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Za one koji veruju u pravu, epsku ljubav koja kida srce.
Ovo je za vas.





Prolog

Rune

Postoje tačno četiri trenutka koja su mi obeležila život.
Ovo je bio prvi.

 * * *

Blosom Grov, Džordžija
Sjedinjene Američke Države
Pre dvanaest godina
Uzrast: pet godina

„Jeg vil dra! Nå! Jeg vil reise hjem igjen!“* Vikao sam što sam glasnije 
mogao, govoreći mami da želim odmah da odem! Želeo sam da se vratim 
kući!

„Ne idemo kući, Rune. I ne idemo nikud. Sada nam je ovo dom“, od-
govorila je na engleskom. Spustila se i pogledala me pravo u oči. „Rune“, 
nežno mi se obratila, „znam da nisi želeo da napustiš Oslo, ali tvoj tata je 
dobio novi posao ovde, u Džordžiji.“ Mazila me je po ruci, ali nisam se 
osećao nimalo bolje. Nisam želeo da budem ovde, u Americi.

Želeo sam da se vratim kući.

*  Nor.: Želim da idem! Odmah! Želim ponovo da idem kući! (Prim. prev.)
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„Slutt å snakke engelsk!“*, odbrusio sam joj. Mrzeo sam da pričam 
na engleskom. Otkad smo pošli iz Norveške u Ameriku, mama i tata su 
mi se samo tako obraćali. Rekli su da moram da vežbam.

Nisam to želeo!
Mama je ustala i podigla kutiju sa zemlje. „U Americi smo, Rune. Ovde 

govore engleski. A i ti ga govoriš koliko i norveški. Vreme je da ga zaista 
koristiš.“

Nisam popuštao, posmatrao sam mamu dok je prolazila pored mene i 
ulazila u kuću. Osvrnuo sam se i pogledao uličicu u kojoj smo sada živeli. U 
njoj se nalazilo osam kuća. Bile su velike, ali sve su izgledale drugačije. Naša 
je bila ofarbana u crveno, imala je bele prozore i ogromnu terasu. Moja soba 
bila je velika i nalazila se u prizemlju. I jesam mislio da je to nekako kul. 
Nekako. Nikad ranije nisam spavao dole; u Oslu mi je soba bila na spratu.

Osmotrio sam te kuće. Sve su bile ofarbane jarkim bojama: svetloplave, 
žute, ružičaste… A onda sam pogledao u kuću pored naše. Odmah pored 
naše – delili smo i deo travnjaka. Obe kuće, kao i okućnica, bile su velike, 
ali između njih nije bilo ograde ili zida. Ako bih poželeo, mogao sam da 
utrčim na njihov posed i ništa me u tome ne bi sprečavalo.

Kuća je bila upadljivo bela, okružena terasom. Imali su stolice za lju-
ljanje i veliku ljuljašku. Ramovi prozora su im bili crni i naspram prozora 
moje spavaće sobe nalazio se njihov. Tačno preko puta! To mi se nije do-
padalo. Nije mi se dopadalo što sam mogao da vidim njihovu spavaću 
sobu, ali i oni moju.

Na zemlji se našao neki kamen. Šutnuo sam ga i posmatrao kako se ko-
trlja ulicom. Okrenuo sam se i pošao za mamom, ali tad sam čuo neku buku. 
Dolazila je iz kuće pored naše. Pogledao sam ka ulaznim vratima, ali niko 
nije izašao. Penjao sam se stepenicama do naše terase kad sam video da se 
iz susedne kuće nešto kreće – na prozoru preko puta moje spavaće sobe.

Šaka mi se ukočila na gelenderu dok sam posmatrao kako devojčica u 
svetloplavoj haljini izlazi kroz prozor. Skočila je na travu i otresla šake o 
butine. Namrštio sam se, spuštenih obrva, dok sam čekao da podigne glavu. 
Imala je smeđu kosu, skupljenu poput ptičjeg gnezda. Imala je i veliku, 
belu mašnu u kosi.

