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АВАНТУРЕ ХАКЛБЕРИ ФИНА





ГЛАВА I

Ви не знате за мене ако нисте читали књигу која се зове
Авантуре Тома Сојера; али то није важно. Ту књигу је

написао г. Марк Твен, и испричао је истину, углавном. По-
нешто је додао, мада је углавном рекао истину. Али није то
ништа. Никада нисам видео неког ко понекад не слаже, осим
ако је то тетка Поли, и удовица, или можда Мери. О тетка
Поли – то је Томова тетка Поли – о Мери, и о удовици Даглас
све је испричао у тој књизи, која је углавном истинита књига,
с понеким додацима, као што сам већ рекао.

�

* Хаклбери и црнац Џим се често неправилно изражавају у роману . Прев.

Е сад, овако се завршава та књига: Том и ја
смо нашли паре које су разбојници сакри-
ли у пећини, и постали смо богати. Доби-
ли смо сваки по шест хиљада долара – све
само злато. Никада нисам видео толико
пара на гомили. Онда их је судија Тачер
узео и дао под камату, што нам доноси по
један долар сваког дана у целој години –
више него што човек може да потроши.
Удовица Даглас ме је узела за сина, и сми-
слила да ме сивилизује*, али тешко је било
живети стално у кући, кад се зна колико је



удовица уредна и пристојна у свему; и ето, кад нисам више
могао да издржим, побегао сам. Навукао сам оне своје старе
крпе и шешир од трске, и био сам опет слободан и срећан. Али
ме је Том Сојер пронашао и рекао да прави разбојничку бан-
ду, у коју могу да уђем ако се вратим код удовице и будем уг-
ледан. И тако сам се вратио.

Удовица је плакала нада мном, рекла је да сам сирота за-
блудела овчица и свашта друго, али ништа лоше није мисли-
ла. Опет ме је обукла у ту нову одећу, и могао сам само да се
знојим и знојим, онако уштогљен. И тако је све опет кренуло
по старом. Удовица би зазвонила за ручак, и морао си одмах
да се створиш. Кад седнеш за сто ниси смео да једеш, него увек
чекаш да удовица сагне главу и промрмља нешто над тањиром,
мада ништа није фалило јелу – мислим ништа осим што је сва-
ко засебно кувано. Није исто кад се све одједном стрпа у кот-
лић; тако се све измеша, соса кол’ко хоћеш, и све је боље.

После вечере би узела своју књигу и читала ми о Мојсију
и трскама, и ја сам једва чекао да чујем шта ће бити с њим; али
кад је рекла да је Мојсије умро, и то поприлично давно, то ме
више није занимало, јер нисам нешто луд за мртвим људима.

страну. И она би понекад шмркнула мало бурмута, што је,
наравно, било сасвим у реду, јер је она то радила.
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Убрзо сам пожелео да пушим, и
питао сам удовицу да ми дозво-
ли. Али није. Рекла је да то гад-
на и прљава навика, и како не
треба то више да радим. Ето ка-
кви су неки људи. Говоре о не-
чему и кад ништа о томе не знају.
Тамо је гњавила с Мојсијем, који
јој ништа није био, а још је и
умро, па ником ни за шта није
требао, а овамо је мене криви-
ла због нечег што има и добру



Њена сестра, мис Вотсон, умерено мршава уседелица с
наочарима, дошла је баш тада да живи с њом, и с букваром се
бацила на мене. Мучила ме око сат времена, а онда јој је удо-
вица рекла да попусти. Нисам то више могао да издржим.

ни за шта на свету не би рекла, зато што жели да живи тако да
оде на добро место. Али ја заиста нисам видео никакву срећу
у томе да одем тамо где она иде, па сам смислио да нећу ни да
се трудим. Добро, никад јој то нисам рекао, јер би то само шко-
дило и ништа добро не би донело.

Кад је већ кренула, наставила је да прича о добром месту.
Рекла је како тамо сви по цео дан ходају са харфама и певају,
и заувек ће певати. То ме није одушевило. Али ништа нисам
рекао. Питао сам је шта мисли, да ли ће и Том Сојер да оде та-
мо, а она је рекла да по свој прилици неће. Е то ми је било дра-
го, јер сам хтео да се дружимо тамо негде.

