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Мо!јт Сееџ Са т ј оргозТе зТо зат оуџ кпјјди ро- 
зуеТЈо оСгаз!ој озоВј. РозТојЈ јеСап о^Ујап га21од: Та 
оСгаз!а озоВа је пајВо!ј1 ргЈјаТе!ј кода Јт а т  па зуеТџ. 
РозТојЈ I Сгџдј га21од: опа зуе то2е Са га^џте, сак ј 
кпјјде 2а Сесџ. РозТојЈ ј ТгесЈ га21од: Та оСгаз!а озоВа 
2јуј џ Ргапсџзкој, опа је д1аСпа ј пјој је 2Јта. РоТгеВпо 
је Са је пеко џТеИ. Ако зуј ТЈ га21о2Ј пЈзџ Соуо!јпЈ, гаСо 
сџ розуеТЈТЈ оуџ кпјјдџ СеТеТџ које је Та оСгаз!а озоВа 
пекаС Вј!а. 5уј оСгаз1ј зџ ргеТНоСпо В||ј Сеса. (А!ј зе 
та1о пјјН Тода зеса). 2аТо Ј5ргау1јат тојџ розуеТџ;

каЛ а је  ћпо т а И  ^есак





<Род1аџ1је  1

ЈеСпот, каСа т ј је У о  зезТ доСЈпа, ујСео зат сџСе- 
5пџ з1јки џ пекој кпјЈ2Ј о ргазџтј. Кпјјда зе 2уа1а „!зТЈ- 
пЈТе ргЈсе". 51|ка је ргеС5Тау!ја!а 2тЈјзкод сага којј зе 
зргета Са ргодџТа пекџ 2уег. Еуо како је 12д1еСао 
Тај сгТе2.

Џ кпј|21 је р15а!о: „2т1јзк1 саг дџТа зуој р1еп Бег 
2уакапја. Роз!е Тода пе то2е Са тгСпе, I зрауа зезТ 
тезесЈ Сок да пе зуагј".
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ТаСа зат тподо га^тШјао о ауапТџгата џ С2џп- 
д||, ра зат џзрео Са о!оукот џ Војј пасгТат тој ргуј 
сгТе2. Мој сгТе2 Вгој 1. Оуако је Ј2д!еСао:

Рока2Јуао зат тоје гетек-Се1о оСгаз!1та ј рЈТао 
јН Са !| зе р!азе тод сгТе2а.

„2азТо Вјзто зе р!а51!ј зеИга?" оСдоуага!ј зџ тј.
А!ј тој сгТе2 пје ргеСзТау!јао зезЈг. Оп је ргеСзТау- 

!јао 2тЈјзкод сага којј уагј з!опа. 2аТо зат пасгТао 
2тЈјзкод сага Ј2пџТга, Са 1зЈ оСгаз!1 тод!| Са зНуаТе. 
МјЈта 5џ џуек роТгеВпа пека оВјазпјепја. Мој сгТе2 
Вгој 2 Ј2д!еСао је оуако:
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ОСгазН 5џ т ј Са!ј зауеТ Са зе окапЈт сгТапја 2тЈј- 
зкод сага зро!ја ј!1 Ј2пџТга, ј Са зе розуеТЈт деодгаТџј, 
ЈзТогЈјЈ, гасџпапјџ I дгатаТЈсЈ. Тако зат џ зезТој доСЈпЈ 
оСџзТао оС ВНзТауе 5!1кагзке кагјјеге. ВЈо зат оВе- 
зНгаВгеп пеџзреНот тод сгТе2а Вгој 1 ј сгТе2а Вгој 
2. ОСгаз!1 пЈкаС пИТа пе зНуаТајџ затј, а Сесџ 2атага 
Са јт  зуе џуек ропоуо оВјазпјауајџ.

Могао зат, еТо, Са Ј2аВегет пеко Сгџдо 2апЈ- 
тапје, ра зат паџсЈо Са џргау!јат ауЈопот. 1еТео 
зат зуџСа ро зуеТџ. Сеодгаћја т ј је, ЈзТЈпа, тподо 
ротод!а. Џтео зат, па ргуј род!еС, Са га2 !јкџјет 
Кјпџ оС АгЈ2опе. А То је уеота когЈзпо ако соуек 
2а!џТа посџ.