*  Nor.: Prestani da govoriš na engleskom! (Prim. prev.)
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Podigla je glavu i pogledala pravo u mene. Zatim se osmehnula. Osmeh-
nula mi se radosno. Brzo je mahnula, zatim potrčala i stala ispred mene.

Pružila mi je ruku. „Zdravo, zovem se Popi Ličfild, imam pet godina i 
živim pored tebe.“

Zurio sam u ovu devojčicu. Imala je smešan akcenat. Engleski je zvu-
čao drugačije nego što sam ga učio tamo, u Norveškoj. Ta devojčica – Popi 
– na licu je imala mrlju od blata, a na nogama jarkožute gumene čizme. 
Na njima je bio nacrtan veliki, crveni balon.

Izgledala je uvrnuto.
Podigao sam pogled s njenih stopala i prikovao ga na njenu šaku. I da-

lje ju je pružala ka meni. Nisam znao šta da radim. Nisam znao šta hoće.
Popi je uzdahnula. Odmahnuvši glavom, potražila je moju ruku i pri-

morala me da se rukujemo. Protresla mi je ruku dvaput i rekla: „Rukova-
nje. Moja baka kaže da je kulturno rukovati se s ljudima koje tek upoznaš.“ 
Pokazala je na naše ruke. „To je bilo rukovanje. I to je bilo kulturno jer te 
ne poznajem.“

Nisam ništa rekao; iz nekog razloga, nisam mogao da progovorim. Kad 
sam pogledao dole, shvatio sam da su nam ruke i dalje bile spojene.

I da je na rukama imala blato. Zapravo, bila je potpuno blatnjava.
„Kako se ti zoveš?“, pitala me je Popi. Nakrivila je glavu. Grančica joj 

se zakačila za kosu.
„Hej“, rekla je, povukavši me za ruku, „pitala sam te za ime.“
Pročistio sam grlo. „Zovem se Rune, Rune Erik Kristijansen.“
Popi se namrštila, a njene velike, ružičaste usne smešno su se pućile. 

„Zvučiš čudno“, promrmljala je.
Otrgao sam ruku.
„Nei det gjør jeg ikke!“*, odbrusio sam. Lice joj se još više namrštilo.
„Šta si to rekao?“, pitala me je Popi kad sam se okrenuo da uđem u 

kuću. Nisam više hteo da pričam s njom.
Pobesnevši, naglo sam se okrenuo. „Rekao sam: Ne, ne zvučim! Pričao 

sam na norveškom!“, rekao sam, ovog puta na engleskom. Popine zelene 
oči postale su ogromne.

*  Nor.: Ne, ne zvučim! (Prim. prev.)
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Koraknula je ka meni, pa još bliže, i upitala me: „Norveški? Kao Vi-
kinzi? Moja baka mi je čitala knjigu o Vikinzima. Piše da su iz Norveške.“ 
Oči su joj postale još veće. „Rune, jesi li ti Viking?“ Glas joj je postao sav 
piskutav.

Osećao sam se dobro zbog toga. Isturio sam grudi. Tata mi je uvek go-
vorio da sam Viking, kao i svi muškarci iz moje porodice. Bili smo veliki, 
jaki Vikinzi. „Ja“, rekao sam. „Stvarno smo Vikinzi, iz Norveške.“

Popinim licem razlio se veliki osmeh i zakikotala se poput prave devoj-
čice. Podigla je ruku i povukla me za kosu. „Zato imaš dugu, plavu kosu 
i kristalnoplave oči. Zato što si Viking. Prvo sam pomislila da izgledaš kao 
devojčica…“

„Nisam devojčica!“, prekinuo sam je, ali Popi kao da nije marila. Pro-
šao sam rukom kroz svoju dugu kosu. Bila mi je do ramena. Svi dečaci u 
Oslu imali su ovakvu kosu.