Тако ме је мис Вотсон стално кљуцала, па сам се уморио
и постало је више него досадно. Ту и тамо би њих две позвале
црнце и читале молитву, а онда би сви полегали. Попео сам
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* Пакао. Прев.

Пуних сат времена било је мртвачки до-
садно, и баш сам се узвртео. Мис Вот-
сон је говорила: „Не стављај ноге горе,
Хаклбери“ и: „Зашто си се тако погу-
рио, Хаклбери – седи право“; а онда би
рекла: „Немој тако да зеваш и протежеш
се, Хаклбери – буди мало пристојан.“
Онда ми је све испричала о лошем ме-
сту*, а ја сам рекао како бих волео да сам
тамо. Наљутила се, мада ништа ружно
нисам мислио. Хтео сам само да одем не-
где; само сам хтео промену, ништа по-
себно. Она је рекла да је врло лоше рећи
тако нешто; рекла је да она тако нешто



се тако с окрајком свеће у своју собу и ставио га на сто. Онда
сам сео на столицу крај прозора и трудио се да мислим на
нешто весело, али није вредело. Осећао сам се тако усамљено
да сам пожелео да ме нема. Звезде су сијале, а лишће је тамо
напољу шумило жалосније него икад; и чуо сам сову, негде у
даљини, како хуче за неким ко је умро, а кукавица и пас ту-
говали су због неког ко је на умору; ветар је покушавао нешто
да ми шапне, и нисам могао да схватим шта, тако да сам оз-
биљно почео да се јежим. Онда сам тамо даље, у шуми, чуо
онај неки звук који прави авет кад хоће да каже оно што је ти-
шти, али не успева, и зато нема мира у гробу, па мора сваке
ноћи да лута и јауче. Толико сам се уплашио да сам баш поже-
лео неко друштво. Онда је и неки паук почео да ми мили по
рамену, па сам га чвркнуо, а он се спржио на свећи; и пре него
што сам стигао да се померим, већ се сав скврчио. Нико ми
није био потребан да ми каже како је то ужасно лош знак који
ће ми донети несрећу; баш сам се препао и одмах протресао
кошуљу на себи. Устао сам, обрнуо се трипут у месту и сваки
пут се прекрстио; онда сам концем увезао један прамен своје
косе да бих отерао вештице. Али нисам био сигуран. То оби-
чно радиш кад изгубиш потковицу коју си нашао, уместо да
си је прикуцао изнад врата, али никад нисам чуо да то може
да те сачува од несреће кад убијеш паука.

Поново сам сео. Сав сам се тресао, и онда сам извадио лу-
лу, да запалим; у кући је била мртва тишина, па удовица није
могла да зна. После неког времена чуло се како далеко у граду
избија сат: бам – бам – бам – дванаест пута; онда је опет нас-
тала тишина – већа него икад. А онда чујем како доле у мраку
међу дрвећем пуца сува гранчица – нешто се мрда. Седим и
ослушкујем. Онда једва чујем „мијао! мијао!“ тамо доле. До-
бро је! Кажем и ја: „мијао! мијао!“ што тише, па угасим свећу
и провучем се кроз прозор на кров шупе. Онда се сасуљам на
земљу, па отпузим међу дрвеће, и наравно, ту ме је чекао Том
Сојер.
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ГЛАВА II

На прстима смо пошли стазом кроз дрвеће, ка доњем
крају удовичине баште, сагињући се да нам грање не ог-

зили минути и минути без икаквог шума, а сви смо били тако
близу један другом. Почела је да ме сврби нога код чланка, али
нисам смео да је почешем; онда ме засврбело уво; а онда и
леђа, између рамена. Чинило ми се да ћу умрети ако се не по-
чешем. Да, много сам то пута приметио од тада. Кад год се
нађеш међу отменим људима, или на погребу, или кад хоћеш
да заспиш а не спава ти се – кад год није згодно да се почешеш,
крене да те сврби на хиљаду места. А онда је Џим рекао:
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ребе главу. Кад смо пролазили поред
кухиње, пао сам преко неког корена
и то се чуло. Одмах смо легли и при-
тајили се. Високи црнац мис Вотсо-
нове, по имену Џим, седео је пред
вратима кухиње; могли смо лепо да
га видимо, јер је светлост била иза
њега. Устао је и извио врат, ослуш-
кујући. Онда је рекао: „Ко је тамо?“

