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Генерална проба

Неколико мушица зујало је око лименог тањира са шљи
вама које су већ мирисале на џем и алкохол, онако ка   ко 
мирише јесен. Пар црних очију посматрао је му ши це, 

а онда је мала корњача којој су те очи припадале шкљоцнула 
зу бима према једној од њих. Мушица је остала неповре ђена, 
али је одлучила да ће јој на неком другом месту бити без  бед
није, прелетела је леју зрелих паприка и изгубила се у злат   ном 
поподневу.

Мала корњача великог имена Паун испратила ју је погледом, 
а онда се поново окренула ка свом пријатељу Мики, који је, 
на д    несен над природњачку енциклопедију, пропустио читаву 
дра  му с мушицом. Нешто је преписивао из ње у кожни нотес, 
пљуц   кајући коштице од шљива у прашину, а када је то завршио, 
об  ратио се корњачи.

„Значи договорили смо се. Кад ја кажем: Пауне, напред!, ти он
да прођи кроз овај обруч. Разумеш?“, Мика је показао обруч, који 
је у ствари био пробушена цедиљка с које је пажљиво одстра 
нио мрежицу тако да је изгледала као прави обруч са дршком.

„Онда ти ја кажем: Пауне, хоп! и ти се попнеш предњим но
гама на конзерву. Да испробамо.“

Мика је рекао Пауне, напред! и Пауне, хоп! и Паун је успеш
но савладао обе препреке.
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Увежбавали су тачку све док нису били потпуно задовољни. 
Па ун је на Микине команде прошао кроз обруч, попео се на 
кон  зерву, подигао леву предњу ногу, па десну и поклонио се 
за мишљеној публици.

„Браво! Једва чекам да им покажемо шта знаш сутра на би
ологији. Сто пута си бољи од Слинчеве џукеле што шени. И од 
Сла  вишине птице која говори.“

Паун је увукао пола главе у оклоп, а репић му се жалосно 
обесио.

„Де, немој да си тужан. Па она само понавља речи, не разуме 
стварно оно што говори. То није ништа у односу на тебе и оно 
што ти јеси.“

„Је л’ ти то опет разговараш с том корњачом? Гроздана, па 
он опет прича с корњачом, рекао сам ти да не треба тако дуго 
да га остављамо самог с твојом мајком!“, отац је мрко гледао 
де  чака и његовог љубимца.

„Остави дете на миру. Што да не прича, ја сам причала и с 
лут  кама кад сам била мала“, зачуо се глас из кухиње, где је 
ма ма с баком љуштила паприке за ајвар.

„Па и ти си одрасла са својом мајком“, прогунђао је отац тако 
да га она не чује, савио недељне новине, тутнуо их под мишку 
и умарширао у кућу, препуштајући Мики своје омиљено место 
за столом испод старе дуње иза куће. Планирао је да га одјури 
одатле и да поподне проведе удубљен у светску политику из 
новина, али Микин разговор с корњачом и женино противљење 
да се згрози над тим тако су га наљутили да му се више није ни 
читало. Микини мама и тата тек што су окончали дугогодишње 
избивање од куће због посла и морало је да прође још времена 
да би се сви навикли на заједнички живот.

Мика је схватио шта му се спремало и био је много срећан 
што није морао да напусти омиљено место за учење. Намигнуо 
је Пауну, то јест покушао је, али пошто није умео, затворио је 
на  кратко оба ока. Паун је успео да направи охрабрујући израз 
ли ца и као да су на тренутак на његовом оклопу затитрале све 
бо је које људско око познаје.
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То вас можда и не чуди уколико већ познајете ту малу кор
њачу. У том случају биће вам лако и да разумете зашто се расту
жио на помен птице која говори и како је Мика тако ла ко успео 
да га истренира да изводи трикове. Ако га пак не по знајете, 
онда постоји нешто што морате да сазнате о њему: Мика је 
поуздано знао да га Паун разуме пошто су се за време лета 
које је управо измицало њих двојица сусрели у једној ствар
ности стварнијој од ове наше, у којој људска бића и животиње 
могу да разговарају. Тада је дечак сазнао да животиње могу да 
разумеју људска бића увек, само што се обично не одлучују да 
то и покажу. На том путу упознали су страшну старицу Зелен
бабу и рогатог и ре патог створа маљутка Завишу, који је након 
свих авантура с Миком повео своје маљутке далеко, на једно 
боље место. Паун је из те пустоловине донео нешто сасвим 
посебно и достојно његовог имена: чудесан оклоп, блистав и 
шарен, који као да у себи садржи све боје које око познаје и 
могућност да то шаренило сакрије неугледним сивилом оклопа 
шумске корњаче.

Када су се вратили, Мика више није могао да разуме Пауна 
и обојица су били мало тужни због тога, али су ипак одлучили 
да корњача остане, у својству кућног љубимца. Дечак се сећао 
како му је Паун испричао да жели да види света, да доживи 
авантуре које не би доживео милећи по шуми до краја својих 
дана. 