„… ali sada vidim da je to zato što si ti pravi Viking. Kao Tor. I on ima 
dugu plavu kosu i plave oči! Ti si kao Tor!“

„Ja“, složio sam se. „Kao Tor. A on je najjači među bogovima.“
Popi je klimala glavom, a onda stavila ruke na moja ramena. Potpuno 

se uozbiljila, a onda je prošaputala. „Rune, ne govorim ovo svima, ali ja 
idem u avanture.“

Namrštio sam se. Nisam razumeo. Približila se i pogledala me u oči. 
Uhvatila me je za ramena i nakrivila glavu. Pogledala je oko nas, a onda 
mi je rekla: „Obično ne vodim ljude na svoja putešestvija, ali ti si Viking, 
a svi znamo da Vikinzi porastu i postanu veliki i snažni i stvarno im od 
ruke idu avanture i istraživanja, duge šetnje i hvatanje zlikovaca, i sve to!“

I dalje sam bio zbunjen, ali Popi se udaljila na korak i ponovo pružila 
ruku.

„Rune“, rekla je, ozbiljno i kruto, „živiš odmah pored mene, Viking si, 
ja obožavam Vikinge. Mislim da bi trebalo da budemo najbolji prijatelji.“

„Najbolji prijatelji?“, pitao sam.
Popi je klimala glavom i gurnula ruku prema meni. Lagano pružajući 

svoju, stisnuo sam njenu ruku i prodrmao je dvaput, kao što mi je pokazala.
Rukovanje. 
„Dakle, sada smo najbolji drugari?“, pitao sam dok je Popi povlačila 

ruku.
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„Da!“, rekla je uzbuđeno. „Popi i Rune.“ Prinela je prst do brade i po-
digla glavu. Ponovo je spustila krajeve usana, kao da je baš razmišljala o 
nečemu. „Zvuči dobro, zar ne? ’Popi i Rune, najbolji prijatelji zauvek!’“

Klimnuo sam glavom jer jeste tako zvučalo. Stavila je ruku u moju. „Po-
kaži mi svoju spavaću sobu! Želim da ti ispričam sve o sledećoj avanturi u 
koju možemo da idemo.“ Počela je da me gura napred i utrčali smo u kuću.

Kad smo otvorili vrata moje spavaće sobe, Popi je požurila pravo do 
prozora. „Ova soba je tačno preko puta moje!“

Klimnuo sam glavom, a ona je zacičala, potrčavši ponovo prema meni 
i uhvativši me za ruku. „Rune!“, uzbuđeno je rekla, „možemo noću da pri-
čamo i da pravimo voki-toki s konzervama i užetom. Možemo jedno dru-
gom da šapućemo tajne kad svi spavaju, možemo da planiramo, i igramo 
se, i…“

Popi je nastavila da priča, a meni to nije smetalo. Dopadao mi se zvuk 
njenog glasa. Dopadao mi se njen smeh i dopadala mi se velika, bela ma-
šna u njenoj kosi.

Možda Džordžija ipak i neće biti toliko loša, pomislio sam, ukoliko 
mi je Popi Ličfild najbolja drugarica.

 * * *

I od tog dana, to smo bili Popi i ja.
Popi i Rune.
Najbolji prijatelji zauvek.
Bar sam tako mislio.
Smešno je kako se sve menja.





1

Slomljena srca i tegle za poljupce

Popi 
Pre devet godina 
Uzrast: osam godina

„Kuda idemo, tatice?“, pitala sam dok me je nežno držao za ruku i vodio 
do automobila. Osmotrila sam svoju školu, pitajući se zašto me tako rano 
odvode s časa. Bio je tek veliki odmor. Nije trebalo još da idem.

Tata mi nije ništa govorio dok smo hodali, samo me je držao za ruku. 
Gledala sam ka školskoj ogradi, a neobičan osećaj gnezdio mi se u sto-
maku. Volela sam školu, volela sam da učim, a sledeći čas trebalo je da 
bude istorija. To je bio moj omiljeni predmet. I nisam želela da ga pro-
pustim.

