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Живот и говор су дви је нај др го ци је ни је све ти ње 
које нам је Бог пода рио. На дар узвра ти мо уздар јем: 
буди мо захвал ни Ство ри те љу и вје руј мо – док чува мо 
Његов дар, и дар чува нас.

Може мо нау чи ти више стра них јези ка, али ни на 
јед ном неће мо моћи рећи, тако извор но и са ужит ком, 
све оно што види мо и осје ћа мо, као на јези ку којег смо 
од ћаће и мате ре нау чи ли.

И да ова књи га није напи са на јези ком којим се 
дива ни у сје вер ној Дал ма ци ји, у Буко ви ци, Дуле то вом 
зави ча ју, не би ври је ди ла ни шаку дре ни на или по ча
ки це вини ка.

Аутор
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Бубарник
Mожда је сре бр ну кути ју за дуван на каме ној пло

чи поред пута, забо ра вио ста ри Јови ша, лугар, који сва
ко днев но про ла зи шум ским путељ ком и баш ту, на 
угла ча ној каме ној почи ваљ ки вје што уви ја цига ре ту. 
Можда га је изне над ни лавеж сје ки ре неког кра дљив ца 
дрва толи ко занио да је у жур би да га ухва ти на дје лу, 
забо ра вио сво ју дра го цје ну лиме ну дуван ке су.

А можда је оста ла и неком пут ни ку намјер ни ку, 
који се слу чај но баш ту зау ста вио, да пре дах не уз цига
ре ту и тако зани јет опој ним мири сом дома ћег дува на, 
забо ра вио кути ју са посла сти цом.

Било чија да је била сре бр на ста кути ја за дуван, 
мора да је забо рав ни вла сник дуго туго вао.

Али, као што обич но бива, изгу бље но често неко 
и про на ђе. А зна се да су нај бо љи про на ла за чи они који 
воле да поред пра вог пута иду мало и страм пу ти цом, 
да вир ну погле дом и на лије ву и на десну стра ну пута.

А ко то често иде страм пу ти цом више него пра вим 
путем зна сва ка пти ца на гра ни, сва ки ска ка вац и буба 
у тра ви, сва ка биљ ка и живо тињ ка што је у шум ском 
цар ству наста ње на.

То је он, Дуле Бубо ња!
Ђакпје шак, који сва ко днев но бро ји кило ме тре од 

куће до шко ле и уз пут шви ка, пје ва и осма тра. Шви
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ка њем и пје смом рас тје ру је страх и дивљач с пута, а 
осма тра пра ти ли га ко, кри је ли се неко иза грма или 
дрве та, а можда се уз пут нешта и про на ђе, а зна се да 
би га нај ви ше обра до ва ло неко птич је гни је здо, јер 
про ље ће уве ли ко маше цвјет ним зво ни ма у знак добро
до шли це кри ла тим гости ма с југа.

И гле, са каме не пло че поред пута, као дра гуљ, у 
Дуле то вим очи ма засвје тлу ца сре бр на ста кути ја за ду
ван. Душу дала за бубе и ска кав це, коњ ске муве, оба
де и крпу ше. Сигур но ће ту бити мје ста и за неког 
цврч ка или гуште ра.

– Ооо о оо, видевиде сре ће изне на да. Љепе ли шка
ту ле, ем ти јар ца. Који ли је несрећ ник изгу би, да ми 
је зна ти, жа ми га је, али…

Сочан пољу бац, на јутар њом росом овла же ну сјај ну, 
сре бр на сту кути ју за дуван, зали је пи се као дар на 
уздар је које се рјет ким срећ ни ци ма дога ђа.

Пун зано са и радо сти, зани јет маштом у шта ће све 
да упо три је би новог ста нов ни ка школ ске тор бе у којој 
је било све га више него књи га, Дуле се, умје сто ка 
шко ли, упу ти кући.

– Ђе си то кре н’о? – зата ла са Мили чин глас, Дуле
тове школ ске сапут ни це, која је мало ока сни ла.

– У шко лу, а ђе би дру го.
– Па, шко ла ти је иза леђа, шта је с тобом?
– Е, ова шка ту ла ме скроз забле си ла, погле дај како 

се цакли, морам да је пољу бим – и Дуле то ве усне поно
во дота ко ше изре зба ре ни покло пац лиме не кути је.

