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Лек од  
бре скви ног  

лишћа

аса ди брескви ну кошчи цу у 
којој је поузда но живо семе  
Кад никне биљка, сваке вече
ри крај ње изми шљај приче; 
храни је светлом, кишом и дру
гим даро ви ма, учи је да чезне 
за људским гласо ви ма 

Кад те дрво прера сте и кад 
прера сте твоју кућу, кад доне
се плод и пока же се да је биљка 

благо род на, њен лист употре би код тешке мелан хо ли је, 
код хронич не усам ље но сти и акут них трова ња душе 

До вољ но је да загри зеш танку жилу по среди ни  
Актив не мате ри је сна брзо ће прећи у крв  Осна жи
ће ти дух, осве жи ће мишље ње непо гре ши вим аргу
мен ти ма нема те ри јал ног  Осло бо ди ће снагу за дуга 
путо ва ња 
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Али зато што је јака дрога, што изази ва преста
нак време на, неста нак лично сти и губље ње дога ђа ја, 
узимај је ретко, сваки пут као да је послед њи и само 
кад је у пита њу живот  Ризик је већи ако си особа 
са срцем 



Бај ка

 срцу града, међу соли те ри ма, 
на широ ком буле ва ру, у стра
ћа ри огра ђе ној висо ком огра
дом од цига ла, живе ле су две 
девој чи це 

Огра да је посто ја ла да би 
зашти ти ла свет од погле да на 
кућу која се распа да ла, калдр
ми са но двори ште са чесмом и 
шупа ма у дну, где су гене ра
ци је стана ра тало жи ле непо

треб не ства ри  Девој чи це су мисли ле да је огра да 
подиг ну та за гуште ре који су се ту сунча ли, да праг 
посто ји да би оне седе ле и гледа ле у небо, а прозор да 
се на њему чучи и пребро ја ва ју звезде 

Не го ва ле су брескву коју су саме заса ди ле и која је 
равно прав но учество ва ла у њихо вим игра ма  Храни ле 
су вука који је знао и могао све што и човек, осим да 
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чита, пише и гово ри  Чувао их је од сваког зла  Неку 
мачку скит ни цу су скоро убиле од пусте љуба ви, обла
че ћи је у своје хаљи не, али мачка је умела да се одбра
ни  Гаји ле су жабе гата лин ке по тегла ма, гусе ни це, 
свиле не бубе, јелен ке и стри жи бу бе које би зате кле у 
башти  Сваке годи не су саку пља ле принос бези ме ног 
семе ња, али кад би га посе ја ле, поја вљи ва ло се, зачу до, 
позна то цвеће  Птице су слобод но доле та ле и чуча ле 
на отво ре ним каве зи ма који су им заме њи ва ли гнезда  
Неки јеж се наста нио у шупи и потпу но забо ра вио да 
се затва ра у бодљи ка ву лопту, толи ко се одома ћио  
Кроз кућу су вршља ли мише ви које су осло ба ђа ле из 
мишо лов ки  Непра вед но би било не поме ну ти и ства
ри: орман у коме су чуча ле кад су разми шља ле и хтеле 
да буду саме, фоте љу из које је испа да ла морска трава 
и у којој су изми шља ле приче, гита ру – тајан стве ни ка 
који их је успа вљи вао  И кућу, од оних безна де жних 
случа је ва који могу да се попра ве само руше њем, али 
их не руше из потај ног стра ха  Кућа је на свој начин 
врло снажно живе ла 

Де вој чи це су се ретко игра ле  Обич но су изми
шља ле приче о свом живо ту  Тако су наста ле, чуве не 
у њихо вом крају, приче о Много по што ва ној Куци – 
изве сном лапон ском штене ту изван ред них способ но
сти, приче о Малим Немоћ ним Дино са у ру си ма, итд  
У њима су оне саме имале според ну улогу (осим одра
ста ња)  Задо во ља ва ле су се да служе лично сти ма које 
су изми шља ле, па је једна била лекар, а друга прево
ди лац са свих јези ка на говор душе, који је, знале су, 
исти за све, укљу чу ју ћи живо ти ње, биљке и пред ме те  
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С време ном је чак и језик којим су се спора зу ме ва ле 
изме ђу себе престао да личи на позна те јези ке  После 
нису ни гово ри ле – игра ле су се у мисли ма 

Ка да је дошло време да се пресе ле у нову згра ду, 
девој чи це су много пати ле  У новом стану су доби ле 
засеб ну собу са вели ким прозо ри ма и новим наме шта
јем  Али то су биле само ства ри купље не за новац, не 
напра вље не за њих, не догра ђе не очевом руком, које 
нису умеле да им узвра те љубав  У згра ди није било 
места за њихо ве прија те ље – чак се и жаба гата лин ка, 
коју су поне ле и нежно чува ле у тегли, једног јутра 
одсе ли ла на лепше изми шље не мерде ви не од дашчи
ца, оста вља ју ћи само спару ше ну зеле ну кожи цу на 
трав на том дну  Девој чи це су губи ле све што су воле ле  
Мачка је одски та ла у свет, вук је поди вљао и убили 
су га, јер је изгу био пове ре ње у људе  Стара кућа и 
бресква подле гле су рана ма од напу шта ња – кућа се 
сруши ла, а бресква је преста ла да рађа и осуши ла се  
Једи но нису изгу би ле бајку – моћ да живе у ствар но
сти као у сну 

