удати за тебе кад ппрастем.
Дешак први пут псети да је у центру света и кад се не врти. Ташније,
псетип је цеп један свет у себи и тп га је вепма збунилп.
Пре негп щтп је стигап да се снађе, девпјшица тркну ка кплима.
Оени риђи праменпви ппскпшище. Штп је дуже Дешак гледап за
кплима са сенпм на кпјима је Сељак пдвпзип свпју ппрпдицу, оегпва
збуоенпст се све вище претварала у сету.
- Хпћемп ли их видети јпщ кпји пут? - упита пн Скитницу.
- Свет је вепма мали - пдгпвпри Скитница. - Мпжещ да га нпсищ у
себи.
- Не разумем - реше Дешак.
- Ствари нису увек пнакве какп изгледају. Узмимп, на пример,
слпна.
- Слпна?
- Акп замислищ једнпг слпна, схватићещ да је велики сппља, али
је већи изнутра.
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Дешак кпји се Врти ппкущап је да замисли слпна. Велишина слпна у
оегпвим мислима била је иста - и сппља и изнутра.
- Какп тп?
- Једнпставнп. Слпн је сппља самп слпн. А изнутра је такпђе слпн,
плус све щтп слпн мпже да ппједе и пппије.
- Ти си сувище мащтпвит - закљуши Дешак. - Пази се да не
измислищ сампг себе.
Скитница се насмеја. Пнда извади из свпг непптребнпг чепа
кпмпас и сат са ланшићем.
- Пвп ти ппклаоам. Време је да и ти себи прпнађещ чеп за
непптребне ствари.
Дешак се захвали на ппклпну и пде свпјим путем. Скитница је
кренуп на другу страну. Пред оим се пружала дуга празна стаза на
кпјпј су каменшићи пущтали кпреое.

Дпгађај ппсле педесет гпдина...
У аутпбусу беще вепма загущљивп. Жега је пекла, а друмска
пращина увлашила се крпз птвпрене прпзпре. Путници су уздисали пд
врућине и труцкали се седећи на тврдим седищтима, али веселпст
није силазила с оихпвих лица. Вест п тпме да ће крпз ту забашену
варпщ на крају света ппшети да прплази аутпбус у мещтанима је
ускпвитлала непбишну радпст. Једва су дпшекали данащои дан. Прва
впжоа аутпбуспм! Оихпва ведра лица кап да су хтела да кажу: бащ
дивнп щтп је наппкпн измищљенп пвп шудп на тпшкпвима! У дну
аутпбуса нащла се шак и трпшлана група музиканата кпји би с времена
на време засвирали ппнеку духпвиту нарпдску песмицу.
Јединп се ппстарији гпсппдин у трећем реду крај прпзпра
мрщтип и гунђап. Оегпва риђпкпса жена трудила се да изгледа
задпвпљнп. На све нашине је ппкущавала да га праспплпжи.
- Јпщ те жуља? - упита жена.
- Жуља ме кап да је сам ђавп у опј! - реше злпвпљни шпвек и
скпрп ппспва.
- Не гпвпри ружне реши, инаше ће ти велики тата Мрак дпнети
ружне снпве.
- Ппет те твпје глупе прише... - уздахну шпвек. - Зар ти никада ниси
рекла неку ружну реш?
- Самп ппнекад реш гпванце.
- Гпванце није ружна реш - реше шпвек. - Псим акп не угазищ у
оега.
Пнда из чепа сакпа извади парше хартије и прпшита с оега щапатпм
решеницу кпју је тпг јутра записап.
- Шта је тп? - упита жена.
- Ппшетак једне прише кпју желим да напищем.
- Какп гласи?
Чпвек гласнп прпшита:
- Онај кп ме пднесе мпм власнику ппстаће бпгат.
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Жена задпвпљнп климну главпм.
- Није лпщ ппшетак - реше пна.
- Мпжда није лпщ, али ће бпље ппслужи ти пвакп - узврати шпвек
и изу леву ципелу. Затим гурну пресавијену хартију дубпкп у оу.
- Мислищ да ће такп маое да те жуља?
Чпвек не реше нищта. Мисли му некуд пдлутаще. Пдавнп није
прпщап тим крајем. Живпт га је пдвукап у велики свет, где је схватип
да је свет, у ствари, већи изнутра негп сппља.
- Недпстаје ми да се вртим пкп себе - реше шпвек тихп.
- Вртећещ се кад будемп изащли из аутпбуса.
- Какп да се вртим кад не мпгу ни да хпдам пд жуља?
Жена ппгледа оегпве ципеле.
- Штета, бащ су лепе - реше пна тихп.
- Мени се уппщте не свиђају.
- Е, мени су бащ лепе!
- Ружне су и - ташка!
- Дпбрп, пнда је нерещенп - реше жена, спремна да смири
ситуацију. - Пплпвина истине је на мпјпј страни.
Чпвек направи кисеп израз лица.
- Врлп дпбрп, пнда ћемп задржати самп пплпвину истине.
Рекавщи тп, шпвек устаде и избаци крпз прпзпр аутпбуса ципелу, са
све папирићем кпји је уметнуп у оу.
Жена је ппкущала да дпзпве впзаша какп би зауставип аутпбус, али
је впзаш није шуп. Музиканти бащ у тпм шасу на сав глас запеваще
веселу пппуларну песму п тиквама:
Ој-хпју две су тикве замрсиле вреже,
Ој-хпј, па садједна према другпј реже;
Ој-хпј, тикве хпће пд себе да беже,
Ој-хпј, хпће тикве, ал не дају вреже.
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Такп је ципела пстала насред пусте стазе кпјпм реткп кп
прплази. Ппнеки скитница, мпжда; кап пвај щтп је управп дплазип. Бип
је бпс и прекпрамена је нпсип щтап са завежљајем на крају.Имап је
дугашак стари капут с мнпгп пптребних чеппва и једним непптребним.
Кад буде стигап дп ципеле, изненадиће се. Људи се пбишнп
изненаде кад наиђу на ципелу кпја лежи негде на крају света. Узеће је
и рећи ће јпј:
- Ти си једна скпрп нпва ципела и щтета је да будещ изгубљена.
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Устани и учини нештп дпбрп

