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Боже, да л 'си ту? Ја сам, Маргарет. Данас се селимо. Тако се плашим, Боже. Никада 

нисам живела нигде другде. Шта ако ми се не свиди моја нова школа? Шта ако ме сви буду 

мрзели? Молим те, помози ми, Боже. Не дозволи да Њу Џерзи буде сувише грозан. Хвала ти. 

Преселили смо се у уторак уочи Празника рада. Знала сам какво је време исте секунде 

кад сам устала. Знала сам зато што сам ухватила маму како се њушка испод пазуха. Ради то 
кад год је вруће и влажно како би била сигурна да дезодоранс делује. Ја још не користим 

дезодоранс. Мислим да људи не почињу да миришу рђаво док не напуне барем дванаест 

година. Мирна сам још неколико месеци. 

Стварно сам се изненадила када сам се вратила са летовања и открила да је наш 

њујоршки стан издат другој породици и да смо ми купили кућу у Фарбруку, у држави Њу 
Џерзи. Као прво, уопште никада нисам чула за тај Фарбрук. А као друго, обично ме не 

изостављају када се доносе важне породичне одлуке. 

Али када сам почела да кукам: „Зашто Њу Џерзи?” , речено ми је: „На Лонг Ајленду живи 

високо друштво, Вестчестер је исувише скуп, а Конектикат је превише неудобан” . 

Тако да је Фарбрук у Њу Џерзију био место одакле мој тата може возом да иде на посао 

на Менхетн, где ја могу да идем у државну школу и где моја мама може да има сву траву, 
дрвеће и цвеће које је одувек желела. Само што ја нисам ни знала да је она све то желела.  

Нова кућа је на Морнингбирд Лејну. Није лоша, делом од цигле, делом дрвена. Шалона и 

улазна врата офарбани су у црно. Имамо и веома леп месингани звекир. Све куће у нашој 

новој улици су веома сличне. Све су старе седам година. Као и дрвеће.  

Мислим да смо отишли из града због моје баке, Силвије Сајмон. Не могу да нађем 
ниједан други разлог за селидбу. Посебно пошто мама каже да бака има веома велики утицај 

на мене. Није баш нека тајна у нашој породици да ме бака шаље у летовалиште у Њу 

Хемпширу. И да ужива у томе да ми плаћа школарину за приватну школу (што више неће 

моћи да ради јер ћу сада ићи у државну школу). Чак ми и штрика џемпере и пришива 

етикете на којима пише НАПРАВЉЕНО САМО ЗА ТЕБЕ... БАКА. 

И она не ради све то зато што смо сиромашни. Убеђена сам да нисмо. Мислим, нисмо 
богати, али сигурно имамо довољно новца. Посебно зато што сам ја јединица, па не трошимо 

много на храну и одећу. Знам једну породицу са седморо деце, они потроше гомилу пара 

сваки пут кад иду у продавницу ципела. Моји мама и тата нису планирали да будем једино 

дете, али тако је испало, што је, ако се ја питам, добро, зато што овако нема никога с ким 

бих могла да се свађам. 
У сваком случају, мислим да су целу ову ствар са кућом у Њу Џерзију смислили моји 

родитељи да ме одведу од баке. Она нема кола, мрзи аутобусе и мисли да су сви возови 

прљави. Тако да је нећу баш много виђати, осим ако не планира да долази пешке, што баш и 

није вероватно. Сад би нека деца могла да помисле: кога је брига да ли ће се виђати с бабом? 

Али Силвија Сајмон је веома забавна за своје године, а стицајем околности знам да има 

шездесет. Проблем је једино што ме увек пита имам ли дечка и да ли је Јеврејин. Е сад, то је  
смешно јер, под један, немам дечка. А под 2, шта ме брига да ли је Јеврејин или не?  
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Нисмо били у новој кући дуже од сат времена када је одјекнуло звоно на вратима. 

