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ПО СМА ТРАЧ РИН ГИ ШПИ ЛА
То ни је чо век не го хр па ру бља на сто ли ци, ску пље ног пред ки шу. Но га ви це отег-

ну те до по да, ру ка ви па ли по на сло ну. Сли ва се под гре ја на во шта на фи гу ра. Мој кра-
ље вић ми се то пи пред очи ма.

Се ди мо у тр пе за ри ји: отац, мај ка и он су за сто лом, ја на фо те љи – те ма њи хо вог 
раз го во ра. И ина че сит на мај ка још ви ше се ску пи ла, об гр ли ла је ру ка ма емај ли ра ни 
по слу жав ник. Ма ло пре је на ње му до не ла шо љи це с ка фом и од та да је по стао њен 
пан цир. Отац, ина че кру пан, ску пио се као у те сном са коу. Сле гао би ра ме ни ма, али 
са ко му не до пу шта. 

Се де као мо је бар би ке јед ном дав но, пре сто го ди на. Од и гра ва се пан то ми ма три 
ци га ре те. Пре ћу та не ре чи ве ју у пе пе ља ру. 

Тре ба ло би овог тре на уста ти и иза ћи. Оста ви ти бар би ке за сто лом, оку па не, оче-
шља не, ле по об у че не, са на цр та ним осме си ма и очи ма ко је не треп ћу.

Па, до бро, ако сте та ко ре ши ли, нај зад про го ва ра те сни са ко. Је смо, про це ђу је хр па 
су вог ве ша. А оно мад кад смо ре ша ва ли пи та ње на шег за јед нич ког све та, био је то 
го ли кра ље вић, тек иза шао ис под ту ша. Ко жа му је би ла са зве жђе ка пи. Гле сад, куд 
не ста де? 

Ди же се и спу шта пан цир мо је мај ке. 
Бра ним се од па те ти ке као од до сад ног ште не та. 

* * *

При из ла ску из ку ће мај ка ми пру жа по слу жав ник. Увек си при ча ла да во лиш ту 
та блу, узми је, ка же, и та ко ме сме шта у про шло вре ме, где ћу и оста ти.

На сте пе ни шту ослу шку јем окре та ње кљу ча у бра ви, иза нас. Гр лим по слу жав ник. 
Да ли је то са да мој штит или по кло пац? Да ли има ви ше ме не та мо где идем или та мо 
ода кле идем?

На по љу ве ли ки мрак окру жу је улич не све тиљ ке. Сва ка све тиљ ка је ма ли при ват ни 
ме сец дво ри шта над ко јим леб ди. Ис под нај бли жег, хр па оде ће се стре са, из ње се 
ус пра вља кра ље вић. Еј, шта је то, из го ва ра и при том от пу шта чи тав чо пор ште на ца 
на ме не. Пла чем. 

Еј, ка же кра ље вић оп то чен са зве жђем мо јих су за, па ја те узи мам да би ти жи вот 
био леп ши. Ај, на о па ко, чу јем то као − узи мам ти жи вот. 

Хај де, во дим те у лу на-парк, од лу чу је кра ље вић. 
То се он спре ма да ми ис при ча бај ку, по сле ко је ћу за спа ти сто лет ним сном. 

ГЛАСОВИ

Та тја на Јан ко вић
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* * *

Сто ји мо у лу на-пар ку, по сма тра мо кру же ња. Свет се окре ће око нас, или бар ње-
го ви де ло ви. Ли ме ни бу ри ћи − жу ти, зе ле ни и пла ви бес крил ни ави о ни − вр те се као 
над ко лев ком. У њи ма су све са ми Пал чи ћи. 

По ку ша вам да за ми слим на ше де те у јед ном од ави он чи ћа, или на рин ги шпи лу. 
Од у ста јем. 

Рин ги шпил се отва ра. Деч ји ври сак ра сте, из ра ња из тла, по ди же се увис као здра-
ви ца. 

