ЧУДЕСНА БАШТА
ДЕТИЊСТВА
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Мирослав Антић

Загонетка

Погоди како се расте.
Погоди како се лако
стигне до крова,
до ласте,
облака пуног кише,
до неке звезде далеке
и више
и још више
у чудне висине плаве.
Погоди да ли кроз крагну,
кроз ногавице,
рукаве,
док нека снага у теби
и нека лепота у теби
право до сунца води?
Зажмири – па погоди
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А можда и није важно
да се унапред сетиш.
Можда се најлепше расте
кад ништа не приметиш.
Можда се најлепше бива
већи
још већи,
највећи
– ћутећи,
сасвим ћутећи,
кроз неки тихи немир
што се у теби створи,
па гори,
бескрајно гори
и никад да изгори.
И нико не зна шта је.
А она траје и траје.

Едмондо де Амичис

Школа
28. октобар 1881, Торино
Драги Енрико,
Да, драги Енрико, као што каже твоја мајка, учење ти тешко пада.
Још не видим да идеш у школу насмејана лица, као што бих желео. Још
увек не волиш да учиш. Али слушај: размисли мало како би био бедан
и достојан презира твој дан кад не би ишао у школу! Ни недеља дана не
би прошла, а ти би већ, склопљених руку, молио да се вратиш у школу,
досада и стид не би ти дали мира, постале би ти одвратне твоје играчке
и такав начин живота.
Сви данас уче, мој Енрико, сви. Помисли на раднике који иду увече у
школу пошто су цео дан радили, на жене и девојке које иду у школу недељом, пошто су целе седмице радиле, на војнике који се прихватају књига и
свезака кад се уморни врате са вежбе, помисли на неме и слепе дечаке који
ипак уче да читају и пишу. Помисли ујутру, када излазиш, да тог истог
часа, у том истом граду, тридесет хиљада дечака одлазе као и ти да се три
часа затворе у једну собу да уче. Помисли на безброј дечака свих земаља
који отприлике у исто време иду у школу, замисли их како иду: мирним
сеоским путевима, улицама бучних градова, дуж обала мора и језера, негде по врелом сунцу, негде по магли, у чамцима где је земља испресецана
каналима, како јашу преко пространих равница, како се возе саоницама
по снегу, како иду преко брда и долина, кроз шуме и преко потока, усамљеним планинским стазама сами, по двоје, у групама, у дугим редовима, сви с књигама под пазухом, одевени на хиљаде начина, како говоре
на хиљаде језика, од најудаљенијих школа у Русији, забачених у леду, до
најудаљенијих школа у Арабији, под сенкама палми, милиони и милиони,
сви иду да би на стотине разних начина научили исте ствари, замисли тај
огроман дечји мравињак стотина народа, то огромно кретање у коме и ти
учествујеш, и помисли: ако би престало то кретање, човечанство би поново пало у варварство, то кретање је напредак, нада и слава света.
Дакле храбро, мали војниче огромне војске! Твоје књиге су твоје
оружје, твој разред је твој одред, читава земља је бојно поље, а победа је
просвећеност човечанства. Не буди кукавица, мој Енрико!
Твој отац Алберто
(са италијанског превео Матија Радичевић)
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Бранко Ћопић:

Башта сљезове боје
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Мушкарци обично слабо разликују боје, али један такав незнајша у
бојама какав је био мој дјед, е, таквог је било тешко наћи. Његов спектар сводио се на свега четири основне боје, у најмању руку (ако је чича
добре воље!), на неки врло неодређен опис: „Жуто је, а као и није жуто,
него нешто онако – и јест и није.”
Како је на овоме нашем шареном свијету већина створења и предмета обојена „и јест и није” бојом, то је с мојим дједом око тога увијек
долазило до неспоразума и неприлика.
У једно од најпријатнијих
доба године, скоро преко ноћи,
расцвјетао би се у баштици
крај наше куће црни сљез и
љупко просинуо иза копљасте
поцрњеле ограде. Он је у мирна сунчана јутра зрачио тако
повјерљиво и умиљато да то
није могло измаћи чак ни дједову оку и он би удобровољено
гунђао мајући се по дворишту.
– Пазидер га, сва се башта модри као чивит.
Оно, истина, на сљезову цвијету једва да је негдје и било трагова модре боје, али ако је дјед казао да је модра, онда има да буде модра и квит.
Исто се тако могло десити да неке године дјед рекне за ту исту башту да
се црвени, и онда за ту годину тако и важи: сљез мора остати црвен.
Дједов рођак Сава Дамјановић, негдашњи крадљивац ситне стоке,
а под старост испичутура и причалица, и ненамјерно је знао да наједи
мог доброг дједа. Док дјед прича, он ти га истом зачуђено прекине:
– Откуд лисица црвена кад је жута!
– Хм, жута? – бечи се дјед. – Жут је твој нос.
Сава забринуто пипне свој ружичаст бабураст нос и вречи:
– Црвена! Та све нације одавде до Бихаћа знају да је жута, а ти...
Савин свијет простире се до Бихаћа, јер је чича неколико пута тамо
лежао у апсу, али чак ни ти простори не могу да разувјере мог дједа.
– Хм, Бихаћа! И други су људи лежали у бихаћкој „Кули” па не веле
да је лисица жута. Боље ти је пиј ту моју ракију и ћути, не квари ми
унучади.

А унучад, нас троје, набили се у ћошак близу стараца и чекамо кад ће
Сава започети са својим лоповским доживљајима. Препирка о бојама
баш нас нимало не интересује, лисица је лисица, ма какве фарбе била.
Због дједове тврдоглавости у погледу боја и ја сам, већ на првом кораку од куће, упао у неприлику.
Било је то у првом разреду основне школе.
Негдје средином године учитељица нам је причала о вуку, те живи
овако, те храни се онако, док ће ти одједном упитати:
– Дјецо, ко зна какве је боје вук?
Ја први дигох руку.
– Ево га, Бранко ће нам казати.
– Вук је зелен! – окидох ја поносито.
Учитељица се трже и зачуђено подиже обрве.
– Бог с тобом, дијете, гдје си то чуо?
– Каже мој дјед – одвалих ја самоувјерено.
– Није тачно, вук није зелен.
– Јесте, зелен је! – неочекивано се узјогуних ја као прави унук честитога дједа Раде.
Учитељица ми приђе сасвим близу, љутито узрики у моје лице и повуче ме за уво.
– Кажи ти своме мудром дједу да то није истина. Вук је сив. Сив,
запамти.
Скоро плачући отклипсао сам тога дана кући и шмрцајући испричао дједу шта се догодило.
Ни слутио нисам каква ће се бура око тога подићи.
Шта! Пред читавим разредом његовог унука, миљенца, теглити за
уши, а уважену старину поспрдно назвати мудрим, боље речено будалом! Дотле ли смо дошли? И још рећи да вук није зелен већ некакав...
хм! Е, то не може тек тако проћи.
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Сјутрадан, пушући попут гуска, дјед је доперјао са
мном у школско двориште и пред свом дечурлијом разгаламио се на учитељицу:
– А је ли ти, шишкавицо, оваква и онаква, ти ми боље од мене знаш какав је вук,
а?! Није зелен? Пази ти ње! Ја се с вуцима родио и одрастао, читавог вијека
с њима муку мучим, а она ти ту... По
туру би тебе требало овим штапом, па
да се једном научиш памети.
Извика се дјед, расплака се учитељица, а и ми ђаци од свега тога
ухватисмо неку вајду: тога дана није
било наставе.
Већ сљедећег јутра дједа отјераше жандарми. Одсједи старина седам
дана у среској „бувари”, а кад се врати, ублиједио и мучаљив, он ми навече попријети прстом.
– А ти, језичко, нек те ја још једном чујем да блејиш какав је ко, па ћу
ти ја показати. Вук је зелен, хех! Шта те се тиче какав је вук.
– Па кад ме је она питала.
– Питала те, хм! Имао си да ћутиш па квит.
Сљедећег прољећа, бујног и кишовитог, сљез у нашој башти расцвијета се као никада дотад, али старина као да га ни запазио није.
Нису ту помагала ни сва тртљања неуморнога рођака Саве, дјед је био
слијеп и за боје и за све цвијеће овога свијета. Туга да те ухвати.
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Минуло је од тих невеселих дана већ скоро пола вијека, дједа одавно нема на овоме свијету, а ја још ни данас посигурно не знам какве је
боје сљез. Знам само да у прољеће иза наше потамњеле баштенске ограде просипе нешто љупко, прозрачно и свијетло па ти се просто плаче,
иако не знаш ни шта те боли ни шта си изгубио.