Ослушкивао је још мало, а онда
полако сишао у башту и стао баш
између нас двојице; могли смо ско-
ро да га додирнемо. Kао да су прола-



„Кажи ко си? Ди си? Пас ме појео ако нисам нешто чуо.
Добро, знам ја шта ћу: саћу да седим овде и слушам док опет
не чујем.“

И онда је сео на земљу између мене и Тома. Наслонио се
леђима на дрво и пружио ноге, тако да је једна од њих скоро
додирнула моју. Онда ме засврбео нос. Сврбео ме док ми сузе
нису пошле на очи. Али нисам смео да се почешем. Онда је
почело изнутра да сврби. Онда је почело одоздо да сврби. Не
знам како сам успео да останем миран. Та беда је потрајала
неких шест-седам минута, али чинило се много дуже. Већ ме
је сврбело на једанаест разних места. Помислио сам да ћу из-
држати највише још минут, и само сам стиснуо зубе и чекао.
Тада је Џим почео дубоко да дише, а онда је захркао – и убрзо
ми је било лакше.

Том ми је дао знак – тихо је цокнуо – па смо отпузили ода-
тле. Кад смо се удаљили десетак стопа, Том ми је шапнуо како
би, шале ради, хтео да веже Џима за дрво. Али рекао сам не-
мој; могао је да се пробуди и разгалами, и онда би открили да
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нисам у кревету. Том је рекао како нема
довољно свећа, па ће се ушуњати у ку-
хињу да узме још неку. Нисам се оду-
шевио том идејом. Рекао сам му како
Џим може да се пробуди и уђе. Али Том
је хтео да рескира; ушуњали смо се у
кухињу и узели три свеће, а Том је на
столу оставио пет центи за њих. Онда
смо изашли, и ја сам хтео да што пре
одемо, али ништа није могло спречити
Тома да отпузи тамо где је био Џим, са-
мо да би направио нешто. Чекао сам по-
прилично дуго, бар ми се тако чинило,
све је било мирно, ништа се није чуло.

Чим се Том вратио, пожурили смо
стазом, па поред ограде, и попели се на



стрмо брдашце с друге стране куће. Том ми је рекао да је Џиму
скинуо шешир с главе и окачио га на грану изнад њега; Џим
се мало мрднуо, али није се пробудио. Џим је после причао да
су га вештице омађијале и бациле у транс, а онда јахале на
њему кроз целу државу, да би га на крају вратиле под дрво, а
шешир му окачиле о грану да покажу ко му је то радио. Други
пут је причао да су га вештице јахале све до Њу Орлеанса; а
после тога, кад год би причао о томе, све је више и више ши-
рио причу, па је на крају говорио да су га вештице јахале преко
целог света, и до смрти га измориле, па су му сва леђа била у
ранама. Џим се стравично поносио тиме, па је почео да гледа
с висине на остале црнце. Црнци су долазили издалека да чују
како Џим прича о томе, и тако је постао најчувенији црнац у
крају. Неки непознати црнци стајали су отворених уста и гле-
дали га као да је неко чудо. Црнци увек причају о вештицама
у мраку, поред кухињске ватре; али кад год би се неки од њих
дичио да зна све о тим стварима, Џим би се створио и рекао:
,,Хм! Шта ти знаш о вештицама?“ па би тај црнац ућутао и по-
вукао се у мрак. Џим је стално носио онај новчић од пет центи
на узици око врата, говорио је како му га је својом руком дао
ђаво, и тада му рекао да помоћу њега може сваког да излечи
и да окупи вештице кад год хоће, само ако нешто каже; али Џим
никад није рекао шта је то. Црнци су долазили са свих страна
и давали Џиму све што имају, само да виде тај новчић; али ни-
су смели да га пипну, јер га је ђаво држао у руци. Џим није ви-
ше вредео као слуга, јер се толико уобразио зато што је видео
ђавола и што су га јахале вештице.

Кад смо се Том и ја попели на врх брдашца, погледали смо
доле на село и могли смо да видимо три-четири светиљке које
су светлуцале тамо где је можда било болесника; изнад нас су
тако лепо искриле звезде, а испод села је текла река широка
читаву миљу, тако тиха и чудесна. Сишли смо на другу страну
брда и тамо нашли Џоа Харпера и Бена Роџерса, са још два-три
дечака, који су се крили у староj штавионици. Одвезали смо
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један чамац и завеслали две и по миље низ реку, до велике
бразде на падини брега, где смо се искрцали.