Хо ћеш на рин ги шпил, пи та кра ље вић. Од ма ху јем гла вом. Ви ше не мам пра во на 
рин ги шпил, та ко са да ви дим сво је ме сто у све ту. По сма трач рин ги шпи ла. Кад се ки-
шо бран до кра ја отво ри, од мах ста не да се ску пља. 

Ма ло да ље, џи нов ска ба ле ри на окре ће се у тран су. Ома мљу је нас као ва за на грн-
чар ском ко лу. За жа ре не лам пи це на за ви тла ној сук њи за ми чу у мрак и по но во из ви ру. 
Стра шна је. Див на је. 

Свет се окре ће до вољ но спо ро да мо гу да га раз гле дам. Ту бих да оста нем. По сма-
трач све та.

* * *

Кре ће мо ку ћи, ко ју би са да тре ба ло зва ти на ша ку ћа. 
Ис пред нас иде же на са гне здом на по тиљ ку. Сти дим се уме сто ње. Не мо гу да одво-

јим по глед од бе лог уви ра ње не ко се. На ње ној гла ви цве та го лет. То је на пу ште но 
гне здо. Ни је ни на лик ми лом цве ту на деч јој гла ви у ко ји ба бе љу бе уну ке су вим усти ма 
пу ним на де. 

Без над но ме сто иде ис пред нас као пред ска за ње. И ми га сле ди мо.
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МР ТАВ ДРА ГИ

Во лим што сам мр тав, ка же.
По сма траш ње го во те ло на кре ве ту, ду гач ко као мр твач ки ков чег. Ка да би уста ло, 

по ста ло би уз вич ник ко ји лу та кроз твој жи вот и за ста је на нео че ки ва ним ме сти ма. 
Али оно не уста је. Оно је ре љеф ко ји се ме шко љи. Пред очи ма ти се сме њу ју бре жуљ ци 
ра ме них ча ши ца и ува ле кључ них ко сти ју, ру ке укр ште не на гру ди ма, у по ло жа ју та ко 
бли зу по смрт ном... Област око ње го вих очи ју за хва та сен ка − не ви диш да ли су отво-
ре не. Ако би му са да при шла, на гла се над њим и по љу би ла га, да ли би се од то га 
про бу дио? Или би за спао још мр тви јим сном?

За не ки ми нут укљу чи ће се аларм ко ји га бу ди. Ус та ће и про тег ну ти се, при не ћеш 
му ко шу љу. Ње го ве ру ке ће кли зну ти у ру ка ве, гру ди ће не ста ти ис под бе лог по кро ва. 
Ли це про бу ђе ног дра гог би ће за тво ре но као вра та на ку ћи. Он уско ро од ла зи − на 
по сао ко ји је сми слио се би пет сто ки ло ме та ра да ле ко од те бе. 

* * *

Од ла зи по не дељ ком, у сви та ње, вра ћа се пет ком, у су мрак. Би ће од су тан рав но 
пет да на. Тач но то ли ко ти је по треб но да на пра виш Ше ћер ка.

Ше ћер ко је тво ја оми ље на бај ка − при ча о прин це зи ко ја се би пра ви дра гог од ше-
ће ра. До да је му ба де ме и мр ви це, су ве смо кве и ур ме. Или их ти до да јеш? За тим се прин-
це за да ни ма мо ли да њен дра ги ожи ви. И нај зад, он про го ва ра, али авај! Ше ћер ко је 
на пра вљен да бу де нај леп ши на све ту, а та ко ле пог и та ко жи вог по же ле ла га је и дале-
ка кра љи ца, и по сла ла злат ну га ли ју са злат ним ве сли ма да га угра би. Не срећ на прин-
це за да је да јој се на пра ве три па ра гво зде них ци пе ла и кре ће пре ко се дам го ра, да 
про на ђе Ше ћер ка. Ме се че ва мај ка, и Сун че ва мај ка, и мај ка свих зве зда по ма жу јој − 
да ру ју је чу де сним ба де мом и ора хом и ле шни ком, и по ка зу ју јој пут. Сле ди део бај ке 
ко ји не во лиш. Као де вој чи ца углав ном си се тру ди ла да за спиш пре не го што при ча 
стиг не до тле: прин це за ће за тра жи ти да је сме сте код гу са ка. Из скр ца ног ба де ма из-
ва ди ће злат ну пре сли цу и вре те но. Гра бе жљи ва кра љи ца ће од мах по же ле ти злат ну 
пре сли цу и вре те но, прин це за ће их да ти у за ме ну за јед ну ноћ са Ше ћер ком, али 
Ше ћер ко ће до би ти на пи так од ко јег ће се успа ва ти... 

