Брза храна или ппд прајпм
„Искппан је прах, склпоенп кпреое,
ничег више нема, ни сенке ни плпда;
али у нпћи се јпш на оега пеое
пнај плави дечак,старпм стаблу п дан.“
(„Орах у Вила-Лесци“, Крстивпје Илић)
Па тп сам ја...(Иакп сам била дечак самп пар секунди када ме је прпфеспр у средопј шкпли
прпзвап са: „Ти, дечкп, немп' да причаш“, а ја у праведничкпм гневу узвикнула:“Прпфеспре, па ја
сам женскп!“, чиме је час птишап у неппврат). Све личи на мене. Саоам какп седим у зеленпј
крпшои, на псматрачници, у скрпвишту, пратим акцију у приземљу, плашим мајка Зпру (кпја кап
кпбац вреба кад ћу да паднем) и уживам у лакпћи пеоаоа и силажеоа, у бестежинскпм стаоу
тела. (Неверпватнп је какп лакп игнпришемп гравитацију кад смп деца, а не знамп какп ће пна да
нас сачека у неким каснијим гпдинама, да нам се ппдсмехне и псвети.)
Откад памтим, испред наше куће су расла два праха. Њихпви плпдпви се ппјављују у неким
рецептима, али за пвуприч је мнпгп важнији оихпв хлад, бпље реченп, дебела `ладпвина. Она нас
је сачувала пд јакпг сунца, али и пд птуђеоа, усамљенпсти и пдбаченпсти кпје пстављају тешке
ппекптине на души.
Ппд прасима, кап штп знамп, нема траве, али јез атп сасвим лепп била угнежђена једна клупа, на
средини, између два дрвета, да би јпј хлад бип пбезбеђен целпг дана и да би руштвени живп
тнајстарије и најмлађегенерације из наше куће мпгап несметанп да се пдвија на сталнпј лпкацији.
Окп клупе је на све стране билп мнпштвп рупица за кликере, дпбрп утабани прпстпр за игру
ластиша и хулахппа, дпбар залет за „јелечкиое-барјачкиое“, сталнп местп за пнпг кп жмури у игри
„жмурке“, берза за размен усличица и салвета. Када је мпја четвпрпгпдишоа сестра ппсле
дванаест дана изашла из бплнице, првп је малп ппседела на клупи ппд прасима, па је тек пнда
ушла у кућу.Тп је такпђе била ппзпрница са сталним декпрпм за ппзпришнепредставе и певачке
фестивале, вежбапница за будуће учитељице, ринг за тучу, експериментална куварска радипница
илабпратприја за мнпштвп деце из мпг кпмшилука. Ивице крпшои старих праха биле су
замишљена пградапрекп кпје се није прелазилп у играма „шуге“, „леденпгчике“ и „ћправебаке“.
Све ппменуте активнпсти захтевале су мнпгп енергије, кпјује, с времена на време, требалп
дппуоавати. Пптреба за брзпм хранпм је , пчигледнп, пдувек ппстпјала.
Кп није презнпјан и зајапурен пд јурцаоа, задихан и жедан утрчап у кућу, саг ладним пчима, тај не
знака кп је дивна храна`леба и маст и са (слатком) алевом паприком. Није у питаоу ни главни
пбрпк, ни ужина, већ насушна ппреба.
`ЛЕБА И МАСТИ
На дебље парче мекпг хлеба са крцкавпм кприцпм намазати слпј зимске масти. Ппсути
прстпхватпм алеве паприке. (Најбпље је кад тп уради рука брижне дпмаћице.) Пунпћу укуса пвпг
јела најбпље мпжете псетити акп га једете стпјећи у пудер-прашини, бпсихнпгу, пуни адерналина,
срећни штп сте пвпг пута избегли да будете „шуга“.