чивит – модра, плава боја, модрило, индиго
апс – затвор, казна лишења слободе
отклипсати – отићи клипшући, једва се одвући
шишкавица – дебела, омалена, здепаста женска особа
жандарм – полицајац, милиционар
бувара – затвор, хапс, апс

Бранко Ћопић се у овој приповеци сећа свог детињства, где је
средишње место заузимао његов деда Раде. Он је истински био везан
за њега, често га спомиње у својим књижевним делима. Зато Ћопићеве
приповетке за децу често имају аутобиографски карактер.
Главни лик ове приповетке јесте Ћопићев деда Раде. Он је у свим
Ћопићевим приповеткама о детињству био његов заштитник који га је
умиривао и водио бригу о њему после очеве смрти.
У овом делу је са хумором приказан дедов лик. Покушај да опишеш
деда Радета. Шта га чини смешним?
У приповеци се појављују и други ликови. Ко су они?
Дечак у причи поносито брани дедин став, тј. што је од њега научио.
Шта мислиш зашто?
Да ли се у делу појављује само хумор или има и тужних елемената?
Својеглави деда Раде због свог оштрог испада на учитељицу
завршава у затвору на неколико дана. Зашто након хапшења дечаков
деда више не примећује боје?
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Гроздана Олујић

Маслачак
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У подножју планине, некад давно, расла је чета сунцокрета. Какви су то лепотани били! Сви високи, сви стасити, сви усправни!
Сунце у небу блистало је од поноса због
своје златне војске.
Од истока ка западу, свакодневно путовало је сунце. Од истока ка западу, кретале
су се и златне главе његових војника прве
године, треће, сто треће. Већ су и најстарији
сунцокрети у ливади заборавили када се
њихов далеки предак заклео на верност небеском цару. А чему и да памте? Зар сунцокрети не постоје зато што постоји сунце?
– Без сунца не би било ни сунцокрета! – рече главати поглавица
златног племена, док су се сунцокрети, као један, окретали ка истоку:
сунце се баш рађало излазећи из реке.
– Без сунца не би било ни плавоцвета, ни иванчица, ни белих рада,
ни булки! – певала су углас шарена ливадска деца, одбијајући да слушају гунђање сусетке репе, која је с гнушањем посматрала бескорисне
ливадске лепотане, понављајући:
– Којешта, драге моје! Којешта! Сунце је значајно само онима без
корена! Ми, који имамо корен, можемо и без њега! – гневна и сама себи
довољна репа се још дубље зари у земљу, глува за песму ливаде, слепа за
сунчев сјај, не желећи чак да чује ни повлађивање ливадског пужа који
је пред златном најездом сунца хитро бежао у кућицу.
– Сунце је један окрутни убица! – пуж је дубоко жалио траве и
цвеће, лептире и сунцокрете. Нису имали где да побегну, где да се склоне. Али сунцокрети нису ни желели да се склањају. Под врелим оком
свога цара расли су и јачали, верно следећи сунчев ход сви, сем једног
недавно рођеног малишана.
Био је то мали, тако мали сунцокрет да у почетку нико и не обрати
пажњу на њега.
– Нека га, приучиће се! – рече један од суседа, а сунцокретова мама
од стида саже главу. Другачији, некако чудан био је најмлађи син. Увек
замишљен, увек загледан у даљину избегавао је игре браће и сестара,
одбијао да следи сунчев ход.