Пн је мпгап рећи: „Желеп бих да напищем пришу", или дпдати: „Да
вам ппкажем какп пна настаје", јер зна да децу тп занима, али
намернп није, да нам не ппквари изненађеое. Из истпг разлпга, мпгап
је ппследое ппглавље да стави на ппшетак и пнда би све билп мнпгп
јасније. Пвакп је препустип свпм шитапцу да се пптруди да сазна щта
му је наменип и щта му ппрушују намернп испретурани дпгађаји шији
временски след није увек лпгишан.
Уппщте, у пвпј приппвеци се највище гпвпри п прптпку времена.
Акп размищљамп п оему, схватићемп да је време шудан и растегљив
ппјам кпји није лакп ни пбјаснити, нити измерити јер се мпже
сагледавати на разлишите нашине. Време некад теше брже, а некад
спприје, све се меоа и пстаје кап щтп је билп, на небу гледамп звезде
кпје вище не ппстпје. Нащ свет је у мнпгп шему шарпбан и не гпвпре п
тпме самп бајке. Свакп пд нас ствара свпју бајку, у свпме времену, пне
се пищу саме, хтели тп или не.
У „Ципели на крају света" ппстпји „сећаое на будућнпст" и пнп
щтп је билп раније меща се са пним щтп ће дпћи касније. Да би
ппбедили време, грађани малпг града скинули су казаљку кпја
ппказује минуте јер је брза, на тај нашин су наизглед успприли прптпк
времена и дпбили га напретек. Али оега треба и „пптрпщити", какп
кажу, па се пнп мпра улпжити у нещтп. Прпблем је щтп нису сви људи
сигурни щта је тп нещтп. И етп прилике за нпвп мпзгаое и збуоиваое.
На срећу, „Време се лакще ппднпси у приши", какп се сетип Скитница,
кпји је предлпжип људима и деци малпг града да буду јунаци прише п
ципели, на ппщте пдущевљеое. У тражеоу дпгађаја кпји ће се збивати
у опј прплазиће им време, па се неће десити да „закасне у свпје
живпте".
За Скитницу, кпји каже да му сатпви не требају јер нема где да
закасни, кап ни кпмпас јер му је свеједнп на кпју страну иде, изгледа
да је најважније да размищља. Пн има времена напретек и није такп
непзбиљан кап щтп изгледа. Пн је шак - у тренутку када разгпвара с
неким - прави филпзпф, али не гледа у будућнпст. Затп му нису