Свет ствар но сти, такозвана свако дне ви ца којом су 
им прети ли, у прво време их је плашио – ту је могао 
ма ко да их гура, гази, да виче, а оне нису имале где 
да се скло не, осим у пусте зидо ве  У тој свако дне ви ци 
одело је чини ло чове ка, вред ни људи су били они који 
су посе до ва ли ства ри, неки су прети ли, неки су гладо
ва ли, неки су убија ли  Сваки озби љан човек желео је да 
буде бољи од других, а бар у нече му најбо љи од свих  
Тера ли су их да прихва те важе ћа прави ла, као што су: 
Човек је чове ку вук, Време је новац и сл 
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По што ника да нису разви ја ле ту врсту разми шља
ња, девој чи це се забе зек ну ше  Јер, мисли ле су, човек 
чове ку и ма коме може да буде само човек, а време је 
крета ње у одно су на звезде  Што се тиче утак ми це, 
она им се чини ла неозбиљ ном – поре ди ти једног са 
другим било је као саби ра ти бабе и жабе  Слуша ле су 
вели ке речи о Слобо ди, Равно прав но сти, Благо ста
њу  Слуша ле су мило звуч не речи о Љуба ви заувек  
Слуша ле су мудре речи о Идеји и Мате ри ји  Пола ко 
су поче ле да се смеју – то су већ рани је чуле, игра ју ћи 
се  Ко би пове ро вао да су изми шља ња оживе ла и да 
очеку ју да их оне озбиљ но схва те?

Са да је треба ло поко ри ти изми шље ни свет, који је 
пове ро вао да посто ји ствар но и да само он посто ји  
Брзо су нави кле да траже помоћ од оних који су их 
напа да ли, јер су они могли најбо ље да их одбра не  
Теши ле су суро ве и набу си те, тихо воле ле и пома га ле 
много во ље не који су пати ли од усамље но сти  Ника
да нису дозво ли ле да имају суви ше ма чега – јер је то 
било бесми сле но  Радо су дели ле хлеб са бога ти ма 
који су забо ра ви ли укус хлеба и училе сиро ма шне 
како да испу не жеље а да не оста ну сиро ти у души  
Када је треба ло, умеле су да ускра те све, али никад 
нису ускра ти ле љубав 

Вре ме је прола зи ло, у смислу крета ња према звезда
ма, оста вља ју ћи траг на њихо вој кожи  Свет се није 
много мењао – увек лепо та и звер ство, увек драж непо
но вљи вог, никад виђе ног и увек поно во виђе ног  Оне 
су мисли ле да је ствар части потпу но дожи ве ти сваки 
дога ђај, бити отво рен до бола  И да ниједна рана не 
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сме да заце ли  Али време, као нова бора од осме ха, 
чини ло је своје  Једног дана увиде ше да их ништа не 
боли – не због равно ду шно сти, него што је све било 
део једне равно те же и скла да коме су и саме припа
да ле  Са истим осећа њем да раде нешто судбо но сно, 
оне су припре ма ле храну, мило ва ле децу и доди ри ва ле 
друге људе  Служи ле су  Једна је поста ла лекар, друга 
је разви ла способ ност спора зу ме ва ња  Само, том је 
скла ду недо ста ја ло чари, све је било обич но и једно
лич но, без узле та и падо ва  Изгле да ло им је као да 
пропу шта ју да ураде нешто најва жни је, што је разлог 
њихо вог посто ја ња 

Јед но га дана, гледа ју ћи старе фото гра фи је и препо
зна ју ћи драга лица, приме ти ше да ни на једној нема 
оног давног света у коме су живе ле – са пожу те лих 
листи ћа су их гледа ла само два дете та вели ких, мирних 
очију, зами шље на и као у послу 

Же ле ле су да прове ре ствар ност  Врати ле су се на 
место где им је било коре ње, али пока за ло се да су 
никли соли те ри тамо где је била огра да од цига ла, 
бресква и кров који пропу шта небо  Тада већ дуго нису 
умеле да плачу  Оне се само осмех ну ше једна другој, 
веру ју ћи да ће бити лако да се сете  Али ништа се није 
укла па ло: једна се сећа ла да је кров имао рупу десно од 
улаза, друга је памти ла говор ветра на тава ну  За јежа 
уопште нису биле сигур не: можда није ни посто јао, 
можда су само желе ле таквог јежа 

По ми сли ше да би било исти ни ти је да све поно во 
изми сле  Било је време да имају свој зави чај, родно 
место и прија те ље  Да имају дом  Врати ше се на 
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поче так, изми сли ше прво кућу и брескву, а потом и 
траву у пуко ти на ма  И одјед ном увиде ше да их ништа 
није напу сти ло, него се обога ти ло њихо вим иску ством 
и осна жи ло и потвр ди ло кроз њихо ве живо те  Исто
вре ме но, схва ти ше да је изми шља ње најча сни ји посао, 
јер је оно исти на душе, за разли ку од исти не пред ме та, 
која је варка  Да је то њихов удео у лепо ти света  Да су 
у њему да би изми сли ле саме себе 

И погле да ше дечјим очима сопстве ну децу  Деца 
им се зами шље но осмех ну ше, гледа ју ћи их очима са 
фото гра фи ја 