Ишли смо до неког жбуња, и Том је све нас навео на закле-
тву да ћемо чувати тајну, а онда нам је показао рупу у брду,
тамо где је жбуње било најгушће. Упалили смо свеће и про-
вукли се пузећи унутра. Прошли смо тако двеста јарди, а онда
стигли у велики део пећине. Том је пипајући тражио пролазе
и убрзо се подвукао под једну стену, где никад не бисте при-
метили да постоји отвор. Прошли смо тим уским пролазом и
доспели као у неку просторију, влажну и хладну, и ту смо ста-
ли. Том је рекао:

,,Овде оснивамо разбојничку банду која ће се звати Банда
Тома Сојера. Свако ко хоће да приступи у њу мора да положи
заклетву и потпише се својом крвљу.“

Сви смо пристали. Том је извадио папир на коме је напи-
сао заклетву и прочитао је. Сваки дечак се заклињао на вер-
ност банди, и да никад неће одати ниједну њену тајну; ако
било ко учини нешто нажао неком члану банде, члан коме се
нареди мора да убије и кривца и његову породицу, и не сме да
једе ни да спава док их све не поубија и уреже им на груди
крст, што је знак банде. И нико ко не припада банди не сме да
употреби тај знак, а уколико га употреби, њему ће се судити;
и ако то понови, мора бити убијен. А уколико члан банде ода
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неку тајну, глава ће му бити одсечена, а тело спаљено и пепео
развејан, док ће му се име крвљу избрисати са списка и никада
се више неће поменути у банди, већ мора бити проклето и за-
увек заборављено.

Сви смо рекли да је то заиста дивна заклетва, и питали
смо Тома да ли ју је саставио из главе. Рекао је да је нешто сас-
тавио сам, а остало узео из књига о гусарима и разбојницима,
и да свака чувена банда има заклетву.

Неко је додао како би било добро побити и породице де-
чака који одају тајну. Том је рекао да је то добра идеја, па је
узео оловку и записао и то у заклетву. Онда је Бен Роџерс ре-
као: „Овде је Хак Фин који нема породице; шта ћемо с њим?“

„Па зар није имао оца?“ рекао је Том Сојер.
„Јесте, имао је оца, али нигде га нема у задње време. Оби-

чно је лежао пијан са свињама, али га већ више од годину дана
нико не виђа у крају.“

Расправљали су о томе, и хтели су да ме искључе, јер, како
су рекли, сваки члан мора да има породицу или неког за уби-
јање, иначе не би било поштено према другима. Нико није
могао да смисли шта да се ради – сви су само седели. Мало је
фалило да заплачем, али ми је одједном нешто синуло, па сам
им понудио мис Вотсон – могли би њу да убију. Сви су рекли:

„О, то може. Баш добро. Хак може да се придружи.“
Онда су сви заболи чиоде у прсте да би имали крви за пот-

пис, а ја сам ставио свој знак на папир.
„А сад”, рекао је Бен Роџерс, „каквим ће се послом бавити

ова банда?“
„Само пљачком и убиством“, рекао је Том.
„Али шта ћемо да пљачкамо?. . . Куће, или стоку, или. . .“
„Глупости! Красти стоку и такве ствари није пљачка“, ре-

као је Том Сојер. „То је обичан лоповлук. Ми нисмо лопови. У
томе нема никаквог стила. Ми смо разбојници. Препадамо
поштанска кола на путу, с маскама на лицу, убијамо путнике
и узимамо њихове сатове и новац.“
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„Морамо ли увек да убијамо путнике?“
„Него шта. Тако је најбоље. Има неких који мисле друга-

чије, али углавном се сматра да је најбоље убити их – осим
оних које ћемо доводити овамо у пећину и чувати их док не
стигне откуп.“

„Откуп? Шта је то?“
„Не знам. Али тако се то ради. Видео сам у књигама; и за-

то, наравно, морамо и ми тако.“
„Али како ћемо то да радимо кад не знамо шта је?“
„Шта год било, морамо тако да радимо. Зар вам не гово-

рим да је то у књигама? Хоћете ли да радимо друкчије од оног
у књигама и све забрљамо?“

„Ех, лако је то рећи,Томе, али како ћети силни људи доби-
ти тај откуп ако не знамо како се то ради? То је оно што хоћу
да знам. Како ти то замишљаш?“

