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Код Хедвиге

Ово је при ча о Хе дви ги. Она има се дам го ди на 
и уско ро ће кре ну ти у шко лу. 

Шко ла се на ла зи у ме сту Хар де му. То је ма ло, 
ма ло се ло, бо гу иза тре ге ра, та ко да ле ко да та мо 
ско ро ни ко не ма во ље да иде. Али Хе дви га има. 
Че ка ла је чи та ву веч ност да поч не шко ла, па да 
мо же да сед не у школ ски ауто бус и отруц ка се до 
та мо. Ни ка да не би мо гла да иде би ци клом јер 
жи ви пре да ле ко. Хе дви га не жи ви чак ни бо гу иза 
тре ге ра. Она жи ви бо гу иза но гу.

Ње на ку ћа је цр ве на, а зо ве се Ен га торп. У ку-
хи њи сто ји ма ма и ме ња ке су за уси си вач. Умор на 
је јер је би ла у бол ни ци и ра ди ла целe но ћи. Али 
Хе дви ги се чи ни да ма ма ни ка да ни је пре у мор на 
за спре ма ње. По не кад се пи та да ли ма ма мо жда 
ла же кад ка же да јој је до сад но што мо ра да се 
ла ти кан те за чи шће ње. Хе дви га се тру ди да из-
бег не ко ли ко год мо же све оно што сма тра до сад-
ним. Пра ње зу ба, ри ба за ру чак, ме ња ње га ћи ца и 
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од ла зак на спа ва ње, на при мер. По себ но из бе га ва 
да чи сти. И сум ња да ма ма у тај но сти ми сли ка ко 
је чи шћење не што нај див ни је што по сто ји.

Го ре, у со би, та та се ди и пи ше. Ње му се жу ри. 
За са мо сат вре ме на мо ра да сед не у пла ви ауто и 
са за вр ше ним члан ком од ју ри до згра де но ви на у 
гра ду. Он је но ви нар и мно го пу та се жр тво вао у 
слу жби но во сти.

Тре ба ло је да јед ном у но ви на ма иза ђе ре пор-
та жа о пре жи вља ва њу у ди вљи ни без хра не. Он да 
је та та оти шао у шу му и ухва тио свра ку го лим ру-
ка ма! По сле то га ју је ис пе као на отво ре ној ва три 
и по јео је. Ка сни је је пи сао у но ви на ма о сво јим 
до жи вља ји ма. Ме со свра ке би ло је го то во истог 
уку са као пи ле ти на.

Око цр ве не ку ће на ла зи се шу ма ко ја шу ми, 
а у шта ли на има њу сто је ов це и бле је. У ко ко-
шињ цу се де пат ке и ква чу, а ко ко шке ис пу шта ју 
го ван ца у ма ми не цвет не ле је. У шу пи за др ва 
се ди јед на ћур ка и чу ва се од ли си це, а у по дру му 
чу чи хи ља ду па у ко ва и че ка да уско чи Хе дви ги 
у ма ји цу.

У ку ћи за ште над ви се ашо ви и гра бу ље. Ку-
чи ћи су се одав но од се ли ли у сво је но ве до мо ве, 
оста ла је још са мо ста ра ма ма. Она се зо ве Ов ца и 
цр на је, с бе лом ша ром на ре пу. Ни ка да ни је ује ла 
ни јед ног је ди ног чо ве ка. Али кад Хе дви га же ли 
да јој ста ви по во дац да иду у ле пу шет њу, она са-
мо отр чи у шу му и кри је се тамо не ко ли ко са ти. 
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Хе дви га ми сли да је то та ко чуд но. Да је она пас, 
хте ла би да но си по во дац по цео дан. И то по во-
дац ко ји је та ко леп!

На има њу су и две пру га сте мач ке: Ха ва на и 
Шта пић. Ха ва на је до бра и уве че ле жи и пре де 
у Хе дви ги ном кри лу. Шта пић је гро зан. Ула зи у 
ку ћу ка да је гла дан, а он да Хе дви га мо ра да отр-
чи у ку па ти ло и са кри је се. Ако не ма хра не за 
мач ке у по су ди, Шта пић уме сто то га по ку ша ва 
да по је де Хе дви гу. За ка чи јој се за но гу и гло ђе 
и гри зе.

„Ма ма, на хра ни мач ке!“, ври шти Хе дви га и по-
ку ша ва да отре се Шта пи ћа с ногe. Од мах по том 
чу је се ка ко ку ти ја хра не за мач ке зве ке ће у ку-
хи њи. Шта пић ју ри до та мо као стре ла и Хе дви га 
мо же да одах не.

