
46

ВР
Т

Ур су ла К. Ле Гвин

МЕЈ И ЊЕН ЛАВ
Џим га се се ћа као си вог ри са, а он је Ме јин се стрић, па ваљ да зна. Ве ро ват но и 

је сте био си ви рис. Не твр дим да је Меј из ме ни ла при чу, ма да се код до брог при по ве-
да ча ни кад не мо жеш по у зда ти у то да не ће при чу при ла го ди ти се би или ис кри ви ти 
чи ње ни це ка ко би јој бо ље од го ва ра ле. Би ло ка ко би ло, ту при чу нам је ис при ча ла 
ви ше не го јед ном, јер смо мо ја мај ка и ја то тра жи ле; и, ко ли ко се се ћам, био је то пла-
нин ски лав. Се ћам се да ју је Меј при ча ла се де ћи на ру бу ре зер во а ра за на вод ња ва ње 
у ком смо че сто пли ва ли и чи ји је бе тон, ду гач ких пу ко ти на ис пу ње них ка тра ном, био 
врео на сун цу и груб по пут стврд ну те ла ве. У то вре ме је већ би ла по ста ри ја го спо ђа, 
има ла је ду гач ку, ир ску гор њу усну и би ла је љу ба зна, опре зна и сво је гла ва. Во ле ла је 
да се ди и при ча с мо јом мај ком док бих ја пли ва ла; ни је баш има ла с ким да про ћа ска. 
Ве чи то је га ји ла ко ко шке, у ко ко шињ цу тик по ред стра жњег ула за у ку ћу, та ко да је 
це ло има ње при лич но во ња ло на њих, а све док је мо гла др жа ла је и јед ну или две 
кра ве до ле, у ста рој шта ли крај по то ка. Пр ва Ме ји на кра ва ко је се се ћам зва ла се Би-
сер ка, ве ли ка, пре ле па хол штајн ка ко ја је при јед ној му жи да ва ла че тр на ест или два-
де сет че ти ри или че тр де сет га ло на или квар ти мле ка, ко ли ко год већ да да је вр хун ска 
му за ра. Кад сам има ла че ти ри или пет го ди на, Би сер ка је за ме не би ла пре ле па; во ле-
ла сам је и ди ви ла сам јој се. Се ћам се ко ли ко сам би ла уз бу ђе на, ка ко сам се ди за ла 
на пр сте ка њи ма кад би Би сер ка или рад ни коњ Принц, пре ма ком сам осе ћа ла љу бав 
ко ја се гра ни чи ла са обо жа ва њем, про ту ри ли огром не, осе тљи ве њу шке кроз тро дел-
ну огра ду не би ли штрп ну ли ко му ши ну из мо је дрх та ве ру ке; са жва ка ли би, а он да би 
сла дак дах и кру пан нос опет осва ну ли на бо дљи ка вој жи ци: по ну да је при хва тљи ва... 
По сле Би сер ке до шла је Ру жа, чи сто крв на џер зеј ка. Меј ју је при ба ви ла по ни ској це-
ни или бес плат но, по што је би ла кр жља ва, то ли ко сит на да ју је Меј до не ла ку ћи у 
кри лу, на стра жњем се ди шту ау то мо би ла, као да но си ла не. Ру жа је, до ду ше, од у век 
и из гле да ла као да има је лен ске кр ви у се би. Би ла је то див на, па мет на кра ви ца, још 
сво је гла ви ја од ста ре Меј. Че сто би од би ја ла да уђе у шта лу, на му жу. Чу ли би смо Меј 
ка ко је до зи ва, па ка ко мар ши ра пре ко до њег де ла на ше ли ва де с ве дром у ру ци не 
би ли про на шла Ру жу и по му зла је та мо где је Ру жа тог да на од лу чи ла да се, на ди вљим 
бр ди ма по ко ји ма лу та, на сто ти ни ју та ра на ше зе мље и зе мље Ста рог Џи ма, мо же 
по му сти. Меј је по сле има ла фок сте ри је ра по име ну Пин ки, ко ји је кев тао и гри зао 
то ли ко да сам до жи вот но од у ста ла од фок сте ри је ра, али ње га већ одав но ни је би ло 
кад се по ја вио пла нин ски лав, а цр не мач ке ко је су жи ве ле у шта ли дис крет но су се 
др жа ле по да ље од ове при че. У ства ри, кад раз ми слим, у њој не ма ни ко ко ша ка. Да 
их је би ло, при ча би, мо жда, ис па ла са свим дру га чи ја. Меј је пре ста ла да др жи ко ко шке 
на кон што је ста ра го спо ђа Вол тер умр ла. Оста ла је са свим са ма на тој ста рој фар ми, 
с Ру жом и мач ка ма до ле у шта ли, без ико га и иче га у ви до кру гу. Ми смо у на шој ку ћи 
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на бр ду бо ра ви ли са мо то ком ле та, а Џим је тих го ди на жи вео у гра ду. Не знам ко је је 
до ба го ди не би ло, али за ми шљам да се тра ва још зе ле не ла или тек по ста ја ла злат на. 
Кад је за чу ла бу ку, Меј се на ла зи ла у ку ћи, у ку хи њи, у ко јој је све вре ме бо ра ви ла, 
осим кад би спа ва ла или би ла на по љу.