– А, ода кле ти та лимен ка коју си при гр лио ка’ да 
је од зла та – зна ти жељ но упи та Мили ца.
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– Посла’ ми ујка из Аме ри ке, хехе. Вели да је то 
мој БУБАР НИК и да је душу да’ за пре нос разних 
буба, ска ка ва ца, коњ ски мува, оба до ва, крпу ша, зелем
ба ћа, гусе ни ца, и…

– Па ти ћеш зоо ло шки врт има ти у тој шка ту ли.
– Ја се надам да ћеш ми и ти помо ћи око избо ра 

ста нов ни ка овог лиме ног кућер ка.
– Не пада ми на памет да се замла ћу јем са тим тво

јим малим пако сти ма с који ма намје ра ваш да заба
вљаш и пла шиш ције ли раз ред. Мисли ла сам да си 
нади мак Бубо ња добио због буба ња напа мет сва ке лек
ци је, а сад видим да су за то кри ве јад не бубе које 
сва ко днев но ‘ваташ и доно сиш у шко лу.

– Шка ту ли це моја сјај на, мно ги ма ћеш запр жи ти 
чор бу, а бога ми и Мили ци не буде ли слу ша ла тво га 
новог госпо да ра – смје ше ћи се рече Дуле и даде се у 
трк за јед ним ска кав цем који се убр зо нађе у бубар ни
ку, а затим и у тор би међу књи га ма.

– Е, да знаш, тужи ћу те раз ред ној чим дођем у шко
лу – ско ро љути то рече Мили ца запа ње но гле да ју ћи у 
хлад но крв но Дуле то во лице.

– Писнеш ли, кре шта ли це, мога би ти овај ска ка вац 
у њедри ма завр ши ти – при пре ти Дуле па заву че руку 
у тор бу, а Мили ца, за сва ки слу чај побје же, јер зна да 
Дуле за час пла не и да још ника да није изне вје рио обе
ћа ње. Доду ше, није ни Мили ца до сада ника да била 
тужи ба ба, прем да је зна ла сва ки пут шта Дуле у тор би 
или џепо ви ма доно си у шко лу као изне на ђе ње.

А за дви је годи не коли ко зајед но пје ша че од куће 
до шко ле и назад, било је у њего вој тор би, бочи ца ма 
од тин те и разних сиру па, џепо ви ма и кути ји ца ма од 
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леко ва, на сто ти не разних буба, ска ка ва ца, гуште ра и 
мува. Све је то Дуле доно сио у шко лу да уве се ли дру
га ре, ника да с намје ром да иза зо ве пре кид часа, што 
се често дога ђа ло и без обзи ра на кри ти ке, уко ре и 
обе ћа ње да то више неће чини ти, ово га пута није могао 
одо ље ти да не пока же свој нови Бубар ник и њего вог 
зеле ног, ска ку та вог госта.

Зелембаћ
Чим се огла си ло школ ско зво но, у једи но одје ље ње 

осмог раз ре да бануо је дирек тор са раз ред ном и још са 
вра та почео да се про ка шља ва гово ре ћи:

– Ви сте већ зре ли људи, памет ни сте и на јесен 
ћете куд који, у дру ге шко ле, у дру га мје ста, зато немој 
да чујем да је неко од вас попу стио у уче њу, а наро чи
то би ме радо ва ло да ови сла би ји ђаци мало више 
загри ју клу пу и попра ве про сјек успје ха ције лог раз
ре да. И још нешта, мора те више да обра ти те пажњу на 
хиги је ну и чисто ћу у раз ре ду – наста ви дирек тор сво
ју гово ран ци ју кру же ћи изме ђу редо ва клу па и гле да
ју ћи у сва ког уче ни ка поје ди нач но. Немој те слу чај но 
да чујем да је неко донио у раз ред каквог инсек та да 
оме та наста ву као што је до сад било слу ча је ва.

– Касно сте се сје ти ли, дру же дирек то ре – про мр
мља Дуле себи у бра ду и про ка шља се, а у раз ре ду се 
зачу коме ша ње и поне ки смје шак.

– Јел’ јасно?– гото во вој нич ки упи та дирек тор.
– Јасно! – одјек ну ше писка ви гла со ви што је био 

знак да су се искљу чи во дје вој чи це огла си ле.