Дра ги, про бу ди се, ре ћи ће прин це за.
То сам ја, она што је усит ни ла ба де ме и смо кве и ур ме и мр ви це, да бих те на пра ви ла.
По де ра ла сам три па ра гво зде них ци пе ла да бих те про на шла.
Дра ги, ка ко ме не чу јеш?
Ти имаш же љу да уву чеш обе ру ке у ту бај ку, ухва тиш Ше ћер ка за ра ме на и до бро 

га про др маш. Знаш да ће из тре ћег по ку ша ја Ше ћер ко ва тво ри тељ ка ус пе ти. Али не 
би смео да по сто ји на пи так ко ји мо же да га са вла да. Мо рао би и мр тав да се про бу ди. 

И ево те сад, го ди на ма ка сни је, у бај ци у ко јој је све ис пре ту ра но. Не же лиш да са-
знаш да то што жи виш ни је при ча о Ше ћер ку, не го о Пи но ки ју.
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* * *

Он од ла зи, да кле, по не дељ ком, у сви та ње. 
За тва раш вра та, за кљу ча ваш за њим ти хо, да не чу је окре тај кљу ча у бра ви. Ле жеш 

у кре вет, ши ром отво ре них очи ју. Пре би раш по ње го вом од су ству. 
Ко је то оти шао?
Ко? 
Оти шао је Пи но кио.
Већ су тра дан, пра зни ну на ста њу је че жња. Ву чеш по ку ћи но ге у гво зде ним ци пе-

ла ма, при ку пљаш ба де ме и мр ви це, гње чиш сме су. Од то пло те тво јих ру ку она по ста је 
ме ка и све се лак ше об ли ку је. Пра виш се би Ше ћер ка, не од оно га што он је сте, не го од 
оно га што би мо гао да бу де. Пра виш га од оно га што ни ка да не ће би ти, за то је та ко леп. 

Об ли ку јеш га и мо лиш се бо гу љу ба ви да га ожи ви. Мо раш да га при зо веш за тр па-
ног ис под то ли ких на сла га. Ша пу ћеш сме си љу ба ви: до ђи, же лим да бу дем др во ко је 
ра сте из те бе...

И нај зад до ла зи, у пе так, у су мрак. Али ни кад онај он ко га си че ка ла. 

* * *

Јед ног да на опра ћеш га у ка ди, као пла стич ну ба штен ску сто ли цу. 
Гру ди, на ко је си се јед ном дав но на сла ња ла с по ве ре њем, ру ке ко је су те пре ла ма ле 

и пре са ви ја ле, но ге са ко ји ма си се пре пли та ла − пре ко све га ћеш пре ћи на ква ше ном 
кр пом, под јед на ко те мељ но и рав но ду шно. Оби ла зи ћеш око ње га ту шем. Би ће обри-
сан пе шки ром, на ма зан кре мом и од ло жен та мо где нај ма ње сме та − ме ђу ства ри ко је 
чу ваш из сен ти мен тал них раз ло га. 

Во лим што сам мр тав, ре ћи ће он.
Би ће по ло жен у ков чег.
Див ни др ве ни лу так, тво ја дра го це на успо ме на, оми ље ни ин вен тар твог жи во та. 