Сад вам тре ба Меј лич но, док се ди, мр ша ва, на ру бу ре зер во а ра за на вод ња ва ње, 
са сво јих се дам де сет, осам де сет или де ве де сет го ди на, ни ко ни је знао ко ли ко је ста ра 
и она се ста ра ла да то ни ко и не са зна, да отво ри сво ја из бо ра на уста и ис пу сти звук 
– гла сан, гро зан ја ук ко ји по чи ње ти хо, уз на зал ни мр мор, па се ди же по ла ко у ре ско 
гр го ља ње, ко је, опет, је ња ва у је ца во пре де ње... По ста јао је све бо љи кад год би из-
но ва при ча ла при чу. 

„Зна те ка кав мја ук“, ре кла би. 
При шла је, да кле, ку хињ ским вра ти ма, отво ри ла их и по гле да ла на по ље. За тим је 

за тво ри ла вра та и оти шла до ку хињ ског про зо ра, да ба ци по глед ода тле, по што се 
ис под ста бла смо кве на ла зио пла нин ски лав.

Пу ма, ку гу ар, ка та ма унт; Fe lis con co lor, по ву че ни, тај но ви ти, се но ви ти лав Но вог 
све та, ду га чак из ме ђу ме тар и ме тар и по, уз још је дан ме тар ре па оки ће ног цр ним 
вр хом. Те жак је от при ли ке као про сеч на же на, жи ви та мо где има је ле на, од Ка на де 
до Чи леа, али све је по ву че ни ји, све ма ло број ни ји; бо је је су вог ли шћа, су ве тра ве.

То ком че тр де се тих го ди на је у До ли ни би ло мно го је ле на, али већ де це ни ја ма ни-
ко ни је ви део ни јед ног пла нин ског ла ва у бли зи ни људ ских на се ља. Мо жда их је би ло 
та мо, у ви со ким ка њо ни ма, али Џим, ко ји је ло вио и по зна вао сва ку је лен ску ста зу у 
бр ди ма, ни кад ни је ви део ла ва. Ни ко га ни је ви део, осим Меј, са да, са ме у ку хи њи.

„По ми сли ла сам да је мо жда бо ле стан“, ре кла нам је. „Ни је се по на шао ка ко тре ба. 
Не ве ру јем да би пла нин ски лав тек та ко уше тао у дво ри ште да се осе ћао до бро. Да сам 
још др жа ла ко ко шке, тад би то мо жда би ла дру га при ча! Али он је са мо ма ло об и шао 
око ли ну, па ле гао та мо.“ По ка зу је пр стом ме сто из ме ђу ста бла смо кве и тро шне га ра-
же. „А он да је, по сле не ког вре ме на, опет она ко мја ук нуо, устао и сме стио се у хла до-
ви ну, баш та мо.“ Др во смо кве, по са ђе но кад је по диг ну та ку ћа, от при ли ке у вре ме 
Ме ји ног ро ђе ња, пра ви ши ро ку, зе ле ну, ми ри шља ву сен ку. „Про сто је ле жао та мо и 
гле дао на о ко ло. Ни је му би ло до бро“, ка же Меј.

Цео жи вот је про ве ла са жи во ти ња ма и ста ра ла се о њи ма; та ко ђе је го ди на ма за-
ра ђи ва ла ра де ћи као ме ди цин ска се стра.

