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М
рак је... тесан простор... Пробијамо се 

између стена стишњени као сардине; 

пазимо да избегнемо оштре камене ивице 

пећине, које једва разазнајемо на једином 

зраку светлости који допире испред нас... У 

даљини чујемо хук воде налик на потмулу 

грмљавину у летњој ноћи... Онда нит светла 

обасјава фигуре на камену и црне линије 

трепере па почињу да се померају и вијугају 
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и осећам се као хипнотисан... Потом линије 

образују силуету ласте па се преобликују 

у цртеж великог компаса који се затим 

претвори у контуре леопарда и он почиње да 

режи и риче у ритму грмљавине све док на 

крају не нестане... пуф...

Сајмон се тргнуо и отворио очи. Срце 

му је јако лупало. Око њега је и даље била 

тама, али више није био у пећини – видео 

је познате обрисе своје собе и схватио да 

је то био само сан. Полако се сетио где се 

налази и који је дан. А онда је приметио и 

шта га је пробудило. Пред прозором се чуло 

гласно цвркутање. Било је пролеће и птице 

су биле редовни гости у његовој улици, али 

ово цвркутање било је другачије... звучало 

је успаничено. 
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Док су му се последњи трагови сна 

попут облака дима губили из главе, устао 

је и мрзовољно пришао прозору. Досадна 

птичурина. Што ли се дерња оволико кад 

сви нормални људи спавају?, помислио је 

буновно подижући ролетну. А тек што је 

почео ускршњи распуст. Надао се да ће се 

најзад наспавати.

Кад је отворио прозор, заслепило га је 

јутарње сунце, али чим се привикао на 

светлост, спазио је кривца – била је то 

само малецка ласта. Угледавши Сајмона, 

скроз рашчупаног и мрзовољног, није се 

уплашила већ је доскакутала ближе њему и 

наставила да цвркуће на сав глас.

„Шта си се развикала?“, упита Сајмон 

у чуду. Заиста је деловало као да хоће 

нешто да му каже. Сајмон је сада већ 
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