„Popi!“ Rune, moj najbolji prijatelj, stajao je kod ograde i posmatrao 
me kako odlazim. Držao se čvrsto za metalnu ogradu. „Kuda ideš?“, vi-
kao je. Na časovima sam sedela pored Runa. Uvek smo bili zajedno. Škola 
nije bila zabavna kad ono drugo nije bilo tu.

Okrenula sam se prema tati kako bih dobila odgovor, ali on me nije 
pogledao. I dalje je ćutao. Pogledala sam u Runa i viknula: „Ne znam!“

Posmatrao me je sve vreme dok sam išla ka automobilu. Sela sam 
pozadi i namestila se u sedište za decu, a tata me je vezao sigurnosnim 
pojasom.

Čula sam kako se u školskom dvorištu oglašava pištaljka, obaveštava-
jući da je kraj odmora. Pogledala sam kroz prozor i videla kako sva deca 
utrčavaju unutra, ali ne i Rune. Stajao je kraj ograde i posmatrao me. 
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Njegova duga plava kosa vijorila se na vetru dok mi je tiho govorio: „Jesi 
li dobro?“ Tatica je, međutim, ušao u automobil i počeo da vozi pre nego 
što sam stigla da odgovorim.

Rune je trčao uz ogradu, prateći auto, sve dok gospođa Dejvis nije 
izašla i naterala ga da uđe.

Kad mi škola više nije bila na vidiku, tatica je rekao: „Popi?“
„Da, tata?“, odgovorila sam.
„Znaš da baka neko vreme živi s nama?“
Klimnula sam glavom. Moja baka se pre nekog vremena preselila u 

sobu preko puta moje. Mama je rekla da je to zato što joj treba pomoć. 
Dekica mi je umro kad sam bila beba. Živela je godinama sama dok nije 
došla kod nas.

„Da li se sećaš šta smo ti mama i ja rekli, zašto je to tako? Zašto baka 
više ne može da živi sama?“

Dunula sam kroz nos i prošaputala: „Da. Potrebna joj je naša pomoć, 
bolesna je.“ Stomak mi se okretao dok sam govorila. Baka mi je bila naj-
bolja drugarica. Dobro, Rune i ona su bili na prvom mestu. Baka je go-
vorila da sam ista kao ona.

Pre nego što se razbolela, imale smo mnogo avantura. Svako veče či-
tala mi je o velikim istraživačima sveta. Pričala mi je o istoriji – o Alek-
sandru Velikom, Rimljanima, i o mojim omiljenim samurajima iz Ja-
pana. I baki su bili omiljeni.

Znala sam da je baka bila bolesna, ali nikad se nije tako ponašala. 
Uvek se osmehivala, čvrsto me grlila i zasmejavala me je. Uvek je govo-
rila da ima mesečinu u srcu i sunce u osmehu. Baka mi je rekla da je to 
značilo da je bila srećna.

I mene je činila srećnom.
Ipak, tokom poslednjih nekoliko nedelja, baka je mnogo spavala. Bila 

je previše umorna da bi radila bilo šta drugo. Zapravo, sada bih uglav-
nom uveče ja čitala dok me je ona milovala po kosi i osmehivala mi se. 
I to je bilo u redu, jer su bakini osmesi bili najbolji.

„Tako je, bundevice, bolesna je. Zapravo, veoma je, veoma bolesna. 
Da li razumeš?“

Namrštila sam se, ali sam klimnula glavom i rekla: „Da.“
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„Zato idemo ranije kući“, objasnio mi je. „Čeka te. Želi da te vidi. Želi 
da vidi svoju malu drugaricu.“

Nisam razumela zašto je tata morao ranije da me vodi kući kod bake, 
kad sam odmah nakon škole odlazila u njenu sobu dok ona leži u kre-
vetu. Volela je da čuje kako sam provela dan.