„Ни сам зна ла шта ћу с њим. Па сам му из не ла ма ло во де. Ни је се чак ни по ди гао 
кад сам пре шла пре ко пра га. Спу сти ла сам во ду та мо, не то ли ко бли зу да упла ши мо 
јед но дру го, ви ди те, и он ме је све вре ме гле дао, али ни је се по ме рао. По што сам ушла 
у ку ћу, устао је и по ку шао да по пи је ма ло во де. А он да је опет за ја у као оно ’мјау-ау-ау’. 
Ми слим да је до шао да тра жи по моћ. Или, мо жда, са мо дру штво.“

По под не је од ми ца ло, Меј је би ла у ку хи њи, лав ис под смо кви ног др ве та.
Али до ле, у шта ли крај по то ка, на ла зи ла се кра ва Ру жа. На сву сре ћу, вра та су би ла 

за тво ре на, та ко да ни је мо гла да од лу та до ку ће и срет не се с ла вом, али око шест-се дам 
тре ба ло ју је по му сти и Меј се бри ну ла због то га. Та ко ђе се пи та ла ко ли ко ду го би бо-
ле сни пла нин ски лав мо гао да се мо та на о ко ло и др жи је за тво ре ну у ку ћи. Меј ни је 
во ле ла да бу де за тво ре на. 
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„Иза шла сам јед ном или два пут и ре кла му иш!“
Са очи ма ко је се ца кле усред го ми ле сит них бо ра, она од ма ху је та ну шним ру ка ма 

ка ла ву. „Иш! Иди ку ћи сад!“
Али ути хло, ди вље ство ре ње по сма тра је жу тим очи ма и не мр да.
„А он да, кад сам се чу ла те ле фо ном с го спо ђи цом Меј си, ре кла ми је да би мо гао 

да бу де бе сан и да тре ба да по зо вем ше ри фа. Тад сам се унер во зи ла. На по слет ку сам 
то ура ди ла и они су до шли, окру жна по ли ци ја, зна те. Два пу на ау то мо би ла.“

Глас јој је сув и тих.
„Прет по ста вљам да ни су зна ли шта дру го да ура де. Па су га устре ли ли.“
Гле да у да љи ну пре ко по ља ко је је Ста ри Џим, њен брат, не ка да дав но орао с ко њем 

Прин цем и на вод ња вао во дом из ре зер во а ра. Са да та мо ра сту ди вљи овас и ку пи не. 
За још три де сет го ди на то ће по ста ти ви но град не ког бо га та ша, из у зет од опо ре зи ва ња.

„Ис пру жен, био је ду га чак ви ше од два ме тра, пре не го што су га од не ли. И то ли ко 
мр шав! Сви су го во ри ли: ’Тет ка Меј, мо ра да си се упла ши ла! Мо ра да си се до бра но 
упла ши ла!’ Ме ђу тим, ни сам се пла ши ла. Ни сам же ле ла да га устре ле. Али ни сам зна ла 
ка ко да му по мог нем. А мо ра ла сам да стиг нем до Ру же.“

Пре не ла сам ову исти ни ту при чу ко ју нам је при ча ла Меј што сам вер ни је мо гла, а 
сад же лим да је из не сем као фик ци ју, али да јој је, при том, не пре от мем: ра ди је бих да 
јој је вра тим, ако ми то по ђе за ру ком. При ча чи ни ма ју шан део исто ри је До ли не и 
же ља ми је да од ње на чи ним део До ли не ко ја по чи ва из ван исто ри је. Сад по ље ко је 
је си ро мах орао, а бо га таш жњео ле жи на ру бу ма ле ва ро ши, у ко јој ку ће и ра ди о ни це 
од др ве та и ка ме на сто је из ме ђу ста ба ла ба де ма, хра ста и еу ка лип ту са, и Меј је сад 
ста ри ца чи је име озна ча ва крај ме се ца ма ја: Ки шо стај ка. Ста ри ца с ду гач ком, из бо ра-
ном гор њом усном, ко ја ле ти жи ви са ма у лет њи ков цу, на ли ва ди ки ло ме тар и не што уз 
па ди ну бр да, по врх ва ро ши це Син шан. По ве ла је са со бом кра ву Ру жу, а по што Ру жа 
има оби чај да од лу та, она је др жи на ду гом ко ноп цу до ле, крај ма лог по то ка, и по вре ме но 
је пре ме шта на све жу ис па шу. Лет њи ков цем се на зи ва ку ћа на де вет сту бо ва, јед но-
ста ван оквир од сту бо ва за би је них у тло – је дан од њих је си ро ва мла ди ца си вог бо ра 
– са зи до ви ма од сла ме и пру ћа, и тр шча ним по дом и кро вом. У су вом де лу го ди не не ма 
ки ше, та ко да кров слу жи са мо да пра ви хла до ви ну. Али ку ћа и ње но ма ле но пред ње 
дво ри ште у ком Ки шо стај ка др жи пећ на др ва, гли не ну пећ ни цу и на мо тај асу ре ле же 
у де бе лој сен ци смо кве ко ју је ту пре око сто ти ну го ди на за са ди ла ње на ба ка.

