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Како изгледа комби пун 
разбојника и шта ради  

Карло Страшни 
кад почне изненадни напад

Киднапована сам у другој недељи јуна. Добро 
је што се то догодило! Предстојао ми је чувени 
летњи распуст, за који сам унапред знала да ће 
би ти веома досадан. Прво смо добиле обећање да 
ћемо сви заједно ићи да возимо бицикл, али чим 
су пале две капи кише, одустало се од те идеје и 
никуда нисмо отишли. После тога се помињало 
камповање, али као што то обично бива, тата није 
могао да иде због посла и на крају – ништа од 
кам  повања. Да уживамо сви заједно, породично!, 
понављао би тата кад год би нешто планирао, 
ма да нас, његове ћерке, никад није ни питао шта 
бисмо волеле да радимо. Сви ти планови се и ова
ко и онако никада нису остваривали, зато ја ни
сам ни веровала много у сва та обећања у вези с 
нашим породичним летовањима. 

Тог топлог летњег дана све четворо смо се угу ра
ли у татина нова кола и кренули код баке. Ва намо 
и ја делиле смо исто мишљење – донета је одлука 
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о најдосаднијем могућем летовању. Од самог по
четка биле смо лоше расположене, у колима смо 
се свађале око бомбона. Ванано је, под изговором 
да је старија, приграбила све гумене бомбоне, иа
ко је одлично знала да ја са мо њих волим. Волим 
само гумене бомбоне у обли ку аутомобилчића. Као 
и увек, морала је да ме нер вира. Ево како је све то 
звучало: 

„Прекидајте свађу одмах, иначе ћу једну од вас 
две избацити напоље чим стигнемо до следећег 
Мекдоналдса!“, претио је тата. 

Ванамо ми се исплазила, на њеном језику ви
дела сам бомбону у облику аутомобилчића. 

„Слушајте тату!“, покушала је мама да нас уми
ри, мада њу нико није слушао. 

Није се ни окренула, морала је да гледа испред 
себе иначе би јој одмах било мука. „Виља, не смеш 
да се отимаш! То је ружно и неваспитано.“

Као и обично, кривац сам била ја. Ванамо је 
увек била у праву. 

„Лопужо једна!“, узвикнула је Ванамо. 
„Глупачо безобразна!“, рекла сам јој кад сам 

схва  тила да нико није на мојој страни. 
Наравно да се нимало нисмо припремили за 

тај напад. Ми смо једноставно кренули на лето
ва ње и свађали смо се. 

Управо у том тренутку напали су нас разбојници. 
Касније, када сам и сама присуствовала мно  гим 

нападима, добро сам знала шта се све одви јало у 
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комбију непосредно пред напад, и то исто вре мено. 
Мета, односно наш аутомобил, који се на лазио 
иза једне кривине на путу, изабран је тако што је 
претходно праћен двогледом. Комби са разбој ни
цима морао је да убрза. Разбојничка за става на
такнута на телескопски штап избаци ва  ла се кроз 
ма ли отвор за вентилацију који се на    ла зио на крову 
како би се вијорила на ветру. Хил   да Ра збојниковић 
елегантно би улетела у кри  вину, без кочења. Хилда 
није била само не смотрен већ и вр ло дрзак возач. 
За воланом је углавном се де ла у купаћем костиму 
или у крат кој мајици без ру ка ва, окретала је волан 
свом си лином, некако из рамена, и због тога јој је 
увек би ло топло. 

У малом комбију, сасвим позади, били су смеш
тени остали Разбојниковићи, спремни за напад. 
Кар ло Страшни, шеф банде, већ се једном руком 
при државао за металну ручку. Његове предивне 
раз бојничке плетенице боје меда лепршале су на ве
тру. Златни Пеки придржавао се за другу руч ку ве
жбајући успут своје чувено разбојничко це   рекање.