„Е па не знам. Али ако их чувамо док не добију откуп, то
можда значи да их чувамо до смрти.“

„Е, то је већ нешто. То је то. Али зашто раније ниси ре-
као? Чуваћемо их док не добију откуп за смрт; и муке ћемо
имати с њима – све ће нам појести и стално гледати да нам
побегну.“

„Каква је то прича, Бене! Како могу да нам побегну кад их
увек чува један стражар, спреман да их убије чим се помере?“

„Стражар! Е то ти ваља. Значи неко треба да седи по целу
ноћ и никад не спава, само да би њих гледао. Ја мислим да је
то глупо. Зашто не узети тољагу и дати им откуп чим стигну
овамо?“

„Зато што тога нема у књигама – ето зашто. А сад, Бене,
хоћеш ли да радиш како треба или нећеш? Зар не мислиш да
људи који пишу књиге знају шта и како треба да се ради? Ми-
слиш да ти треба њих да учиш? Е нема тога. Не, ми ћемо да узи-
мамо откуп онако како се то ради.“

„Добро. Мени је свеједно; али ипак ћу рећи да је глупо.
Него, да ли убијамо и жене?“
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„Е, мој Бен Роџерсе, да сам таква незналица као што си ти,
радије бих ћутао. Убијати жене? Не, тако нешто никад нико у
књигама није видео. Водиш их у пећину, и увек си према њима
веома учтив; оне се временом заљубе у тебе, и не пожеле да се
икад више врате кући.“

„Добро, ако је тако, сложићу се с тим, али не бих баш да
их гомилам овде. Убрзо ће нам пећину толико закрчити жене
и људи што чекају откуп, да у њој неће бити места за разбојни-
ке. Али настави само, немам шта да кажем.“

Мали Томи Барнс је до тада заспао, а кад су га пробудили,
уплашио се и почео да плаче; рекао је како хоће кући код ма-
ме и да неће више да буде разбојник.

Онда су сви почели да му се ругају и зову га кмеза, па се
наљутио и рекао како ће одмах да ода све наше тајне. Али Том
му је дао пет центи да га умири, и рекао како сви сад треба да
одемо кућама и нађемо се за неколико дана, да опљачкамо
неког и побијемо неке људе.

Бен Роџерс је рекао како не може много да излази, само
недељом, и зато би да почнемо у следећу недељу; али сви су
дечаци рекли како би било грех радити то у недељу, и тако је
све решено. Договорили су се да се окупе и што пре одреде тај
дан, а онда смо изабрали Тома Сојера за првог вођу, а Џоа
Харпера за другог вођу банде, па смо пошли кућама.

Попео сам се на шупу и ушуњао се кроз прозор баш пре
него што је свануло. Моје ново одело било је сасвим прљаво и
умазано блатом, а ја уморан као пас.
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ГЛАВА III

Ујутро ме је стара мис Вотсон грдила због одеће; али није
баш много, само је чистила прљавштину, и изгледала је

тако тужно да сам смислио да неко време будем бољи ако могу.

што сам будала, а ни ја нисам могао да откријем. Једном сам се
завукао у шуму и дуго размишљао о томе. Ако човек може да
добије све за шта се моли, рекао сам себи, зашто онда црк-
вењак Вин не добије натраг новац који је изгубио на свињама?
Зашто удовица не може да поврати сребрну бурмутицу коју
су јој украли? Зашто мис Вотсон не може да се угоји? Не, рекао
сам себи, ништа то не вреди. Отишао сам и рекао то удовици,
а она ми је рекла да се молитвом добијају само ,,духовни да-
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Онда ме је мис Вотсон повела у соби-
цу и молила се, али ништа то не вреди.
Рекла ми је да се сваког дана молим,
па ћу добити све што пожелим. Али
није тако. Пробао сам. Једном сам до-
био штап за пецање, али без удица.
Ништа ми није вредео без удица. За
удице сам се молио три-четири пута,
али ништа се није десило. И тако сам
једног дана питао мис Вотсон да се по-
моли уместо мене, али ми је рекла да
сам будала. Никада ми није рекла за-