Паун је могао пажљивије да бира оно што жели, јер је опасно 
кад се неопрезно изречене жеље остваре.

Мика је управо пошао у пети разред. Након свега што је пре
живео тог лета чинило му се да ће са свачим моћи да изађе на 
крај, али је ипак имао много проблема. На пример, није могао 
да запамти како му се који наставник зове. Наставници пак нису 
ни покушавали: деца су носила плаве униформе и вероватно 
су им међусобно много личила. Нису се ни претварали да маре 
за њих онако као учитељица: на питања су одговарали преко 
воље и били су веома строги. Наставница српског тера ла их је 
да пишу саставе пенкалом, што Мики никако није полазило за 
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руком, мастило му је цурило, папир се бушио и не једном је 
проплакао изнад свеске, потпуно разочаран, јер је веровао да 
су његове муке с рукописом биле завршене у тренутку кад је 
учитељица одустала од покушаја да тај рукопис доведе у ред. 
Наставник физичког терао их је да бацају медицинку удаљ, при 
чему је Микина понекад завршавала толико близу дечаку да 
би се срамно докотрљала назад и ударила га у ноге. Наставник 
географије већ је међу претходним генерацијама био озлогла
шен зато што је под изговором практичне наставе терао ђаке да 
чупају траву и да је носе у његово двориште. Живео је у кући 
која је била тик уз школу и у дворишту је чувао гуске, које су 
у сласт јеле ту траву. Мика уопште није волео гуске још од 
сусрета с гусаном тог лета у поштаревом дворишту.

Једина светла тачка у тмурном школском животу били су ча
сови биологије. Наставница биологије била је мала жена, не
о бично кратких руку и ногу. Зато се у ходу смешно гегала, на 
на чин који је све остављао у уверењу да је она добра и блага 
осо  ба. И зачудо, то је било потпуно тачно. Кад год би јој се 
не  ко обраћао, слушала би га лица нагужваног осмехом. Није 
мо гла да поднесе да неко због ње пати, па би кад год неко не 
зна њен предмет, претпоставила да га неки опасни проблеми 
спре чавају да научи и давала све од себе да открије узрок тих 
про блема. При томе је постављала неугодна лична питања и 
изно сила своје претпоставке, које би испитаника посрамиле 
при лично ако би били насамо, а потпуно ако би у близини било 
још некога. Та метода је давала изванредне резултате. Сви су се 
толико плашили да не дођу под лупу Амебе – како су је међу 
со бом звали – да су биологију увек знали најбоље. 

Уз све то, она је Мики била и разредна, па су часови, на за 
довољство свих ђака, трајали кратко. Почетак часа Амеба би 
користила за то да провери изостанке и остала текућа питања, 
а током последњих пет минута часа ђаци су могли да представе 
не ку своју биљку или љубимца или било какав пројекат. Ове не
деље био је Микин ред. Он је планирао да одељењу представи 
Пауна, Невероватног Дресираног Рептила. Надао се да ће Паун 
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задивити све у одељењу, а онда ће он, као тренер, иступити и 
по купити заслуге. Још му се никад нико из школе није дивио и 
од лучио је да је време да се то промени. Осим тога, није волео 
да чува тај не, а тајна о чудесној Пауновој природи била је толика 
да се свакога дана једва суздржавао да је некоме не исприча. 
Биће му мало лакше, мислио је, ако открије свету један њен 
део, онај део о томе да је Паун бољи од обичне корњаче. Не 
мора да каже никоме колико бољи. Удахнуо је дубоко, очију 
пуних сно ва о успеху и слави, и спустио поглед на корњачу, која 
је сматрала да су за тај дан завршили, па је прешла на борбу с 
меканом шљивом.

„Да провежбамо ми то ипак још једном. Пауне, напред!“
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Наредног дана Мика је, лепо очешљан и умивен, блистао 
у клупи, држећи кутију од ципела испред себе. Кутија 
је била увезана некаквим канапом и имала је рупице 

за ваздух тако да су сви знали да је унутра нешто живо, али су 
рупице биле мале, па нису знали шта је. Узалуд су мољакали – 
Мика није хтео да им покаже шта је унутра. Узалуд су се гурали 
око њега – дечак је држао обе руке на кутији. Није изашао ни 
на велики одмор, а нико није хтео да му донесе ужину из школ
ске кухиње без допуштења да премијерно привири у кутију. 
Имали су џем и маслац и Микин стомак грмео је при по мисли 
на кришке белог хлеба обилато премазане густим црвеним џе
мом. Чак се и размишљао о томе да ли да изађе с Пауном до 
ку хиње, али је одустао. Кутија је могла да му испадне, канап да 
се смакне и онда би сви видели шта је унутра. Још горе, неко 
би могао случајно да згази на Пауна, а дечак није био сигуран 
да је његов оклоп довољно јак да то издржи. И на крају крајева, 
сви добри парчићи били су вероватно већ разграбљени док се 
он премишљао да ли да изађе.