„Нисам више мали! Хоћу и ја с вама у пљачку, 
пре клињем вас!“, запомагао је Кале. „Ево, чак сам 
и нож наоштрио!“

„Значи код тебе је кухињски нож који ми слу
жи за сецкање поврћа!“, узвикнула је мама Хилда 
не склањајући поглед с пута.

„Како да не, познајем те одлично! Кад загусти 
и кад треба да кажеш: Руке увис!, одмах почнеш да 
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цмиздриш“, рекла је Хелена одсечно и наставила 
да лакира нокте на ногама, сваки другом бојом, 
иа ко се комби кретао невероватно брзо. 

Дванаестогодишња Хелена била је изузетно на
да рена за све на овом свету, самим тим је била и 
нај опаснији разбојник у целој породици. Била је то
лико опасна и дивља да заправо уопште није смела 
да учествује у нападима, осим у ситуацијама када је 
било неопходно некога баш онако добро заплаши
ти. Седела је позади, с ножним прстима подигнутим 
увис, и успевала несметано да одр жава равноте жу 
и поред тога што је задњи део ком бија почињао да 
заноси јер је мама Хилда во зила све брже и брже. 

„Слушај тату, он најбоље зна шта је добро за те
бе!“, објашњавао је Златни Пеки. Његови пред њи 
злат ни зуби блештали су док се, нежно осмехивао 
Калеу. Они који га нису познавали могли су да по
мисле да режи попут тигра са та своја два предња 
златна зуба. „Кад тата буде проценио да си спреман, 
зна чи да ћеш бити спреман!“ 

„Дивно“, рекао је Кале, „значи да ћу морати да 
че кам да се пензионише!“

Карло Страшни је просто полетео према Ка
леу, и даље се придржавајући за металну ручку: 
„Слу шај ‘вамо, балавче један! Ја у пензију не идем 
НИКАДА! Понови то!“

Деветогодишњи Кале истовремено се и пла
шио и забављао. „Ти НИКАДА нећеш отићи у 
пен зију. Никада. Схватили смо!“
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„Ја сам страх и трепет, спортски тип, увек у 
фор ми, моје тело је од челика!“ 

Мама Хилда је комбијем препречила пут на
шем BMWу, па смо били приморани да станемо. 
Почело је одбројавање. Одбројавање је било ве
ома битно како би сви деловали исто  времено. 

„Паркирам – сад! Контакт – сад! Пет – четири 
– три – два – држ’ се за ручке – идемо!“

Ево шта се тачно дешавало за време одброја
ва ња: кад се викне Паркирам!, зашкрипале би 
коч нице, возило би успорило и комби би се за
љу љао због наглог кочења. Код узвикивања Кон
такт! нагло би се отварала предња врата. То ком 
одбројавања уназад Карло Страшни и Злат ни 
Пе ки проверили би да ли се добро држе и тру
ди ли би се да се што снажније одгурну од ме тал
них ручки. На тај начин би се лакше ство рили 
испред објекта, баш у оном тренутку кад би била 
изго ворена команда Ручке! „Не желим никакве 
сведоке“!, викала је Хелена док су Карло и Златни 
Пеки хватали залет држећи се за ручке у нади да 
ће моћи што боље да се одгурну и да скоче. 

Баш тако је било када су се створили испред нас. 
Трајало је кратко. Ванамо је мислила да је у пи

тању неки reality шоу. Веома се разочарала када 
је Карло Страшни са задњег седишта отео мене и 
узео кесицу бомбона. 

„Хеј, немојте Виљу, узмите мене! Ја сам вам бо
љи кандидат!“
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Све се десило тако брзо, ништа нисам могла да 
учиним. 

Када сам видела како ми се приближава крупна 
длакава шака, имала сам времена да урадим само 
једно – зграбила сам свој ружичасти дневник, од 
којег се никада нисам одвајала.

Током напада нико није пружао отпор. Испра
знили су нам аутомобил за трен ока. Само је тата 
био нервозан, плашио се да му не огребу ауто. У 
том случају би изгубио бонус код свог осигурања. 
Када је комби породице Разбојниковић отишао, 
мојој породици је, сигурна сам, требало мало вре
мена да схвати да мене нема. 