Skrenuli smo u našu ulicu i parkirali se. Tatica se nije pomerao ne-
koliko sekundi, ali onda se okrenuo prema meni i rekao: „Znam da imaš 
samo osam godina, ali danas moraš da budeš velika, hrabra devojčica, 
važi?“

Klimnula sam glavom. Tata mi se tužno osmehnuo. „To je moja de-
vojčica.“

Izašao je iz auta i došao do mog sedišta. Uhvatio me je za ruku i od-
veo me u kuću. Primetila sam da je kod nas bilo više automobila nego 
obično. Samo što sam htela da zinem i upitam čiji su, kad je gospođa 
Kristijansen, Runova mama, s velikom posudom hrane u ruci prešla 
preko dvorišta do nas.

„Džejmse!“, viknula je, a tata se okrenuo da je pozdravi.
„Adelis, hej“, viknuo je. Runova mama je stala ispred nas, a njena 

duga kosa danas je bila puštena. Bila je iste boje kao Runova. Gospođa 
Kristijansen bila je zaista lepa. Volela sam je. Bila je dobra i nazivala me 
je ćerkom koju nikad nije imala.

„Napravila sam vam ovo. Molim te, reci Ajvi da mislim na sve vas.“
Tata mi je pustio ruku kako bi uzeo posudu.
Gospođa Kristijansen se spustila i poljubila me u obraz. „Ti budi do-

bra devojčica, Popi, važi?“
„Da, gospođo“, odgovorila sam i gledala je kako prelazi travnjak i 

vraća se u svoju kuću.
Tata je uzdahnuo, zatim glavom pokazao da ga pratim. Čim smo ušli 

na ulazna vrata, videla sam tetke i ujake kako sede na garnituri, i rođake 
kako se na podu dnevne sobe igraju igračkama. Moja tetka Silvija sedela 
je s mojim sestrama, Savanom i Idom. Bile su mlađe od mene, imale su 
samo četiri i dve godine. Mahale su mi kad su me videle, ali tetka Silvija 
ih je držala na krilu.

Niko nije govorio, ali mnogi su brisali suze; većina je plakala.
Bila sam tako zbunjena.
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Naslonila sam se na tatinu nogu i čvrsto je stezala. Neko je stajao na 
dovratku kuhinje – moja tetka Dela, Didi, kako sam je uvek zvala. Bila 
je to moja omiljena tetka, mlada i zabavna, i uvek me je zasmejavala. 
Iako je mama bila starija od svoje sestre, baš su ličile. Obe su imale dugu 
smeđu kosu i zelene oči poput mojih. Didi je ipak bila baš lepa. Želela 
sam da jednog dana izgledam kao ona.

„Hej, Pops“, rekla je, ali videla sam da su joj oči bile crvene, a glas joj 
je zvučao čudno. Didi je pogledala mog tatu. Uzela je tanjir s hranom iz 
njegove ruke i rekla: „Džejmse, idi ti s Popi. Vreme je.“

Pošla sam s tatom, ali sam se okretala kad sam shvatila da Didi nije 
pošla za nama. Htela sam da je pozovem, ali ona se iznenada okrenula, 
stavila hranu na sto i spustila glavu na ruke. Plakala je, toliko je glasno 
plakala.

„Tatice?“, prošaputala sam, osećajući nešto neobično u stomaku. Tata 
me je zagrlio i vodio. „U redu je, bundevice, Didi samo na minut mora 
da bude sama.“

Otišli smo u maminu sobu. Pre nego što je tata otvorio vrata, rekao 
je: „Mama je unutra, bundevice, i Beti, bakina medicinska sestra.“

Namrštila sam se. „Zašto je tamo medicinska sestra?“
Tata je otvorio vrata bakine sobe, i mama je ustala sa stolice pored 

bakinog kreveta. Oči su joj bile crvene, a kosa neuredna. Njena kosa ni-
kad nije bila neuredna.

Videla sam medicinsku sestru u ćošku sobe. Zapisivala je nešto. 
Osmehnula mi se i mahnula kad sam ušla. A onda sam pogleda krevet. 
Baka je ležala. Stomak mi se okrenuo kad sam videla iglu u njenoj ruci 
i providnu tubu koja vodi do kese okačene na metalnu kuku pored nje.