– Зашто би баш сви морали да раде исто? – говорио је, и уместо да
следи сунце, пратио је лет вилин коњица и пролажење ветра кроз траву.
Три брда у даљини, као три прозрачна мехура сапунице, привлачила
су га више од свега. Био је спреман да слуша чак и песму потока који је
себе називао реком. Игра цвећа у ливади и неуморно тумарање мрава
занимали су га више од кретања сунца у небу. У реду! Велико је и моћно
сунце! Али зашто због њега постати слеп за све остало? Зашто до смрти
стајати на једном месту веран заклетви некаквог далеког претка? Низ
кичму малог сунцокрета прође језа: није нека нарочита срећа родити се
као сунцокрет!
– Као патуљак-сунцокрет! – исправи га један од браће, а мама се
трже. Не памти се да је икада неки сунцокрет одбио да следи сунце!
Нити да се родио тако мален и својевољан! А да невоља буде већа – једва да је и растао од силног размишљања и радозналости. Остали синови и кћери већ су јој допирали до појаса, а малишан тек се од земље
одигао. Али зато је био леп и златан, златастији и нежнији од осталих. У
поноћ и у подне њихао се, певушећи на ветру који му је доносио приче
са све четири стране света. Колико је само чуда на земљи! Малиша се у
ухо претварао чим би ветар шушнуо у пољу сунцокрета и, сав узбуђен,
слушао о таласима Јужног мора, о птицама и рибама златних крила, о
прозрачним леденим бреговима у чијим недрима, као у дворцима од
кристала, спавају бели медведи, и виле сребрних коса, чекајући поларну
светлост да их пробуди. Та светлост подсећа на блесак туге, на тихи и
тужни сјај месеца. Више од свега мали сунцокрет волео је ноћ! Гласови
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ливаде утишавали су се у ноћи и шапутање трава било је једва чујно. Од
жбуна до жбуна проносио је свитац своју сребрну светлост на махове
палећи и гасећи светиљку која је чак и ветар успевала да зачара. Тихо,
сасвим тихо пролазио је кроз уснуле редове сунцокрета. Мали сунцокрет је бдио, узалуд покушавајући да пробуди браћу. Звездане стазе неба
нису их занимале. Нису могли ни да замисле јабуку месеца окачену о
највиши јаблан.
– Којешта причаш! – говорили су и сагињали главе чим би сунце
ускочило у реку. – Цар сунце моћнији је и лепши од свих! Зна се то од
памтивека!
Дубоко у себи мали сунцокрет је знао да су браћа у праву. Али звуци
и боје ноћи терале су му сан с очију и, док су браћа спавала, он је подизао своје златасто лице увис дивећи се спором и свечаном месечевом
ходу кроз сребрне поноре неба. Шта све не би дао да може да се откине
и лаган, као облак, полети ка бисерној месечевој светлости од које му
застаје дах! Шта све не би видео, шта доживео тамо горе!
Постоје у ливади и ситни жути цветови чије главице постају сребрне
и лагане кад остаре, откидају се и лете к небу. Али који је још сунцокрет
полетео у висине? Који је то желео? „Са мном нешто није у реду!” – помисли мали сунцокрет и пропе се на прсте у жељи да порасте и стигне
браћу која су мајци већ била до уха. Али ма колико да се пропињао – није
растао. А није се, уколико га мајка не би натерала, ни окретао за сунцем.
Остали сунцокрети су већ отворено показивали своје негодовање.
Ко је још видео сунцокрет тако патуљаст и неозбиљан? Шта има он са
месецом? Шта га се тичу звезде на небу? Нека пожури и порасте као и
остали! Ускоро почињу летње жеге. Не порасте ли на време, остаће заувек мален. Незадовољно су тресли главама сунцокрети, а сунце жарило на свом безбрижном путу од истока ка западу. Је ли чудо што малишан постаде још потиштенији? Шта хоће браћа од њега? Као да он не би
желео да порасте! Бунио се малишан с времена на време, али дубоко у
себи знао је да то није сасвим тачно: није он као сви остали! Сунцокрет
који уместо сунца прати месец, има ли ишта црње и горе?
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Реши се мали сунцокрет да нађе лека својој муци. Обрати се травама за савет. Траве су стари пријатељи. Али траве нису знале тајну
окретања за сунцем: нису му могле помоћи! Тада малишан упита поток
шта да ради. Али хитри брбљивац и не покуша да му одговори. Журио
је ка мору. Море све зна: највеће је на свету, али га ветар ипак покреће.
Упита мали сунцокрет ветар шта да чини.
– Ти који свуда завирујеш морао би знати како да порастем! – шапну
малишан покорно сагибајући главу, а ветар се насмеја:
– Па, порастао си! – рече. – Ниједан маслачак није већи од тебе!
– Маслачак? – не верујући узвикну мама сунцокрет.
– Маслачак? – поновила су браћа њен узвик.
– Маслачак? – узвикнуо је и бркати поглавица златне сунчеве војске.
Одједном је све постало јасно: и патуљасти раст малишана и његово одбијање да следи сунчев ход. Али откуда маслачак у пољу сунцокрета?
– Маслачак? – шапутао је мали сунцокрет, осећајући како му се од
те речи врти у глави. Сада је бар знао своје право име? Али бити маслачак сам самцијат на свету, је ли то нека срећа? Малишана је све јаче
обухватала туга. Осети како од ње бива све прозирнији, све тањи, као
ветар лак и хитар.
А онда на главу маслачка, као слатка киша, паде ноћ. Како је продорно мирисала ливада у ноћи! Снено трептале звезде! Као џиновски
свитац црним понорима неба лутао је месец! Сам у небу, он се осмехну
маслачку самоме у пољу. Позва га да дође к њему: биће им лепше, биће
им веселије удвоје! Месец се спуштао све ниже да би маслачак лакше
стигао к њему. Нека се не плаши. Нека крене!
Зар је друго малишан и желео?
Лагано, готово нечујно откиде се маслачак од земље, прислони за
тренутак своју сребрну главицу уз образ маме сунцокрета, а затим као
крилат полете увис! Виде ли га ко?
Чу ли ? Јежио се малишан при помисли да
би га могли зауставити, али сунцокрети су
спавали, сви до једнога!
А траве?
Спавале су и траве. Једино је у ноћи
поток био будан, али заузет сопственим
брбљањем није имао времена да види како
маслачак сребрн и прозрачан све брже лети ка
месецу и звездама и сам налик на светлуцаву,
младу звезду, најнежнију од свих.
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Стеван Сремац

