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Пр во по гла вље

Ни чи је де те

„Чу вај те... ми... га.“ Ша пат мла де мај ке био 
је тих као снег ко ји се на по љу ко ви тлао; 

ли це јој је би ло бле до као чар шав ко јим се по-
кри ла. Сла ба шно је до дир ну ла свог но во ро ђе-
ног си на, по след њи пут уз дах ну ла, па скло пи-
ла очи.
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„Још јед но ба ла во си ро че“, бе снео је го спо-
дин Бамбл ка да је ви део бе бу. „Ко је уоп ште 
он?“

„А ко то зна?“, зев ну ла је го спо ђа Мен. 
„Мај ка му је ју че до шла ова мо с ули це. Си гур-
но је пре пе ша чи ла да лек пут – ци пе ле су јој 
би ле ве о ма из ли за не. Ле пу шка ста цу ра.“

„Си гур но има име...“ Го спо дин Бамбл се за-
ми слио. „Па, ја свим си ро чи ћи ма да јем име на 
по абе це ди, а по след њи је био Смит па не ка 
овај бу де Твист. Оли вер Твист.“

„Мр тва је!“, об ја ви ла је ба би ца, го спо ђа 
Мeн. „Ка ква гња ва жа. Мо ра ћу да по зо вем го-
спо ди на Бам бла.“

Го спо дин Бамбл је ру ко во дио си ро тињ ским 
до мом – хлад ним и мрач ним ме стом за бес-
кућ ни ке, где ни је би ло ни трун чи це уте хе ни 
мр ве здра ве хра не. Ни је га би ло бри га да ли 
ње го ви шти ће ни ци гла ду ју, све док је он свој 
тр бух пу нио три пу та днев но.

Го спо ђа Мен је хи тро от ка чи ла злат ни ме-
да љон с вра та мр тве же не, па га 

ста ви ла се би. Ка да га је отво-
ри ла, уну тра је 

про чи та ла угра-
ви ра ну реч 

„Аг нес“.
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Дру го по гла вље

Ви ше зна чи ма ње

Ка да му је би ло се дам го ди на, Оли вер је 
спа вао у спа ва о ни ци са још пе де се то ри-

цом глад них де ча ка.
„Та ко сам гла дан да бих по јео де ча ка у су-

сед ном кре ве ту!“, жа лио се је дан ви со ки, сна-
жни де чак с ди вљим, бе сним очи ма.

„Ох, го спо ди не Бам бле, ка ко сте ви па мет-
ни“, осмех ну ла се го спо ђа Мен, треп ћу ћи. 
Умо та ла је Оли ве ра у не ку кр пу сву жу ту од 
ста ро сти.

Оли вер је отво рио уста шца и за ур лао свом 
сна гом сво јих де ти њих плу ћа. Да је знао да је 
си ро че ко је ни ко не во ли, пла као би још гла-
сни је.


