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– Да нас имам мно го по сла! Пра вим ти ро-
ђен дан ску тор ту и сен дви че за тво је дру-
штво! – ре кла је ма ма.
– Ура! Ја ћу да ти по ма жем! – уз вик ну ла је 
Је ли са ве та и пље сну ла ру ка ма.
– Не же лим да се да нас мо таш по ку хи њи 
док ра дим! – ре кла је од луч но ма ма. – 
Иза ђи на по ље, че ка ју те дру га ри! И не мој 
да си ми ту обе си ла нос!

А Је ли са ве та Ди кић баш је до бро обе си-
ла нос на те ма ми не ре чи. То је због ту ге. 
Pас ту жи ла се јер је во ле ла да се мо та по 
ку хи њи, по себ но кад ма ма пра ви сендвиче 
и ко ла че.
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Јер – ту се увек на ђе не ка чи ни ја са 
оста ци ма фи ла ко ја тре ба да се оли же.

Фил је зго дан за ли за ње и са вар ја че 
чак, па и са мик се ра!

А тек шлаг!
Он је још бо љи!
А на ђе се ту и по не ки окра јак од соч не 

ми ри шља ве ко ре за ко лач ко ји се про сто 
то пи у усти ма, а мр ви це оста ју на бра ди.

То Је ли са ве та во ли!
– Мо гла бих бар да ти по мог нем кад бу-
деш пра ви ла сен дви че: да ти сец кам кра-
став чи ће, и шун ки це, и са ла ми це … – по-
ку ша ла је по но во Је ли са ве та.

Ма ма је пре кр сти ла ру ке и стро го ре-
кла Јелисавети:
– Је смо ли се до го во ри ле да не ће мо те-
па ти хра ни? Шун ка и са ла ма, а не шун ки ца 
и са ла ми ца! Ја сно?! Не тре ба ми по моћ! 



Јак ну у ру ке и на по ље! Или не ма ро ђен-
дан ске тор те!
– До бро! – по пу сти ла је Је ли са ве та и по-
што је би ла ту жна, мо ра ла је не што да 
гриц не.
– Мо гу ли бар да до би јем не што за гриц-
ка ње? – упи та ла је слат ким гла сом.
– Мо жеш! Ево ти ке си ца ри би ца, али по де-
ли је с дру га ри ма. Не мој то да за бо ра виш!
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