11

Дирек тор се поно во про ка шља, завр ти гла вом и без 
поздра ва напу сти учи о ни цу. У раз ре ду завла да тајац, 
а онда, као из топа, гру ну раз ред на:

– Каква је ово кути ја на мојој сто ли ци?
„Сви јуна ци ником пони ко ше…”
– Ко је данас редар?
– Ја – сти дљи во се огла си Дуле.
– Чија је ово кути ја на мојој сто ли ци?
– Њего ва – забр за Мили ца као да је на неком кви зу.
– А шта тра жи тамо гдје јој није мје сто? – врте ћи 

гла вом упи та раз ред на.
– Не тра жи ништа, сигур но ми је испа ла из џепа 

кад сам бри са’ таблу.
– А шта кри јеш у тој кути ји?
– Ма, ништа…
– Како ништа, отво ри да сви види мо.
Дуле на брзи ну стр па кути ју у џеп.
– Ма, вади ту кути ју из џепа – наре ди раз ред на.
– Али, овај… може ли зелем баћ да ује де?
– Зелем баћ! Да ли си ти нор ма лан? Па јеси ли чуо 

шта је дирек тор гово рио? Брже бацај то чудо кроз про
зор – успа ни че но рече раз ред на отва ра ју ћи про зор.

Дуле одва жно при ђе про зо ру, пре кор но погле да у 
Мили цу, а онда хлад но крв но отво ри кути ју из које 
иско чи мали, зеле ни ска ка вац.

– Како се није си сје тио да нас обра ду јеш с неким 
лије пим шаре ним леп ти ром, буке том шум ског цви је ћа 
или шаком јаго да, а не да нас ту пла шиш које ка квим 
ска кав ци ма – са узда хом рече раз ред на затва ра ју ћи 
рас кли ма ни про зор.
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У општем коме ша њу, гур ка њу и опу ште но сти која 
је наста ла док је раз ред на упи си ва ла нешто у днев ник, 
једи но је Дуле зами шље но пиљио у пла фон.

Ни Мили ци није било лако, нетре ми це је гле да ла 
у Дуле та нер во зно трља ју ћи чело. Зна ла је да Дуле 
сми шља осве ту за њено непро ми шље но „ода ва ње тај
не”, али сад је било касно за каја ње. Ко зна шта је све 
чека на дугом путу до куће.

– Сада ћемо, Дуле, мало да про че шља мо гра ма ти ку 
– конач но се огла си раз ред на затва ра ју ћи днев ник, што 
је био знак да ће чешља ње потра ја ти мало дуже. Не 
сма трај ово неком осве том за оног ска кав ца, ово радим 
за тво је добро јер, знаш и сам, да је тво ја гра ма ти ка на 
ста кле ним нога ма, а наро чи то говор и оно тво је: њесам, 
есам, ође, ниђе – наша ли се раз ред на.

И наста чешља ње.
Борио се Дуле као лав. Зно јио се и при чао, при чао 

и на кра ју иза шао као побјед ник. Раз ред на је задо вољ
но и уз сми је шак упи са ла оцје ну у днев ник, али је 
лије вом руком вје што при кри ла покре те олов ке тако 
да нико није могао да зна која је оцје на упи са на.

– Четвор ка – огла сио се неко из зад њих клу па.
– Чиста пети ца – охра бре но рече Мили ца.
– А, ти то Мили це нави јаш за пети цу да би ти Дуле 

про гле дао кроз прсте за оно тужа ка ње – врте ћи гла вом 
узвра ти раз ред на, гле да ју ћи час у Мили цу час у Дуле та.

Ни Дуле ни Мили ца до тог тре нут ка нису зна ли да 
раз ред на жели мир и сло гу на њихо вом путу од куће 
до шко ле, који је и те како трно вит, дуг и опа сан.

И тих неко ли ко бла гих речи било је довољ но да 
Дуле схва ти да је чин пра шта ња исто тако велик и 
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може да обра ду је неког као што њега обра до ва изне
над ни звук школ ског зво на који га је, бар за тре ну так, 
одвра тио од намје ре да Мили ци вра ти „мило за дра го”.

Држе ћи днев ник под руком, раз ред на је дуго гле
да ла за Дуле том и Мили цом, зна ти жељ но кри ве ћи гла
ву као да под ви ру је под њихо ве мргод не кап ке, при
жељ ку ју ћи да испод њих изле те топли суд бо но сни 
погле ди поми ре ња. Њена жеља да Дуле то ву руку угле
да на Мили чи ном раме ну зале пр ша као пти ца и оста 
нео ства ре на.

Росуља
Зми јо ли ки путе љак кроз доли ну као да се изгу био 

у изне над ном загр ља ју обла ка и пла ни не. И без бри жно 
цвр ку та ње пти ца одјед ном про гу та пред ки шна тиши
на. Само што није поче ла, та неиз бје жна, вла жна и 
ружна, за пут ни ке, одвај ка да, непо жељ на киша росу ља.