Чича Јордан
Чича Јордан је однекле с југа.
Као сваки из оних крајева, био је и чича Јордан врло умешан и знао
свакога врага. Био је говедар и пудар, фурунџија и млекаџија и баштованџија и ашчија, али је ова два поседња занимања ипак највише ценио и једнако је једно другим замењивао, и умро је а никако није могао
стално да се реши за једно или друго занимање. Зато је и био познат
под оба имена. Јордан баштованџија и Јордан ашчија била су два имена
за једну те исту особу, деца су га знала под именом чича Јордан баштованџија...
Лети би се чича Јордан најмио да чува
крајње баште газдама чије су куће биле
у чаршији. Ту је чича Јордан пударисао и
баштованисао. А и јесте био славан баштован у пролеће, и још славнији пудар у лето и
јесен. Кад стигне јесен, она штедра и благословена и обилна јесен са даровима својим,
са јабукама и крушкама, бресквама и шљивама, грожђем и дуњама – како дражесно
изгледају онда баште онима што вире споља
кроз плот! Рај, прави рај са читавим редовима забрањена разноврсна плода. Плаве се
шљиве на гранама, савијеним под тешким
бременом, румене се и жуте крушке, сјаје се
јабуке, и плави се пепељасто грожђе испод
већ пожутелог листа, а поворка дечурлије
блене с оне друге стране плота са сокака, а
вода им пљушти на уста.
То је знао и чича Јордан... и тада је Аргусовим очима мотрио на поверено му имање. Али шта су могле његове Аргусове очи кад је чича
Јордан био, што право рек’о народ, адамско колено.
– А бре, децо, бре, чворци ниједни! – раздера се тако једнога дана и
полете с ужасном једном мотком на мале лопове који су се црнили кроз
шљивово грање.
– Леле! Јао! Јао! – заграјаше са шљиве дечурлија која су се у ово доба
најмање надала чича Јордану, највећма се дерао мали Гиле, коме је ово
први пут у животу било...
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– Молим те, чича, само ме сад пусти! Нећу, бога ми! – молио му се Гиле.
– До данас је било, ама од данас нема
веће. Несу ово дуње! – вели чича Јордан, па обилази издалека око дрвета на
коме се ушепртљао мали крадљивац новајлија. – Несу ове дуње, знам ти муку.
Хехе! А да су дуње или крушке, ласно би
ви било, ја би бего од вас, а ви од мене јок.
И доиста, да су то биле крушке или
дуње, кривац би лако, он би се одбранио, као многи други, отворив јаку
паљбу одозго на непријатеља којим је
доминирао – али како су то меке шљиве
биле, положај му је био врло критичан.
– А шта ћеш сад, несретниче? – пита
га чича Јордан, видећи га где баш нема
куд. – Хехе, дете, што сад мислиш?
– Оћу да скочим главачке на земљу,
да се не дигнем жив, теби за инат – рече одлучно мали злочинац кроз
плач, и стаде на једну тању грану која се сави и тек што не пуче под теретом злочинца.
– Ух, ух – викну преплашено чича Јордан и покри шаком очи, само
да не гледа страхоту. – Лудо младо, што ће да погине за ништо. Па стани
на ону другу, почврста је – оће те издржи убаво.
– Нећу – дере се дете – оћу да погинем за две паре туђих шљива, а
теби грех на душу! За туђе шљиве... нису ни твоје.
– Ух, ух, леле! Несретна деца што праве! За пару он главу, а ја си
душу да изгубим! – јада се чича Јордан, и подупире мотком грану. – Силази доле, врат да скршиш, а џаба ти шљиве!
– Јест па да ме после бијеш! Нећу – плаче дете – оћу да скочим на оно