Отворила сам. Напољу је стајала девојчица у купаћем костиму.  
„Ћао” , рекла је. „Ја сам Ненси Вилер. Агент за продају некретнина нам је свима послао 

писмо са информацијама о новим станарима. Тако да знам да си ти Маргарет и да идеш у 

шести разред. Као и ја” . 

Питала сам се шта ли још зна. 

„Веома је топло, зар не? ” , упита Ненси. 

„Да” , сложих се. Била је виша од мене и имала је бујну косу. Каква ће, надам се, и мени 
бити кад још мало порасте. Врх носа јој је био подигнут, тако да су јој се виделе ноздрве.  

Ненси се наслонила на врата. „Па, је л 'хоћеш да дођеш код мене да се хладимо испод 

прскалица у башти?”  

„Не знам. Морам да питам маму” . 

„Добро. Сачекаћу”  
Мами је само задњи део вирио из доњег кухињског елемента. Сређивала је шерпе и 

тигање. 

„Еј, мама! Једна девојчица ме пита да ли могу да идем код ње да се хладимо испод 

прскалица”  

„Иди ако хоћеш” , рече моја мајка. 

„Треба ми купаћи костим” , казах. 
„Побогу, Маргарет! Откуд сад знам у овом хаосу где ти је купаћи”  

Вратила сам се до улазних врата и рекла Ненси: „Не могу да пронађем купаћи”  

„Позајмићу ти” , казала је. 

„Чекај мало” , добацих трчећи поново до кухиње. „Еј, мама! Каже да могу да позајмим од 

ње. У реду?”  



„У реду” , промрмља мама и даље вирећи из кухињског елемента. Онда се извукла. 

Одувала је косу с лица. „Како си рекла да се зове? ”  

„Хм... Вилер. Ненси Вилер” . 

„Добро. Лепо се проведи” , рече мама. 

 Ненси живи шест кућа даље, такође на Морнингбирд Лејну. Њена кућа личи на моју, али 

су цигле обојене у бело, а улазна врата и шалона су црвени. 
„Уђи” , рече Ненси. 

Кренула сам за њом у ходник, затим уз четири степеника који воде до спаваћих соба.      

У Ненсиној соби сам прво приметила тоалетни столић и огледало у облику срца изнад њега. 

Такође, све је било веома уредно. 

Када сам била мала, желела сам исти такав тоалетни столић са доњим делом 
заклоњеним ваздушастом завесицама од органдина. Никад га нисам добила, зато што моја 

мајка воли намештај оштрих линија прављен по поруџбини. 

Ненси отвори најнижу фиоку ормана.„Када ти је рођендан?” , упита. 

„У марту” , рекох. 

„Супер! Бићемо у истом разреду. Постоје три шеста разреда и поделили су нас по 

месецима. Ја сам рођена у априлу” . 
„Па, не знам у ком сам разреду, али знам да сам у учионици број 18. Прошле недеље су 

ми послали много формулара да их попуним, и то је било одштампано на свима” . 

„Рекла сам ти да ћемо бити заједно. И ја сам у учионици 18” . Ненси ми пружи жути 

купаћи костим. „Чист је” , рече. „Моја мајка их увек пере након ношења” . 

„Хвала ти” , казах узимајући купаћи. „Где да се пресвучем?”  
  Ненси се осврну по соби. „Шта фали овде?”  

„Ништа” , рекох. „Свеједно ми је, ако теби не смета” . 

„Шта би ми сметало? ”  

„Не знам” . Прво сам обукла доњи део. Знала сам да ће ми бити превелики. Сва сам се 

најежила због начина на који је Ненси седела на кревету и посматрала ме. Нисам скинула 

мајицу до последњег тренутка. Нисам хтела да види како груди још увек нису почеле да ми 
расту. То је моја ствар. 

„О, још увек си равна” , Ненси се насмејала. 

„Нисам баш” , рекох, правећи се да ми је свеједно. „То је због тога што имам ситне 

кости” . 

„Мени су већ почеле да расту” , рече Ненси, јако истурајући прса. „За коју годину  
изгледаћу као девојке из Плејбоја” . 