Замо ре ни узбр ди цом, на два де се так кора ка јед но од 
дру гог, дах ћу и ка кућа ма гра бе Дуле и Мили ца. Јед но 
раз ди ре бијес због цин ка ре ња на часу код раз ред не, а 
дру го каја ње. Ћута ње им пада теже од зно ја и умо ра.

Увјек неко мора први да попу сти.
– Ста ни, да ти обја сним – једва изу сти Мили ца.
– Немам ја с ким да сто јим – оштро узвра ти Дуле.
Под нога ма им се уви ја пла нин ски путе љак као да 

је мостић раза пет изме ђу дви је оба ле над неким пото
ком пре ко којег тре ба да наи ђу она два твр до гла ва јар
ца из оне добро позна те при че.

– Ја сам мисли ла…
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– Нема ти шта да мислиш!
– Али…
– Ништа али, боље ти је да мучиш и тач ка.
Ода кле дола зи вје тар? Из доли не, из неког тај ног и 

мрач ног буџа ка у шумар ку, или са пла ни не, из неке 
дубо ке шпи ље или пећи не, гдје још људ ска нога није 
кро чи ла? То ни сам вје тар не зна себи да обја сни, тек, 
ево га у чвр стом загља ју с обла ком, круп не капи росу
ље у пра ви пљу сак пре тва ра.

– Било ми је жа’ раз ред не – сну жде но ће Ми ли ца.
– А није ти било жа’ мене, и што ћемо поки сну ти 

ка’ коко ши ако не потр чи мо и што при је стиг не мо до 
оне чобан ске кућа ре – помир љи во рече Дуле и даде се 
у трк пре ма малом каме ном кућер ку који се нала зио 
поред пута, а у ком су се чоба ни скри ва ли од кише.

У Мили ци се про бу ди бла го олак ша ње, радо ва ло 
је то што јој је Дуле опро стио несмо тре ност у шко ли, 
али је упла ши неври је ме које наи ла зи. Неси гур ним 
кора ком пуним стра ха уђе за Дуле том у мали чобан ски 
куће рак.

– Е, сад нек пљу шти до мра ка – рече зади ха ни Дуле 
и обри са поки сле обра зе, отре се вла жне руке и слу чај
но Мили цу уда ри по гру ди ма.У истом часу рука му се 
зау ста ви у вазду ху, а из топлог погле да као да бље сну 
изви ње ње за слу чај ни додир уздрх та лим прсти ма.

Мили ца лага но завр ти гла вом, ухва ти Дуле то ву руку 
и спу сти је на каме ну пло чу на којој су сје ди ли. Више 
сти дљи во него пре те ћи, усмје ри поглед ка Дуле то вом 
челу на ком су свје тлу ца ле капљи це кише помје ша не са 
зно јем. Поглед јој лага но скли зну пре ко густих обр ва и 
зали је пи се за Дуле то ве зје ни це које су одав но при жељ
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ки ва ле ова кав видик. Обо стра ни жар у очи ма као да 
про бу ди заспа лу муњу у обла ци ма и ватре на свје тлост 
кру ни са застра шу ју ћи пра сак гро ма. Са кро ва чобан ске 
кућа ре обру ши се неко ли ко напу клих каме них пло чи ца. 
Мили ца уз ври сак рука ма пре кри очи и сру ши се у 
Дуле то во наруч је. Дуле за тре ну так само поди же руке, 
а онда их лага но спу сти на Мили чи на вла жна раме на, 
бра дом је погла ди по коси и тихо пре ко ри:

– Прпа мала, загр ми ло зера, а ти ми гла ву у њедра.
– К’ вра гу, ти и тво ја њедра – љут ну се Мили ца, и 

гром поно во тре сну поред саме кућа ре.
– Бено ‘една, шта поми њеш неча сти вог кад грми, 

знаш ли да… поно во бље сну муња а пра сак гро ма је 
био толи ко сна жан да се затре сла и каме на пло ча на 
којој су сје де ли. Сада се и Дуле упла ши и у стра ху 
поку ша да у Мили чи ном кри лу про на ђе спас.

– Ђе ћеш с том гла вом, шта ти је – успа ни чи се 
Мили ца и окре ну се на дру гу стра ну. Поно во бље сну 
муња и Мили ца се опет нађе у Дуле то вом наруч ју. 
Више се није опи ра ла зна ти же љи Дуле то вих руку које 
су јој њежно доди ри ва ле косу. Жми ри ла је сва усхићена, 
и коли ко се год боја ла од бли зи не Дуле то вих уса на још 
више је при жељ ки ва ла њихов додир.

