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Како се од среће  
бацају ствари увис

Била је то једна пуста стаза. Пуста као да је на 
кра ју света. Ко никада није видео пусту стазу, не
ка је замисли, а ко је такву стазу видео, нека се 
се ти како она изгледа. Ако сте успели да је зами
слите или се сетите, морам вам одмах рећи да ово 
није била таква стаза. Била је сасвим другачија од 
оне коју сте замислили и од оне које сте се сетили, 
јер je насред те стазе лежала једна ципела. То је, 
признаћете, помало необично. Нарочито кад се 
зна да је реч о пустој стази где су пролазници би
ли ретки, а они што губе ципеле – још ређи. 

Ако бисте на таквој стази и срели намерни
ка, то би значило да га је неки врло важан посао 
по терао кроз пуст крај. Али има и оних који су 
у овакве забити залазили из пуке забаве, тек да 
испуне време. Понеки скитница, на пример, као 
овај што је управо долазио. Био је бос и преко 
ра мена је носио штап са завежљајем. Имао је ду
гачак похабан капут с много потребних џепова и 
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једним непотребним. Сигурно је већ дуго ходао 
тим путељком што вијуга кроз поља. Најзад, угле
давши насред стазе ципелу, Скитница – тако ћемо 
га звати – застаде. 

– Неко је изгубио ципелу – промрмља.
Скитнице су углавном усамљени људи, нави

кли на то да разговарају са собом. 
Направио је неколико корака обилазећи ципе

лу као да је реч о загонетном предмету који среће 
први пут. Може ли уопште једна мушка ци пе ла 
да представља загонетку? Имала је све што ципе
ле обично имају: ђон, пертлу, језик… Једи но није 
било ноге која би је носила. 

Најзад, Скитница је подиже и завири унутра: 
– Ти си једна скоро нова ципела и штета је да 

будеш изгубљена.
Затим одува прашину с ње и стаде је гланцати 

рукавом. Ципела је стварно била скоро нова, али 
Скит ница није знао шта би с њом. Свиђало му се 
да светом иде бос, а једна ципела ионако му не би 
мо гла бити од користи. 

Чудно је то, замисли се он: једна ципела је, у 
ства ри, само половина обувености. Цела ципела 
– а ипак није више од половине. Пошто се о томе 
лак ше размишља седећи под дрветом, Скитница 
по ђе да пронађе каквог крошњатог дива. 

Идући даље низ поље, могао је да примети 
ко лико је путељак стварно пуст. То се видело по 
то ме што је на њему било много каменчића које 
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– Неко је изгубио ципелу – промрмља
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ни ко већ данима није шутирао. Каменчићи који 
дуго сто је у месту могу да пусте корен и нарасту 
у велико камење. Онда стазе и путељци постану 
не како квргави и грбави и људи престану да их 
та ко називају јер је због крупног камења кретање 
по њима незамисливо. 

Скитница најзад наиђе на раскошан храст, то
ли ко огроман да би се у његовој сенци могла од ма
рати читава војска. Застаде под дрветом и прос тре 
свој капут на траву. Протежући се у гос то прим љи
вој хладовини, удену међу зубе суву тра в ку и заг
леда се одоздо у густу крошњу. Мис лио је о ци пели 
и о половини обувености. Кроз ли ш ће је пловио 
угојен бели облак.

– Смислићу причу о овој ципели – рече он.
Скитница је одлично умео да измишља приче. 

Од тога је и живео. Свакако не раскошно, али је 
не како састављао крај с крајем. Одрасли су воле
ли да га слушају јер је уносио лепоту у њихове 
до сад не животе. Деца су волела да га слушају јер 
је уносио живот у њихове невине и лепе дане. 

Он опет узе ципелу покушавајући да завири 
што дубље у њу. Лежећи полеђушке, окретао ју је 
у рукама и загледао са свих страна. Унутра је било 
мало мрака који увек уђе кад из ципеле изађе сто
пало. Скитница пажљиво завуче руку у тај ципел
ски мрак и готово поскочи од изненађења кад из 
ципеле испаде смотуљак хартије и погоди га право 
у нос. Ако неко помисли да је смотуљак хар тије у 
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изгубљеној ципели нешто врло необично, треба да 
зна да права мистерија тек предстоји. Скит ница 
паж љиво отвори пресавијену цедуљу и гласно про
чита оно што је на њој писало: Онај ко ме однесе 
мом власнику постаће богат. 

Истовремено збуњен и усхићен, он брзо сакри 
це дуљицу у шаку и осврну се око себе. Стаза је и да
ље била пуста. Потом изнова прочита поруку и зину 
од чуда, због чега му травка коју је грицкао ис паде 
из уста. Чешкао се по глави као да хоће да ишче прка 
неку паметну мисао, али је глава остала збу њена.

– Ти си, изгледа, нека много важна ципела.
Ципела је ћутала, иако је имала језик.
Скитница затим поскочи од среће што ће по

ста ти богат и радосно баци ципелу увис. Сви зна
ју како се ствари бацају увис од среће, али пошто 
је Скит ница, откада зна за себе, ишао бос, никада 
му се није пружила прилика да завитла увис једну 
ци пелу. То се показало као страшан проблем и чи
тава се ствар завршила невољом. Ципела узлете 
неочекивано високо. Тако високо да је Скитница 
узалуд чекао њен пад, јер се пертла замрси међу 
гранама и ципела остаде да се клати у висини. 

Он беспомоћно уздахну. Потегао је свој дуга
чки скитнички штап, али ни седамнаест штапова 
те дужине не би му било од користи. Могао је са
мо снуждено да гледа увис. 

Огромни бели облак који се видео кроз лишће 
већ беше отпловио на други крај крошње.
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