 Па, нисам баш тако мислила, али не рекох ништа. Мој тата чита Плејбој и видела сам 

оне девојке у средини. Чини ми се да је њој остало још прилично да расте да би била као оне. 

Не много мање него мени. 

„Хоћеш да ти наместим бретеле?” , упитала је. 

„Океј” . 
„Мислила сам да ћеш бити баш развијена пошто долазиш из Њујорка. Градске девојке би 

требало да сазревају много брже. Да ли си се некад љубила са дечацима? ”  

„Мислиш стварно пољубила? У уста? ” , упитах. 

„Да” , рече Ненси нестрпљиво. „Јеси ли?”  

"Нисам баш” , признадох. 
Ненси испусти уздах олакшања. „Нисам ни ја” . 

Била сам пресрећна. Док није то изговорила, осећала сам се као неко заостало детенце.  

„Мада много вежбам” , додаде Ненси. 

„Шта вежбаш?” , питала сам. 

„Љубљење! Зар нисмо о томе разговарале? Љубљење!”  

„Како то може да се вежба? ” , упитах. 
„Гледај” . Ненси зграби јастук и загрли га. Дуго га је љубила. Када је завршила, бацила је 

јастук назад на кревет. „Важно је да експериментишеш, тако да будеш спремна кад дође 

време. Ја ћу се једног дана одлично љубити. Хоћеш да радимо нешто друго? ”  

Само сам стајала тамо полуотворених уста. Ненси седе за свој тоалетни столић и отвори 

фиоку. „Погледај ово” , рече. 
Погледала сам. Тамо је било милион бочица, теглица и тубица. У тој фиоци било је више 

козметичких средстава него што је моја мајка све заједно имала. Упитала сам: „Шта радиш 

са свим тим стварима?”  

„То је још један од мојих експеримената. Да видим како најбоље изгледам. Тако да ћу, 

кад дође време за то, бити спремна” . Намазала је усне дречаворужичастим кармином. „И, 

шта мислиш?”  
„Хм... Не знам. Мало је дречав, зар не? ”  

Ненси је проучавала свој одраз у огледалу у облику срца. Протрљала је усне једну о 

другу. „Па, можда си у праву” . Обрисала је кармин папирном марамицом. „Мама ће ме 

ионако убити ако изађем оваква. Не могу да дочекам осми разред. Тада ће ми бити 

дозвољено да стављам кармин сваки дан” . 



Затим је зграбила четку за косу и почела да чешља своју дугу смеђу косу. Направила је 

раздељак на средини и скупила косу шналом на потиљку. „Да ли увек носиш такву фризуру? ”  

Рука ми је сама кренула ка врату. Одједном сам могла да осетим све укоснице које сам 

користила да скупим косу како ми се врат не би знојио. Знала сам да изгледам грозно. 

„Пуштам је да расте” , рекох. „Сада је у међуфази. Мада моја мајка мисли да би требало да ми 

пада преко ушију. Уши ми помало штрче” . 
„Приметила сам” , рече Ненси. 

Имала сам осећај да је Ненси све приметила!  

„Јеси ли спремна?” , упитала је. 

„Наравно” . 

Отворила је орман за веш у ходнику и пружила ми љ убичасти пешкир. Пратила сам је 
низ степенице иу кухињу, где је зграбила две брескве из фрижидера и дала ми једну. „Хоћеш 

да упознаш моју маму?” , упитала је. 

„Океј” , рекох, гризући брескву. 

”Има 38 година, али нам говори да јој двадесет пет. Зар то није смешно!” , фркну Ненси. 

Госпођа Вилер је седела на трему, савијених ногу, с књигом у крилу. Нисам могла да 

видим о којој је књизи реч. Била је препланула и имала је нос као Ненси.  
„Мама, ово је Маргарет Сајмон, која се управо доселила у нашу улицу” . 

Госпођа Вилер скиде наочаре и насмеши ми се. 