шиљасто дрво, на прошће... Па да ти направим посла!
– Ех, несретно дете, несретна памет... Да направи посла и мени и
старејима! – хуче чича Јордан. – А чији си ти бре? Татко кој ти беше?
– Ја немам оца!...
– Ех, црно удовичко дете... без татка... Зато си тако!
– Лаже те, чича Јордане, има оца! – деру се они иза плота.
– Чији си бре, казуј се! – прети му чича Јордан – нећу да те пустим
докле не кажеш.
-Мила рабаџије сам! – одговара му крадљивац – пусти ме, молим те.
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– Мила рабаџије? Бре, зар већ тол’ког сина има Миле?
– Лаже те, није чичо! Миле рабаџија и нема сина, него девојке две!
– деру се они иза плота.
– Лаже, лаже! – проказује га један – он је господина Милисава, Милисава Јовановића, казначеја.
– Господина Милисава! – чуди се чича Јордан. – Бреее! Знам га, знам
господин Милисава! Пантим га кад јоште малецан беше!
Беше и он... ама ... овакав окачењак не беше!
– Јесте, његов је, његов, бога ми, чича Јордане! – потврђују они остали иза плота.
– Еј, господин Милисаве, господин Милисаве! Што те орезили овај
окачењак горе!
– Нисам, бога ми, лажу те, чичо, ја не говорим с њима, лажу те! –
дере се онај.
– А чек, чек! Сад кад знам. Док га видим ћу му се пофалим с тебе, да
му кажем каквога ђака има!
– Немој, молим те, нећу никад више, само ме сад пусти! – молио га
кривац.
– Јок, јок! Знам ве ја вас све убаво! „Леле ти помагај!” док ви је невоља, а сутра опет ка чворци на исту грану паднете! Сад ћу да викнем
влас, да те причува докле ја скокнем до твоју кућу, до татка ти!
– А јој чичо, немој, молим те!
– Немој да се трудиш! Ево њега самог! – викну један, па загреба у
страну, а сва остала дечурлија прснуше куд које далеко од плота и баште где се драма одигравала, па се стадоше дерати: „Гиле Јовановић!
Ево га Гиле Јовановић.”
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– Леле! – дере се онај на дрвету још већма кад опази ко иде оданде
право поред баште. – Јао, убиће ме, убиће ме, ако види овде!
А чича Јордану одједаред би нешто жао.
– Ајде силази, па бегај куд знаш – вели му чича Јордан – а ја ћу се ево
да уклоним!
– Не смем никуд одавде, не знаш ти мог оца какав је!
– Зар ти је оно татко? – упита чича Јордан.
– Јесте он је... а јао!
– Еј, несретниче! Па он ће да те убије ако те види ту! – вели чича Јордан.
– Јао оће, како да неће! Убиће ме! Убити! Не знаш га какав је: он не
гледа куд удара, него што дохвати. Јаооо!
– Јесте – потврђују остала деца смејући се – бије га кад скриви, па
све као вола у купусу.
– Јао, јесте, јесте! – дере се онај.
– Па шта ћеш да радиш, несретниче? Не смеш на сокак, је л?
– Гиле Јовановић! – деру се деца да чује мимо пролазећи.
– Не смем никуд!
– Да те сакријем док не прође беда, а дете? – пита чича Јордан.
– Боље ти да ме бијеш него он, он не гледа куд бије.
– Нећу да те бијем, не бој се, де!
– Ако, ако, боље ти, него он – вели Гиле и почиње да силази. – Видео
сам ја, ти не умеш да бијеш. Кад бијеш, а дете се смеје.
– Море нећу да те бијем! Џаба ти бијење, кол’ки стра изедо. Кад је
таква работа, прође ме и љутина!... Како да те бијем... Бог те је убио кад
имаш таква татка! – вели чича Јордан, и скида малога, који се смеши
кроз сузе, и пушта га да се склони у колибу док не прође опасност.
(одломак из истоимене приповетке)