Stajala sam mirno, iznenada uplašena. Onda je mama pošla prema 
meni, a baka je pogledala u mom pravcu. Sinoć je izgledala drugačije. 
Koža joj je bila bleđa, a oči joj nisu bile tako jarke.

„Gde je moja mala drugarica?“ Bakin glas bio je tih i zvučao je čudno, 
ali od osmeha sam se zaista rastopila.

Kikotala sam joj se i potrčala do kreveta. „Ovde sam! Došla sam ra-
nije iz škole da te vidim!“

Baka je podigla prst i tapnula me po nosu. „To je moja devojčica.“
Široko sam se osmehnula.
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„Samo sam htela da budeš malo pored mene. Uvek se osećam bolje 
kad svetlost mog života sedi pored mene i priča mi.“

Ponovo sam se osmehnula, zato što sam ja bila „svetlost njenog ži-
vota“, „jabučica njenog oka“. Uvek me je tako nazivala. Baka mi je u taj-
nosti rekla kako mene voli najviše. Rekla mi je i da to zadržim za sebe 
kako ne bih uznemirila rođake i male sestre. To je bila naša tajna.

Neke šake su me iznenadno stisnule za struk i tad sam shvatila da me 
je tata podigao da sednem pored bake. Uhvatila me je za ruku. Stegla mi 
je prste, ali samo sam osetila koliko su joj ruke bile hladne. Baka je duboko 
disala, mada je zvučalo čudno, kao da joj je nešto pucketalo u plućima.

„Bako, jesi li dobro?“, pitala sam i približila se da je nežno poljubim 
u obraz. Obično je mirisala na duvan cigareta koje je pušila. Danas ipak 
nisam osetila taj miris.

Osmehnula se. „Umorna sam, devojčice. I ja ću…“ Baka je još jed-
nom udahnula i nakratko zatvorila oči. Kad ih je ponovo otvorila, po-
merila se na krevetu i rekla: „… neko vreme biti odsutna.“

Namrštila sam se. „Kuda ideš, bako? Mogu li i ja da pođem? Uvek 
smo zajedno išle u avanture.“

Baka se ponovo osmehnula, ali je odmahnula glavom. „Ne, devojčice. 
Tu kuda idem ne možeš da me pratiš. Još ne. Jednog dana, za mnogo 
godina, ponovo ćeš me videti.“

Iza mene je mama zajecala, ali ja sam samo zbunjeno zurila u svoju 
baku. „Kuda ideš, bako? Ne razumem.“

„Kući, dušo“, rekla je baka. „Idem kući.“
„Kod kuće si“, protivila sam se.
„Ne“ – baka je odmahnula glavom – „ovo nije naš pravi dom, devoj-

čice. Ovaj život je… pa, to je velika avantura dok ga imamo. Avantura u 
kojoj treba da uživamo i da je volimo svim srcem pre nego što odemo u 
najveću avanturu od svih.“

Od uzbuđenja sam razrogačila oči, a onda sam osetila tugu. Stvarnu 
tugu. Donja usna mi je zadrhtala. „Bako, mi smo najbolje drugarice. 
Uvek zajedno idemo u avanture. Ne možeš da ideš bez mene.“

Počela sam da lijem suze. Baka mi ih je obrisala slobodnom rukom. 
Ta ruka bila je hladna kao i ona koju sam držala. „Uvek idemo zajedno 
u avanture, devojčice, ali ne ovog puta.“
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„Zar se ne plašiš da ideš sama?“, pitala sam, ali baka je samo uzdah-
nula.

„Ne, devojčice, nema straha. Uopšte se ne plašim.“
„Ja ne želim da ideš“, preklinjala sam, a grlo je počinjalo da me boli. 
Bakina ruka mi je ostala na obrazu. „I dalje ćeš me viđati u snovima. 