„Здраво” , рекох. 

„Здраво, Маргарет. Драго ми је што смо се упознале. Ти си из Њујорка, зар не? ”  

„Да, јесам” . 
„Са Источне или Западне стране? ”  

„Живели смо у Западној шездесет седмој улици. Близу Линколн центра” . 

„Баш лепо. Да ли твој тата и даље ради у граду? ”  

„Да” . 

„А чиме се бави?”  

„Осигурањем” . Звучала сам као робот. 
„Баш лепо. Молим те, реци мајци да бих волела да је упознам. Понедељком екипа из 

Морнингбирд Лејна иде на куглање, и играмо бриџ сваког четвртка поподне И...”  

„О, мислим да она не уме да се кугла и да није заинтересована за бриџ. Највише 

времена проводи са четкицом у руци” , објаснила сам. 

„Четкицом?” , упита госпођа Вилер. 
„Да” . 

„Баш занимљиво. А шта фарба? ”  

„Углавном слике воћа и поврћа. Понекад и цвеће” . 

Госпођа Вилер се насмејала. „Ох, ти мислиш сликарском четкицом! А ја сам мислила да 

имаш на уму неку другу четку. Реци мајци да ћемо ове године раније правити распоред ко са 

ким иде колима на посао. Биће нам драго да јој помогнемо... Посебно за часове веронауке 
недељом. То је увек највећи проблем” . 

„Ја не идем на веронаук” . 

„Не идеш?”  

„Не” . 

„Благо теби!” , узвикну Ненси. 
„Ненси, молим те!” , рече госпођа Вилер. 

„Еј, мама... Маргарет је дошла да се расхлађује испод прскалица, а не на саслушање” . 

„Добро. Ако видиш Ивана, реци му да хоћу да разговарам са њим ” . 

Ненси ме зграби за руку и извуче напоље. „Извини што је моја мама такво њушкало” . 

„Не смета ми” , рекох. „Ко је Иван?”  

„Мој брат. Одвратан је!”  
„Зашто је одвратан?” , упитах. 

„Зато што има 14 година. Сви дечаци са 14 су одвратни. Занимају их само две ствари - 

слике голих девојака и безобразни часописи!”  

Ненси је, изгледа, стварно много знала. Веровала сам јој на реч, пошто нисам познавала 

ниједног дечака од 14 година. 
Ненси је отворила спољ ну славину и наместила је тако да је вода лагано прскала из 

прскалице. „Прати вођу” , повикала је трчећи кроз воду. Претпоставила сам да је она тај вођа.  

Протрчала је кроз млаз. Пратила сам је. Направила је премет. Покушала сам и ја, али 

нисам успела. Скакутала је. И ја сам. Стајала је тачно испод млаза. Ја такође. И баш је тада 

кренуо најјачи млаз воде. Обе смо биле потпуно мокре, и коса нам је била мокра.  

„Иване, смраде један!” , вриснула је Ненси. „Сад ћу да те тужим мами!”  Отрчала је у кућу 
и оставила ме саму са два дечака. 

„Ко си ти?” , упита Иван. 

„Маргарет. Сад сам се доселила” . 

„Ох. Ово је Мус” , рекао је показујући на другог дечака. 

Климнух главом. 



„Ћао” , рече Мус. „Ако си се тек доселила, питај оца да ли хоће да вам косим травњак. 

Пет долара недељно, а поткресују и грање. Како си рекла да се презиваш?”  

„Нисам рекла. Сајмон” . Нисам могла да не мислим о ономе што је Ненси рекла - да њих 

занимају само безобразни часописи и голе девојке. Чврсто сам држала пешкир око себе, ако 

покушају да кришом виде шта се крије испод мог купаћег костима. 

„Иване! Долази овамо истог тренутка!” , повика госпођа Вилер са трема. 
„Идем ... Идем” , промрмља Иван. 

Пошто је Иван ушао у кућу, Мус рече: „Немој да заборавиш да кажеш свом оцу. Мус 

Фрид. Мој број телефона је у именику” . 