Зато је стрпљиво седео у кабинету за биологију и чекао звоно 
док су у теглама око њега пливале мртве рибе, очи и бубрези. 
Ка да је час напокон почео, стрпљиво је сачекао да наставница 
исприча све што је имала о ћелији као основној јединици грађе 

  Предавање
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и функције сваког живог бића. На крају часа је затворила бе
лежницу, скинула наочаре, протрљала корен носа и упитала:

„Ко је беше спремио предавање за данас?“
„Ја! Ја!“, Мика се искобељао из клупе и стао испред табле. Мало 

је поправио панталоне и почео да сигурним, бесконачно спорим 
покретима развезује канап којим је кутија била увезана. Још лага
није је подигао поклопац, гурнуо руку унутра и одатле извадио…

Нико у одељењу није дисао.
… бушну цедиљку и празну конзерву. 
Сви ученици збуњено су се згледали. Мика је компликованим 

низом покрета преврнуо кутију на бок и обема рукама показао 
према њој, онако како је једном видео да ради мађионичар.

„Представљам вам нешто што свет још није видео. Предста
вљам вам Микиног Невероватног Дресираног Рептила!“

Из кутије је измилео Паун.
Жана из прве клупе рекла је:
„Јао, што је цакан!“
Остали су рекли:
„То? Донео си неко ђубре и обичну корњачу? Што се правиш 

целог дана да си донео нешто одлично?“
„Добро ниси донео глисту.“
„Или парадајз.“
„Кромпир.“
И тако су говорили све док наставница није повикала да се 

смире.
„Лепа ти је корњача, Мико. Како се зове?“
„Зове се Паун!“, избаци Мика, на шта су сви у одељењу поново 

почели да се смеју.
„Немојте, децо, име кô име. И шта можеш да нам кажеш о 

… Пауну?“
Мика је дубоко удахнуо и почео да декламује оно што је 

претходног дана преписао из природњачке енциклопедије.
„Паун је корњача, тако да, попут свих осталих корњача, од

лично види чак и у мраку и има страховито добро чуло мириса. 
Осим тога, он је храбар, одан и мој је најбољи друг.“
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знали какав је крај чекао свакога на кога се Водењак намери. И 
сами умало нису доживели такав крај. А чак и да му се ништа 
не догоди у во ди, толика раздаљина вероватно би значила да 
ће остати неповратно раздвојен од свог друга Мике и да више 
неће имати никакав дом.

„А знаш шта се ја мислим, да та корњача ипак не зна неки 
трик?“

„Хоћеш да отмемо кутију, па да је терамо да изводи трикове?“
„Не, него… Не морамо да је му  чи мо, није корњача крива што 

је Ми  ка глуп.“
Паун је мало заклимао главом, па се постидео. Није он ства

рно мислио да је Мика глуп, него је маљутак Завиша често 
то понављао. На брзину је убедио себе како клима само зато 
што се слаже да није у реду њега да муче, па је наставио с 
прислушкивањем.

„А не само што је глуп“, наставио је глас, „него све он мора 
нешто посебно. Набије нос у оне књижурине и мисли да је бољи 
од свих. Јој, само кад се сетим шта му је Буре радио.“

„Е, стварно, шта је с Буретом? Како му је у новој школи?“
„Ма ’де знам, никоме се више не јавља. Али чуо сам да седи 

у првој клупи и да се уписао у музичку.“
„У музичку?!“
„На клавир.“
Мало су поћутали као да жале за Буретом, а Паун ништа није 

схватао. Он да се опет зачуо Слинац, у ствари је он био тај који 
је из освете ху шкао остале на Мику.

„Елем, како га је оно Буре про звао?“
„Мислиш млакоња? Овај је падао у фрас кад му кажеш мла

ко ња. Е, друга су то времена би  ла кад је добри стари Буре…“
„Пусти сад Бурета. Имам план. Шта мислиш о томе да му за 

је  дан ве  лики одмор узмемо све књиге из тор  бе и да напишемо 
на корицама МЛАКОЊА великим словима?“

„Је л’ и на онима из библиотеке?“
„И на њима.“
„Ау.“
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Након сусрета са Зеленбабом  
Мика је мислио да га више ништа не може  

изненадити, али када од свог пријатеља Пауна  
буде добио на дар немушти језик, откриће  

да се грдно преварио.

У чему је тајна немуштог језика и шта ће познанство  
са страшним Змијским Царем донети Мики?

Чудесна прича о магијским бићима, људском свету и њиховом Чудесна прича о магијским бићима, људском свету и њиховом 
спајању и раздвајању. Маштовито, забавно, страшно  спајању и раздвајању. Маштовито, забавно, страшно  

и смешно истовремено.и смешно истовремено.
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