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Пр во по гла вље

Ци ча зи маЦи ча зи ма

Сте гла је зи ма и Ла мо ник Би бер је био око-

ван сне гом и ле дом. Где год по гле даш – снег 

и лед. На др ве ћу – снег и лед. На зе мљи – снег и 

лед. У Му зе ју сне га и ле да – снег и лед. Ни ко не 

пам ти та ко хлад ну зи му.
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пр сте но ва  и гур нуо но ге у ми кро та ла сну рер ну 

да их угре је. Би ла је ци ча зи ма, не го шта.

Ули це Ла мо ник Би бе ра би ле су ти хе у тај 

по зни час, али убр зо се за чу бат ко ра ка и на 

глав ној ули ци ука за ше се три се но ви те при ли-

ке. А сад ћу вам ре ћи ко су оне би ле по што сам 

их већ ви ђао – а мо жда их и ви по зна је те.

На че лу је био Пет ко О’Ли ри, је дан му дар ста-

рац ко ји је знао тај не вре ме на и про сто ра.

У крч ма ма и го сти о ни ца ма му шки су се де ли 

око ва тре у ог њи шти ма, ис пи ја ли пи во и при-

ча ли при че о не за бо рав ним ју на ци ма по пут 

Оног ви со ког чо ве ка у ко шу љи, ка ко се оно бе ше 

зо ве, што је по био оне сил не зма је ве. У ку ћа ма, 

мај ке су ста вља ле сво ја че да у кре вет и сми ри-

ва ле их не жним успа ван ка ма о сви ре пим ла во-

ви ма и кро ко ди ли ма. У јед ној ко ли би ци крај 

ли ва де, је дан го блин је се део и чи тао Го спо да ра  
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па је за то је дан клип ку ку ру за пре фар бао бо јом 

ко ја све тли у мра ку, што му до ђе го то во на исто.

„Ка сно је, при ја те љи“, про ша пу тао је Пет ко 

О’Ли ри кад се огла си ло цр кве но зво но да озна чи 

де сет са ти, пи ште ћи као пра ви пек мез по ве тро-

ви тој но ћи. „Бо ље да по ђе мо ку ћи јер ко зна 

ка кви се све чуд ни ду си мо та ју по ци чи зи ми.“

„Не ма ни ка квих ду хо ва, до бри Пет ко“, за ки-

ко та се Алан Теј лор. „Рекô бих да пре ви ше вре-

ме на про во диш по крч ма ма и слу шаш пра зне 

при че пи ја них бу да ла!“

Но сио је фе њер ко ји је ба цао са бла сну жућ ка сту 

све тлост по за ле ђе ној кал др ми. За њим је ишла 

јед на де ве то го ди шња де вој чи ца по име ну По ли. 

И она је но си ла фе њер, а он је си јао хра бро и 

ода но, ка кво је би ло и ње но чи сто, ја ко ср це. А 

на за че љу је био ма ле ни Алан Теј лор, управ ник 

Шко ле за си ро ма шне „Сент Пте ро дак тил“. 

Био је то чо век од ме де ња ка с елек трич ним 

ми ши ћи ма и ви сок са мо 15,24 цен ти ме тра. 

Алан Теј лор је био пре ма ли да би но сио фе њер, 
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„Не мам пој ма.“ По ли про гу та кне длу. „Али ми 

се уоп ште не сви ђа ка ко зву чи тај звук!“

„А шта ако...?“, за цви ле Алан Теј лор и хра бро 

се упи ша од стра ха. „А шта ако је то го спо дин 

Кре за?“

Е сад, на по мен тог име на сви су за не ме ли јер 

ни шта ни је би ло го ре од го спо ди на Кре зе, па чак 

ни слу чај но упа да ње у вул кан пун на став ни ка 

исто ри је. Јер го спо дин Кре за и ње гов не ва ља-

ли дру гар Би ли Ви ли јем Тре ћи би ли су нај го-

ри зло чин ци икад ви ђе ни у Ла мо ник Би бе ру.