Ки шо стај ка не ма уну ке; ни кад ни је ра ђа ла и ње ни је дан или два бра ка бе ху крат-
ко ве ки и одав но су се окон ча ли. Има се стри ћа и он има две ћер ке, а она се осе ћа као 
да је тет ка свој де ци, чак и кад је се пла ше и кад су не при стој ни пре ма њој за то што је 
то ли ко по ру жне ла под ста ре да не и што око се бе ши ри уста јао ми рис, као ко ко ши њац. 
Сма тра да је при род но да де ца за зи ру од не ко га ко је де ли мич но мр тав и зна да ће, 
кад ма ло по ра сту и на вик ну се на њу, тра жи ти да им при ча при че. Ше зде сет го ди на је 
би ла члан Ле кар ске ло же и, ма да се ви ше не ба ви ле че њем, љу ди и да ље тра же да им 
по мог не око бо ле сне де це, и тој де ци ка сни је не до ста је не жан, од лу чан до дир ње них 
ру ку док их ку па ка ко би им сни зи ла тем пе ра ту ру, док их пре по ви ја или им из у зет но 
стр пљи во ве штич јом ле ском раш че шља ва уће ба ну ко су.
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И та ко се Ки шо стај ка про бу ди ла из ра но по по днев ног дре ме жа, усред днев не же ге, 
ис под кро ва од асу ре, чим је за чу ла бу ку: гла сан, гро зан ја ук ко ји је по чео ти хо, уз на-
зал ни мр мор, па се по ла ко ди зао у ре ско гр го ља ње, ко је је, опет, је ња ло у је ца во пре-
де ње... Уста ла је и по гле да ла на по ље из отво ре ног де ла ку ће од пру ћа и тр ске. Ис под 
ста бла смо кве ви де ла је пла нин ског ла ва. Гле да ла је у ње га из сво је ку ће; он је њу 
гле дао из сво је.

Дов де је при ча углав ном иста: ста ри ца, лав и кра ва, до ле, крај по то ка.
Би ло је вру ће. Зри кав ци су ре ско пе ва ли у жу тој тра ви на свим бре жуљ ци ма и у 

ка њо ни ма, кроз сву ши ка ру. Ки шо стај ка је на пу ни ла јед ну по су ду во дом из не гла зи-
ра ног кр ча га и по ла ко иза шла из ку ће. На по ла пу та из ме ђу ку ће и ла ва, спу сти ла је 
по су ду на зе мљу. Окре ну ла се и вра ти ла у ку ћу. 

По сле не ког вре ме на, лав је устао, при шао и оми ри сао во ду. Опет је ле гао, ти хо, 
брун да во јек нув ши, го то во као бо ле сно де те, па се за гле дао жу тим очи ма у Ки шо стај-
ку, са гле дав ши је дру га чи је не го би ло ко до тад. 

Се ла је на асу ру у хла до ви ни отво ре ног де ла ку ће и узе ла да кр пи оде ћу. Кад је 
по ди гла по глед ка ла ву, за пе ва ла је ис под гла са, ша па том; хте ла је да се при се ти „Пе сме 
пу ми ног пле са“, али при зва ла је са мо не ке ње не де ло ве, на пра вив ши од њих пе сму 
за ту при ли ку: 

Ти си ту, ла ве.
Ти си ту, ла ве...