– А кад сам ти ја мало при је био гро мо бран, њесам 
те пита’ ђе ћеш с том гла вом – са узда хом рече Дуле, 
њежно спу шта ју ћи усне на Мили чи но чело. Заи гра им 
у срци ма слат ки немир и усне се спо ји ше у први пољу
бац. Обу зе ти бла гом дрх та ви цом више нису мари ли ни 
за кишу ни за грмља ви ну.

Сти дљи вост која их је пра ти ла на путу ка тре нут
ку који се дога ђа само јед ном у живо ту, а који се упра
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во дого дио, као да је исче зла у бље ску муње која им 
је сво јом мете ор ском свје тло шћу ушла под кожу, у срца 
и про бу ди ла хра брост. Зане се ни изне над ном про ва лом 
сре ће нису ни при мје ти ли да небом више не кру же 
кишни обла ци и да се пљу сак пре тво рио у росу љу која 
поно во наја ви мир и тиши ну. Муње сти дљи вим бље
ском одма ми ше грмља ви ну пре ко пла ни не.

Уми ве не мла ким капи ма росу ље, две грли це вину
ше се у небо испод дуге. Са зањи ха ног огран ка са ког 
су узле те ле про су се неко ли ко капи кише као кри стал
на прат ња која засве тлу ца оба сја на сун че вим зра ци ма 
који су сти дљи во про ви ри ва ли иза обла ка.

Маћа
Није било ђака ни у јед ном раз ре ду у којeм је 

настав ни ца Рада пре да ва ла мате ма ти ку, а да се није 
обра до вао кад је она оти шла на поро диљ ско боло ва ње. 
Од њених стро гих захтје ва, нави ка, а,бога ми, и погле
да одах ну ли су чак и они нај бо љи ђаци. Једи но је Дуле 
био рав но ду шан на њен одла зак, прем да ника да није 
имао хра бро сти да на њене часо ве у бубар ни ку доне се 
неку бубу, гуште ра или ска кав ца и тако иза зо ве помет
њу и пре кид наста ве.

Коли ко је било вели ко радо ва ње што је мргод на и 
стро га мате ма ти чар ка Рада при вре ме но оти шла из 
шко ле, још веће изне на ђе ње била је њена замје на, учи
те љи ца Мара. Њен дру ги раз ред од десе так уче ни ка 
спо јен је са тре ћим, у ком је било још мање уче ни ка и 
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учи те љи ца Мара је, одлу ком дирек то ра, рас по ре ђе на 
на рад но мје сто настав ни це Раде.

До кра ја школ ске годи не нема још мно го, оцје не су 
већ ско ро сви ма позна те, али, ипак, како ће учи те љи ца 
Мара успје ти да иза ђе на крај са осмим раз ре дом у 
којем има дви је тре ћи не уче ни ка, а наро чи то уче ни ца, 
виших и раз ви је ни јих од ње, пита ло се доста осма ка.

Али, како каже ста ра посло ви ца: у мале се бочи це 
леко ви паку ју. Е, сад ово „леко ви” нека буде као замје
на за ону дру гу ријеч коју сад не би ваља ло поми ња ти, 
да учи те љи ци Мари не бак су зи ра мо неза хвал ну уло гу 
замје не.

А како и да бак су зи ра мо кад је учи те љи ца Мара 
као цви је так у лива ди. Сићу шна и тиха, пуна мири са 
и љепо те. Кад је дошла про шле годи не, по завр шет ку 
учи тељ ске шко ле, мно ги су мисли ли да је дошла нека 
нова уче ни ца сед мог или осмог раз ре да из неког уда
ље ног села да довр ши шко ло ва ње. Нико није ни слу тио 
да је то буду ћа учи те љи ца која ће убр зо сте ћи накло
ност дје це и роди те ља. Због ниског раста (злоб ни ци су 
гово ри ли метар и жилет) није се љути ла што су јој 
пра во име Мара, заме ни ли надим ком Маћа.

– Маћа и јесам, али жеље су ми вели ке – узвра ћа
ла је у шали сви ма који су је осло вља ва ли тим име ном.