„Хеј!“, по ви ка По ли. „Што сви та ко сме шно 

при ча те кô у ста рим књи га ма? Са мо смо по шли 

да ку пи мо ће ва пе!“

Али тад ве тар до не се не ко је зи во за ви ја ње 

као кад опер ског пе ва ча што фал ши ра ву ку по 

та бли. По ли и Алан Теј лор од ско чи ше од стра ха, 

а Пет ко од ужа са на пра ви де сет скле ко ва.

„БР РРР!“ – стре се се он. „Шта то би?“
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„Али, Ала не Теј ло ре, ни ко већ сто го ди на ни је 

ви део го спо ди на Кре зу“, ре че По ли.

„Па шта, мо жда се ипак вра тио“, озбиљ но 

од вра ти Алан Теј лор. „Јер, ка ко гла си она чу ве-

на из ре ка – Мо жда се ипак вра тио. Бо ље да ми 

то ис пи та мо!“

И тро је при ја те ља по ђе да ви ди шта то би, а 

фе ње ри су им се ве се ло њи ха ли у тми ни. Са сва-

ким ко ра ком за ви ја ње је по ста ја ло све гла сни је, 

а он да се за чу...

А по чи ни ли су не ке од најг ну сни јих ства ри свих 

вре ме на, као на при мер:

1. По ку шај тро ва ња огром не гро ма де од пса 

по име ну Џејк, и ње го вог уни ште ња и уби-

ства

2. По ку шај кра ђе ми ли јар де фун ти од си ро тог 

ма лог Ала на Теј ло ра

3. Хр па дру гих ства ри, ко јих сад не мо гу да 

се се тим
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„НЕ!“, оја ђе но по ви ка Пет ко, јер му је го спо ђа 

Љуп ка би ла же на и он ју је во лео као ро штиљ. 

„НЕ!“, по ви ка он у сту де ну, сту де ну ноћ. „НЕ-

Е ЕЕ!“

„До пи ре из ули чи це иза про дав ни це слат-

ки ша го спо ђе Љуп ке“, ре че Пет ко, а ни је ни 

до вр шио ре че ни цу кад се у уском про ла зу по ја-

ви не ка по гр бље на при ли ка ру ку ис пру же них 

по пут му ми је. Али то очи то не бе ше не ка од оних 

фи них му ми ја. Не, ова бе ше од оних с пра шња-

вим ста рим за во ји ма ко је те увек но ћу ју ре по 

му зе ју јер си их ис ко пао из пи ра ми да за то што 

си на уч ник, а то на уч ни ци ра де.

„Ста ни те ма ло!“, По ли се на мр шти. „Ни смо 

се ско ро мо та ли по пи ра ми да ма. Ово ни ка ко 

не мо же би ти му ми ја. Па то је го спо ђа Љуп-

ка!“, по ви ка она. „И скроз је из у би ја на и ис ка-

са пље на!“
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па де у на руч је и оне све сти се. Би ло је то ствар но 

дра ма тич но и оста ло.

„Шта ти се зби ло?“, је цао је Пет ко и при вио 

го спо ђу Љуп ку уз ухо. „Ка кво те је зло за де си ло, 

о дра га мо ја же но?“

„Пу сти сад пи та ња, Пет ко“, по са ве то ва га 

Алан Теј лор. „Го спо ђа Љуп ка је у шо ку и би ће 

по треб но ви ше од ле шни ка да се по вра ти и 

ис при ча нам сво ју ужа сну при чу. Хај де мо, од ве-

ди мо је не куд да по чи не.“

Дру го по гла вље

Не при зи вај ђа во лаНе при зи вај ђа во ла

Али авај, то је сте би ла го спо ђа Љуп ка, вла-

сни ца про дав ни це слат ки ша и пра ва 

прав ца та до бри ца. Ишла је на пред об не ви де ла, 

са пли та ла се о пра зне ку ти је за пи цу и све вре ме 

гро зно за ви ја ла. Пет ко сме ста отр ча до ње да јој 

по ну ди по моћ и уте ху и ма ло ле шни ка, а она му