! Тако зат, Токот 2ЈуоТа, џро^пао тподе о^Вјјпе 
!јџСе. Оџдо зат 2јуео тебџ оСгазНта. У1Сео зат јН 
зазујт Ј2В!|2а. То пје ВЈТпо роргауј!о тоје тШјепје
о пјјта.

КаСа БјН згео пекод ко т ј зе сЈпЈо та!о БЈзТгЈјЈ, 
ргоуегауао зат да то јјт  сгТегот Бгој 1, кој зат 
џуек сџуао. НТео зат Са за^пат Са Н да Тај оСга- 
з!ј 2аЈзТа га2 џте. А!ј оСдоуог је џуек Вјо ЈзТЈ: „То је 
зеИг". ТаСа пе ВјН ргЈсао о ^тјјзкјт сагеујта, пј о
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ргазџтата, пј о 2уе^Сата. Мазао ВјН пекџ Тетџ која 
је пјетџ В!1зка. СоуогЈо ВјН тџ о ВгЈСгџ, доИи, ро!1ТЈсЈ 
I кгауаТата. ОпСа 1зЈ оп Вјо уеота 2аСоуо!јап зТо је 
џро^пао Тако га^џтпод соуека.
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<Род1аи1је. 2

/јуео зат Тако зат, Ве2 јкода 5 кјт ВјН тодао Јзкгепо 
^а роргЈсат, 5Уе ^ок тј 5е, рге 5е5Т до^та, пје Је5Ј!а 
пе^до^а џ рџ̂ ТЈпјЈ 5аНагЈ. МезТо 5е ро!отј!о џ тоТогџ 
ауЈопа. МЈзат Јтао пј теНапЈсага пј рџТпЈке, ра 5ат 
тогао 5ат ^а оВауЈт Тџ Те!кџ роргаукџ. 2а тепе је 
То Вј!о рЈТапје 2ЈуоТа ј!1 5тгТЈ. Уо^е 2а рЈсе Јтао 5ат 
је^уа 2а о5ат ^апа.

Ргуе уесегј 2а5рао 5ат Тако па ре к̂џ, Нјја^џ тј- 
!ја Ја!еко о^ пајВ!Ј2ед па5е!ја. ВЈо 5ат џ^атјепјјј о  ̂
Вго^о!отпјка па 5р!ауџ Џ5ге̂  океапа. 2аТо тогеТе 
2атЈ5!1ТЈ тоје Ј2 пепабепје ка^а те  џ 2огџ ргоВџ^Јо 
пекј сџ^ап д!аз1с. !2доуогЈо је:

— МоНт уа5... пасгТај т ј оусџ!
— А!
— МасгТај т ј оусу...
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5кос1о 5ат као ^а је Тге̂ пџо дгот. ОоБго 5ат 
ргоТгјао осј. ОоБго 5ат род!е^ао. ! уИео 5а5У1т 
пео^Јспод та!1запа којј те  о^Вјјпо ро5таТгао. Еуо 
пједоуод пајВо!јед рогТгеТа којј 5ат, ка̂ пјје, Џ5рео 
^а пасгТат.
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А!ј тој сгТег, пагаупо, пј Ј2^а!ека пје Тако сџ^е- 
5ап као 5ат то^е!. То пје тоја дгезка. Овгаз!1 5Џ 
те, ка  ̂т ј је 1зј!о зе5Т до Ј̂па, оВе5НгаВгЈ!ј џ т о т  з!ј- 
каг^кот ро2 Јуџ, ра пИТа пЈ5ат паџсЈо ^а сгТат о5Јт 
2тЈј5код сага 5ро!ја I Ј2пџТга.

С!е^ао 5ат Тако оуо ргјујбепје, 2арапјеп, зЈгот 
оТуогепЈН осЈјџ. Ме 2аВогауЈТе ^а 5ат 5е па!а2 Јо Ваг 
Нјја^џ тј!ја Ја!еко о^ пајВ!|2ед па5е!ја. А Тај та!| е̂- 
сак пје 12д!е^ао као пеко ко је 2а!џТао, пЈТЈ је 12д!е- 
^ао џтогпо, пЈТЈ д!а^по Ш ге^по, пЈТЈ је Вјо 5тгТпо 
ргер!азеп. N 1 ро сетџ пје 12д!е^ао као е̂Те 12дџ- 
Мјепо Џ5ге̂  ризТЈпје. Ка^а 5ат пај^а  ̂Џ5рео ^а рго- 
доуогЈт, гекао 5ат тџ:

— А!ј... зТа га^И ТЈ оу^е?
Оп т ј је Та̂ а ропоуЈо, 5а5УЈт ТјНо, као ^а 2е!ј а̂ 

каге пезТо уеота уагпо:
— МоНт уа5... пасгТај т ј оусџ...
Ка^а пека Тајпа о̂ ТауЈ Тако 5пагап иТЈзак па уа5, пе 

џ5ибџјеТе 5е ^а пе ро5!џ5аТе. КоНко до^ 5Уе То 12д!е- 
Ја!о Ве5тЈ5!епо, Нјја^џ тј!ја Ја!еко о^ пајВ!|2ед па- 
5е!ја I џ 5тгТпој ора̂ по̂ ТЈ, Ј2уа̂ 1о 5ат 12 ^гера рарјг 
ј па!јурего. А!ј Та̂ а 5ат 5е 5еТЈо ^а 5ат џ гЈуоТџ рге
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5Уеда џсЈо деодгаћјџ, Ј̂ ТогЈјџ, гасџп I дгатаТЈкџ, ра 
5ат (та!о тг2оуо!јпо) гекао та!15апџ ^а пе и тет  
^а сгТат. О^доуогЈо т ј је:

— №  тагј. №сгТај т ј оусџ.
Како пјка^а пЈ5ат сгТао оусџ, ропоуЈо 5ат 2а 

пједа је^ап о^ опа ^уа сгТега која 5ат је^Јпо џтео 
^а пасгТат. Опај 5а 2тјј5кјт сагет 5ро!ја. ! 2арге- 
разТј!о те  ка  ̂5ат сџо ^есакоуе гесЈ:

— № ! № ! № 011 5!опа џ 2тј5кот сагџ. 2т1ј5кј 
саг је уеота ора5ап, а 5!оп је уеота д!ота2ап. Ко^ 
тепе је 5Уе Тако та!о. ТгеБа т ј оуса. №сгТај т ј 
оусџ.

! Тако :ат  рооео :1о сгТат. : V ■
Оп је рагјјуо ро5таТгао, IV  / V

а 'опЈм 'ека°'— № ! 1а је тподо оо!е5па. Џ Ј ј  Ч>
N00:^01 Н г и о и . '  о 

СгТао 5ат. у.с  »
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Мој ргЈјаТе!ј 5е џтЈјаТо ј НадопаИопо па^теИо.
— Ра уИИ I 5ат... То пје оуса, То је оуап. !та 

годоуе...
РопоуЈо 5ат 2аТо јоз је^пот Тај сгТег.

А!ј ј оп је оЛзЈјеп као ј ргеТНо̂ пЈ.
— Та је 5џуЈ5е 5Тага. Ја Ноеџ оусџ која ^џдо гјуј. 
Та^а 5ат Ј2дџВ1о 5Тгр!јепје, јег т ј 5е 2џгј!о ^а рос- 

пет га5к!арапје тоТога, ра 5ат па5кгаВао оуај сгТег.

! гекао тџ:
— Оуо је кџТЈја. Оуса којџ 2е!Ј5 је џпџТга.

ШаИ



|2 пепа^1о зат зе ка  ̂ зе Нсе тод та!од зџ^је 
о2агј!о.

— То је Ваз опо 11о 5ат 2е!ео! 51а тЈ5!|5, ^а !ј се 
1ој оусј 1геВаИ рџпо 1гауе?

— 2а51о?
— 2а1о 51о је ко  ̂тепе 5Уе 1ако та!о...
— 51дџгпо се јој ВШ ^оуојпо. Оао 5ат И 5а5УЈт 

та!џ оусџ.
Мадпџо је д!ауџ ргета сг1егџ.
— Мје Ва5 1ако та!а... С!е! 2а5ра!а је...
Е1о, 1ако 5ат 5е џро^пао 5 таНт ргЈпсот.