Али на кон то га, док Шта пић ле жи де бео и сит 
ис пред ра ди ја то ра и спа ва, Хе дви га се од шу ња до 
његове по су де за хра ну. Та мо узи ма не ко ли ко ма-
лих су вих ко ма ди ћа ко ји су пре о ста ли. Он да се 
са кри је иза за ве се у ве ли кој со би и је де их. Ма ма 
би ра ди је да она је де гу лаш и ме со с ми ро ђи јом. 
Али Хе дви га обо жа ва хра ну за мач ке. Има укус 
ско ро као чипс.

Овог ле та Хе дви га је дан гу би ла у ба шти по 
чи тав дан. Уве че је гле да ла ТВ се ри ју „Де ца у Бу-
лер би ју“. Хе дви га је љу бо мор на на Ли су из се ри је. 
Она жи ви та ко пре ва рант ски до бро, по ред Бри те 
и Ане на јед ној стра ни и Улеа и Кер стин на дру гој. 
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Хе дви га не ма ни јед ног ком ши ју. Са мо не ког де ду 
ко ји се зо ве Алф и во зи ро во ко пач.

„До сад но ми је!“, жа ли се. Та та на кри ви гла ву. 
„Ра чи ћу мој“, те ши је и раз ба ру ши јој ко су. Он да 
јој ка же ка ко јој, ка да шко ла поч не, ви ше ни ка да 
не ће би ти до сад но. Хе дви га хо ће да пук не од не-
стр пље ња и не мо же да до че ка да кре не у шко лу.
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Цр ни ауто бус

Јед ног да на, док је Хе дви га ста ја ла на по љу на 
трав ња ку, сти гао је цр ни ауто бус по ла ко се ко тр-
ља ју ћи по пу ту. Имао је там не про зо ре и ми лео је 
по ред ку ће. Ма ма је се де ла на сте пе ни ца ма и са-
ди ла цве ће у сак си је. По ми сли ла је да се ауто бус 
чуд но по на ша. Си гур но су ло по ви ко ји осма тра ју 
ку ће у ко је мо гу да про ва ле!

Ауто бус се окре нуо на кри ви ни и по но во сти-
гао до ку ће ко тр ља ју ћи се. „Утр чи уну тра и до-
не си па пир и олов ку“, ре кла је ма ма Хе дви ги. „Да 
за пи ше мо ре ги стар ски број та бли ца.“

Ко нач но се де ша ва не што опа сно у овој за би ти. 
Хе дви га је отр ча ла у ку хи њу и вра ти ла се с па пи-
ром и олов ком у ро ку од јед не се кун де.

„При шу њај се и пре пи ши број“, шап ну ла је ма-
ма. Чуч ну ла је на ве ран ди и шки ље ћи осма тра ла 
ауто бус.

Хе дви га се при кра ла, за кло ње на гр мом јор го ва-
на. Код по штан ског сан ду че та са гла се, са кри ла у 



У том тре нут ку ауто бус се за у ста вио и про зор се спу стио! 
Жва ћу ћи ду ван, чо век сме ђе ко вр џа ве ко се ис ту рио је гла ву.
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тра ву и по че ла да пре пи су је сло ва. У том тре нут ку 
ауто бус се за у ста вио и про зор се спу стио! Жва ћу ћи 
ду ван, чо век сме ђе ко вр џа ве ко се ис ту рио је гла ву.

По ред тог ко вр џа вог се део је још је дан ло пов. 
Имао је кач кет и ко жну јак ну. Хе дви га је осе ти ла ка ко 
је об у зи ма страх. Па нич но је зу ри ла пре ма ве ран ди.

Ма ма је до тр ча ла оно ли ко бр зо ко ли ко су је 
клом пе но си ле, спрем на да за да уда рац оштрим 
гра бу ља ма за цве ће.

„Да ли си ти Хе дви га?“, упи тао је онај ко вр џа-
ви чо век.

Ма ма је зи ну ла.
„Да“, ци јук ну ла је Хе дви га.
Обо ји ца су се об ра до ва ли. По том су об ја сни ли 

да су је дан сат лу та ли и тра жи ли Хе дви ги ну ку ћу. 
Они су, на и ме, во за чи ауто бу са и во зе школ ски 
ауто бус ко јим ће и Хе дви га пу то ва ти. Ма ма из-
гле да раз о ча ра но, ба ца гра бу ље за цве ће у тра ву 
и ру ку је се с њи ма.

„Баш ми је дра го, баш ле по“, го во ри и љу ба зно се 
сме ши. Онда сто ји ду го и ћа ска с во за чи ма ауто бу са.

На кра ју се ко вр џа ви окре ће пре ма Хе дви ги. „А 
за шта су ти то по треб ни олов ка и па пир?“, пи та.

У том тре нут ку ма ма схва та да су пре ду го раз-
го ва ра ли. Она и Хе дви га од јед ном мо ра ју да уђу 
и спре ме ве че ру. Чи ке мо ра ју да оду.

Хе дви га сто ји на про зо ру и гле да ка ко ауто бус 
не ста је ме ђу смре ка ма. Ни је оста ло још мно го да-
на до шко ле. 
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