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Pо све ће но Џој ла Брак,
са за хвал но шћу на ње ној pо мо ћи

 

Tи gре! Tи gре! Оd же ра ви це сtво ре,
Бли сtав шtо је зdиш кроз мр кле gо ре,
Pоd чи јом бе смрt ном ру ком ил’ оком

Са зdан бе ше tвој сtра шни склаd?

Ко ја tо нај да ља не ба, и ко је dа љи не
Pо tреб ни су tвом pо gле dу dа tа ко tи си не?

Ко ја tо кри ла да gа ви ну на ви си не?
Ко ја ру ка ва tру с не ба dа ски не?

Из пе сме Tи gар Ви ли је ма Блеј ка,
1794. го ди не*

* Пре вео Зо ран Ја нић. (Прим. прев.)
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Јед ног лет њег да на у Жап че вом Ру кав цу у 
Пен сил ва ни ји, у шу ми се по ја ви ла та јан стве
на ку ћи ца на др ве ту.

Осмо го ди шњи Џек и ње го ва сед мо го ди шња 
се стра Ени по пе ли су се у ту ку ћи цу. От кри ли 
су да је пу на књи га.

Убр зо су Џек и Ени схва ти ли да је ку ћи
ца ча роб на. Она их је но си ла на ме ста из тих 
књи га. Са мо је тре ба ло да по ка жу не ку сли ку 
и по же ле да оду та мо.

Ус пут су са зна ли да ку ћи ца при па да Мор га
ни ле Феј. Мор га на је ча роб на би бли о текарка 

Про лог
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из вре ме на кра ља Ар ту ра. Она пу ту је кроз 
вре ме и про стор и са ку пља књи ге.

У књи га ма Ча роб на ку ћи ца бр. 5–8 Џек и 
Ени су по мо гли Мор га ни да се осло бо ди чи ни. 
У књи га ма бр. 9–12 ре ши ли су че ти ри древ не 
за го нет ке и по ста ли мај сто ри би бли о те ка ри.

У књи га ма Ча роб на ку ћи ца бр. 13–16 Џек 
и Ени су са чу ва ли ста ре при по вести да се не 
из гу бе за у век.

У књи га ма Ча роб на ку ћи ца бр. 17–20 Џек 
и Ени мо ра ју да до би ју че ти ри на ро чи та да ра 
ка ко би по мо гли да се за ча ра ни пас осло бо ди 
чи ни. На пу то ва њу Tи tа ни ком већ су до би ли 
је дан дар и још је дан од Ин ди ја на ца Ла ко та. А 
са да се спре ма ју у по тра гу за тре ћим да ром…

Џек и Ени су ше та ли по ред шу ме у Жап че вом 

Ру кав цу, у по врат ку ку ћи из би бли о те ке.

 „Не до ста је ми Ме да“, по жа ли ла се Ени.

„И ме ни“, од го во рио је Џек.

„Он је јед на ствар но му дро ку чен це“, ре кла 

је Ени.

„Је сте“, по твр дио је Џек, „и хра бар је.“

„И па ме тан је“, до да ла је Ени.

„И за ба ван је“, на ста вио је Џек.

„И ов де је!“, уз вик ну ла је Ени.

„Шта је?“ Џек је ни је нај бо ље раз у мео.

1.

Колико је то далеко?



12 13

„Ов dе је!“, по ка за ла је Ени пре ма шу ми 
Жап че вог Ру кав ца.

Псе тан це сме ђег кр зна про ту ри ло је гла ву 
кроз жбу ње.

Ав! Ав!, за ла ја ло је.
„Хеј! Ме до!“, уз вик нуо је Џек.

Псе тан це је отр ча ло у шу му.
„Хај де мо!“, ка за ла је Ени.
Она и Џек су по ју ри ли за Ме дом. Шу ма Жап че

вог Ру кав ца је бли ста ла на по по днев ном сун цу.
Псе тан це је тр ча ло кроз шу му и на кра ју се 

за у ста ви ло код мор нар ских ле стви ца. Ле ствице 
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су ви си ле с нај ви шег хра ста у шу ми и до се за ле 
до ча роб не ку ћи це на др ве ту.

Ме да је са че као да га Џек и Ени стиг ну. 
Ис пла зио је је зик и ма хао ре пом.

„Ћао, ма ли“, ус клик ну ла је Ени. По ди гла је 
пси ћа и за гр ли ла га. „Не до ста јао си нам!“

„Да, бле са не“, по твр дио је Џек. По љу био је 
Ме ду. Ме да га је ли знуо по ли цу.

„Да ли је вре ме да кре не мо по наш tре ћи 
по клон?“, пи та ла је Ени.

Ме да је ки нуо, као да ка же: На рав но!
Ени се ухва ти ла за мор нар ске ле стви це па 

кре ну ла го ре. Џек је ста вио Ме ду у ра нац и 
по шао за Ени.

По пе ли су се у ку ћи цу на др ве ту. Та мо је 
би ла по ру ка од Мор га не ле Феј. Ста ја ла је на 
по ду, баш као и пре два да на.

Џек је пу стио Ме ду из ран ца.
Ени је по ди гла по ру ку и про чи та ла:

На ово се ан це су ба че не чи ни и  

о реб на му је ва ша о моћ. Да би с е  

а осло бо gи ли, мо ра е на ћи че и ри  

о себ не с ва ри:

По клон с бро да из гу бље ног у мо ру.

По клон из пла вет ни ла пре ри је.

По клон из да ле ке шу ме.

По клон од кен гу ра.

Бу gи е а ме  ни. Бу gи е хра бри. 

Бу gи е о ре зни.

     Мор а на

Џек је до дир нуо пр ва два по кло на ко ја су 
већ до би ли: џеп ни сат са Tи tа ни ка и ор ло во 
пе ро, дар Ин ди ја на ца Ла ко та из Ве ли ке рав
ни це.

„Са да тре ба да до би је мо по клон из да ле ке 
шу ме“, ре кла је Ени.
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„Пи там се ко ли ко је то да ле ко“, ка зао је 
Џек.

„Знам ка ко ће мо са зна ти“, од го во ри ла је 
Ени. „Где нам је књи га?“

Она и Џек су по тра жи ли по ку ћи ци јед ну 
од оних ис тра жи вач ких књи га ка кве им Мор
га на увек оста вља.

Ав! Ав! Ме да је ста вио ша пу на књи гу у углу 
ку ћи це.

Џек је по ди гао и про чи тао на слов: Ди вљи
на Ин dи је.

„Ау, чо ве че, Ин ди ја“, из не на дио се. „То је 
баш да ле ко.“

„Хај де да кре не мо“, по жу ри ла га је Ени, 
„ка ко би смо што пре осло бо ди ли Ме ду.“

Џек је по ка зао пр стом пре ма ко ри ца ма 
књи ге. 

„Же лим да оде мо та мо“, ре као је.
Ве тар се раз ду вао.

Ку ћи ца на др ве ту се за вр те ла.
Вр те ла се све бр же и бр же.
А за тим се све уми ри ло.
Пот пу но се уми ри ло.
Али са мо на тре ну так…