пудар – чувар винограда или других усева, воћака
фурунџија – онај који прави плехане пећи, фуруне, пећар
ашчија – кувар, гостионичар
Аргусове очи – врло будне, пажљиве, увек отворене очи
којима ништа не може промаћи
адамско колено – каже се за врло поштену жену (Вук)
мотка – штап, батина, подуже тање дрво
рабаџија – кочијаш, најамни возач робе и другог терета
казначеј – благајник
окачењак – обешењак, несташна особа
алајбегова слама – што је као ничије, што се може без
питања узети
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Владимир Стојшин

Одлазак у Африку
Био је четвртак када смо одредили дан и час поласка у Африку: субота, после школе.
– Нема више одлагања! – рекао је Кузман када смо се разилазили те
вечери.
И дошла је субота, тај наш дуго очекивани дан за отискивање у велику ратну авантуру.
У пет по подне скупили смо се испод моста. Кузман је довукао ствари из Црвеног магацина.
Лалета није било. Мислили смо да је одустао и решили да пођемо
без њега.
Кад, ево и Лалета, али... Замислите, Лале је у кратким панталонама
кренуо у Африку!
Вратили смо га кући да се пресвуче.
Када се вратио, вођа Кузман је руком дао знак за покрет.
И пошли смо. Једва смо растерали кучиће и мачке који су кренули са
нама. (Једино од њих нисмо крили наше бекство.)
Дан је био топао. Док смо прелазили преко моста, нешто ми се стегло у грлу – није то мала ствар оставити маму, тату, школу, нашу улицу
и отићи у свет. Желео сам да се окренем, али нико се није окретао па
нисам ни ја.
Пишта Тот је носио шлем и конзерве. Ја сам теглио очев капут, два
пара старих ципела, џакче са векнама хлеба, међу којима је било и моје
лонче. Лале се погрбио испод дрвеног прозорског рама који је требало
да нам служи као осматрачница кад се будемо пели на афричко дрвеће.
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