Ка ко је по под не од ми ца ло, све ју је ви ше бри ну ло то ка ко ће се спу сти ти да по му зе 
Ру жу. Ако оста не не по му зе на, кра ва ће по че ти да ци ма ко ноп и ди же бу ку. То ће, ве-
ро ват но, уз не ми ри ти ла ва. Сад је ле жао то ли ко бли зу ку ће да га је мо гло уз не ми ри ти 
и кад би Меј иза шла, а ни је же ле ла да га пла ши, ни ти да се упла ши од ње га. Очи глед но 
је до шао с не ким раз ло гом и ду жност јој је би ла да га от кри је. Ве ро ват но је био бо ле-
стан; би ло је чуд но што се то ли ко при ма као чо ве ку, а љу ди ко ји се по на ша ју чуд но 
обич но су бо ле сни или тр пе не ка кву му ку. По не кад их, ме ђу тим, ду хо ви на во де да се 
по на ша ју чуд но. Лав је мо жда гла сник или мо жда има не што лич но да пре не се њој 
или ње ним су гра ђа ни ма. Обич но је у пти ца ма ви де ла гла сни ке; че тво ро но жни на род 
гле да сво ја по сла. Али лав, ста нов ник Сед ме ку ће, до ла зи ода кле и сно ви. Мо жда она 
ни је раз у ме ла. Мо жда би не ко дру ги раз у мео. Оти ћи ће до Ча сти ве и ис при ча ти све 
ње ној по ро ди ци, чи ји се лет њи ко вац на ла зи на про план ку Га хе ја, да ље низ по ток; или 
би мо гла да оде до Ба ка, на Го лом бре гу. Али та мо је жи ве ло пет-шест мла ди ћа и не ко 
од њих би мо гао да до ђе и устре ли ла ва, ка ко би се хва лио да је спа сао ма то ру Ки шо-
стај ку од ла вљих кан џи и зу ба.

Му у у уу!, ре кла је Ру жа пре кор но, до ле, крај по то ка.
Сун це се још др жа ло из над ју го за пад ног гре бе на, али гра не бо ро ва пре ла зи ле су пре-

ко ње га и за па ра је је ња ла, док су се сен ке ску пља ле у ни ским по љи ма жи та и ма ли на.
Му у у уу!, ре кла је Ру жа опет, гла сни је.
Лав је по ди гао че твр та сту, те шку гла ву бо је су вог ов са и пре шао по гле дом пре ко 

па шња ка. По том ма лак са лом по кре ту, Ки шо стај ка је зна ла да је ве о ма бо ле стан. До-
шао је да уги не у дру штву, и то је све.
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„Вра ти ћу се, ла ве“, за пе ва ла је Ки шо стај ка без ме ло ди је. „Бу ди ми ран. Бу ди тих. 
Вра ти ћу се бр зо ја.“ Кре ћу ћи се ме ко и ла ко, као да ко ра ча кроз со бу у ко јој ле жи бо-
ле сно де те, узе ла је ве дро и хо кли цу за му жу, па пре ба ци ла хо кли цу ока че ну о упре-
де ни ре мен пре ко ле ђа, ка ко би осло бо ди ла јед ну ру ку, и иза шла из ку ће. Лав ју је 
ис пр ва гле дао ве о ма на пет, жу те очи су се за жа ри ле за трен, али он да је опет спу стио 
гла ву уз онај ти хи, мр зо вољ ни ја ук. „Вра ти ћу се, ла ве“, ре кла је Ки шо стај ка. Спу сти ла 
се до оба ле по то ка и по му зла нер во зну и озло је ђе ну кра ву. Ру жа је на ми ри са ла ла ва 
и на не ко ли ко под јед на ко ја сних на чи на је од Ки шо стај ке тра жи ла да јој ка же шта на-
ме ра ва да учи ни по во дом то га. Ки шо стај ка је за не ма ри ла сва ње на пи та ња и пе ва ла 
јој пе сму за му жу: „Ој, ле па, ој, ле па, бу ди мир на, кра во мо ја...“ Јед ном је мо ра ла сна жно 
да је кле пи по сла би ни. „Пре ста ни ви ше, ма то ра бле со! До ла зи ова мо! Не ћу те од ве-
за ти и пу сти ти да упад неш у не во љу! Не ћу га пу сти ти да до ђе.“

Ни је јој ре кла ка ко на ме ра ва да га спре чи у то ме. 
По но во је при ве за ла Ру жу на ме сто с ко јег је мо гла да за га зи у по ток, ако же ли. Кад 