„Свака част!“, рекао је Карло Страшни док се, 
спу штајући се низ шипку, није опет створио у ком
бију. Довољно ми је било да са мо гле дам неког ка
ко се клати на шипци, па да ми буде мука. Нисам 
волела чак ни вожње у забав ним парковима. 

„Увуците ручке – сад!“, командовала је Хилда. 
„Врата – сад!“ Зачуло се лупање вратима. „Дајемо 
гас и крећемо!“

Комби с разбојницима напустио је место зло
чина уз шкрипу гума. Тек тада сам схватила да се 
на лазим у погрешним колима и да сам кренула у 
правцу неизвесности.

„Гумене бомбоне у облику аутомобилчића, дра
ги разбојници и пријатељи“, узвикнуо је Златни 
Пеки и бацио кесицу на задње седиште. „Из гледа 
да се овде неко веома добро разуме у слаткише!“
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Комби с разбојницима напустио је место зло чина  
уз шкрипу гума 
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Копрцала сам се и викала док су ме одвлачили 
до задњег седишта. Кад вас неко киднапује, морате 
бар мало да се опирете. Међутим, на мене нико 
није посебно обраћао пажњу, сви су претурали по 
плену – сестриним, татиним, маминим и мојим 
стварима. Узели су татине бермуде са џеповима 
на бутинама и раскупусану књигу „Шумско воће у 
Финској“. Хилда је одмах пробала мамин омиљени 
купаћи костим. Хелена је одмах присвојила Ва
намин светлуцави лак за нокте и налепнице за 
нокте и ставила их међу своје ствари. Детаљно је 
испрегледан мамин несесер с лековима у којем је 
било свега – од креме с кортизоном до креме про
тив бора око очију. Јадна мама, остала је без своје 
креме с кортизоном, цела ће да отекне кад је буду 
изуједали комарци!

Од мојих ствари нису скоро ништа узели. Угле
дала сам само своју сиву дуксерицу с капуљачом, 
изгледа да је Калеу била таман. 

„Јухууу“, покушала сам да скренем пажњу на 
себе. 

Само ме је дечак мојих година радознало по
сма трао. Одложио је украдену дуксерицу, као да 
му је мало било непријатно. Трудила сам се да из
гледам равнодушно. 

„Хеј, слушајте!“, цвилила сам. 
Комби се још више труцкао јер се мама Хилда, 

уместо да гледа напред, окренула настављајући да 
даје гас. 
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„Карло, ко је ова овде?“, упитала је таквим гла
сом да је у комбију истог тренутка настала мртва 
тишина. 

„Како мислиш, ова овде?“ Карло Страшни није 
схватао о чему се ради. 

„Ово дете! Хоћу објашњење! И то одмах!“
Само је једна особа умела да буде права ди в ља

куша, већа и од Хелене – Хилда када се раз бесни. 
Сада је управо био тај тренутак. 

„Ти увек кажеш да не умем у датом тренутку да 
доносим одлуке“, рекао је Карло Страшни намр
гођено. „Кажеш да нисам способан да доносим 
одлуке. У данашње време човек мора да има добар 
инстинкт и да реагује импулсивно. И ево, управо 
сам све то урадио! Послушао сам свој инстинкт. 
Ја сам вођа који уме да делује импулсивно! Осим 
тога“, упутио је шеретски осмех Калеу, „пре него 
што одем у пензију, морамо да обавимо неколико 
спонтаних пљачки. Ово је била прва.“

Комби се и даље кретао невероватном бр зи
ном. Неко време смо се још возили по ас фалти
раном путу који ми је био познат, њиме смо ишли 
до баке. У једном тренутку смо нагло скренули на 
некакав шљунковит пут који ми је био непознат. 
Знала сам да нас је сад тата изгубио из вида, ако 
је уопште и покушавао да прати комби. Сад сам 
оста ла сама са овим људима којих сам се плашила. 

