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1.

На ме се чи ни

„Џек“, чуо се не чи ји глас.
Џек је отво рио очи. На ме се чи ни је угле дао 

јед ну си лу е ту.
„Бу ди се! Обла чи се!“ Би ла је то ње го ве се-

стра Ени.
Џек је упа лио све тло. Про тр љао је очи.
Ени је ста ја ла уз ње гов кре вет, об у че на у 

фар мер ке и дукс.
„Хај де мо до ку ћи це на др ве ту“, ка за ла је.
„Ко ли ко је са ти?“, пи тао је Џек. Ста вио је 

на о ча ре.
„Не гле дај на сат“, упо зо ри ла га је Ени.
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Џек је ипак по гле дао. „Чо ве че“, уз вик нуо је. 
„По ноћ је. Пре ви ше је мрач но.“

„Ни је. По ме се чи ни се до вољ но ви ди“, уве-
ра ва ла га је Ени.

„Стр пи се до ју тра“, ка зао је Џек.
„Не, са да“, би ла је упор на Ени. „Мо ра мо да 

про на ђе мо че твр ти пред мет на ’м’. Осе ћам да 
ће нам пун ме сец би ти од по мо ћи.“

„То је ша ша во“, ка зао је Џек. „Хо ћу да спа-
вам.“

„Мо жеш да се на спа ваш кад се вра ти мо 
ку ћи“, ка за ла је Ени. „Иона ко ће вре ме ста -
ја ти.“

Џек је уз дах нуо. „О, бра те“, про мр мљао је.
Али је све јед но устао.
„У реду!“, шап ну ла је Ени. „На ћи ће мо се 

код зад њих вра та.“ На пр сти ма је иза шла из 
Џе ко ве со бе.

Џек је зев нуо. Обу као је фар мер ке, дукс 
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и обуо па ти ке. У ра нац је спа ко вао све ску и 
олов ку. За тим се ис крао низ сте пе ни це.

Ени је отво ри ла зад ња вра та. Ти хо су иза-
шли на по ље.

„Че кај…“, за у ста вио ју је Џек. „Тре ба ће нам 
ба те риј ска лам па.“

„Не ће. Већ сам ти ре кла – ме се чи на ће нам 
осве тли ти пут“, по но ви ла је Ени и кре ну ла.

Џек је уз дах нуо, па кре нуо за њом.
Ени је би ла у пра ву, по ми слио је Џек. 

Ме сец је та ко ја сно си јао да је Џек ви део и 
сво ју сен ку. Све је из гле да ло као да је пре ли-
ве но сре бром.

Убр зо су иза шли из сво је ули це. Ени је во-
ди ла ка шу ми Жап че вог Ру кав ца. У сен ци др-
ве ћа би ло је мно го мрач ни је.

Џек је по гле дао го ре тра же ћи ку ћи цу на др-
ве ту.

„Ено је!“, уз вик ну ла је Ени.
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Ча роб на ку ћи ца на др ве ту бли ста ла је на 
ме се чи ни.

Ени се ухва ти ла за мор нар ске ле стви це и 
по че ла да се пе ње.

„Бу ди па жљи ва – иди по ла ко“, до вик нуо 
јој је Џек.

По шао је за њом и ушао у ку ћи цу.
Ме се чи на је си па ла све тлост кроз про зор.
Оба сја ла је све тлу ца во сло во „м“ уре за но 

на др ве ном по ду.
Оба сја ла је и три пред ме та ко ји по чи њу 

сло вом „м“ ко је су ста ви ли ту: ме се чев ка мен 
из до ба нин џа, ман го из пра шу ме Ама зо на и 
ма му то ву кост из ле де ног до ба.

„По тре бан нам је са мо још је дан пред мет 
на сло во ’м’“, ка за ла је Ени, „да би смо осло бо-
ди ли Мор га ну чи ни.“

Ци ју.
„Мр ви це!“, об ра до ва ла се Ени.
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На при гу ше ној све тло сти Џек је угле дао ми-
ши цу. Се де ла је на јед ној отво ре ној књи зи.

„Ни си оче ки ва ла да нас ви диш ова ко 
ка сно, зар не?“, ка за ла је Ени.

По ди гла је Мр ви цу. А Џек је узео отво ре-
ну књи гу.

„И, ку да иде мо овог пу та?“, ин те ре со ва ла 
се Ени.

Џек је од нео књи гу на ме се чи ну.
„Ух-ух“, про сте њао је. „Знао сам да је тре-

ба ло да по не се мо ба те риј ску лам пу. Ни шта не 
мо гу да про чи там.“

Ра за знао је са мо не ке цр те же и за сен че не 
сли ке. Али ни сло ва ни је мо гао да про чи та.

„По гле дај на ко ри це“, са ве то ва ла му је 
Ени.

Сло ва су на ко ри ца ма би ла ве ћа. Џек је за-
жмир као у њих.

„Зо ве се: Здра во, Ме се че“, про чи тао је. 
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Ени се за грц ну ла: „Иде мо на Ме сец?“
„На рав но да не иде мо“, не го до вао је Џек. 

„На Ме сец не мо же да се иде без то не опре ме.“
„Због че га?“
„Та мо нe ма ва зду ха. Не би смо мо гли да ди-

ше мо. И не са мо то, ску ва ли би смо се ако је 
дан и по смр за ва ли ако је ноћ.“

„Ииии!“, пре па ла се Ени. „А ку да, он да, ми-
слиш да иде мо?“

„Мо жда на не ко ме сто где се љу ди при-
пре ма ју да по ста ну ко смо на у ти“, об ја снио је 
Џек.

„То ми се сви ђа“, раз ве се ли ла се Ени.
„И ме ни“, сло жио се Џек. Од у век је же лео 

да упо зна ко смо на у те и ва си он ске на уч ни ке.
„Хај де, он да, по же ли то“, под ста кла га је 

Ени.
Џек је по но во отво рио књи гу. По ка зао је 

на сли ку не ке гра ђе ви не у об ли ку ку по ле.



18

„Во лео бих да оде мо та мо“, из го во рио је. 
Ве тар се раз ду вао.
Ку ћи ца на др ве ту је по че ла да се окре ће.
Окре та ла се све бр же и бр же и бр же.
За тим се све уми ри ло.
Пот пу но се уми ри ло. За вла да ла је нај мир-

ни ја и нај ти ша ти ши на.


