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Таман кад помислите да се летњи дан никада неће 
завршити, с неба вам се насмеши Месец. На буц

мастом лицу титра му онај исти благи осмех. Баш 
као претходне ноћи. Као и оне пре ње. Као и пре 
много, много година. 

Иако се ни сам не сећа када се отиснуо међу 
облаке и раштркане звезде, још се није уморио. 
Стиже свуда – не пропушта да сврати ни у нај
удаљенијe селo само да помирише ладолеж који се 
расцветава око поноћи, a не заобилази ни промет
не градске булеваре. С кровова вишеспратница ла
ко се спушта до светлуцаве површине реке, а потом 
се хитро провлачи испод каменог моста. Љубазно 
поздравља разбарушен шумарак поред којег ничу 
само детелинке са четири листа, а онда, пратећи 
вијугав земљани путељак, залази далеко, чак у пу
ста поља. Тамо, у најдубљем мраку, много је пута 
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доживео чуда невидљива и под најјачим светлом.  
И чуо оно што се може разумети само у тишини.

Зато нико осим њега није приметио да је те ноћи 
поветарац листао књигу заборављену на обали ши
роке лење реке. И нико други није докучио шта се 
збивало под кровом напуштене пекаре, а шта под 
храстовом клупом у дну закоровљене баште. Само 
је он могао да наслути зашто су се наизменично па
лиле и гасиле светиљке на градском тргу, а куда је, 
преко њива, одлепршала белорепа сврака. 

Прислањајући лице уз осветљена окна, Месец 
дознаје важније вести него антене размештене по 
крововима кућа и солитера. Он једини може да 
ра зазна гласове који обноћ допиру из закључане 
библиотеке и да чује нежно лепршање крила кад 
младунци сове са црквеног звоника прхну у ноћ. И 
само он зна шта је, кроз сузе, те ноћи шапутала ри
ђокоса девојчица крај отвореног прозора. 

Пре свих станара Цветне улице Месец се озарио 
због новости – пругаста мачка госпође Људмиле 
ускоро ће постати мајка! Због те радости велика 
блистава кугла поскочила је високо и засветлела 
јаче. При њеној нежној треперавој светлости свет 
је постао чудесно леп и узбудљив. Ако до тада још 
нисте били заспали, могло вам се лако учинити да, 
ето, будни сањате…  
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ПОД КРОВОМ ПОД КРОВОМ 

ПЕКАРЕПЕКАРЕ

Из олука трошне пекаре која се налази у Авенији 
седамнаест платана бојажљиво је провирила вла

жна њушкица. За тек изниклим брковима потом се 
указао и дуг танушан реп. Хранислав, најмлађи члан 
мишје породице настањене на тавану давно затво
рене пекарске радње, лакши је и несташнији чак и 
од своје сенке. Прошлог петка су га једва измерили 
на старој пекарској ваги. Врх игле на скали као да 
се уопште није померао. Тата је са уздахом рекао:

– Тачно тридесет седам грама. Само грам више 
него протеклог месеца!

Сумњајући у исправност ваге коју нико годинама 
није користио, мама је предложила да Хранисла
ва одведу до оближње апотеке. Тамо ће га на ва
гици за мерење лекова прецизно измерити искусна 
мишица Здравка. Она већ седам година станује  
у апотекаревом подруму и читавом мишјем роду 
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Сваке ноћи Месец плови међу облацима  Сваке ноћи Месец плови међу облацима  
и звездама изнад наших улица и кућа,  и звездама изнад наших улица и кућа,  

вијуга зараслим путељцима, лута расцветалим вијуга зараслим путељцима, лута расцветалим 
пољима, купа се у рекама и огледа у окнима пољима, купа се у рекама и огледа у окнима 
наших прозора. Завири свуда и први сазна наших прозора. Завири свуда и први сазна 

куда се упутио мишић Хранислав, шта то мучи куда се упутио мишић Хранислав, шта то мучи 
страшило међу сунцокретима и коју тајну  страшило међу сунцокретима и коју тајну  
крије мачка госпође Људмиле. Сваке ноћи крије мачка госпође Људмиле. Сваке ноћи 

својом нежном светлошћу он обасја све наше својом нежном светлошћу он обасја све наше 
тајне, жеље и снове, а потом их с много пажње тајне, жеље и снове, а потом их с много пажње 

и љубави чува све до следећег сусрета.и љубави чува све до следећег сусрета.
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