Да су јој вели ке жеље пока за ла је већ на првом часу 
и сусре ту са осма ци ма који су је нетре ми це гле да ли 
док је при ча ла о ско ром кра ју школ ске годи не, могућ
но сти ма даљег шко ло ва ња, и,нарав но, првим љуба ви
ма. А ни реч о мате ма ти ци.
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Сва шта при ча ова Маћа, као да је побр ка ла лончи
ће, мора ћу јој у знак добро до шли це, доње ти нешта 
живо у бубар ни ку – поми сли Дуле и про ка шља се.

– Можда неко мисли да ово што при чам нема везе 
са мате ма ти ком. Има, Дуле, има. Баш ме зани ма у коју 
ћеш ти шко лу посли је осмог раз ре да – зна ти жељ но 
рече учи те љи ца лага но при ла зе ћи Дуле то вој клу пи, са 
гото во дје чи јим осмје хом на лицу.

Тај сна ла жљи ви, уви јек спре ман за било какав 
одго вор на изне над но пита ње, често дрч ни и хва ли са
ви идол свих дје ча ка, а,бога ми, и дје вој чи ца у раз ре ду, 
сад је остао без рије чи. Знао је да неће наста ви ти шко
ло ва ње, јер је једи нац, а отац му не да да оста ви има
ње које и није пре бо га то. Знао је да не жели да оста не 
у селу, али оче ва се не пори че и није знао како то да 
обја сни зна ти жељ ној учи те љи ци која је ста ја ла поред 
њего ве клу пе и чека ла одго вор.

Погле дом пуним збу ње но сти, налик пре ко ру, зашто 
баш њему такво пита ње, у кра јич ку ока заи скри туга 
и уз дубок уздах Дуле се, као пуж из кући це, невољ но 
изву че из клу пе и, гестом уста ја ња у знак пошто ва ња 
пре ма учи те љи ци, изне на ди ције ли раз ред.

– Није му ни до раме на – зачу се нечи ји глас.
Дуле је ста јао поред учи те љи це Маре као хип

нотисан. Над ви сио је за ције лу гла ву. Збу њен, не треп
ће и тешко дише, очи то не жели да је повр је ди, а не 
зна шта би памет но одго во рио.

Нео бич ни и при јат ни мири си који су дола зи ли чак 
и из учи те љи чи ног осмје ха, као да га узди го ше и поне
со ше у рас цвје та лу лива ду. За тре ну так се нађе зајед но 
са учи те љи цом баш у лива ди у којој је често с Мили
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цом брао прве про љећ не цвје то ве. Сада је умје сто 
Мили це за њим трча ла Маћа, хитрим покре ти ма руку 
бра ла гла ви це цвје то ва и баца ла их на њего ву гла ву и 
раме на. Чак је јасно чуо и цвр кут доко них пти ца који 
је допи рао из обли жњег шумар ка.

И учи те љи ца Мара се нашла и незгод ној ситу а ци ји, 
као да је зажа ли ла што је Дуле ту поста ви ла то пита ње 
које га је очи глед но збу ни ло и наве ло на заго нет но и дуго 
раз ми шља ње. Чула је она да Дуле неће оти ћи из сво је 
Кру пе и наста ви ти шко ло ва ње, као и већи на ђака. Ста ра 
бољ ка и оби чај да на кућ ном огњи шту мора оста ти муш
ко, биле су пре суд не и за Дуле то во даље шко ло ва ње. Чу
дан немир осје ти у радо зна лим, црним очи ма, које су до 
мало час биле пуне сја ја, зна ти же ље и радо сти, и као да 
јој поди же руку којом лага но дота че Дуле то во раме. Било 
је то довољ но да се Дуле трг не и про бу ди из нео бич ног 
сна и зано са у којем се нашао због нела год ног пита ња.

– Не мора мо сви даље у шко лу, неко мора и ође да 
оста не, каже мој ћаћа – једва кроз зубе про ци је ди Дуле, 
у чијем гла су се осје ти ла срџ ба и пре кор самом себи 
што је било шта рекао.

– Али, ти си добар ђак, можеш да бираш коју хоћеш 
шко лу, била би ште та да оста неш у овом каме ња ру да 
чуваш овце и гове да.

– Мој ћаћа не мисли тако.
– А, шта ти мислиш?
– Мислим да би било нај бо ље да Вам се захва лим 

на бри зи око мог даљег шко ло ва ља – љут ну се Дуле.
– Немој да се љутиш, само питам, желим да ти 

помог нем, знам у каквој си ситу а ци ји – поку ша учи
тељица да сми ри вид но узбу ђе ног Дуле та.