о
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<Род1аи1је  3

ТгеВа!о пт је Јо51а угетепа ^а ^НуаИт о^ак!е је о̂- 
5ао. Ма!| ргЈпс, којј т ј је ро51ау!јао тпода рИапја, 
као ^а пјка^а пје 5!џ5ао тоја. 5!исајпо Ј2доуогепе 
гесЈ, та!о ро та!о, 5Уе 5џ пт о1кгј!е. Тако, ка^а је ргуј 
ри1 џд!еЈао тој ауЈоп (песџ ^а сг1ат ауЈоп, 1о је 5Џ- 
уј5е 1егак сг1ег 2а тепе), џрИао те:

— Какуа је 1о 51уог?
— То пје 51уог. То !еИ. То је ауЈоп. То је тој ауЈоп. 
ВЈо 5ат ропо5ап 51о 5ат тџ гекао ^а !еИт. А оп

џ2УЈкпџ:
— 51а! Тј 51 рао 5 пеВа?
— Оа — 5кготпо 5ат о^доуогЈо.
— О! 1о је Ва5 сџ^по...
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I та!| ргЈпс 5е 5!а1ко па5тејао, 51о те  па!ји1|!о, јег 
5ат Н1ео ^а тоје пеуо!је о^Ујпо ^Нуасепе. 
Оп^а је гекао:

— I 1 2пасЈ Јо!а2Ј5 5а пеВа! 5а које 51 р!апе1е? 
Маз!и1Јо 5ат 1гасак 5Уе1!о5И џ 1ајпЈ пједоуе ројауе,

ра да НИго џрИаН:
— 51а, 2аг 51 1 5Идао 5 пеке ^гџде 

р!апе1е?
А!ј пје т ј о^доуопо.

В!адо је к!јтпџо д!ауот,
2ад!е^ап џ тој ауЈоп:

— 151Јпа, џ оуоте 
пЈ51 тодао ^а Јобе5 
Ј2ва!ека...

Џ^опџо је џ 5апјаге- 
пје које је ^џдо ро1га- 
ја!о. 2аИт је 12 ^гера 
Ј2уо^1о тојџ оусџ I 
ргерџ^Ио 5е ро- 
5та1гапјџ 5Уод 
В!ада.
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Моге1е ^атЈ^НИ какуџ је га^о2па!о51 12а2уа!о џ 
тепј 1о ро!ироуегауапје о „^гџдјт р!апе1ата". Н1ео 
5ат ^а ^о^пат пез1о уИе:

— О^ак!е Јо!а2Ј5, та!ј тој? С^е је 1о „ко^ 1еВе"? 
Кџ^а 2е!Ј5 ^а о^пе^е! тојџ оусџ?

Сџ1ао је пеко угете, 2а̂ 1|1з!јеп џ т1з!1, а оп^а 
о^доуогЈо:

— Ва5 !еро Ио се јој кџИја којџ 51 т ј ^ао ро5!и2Ј1Ј 
посџ као кџса.

— Магаупо. Ако Вџ^ез ^оВаг, ^асџ 1 ј капар је 
уеге5 ргеко ^апа. I косЈс.

Тај ргеЛод као ^а је 2аргера5Ио та!од ргЈпса.
— Оа је уегет? Какуа сџ^па Ј^еја!
— Ако је пе уеге5, тоге ^а оЛџЈа пед^е, ^а 5е 

ј2ди̂ ј...
Мој ргјја1е!ј 5е ропоуо па5тејао.
— А!ј д^е 1зЈ оЛи1а!а?
— Вј!о д^е. Ргауо парге .̂..
Та^а је та!| ргЈпс о^Вјјпо гекао:
— То пЈ51а пе 2пасЈ, ко  ̂тепе је 5Уе 1ако та!о!
I, тог^а рота!о 1џгпо, ^о^ао је:
— Ка^ 5е Ј^е ргауо парге ,̂ пе 51Јге 5е Ва5 Ја!еко...

Ш аИ р гп с.



<Рад1ш1је  4

Тако 5ат ^о^пао јо5 је^пџ уеота уагпџ 51уог; ^о 
је пједоуа р!апе!а је^уа пе51о уеса о^ о^Јспе кџсе!

То те  I пје 1о!јко Ј^пепа^о. ОоВго 5ат 
2пао ^а о51т уе!1к|Н р!апе1а као 
51о 511 2ет!ја, ЈџрИег, Маг5,
Уепега, којјта 5Џ јџ^ј Ја!ј 
Јтепа, Јта 51оИпе г̂џдјН 
које 5џ ропека^ 1ако 
та!е ^а 5е је^уа тодџ 
уј^еИ 1е!е5корот. Ка^а 
пекј а51гопот о1кгјје 1а- 
куџ р!апе1џ, оп јој ите- 
51о Јтепа ^а Бгој. Иа- 
2оуе је, гесЈто, „а51егоЈ^
3251".
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