„Одлично си ово извела!“, рекао је Карло Стра 
 ш ни. 
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Престала сам да посматрам пут иза нас и по
че ла да се осврћем по комбију. У задњем делу 
на  лазила су се по два седишта, једна наспрам дру
гих. Између њих је био сточић склопљен уза зид. 
Свуда по комбију била су мала скровишта, кесе с 
гардеробом које су висиле унаоколо, испод се ди
шта су се налазиле некакве кутије и сточићи на 
раскла пање. Иза наслона од седишта налазили су 
се душеци за спавање. Сви су се врло спретно кре
тали по том скученом про стору, имала сам ути сак 
да сви врло добро знају где се шта налази.

Мене су сместили позади, до прозора. Посма
тра ла сам необичну декорацију на прозо ри ма 
ком бија – ред закачених барбика, све са ве за ном 
косом и обучене као разбојнице. Сваки де таљ у 
овом комбију потврђивао ми је да сам ја нор мална, 
а да је овај непријатељски свет у који сам залутала 
врло чудан. Нисам смела ни да ра зми шљам о томе 
у каквој сам се опасности за право нашла!

 „Зар не би требало да...“, почела је Хилда па
жљиво, „ ... се можда вратимо...“

„НИПОШТО!“, узвикнуо је Карло Страшни. 
„Без дискусије. Нема враћања. Цело пролеће слу
шам вашу кукњаву о томе како сте усамљени. Ево, 
сад имате другарицу.“

„Другари се не краду тек тако“, побунио се Ка
ле. „То се тако не ради.“

Захвално сам га погледала. Можда би он могао 
да учини нешто за мене? Када би ме пустили да 
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иза ђем, сигурно бих нашла некога ко би ми по мо
гао да се вратим кући.

„У данашње време и то може“, узвратио је Кар
ло Страшни. „Може зато што ја тако кажем!“

На моје велико изненађење, сви су као на ко
манду потврдно климнули главом и дискусија на 
започету тему престала је истог тренутка. По ро
дица Разбојниковић функционисала је по прин
ципу наредбе и послушности. Била је то је дна од 
првих ствари коју сам научила о њима. 

Тог дана, током дуге вожње, имала сам доста 
вре мена да посматрам ову необичну породицу. 
Нису ми биле везане ни руке ни очи као што сам 
видела да се ради у филмовима кад неког кид
напују. Ови разбојници као да нису схватали да 
су у своје редове примили веома пажљивог по
сма трача. Посматрала сам Карла како живахно 
гестикулира и плавокосу Хилду, која је увек била 
корак испред свог мужа: када је Карло Страшни 
после ужине хтео да седне, секунд пре тога је на 
право место била постављена столица. Златни 
Пе ки се провлачио између њих попут некаквог 
канапа – канапа са златним зубима! Дијалекат 
ко  јим је говорио дуго нисам могла да разумем. 
Нај дуже сам посматрала децу: Калеа, који ме 
је кришом гледао, и две године старију Хелену, 
обу чену у неку врсту борбеног одела; она је из
гледа једина приметила да их све врло пажљиво 
про  матрам. 
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„Само ти гледај, то ништа не кошта“, рекла је 
она, али не дрско, већ некако отресито, што јој је 
би ло тако својствено, „али ако нешто запишеш, 
мо раћу одмах све да прочитам.“ После тога ме је 
ду го испитивачки загледала, као ајкула која одо
здо вреба своје жртве, пливаче. 

Нешто касније тог истог поподнева комби се 
зауставио у једној мирној шуми у близини језера. 
Хелена је изразила жељу да плива, те смо тако сви 
отишли да се окупамо. Прекинули смо бекство 
како бисмо се мало окупали, као да је то нешто 
нај нормалније на свету! Ником није падало на 
памет да ме веже. 

„Хајде, пустите ме да се вратим, добићете нов
чану награду!“, рекла сам им већ по десети пут. 