Ovo nije oproštaj.“
Trepnula sam, a onda još jednom. „Kao što ti viđaš deku? Uvek go-

voriš da te posećuje u snovima. Priča s tobom i ljubi ti ruku.“
„Tačno tako“, rekla je. Obrisala sam suze. Baka mi je stisnula ruku i 

pogledala mamu iza mene. Kad me je ponovo pogledala, rekla mi je: 
„Dok ne budem bila ovde, imam novu avanturu za tebe.“

Umirila sam se. „Imaš?“
Iza mene se čuo zvuk spuštanja čaše. Poželela sam da se okrenem, ali 

pre nego što sam uspela, baka me je pitala: „Popi, šta sam uvek govorila, 
čega se najradije sećam? Šta me je uvek teralo da se osmehnem?“

„Dekini poljupci. Njegovi slatki, dečački poljupci. Sva sećanja na po-
ljupce koje si dobila od njega. Rekla si mi da su ti to najdraža sećanja. 
Ne novac, ne stvari, već poljupci od deke – jer su svi bili posebni i terali 
su te da se osmehuješ, da se osećaš voljenom jer je on bio tvoja srodna 
duša. Tvoje zauvek.“

„Tako je, devojčice“, odgovorila je. „Dakle, za tvoju avanturu…“ Baka 
je ponovo pogledala mamu. Ovog puta, kad sam pogledala, videla sam 
je kako drži veliku teglu, do vrha ispunjenu gomilom ružičastih papirnih 
srca.

„Au! Šta je to?“, pitala sam je uzbuđeno.
Mama ju je stavila u moje šake, a baka je potapšala po poklopcu. „Hi-

ljadu dečačkih poljubaca. Ili će to biti kad ih sve ispuniš.“
Razrogačila sam oči dok sam pokušavala sve da ih izbrojim, ali ni-

sam mogla. Hiljadu je bilo zaista mnogo!
„Popi“, rekla je baka, kad sam pogledala u njene zelene oči koje su bli-

stale. „Ovo je tvoja avantura. Način na koji želim da me se sećaš dok ni-
sam tu.“

Ponovo sam pogledala u teglu. „Ne razumem.“
Baka je posegnula i s noćnog stočića uzela olovku. Dodala mi je i re-

kla: „Neko vreme sam bolesna, devojčice, ali sećanja od kojih se osećam 



H
IL

JA
D

U
 N

JE
G

O
V

IH
 P

O
L

JU
B

A
C

A

1 9

bolje jesu trenuci kad me je tvoj deka ljubio. Nisu to bili samo obični po-
ljupci već oni posebni, od kojih mi je srce skoro iskakalo iz grudi. Naterali 
su me da nikad ne zaboravim tvog deku. Poljupci na kiši, poljupci pri za-
lasku sunca, poljupci na maturi… oni kad me je držao uza sebe i šaputao 
mi da sam najlepša devojka u prostoriji.“

Slušala sam i slušala, a srce mi se ispunjavalo. Baka je pokazala na 
sva srca u tegli. „Ovo je tegla da zabeležiš svoje poljupce, Popi, sve po-
ljupce od kojih ti srce gotovo iskoči, one koji su posebni, one kojih želiš 
da se sećaš kad si stara i seda kao ja. One koji će te naterati da se osmeh-
neš kad ih se setiš.“

Lupila je olovkom i nastavila. „Kad pronađeš dečka koji će zauvek 
biti tvoj, svaki put kad od njega dobiješ poseban poljubac, izvadi jedno 
srce. Zapiši gde ste bili kad ste se poljubili. A onda, kad i ti budeš bila 
baka – tvoje unuče – tvoj najbolji prijatelj – moći će da sazna za njih, 
kao što sam ja tebi ispričala za svoje. Imaćeš blago svih dragocenih po-
ljubaca od kojih ti je srce igralo.“

Pogledala sam u teglu i izdahnula. „Hiljadu je mnogo. To je mnogo 
poljubaca, bako!“

Nasmejala se. „Nije to uopšte tako mnogo kao što misliš, devojčice, 
naročito kad pronađeš svoju srodnu dušu. Mnogo godina je pred tobom.“

Baka je udahnula, a lice joj se naboralo kao da je bila u bolovima. 
Otvorila je oči, ali ovog puta joj je suza kanula niz bledi obraz. „Bako?“, 
rekla sam, samo tiše.