„Нећу да заборавим” , обећала сам. 

Мус грицну влат траве. Тада су се задња врата залупила и Ненси је изашла, црвених 
очију и шмрчући. 

„Хеј, Ненси, душо! Зар не умеш да прихватиш шалу?” , упита Мус. 

„Умукни, стоко!” , повика Ненси. Онда се окренула према мени. „Жао ми је што су се 

тако понашали првог дана пошто си се доселила. Хајде, испратићу те кући” . 

Ненси је увила моју одећу у мали завежљај. Она је и даље била у мокром купаћем. 

Објашњавала ми је ко живи у свакој од кућа између њене и моје. 
„Провешћемо викенд на обали за Празник рада” , рекла је. „Зовни ме кад кренеш у 

школу, да идемо заједно. Једва чекам да сазнам ко ће нам бити разредна. Требало је да нам 

буде госпођица Фипс, али је она побегла прошлог јуна са неким типом у Калифорнију. 

Добићемо, значи, неког новог” . 

Када смо стигле до моје куће, рекла сам Ненси да ћу јој вратити купаћи ако сачека 
мало. 

„Није ми хитно. Реци мајци да га опере и можеш ми га дати следеће недеље. Ионако га 

не носим” . 

Било ми је жао што ми је то рекла. Иако сам већ претпоставила. Мислим, ни ја 

вероватно не бих позајмила страној особи свој најбољи купаћи. Али никад не бих то рекла.  

„Ох, слушај, Маргарет” , рече Ненси. „Првог дана школе обуј мокасине, али немој 
чарапе” . 

„Шта?”  

„Зато што ћеш изгледати као клинка” . 

„Ох” . 

„Сем тога, желела бих да те учланим у свој тајни клуб, а ако будеш носила чарапе, друга 
деца те можда неће желети” . 

„Какав тајни клуб?” , упитах. 

„Испричаћу ти када почне школа” . 

„Океј” , рекох. 

„И запамти - без чарапа!”  

„Запамтићу” . 
 

*** 

За вечеру смо ишли на хамбургер. Рекла сам оцу за Муса Фрида. „Само пет  долара за 

кошење, а поткресује и гране” . 

„Не, хвала” , рече тата. „Једва чекам да сам шишам траву. То је једна од ствари због 
којих смо се доселили овде. Баштованство је добро за душу” . Мамино лице је сијало од 

задовољства. Стварно су ме излуђивали том новом причом шта је све добро за душу. Питала 

сам се када су послали такви љубитељи природе!  

Касније, када сам се спремала за спавање, ушла сам у ормар мислећи да је купатило. Да 

ли ћу се икада навићи на то да живим у овој кући? Када сам коначно легла у кревет и 

угасила светло, видела сам сенке на зиду. Покушала сам да затворим очи и да не мислим о 
њима, али сам стално проверавала јесу ли још увек тамо. Нисам могла да заспим.  

Боже, да л 'си ту? Ја сам, Маргарет. Ево ме у мојој новој соби, али и даље имам исти 

кревет. Овде је ноћу тако тихо - уопште није као у граду. Видим сенке на зиду и чујем 

некакво чудно крцкање. Баш је страшно, Боже! Иако тата каже да свака кућа има своје 

звукове и да су сенке само дрвеће. Надам се да зна о чему говори! Данас сам упознала једну 
девојчицу. Зове се Ненси. Очекивала је да сам веома развијена. Мислим да се разочарала. Зар 

не мислиш да је време да почнем да растем, Боже? Било би ми веома драго ако би то могао 

да средиш. Хвала ти. 

Моји родитељи не знају да баш причам са Богом. Мислим, када бих им рекла, помислили 

би да сам некакав религиозни фанатик или тако нешто. Тако да то чувам за себе. Ако морам, 

могу да причам с њим , а да не померам усне. Мама каже да је Бог добра идеја јер припада 
свакоме. 