„Не можемо то да учинимо“, одговорио је Ка рло 
Страшни и не гледајући ме. Претурао је по старој 
путној торби тражећи купаће гаће. „Про клетство, 
видите како су се смањиле од прошлог лета! Сузиле 
су се у струку, мораћу да украдем нове.“

Сви само што нису пукли од смеха. Карло Стра 
шни није био баш мршав, а купаће гаће ко јима је 
махао биле су му бар за два броја мање. 

„Наравно, украшћемо нове“, потврдила је Хил
да. Успела је да звучи врло озбиљно. 

„Зашто?“, упитала сам. „Зашто не можете да ме 
ослободите?“

Хелена је ускочила у воду и почела да плива. 
Пли вала је краул перфектно, скоро бешумно. 
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„То није наша специјалност. Ми се бавимо пља
ч кама, то је оно што умемо да радимо“, рекао је 
Карло Страшни, узео маказе и одсекао ногавице 
с неких џиновских гаћа. „Молим лепо, сад имам 
дивне купаће гаће! Ти наравно то НИКАКО не 
можеш да разумеш“, окренуо се према мени и 
свечаним гласом саопштио: „Нисмо ти ми тамо 
неки леваци. Наше презиме нас обавезује.“

„Ала ћемо оставити утисак када се на лет њем 
фе стивалу будемо појавили с таоцем! Имаће при
лику да виде нешто сасвим ново!“, рекао је Златни 
Пеки и накезио се задовољно, дубоко за ваљен у 
своју лежаљку. „Нашем бизнису ће ово да ти једну 
посебну димензију ... или како се то већ каже! Ми 
поштујемо прописе и правила нашег зана та, тако 
се радило у стара добра времена. Тако је некада 
радио и стари Лупен!“, закључио је он за несено. 

„Да, тако је радио и матори Лупен!“, нагласио је 
Карло Страшни. Добро се обрисао, мада је по ква сио 
само стопала; закључио је да је вода су више хлад
на, чак и за вођу попут њега. 

„Талац је баш глупа реч“, казала је Хилда и пру
жила ми кесицу с бомбонама. Моју и Ванамину 
кесицу с бомбонама. Погледала ме је мајчински и 
рекла: „Штета што су поједене све гумене бомбоне 
у облику аутомобилчића. Ти ми баш изгледаш као 
девојчица која највише воли управо те бомбоне.“ 

„Киднапована особа“, рекао је Карло Страшни 
театрално, а потом сео у столицу на расклапање 
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која је почела застрашујуће гласно да пуцкета под 
његовом тежином и наместио своје плетенице на 
груди. „У великој смо предности што у нашим 
редовима имамо киднаповану особу.“ 

У устима сам безвољно држала неку воћну 
бом бону, пажљиво пратећи њихов разговор. Же
лела сам да искористим сваку информацију ко ја 
би могла да ми буде од користи када будем бе
жала. Кад већ овај разбојник, отац породице, ни
је био спреман да ме ослободи, планирала сам 
сама да побегнем. Помињали су некакав летњи 
фе стивал, то сам успела да запамтим. Одлучила 
сам да, ако не пре, искористим гужву и побегнем 
за време тог летњег фестивала. „Зар не желите да 
за радите много пара?“, усудила сам се коначно да 
их питам.

Колико би новца циција од мог тате уопште био 
спреман да плати за мене? Сигурно ни половину 
онога што је дао за свој аутомобил. Уосталом, 
имали су Ванамо. 

„Шта си рекла?“, упитао је Карло Страшни. Та
ман је убацивао последњу бомбону у облику ау
то мобилчића у уста док сам ја беснела. С друге 
стране, није то било ништа ново за мене, мислим, 
да ми неко испред носа поједе омиљену бомбону.

Златни Пеки се насмејао. „Мишја гованца, Кар
ло, она мисли на мишја гованца!“

Разговор је наједном попримио сасвим друга
чији тон. 
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„Драго дете, нама мишја гованца нису потре бна“, 
рекао је Карло Страшни, извадио из уста са жвакани 
аутомобилчић и почео њиме да маше. Ва намо никад 
не би урадила тако нешто. „Шта би  смо ми с њима?“

„Па шта ви онда крадете?“, упитала сам сада већ 
потпуно збуњена. 