се по пе ла уз па ди ну с ве дром мле ка у ру ци, лав се ни је по ме рио. Сун це бе ше за шло и 
не бо из над гре бе на по при ми ло је бо ју чи стог зла та. Жу те очи су је по сма тра ле, све тло 
у њи ма бе ше зга сло. При шла је да си па мле ко у чи ни ју за ла ва. Он се тад на гло при ди же 
на пред ње ша пе. Ки шо стај ка се штрец ну и про ли ма ло мле ка. „Иш! Ста ни ту!“, про сик-
та ла је и од мах ну ла та ну шном ру ком ка ла ву. „Ле зи сад! Пла шим те се кад уста неш, зар 
не ви диш то, глу па не? Ле зи сад, ла ве. Та ко. Ту сам. Све је у ре ду. Знаш ти ка ко тре ба.“ 
При ча ју ћи ти хо ус пут, вра ти ла се сво јој ку ћи од тр ске и пру ћа. Се ла је та мо, као и пре, 
на отво ре ну ве ран ду, на слам на те асу ре.

Пла нин ски лав је ис пу стио брун дав звук, ко ји се окон чао ду гим уз да хом, па пу стио 
да му гла ва опет кло не на ша пе.

Ки шо стај ка је из не ла ма ло про је и па ра дај за из оста ве док је још би ло днев ног 
све тла и узе ла по ла ко и ста ло же но да је де. Ни је по ну ди ла хра ну ла ву. Ни је ни до та као 
мле ко и по ми сли ла је да у Ку ћи зе мље он ви ше ни шта не ће је сти. 

Док је мир но ве че га сну ло и зве зде у све ве ћем бро ју из би ја ле из над њих, по вре-
ме но би за пе ва ла не што ла ву. Пе ва ла је пет пе са ма Пу та на за пад ка сви та њу, ко је се 
пе ва ју љу ди ма на са мр ти. Ни је зна ла да ли је ис прав но и при клад но пе ва ти те пе сме 
уми ру ћем пла нин ском ла ву, али ње го ве пе сме ни је зна ла.

Два пут је и он за пе вао: јед ном је ис пу стио дрх тав ја ук, на лик на кућ ну мач ку ко ја 
иза зи ва дру гу на дво бој, а дру ги пут је ду го, ме ко прео.

Пре не го што је Шкор пи ја це ла из би ла из над пла ни не Син шан, Ки шо стај ка се умо-
та ла у те жак шал, за слу чај да се спу сти ма гла, и чвр сто за спа ла на тре му ку ће. 

Про бу ди ла се по си вом све тлу, пре не го што је сва ну ло. Лав је био тек не по крет на 
сен ка, мал чи це уда ље ни ја од ста бла смо кве не го прет ход не но ћи. Док се раз да њи ва-
ло, ви де ла је да се са свим ис пру жио. Зна ла је да је за вр шио с уми ра њем и ша па том је 
за ње га за пе ва ла пе ту пе сму, по след њу пе сму:

Вра та Че ти ри ку ће
отво ре на су.
Је су, је су, отво ре на су.
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Око сви та ња, оти шла је да по му зе Ру жу и да се оку па у по то ку. Кад се вра ти ла до 
ку ће, при шла је бли же ла ву, ма да не то ли ко бли зу да се са свим над ви је над ње га, и 
ду го оста ла да га по сма тра опру же ног и оба сја ног ду гач ким, зла та стим, не жним зра-
ци ма сун ца. „Мр шав ко ли ко и ја“, ре кла је Ча сти вој, кад је ка сни је тог ју тра оти шла до 
Га хе је да им све ис при ча и за тра жи по моћ да пре не су те ло ла ва та мо где стр ви на ри 
и ко јо ти мо гу да га очи сте.

То је и да ље тво ја при ча, тет ка Меј; то је био твој лав. До шао је к те би. До нео ти је 
сво ју смрт на дар; али му шкар ци с пу шка ма не при ма ју да ро ве, они ми сле да је смрт 
већ у њи хо вим ру ка ма. Сто га су ти од у зе ли част ко ју ти је ука зао и ти си осе ти ла тај 
гу би так. Же ле ла сам да ти је вра тим. Али ви ше ти ни је по треб на. По шла си за ла вом 
та мо ку да је он оти шао, пре мно го го ди на.

(С ен гле ског пре вео Дар ко Ту ше вља ко вић)