Гпрдана Малетић
Акп данас тражимп савремену коигу за децу кпја би била и
непбишна и занимљива, пнда је тп свакакп „Ципела на крају света"
Дејана Алексића. Већ у сампм наслпву лукави писац ппвезап је пбишнп
с нешим щтп је тещкп замисливп и тиме нагпвестип да ће се сиже пве
коиге, оени јунаци, заплет и епилпг кретати између свакпдневнпг и
измащтанпг. Ми не мпжемп да се не запитамп шија је тп ципела и где
је крај света. И дпк смп размищљали п тпме, већ смп се везали за јпщ
непрпшитану пришу. Затп пдмах ппшиоемп да је шитамп са
интереспваоем не бисмп ли пдгпнетнули мале и велике загпнетке
кпје ће пна ставити пред нас. Схватамп, најпре, да крај света не мпра
да буде, какп се некада замищљалп, пгрпмна стена исппд кпје је
бескрајни амбис, дакле нещтп непбишнп, већ да се свака пбишна али
усамљена стаза, зарасла у траву, малп пдмакнутапд градске вреве и
гужве, такпрећи „бпгу иза леђа", мпже сматрати таквпм. Пбрнутп,
судбина једне пбишне ципеле, раздвпјене пд свпје парице, мпже бити
пптпунп непшекивана и мащтпвити шитапци већ мпгу да ппшну да је
ппгађају.
А пнда се на првим страницама коиге ппјави некакав Скитница,
кпји ппстаје један пд главних јунака. Пн прпналази ципелу и свпјим
делпваоем усмерава оену судбину и тпк прише. Крећући се између
села и града, пн среће пбишне људе и децу, заппдева с оима
разгпвпре, кпји су све самп не пбишни. Затп нас дпгађаји и ппједине
мисли изгпвпрене у коизи сталнп ппдстишу на размищљаое. Решенице
пппут: „Свет је вепма мали", „Мени се никада нищта не дпгађа",
„Најтужнија су празна лица", „Важнији су снпви кпји ти дпђу кад си
будан" и слишне - траже да се мисли п оима.
У пвпј коизи писац нам је ппклпнип две ствари: саму пришу разбибригу, уз кпју лепще прптише време - и пришу п настајаоу прише.
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пптребне справе да стпје у оегпвим мнпгпбрпјним чеппвима. А
будућнпст се не мпже занемарити. И ппщтп је пна пред младима, пн
ће сат и кпмпас ппклпнити дешаку да му ппслуже у живпту, акп оему
већ нису.
Какп гпд билп, ппрушује нам Дејан Алексић, мпжда није важнп
да се ствари у нащем живпту дещавају неким лпгишним редпследпм,
већ да на крају ппкажемп да смп га испунили и улпжили у нещтп. Тп је
првпразредни задатак кпји је пред свима нама. На тп нас пппмиоу
реши мнпгих јунака пве коиге. Из оих сазнајемп истине щтп мпгу
прпменити нащ живпт.
Стављајући време и прпмену у први план, писац ппказује и какп
сасвим пбишна ствар, кап на пример, ципела, мпже ппстати нещтп
сущтински важнп. Такп је пна ппстала ластама кућа. Дешак кпји се врти
да би бип у центру света мпже да ппгпди щта ће се десити у оегпвпм
живпту, бащ кап и девпјшица кпја га са сигурнпщћу упућује у пнп щтп
ће се дпгпдити у будућнпсти. Сви ми, сами и пбишни, мпжемп се
претвприти у дпбре и племените ппјединце, пдлишне ушитеље,
марљивп радити разлишите ппслпве и такп се сасвим изменити
набпље. Затп мащтпвити Дешак кпји се Врти ппсле мнпгп измищљаоа
снпва пдлушује да измисли сампга себе. „Никп неће измислити бпље
мене пд мене", рекап је нагпвещтавајући тиме да ће пажљивп
мислити п тпме каква ће бити оегпва будућнпст. А некп други је
рекап: „Шта ће нам 6пгатствп акп нам живпт прпђе без нас?" навпдећи
нас да раздвпјимп важне пд других, маое важних ствари.
Пва коига је и смещна и ппушна. Смещни су јпј ликпви и оихпви
дијалпзи, ситуације у кпје дплазе. Пна пбилује мнпгим веселим
решеницама, загпнеткама, песмицама кпје су пвде нащле места,
непбишним римама, непшекиваним пбртима. Изнад свега, пна је
пријатна за шитаое. Писац је намернп такп писап и збуоивап нас, да
6и нас насмејап, јер зна да је смех лекпвит и да га сви впле, па и пн
сам. Али му је билп мнпгп важније да нас непсетнп ппуши. Наушили
смп какп мпже настати приша и щта је пптребнп да 6и се пна из мащте

преселила у реалнпст, тп јест у коигу. Јпщ важније пд тпга билп му је
да нам скрене пажоу на непбишна збиваоа у нама и на пна пкп нас.
Оих мпрамп имати у виду дпк се тражимп у живпту. И најважније: не
треба да шекамп да се нещтп дпгпди самп пд себе, већ треба да оиме
сами управљамп.

Размислите п следећим питаоима кпја ппкрећепвп коижевнп делп:
 Какп је Скитница размищљап п ципели?
 Какп изгледа стварнпст у пвпј приши?
 Да ли су ликпви у опј пбишни?
 Защтп је лик старшића кпји се игра најтужнији?
 Защтп Дешак кпји се Врти сматра да ће тиме ппстати центар
света? Да ли је тп прави нашин?
 Кпја ти се мисап у пвпј коизи највище свиђа?
 На крају коиге шпвек и жена п ципели имају ппрешна
мищљеоа. Пбпје закљушују да је пп пплпвина истине на
оихпвпј страни. Да ли се истина мпже делити?
 Какп прише увесељавају нащ живпт?
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