„Шта крадемо? Хоћеш да ти дамо списак?“, упи 
тала је Хелена онако као у пролазу док је по ку  ша
вала да истресе воду из ушију. Бацила се на једну 
сло бодну лежаљку и почела да листа му зи чки ча
сопис који је узела из Ванамине ташне. 

„Зашто да не!“, рекла сам изазивајући их. До
не ла сам из комбија своју свеску правећи се да не 
при мећујем Хелену, која је исмејавала ружичасте 
корице на цветиће. Дограбила сам хемијску оло
вку која се налазила на предњој конзоли.1 Махала 
сам оловком чекајући да проговоре, све док Раз
бој никовићи нису схватили да треба да почну да 
ми диктирају. 

ОМИЉЕНЕ УКРАДЕНЕ СТВАРИ
ПОРОДИЦЕ РАЗБОЈНИКОВИЋ

Сакупила и записала Виља

1)  слаткиши, нарочито воћне бомбоне (Хилда), чо
кола де (Карло), гумене бомбоне (Кале), изу зе тно 

1 Предња конзола – пластични део у колима изнад волана и 
касете (прим. прев.).
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киселе гумене бомбоне (Златни Пеки, Ка рло, 
Хелена)

2)  кекс, нарочито онај посут шећером у праху или 
пуњен џемом

3)  месо (за шницле спремљене на разбојнички на
чин за Карла)

4) сенф
5)  сви остали јестиви производи, нарочито млади 

кромпирићи, грашак, јагоде и остало бо би часто 
воће, домаћа пецива, сендвичи, пице и оста ла 
готова масна јела 

6) барбике (за Хеленину колекцију)
7) књиге, часописи, новине
8)  комплетан шпил карата (у постојећем не

достаје осмица пик)
9) квалитетан штап за пецање
10)  мали шатор који би служио као преноћиште 

када дође до међусобних расправа

Тренутно се посебно траже:
Реквизити за крикет (Кале), мала фрижидер

тор ба (Хилда), кувало за воду које троши мало 
стру је, згодан момак (Хелена).

„Хеј, то бриши, одмах!“, узвикнула је Хелена. „Ка ле, 
разбићу те од батина!“ Кале се слатко сме јао. Почео 
је да бежи, али како није гледао испред се бе, саплео 
се о велики корен дрвета који је ви рио из земље и 
свом силином полетео у ваздух. Из ра зумљивих 
разлога нисам хтела да учествујем у њи ховој свађи. 
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Чим сам завршила с писањем списка, отели су 
ми га из руке. 

„Добро“, рекла је Хилда. „Овај списак ћемо сад 
ставити напред код сувозачког места. Сваки пут 
пре него што кренемо у акцију моћи ћемо да се 
под сетимо шта нам треба.“

„Баш супер!“, рекао је Златни Пеки. 
Одрасли су били одушевљени списком. 
„Јој, ма знате шта – ово траје већ годину дана! 

Страшно! Предуго смо без осмице пик“, побунио 
се Златни Пеки. „Под хитно нам треба шпил!“

Понадала сам се да ће их списак можда натерати 
да схвате да би требало да ме пусте. Нисам им би
ла потребна, могли су да ме искористе и да за ме не 
добију новац. Ствари се, нажалост, нису одви јале 
онако како сам ја замишљала. 

„Још само једно“, рекао је Карло Страшни. 
„Шта, шефе?“, упитао је услужно Златни Пеки. 

„Добра вест за нас, а лоша за тебе, девојчице“, ре
као је Карло Страшни и завукао шаке испод ка
иша, што би чинио сваки пут када би због не че га 
био веома задовољан. „Ствар је у томе што ми је
дноставно не можемо да дозволимо да одеш. Одав
но нисмо уловили тако добар плен! Сјајна си!“
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