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Голе жене

– Еј! Куда ћете?! – повикао је Перси.
Висио је обешен ногама о стари трули храст и 

гледао како Клас-Јеран, Уфе Рикберг и ја јуримо 
преко школског дворишта као луди.

– Никуд! – повикао је Уфе Рикберг.
– Само ћемо да гледамо неке тајне! – заурлао 

је Клас-Јеран.
Журили смо. У оно време увек смо журили. 

Али тог дана било је сунца, школа се рано завр-
шила и пошли смо до шупе за алат код Уфеа Рик-
берга да гледамо голе груди.

Али прво смо свратили код мене да попијемо 
сок.

Становао сам у великој сивој кући поред ста-
рачког дома. Преко пута је живео Густавсон, који 
је био мрзовољан човек. А поред његове куће 
била је пекара. Ако бисмо трчали низбрдо, до-
шли бисмо до капеле, где смо могли да гледамо 
сјајна мртвачка кола.
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Улф Старк

То смо и тад урадили.
Стајали смо и удисали диван мирис из пека-

ре и гледали мртвачка кола. После неког времена 
изнет је бео ковчег на којем је било мало цвећа. 
Тада смо скинули школске капе. Повили смо гла-
ве и најежили се од среће што смо још живи.

Онда смо отрчали мојој кући и од маме доби-
ли вруће колаче.

– А шта ћете сад да радите? – рекла је мама кад 
смо их појели. – Хоћете ли да играте бадминтон? 

– Не, сад ћемо да гледамо природу – рекао је 
Уфе Рикберг.

И онда смо одјурили до Рикбергове шупе.

Ето нас тамо. Лежали смо стомака приљубље-
них уз храпаву изолацију крова кад су се него-
ватељице из старачког дома појавиле и показале 
груди.

Сунчале су се у малом шумарку с друге стране 
ограде.

Могли смо да видимо како откопчавају беле 
мантиле, лежу на земљу и жмуре ка сунцу.

Клас-Јеран је жвакао јабуку коју је нашао на 
дрвету. Његове клемпаве уши сијале су као црве-
на крила слепог миша.

– Брате, какве сисе! – рекао је.
Климнуо је главом ка развијеним грудима које 

су лежале у трави, највише десет метара од на-
ших малих носева.



Клас-Јеран је жвакао јабуку  
коју је нашао на дрвету
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Улф Старк

– Да, вероватно су из Финске – рекао сам.
– Сто посто – рекао је Уфе Рикберг.
– Не можеш да их не приметиш! – рекао је 

Клас-Јеран.
Подигао се допола и управо је хтео да баци 

огризак на груди када га је Уфе Рикберг повукао 
надоле.

– Ти ниси нормалан! – просиктао је.
– Што? – рекао је Клас-Јеран. – Па сто посто 

бих погодио! 
– И оне би нас сто посто откриле – рекао је 

Уфе Рикберг.
– На то нисам мислио – рекао је Клас-Јеран.
– Па ти баш и не размишљаш много – рекао 

сам.
Тако смо остали да лежимо на крову док се не-

говатељице нису обукле, очешљале и вратиле у 
старачки дом. Стомак ми је био врео као да је био 
на плеху.

– Ово је строга тајна – шапнуо је Уфе Рикберг. 
– Ово никад никоме не смемо да испричамо.

– Мислиш да сам глуп? – рекао је Клас-Јеран.
– Да, мало – рекао сам. – Ја сигурно ником ни-

шта нећу рећи.
– Ни Ленарту Блумгрену – рекао је Уфе Рик-

берг. – Ни Бери. И нипошто Персију.
– Јок, ником – рекао сам. – Кунем се. Ни ако 

ми поцепа школску капу.
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Чаробне патике мог пријатеља Персија

Уфе Рикберг је прво хтео да посечемо прсте и 
помешамо крв. Али нисмо имали довољно оштар 
нож, па смо уместо тога морали да се рукујемо.

Онда сам отрчао кући пошто је било време 
ручку.
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