„Umorna sam, devojčice. Umorna sam i gotovo je vreme da pođem. 
Samo sam želela da te vidim poslednji put, da ti dam ovu teglu, da te 
poljubim kako bih te se svakoga dana, na nebu, sećala dok te ponovo ne 
vidim.“

Donja usna ponovo je počela da mi se trese. Baka je odmahnula gla-
vom. „Bez suza, devojčice. Ovo nije kraj. To je samo mali predah u na-
šim životima. A ja ću te paziti, svakog dana. Biću ti u srcu. Biću u šu-
marku koji toliko volimo, na suncu i vetru.“

Bakine oči su drhtale, a mamina ruka bila mi je na ramenima. „Popi, 
poljubi baku. Sada je umorna. Mora da se odmori.“

Duboko sam udahnula, približila sam se i poljubila bakin obraz. „Vo-
lim te, bako“, prošaputala sam. Pomilovala me je po kosi.
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„I ja tebe volim, devojčice. Ti si svetlost mog života. Nikada ne za-
boravi da sam te volela koliko god je jedna baka mogla da voli svoje malo 
unuče.“

Držala sam je za ruku i nisam htela da je pustim, ali tata me je podi-
gao s kreveta i na kraju sam morala. Svom snagom sam stegla svoju te-
glu, a suze su mi padale na pod. Tatica me je spustio, a kad sam htela da 
odem, baka me je pozvala. „Popi?“

Okrenula sam se, a baka se osmehivala. „Ne zaboravi, mesečeva srca 
i sunčani osmesi…“

„Uvek ću se sećati“, rekla sam, ali nisam osećala sreću. Samo sam bila 
tužna. Čula sam mamu kako je iza mene plakala. Didi je prošla pored 
nas u hodniku. Stegla me je za rame. I njeno lice bilo je tužno.

Nisam želela da budem ovde. Nisam više želela da budem u ovoj kući. 
Okrenuvši se, pogledala sam tatu. „Tatice, mogu li da odem u šumarak?“

Tata je uzdahnuo. „Da, dušice. Doći ću kasnije da proverim kako si. 
Samo budi oprezna.“ Videla sam tatu kako vadi telefon i poziva nekog. 
Tražio je od nekoga da me pazi dok sam u šumarku, ali otrčala sam pre 
nego što sam uspela da čujem koga je pozvao. Odjurila sam do ulaznih 
vrata, stežući uz grudi svoju teglu praznih poljubaca. Istrčala sam iz kuće, 
zatim s terase. Trčala sam, trčala i nisam se zaustavljala.

Suze su mi se slivale niz lice. Čula sam kako me neko zove.
„Popi! Popi, čekaj!“
Okrenula sam se i ugledala Runa kako me posmatra. Bio je na svojoj 

terasi, ali odmah je pojurio za mnom preko travnjaka. Nisam se zausta-
vljala, ni zbog Runa. Morala sam da stignem do trešnjinog drveta. To je 
bilo omiljeno drvo moje bake. Želela sam da budem na njenom omilje-
nom mestu, jer sam bila tužna zato što je rekla da odlazi. Odlazi na nebo.

U svoj stvarni dom.
„Popi, sačekaj! Uspori!“ Rune je vikao dok sam skretala ka šumarku 

u parku. Protrčala sam kroz ulaz; kroz veliko drveće koje je, u punom 
cvatu, napravilo tunel nad mojom glavom. Pod mojim stopalima, trava 
je bila zelena, a nebo plavo. Jarkoružičaste i bele latice prekrivale su dr-
veće. A onda, na dalekom kraju šumarka, nalazilo se najveće drvo od 
svih. Njegovo deblo bilo je najdeblje u celom šumarku.

To je bilo apsolutno najomiljenije drvo i meni i Runu.