рови“. То је било превише за мене, али ми је објаснила шта је
хтела да каже – морам да помогнем другима, да радим све што
могу за друге људе, да стално пазим на њих, и да никад не
мислим на себе. Међу тим другима била је и мис Вотсон, како
сам схватио. Отишао сам у шуму и дуго размишљао, али ни-
сам могао да видим никакву предност у томе – осим за друге;
и тако сам на крају решио да се не бавим више тиме. Понекад
би ми удовица говорила о провиђењу тако да ти пође вода на
уста; али можда би већ следећег дана мис Вотсон учинила да
ништа од свега тога не остане. По мени, постојала су два про-
виђења, и неком би јаднику могло бити добро с удовичиним
провиђењем, али ако би пао шака провиђењу мис Вотсон, не
би му било спаса. Мислио сам о свему томе, и на крају се ре-
шио за удовичино, ако ме оно хоће, мада ми је било нејасно за-
што би њему од тога било боље, кад сам већ толика незналица
и тако лош.

Тату нико није видео више од годину дана, и мени то уоп-
ште није сметало; нимало нисам желео да га видим. Кад је био
трезан и могао да ме дохвати, увек ме млатио; зато сам се уг-
лавном крио у шуми кад је он ту. А онда су га негде у то време
пронашли утопљеног у реци, дванаестак миља од града, тако
су људи причали. У сваком случају, мислили су да је то он; при-
чало се да је утопљеник баш његовог раста, сав у ритама и
необично дуге косе, све као тата; али му се лице није могло пре-
познати зато што је тако дуго било у води, па није више личило
на лице. Рекли су да је на леђима плутао на води. Извадили су
га и сахранили на обали. Али нисам могао дуго да будем ми-
ран, јер сам се сетио нечега. Добро сам знао да утопљеник не
плута на леђима, него на лицу. Зато сам знао да то није био та-
та, него нека жена у мушкој одећи. И тако сам опет почео да
бринем. Рачунао сам да ће стари опет да се појави, мада то ни-
сам желео.

Играли смо се разбојника око месец дана, а онда сам оду-
стао. Као и сви дечаци. Никог нисмо опљачкали, никог нисмо
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убили, само смо се претварали. Искакали смо из шуме и на-
падали свињаре и жене које су у колицима носиле зелен на пи-
јацу, али никад никог нисмо заробили. За Тома Сојера свиње
су биле „златне полуге“, а репа и остало „драго камење“, па смо
одлазили у пећину и прослављали све што смо урадили, коли-
ко смо људи убили и колико крстова урезали. Али нисам ви-
део никакве користи од тога. Једном је Том послао једног дечака
да са бакљом јури кроз улице, што је он звао бојни поклич (а
то је био знак за банду да се окупи), и онда је рекао да је преко
својих ухода сазнао да ће се следећег дана код Шупље пећине
улогорити читав караван шпанских трговаца и богатих Арапа,
са две стотине слонова, шест стотина камила, и преко хиљаду
мазги, све натоварених дијамантима, а како имају пратњу од
само четиристо војника, ми ћемо им поставити заседу, по-
бићемо људе и запленићемо товар. Рекао је да наоштримо ма-
чеве, напунимо пушке, и будемо спремни. Он никада није на-
падао ни на колица с репом ако оружје није очишћено, мада
су то биле само летве и дршке од метли, и колико год их риба-
ли нису вределе ништа више него пре тога. Нисам веровао да
ћемо средити толике Шпанце и Арапе, али сам желео да ви-
дим камиле и слонове, и зато сам сутрадан, у суботу, био у
заседи; и, кад смо чули знак, истрчали смо из шуме и сјурили
се низ брдо. Али нигде није било ни Шпанаца ни Арапа, нити
је било камила и слонова. Само пикник ученика неке недељ-
не наставе, и то први разред. Напали смо их и јурили децу по
долини; али запленили смо само неке крофне и џем, мада је
Бен Роџерс покупио једну крпену лутку, а Џо Харпер црквену
песмарицу и једну свеску; а онда нас је појурио учитељ, па смо
све то побацали и утекли. Нисам видео никакве дијаманте,
што сам и рекао Тому Сојеру. Он је свеједно рекао да их је би-
ло, и то читави товари; и рекао је да су ту били и Арапи и сло-
нови и све. Кад сам питао зашто их онда ми нисмо видели, он
је рекао да бих то знао и без питања да нисам таква незна-
лица и да сам читао књигу која се зове Дон Кихот. Рекао је да

��




