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Буде Будисављевић

ВРажја ПећиНа

Лани већ под јесен, путујући горњом Ликом, намјерим из
Брувна у село Рудопоље, гдје би пукој сиротињи у брдској
котлини колик насуштега хљеба требала пучка школа, да се
вољ колико освијести, те опаше вољом и вјештином напреднијега прегнућа а за својим добром.
– Попе Никола, лијеп је дан па да присједнеш – шта велиш? – раним јутром прихватим за руку честитога старца
омашне доби, али богме и омашне снаге. Није то попица
ситне кости, што ситном руком преврће староставне књиге
свете мајке цркве српско православне, већ је то снага, брате, ама змајева. јуначке су плећи и големе груди, а мишице
гле – све под своју седамдесету здробиле би ако ’ш и самога кавгаџију Мусу, а без капље рујног вина или жежене ракије крчмарице Маре. Лички је то поп, мој јуначе – јал’ по
крви, јал’ по млијеку од кољена Бирчанин илије.
– ако је твоја воља, ред је ићи; него насадио сам јутрос
вршај, а бојим се зла времена, још више недобрих слугу –
рећи ће Никола, гладећи попут снијега препаданог бијелу
од два педља браду.
и не има криво. Удовац без дјеце већ петнаест година,
нерадо оставља пусту кућу и оно господарства, за које туђица па и најамник, да видите, од искони бива – хаје и нехаје.
– Реци, чоече, куму Петру, да припази докле се ти вратиш,
а вријеме је стално и погодно, па ћеш ласно кући још за велика дана – опет ћу ја и прижежем боље: – Хајде, рођо стари, да не тумарам самодруг кроз ове ваше врлети и гудуре!
– а ну, кад је тако, ето ме домала – пријазно отповрну
он, утетиви к своме куму, старкељи Петру па с њим к својој кући – и ето га, колик гора, гдје се заљуљао к мени натраг.
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Скочим ја на олагана брдска кола и присједнем с лијеве,
а он се прекрсти и успне с десне, па се лагацно, мал-помало
спусти и понамјести, све одухујући од напора и позора, да
нам не би било претијесно.
– Хајде, дијете – гурнуће прстом у леђа момка, а мој Дане навуче над поспане очи личку црвен-капу, трзне узде,
пуцне уснама и припали бичем.
Кренусмо мимо цркву па лијево према Грачацу лаганом
низбрдицом, а за недуго остависмо цесту па сависмо десно
сеоским путем ниже кућа Обрадовићевих, до сјевера што се
уздижу покрај малне посве исјечена храстова гаја а уз голо
брдо Опчув, откле вијор зими знаде засути па и тешко оштетити околне куће Дивјака, Гутеша и Радаковића.
У зао час дошла заповијед од котара да се запуштени сеоски возници добро поспу и уреде, па навезло камења и
крупна и тученца, те га онако у сву шир разбркало узаном
путањом, да ти се чини свако толико е ћеш рођеним бубрезима платитi небригу и неумјећу људску. а око цесте преко
плитка јарчића све жутуља и мршава црвењуља земља, испресијецана и амо и тамо вододерином, што је риве нагла
бујица с оно голих, каменитих брда надесно. Лијево од цесте шипрагом се порасуле погурене, искривљених рогова и
улекнутих ребара потлeушице, мјесто некад јаких и угледних кућа Радаковића којими је пустовољна диоба осушила и
стаје и јармове и на ништа вргла некадање обиље.
Нешто полутамних, полумагластих облачића зарубило с
југа прутастим потезима небо, а иначе лијеп се јавио дан уз
благо јесење вријеме.
Гдје попрестало крупније камење, искоритио се јаругаст
пут па су споро кола одмицала. Тим живље је отац Никола
доспијевао причати ми како је нова његова црква тек пред
којих тридесет година у самом селу Брувну саграђена, а стари храм св. ивана да је био онамо на лијево од пута, на брдашцу Воденој глави, некад честом буковином а сад само
густом шикаром обраслу, пуну удолица и у свакој бистре
врелске воде. још ми жалобито припомињаше, како се је зло
упућен народ жестоко био супротнуо, да му се божји храм
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не преноси са старе осамне главице усред села у сједиште
опћине и парохије па како је било дошло до крупна отпора,
који је морала тишати војска из Грачаца.
и онда узе, упирући руком десно к некој преслијежи преко Оштрог врха, казивати, како је онђе године..... погинуо
бивши „кономист“ – часник некадање крајишке управе, Лабицки, рад тога што је имао крај старе цркве на Воденој глави прогласити народу неке нове „правице“, пуне војних стега за крајишке тада регементе, посве непоћудних личкој печи. Оран, разговоран старац-свештеник све више ми благорјеким својим причањем разгријавао груди и ја, гледајући,
слушајући божјега угодника, помислим у себи: е, овакови
су ходали земљом, кадно су се рађале дивне народне пјесме.
– а како се зове онај врх понад преслијежи на лијево, оче
Никола? – и мени се тако увољену нада питати.
– је ли онај горе зарубљени врх?
– Да.
– Оно је Столаћ, некад мрку вуку и мудрој лији, ал’ и ловку ловцу мило пролазиште, и јастребу и плахом голубу драго боравиште. имаде у њем још и данас скровитих шпиља и
дубоких голубњача, све до под саму травну главицу.
Даље у дну к југозападној страни римска је црква рудопољска св. Петра и Павла, а повише Столаћа, више на сјеверозапад, ено се извитоперио Љуточ велики. – Па настави у
душак: – Право к љетном сунчаном заходу види се стрми јасенар и онда главица Рисовац, штоно се пружила косом у
Ресник гору према Тројврху. Пред нама је поток Башиница,
а налијево у бари врело Широковац, згодно благу напојиште
а и народ за припеке вучијом ил бремом радо с њега носи
пијаћицу. – Па заокружи: – Какова су да су, сва су ова данас
већ гола, гричевита брда с божје стране, али Столаћ наопаки, не питај!
– Рашта „наопаки“, голо брдо а лијепо име, налик оному
у народној пјесми јуначине Тодора од Сталаћа.
– Гле, дакле пјева о Столаћу пјесма народна?.. О овоме
амо на нашу страну књиге не пишу, али га памти народ околни и Даљи, памти о њем сва горња Лика, ама мрку згоду.
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– Какова је то згода, оче Никола?
– Та не смије се право, на сва уста ни казивати, што се
је онђе догодило при некој потрази за укопаним благом:
мртва уста већ не говоре а живих видока не има; али се
знаде тврдо како је било.
– Дај молим те, кажи де ми какова је то била претрага,
али онако по тенану, драги рођаче.
Коњи полагацко одмицаху, Дане и сад као нешто дремован па не пригони; а биће да су уморни и он и они усред вршидбе.
Протаре старац Никола неколико пута силном десницом
часну браду, поуздигне па поглади лијевом косу на затиљку
и онда ће овако:
„Било је то с пролећа пред педесет и пет година. Граничар Радмановић Тома из села Рудопоља пасао овце па заокружио с њима под врх брда Столаћа, гдје је некад стáла стара градина. Наједном спази неки отвор, као да би пред пећином, а на њем тежак камен. Неки веле да му се је о пећини
и камену сањало па стога да је онуд овце и најавио. Мал-помало отурне плочу и уљегне тијесним тјеснацем у пећину. У
први трен слабо је очима разбирао, јер му се чињаше некуд
суморно и сумрачно у оном повеликом простору под земљом. а кад око полутмици попривикло, о.... ал ено ти посред сриједе стô, гладак и сјајан као да је од мрамора самог,
а на столу велике три рпе златна новца, сваки колик стара
сребрна цванцика и на свакој рпи по двије сабље укрштене.
Кад видје Тома толико благо и на њем прекрштене сабље,
препане се, протрне у први мах. а кад га минула она прва језа, маши се руком за једним златним новцем, да види шта је
управ и какав је то новац. и помисли у себи: – а ла, брајане, чудне згоде и лијепа лова потребној глави потребне куће. Држећи тако у руци и огледајући новац један, хтједе сегнути за другим; али се укипило тијело, не може се маћи ни
помаћи. Хћеде да зовне у помоћ Бога; али се укочила уста,
нити могу зборити ни роморити. Трже се, сав у страху и чуду, те одбаци онај један новац откле га бјеше узео. Метне на
се крст па испадне из пећине као омамљен, обезумљен, да
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рекнем тако. Окупи брже боље овце и похита за њима кући,
никоме да би слово прословио, што је било и како је било.
Кад вечером на починак, не дало се Томи уснути: а кад га
већ у глухо доба савладао сан, све му на сан излазили златни новци и свијетло оружје и над њима и око њих – прости
Боже – свакојаке утворе. а када се преда дан стао будити,
мучно му је било растати с оном сусњевицом, у којој је тек,
ма и вруће главе пребирао, како не би ваљало остављати
онолико благо у пећини пусто. и тако се с овцама преко дана опет наврати под врх Столаћа; али кад доспио пећини до
чепа, узмучи се изновице, па узмакне и пође натраг, побојавајући се по свој живот, а можда и по своје душе спас.
Кад и другу ноћ провео у тешку полусну, у ком му је сијевала мозгом преко свијести праведника оца још и брига за
бројну а оскудну породицу, одважи се трећег јутра, да ће,
молећи се Богу, ући у пећину па све прилике главом развидјети.
Најави овце до под врха Столаћа, прекрсти се три пута,
те – уђе. иако је у пећини и сад било слабо видно спази
Тома већ на први поглед а на истом каменом столу три хрпе злата, сјајна попут сунца сјајнога, и преко њих као три
љуте змије три посјеклице сабље унакрст положене. а више њих овај пут видје сeдам окованих бачвица и на њима
расуте гвоздене обруче, мàшном обрасле, а на пукотине –
златан новац пили. Док се хвати ма једнога новца, а он се
укочи и занијеми; чим га спусти на старо мјесто, опет се
кретати може и шапутати свету молитву. Кад га снова преузела страва, чу се из пећине глас:
Пости сваке недјеље у години па кад тако навршиш годину онда дођи и доведи најстарију снаху (сва три су му сина
била ожењена) и донеси божићну свијећу па ћеш понијети
дијелак мога блага!
На овај глас весело испадне Тома и крене с благом подногу те кући.
Па почне постити сваког недјелнога дана и постио је тако девет недјеља а да живој души ријеч не рече, рашта тако
ради: мада је чељад стала зазирати и честим га питањима
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салијетати. На пошљетку не могаше одољети најстаријој
снаси, својој послушници, већ јој под исповједну одаде што
их чека; али прикрича да за Бога даље гласа не гласи.
У жене је од земана слаба петља а и његова је снаха жена била, као и друге. Привежи јој за душу да не ода, да не
прода даље, што си јој повјерио слабопона она ће – ил од
муке пући или испод зуба прогусолити нева неви, докле невине неве нева не проспе из вреће и тако женски жубор не
закола читавим селом. Тако било и овога пута: набрекле три
јетрве тајновитом тајном, па да не попуцају петље на језику,
пукао глас селом Рудопољем све до куће поручника Луке
Шарића штације заповједника.
Позове ти мој лајтман Радмановића Тому преда се, па
припре овако и онако, а овај се опре да не зна ни од чега ништа, слабо му помогло нећкање, кад је лајтман старији а господин: у млађега поговора не има. Мораде казати све и још
обећати да ће га баш на мјесто само одвести, гдје је силно
благо на окупу.
Господа су господа, милуша уз драгушу – друге сијече,
друге пече људе. За недуго ето их из свега около, за онда велике господе: капетана Пилиповића, оца славних Личанагенерала из Ловинца, и лајтмана Луке из Рудопоља, па његова плована Бараћа оданле и попа Петра Обрадовиће из
Брувна и кумпанијскога лијечника одавле и попу Петру десне руке, кума-капелана Стевана Ковачевића из Мазина. Господа посједају код заповједника штације па се натихо договоре и утврде, како ће и кад сви заједно поћи горе на Столаћ
по велико благо. и тако буде. Крену изнајприје у храм божји к светоме ивану на Воденој глави. Поп Петар очита свету молитву и понесе петрахил и свето јеванђеље. Онда пређу у Рудопоље, помоле се Богу, а плован Бараћ понесе свете
моћи и воштане свијеће. Кад већ добро уноћило, посједају
коње па у име божје уз брдо према главици, а пред њима
Радмановић Тома а за њима неколико снажних људи, потчасника и слугу за коње: свих на броју било их дванаест. Пред
пећином сјашу господа и момци прихвате коње а Тома помакне с отвора плочу. Уђе он с капетаном Пилиповићем пр12

ви а остали за њима редом. Спочетка се спустише као низ
четири камена степена, а онда исправно пођу десетак корачаја све лагацном подсебином до тијесна пролаза, кроз који
се је ваљало и то тешком муком косимице провући до у саму пространу дворану.
Кад ушли друг за другом, упале се црквене воштанице,
узму свештеници тамјаном кадити. Онда ови приступе мраморној плочи са стране па посаде свето јеванђеље попа Петра и свете моћи попа Бараћа. и окрену свак по своју читати молитве и светом водом кропити пећину. Смјерно и свечано призиваше јереј Петар „~|~ix q{ps~tpbx x tpp
ur¦bps~ Tcep, rw xpQp{£ t~qps¡ T£{p“ – Остала господа стану појединце огледати златни новац, да виде какав је
и кога је краља. Који год се маши комада, а он се укочи као
од камена да је, и занијеми, као мртав да је. а чим поврати
новац на право мјесто, врати му се крет и жива ријеч. Тако
се сви обредају, сви једнако прођу.
Стале свијеће прскати, прижегу се лучи да се боље види
у суморној оној полутами.
Свештеници уто одмицали молитвом. Побожно се сагибаше и клањаше поп Петар, глагољећи под крај јектеније узљуљаним гласом: „¿ uvu q{ps~{~rxbx t~q~u }p¡£u}Gu x
T£{~ pq¡rw r~xew, x q{ps~xwr~{xbx q{ps~~{Q}¡ }pQpbx
x £h}¡ z~|£ r¦zps¡ u¦bG¦ rxtx|kew x
}urxtx|kew rps¡qw z~}Qpbx...“! а кад из појастог му грла опет забрујило величајно: „S~~t¶ ~|~{x|p“! и пећином се разлио свечани овај пој, али из мрака с горње стране каменога стола закријешти на једном: Штo сте амо дошли, доконици? Није ово благо ваше нити за вас!
Капетан јуначина тргне из корица сабљу и напери је отклен глас лијеће, па ће отресито одвратити: Дошли смо, да
извидимо ово благо па да њиме подигнемо свете цркве, помогнемо сиротињи па и тебе да ослободимо, ако си какав сужањ. – али докле је капетан био у ријечи, препрхну глас за
леђа му на другу страну па се озва јаче: Купите се отале, наметници! Није ли вам доста што имате од Бога, цара и наро13

да? – и сину па загрми и сва се пећина силно стресе, а глас
изновице грмну: Натраг!
Наста прасак свијећа и лучака, дим и пламен обузео
шпиљу; наста вихор неки у пећини, и тргоше пуцати стијене. Све обујми нека здуха и наста мрак, и пери се враг.
једва духата умакоше господа на отвор, димом задимљен, једва живе изнијеше душе, а гријешно тијело – тако
причаше Тома – не прође олако. Како нагло поврвјеше на
претијесан улаз, час један дрекну, час други лелекну: ајме,
уби ме! Капелан Стеван у оној журби и тјескоби заборавио
свете моћи плована Бараћа, па се мораде вратити, али на
вратима само га је канда грецнуло.
Потекоше слуге, приведоше коње, посједоше господа и
похиташе низ брдо, нико да би ама зуб обијелио. Расташе се
смјели друзи, да ни збогом један другом не допомену.
Задухао се вриједни старачко од зора приповиједачкога,
јагоде му на лицу јасна румен обасула, па пређе руком преко
знојна високога чела, а ја ћу кô у чуду приупитати: – Па јесу
ли се бар послије насмијали својој самотворној страви?
Устукну, као да је немило осупнут поп Никола, понадигоше му се јаке обрве па настави:
– Није ту било самотворе страве, већ ваљда нечастиве натрухе и твари... Наопако по се пођоше, наопако прођоше малоне сви редом злосрећни походници. За шест дана разбоље
се момак попа Петра Обрадовића и умрије; разбоље се поп
Петар и умрије; разбоље се лајтман Шарић и умрије; разбоље се католички плован Бараћ и умрије: у шест недјеља помријеше сви.
Капелан Ковачевић Стеван и капурао Гњатовић Гајо боловали шест недјеља, ал и пребољели; жив остао и Радмановић Тома, али остао и живи мученик. Сваку ноћ би, тако
ми је сам казивао – долазило нешто к њему и страшило га
усијаним гвожђем и корило га љуто што је ишао казивати за
благо цијелу годину дана. а и касније, кад гођ би се сјетио
Столаћа, у ноћи му долазило то страшење. Па и капуралу
Гаји, кад би обноћ ишао из Брувна к својој кући од онда се
свашта призирало; ту војска, ту генерали, официри, коњаници и бубњеви и свирале – сву годину дана.
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– Потресла им ваљда живце велика страва с упаљених
можда плинова у угљевитој пећини – уплести ћу ја. – а
знаш ли ти, Никола, да имаде руда па и билина дапаче, што
се блистају попут сухог злата? – Часни поп Никола као да ме
није право чуо, протирући рупцем знојни врат – вргне на се
крст, попо замукне па ће у неке придовезати:
– ама ја сам све ово слуша на своје уши од самога, рајна
му душа – поп Стевана Ковачевића, који је раз те згоде и код
области преслушан.
Приповиједали су исто а толико пута у друштву и капурао Гњатовић, а стари је Тома, још пред саму своју смрт
признао да је све овако било, да је он доиста водио господу
и показао им мјесто.
– а што вели народ, рашта се тражиоци не домогоше
блага?
– Казују да би се оно могло било дигнути, кад би се на
прагу пећине посјекло било дванаест глава с дванаестеро
браће, то јест, када би се од једне кокоши насадило било дванаест, јаја, па се из њих излегли све сами пијевци, па кад би
се овим пијевцима пред пећином поодрубиле главе.... али у
ово и сами прости људи право не вјерују – затегну мој супутник, понешто узнемирен мојим упитима.
– а гдје је управ то мјесто, Никола? – опет ћу ја.
– е тога данас нико не би знао наћи. Долазили су педесет
осме године неки трговци, шта ли, из Дубровника и из Трста и тбоже доносили „земљане књиге“, али узалуд. Долазио је и неки Колаш из Крањске, а долазили су и Србијанци,
неки пред дваест и пет година, али узалуд. – Покојни твој
рођак, капетан Гено, у сваку је руку наговарао попа Стевана, нека би га горе повео и његове поуздане момке; али не
хтједе за живу главу, говорећи: Не бих, капетане, да ми дадеш Немањино благо, девет кула, гроша и дуката. – Сад већ
стари помрли, а млади не знају, па тако.
– Него мени је једном показивао мјесто покојни капурао
Гајуо и то од наше старе цркве на дурбин – заврши поп Никола занимљиву своју приповјест – па је довргао, да се оданле мора видјети стара наша црква на Воденој глави и като15

личка црква у Рудопољу и сунце, кад љети грањива повиш
Брувна иза тиморног Урлаја...
– Докле то урлајско сунце са истока јаче сјекне и боље
пригрије, знати ће се боље за мјесто – припоменух под крај
– и слободно ће се залазити у подземну спиљу, као што се
људи данас слободно спуштају и у оне дубоке голубњаче
ниже ње. а да тако буде што прије, приони и ти са мном,
стари рођо, не бисмо ли данас склонили народ у Рудопољу,
да и он што прије оснује што врснију народну школу..... Онда му, вјеруј ми, брате, неће требати уклетога блага столаћкога, нити ће вребати за каменим столом, нити ће презати од
нечистог зрака у Вражјој пећини...
Скренусмо у село. „Вели јеси Господи и чудна дјела твоја“ – озва се нешто суморно старац свештеник. – а мени се
трже баш од срца уздах: Вај, Лико моја, завичају стари, кадли ће се разданити право у твом суром а велебном горју!
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Буде Будисављевић

БијеДа

Попрхнуо снијежак за добар опанак, али се јарцима још
разабире вриштина, ова личка жалост црна, коврчаста. Љесково се грање понегдје окитило прашком млада снијега.
Тих је, ведар, доста студен дан – та уочи Богојављења. Сио
ја на ловачку троножицу иза шибља ојачега трна, да ме, ако
зекан откле бане, не опази намах. Далеко замакнули пси,
ваљда старијим трагом, а троје их је живом журбом одмаглило доље к подаљему рукаву Лике. Него и крај мене, дражицом узбрдо – низбрдо к води те како устрагао плахи ноћобдија... Сједи па сједи: нит се чује ловца кога одсјечени
халал, нити штекет брзоноге вижлади. Хо-хоо! – огласим се
једном, други, трећи пут: ниоткле одзива. – а сунашце мило шкиљи иза распорена облака тамо према старцу Велебиту, па с његова сијерка хоће бисерном бјелином да проплане
пуста вриштина. Загледам се према тимор-гори, а памећу
ми зажубори, као тихи ромон раздрагане личке душе, чуствена клањалица старога земљака:
Дивно ли си, моје сиње море!
Дивно јеси:
и кад шумиш и када почиваш.
Веља ли си, голема планино!
а бију те из неба громови,
Гром одбијаш, а пркосиш мору;
Само ти се чело натмурило,
Велебите, висока планино:
Стога су те виле завољеле,
Те убаве виле планинкиње,
јер си веља, јер си поносита....
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још у мисли, да поновим посљедње ријечи „јер си веља,
јер си поносита“, а око ми запне, па застане о гола голцата
ребра стрмих оних стијена преко воде јадове. Штрљи стијење, плахом кишом издерано па испресјечено, а онуд су пред
двјеста година у дебелу горском склопу сред честе буковине проходиле турске потјернице! Гле онамо понадесно опет:
онда је пред домала стотину година слављени војсковођа
славнога цара велике Француске, маршал Мармонт, и вјешто и мудро измицао, да му храбре чете не сузбије, не побије личка непромаша. С лијева горе, понавише моје ујчевине, на Љубову шумовиту брду, прекривену бујном, сочном
травом, стотине се овце у једнога куће-господара јањило и
по десет музара телило малне сваке године, а брдски коњици у мјешини пртили жежену капљицу пустога далматинца
свако толико. Наоколо Крбавом и Ликом бијељели се господски дворови и кочили тврди градови, и јуначка се попијевка орила брдом и долом из јуначке груди. а данас све глухо и пусто; све – свецато или голи камен или мртва вриштина, све ти се некуд канда, стицало, да сузбије сваку стопу
орачу и копачу, новијему потеклићу мученице личке мајке.
Данас, данас би се заправо јадовом имала звати сва „Лика
равна и Крбава славна“; јер и јест жива једна, јадна јадова,
којој мало ко, осим драгога Бога, право вјерује, како јој је тешко, тјескобно и тијесно, таворећи црне дане на оној сухој,
исцијеђеној груди завичајној. –
Тргнем се из ових тужних мисли и чисто ме нека језа подиђе, а у тај мах као да из земље никоше двије људске подобице, па ће одоздо иза љескара дражицом правце к мому трну горе. Дјевојчица, смеђе косе мала куштра, лијено клима,
ваљуцка се регби – за стопама ојачега момчића, а весео их
стоји разговор и хихот.
– Шта ви ту, дјецо, радите, је ли? – почнем ја.
– а ништа – рече малеш – доље уз воду овчице ми нешто чупкају копницом, а Милка дошла, да јој не има код
куће матере па не зна шта би сама.
– Гле, је ли то та момица иза тебе? – ја ћу, а она попостане, па се бистрим, слатким погледом весело осмјехне.
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– Да гдје ти је мати, Милка, амоде па ми кажи? – опет
ћу ја, а дијете радо доскакута к мени и мало позастане, поврћући подуг кожунчић с длаком к прсима.
– је л’ моја мати? – прихвати мала, а модрикасто, мрвучак влажно око јој засја као ведро сунашце.
– е, твоја, да чија.
– Отишла у град, у Госпић, знаш, на сајам, па ће ми, рече, купити и донијети пашаницу – вели мала, а с мршава
јој се лишца ведра повољица смјешка.
– Бре и треба, гле како си распојаса!
– е, не имам ја друге робице; ову кикљицу једном ми
мајка донијела, негдје лани или ономлани, а овај кожунчић,
знаш, ово је, каже мати, покојна бака носила, док је мала
била, знаш, па онда мати, моја, па сад га носим ја. ево се
је сав одр’о, гле – узме мала показивати.
Загледам се у то милолико, милогуко дијете: глава гола
чупава, на тијелу стара, мрљава сукњица, на ногама чарапице у доста још добрим опанчићима, и то ти је све. а ја сједим у зимском капуту, шубара на глави, дебеле зимске рукавице на рукама, а топле, дугачке, бијеле навлаке на ногама.
– Није ти зима, Милка? – наставим.
– Та и није, да видиш – рећи ће она, а помодриле јој од
студени ручице, па се трескале.
– Да шта дршћеш?
– а тако, знаш, студен је на двору.
– Па бјежи кући.
– Боме нећу, шта ћу тамо сама; отац у свијету, брат и он
негдје за послом. Стара стрина за се у својој прегради, а
моја мати неће прије ноћи доћи. Па шта бих тамо сама?
Онда попомучи, загледа се уздатљиво у ме, чучне крај
мене до трна, па ће опет:
– ја сам мислила да си ти поп.
– Бог с тобом, дијете: та на мени не има ништа поповско.
– е знаш, у први сам трен помислила: има дугачке горње хаљине, то ће бити поп. – а ко си ти? – опет ће она.
– ја сам жупан.
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– ахá, то си ти тамо од Шèрићâ. –
Слатко се насмијем, јер сам знао, да имаде жупана у заселку Шèрићâ крај села Барлета.
– а да зашто не носиш опанке?
– Немам их.
– Па купи!
– е купио сам ове дугачке навлаке за чизме.
– Бољи јe наш опанак, дà гле, ја имам нове опанчиће; поиздигне сукљњицу, да видим – ове ми је мати прољетос купила. – а гдје су ти ртови?
– Негде се изгубили за зечјим трагом.
– а à, неће ти га уловити; јер су, знаш – амо иза наших
кућa Врепчани ојутрос већ два зеца убили. а трећи им је
утекао, гле, оном долиницом крај воде.
– Па како би они смјели ловити, кад не плаћају ништа?
– Богме лове и права имају; а шта би плаћали? Доста им
је – кажу људи – плаћања царству и попу и опћини. Него
плате њима трговци у Госпићу, кад их који зеца убије. а и
ти ћеш га продати, је л’, ако уловиш зеца?
– Нећу, сâм ћу га појести.
– Гле, а што би ти печена зечевина? Да је лâја, хајде де.
Боље ти је продати га па купити наше хране, ако ’ш и бијела крува, па дувана, знаш.
– Уловити га ваља најприје.
– Па да, ако га дождену пси и ти га убијеш, е. – а гдје је
твоја кућа?
– У Госпићу.
– је ли дрвена или сламена?
– Ни дрвена, ни сламена, већ камена.
– иди, не будали, каква камена? – а имаш ли ти шпарерт
(штедњак)?
– имам.
– имаш ли собу, гдје женскад ради и чељад спава?
– имам седам.
– Одлази, што то говориш, Бог те видио – насмије се
Милка, а усне јој од студени њâде.
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– Ма, дијете, прозепсти ћеш – опет ћу ја, а не могу ока да
скинем с глагољиве мале веселице. Тај шупљи, издрти кожунчић ништа не вриједи, а кошуљица и сукњица слабо зими на снијегу бране од студени.
– е ништа то, гле; али имам ја другу, још једну кошуљу
код куће, па кад мати ону опере, онда ћу ову свући – похвали се и позаклима с дражесне повољице главом, тумачећи:
– Каже мајка да ће ми још двије откати, тамо знаш, кад
буде ткала, па ћу онда имати још двије, е...
– а дотле ћеш бити и јача, па кад одрастеш, онда ћеш се
удати, је ли Милка?
– Па и хоћу гле, ако ме испроси момак, знаш. Сад се је из
нашега села јелица заручила за Образа, баш тамо од Шерића кућа, па ћу и ја тако, кад будем велика, најпрте заруке и
онда ћу се вјенчати, знаш – пути ме безазлено дијете.
– а колико ти је сад година?
– У седму сам ушла, каже мати.
– Охо, то ћеш ти наскоро у школу?
– Хоћу, ако ме мати даде; и овај је Петар био у школи –
допомене, упирући прстом у момчића, што је постранце
слушао наш разговор.
– Био дакле, је си л’?
– јесам, господине.
– Колико?
– Молим, четири године.
– Свршио посве.
– Молим, јесам – `озва се Петар и узе притезати кожунчић.
– Прикопчи то, дијете – рећи ћу, видећи да је и њему зима. Он притегне једну страну кожунчића, али нема копче, па
му кошуљица црна, мрљава уполак зја. Као да се застидје,
нешто му се бљедушно лице позажари.
– има он и мају – уплете се мала.
– имам, али није покрпана – одвраћа некуд тужно мали,
а руком се таре по дугој коси.
– Па што ти мати не покрпи? – ја ћу.
– Дâ, гдје је моја мати – он ће – у трећем селу тамо.
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– Како то?
– Молим, удала се за дрдругога чое’ка.
– Ти си дакле без оца?
– јесам, молим, већ осма година,
– е, његов је отац умр’о тамо у Госпићу, код суда – опет
улети цурица и притече ближе Петру, а зубићи јој се забијелеше и чупаву косицу надиже повјетарац.
– Да није, јадан, у затвору?...
– јест бо’ме - жалостивим ће гласом Петар, а усне му задрхташе.
– Па рад шта?
– Знате, оно кад су она два објешена, њега допало 18 година, па га прекинула болест и жалост – Петар ће, и мрке му
се очи укочише, а лице као да је захватио грч.
Сјетим се тешкога злочинства, грабежнога уморства, те
окренем снуждена момчића као тјешити: – Па, синко, Бог
му се је смиловао.
– е мој, господине – простења дјечак – глед’те, како се
морам потуцати као туђе чобанче и гô и гладан и јадан. –
Грунуше му сузе.
– Моли се Богу, дијете моје, и буди поштен, добар, па
ћеш по времену бити прави човјек.
– и молим се, али ето не помаже добри Бог. Туркају ме,
туку ме; на слоти и снијегу морам се поваздан верати по
овом грмљу и гричу, а кад кући дођем, што ме чека: кора ељдова круха и који бóбац, жалосна ми мајка! – Уснице му на
плач затреперише.
– Па што те мати другамо не смјести, сиротанче моје? –
ја ћу, а као да ми се мрена на очи навлачи.
– Шта ја знам, молим? Нико за ме нит пита нит мари...
очајно ће Петар, отирући сузе, па приступи к мени.
Окренем га гладити по лицу и он се нешто поразбере, па
узме казивати:
– Само као кроз маглу се сјећам, како ме је, дјетешце нејачко, мајка одвезла у Госпић и унијела у велику кућу, да још
видим жива оца. Он лежао наузначице, некуд сив у лицу, а
велике му се очи исколачиле. Принијела ме мајка, а отац ме
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стао драгати, миловати дрхтавом, знојном руком по глави, и
дебеле му сузе шкронуше низ лице. Ништа није казао, ни
ријечи. Мати ме затим изнијела у двориште, па се к њему
вратила. Под ноћ смо се кући одвезли. Даље се тога не сјећам; већ кад сам неколико година послије пошао у школу,
мати би чешће знала споменути, како ју је отац на смрти заклињао: нека ме у школу даде, да се научим Божјему страху
и поштену животу, па да будем добар, бољи човјек. и ја сам
се добро учио, добро владао; али мати нашла прилику, па се
удала у другу, сиромашну кућу, а мене убога турнули у службу амо у ово село.
Петар се на страну окрене и узме горко плакати, а мала
се брже к њему вине и стане га ручицама по прсима миловати и рукавом сузе му отирати. Дошло ми и саму да заплачем с њима.
– Видиш, Петре, кад мој ћакан кући дође, он ће тебе боље пазити, к себи ће те узети, видјет ћеш ти, не бој се ништа...
– а гдје је твој ћакан? – приупитам малу, само да забашурим своју тјескобу.
– е далеко, далеко, преко девет мора и високих гора, високих колик овај наш Велебит, јест да, копа злато, знаш, па
ће кући донијети доста блага – све у сласт цијуче мала. –
Сад смо сиромашки, ал’ онда, онда ћемо свега имати, знаш.
Нешто ми главом муне.
– а како се зове та земља?
– Не знам ја, некуд чудно, не знам; је л’ Петре, ти ћеш
знати.
– Ну Петре, знаш ли, камо јој је отац отишао?
– У америку, господине, молим, на заслужбу. – Мала зинула и слухти.
– а кад ?
– Пред двије године.
– Па је ли што кући слао, писао?
– јест, добила је мама лани писмо – вољко казује Милка.
– Петар га је читао матери.
– а кад ће кући доћи?
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– је л’ мој ћакан? Не знам ја – каже Милка – али кад дође, лијепо ће нам бити, и теби, Петре; не бој се ти, мој неборе, ништа... – Од саме јој се драговоље зарудила лишца, па
ће скоком на брдашце, да види, гдје су овце.
– Знаш ли ти, Петре, кад ће јој отац кући?
– Знам.
– Реци дакле.
Момчић се к мени готово прилијепи, па ће тихано: – Писао је његов кум, што је с њиме отишао био у америку, да
јој је оца убила врућица.
– Како убила?
– Та умро је, молим, још лани; али Милки не смијемо рећи – све то тише шапута Петар, а суза му се суха уставила
на трепавици.
Мутним оком погледам на брдашце и нагло одскочм троножице, па ћу нешто гласније: „идем ја тражити ловце и
псе, збогом, дјецо!“ – а све ми срце трне на погледу сиротица личких без оца и среће и наде...
– Збогом, збогом! – озва се Милка, машући ручицом једном, а другом хвата прамен чупаве косице. Петар прилети и
сегне, да ће ми пољубити руку, па прионе молити ме пригушеним гласом: Немојте, господине добри, Бог вам дао – немојте никому казивати о мојем, а ни о Милкином оцу. јој, јој
куку нама! –
и замине суморан низ дражицу к својим овчицама, а
Милка из свега гласа, дашто дјетињега, с брдашца појко запјева: „Ој јелена, ој горо зелена“...
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Славица Гароња Радованац

БУДе БУДиСаВЉеВић, ЗаБОРаВЉеНи ЗаЧеТНиК
СРПСКОГ РеаЛиЗМа МеЂУ СРБиМа КРајиНе

Може се одмах рећи да је фолклорна приповедна матрица битно обележје укупне продукције српских реалистичких приповедача са подручја бивше Војне Крајине. Она је
видна како у тематско-мотиском, тако и на стилско-језичком
плану. Колико је усмена традиција осовинска духовна одредница Срба граничара, транспонована као грађа у писану
књижевност, нарочито је видно у приповеткама Буде Будисављевића (1843, Бјелопоље, Кореница –1919, Загреб), који
се по свему може назвати зачетником сеоске реалистичке
приповетке Крајине, и уопште, зачетником раног периода
српског реализма (Кораћ: 1979; иванић: 1998). Својим фолклорним реализмом он се може сматрати истовременим
крајишким панданом приповеткама Милована Глишића у
Србији (с том разликом што су Будисављевићеве приповетке и до данас остале несабране, непроучене и неукључене у
тзв. књижевни канон, расуте по периодици, и тек почетком
20. века је настао њихов избор сабран у свега две књиге).
иако школован по немачким школама, „са позном свијешћу о припадности српској књижевности“ (Д. иванић)1, све
његове приче описују стваран и суров живота личког села,
Будисављевићевог ужег завичаја, са респективним тематским опусом у распону од транспоновања фолклорног наслеђа, тзв. „старијег типа прозе“ (предања, хајдучке теме,
крвна освета), до социјалне тематике савременог живота села (распад кућне задруге, економске промене са укидањем
Војне Крајине и масовне економске миграције у америку,
сеоска сиротиња), где су реалистички и пластично описани
у најпунијем смислу лички Срби са својом карактеристичном личко-српском фразом, говором којим је и доминирају25

ћи језик писца. Буде Будисављевић је оставио снажан и упечатљив уметнички спомен о могућностима српског реализма у његовим почецима на крајишком простору. У основи,
његов уметнички поступак карактерише, како је добро примећено „чврста линија радње, ослањање на прототипове“, а
„приповијетку организује најчешће као преплитање приповиједања у првом лицу и сказа“ (Д. иванић). Као добар пример за ово тврђење могу послужити три антологијске Будисављевићеве приповетке: „Вражја пећина“, „Максимова
Драга“ и „Биједа“, од којих свака репрезентује по једну наведену приповедну поетику.2
Таква је успела уметничка трансформација фолклорног
мотива „о закопаном благу“ у приповеци „Вражја пећина“,
дата као прича у причи (сказ – поступак употребљен и у
другој причи „Максимова Драга“), која има све одлике
стварног догађаја, смештеног у недавну историју Војне
Крајине, од пре пола века. Кроз стварносни моменат као
оквир приповедања, који је најчешће путовање, подстакнут
симболичном топонимијом, приповедач се отискује у главни мотив-причу и то као дијалог кочијаша и сапутника-наратора. Некадашњи „стварни“ доживљај граничара Томе
Радмановића, случајан проналазак пећине с благом у старој
градини, испричан у дискурсу народног предања, на граници са фолклорном фантастиком и бајком (невидљива сила
која „закује“ налазача, глас у сну, завет који је прекршен изговорена тајна о благу) неосетно добија значајне уметничке интервенције. Потпуно реалистички дискурс смењује
фолклорно-фантастични, кроз појаву граничарске комисије,
састављене од виђенијих људи на челу са свештеником пред
Томином кућом, која му заповеда да их сместа одведе на тајно место. „Провала“ реализма у усмену матрицу, чак и хуморни тон приповедања (близак неким хорор-причама
М.Глишића) представља сцена када сви актери и насилни
откриваоци блага, пред непојамном силом, укључујући и
попа, у паници напуштају пећину, да би трагичан акценат и
превага фолклорног мишљења завршили ову сторију - прекршен табу и проклетство се спустило на његове прекрши26

оце, па су ускоро, сви до једног помрли, а једини преживели, Тома је по причи сапутника, „недавно умро“, тако да је
тајна закопаног блага, поново остала у сфери тајне и легендарног. излазак из приче – епилог кроз дијалог сапутника истовремено је и ауторски коментар у коме се сучељавају
рационалистичко-просветитељско мишљење са традиционалним у духу епохе краја 19.века:
„Не бисмо ли данас склонили народ у Рудопољу, да и он
што прије оснује што врснију народну школу. Онда му, вјеруј ми брате, неће требати уклетога блага столаћкога, нити
ће вребати за каменим столом, нити ће презати од нечистог
зрака у Вражјој пећини….“(67).
Стил писца просто врви фолклорним реминисценцијама
директно ослоњених на усмену, нарочито епску песму, као и
шира народна веровања. У опису попа Николе, писац се
обилато служи усменом матрицом епске песме: „...већ је то
снага, брате, ама змајева. јуначке плећи и големе груди, а
мишице гле – све под своју седамдесету здробиле би ако ш
и самога кавгаџију Мусу (Кесеџију - прим. С. Г.), а без капље рујног вина или жежене ракије крчмарице Маре. Лички
је то поп, мој јуначе – јал’ по крви, јал’ по млијеку од кољена Бирчанин илије“. (59) или, у одбијању да пође по благо,
један јунак вели: „Не бих, капетане, да ми дадеш Немањино
благо, девет кула, гроша и дуката“ (67). Будисављевић гради изузетно сликовиту реченицу реалистичке прозе: „ – Хајде, дијете – гурнуће прстом у леђа момка, а мој Дане навуче
над поспане очи личку црвен-капу, трзне узде, пуцне уснама и припали бичем“ (60), као што је и у опису природе изузетан сликар: „Нешто полутамних, полумагластих облачића зарубило с југа прутастим потезима небо, а иначе лијеп
је јавио дан уз благо јесење вријеме“. Прави мајстор живе
личке говорне фразе, Будисављевић можда највиши учинак
постиже у дијалогу:
„…– ако је твоја воља, ред је ићи; него насадио сам јутрос вршај, а бојим се зла времена, још више недобрих слугу – рећи ће Никола, гладећи попут снијега препанулу бијелу од два педља браду...– Реци чоече, куму Петру, да припа27

зи докле се ти вратиш, а вријеме је стално и погодно, па ћеш
ласно кући још за велика дана – опет ћу ја и прижежем боље: – Хајде, рођо стари, да не тумарам самодруг кроз ове ваше врлети и гудуре! – а ну, кад је тако, ето ме домала - пријазно отповрну он, утетиви к своме куму, старкељи Петру па
с њим к својој кући - ето га, колик гора, гдје се заљуљао к
мени натраг...“. (59-60)
Уколико је претходни пример Будисављевићеве прозе успели спој фолклорне фантастике и реализма, прича „Биједа“, готово једина позната и прештампавана у ретким изборима,3 дата је као снажна реалистичка слика стварног сеоског живота Лике пишчевог времена, преломљена кроз дечију перспективу, показујући значајне и нове могућности
овог писца. У приповедном оквиру, такође датом као лични
доживљај, готово сва у дијалогу, прича се развија заправо
као контраст лепоте личких предела зими и поразне слике
беде крајишког села с краја 19.века, оличене у призору двоје деце-сирочади. Разговор са њима, дечаком и девојчицом,
чији изглед (слабо обучени на цичи зими) открива дубљи
план њихове егзистенције, у чему доминира већ формирана социјална самосвест старијег дечака (отац му је умро у
затвору, мајка му се преудала, а он надничи чувајући туђе
благо: „Туркају ме, туку ме; на слоти и снијегу морам се поваздан верати по овом грмљу и гричу, а кад кући дођем, што
ме чека: кора ељдова круха и који бобац, жалосна ми мајка!“), са подвлачењем већ и у детету душевног клонућа да
успркос молитви, ту „не помаже ни добри Бог.“ Контраст
овом исказу малишана, чини девојчица, његова сапутница у
својој дечјој безазлености, још увек заштићена у свој суровости живота који јој се спрема (од ње крију и она не зна да
јој је отац погинуо на печалби, у америци). изузетан уметнички ефекат постигнут је стога, на крају приповести, када
девојчица, невино и раздрагано, теши дечака управо повратком свог оца из америке („...не бој се ти, мој неборе.... лијепо ће нам бити, и теби, Петре. кад мој ћакан дође...“). Бежећи помало кукавички, са попришта оволике људске беде,
праћен парадоксално, гласом распеване девојчице која пева
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народну песму, а чији је живот унапред осуђен на пропаст,
писац оставља причу без коментара, као и једно снажно
уметничко сведочанство о раним могућностима српске реалистичке приповетке на подручју Крајине.
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Тодор Манојловић

ПРВО ПОЗОРиШТе и ГОСПОЂа Р.

У оно доба – прво и настарије, од којег су ми неке слике,
управо, caмо нека привиђења и одблеси остали у памети –
мој је свет био ограничен на кућу, у којој смо тада становали, на ону, уосталом, зa моје тадашње појмове доста пространу башту и авлију што су тој кући припадале и, најзад,
онај изрез улице који се, као неки смо за очи намењен – пошто сам само врло ретко излазио – и, услед тога, помало,
иреалан, готово фантастичан декор опажао кроз прозор моје собе.
Пробављајући, за време лепе сезоне, готово, целе своје
дане под високим старим грaњем и међу нешто задивљалим
џбуњем (јорговани, жуто багрење, јасмини, неколико туја и,
канда, две доста кржљаве, али високо израсле јеле) наше баште која је, у пркос извесној cвojoj општој запуштености и
мноштву, дуж плота и по мрачнијим кутовима, неовлашћено нађикалих зова и киселих дрвета, упорно одржавала карактер неког парка, проводећи, дакле, цело лето у том умерено и пријатно просунчаном зеленилу ја се, све до наступа
првих. јесењих ладовина и киша, нисам ни сећао овог уличног декора који је после, ипак; за дуге, дуге месеце, био за
мeнe главна атракција и забава. јер ујутру привлачили су ме
већ прозору, сасвим природно, први, жућкасти сунчани зраци који су се кроз чипкане завесе расплетали и пo намештају и поду преламали и укрштавали исто тако танано и весело као још недавно кроз лишће и по трави и песку баште; а
после подне ми опет све наглије ишчезавајућа дневна светлост није допуштала да се подуже занимам, зa великим
столом усред собе, својим цртежима, безбројним шареним
„оловкама“ – управо неком врстом пастела – и разним дечијим књигама које caм, обично, већ paнo напуштао да бих се,
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полако, поступно, као повлачећи се из дубине собе надирућег мрака, вратио своме омиљеном прозору. Тај прозор био
је за мене двоструко чудноват и драгоцен: кроз њега је долазила светлост и кроз њега имао сам уједно и везе, додира са
спољашњим светом; једну везу, разуме се, само идеалну, један додир, свакако, само визуелан, али којима су баш та њихова ограниченост и једностраност давале неку сасвим јединствену драж; драж објективне заинтересованости, идеалног суделовања или, барем саосећања, уз истовремено јасно и пријатно осећање личне независности, сигурности и
налажења „изнад метежа“. Дакле, од прилике, драж, задовољство што нам, као гледаоцима, даје позориште. Уз то се,
у овом мом случају, радило још и о једном caсвим особитом
позоришту; о једном позоришту које није знало нити за професионалне глумце, нита за режију, нити за неке одређене и
у напред спремљене драме или комедије, већ је развијало
своје призоре и радње, слободно и као у некој сталној генијалној импровизацији, из свеже спонтаности и случајности
живота, о једном позоришту које није само значило, симболисало живот, већ било баш идентично, истоветно са самим
животом. али мане је код истога, и без обзира на све његове специјалне особине и врлине, привлачио, пре свега онај
основни, најкарактеристичнији позоришни моменат да је ту
стојало, односно, радило, дејствовало, протицало предамном нешто од мене, од мог живота јасно и начелно одвојено
и разноврсно, према коме сам ја био у односу гледаоца, посматрача, естетичара (у етимолишком смислу речи), па,
најзад, можда и критичара.
У томе је била огромна, јединствена драж прозора, тачније и стварније, улице и „свољашњег света“ уопште, у које
caм кроз тај прозор продирао (барем очима), њихова драж и
њихов исто толики контраст према строго ограниченом, затвореном микрокозмосу куће, у чијем сам – са моjoм егзистенцијом толико присно и многоструко повезаном – склопу магао да буде, такорећи, све и сва, само баш не неки незаинтересовави „објективни“ гледалац. Кућа је за мене била
као неко позориште коме сам припадао као глумац, ca чијим
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сам осталим члановима био у интимној вези, чије сам чињенице, организацију, механизам, законе, „трикове“, уопште
целу закулисну страну темељно – барам на свој начин, темељио – познавао и у коме, услед тих околности, није могао
бити за мене, барем у нормалним приликама, ничега „спонтаног“, случајног, изненадног. Све је ту ишло као под неком
тачном, непогрешивом режијом која као да је по неком унапред утврђеном (и неизмњивом!) плану опроводила разне
појаве и призоре свакодневне драме. Разуме се да су те појаве и призори имали после још и један строго одмерени повратни, периодични карактер који би их, без сумње и убрзо,
учинио био сасвим шупљим и досадним да им њихови инхерантни осећајни и емоционални моменти нису осигуравали неки стални, неисцрпни итерес или драж. Сам распоред
дана био је, у својој суштини, стереотипан, увек исти; али су
његове поједине фазе, у своме реалном суследовању, добијале увек неку своју особену боју или ознаку којом су се оне,
иако често само сасвим танано и једва приметно, так, ипак,
разликовале од аналогних момената претходних дана. Чешће ме је, усред уљуљкујуће монотоније мојих свакидашњих занимања, просто, препала идеја да је, управо, све,
увек, некако, „друкчије”, да се ништа не враћа, нити може
више поновити онако, сасвим онако, како је једном било. Та
ми је идеја задавала нако чудно, узбудљиво задовољство,
али, понекад, када су били у питању неки нарочито добри,
угодни моменти живота, она је могла и да ме ражалости, да
ме испуни неком болећивом, фантастичном меланхолијом
коју нисам увек успевао на брзу руку да угушим у себи. То
сентиментално искуство, до којег сам дошао, такорећи, случајно и спонтано, развило је у мени, неприметно, склоност
и способност да, стално и најпажљивије, посматрам ток
своје егзистенције, да све своје, па и најситније, најнезнатније доживљаје, утиске и сензације спроводим, савесно,
кроз цензуру своје свести да би их, на тај начин, познао и
оценио и у њиховој крајњој, најтананијој суштини и диференцираности. Главна драж те операције била је баш у проналажењу, схватању, хватању чињеница и узрока што су ме32

ђу, објективно и материјално, истим или, барем, сасвим
сличним стварима стварали, стално, извесне разлике и контрасте, што су свакидашњим аналогним, животним моментима давали, увек, неку нову, друкчију боју и вредност.
Те чињенице и узроци били су, обично, сасвим суптилне,
ваздушасте и, привидно, безначајне природе, па, ипак, њихова је моћ била чаробна: они су, неуморно, од часа до часа,
изаткивали онај, сад ружичасти и златни, сад опет сиви или
тамни вео, кроз који су појаве, факта и односи живота добијали тек своје право, особено лице, своју живу реалност.
Ујутру, одмах при буђењу, на пример, када сам свој први,
још несигурни поглед, кроз мекушни сури сумрак помрачене собе, принео великом прозору (лево, преко пута од моје
постеље), кроз чије је уске, зеленкастом завесом непокривене рубове, бојажљиво, већ продирала дневна светлост, колико је била важна, по – ако бих смео тако да се изразим – целу основну интонацију тога почињућег дана, боја и интензивност тих тананих светлих пруга! ако су исте биле јасне
и злаћане или још и као испрекидане неким зрачним, блештавим звездама које су на патос, па често и на наслоњачу
крај мог кревета пројицирале по који треперећи дукат од ватре или ако сам – лети – отворивши очи, онај други, од мога одра удаљенији прозор затекао већ отворен, тако да сам
кроз благим јунским ветрићем ритмично залепршану прозирну белу завесу могао, сасвим јасно и блиско, да видим
бујну смарагдну крошну багрена што је стасао ту, пред прозором и да чујем живахне шумове јутарње улице: тресак сељачких кола, топот и звонцад коња и стоке, веселе, као сунцем озарене гласове људи, жена и деце, немо сањалачки чило звиждукање, неке чудне, напрасне узвике или и чулно
развучене звуке хармонике, понекад – то је значило да је лепо време и ја сам, хитро и радосно, скакао из свог ноћног
гнезда. У таква јутра, чинило ми се, некако – можда и без
основе – да је и моја мајка, која се увек прва појављивала
пред мојом постељом, била ведрија и нежнија но иначе и
носила одело светлије и живље боје. и кад сам онда, обучен,
прешао у другу, већ чисту, спремљену и сасвим светлу собу,
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у којој сам проводио дан, ја сам осећао неку свежу и бистру
лагодност, као да сам имао иза себе неки успех или неку савладану опасност и латио сам се са једним особитим, обновљеним задовољством својих шарених писаљки, своје „зоолошке баште” од папир машеа и разних осталих играчака
које сам синоћ, мрзовољно, оставио био, разбачене по столу
и поду. Све је било, некако, живо, згодно и занимљиво и цео
је дан протекао ведро и хармонично. Сасвим је дручије
ишла ствар када је кроз завесу једва приметна слаба и сива
јутарња светлост оглашавала један ружан, кишовит дан. Тај
мутни, дисонантни прелуднум показао се, обично, исто тако ефикасан, на свој начин, као и она ликујућа златна фанфара срећних сунчаних јутара. изгледало ми је да натуштено небо са неизбежном логичном нужношћу повлачи за собом осећање нелагодности, незадовољства, досаде и оно
што се – као што сам то тек касније сазнао – назива меланхолијом. и често је борба била веома тешка противу те, тада још анонимне меланхолије. Међутим, метеоролошке
прилике нису биле, никако, једине и искључиве условљавајуће чињенице мог дневног животног расположења, на чијем су обојавању, расветљавању и осенчавању, поред сунца
и облака, сарађивале још и многе друге, мање, скромније,
пролазније и случајније кичице. и као што у сликарству, често, један, сам по себи, сасвим прост и незнатан, али на правом месту и оном бојом којом баш треба повучени мали потез или мрља може, одједном, као чаробно да створи илузију светлости, сунца, ватре, рефлекса у води, рељефа, дубине,
даљине и да, на таj начин, оживи и заврши целу слику, тако
је и у свакодневно израђиваном пејзажу мога расположења,
често, један, сам пo себи, сасвим баналан и ништаван момент или случај повлачио онај последњи, мађијски потез.
Цело блаженство, цела идилична зимња сласт једног давнашњег Божића дошла ми је до свести и остала ми је, са кристалном јасноћом, у памети, у вези са оним балзамичним,
помало, загушљивим мирисом полуосушеног јеловог грања
и догорелих воштаних свећица којим је моја соба била тада
као опијена; уморна сета многих фебруарских послеподне34

ва, проведених иза већ само слабо замагљених прозора у сањивој, сувој топлоти моје, болећивим лимунастим одблесима (са осунчане жуте куће преко пута) осветљене собе, добила је свој пуни израз, свој синтетички лајтмотив и, за касније, свој мнемотехнички знак у бизарно досадној, тужиој
и развученој кантилени једног преживелог валцера кога је, у
оно доба, неки верглаш, стално, из дана у дан, свирао, негде,
у нашој улици; а у једној лепој малој сфинги од зеленог базалта, на писаћем столу мога деде, видео сам, некако, симбол, и инкарнацију оне чудесне, блештаве и опојне фантастике што је треперила и пламтела у неисцрпним причама и
бајкама незаборављеног старца.
Такве су врсте биле забаве, импресије, сензације и сањарије које су ми процветавале у особеној, затвореној атмосфери родитељске куће. Оне су биле деликатне, преутанчане,
ако хоћемо и драгоцене, али, свакако, преране и, услед тога,
нешто болећиве, нервозне и сличне оном вештачки одгајеном, раскошно обојеном и опојном цвећу стаклених башта
које нас, после неког времена, својом суптилном красотом
замара и буди у нама неодољиву носталгију за простијом,
али једријом вегетацијом шума и ливада.
и тако сам из свог зналачки сплетеног и заплетног субјективизма и церебрализма, често, чезнуо за нечим објективним, нечим просто, непосредно природним и материјалним, за нечим што бих могао мирно и без много размишљања и сентиментализма да посматрам, за нечим што је ван
мене, ван сваког односа самном, па, ипак, за мене приступачно, за једним ширим, слободнијим, туђим светом где бих
могао, незнан, незапажен, још најбоље, сасвим невидљив,
као у бајкама да разгледам и сазнајем, просто речено, за једним позориштем, у коме ја не бих био више ни песник, ни
глумац, већ публика. и пошто нисам могао (нити бих се био
усудио) на неки романтичан начин да побегнем у свет, то
сам пpoнашаo то своје жељено позориште у самој кући, тј.
у оном изгледу који нам се кроз прозор отварао на спољашњи свет. Позоришна сезона је и за мене ту почињала у јесен да би се завршила у пролеће – када су ми ложу затвара35

ли, а отварали летње атракције свежег стакленог ходника (у
коме смо у тој сезони и ручавали и вечеравали) и од дана у
дан све зеленије и расцветаније баште – и ја сам зато једини, стални декор позорнице, оних четири-пет кућа преко пута које сам са прозора могао да обухватим погледом, виђао,
већином, само под оним мање или више дебелим крзнима
снега, која су се, обично, тек под дејством јачег рефлектора
мартовског сунца расплињала и сручивала, у облику пљуштећих водопада, низ старе стреје и кроз разне, расклиматане олуке. Саме те куће биле су, са својим живим бојама –
једна бледо жута, друга ружичаста, доле с тмуро сивим рубом до половине човечије висине, трећа и четврта боје медена колача и беле кафе, пета зеленкаста – са овојим примитивним капијама и чудно, асиметрично распоређеним прозорима, доста занимљиве, a и као „фонд“ или кулисе за, већином, тамне силуете пролазника доста згодне. Главна моја
пажња важила је, наравно, овим последњима, међу којима
су се опет одликовали неки који су били нешто више но прости пролазници: суседи; људи, жене и деца који су ми, у неку руку, били нешто као познаници, пошто сам им памтио
лица и општи изглед, знао станове и запазио био (често са
хумором и иронијом) извесне навике и односе. Поједини од
њих чак су ме и немо поздрављали када су ме у пролажењу
спазили на прозору, a једном је један малишан, у кратком зеленом зимском капутићу, дигао високо изнад главе, да би га
показао, једног малог дрвеног коња кога је, после, уз весело
смешкање и скакутање, стегао међу ноге, означавајући тиме
јахање и машући ми пријатељски да бих и ја дошао да му
правим друштво. Taj ми се призор веома допао и ја сам се
оног дана, све до увече, слатко играо са мојим дрвеним коњем (који је имао лепу, глатку, праву коњску длаку).
Такве пријатне авантуре, међутим, биле су ретке и ефемерне. Мене су, обично, више занимала одрасла лица, нарочито она, на којима је било нечег особеног, упадљивог или
и чудног, која су се, такорећи, представљала под неком добром, успелом маском. Госпођа P., једна наша нешто даља
сусеткиња, одговарала је тим условима у пуној мери. Она је
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не само мени, већ и целој улици, па, можда и целој вароши
падала у очи и била позната својом чудном, пребујном и јако кудравом црном косом која се није дала ни плести, нити,
икако, савити у пунђу, већ јој је, слободно и неукротљиво
таласала низ леђа и по рамену, као нека жива, природна
аланж-перика. једно као снег бело, вepoватно, јако пудерисано лице финих и оштрих црта (Г-ђа P. била је јеврејка),
све као у смело повученим кривим линијама компоновано,
чинило је, са својим сањалачким сивим очима, својим класичним (иако мало одвише „орловским“) носем и стално,
готово, стереотипно насмејаним бледо црвеним уснама, један сасвим изненадан контраст према оној плахој, црној лавовској власуљи. Сем тога је Г-ђа Р. и у свом начину облачења показивала неки смели, особени укус, неку љубав за
жарке, раскошне боје и шире, слободније драперије којима
се она, готово, бунтовнички противустављала владајућој
моди и изазивала, стално, ту подругљиву, тамо љутиту критику конзервативнијих духова. Њен муж, неки сасвим скроман и безбојан човек средњих година, у краткој, накострешеној жућкасто проседој бради и са неким мутним, зеленкастим наочарима нa нocy, био је трговац или, можда, власник каквог мањаг индустријског предузећа каји је цео дан
боравио у својој радњи, одакле је само у подне и увече долазио кући. У то је доба Г-ђа P., увек, – ако није било баш
неко сасвим немогућно време – излазила испред њега и ја
сам је тада често виђао како, прециозно увијена у један велики шал са широким пругама загасито црвене и бресквине
боје или у један огртач од сјајне љубичасте кадифе, украшен
неким чупавим риђим крзном (сетио сам се онда да сам у
неком илустровавом чаоопису видео неку краљицу или
принцезу која је имала огртач сасвим сличног кроја), полако и као расејано, корача дуж улице, у мирном, стрпљивом
очекивању. Ретко је само погледала десно или лево – никада на мој прозор (што ми је, готово, било жао) – и када ју је
неко поздравио или ословио, она је одговарала са наким далеким, туђим осмехом око усана и очију да би одмах после,
раводушно, наставила свој пут. To понашање, толимо про37

тивно начину свих осталих сусеткиња, жена из средњег и
мало-грађанског сталежа – које су волеле да застају једна са
другом и да разговарају и причају, уз најживљу, често, гротескну мимику и гестикулацију или да ce, у случају неке нарочите журбе, барем, у пролажењу, апострофирају и једна
другој, хитно и крештавим гласовима, добаце, преко улице,
своје новости и примедбе – то понашање Г-ђе Р. изгледало
ми је изванредно интересантно, гoтово, тајанствено.
Она није била ни са киме у пријатељству, у интимности
и није показивала никакве радозналости; као да је презирала цео свет или, барем, целу улицу. Зашто то? – He знам како ми је дошла идеја да је то краљевски начин и да је Г-ђа
P., можда, нека краљица која, као што се то често дешава у
бајкама, из неких чудесних, романтичних разлога, живи, незнана и прерушена, овде, међу обичним људима. – Чим је
спазила свога мужа где иде са – мени невидљивог – горњег
краја улице, она се зауставила пред углом оне бледо жуте
куће и махнула му је двапут-трипут руком, у знак поздрава.
Скоpo затим стигао је, појавио се на сцени Г. Р. и супружници су се заједно враћали својој кући. Он јој је тада, обично,
нешто говорио, објашњавао, док је она, са једном руком лако положеном на његово раме, a у другој држећи његов
штап, нешто замишљена и, свакако, само у пола слушајући,
корачала до њега. Кадикад је и она нешто рекла, приметила,
увак са оним њеним оклевајућим, расејаним осмехом и очима упереним нешто косо у страну, као да је тамо био забележен, знацима само за њу видљивим и читким, текст њеног
говора.
једном, у јесен, пред вече, она се појавила сасвим необична, сасвим друкчија но иначе; свакако је допринела том
утиску и околнасти да сам је тада видео свечано одевену –
ишла је са својим мужем у позориште – и у црвенкастој светлости једне уличне лампе, под којом је, тренутио, застала
била сa неким случајно наишлим познаницама. имала је на
себи неко модерно, стегнуто одело од сјајне црне свиле, у
коме је изгледала, некако, виша, виткија и импозантнија; изнад чела јој је светлуцао неки чудан, фантастичан шешир, у
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облику чалме, састављен сав, канда, од златне жице и шареног фазановог перја, под којим су њене, иначе, увек благе,
готово, сањиве сиве очи сада живахно пламтеле, каo две
крупне и цакласте црне перле. У целом њеном држању и
кретању била је нека енергична, одсечна хитрина и блештава ноћна чар које су причале о позоришту, о романтици, о
великом свету и као о некој могућној другој, вишој егзистенцији Г-ђе Р.
Касније, било је то, опет, лети, играо сам се, једнога даиа, са неком децом, у авлији, оне куће где је становала и Гђа Р. Купили смо у башти разне биљке, пупољке, семенке и
плодове које смо неким, крадимице, добављеним ножевима,
Бог зна већ у које сврхе, сецкали, уситњавали, мешали, месили. При том ми се послу догодило да сам, уместо да пресечем наки боб, засекао себи у кажипрст. један мој мали
другар, са којим сам заједнички спремао ту салату, погледао
је на то, нешто згрануто, прво мој прст, затим мој нож, затим мене сама, али се, пасле, одмах, прибрао и приметио је
са супериорношћу једног старог диагностичара да „то није
ништа“. Да би ме, ипак, још боље разуверио, он ми је примакао чашу воде, у којој смо прали своје зеље и ножеве и
позвао ме је једним речитим гестом да умочим ту свој рањени прст. ја сам то учинио и – чудно! – вода је наједаред постала сва црвена. Диагностичар се збунио и, ускоро, изгубио, a ја сам почео да стежем и бришем свој прст, прво, разним зеленим лишћем што сам га имао при руци, затим својом марамицом која је, убрзо, била прошарана целим ројем
пурпурних мрљица. То ме је поплашило, збунило и ја се,
неодлучно, упутих у правцу капије, размишљајући само о
томе, како бих могао целу ствар да затајим пред мајком. један дубоки, мелодични женеки глас заустави ме напрасно:
„Шта је мали, шта си то радио?“ – Била је Г-ђа Р. којa ме је
спазила краз живу ограду своје разним чудним цвећем претрпане баштице где је седела за једним столом, са пуним
једним чанком свежих, једрих рибизли (биле су црвене, као
оне мрље на мојој марамици) пред собом. Она је помоћу једне мале златне (тј. месингане) виљушкице са шареном пор39

цуланском дршком крунила глатка румена зрна са њихових
меких стабљика и бацала иста после, опрезно, у једну чинију ладне воде. али, спазивши мене, она је пракинула била
свој рад и стојала је сада предамном, у свом широком, лепршавом белом оделу и у бизарној тамној глорији својих штедрих коврчастих власи које су ми, овако, изблиза изгледале
још црње и још свиленкастије. – „Мало сам се посекао, одговорих јој врло стидљиво. и сметено, али, није ништа“. Пошто ме је на то запитала да ли су ми руке барам чисте и добила, поново, један доста несигуран одговор, она ме ухвати
за руку, уведе у баштицу и, посадивши ме тамо на једну ниску клупу, поче деликатно да ми испира и брише моју рану.
Затим је донела из куће једну бочицу наке јако мирисне течности којом ми намаза мој болни прст – што је, прилично,
штипало и пекло.
ја сам се држао храбро и мирно, мада сам црвенео од бола што је она – разумео сам то из једног њеног шаљиво-лукавог погледа испод ока – одмах опазила. „Сада неће више
болети“, рече ми најзад весело, пошто ми је залепила била
рану једним уским и мајушним четвороуглом црнога платна; „и тако, барем, мама неће сазнати ствар и неће морати да
страхује за свог несмотреног синчића“. ја сам за цело време
посматрао њене фине беле, нежне и веште руке, за које се
ухватило било нешто од цветне румени и освежавајућег куса рибизли (од којих ми је Г-ђа дала једну пуну шаку) и тргао сам се из те контемплације тек када сам већ био пред капијом, на улици, куда ме је моја милосрдна сестра, неприметно била извела и где ми је сада, препоручујући ми поново да се не играм више ножевима, да пазим на себе и да,
уопште, будем добар, она рекла збогом. ја сам јој на то промрмљао само уобичајено „љубим руку“ и похитао сам кући,
пошто је сунце било већ на заласку.
Моја мајка је, разуме се, ипак, сазнала, још истог вечера
„целу ствар“ и пошто caм јој испричао био, са свима могућим појединостима и милосрдну интервенцију Г-ђе P., она
се, тихо, осмехнула и запитала ме је одмах да ли сам се госпођи, барем, лепо захвалио? – ја сам јој одговорио да је40

сам, ма да сам осећао у себи, сасвим јасно да је оно моје
„љубим руку“, изговорно – и то још како траљаво! – тек
пред одлазак, само једва могло да важи као неки пристојан
поздрав, а већ никако као један формалан израз благодарности. „Могао си да је пољубиш у руку, настављала је моја
мајка већ сасвим озбиљно и опомињући, то је једна дабра,
племенита тоспођа, када ти је, и не познавајући те, тако
усрдно помогла и ти треба да је поштујеш.“ Те су ме речи
мало осрамотиле, али су ми, истовремено, и дубоко годиле,
пошто су ми изгледале потпуно тачне и истином напојене.
Запитао сам мајку да ли не бих могао можда и сада да одем
и да пољубим у руку Г-ђу Р..? – али је моја мајка то одбила,
приметивши поново са осмехом, да сада ствар више не би
имала смисла и да други пут треба одмах да oceтим и учиним оно што ваља.
афера са посеченим прстом имала је, уосталом, дисциплинарну последицу да ме нису више пуштали сама ни на
улицу, нити у комшилук. Остатак оног лета провео сам у нашој башти и нисам, услед тога, за цело то време, имао више
прилике да видим, поново, Г-ђу P. а нисам је видео више ни
после, када сам се, пред јесен, вратио у моју собу и опет заузео моју „ложу“. Г-ђа Р. није се више појављивала. Рекли
су ми да се одселила у неку другу улицу; али то ми је изгледало сувише просто и банално да би могло бити истина. Гђа Р. је за мене представљала неко изванредно, одабрано биће чији је живот морао бити необичан, романтичан и око чијег сам „ишчезнућа“ наслућивао неку тајну. Разни, случајно
начувени и у пола схваћени разговори подупирали су то моје веровање. једног вечера чуо сам како је кројачица у другој соби, причала мојој мајци: „...Помислите, тако да остави
тог доброг, поштеног човека, код којег је била госпођа... да,
побегла, побегла... и још са том типчином!... чујем да су отишли за Трст... бесрамница једна!... шта ћe само тамо да почну, то вас питам ја?... ваљда да – али у том тренутку затворила су се врата и ја нисам чуо наставак. Оно што сам чуо,
испунило ме је ужасом и – дивљењем. Ону ингуриозну
страну саопштења нити сам могао право да разумем, нити
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сам, уопште, хтео да је примим. Прешао сам преко ње са
презрењем, готово, равнодушно. али оно „побегла“ ме је
држало, опијало! „Бегство“, то ме је сећало на авантуре разних краљица и принцеза из бајки које су, често, „бежале“ и
лутале по свету, принуђене на то најчуднијим, најнастранијим околностима, нужностима, опасностима или баш и неким огромним, чудесним задатцима? Г-ђа Р. била је, можда,
стварно, нека заробљена, oпчињена краљица – и она је сада
побегла, она се ослободила! Дивно! Како је смела и умела?
Дивна је њена смелост... ја не бих смео да побегнем... и оне
ноћи сањао сам Г-ђу P., како, заогрнута једним огромним
љубичастим плаштом и овенчана једном баснословном круном од блештавог фазановог перја и севајућих, као рибизле
црвених рубина, на једном као лабуд белом коњу, триумфално улази у један фантастичан Трст где је ликујући народ поздравља као владарку и спаситељку.
Сутрадан сам дуго ћутао и размишљао. Најзад сам, охрабривши се, напрасно, запитао моју мајку: „Шта би ти рекла,
ако бих ја, једног дана, побегао?“ али нисам био још ни довршио фразу, а већ сам осећао колико је иста сметена, немогућна, глупа. и моја се мајка, стварно, насмејала; али ме је,
после, ипак, запитала, зашто бих ја то бежао? – Зашто? – To,
збиља, нисам знао ни ја сам – и застидео сам се; и нисмо више никада говорили о тој ствари. и нисам више спомињао
ни Г-ђу P., ма да сам је се, још често, ceћao.
Тек, много касније сазнао сам да се она скандалозна и узбудљива прича кројачице није ни односила на Г-ђу Р. која се
оне јесени (заједно са својим мужем), стварно, одселила у
један други крај наше вароши где, вероватно, живи још и данас. али како да је онда нисам никада више срео, после, када сам већ и ја смео да излазим у варош? Можда се променила, да је успела да укроти, да уплете ону своју чудну, фантастичну косу? можда је и бацила оне своје карактеристичне шарене хаљине, па се сада одева просто и безбојно, као
све остале грађанске жене?... можда је већ и остарела, па јој
и лице више није оно од некада – и ја зато не могу више да
је препознам?... Осећам неку чудну меланхолију, када поми42

слим да сам, ваљда, чешће, прошао равнодушно мимо једне
равнодушне, туђе, оседеле жене која је, некада, ипак, као нека иродијада или Краљица од Сабе, царовала у потонулом
златном павиљону мојих првих детињих снова.
(1928)
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Тодор Манојловић

ДВа БеРБеРа МЛаДа
(Прича из старог Београда)

У берберници нема ниједне муштерије. Нико се не брије
петком, нити шиша. Сви ће да нагрну сутра, у суботу. Па и
у недељу, paнo изјутра, Па ће бити повуци, потегни! Сада и
калфа – једини; онај други је пре неки дан отишао у војску,
а газда му још није нашао заменика, дакле, и калфа и шегрт
лонџају ту беспослени: Калфа, зове се Тоша, пажљиво и
зналачки оштри бријач. Загледа га, пресеца њиме парченце
хартије, па и једну дугу женску косу, а да је није ни притегао, већ јој држи само један крај међ палцем и кажипрстом
лепо неговане руке. Бријач сече кao гром.
– Хоће л’ овако добро бити? – обрати се Тоша задовољно
осмехнут на шегрта који је, заваљен у једну од већ доста
расклиматаних берберских столица и баратајући међу жицама неких малих тамбурица, расејано пратио манипулацију свог старијег колеге.
– е, бојиш се, је ли? – одврати му деран, да ће ћале опет
да те изгрди као оно прекјуче кад ти је подвикнуо да треба
да узјашеш тај бријач, како си га фино наоштрио!
– Већ твој ћале!... – одмахну руком и слегну раменима
као од досаде онај други.
– Шта мој ћале?! – шаљиво се узбуни млађи, – мој ћале
је човек-персона, имаш да га чествујеш, јер ти је газда!... а
ја мали газда како ме видиш ту!
– Баш си шашав, Перице! – насмеја се Тоша.
Перица је био мајсторов син, па на тај начин, како је уз
оца изучавао берберски занат, стварно: и шегрт и ,.мали газда“. У одсуству „ћалета“ – као што је то баш и сада био случај он га је замењивао, наплаћујући бријања и шишања, враћајући кусур, издавајући пијавице из неког старог зеленка44

стог стаклета за слатко, поздрављајући учтиво као неки маторко „боље“, а онако својски „обичније“ муштерије, разговарајући, брбљајући одрешито и весело са свима. иначе, нарочито када je и мајстор био у радњи, он је вршио и све шегртске послове: чистио под и окна на прозору и на вратима
исто као и огледала, терао лети муве, а ложио зими пећ, па
и, како већ приличи, служио оца и калфе при послу, пружајући или узимајући им, хитро и дискретно, из руку зделе са
сапуницом, чинију са водом, пешкир, метлицу. Он сам је
бријао обично само оне простије госте; али, у случају навале и журбе, богами, и оне отменије, Таквим приликама, он
се упуштао чак и у шишање, у чему иначе још није био неки вештак. али и то је увек знао да обави некако, не узбуђујући се много, оштрим критичним погледима и нервозним
миговима које му је добацивао „ћале“ изнад главе свог насапуњеног муштерије. Био је бистар, отресит дечак – црномањаст, округле главе на кратком снажном врату, пуних румених образа, живахних сјаjниx црних очију и свежих, увек
нешто подругљиво осмехнутих усана; није баш нарочито
порастао за своје године, али је иначе био развијен, крепак
и гибак, вечито у покрету.
Тоша као и да сада размишља, сањари о њима како је,
складне и таласасте сјајне смеђе косе, помало кицошки одевен и углађених манира. Био је он пре у Панчеву, Бечкереку,
чак и у Новом Саду, па је видео како се „штуцери“ носе и
понашају. Чуо је тамо и ону модну песму: „Бербери су први
људи.“ али је у тим финим местима нарочито заволео „театар“. Гледао је Миту Ружића и Ружићку, адама Мандровића, Ђуру Пелеша, Љубицу Коларовићку, Милку Гргурову, –
и сав био се занео када би о њима и о комадима, у којима су
играли, причао Перици. а и овом би очи засветлеле од дивљења и милине. Како је диван био онај „ернани“, па
„Xерцег Владислав“, па „Лаворика и просјачки штап“, па
„Милош Обилић“, „Сплетка и љубав“, „Војнички бегунац“,
„Доктор Робин“, „Смрт Стевана Дечанског“, „Ђурађ Бранковић“ – и, колико, колико још и других величанствених
„жалосних и веселих игара“!
45

Тоша као и да сада размишља, сањари о њима како је,
склонивши наоштрен бријач, застао пред великом сликом
кнеза Михаила што виси на главном зиду бербернице, између „југ Богдана са девет југовића“ и „Таковског устанка“.
Упро је очи у витешку, парадно одевену полуфигуру Кнеза
(добро израђена гравира), али је уствари и не гледа, не види: његове мисли лутају далеко.
Перица који га је цело време лукаво посматрао испод
ока, чупне одједном мучки на тамбурицама један страховито бучан и дисонантан ,,туш“, на који се Toшa тргне и окрене као да се из сна прабудио.
– ја знам шта ти тамо шпекулираш пред Кнежевом сликом! Свиђа ти се она његова скупоцена долама сва у крзну
и златним гајтанима; па онај калпак са челенком до њега, на
столу; па она сабља што се сва блиста од драгог камења!...
е, дâ! у таквом оделу и са таквом ђордом, мислиш ти, фино
би могао да изиграваш Бошка југовића или Краљевића
Марка!
али Тоша мирно прими ту шалу и одговори шаљивку сасвим озбиљно и готово некако свечано:
– Па, ако баш и не у кнежевском костиму, али ја ћy га
играти; играћу их обојицу!... и јoш разне друге јунаке.... сигурно!
Перица се зачуди, зине онако упола и немо гледа у Тошу
неколико тренутака да би најзад прозборио сасвим тихо:
– Хоћеш у актере?
– Хоћу, вере ми! – потврди „актер“ in spe.
– а хоће ли да те приме? – пита мали даље, сав забринут.
– Па, ја мислим да... хоће, слегну раменима младић, допадљиво посматрајући свој лик у не баш много великом
огледалу изнад једног од берберских конзола.
– еј, благо теби! – отме се одједном тако жарко и болно
Перици да Тоша изненађено обустави разматрање свог полупрофила у зеленкастом огледалу да би видео шта је спопало дерана?
– Шта ти је? – запита га усрдно-иронично.
– е, шта ми је! шта ми је!... Ти ћеш лепо изигравати ер46

нанија, Уроша Петог, и Фердинанда, и Ромеа, и Милоша
Обилића, и Лукрецију Борџију...
– Какву Лукрецију Борџију? будало! та тo је женско! –
хтеде шаљиво да се огради Тоша...
– Свеједно!... шта знам ја кога још све... – настави Перица чемерно – а ја!... а ја!... – и очајнички одмахну руком.
– Шта ти! – покушава друг да га теши, – па још си дерле;
чекај да порастеш мало, па ће онда примити и тебе! Сигурно ћe те примити! Знаш каква је сила господин Ђорђевић?
Тај одмах види ко има талента, а ко нема...
– Па да ме баш и прими, – тера и даље свoje жалбе мали
песимиста, – шта вреди? ћале би ме одмах на лицу места
премлатио чим би сазнао да ћу у актере!
– Та неће! Твој ћале је пргав и мисли увек да он све зна
боље него сви остали људи; али он те зато неће баш премлатити... а када би баш и хтео, а ти се не дај! Човек си, или
ћеш бар ускоро већ постати човек!
Тај последњи аргумент учини известан утисак на Перицу: умири га мало, готово разведри. Полако, полако тамбурице поново зазује под његовим прстима,
– Нeгo, настави Тоша бодрећим гласом, чуј сада да ти кажем: Хоћемо ли сутра код „енглеске краљице“?
– На претставу? – промрмља Перица и очи му засветле.
– Па дâ, – потврди Тоша лапидарно.
– а шта изводе?
– Нов комад: „Српске Цвети“ илити „Таковски устанак“,
написао Матија Бан.
– аоој! – усхићено кликну Перица, – Матија Бан!... станује тамо у Господској улици!... он и његов зет: господин
Стева Тодоровић, молер...
– Ти га знаш? – зачуди се Тоша.
– Па, онако лично не, објашњава Перица, али су ми га
једном показали. Па поета је! и пише за театор! а мој ћале
га је често шишао... и њега, и оног његовог зета, молера. Каже ћале да је тај господин Стева тамо у њиној кући намоловао на зид целу неку турску варош и море... фини људи!
– е па видиш! – повлађује му Тоша.
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– а јеси ли добио улазнице? – пита га Перица сав узрујан.
– јесам!
– Само једну, – одговара кратко и тајанствено Тоша.
– Па како ћемо онда? Двојица смо...
– Лепо! – натеже Тоша расположено – ти ћеш у сали, а ја
на бини!
– Ha бини!? – узвикну Перица, – лажеш!... Немој де се
шегачиш!
– На бини, да!... Озбиљно ти, говорим!
– изиграваћеш и ти заједно са актерима?! – задиха се Перица, – а кога? шта? коју ролу?... неког Србина или Турчина?... Реци!
– Нећу да ти кажем! Хоћу да видим да ли ћеш ме познати у костиму и маски?
– аој! бићеш и маскиран?... ипак ћу те ја одмах познати!
He брини ти то!... али де, мајке ти, реци ми само како си...
– испричаћу ти ја све! – умирује га Тоша, али хајдмо напоље на клупу, видиш како је дивно време! Шта ћемо ту у
дућану?... Баш нико да дође данас!...
Пред вратима бербернице, прислоњена зиду, стоји. удобна стара клупа, са које поглед може да обухвати готово целе
Теразије. To су још Теразије Кнез Михаиловаг доба: доста
запуштено, неправилно раштркано место, нити улица, нити
трг, изгажена прашњава ледина (сада, док је, лепо време,
прашњава, а кад падну јесење кише, блатњава, док зими најзад, од нагомиланог снега, скоро непроходна пустиња) оскудно оивичена са две стране неким кућерцима, већином још
из турских времена, са њиховим мршавим баштицама и грубо слупаним, расклиматаним, паду склоним тарабама – туробни остаци некадашњих беговских летњиковаца и бујних
„ђулистана“ и „бостана“. На ниже, ка Стамбол-капији, ускоро се губе кућице међ неким дивљим, од летње жеге потавнелим, па већ и од јесење рђе нагриженим шипражјем, дрвећем и бурјаном, док се на више, ка Врачару, оне још ређају скромно и даље, ипак и ту проређујући се доста нагло.
Усред тог трга, шта ли је? налазе се теразије за воду – данас
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бисмо рекли: ,,водомер“ – по којима се назива и цео тај простор, и поред којих, лако савијајући у правцу Марковог гробља и Ташмајдана, води нека врста путање – што су је поступно просекла, прокрчила кроз траву и трње с времена на
време туда пролазећа рабаџијска кола.
и сада баш неколико таквих возила гега кроз прашину.
Момци на клупи немо их посматрају разгаљени благом тишином сунчаног јесењег послеподнева – која као да је тренутно утуљила и Перичину нестрпљиву радозналост.
– Погледај, – прозбори одједном Тоша – ено где иду мајсторица и госпођа Радојка! Враћају се с гробља.
Како су и последња кола заокренула путањом где се ова
широком вијугом одваја од Теразија да би задрла у онај смушени појас жбуња, зграда и дрвећа, стварно се појавиле две
женске прилике упућене право берберници. једна висока и
крупна, друга више ситна и уопште скромнијег изгледа. Перица и Тоша пођу им у сусрет.
– ах, ево и твојих младића да нас поздраве, – обрати се
она крупнија сонорним, нешто масним гласом својој сапутници. Ова одмах позва Перицу да пољуби у руку кума Радојку. Дечак смерно изврши по упутству матере, а за њим
исто и Тоша, пошто се учтиво поклонио.
– Хвала вам, децо, задовољно им узвраћа кума Радојка,
уљудни сте обојица! а сада мало да седнемо овде. Баш вам
је згодна та клупа.
– Зар нећеш да уђемо? – примети мајсторица – на миндерлуку биће ти камотније.
– Ta грехота би било по оваквом времену – приговори Радојка – ово је, богами, као да лето почиње поново! а ту нам
је већ октобар пред носом. ја понела ову мараму кад сам пошла од куће, а канда ми неће устребати ни вечерас... Баш
смо лепо искористили овај дан; хтела сам још да изађем на
гробље пре него што још настану лапавице и падне снег. а
данас време као поручено за тај посао. е, да нам је и Ружичало било такво! Сећаш ли се – ама куда ћеш, жено?
– Да донесем слатко – одговори мајсторица која је устала.
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– Та немој, бога ти, шта да ме служиш ту? Нисам ти ја
дошла ваљда у просидбу! Скраси се де и одмори се мало!
– Нека, нека – противи јој се домаћица – хоћу да ти се похвалим са мојим зеленим смоквама. Као од стаклета су!
– Хајде... – покори се Радојка – кад ми већ правиш зазубице!...
– Ви дотле забављајте лепо кума Радојку – окрене се још
мајсторица младићима, па уђе у радњу.
Кума Радојка, иако не баш много лепа, била је достојанствена појава. има неко чудно неправилно лице више бакарне боје, него румено, нос подебео, нимало класичан, уста
месата, а изнад њих чак и неку танану тамну сенку која би
се могла назвати већ и, ако не баш брковима, оно, свакако,
брчићима. али њене крупне и сјајне црне очи симпатичне
су и одају бистрину и хумор. Њена тачно посреди раздељена коса, црна, нешто риђастог сјаја, таласасто уоквирује
горњи део њеног лица, док јој изнад темена, уплетена у један густ перчин, складно обавија тепелук сав обложен седефасто блистајућим ситним бисером. и иначе је богато одевена: либаде од фине загасито љубичасте кадифе опшивено
тешким златним гајтаном, а испод либадета бела чипкана
марама закачена над прсима једним крупним аметистом.
Сребрнасто сива сукња са ,.карнерима“ пада јој, како седи,
преко ципеле до земље, покривајући својим широким наборима уједно и целу клупу готово. Општи утисак угледна,
још ..држећа“ жена (иако већ има ћерку удавачу), права „трговачка госпођа“.
Перица стоји пред њом и не зна сада да ли приличи да
седне и он на клупу, крај ње? – а још мање шта да јој прича? како да је забавља? Срећом га ту кума Радојка, која се
неко време замишљено загледала била, у суморни пејзаж
што се пред њом распростире, одједном запита:
– а куда ти то оде ћале?
– У Земун, по неку робу, код оног швапског берберина –
учтиво је извести Перица, и, охрабривши се, постави сада
одмах и он своје питање:
– јесте ли били скоро у театору, кума Радојка?
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– е, па дâ! – насмеја се кума – то тебе интересује!... Дакако, синко, били смо сада, у недељу.
– A је ли био какав леп комад?
– Па, леп, фини комад, иако мало подугачак. Нека жалосна игра... чекај, да се сетим само!... да! Марија... Стур...
Марија Стурја... пa није!...
– Марија Стјуартка, – помогне јој услужно Тоша који је
цело време стајао био нешто пострани, пред вратима радње,
па се онда неприметно примакао чим се повео разговор о
„театору“. – Марија Стјуартка, трагедија од Шилера – понови он свечаним гдасом. – Диван комад! Гледао сам га лане у
Панчеву.
– Гле ти њега! – похвали га кума Радојка – како он зна све
те ствари! Да, тако је, Марија Стјуартка. Баш трагедија! Било их је и који су плакали. а и лепо су изводили! Па оне велике декламације, оно сјајно одело, све онако великашко,
дворско... али она бесна краљида!... она јелисавета!... Ђаво
од жене! Све сам морала да мислим на ону нашу проклету
јерину.
– јеси ти мени причао тај комад? – чупне Перица, сав узбуђен, Тошу за рукав.
– Та јесам! – одговори овај – зар се не сећаш?... она лепа
шкотска краљица што јој на крају отсеку главу... е, кад бих
ја могао да играм једаред Мортимера! – уздахну Тоша чежњиво.
– Мортимер! – сети се кума Радојка, то је онај младић
што се прободе кад они тамо хоће да га ухапсе! Знам, сећам
се. имали смо ми програм, али га је моја јелка оставила.
Она их прикупља. а био je и одличан актер што га је играо;
и леп као уписан.
– To је био Ружић! – поново похита Тоша да објасни. –
још је сасвим млад, али већ велики глумац!
У томе се врати домаћица и принесе гошћи послужавник
са слатком, али joш пре но штo би се ова послужила – заиста неупоредљивим зеленим смоквама, Перица, сав одушевљен, већ позва мајку да слуша сада и она како кума Радојка дивно прича о театору.
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– О театору? – насмеја се мајсторица, зар и ти кумо?
– а што да не? – одврати јој Радојка. – Збиља, нисам ти
ни споменула да смо у недељу били на претстави код „енглеске краљице“.
– Гле ти њих! – шаљиво се зачуди мајсторица – а и кум
Мелентије?
– Па да, и Мелентије; а, разуме се, и моја јелка. Ради ње
смо углавном отишли тамо. Луда је за театор. Књиге, оне
књиге са песмама, и театор, то јој је сада најмилије.
– ето видиш, мама! – хитро убаци и Перица.
– е, то је баш оно! – одмах прихвати „мама“ – ти комедијаши залуђују нам децу, па ни на шта друго неће више да
мисле. ево, и овај мој све: театор, па театор! а овај Тоша му
све ’нако пуни главу тим мазафларијама, а јова се опет одмах наљути, грди их обојицу, па чанта онда и мени по цео
дан.
– а шта има да чанта? – немарно одбија кума Радојка –
деца су, млади су, па нека сe забављају, па макар и заносе помало; живот ћe их после већ растрезнити, опаметити. јоште
како! а боље и театор, него скитња и које ти какве мангупарије, у које лако упадају такви дерани и фићфирићи. и после, у театору види и чује човек много лепих и паметних
ствари... Поучавамо се тамо и ми матори, а камо ли млади!
или се бар насмејемо! а и то вреди. Да си видела само што
је било света на представи! Пола Београда. Па сви уживају.
а био је ту и наш Господар...
– и сам Кнез је био у театору? – изненади се мајсторица,
a Tошa и Перица, устрептали, бацају само погледе један
другоме.
– Био је, био је, – задовољно потврди кума Радојка – a са
њиме и цела фамилија, сем госпође Томаније, она је још у
Шапцу; па ађутанти, млади Блазнавац, официри, господа из
правитељства и још сила отменог света.
– а је ли била и госпођа анка? – упита домаћица.
– Ho! како не би она! – прича све живахније кума Радојка; и она и Катарина. Госпођа анка седела је у фотељи десно од Кнеза а Катарина лево. Обадве фино одевене, али не
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у српском, већ у француском оделу, сасвим по новој моди. а
кнез у униформи, господствен, висок, леп и још увек тако
младолик, ма да му је брада доста оштра и густа. Знаш, било је заиста онако свечано када су ушли у дворану: ми који
смо наравно били већ тамо и чекали, дигосмо се сви и поклонисмо; а војна банда засвира „Шта се боре мисли моје“...
To је његова песма; а лепа је, дирљива... Кажу да ју је спевао баш Катарини!... Бога ми, – заврши Радојка, уз један значајан поглед – биће ту канда нешто!...
– али кад митрополит неће да га развенча са јулијом, нити да му да дозволу за нов брак? – приговори мајсторица.
– Дакле, да ти кажем, – настави кума поверљиво, тишим
гласом – ствар је од прилике већ у реду. још ономад ми је то
рекао мој девер Ђока; а вечерас ћемо код њих на вечеру, па
ћу чути ту шта се у међувремену још десило. али, молим те,
немој то никоме да причаш. Нека остане међу нама. Не бих
никако хтела да се прочује, па да онда кажу да је од мене потекло! – а ти знаш да Ђока има веза и познанстава... Виђа
се често и са Гарашанином ... али шта да ти још много причам! ... Он дакле вели да је Михаило нашао у ердељу неког
нашег, српског владику који хоће и да га разведе, и да му
благослови брак са Катарином. Каже Ђока да је то један велики богослов који зна боље него ико наше црквене законе,
па је ту и пронашао да нема никаквих препрека новом браку Кнежевом. и тако ћемо ми можда већ ускоро поново добити кнегињу! ако, ако! кажем ја: воле се обоје, па нека се
узму. Нека им је срећно!... а знаш, видело им се онако по
лицу да су нешто задовољни, сви, да знају већ нешто што
остали свет још не зна!... Кнез расположен, чио као младић,
а госпођа анка исправила се поред њега, горда, па све јој севају оне њене паметне црне очи како разгледа по сали.
– а Катарина? – интересује се домаћица – је ли што лепа?
– Па, знаш, лепа је, онако... млада, деликатна... али истине ради, мора се рећи: госпођа анка је у своје доба била
лепша... па још и сада импонује!... а ова: млада, нежна,
мирна, скоро суморна. али баш то се канда свиђа Михаилу!
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Гута је просто очима!... па сваки час има штогод да јој каже,
тихо, готово на уво, или да је упозори на нешто. а госпођа
анка, заваљена у своју фотељу, чини се бајаги невешта, гледа расејано осмехнута преда се у ваздух и лепеза се полако
и равномерно својом лепезом од нојевог перја, али уствари
мотри, и онако са стране, испод ока, стално на Кнеза и на
ћерку. а ова опет, безазлена, једва да отвори уста. Сваки пут
само климне помало главом и обори очи када јој Кнез нешто
говори, па ћути и даље. Њу као да је више занимало оно што
се на бини дешавало. исто као и моју јелку! Младо, лудо!
Сва узбуђена пратила је комад. Па да си је само видела како
је запљескала када се оно, чини ми се баш у трећем чину,
оне две краљице замало нису почупале! (а Тоша ту замало
не прсну у смех, али се, на један строг поглед мајсторице,
срећно савлада...) али су тај призор и мајсторски извели. и
једна и друга. Нарочито она што је играла Марију. Кажу, то
им је најбоља глумица. ама, како се то зваше само?... Спомињали су јој име... нека Љубица...
– Коларовићка! – допуни Тоша као на шлагворт.
– Тако је, синко! Коларовићка, Љубица. Коларовићка, – понови госпођа Радојка. – е, то ти је лепо чељаде! Плавуша витка стаса, фина лица, плавих очију; као она француска царица...
– евгенија! – допуни, крупним, звучним гласом, овај пут
не више Тоша, већ мајстор јова који је, враћајући се сокачићем што води на Зелени венац, непримећен пришао и изнебуха бануо у друштво. Скиде широким покретом свој мало
већ згужвани црни шешир и поклони се пред гошћом учтиво као неки „штуцер“.
– ју, ју, – шали ce ca њиме Радојка – како ме ти ту фино,
по швалски поздрављаш! Види се да си био преко у аустрији!
– Како не бих, – смеје се мајстор јова – фино поздравио
тако ретку гошћу! Па кад још и води тако фине разговоре о
царици евгенији, па свакако и о нашем фином свету, o госпођи анки и шта ти ја знам још о коме све!
– Тако је! – потврди кума Радојка – али данас смо причали још и о неким другим стварима.
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– Лепо, лепо! – повлађује јој мајстор – али какав је то разговор без кафе?... – и, обраћајући се својој жени – камо кафа, домаћице? Зар се тако дочекује кума?
– јао! хоћу одмах! ја се заговорила ту... – извињава се
мајсторица и пође.
– Немој, бога ти, и онако ћy већ морати да пођем – задржава је кума.
– Никако без кафе! – протестује јова; и пошто је жени само једним изразитим гестом означио да пожури, а Перици
утрапио пакетић што га је са собом донео, опомињући га да
пази, јер има унутра и неких тиганчића са помадом, он расположено седе на клупу поред кума Радојке.
– е, тако, лепo! Да чујем сад и ја нешто од вас и о вама!
(Он је куму, из поштоваша, ословљавао увек са ви, ма да му
је она – као и готово свакоме кога је познавала – говорила
својски са ти). Како је Мелентије? Шта ради? а ваша фрајлица?
– Мелентије, зна се, тамо је на дрвари, стално. Видим га
само у подне и увече. Добро је. и, и јелка ми је здрава, хвала Богу. Вечерас ћемо код Ђокиних на вечеру. Кућа им је,
знаш већ, ту на Варошкапији; а мени то баш згода била да и
вас посетим, па сам вам се попела овамо одмах како смо ручали. Није то шала, брате, докасати из Савамале ту на крај
вароши. Отишли смо са твојом бољом половином, и на гробље. Запалиле свеће на гробовима. а сад се ту мало одмарам, па ћу се онда увече наћи са Мелентијем и јелком код
Ђокиних.
– ја ћу вас отпратити, кумо, – љубазно се понуди мајстар
јова.
– A штo да ме пратиш? Не бојим се ја да идем сама. још
кад бих била нешто млађа, онако, за двадесетак година, –
титра се Радојка, – па хајде де! али овако већ! ... Heгo (она
лукаво погледа домаћина) ти и не питаш више, о чему смо
то малочас разговарали?
– Нисам питао, нити питам сада, – одговори исто тако
лукаво јова – јер сам погодио!
– е чик да ниси!
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Перица и Тоша смешкају се и намигују један другоме.
– Шта се вас двојица кезите ту? – напрасно им добаци
мајстор.
– He кезе се, већ се смеју – исправља га Радојка. – A шта
је, ако се смеју? Млади су, па су весели! Хоћеш и то да им
замериш?
– а што су то тако весели?
– Причала сам им о неким стварима које они радо слушају – куша кума Радојка свог саговорника.
– Знам ја добро, кумо, о чему сте им ви причали: видео
сам се ја још оноамад са Мелентијем, па ми се хвалио да сте
у недељу били код „енглеске краљице“. То су тако забаве за
фини свет... за господу и утледне трговце...
– A као зашто само за господу и угледне трговце? – одврати Радојка, иронично наглашавајући јовине речи.
– Па зато што, – приметиће бајаги простодушно, а такође мало успијајући, мајстор јова – нису то ствари за прост
свет, за нас занатлије и остале трудбенике који имамо да радимо свој груби посао, па се и не разумемо баш много у такве нобл унтерхалтунге...
– ама, јово, немој ти ту мене да завитлаваш! – запрети
му Радојка. – јао! ко те не познаје...
јова се насмеја задовољно, али се ту изненада и Тоша
умеша у разговор:
– Немате право, мајсторе! Позориште (рекао је овај пут
„позориште“ као што се у оно доба само званично говорило) позориште је за цео народ, а не само за господу! Оно није нека празна забава и разбибрига, већ служи воспитанију
и просвешченију целога српства...
– Да! a у првом реду баш просвешченију српске омладине! – упаде му у реч Перица, сав устрептао.
– Шта је ово?! – прасну мајстор јова – устанак на дахије
или буна Вучићева?...
– Шта причаш то, молим те, о буни? – прекиде га мајсторица која се баш појавила са месинганом џезвом пуном мирисне и пенасте кафе кајмаклије и ca филџанима – знаш да
не треба говорити о тим стварима...
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– Хајде, не брбљај ту сада још и ти кад и не знаш јoш о
чему је реч! – обори се он одмах, већ озбиљно нервиран, на
своју жену – Овај твој паметни син што си га размазила као
мајмуна булазни ту о омладини! разумеш ли? – о омладини!
а овај лала опет узео да нам декламује оне будалаштине што
их је начуо тамо преко! а ти ту мени хоћеш да попујеш шта
ја да говорим, а шта да не говорим!... Хајде! дај нам кафу, па
ни речи више!...
Перица је одмах ућутао, покуњао сметена, a Тоша, поцрвенео и прилично збуњен, повукао се мало у страну. али
уместо њих узе реч кума Радојка, па се мирним, трезвеним
али неодољивог ауторитарним тоном обрати јови:
– ама, човече, шта те је спопало? Шта се жестиш, забога! Погледај га само, сав се накострешио!... а нико те није
увредио. Нападаш и жену и ову децу ни за шта. Нису они
ништа рђаво рекли! још напротив! Да, да, стани само мирно и немој да се трзаш! Хоћу и ја да говорим сада мало! а
оно што је тај твој „лала“ приметио малочас није никаква
пречанска будалаштина; има их и овде, и то сасвим паметних људи, који тако мисле: први одмах наш Кнез! е да! чудиш се, је ли? а тако је! (Перица и Тоша смешкају се и замало да не трљају руке од задовољства.) ево шта се десило
баш на последњој претстави код „енглеске краљице“: за
време одмора између два чина, он, Михаило, дао је дозвати
к себи, у салу, директора дружине, па се лепо, својски, руковао са њиме и честитао му на успеху његових актера.
– Шта? – запрепасти се мајстор јова – Кнез се руковао са
једним комедијашом?
– Та какав комедијаш! Бог те видео! – умирује га Радојка –
директор новосадског Народног позоришта, господин човек!... Како му оно бејаше само име? ... неки... да! Ђорђевић!...
– јован Ђорђевић! – опет тачно доскочи Тоша.
– Тако је, синко, – одобри кума Радојка и одмах настави
– кажу да је врло учен и умешан човек; побратим Милетићев и Змај јовин... пише и он књиге...
– е, онда разумем све! – тријумфално упаде јој у реч јова; то је већ сасвим нешто друго! Ви ми не верујете, кумо?
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е, ви жене не разумете те ствари! He ради се ту о театору и
о комедијашима!... нити о тричаријама као...
– Beћ о чему? – нестрпљиво га заустави Радојка.
– О чему? Зар не погађате? – тврди пазар мајстор – о политици! о нашој националној политици! Да, да! о нашој поробљеној прекосавокој браћи! Зато је наш Господар отишао у театор, а не ваљда актера ради! Баш му је стало много до актера и њиног кревељења! Нису то ствари за озбиљне људе!
– е, па није тако! – успротиви се Радојка – не знаш ти о
чему је Кнез са тим Ђорђевићем разговарао! елем, расправљали су, и то најозбиљније, баш о театору. Кнез му је понудио да пређе овамо, код нас, у Београд, па да створи и ту једно стално позориште као што je оно новосадско. и још му је
рекао да ће он, Кнез, да подигне ту једну засебну позоришну
зграду ... да се не би морало играти све по кафанама и којегде!
– живео кнез Михаило! – кликну Перица.
– ћути, билмезу један кад старији говоре! – подвикну му
„ћале“, па онда са неком тихом, подилазном иронијом запита Радојку – а где то мисли да подигне ту зграду?
али кума сасвим хладно и отсечно (иако је тај пројект
уствари и њојзи изгледао мало настран) одговори:
– Код Стамбол-капије.
– Бога ми, још добро кад неће у Мокром Лугу или у Вишњици! – затресе се од смеха мајстор јова.
– е, тако ти је то увек и свуда, сентенциозно примети Радојка: младима се свиђају нове ствари, а маторима никако.
– Зар ја матор?... – буни се бајаги шаљиво, али помало и
озбиљно пецнут мајстор.
– јеси! матор си, јово! џандрљив си, a то је знак старости.
– ама, кумо моја, како да се не љутим кад ја хоћу да направим од свог сина честитог човека, поштеног мајстора, а
он се ту заноси театором!?... Да ми оде у актере!...
– а што да не бих? – прогунђа Перица онако понизно-дрско – ако имам дара...
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– Ти да имаш дара? Будало једна! – узбуђује се „ћале“ –
ниси научио још ни да бријеш поштено, а хоћеш да имаш
већ и дара за актера! Као да је то само тако! За актера треба
имати и изглед, држање и начина; видиш, овај Тоша барем
има фигуру и лице као што треба, па ће моћи да се измотава тамо!... а ти?... ти да играш Милоша Обилића и Стевана
Дечанског?... Пацицврк један!
У Перице се под том паљбом очинског гнева уста (још
сасвим детиње дебеле усне) некако чудно накривила, а очи
засјале влажно, и изгледало је већ да ћe сад да бризне у плач
– али он се јуначки савлада и, угушивши један жесток грцај,
проговори са неким горким, скрушеним инатом:
– Па, кад не могу Милоша Обилића, а ја ћy изигравати
пацицврке и баџе и грбоње и наказе!... али ћу изигравати!
али на то се тек заиста разјари мајстор јова!
– Срам да те буде! Тако ти говариш оцу своме!? ем није
доста што хоћеш у голонфере и безгаћнике! него хоћеш да
постанеш још и ругло света? Да ти се смеје цела чаршија!...
да се смеје и теби и мени!...
– Па боље да се смеје, него да плаче!... – јогунасто се брани Перица и даље.
– е, сада нека је доста, Перице! – умеша се најзад као неки миравни судија и кума Радојка – де задени мало и за појас и немој да тераш мак на конац са својим ћалетом! Ко је
то још видео!...
– јој, ово дете! – уздахну мајсторица – осетљив је, знаш
кумо, и прек исто као и јова. исте су нарави обојица... Мучим ja муку са њима!...
али јова наставља са све свечанијом и устрепталијом речитошћу:
– е, мој несрећни сине, куда си ми ти залутао!... али нећеш овога ми крста мога (и мајстор јова се жустро прекрсти), нећеш ми ти нанети ту срамоту!... Нећеш, барем док
сам ти ја жив!... а после!... (не доврши, само трагично одмахну руком). али једно ти морам рећи: видиш шта пише ту
изнад моје радње? Видиш ли? – пише: Јово Добриновић берберин... а ти знаш, је ли, да је то поштено и часно име!...
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Сваки га зна од Карловаца до Београда!... He смеш га дакле
ни ти укаљати! He смеш!... јеси ли чуо?
Перица, заплашен, забезекнут високопарним тоном мајстор јове, похита да га, готово плачевним гласом, умирује:
– ћале мој, па ја нећу да га укаљам!... ја ћу... ја хоћу да га
прославим!...
Сада се и „ћале“ забезекну: не зна напросто да ли Перица тера шегу са њиме, или је озбиљно сишао с ума? Гледа га
немо и мрачно, а неће или не може да проговори.
Сви ућутали као под неком претњом.
Најзад опет кума Радојка, својски-трезвено, учини крај
тој мучној паузи:
– ама, јово, шта се ти ту секираш и ждереш? Шта си ту
узео да се препиреш са њиме? он је још дериште, зар не видиш? па не зна ствари! Када буде тако стар као ти, опаметиће се и он! He бој се! а сада пусти га, нека лудује мало! Хоће да се прослави? е, чудна ми чуда! ко то не би хтео? Само
што то не иде баш тако лако као јести ђевреке! е, али то још
ти дерани не знају, па се залећу... ево и овај ваш Тоша: бајаги је већ старији и паметнији; а ја дајем главу да и он мисли
исто што и Перица! Видели Ружића и Коларовићку и не
знам кога још – па, хајде, и они да пробају! Зар није тако? –
упути она реч право Тоши – да! баш да ми право кажеш,
младићу: да ли и ти мислиш онако у себи, да прославиш
своје име – штоно рече Перица?
Тоша се тренутно осмехнуо и замисли, али се убрзо опет
уозбиљи и одговори мирно и одлучно:
– ја?... не.
– Зар не? – куша га са неверним осмехом кума Радојка.
– He, – понови исто тако одмерено и са неким тајанственим нагласком Тоша – јер је моје име већ и овако славно.
– Славно? твоје име? – изненади се, већ помало увесељен
мајстор јова.
– Тако је – потврди мирно Тоша и дода. – Зар име Змај јове јовановића није ваљда славно?
– јесте! Па шта онда? – нестрпљиво наваљује мајстор.
60

– Шта онда? ... е, па ја се исто зовем јовановић... моје је
име дакле славно! – закључи Тоша фулминантно.
– Видиш ти овог ђавола? – прасне јова, окренувши се куми.
али ова лукаво одмери очима шаљивка, па му исто онако ведро и мирно узврати:
– Добро је, синко! па кад си већ славан онда барем и не
мораш у актере; већ држ’ се лепо бријача и маказа доклегод
си жив? Нема бољег од берберског заната!
Тоша прсну у смех, a са њиме и сви остали.
– е, тако!... – одахну задовољно кума Радојка, диже се са
клупе и баци себи преко рамена свој загасито црвени меки
вунени шал. За данас је доста! Лепо смо се изразговарали,
па и препирали помало, а на крају и насмејали; сада је заиста већ време да идем. елем, куме, ако хоћеш да ме пратиш,
а ти хајде да пођемо... – и ту одмах још дошапну и домаћици (али онако да се чује): – Да ти скинем мало с врата овог
твог мужа? а?
жене се изљубе са церемониозном срдачношћу, а Тоша и
Перица, смерно и искрено захвални пољубе кума Радојку у
руку. Полазећи, она још позива мајсторицу да јој дође што
пре на цело послеподне, а опомиње младиће још једном да
буду послушни и да се не свађају и не бркају са „ћалетом“.
– Па ви сте неки будући актери, треба дакле да будете
фини и. паметни! Можда ћете ви још и играти тамо, на.
Стамбол-капији!... Ко зна?...
Мајстору се ова последња примедба никако не свиде и он
хтеде већ да приговори, али га Радојка предухитри и пресече неумољиво:
– јово, брате, немој више! Ти си им данас већ рекао сваје; остави их сада нека и сваре оно што су изгутали. A са
мном, ево, моћи ћеш, ако баш мораш, да се препиреш још и
успут, све до Варошкапије, коликогод ти је драго!... – и смејући се својски, она га повуче за собом у правцу Зеленог
венца.
(1951)
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Станиша Војиновић

јеДаН ЧОВеК На ПРОЗОРУ иЛи ПРиПОВеТКе иЗМеЂУ аВаНГаРДе и ТРаДиЦије ТОДОРа МаНОјЛОВића1)

иако је у свему другом био обиман (драми, поезији, есејистици, превођењу) и страствен, у прози је био шкрт и уздржан. Као да су му приче биле на маргини стваралаштва,
узгред написане, ипак је заступљен у Антологији српске
авангардне приповетке (1920-1930), Нови Сад, 1989., Гојка
Тешића (Песник паликућа и четири храбра ватрогасца).
Поезијом, есејима и драмом Центрифугални играч (1930)
био је у центру најмодернијих струјања, некада и зачетником појединих праваца код нас.
Приче је објављивао у часописима и дневним листовима.
и наравно никада није објавио посебну збирку прича, иако
би се и то могло, приче су занимљиве, разноврсне, и темом
и стилом, пуне носталгије, времена које је за нама и у нама.
Његове приче су сложене као погледи са прозора (или
бине), који је „чудноват и драгоцен“ као у причи Прво позориште и госпођа Р. емоцијама боји предмете („изрез улице“) и користи законе и термине драматургије („декор“ дворишта), у првом лицу прича догађаје као један тренутак,
трен, који са нестанком сцене и личности остаје само једна
слика сновиђења, погледа из једног угла (са прозора), погледа дечака или младића. Користи дуге реченице, набујале
емоцијама из којих навиру егзалтиране мисли изазваних
природом. Та борба са дечачком меланхолијом доводи приповедача до употребе елемената сликарства у кретању ка заобљавању слика свакодневног живота. и зато слика пејсаже
свога расположења, којим релативизира слике тренутка који нестаје у нама. Овакво стално кретање мисли условљава
брисање већ створених слика и губљење света, који лагано
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нестаје. из тог разлога и није случајно да се прва половина
приче дешава између лежаја и прозора, у соби, која ће нестати, када отвори тај прозор и спусти поглед на двориште.
У причи Два бербера млада (1951) поред приче о позоришту, односно о почецима глумачког позива Добриновића,
уноси и језик седамдесетих година 19. века у дијалозима. Да
би дочарао средину и време користи заборављене речи: немачке (нобл), славенизме (просвешченије, воспитаније),
турцизме (филџан, џезва, бајаги, џандрљив).
Манојловић је био у преписци са Младеном Лесковцем и
када је завршавао причу обратио се писмом од 26. марта
1951, речима: „У међувремену написао сам (завршићу је за
2–3 дана) и једну чисто белетристичку ствар: Два бербера
млада, прича из старог Београда (доба кнеза Михаила) нека
евокација у Kilturbild, и хумористичан и суморан. Послаћу
Вам га, па га завршите како год хоћете“. Лесковац је одговорио 10. априла 1951: „Примио сам овог часа Два бербера
млада и одмах прочитао. Delicieuse! Хвала. и задовољите се
са ово шкртих неколико речи, у потпуном нескладу (што се
краткоће тиче) са пријатном, питомом чаролијом коју прича
дочарава“. На причу је Манојловић подсетио Лесковца и 18.
маја 1951: „Хоће ли моји Бербери сад у јунском броју Л/етопис/а. Волео бих да хоће, нарочито из материјалистичких
(јао страшне речи – по дужини као и по суштеству!) разлог
– све пресантнијих. Са пензионисањем запела ствар“. (Миливоје Ненин, Случајна књига. Колаж о Тодору Манојловићу. Зрењанин, 2006, 184, 186, 187).
1) Тодор Манојловић је рођен у Великом Бечкереку (Зрењанину) 17. фебруара 1883, у породици адвоката, али је рано (децембра
1899) остао без родитеља. Основно образовање стекао је у родном
месту, у мађарској гимназији код пијариста. Започео је студије
права у Будимпешти, али их продужава Нађвараду (Трансилванија). Ту дефинитивно напушта ове студије (1910.) и одлази у Минхен, где слуша предавања из историје уметности, које је завршио
1914. у Базелу (Швајцарска). У Првом светском рату 1916. године
прикључује се као добровољац српској војсци, и радио у Прес–бироу Краљевине Србије. На Крфу је сарадник Српских новина, и
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књижевног додатка Забавника. После ослобођења, неко време
1919. проводи у Фиренци, а после повратка у југославију радио је
као секретар Опере (1920–1924), секретар Матице српске (1931) и
библиотекар Сената (од 30. новембра 1933–1941). За време окупације држао је у Уметничкој школи у Београду часове историје
уметности, a 1943. огледе о сликарима и сарађивао са Српском
књижевном задругом. Године 1944. објавио је „Огледе из књижевности и уметности“. После ослобођења живео је у родном граду,
и издржавао се превођењем, углавном са мађарског језика, до смрти 27. маја 1968. године
Доласком у Београд 1920. прикључио се групи модерних стваралаца „алфа“ и са Станиславом Винавером 1921. покренуо библиотеку „албатрос“. У то време се истицао као значајан песник
авангарде, теоретичар (пише књигу Основе и развој модерне поезије, 1922; есеј Дух футуризма, 1923) и драмски писац, а 1931. и
уредник Летописа Матице српске.
Дела Тодора Манојловића објавила је Градска библиотека
„жарко Зрењанин“ (Зрењанин) у неколико књига: Поезија (1996),
Драме (1997), Основи и развој модерне (1997), Нови књижевни сајам, огледи, критике (1997), Дијалози или уметност разговора
(1999), Песме (2005), Ликовна критика (2007), Позоришна критика (2010), а основана је и Награда фонда „Тодор Манојловић“.
Прозу је објављивао у часописима и листовима: Мисао (1922),
Воља (III, 1928, књ. I, бр. 1, јануар, 2–12), Време (1928), Прaвда
(1933) и Летопису Матице српске (1951, бр. 6, јуни, 478–490).
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Dragi{a Vasi}

U GOSTIMA
^ovek pri~a posle rata

1
Gospodo, u`asno sam bio nervozan. Kora~aju}i po sobi tamo-amo trqao sam nogu o nogu i micao ramenima
da, trenutno, odagnam preko dva miliona `maraca {to
su gmizali pod ko`om mojih le|a i dovodili me do ludila. Nikakva posla nisam imao. I tako o~ajno besposlen toga dana poku{avao sam da razmi{qam o svojoj
nervozi i svojim ~udnim posleratnim raspolo`ewima.
Pre rata, pamtim, nije bilo ovako. Onda, ako bih neraspolo`en bio, to je ipak trajalo dosta dugo; isto tako
ako bih, na priliku, bio dobre voqe. Sad naprotiv: malo~as sumoran i snu`den mewam se za tren oka i evo me
veselog. Je l’ te, prosto neverovatno? Zato i ka`em:
~udna i mo`da samo za mene neobja{wiva neka nervna
pojava po kojoj moja raspolo`ewa zavise, recimo, od toga, na koju stvar zaustavqam svoj pogled ili kakve prirode ili vrste zvuk ili {um ose}am oko sebe.
Kad sam toga jutra pogledao na policu s kwigama ona
se bila pogla kao skru{ena, u o~ajno poguren mali globus, ukras na pisa}em stolu, nisam smeo ni da gledam, a
{etalica na zidnom satu jecala je jedva mucaju}i sekunde dok najedanput, vaqda slu~ajno i koliko da me potpuno dotu~e, stade kao srce u samrtnika. Ali kad sam pogledao kroz prozor i spazio veliki `ut krst na crkvi,
u~vr{}en na kugli iste boje, u~ini mi se: kao da vidim
nasmejana ogromna usta nad stra{no ote~enom gu{om.
I bilo mi je prijatno da gledam u krst koji se smeje, i
gledao sam u wega zadugo i radosno do razdraganosti, ne
uvi|aju}i ni najmawe da takvom smeju apsolutno nema
65

ni mesta ni smisla i da je on samo jedan od neoborivih
dokaza moga jako pokolebanog du{evnog zdravqa.
Me|utim morao sam se ukloniti sa prozora jer mi iz
daleka dopre{e zvuci posmrtnog mar{a, koji me ponovo baci{e u tugu, izazvanu sad pogrebom nekog oficira; i gledati u krst nije mi vredilo. A tek {to je sprovod pro{ao kad se glava i ruka po{tanskog raznosa~a
pomoli{e na vratima moje sobe. Rukopis na pismu koje
mi ova ruka pru`i, iako ne{to izmewen, poznao sam odmah. I ne samo rukopis nego sam poga|ao unapred i samu sadr`inu pisma. U Vujanovcu, jednoj maloj okru`noj
varo{i negde dole, imam najboqeg druga iz detiwstva,
mladosti i ratova koji me, ne znam ve} po koji put, poziva da mu odem u goste. „Toliko vremena pro|e od posledweg na{eg vi|ewa, ostarismo i ostah te `eqan... a
zna{ da boqeg prijateqa nemam“... i {ta ti ja znam.
Otvorim pismo: ta~no kao {to sam o~ekivao.
I najedanput, i sad ne znam da objasnim ba{ otkud i
kako, planu u meni odluka da se naposletku odazovem
ovom srda~nom pozivu. A kad je odluka pala opet se i
jo{ kako razveselih; samo sad sa puno razloga, kao {to
sam se docnije uverio, jer me ovaj put do Vujanovca bar
privremeno izle~i od neizdr`qive nervoze.
Dakle sko~im naglo, pojurim u drugu sobu i ka`em
devojci:
– Slu{ajte, Marija, spremite me za put... pet dana,
ve~eras, molim vas. I ne zaboravite kutiju sa `utim
imalinom kao pro{li put, tako vam Boga..
Pa onda grunem u ta{tinu sobu i u`asno je prepadnem.
Ona se, neiskazano udubqena u podlistak Tome Milinovi}a „Anka Obrenovi} i smrt Kneza Mihaila“, specijalno u Vrlo interesantan odlomak „Ankin san uo~i Svetog
Nikole“, toliko upla{ila, da me je, qutito se sagiwu}i
za cviker koji je pao s nosa kad sam ja nesmotreno banuo,
ozbiqno prekorila {to sam u sobu upao kao pobesneo.
Izmirili smo se, razume se, posle mog qubaznog izviwavawa i umiqavawa, pa je umolih da iza|e u varo{ i naku66

puje nekoliko skromnih poklona: za `enu od 28 godina,
~oveka 37, troje dece do deset godina, jedno `ensko, dvoje
mu{ko, svega jedno predratno. Ne znam za{to sam ovo posledwe napomenuo. A kad sam sve tako lepo uredio i poslao telegram da sti`em sutra uve~e, ja se uputih u „Moskvu“ da tamo prikupim {to vi{e autenti~nih vesti iz
politike, po{to sam znao, nije mi prvina, da }e me tamo
svi redom, a naro~ito propali poslani~ki kandidati,
skoliti da pitaju o novostima u Beogradu, i to onim novostima „{to nisu za kazivawe“.
Uve~e sve be{e spremno i u redu. Sli{am se jo{ jedanput o novostima i komentarima {to sam prikupio
od qudi koje su drugi lagali, dokopam stvari i radosno
krenem na `elezni~ku stanicu. Tu, na samim vratima
stanice, sti`e me Marija i pru`i mi kutiju sa `utim
imalinom koju je opet bila zaboravila i koju ja ostavih
u xep gorweg kaputa, pa odoh da uzmem kartu. Razume se
da putujem brzim vozom. Jer kad ~ovek putuje, treba da
putuje gospodski. U|em, dakle, u jedan od vagona, sretnem konduktera, pogledam ga zna~ajno, to jest prosto
namignem, a on po{to shvati, odvede me do jednog mra~nog kupea koji otkqu~a, prinose}i levom rukom svetlost ru~ne lampe do kqu~anice, zamoli da ne palim
sve}u, pa se izgubi.
Tako ja u|oh unutra, zakqu~ah se i o~ekivah polazak
voza. Padala je brza ki{a i kapi kao suze slivahu se niz
zamagqeno okno. Kroz to okno ja sam iz mraka mogao da
posmatram mokre {ine i vagone i kako nosa~i, pqaskaju}i po baricama, `urahu s dvokolicama da unesu putni~ke prtqage koji su kisli. Poneki zadocneli putnik
protr~avao je `urno da zauzme mesto.
Malo posle krenusmo se... Ja naro~ito u`ivam kad
brzi voz polazi iz stanice. Jer on polazi elegantno,
klize}i, bez onog secawa i nesnosnog {kripawa, kao
kad polazi obi~an voz kojim, kao {to rekoh, nisam voleo da putujem ni kao student. A na drugoj stanici u|e
kondukter, pregleda kartu, obra~unasmo se, to jest is67

platih mu koliko sam smatrao da vredi wegova izuzetna pa`wa pa ostadoh sam da, uz prijatno truckawe, slu{am kako se prozori lako treskaju i kako lupaju kapqe
po krovu vagona, {to me je podse}alo na {ator i na rat,
ili na muke koje su pro{le.
I zavaqen tako ugodno stadoh razmi{qati o pobratimu kome idem u goste. Drugovi smo iz detiwstva i za
sve vreme |akovawa bili smo nerazdvojni, najboqi drugovi. Rastali smo se po svr{enim studijama, a jednoga
dana pre ratova izvesti me da }e da se `eni i pozva me
da do|em dva dana pre ven~awa. Se}am se lepo kad sam
stigao u palanku gde je on `iveo sa svojim starim roditeqima. Do~ekao me je pred ve~e na stanici, sa svojom
malom sestrom, pa smo oti{li wegovoj ku}i, gde je vladala ona predsvadbena sve~ana ti{ina. Sve je bilo ~isto, pobo`no, o~ekuju}e. Posle ve~ere koju smo proveli u razgovoru sa wegovim ocem, uglednim trgovcem
staroga kova, stroge spoqa{nosti i nazora, i majkom,
smernom i sme`uranom staricom, pre|osmo u wegovu
sobu u kojoj je, pamtim odli~no, `mirkalo kandilce
pred ikonom arhan|ela Mihaila. Prozor je bio otvoren i zadah vla`ne zemqe i mokrog li{}a, ona vla`na
sve`ina puna mirisa, sa mese~inom iza ki{e, ispuwavala je sobu neodre|enim ali milim uspomenama r ne
na{e mladosti. Povremeno ~uo se bat zadocnelih prolaznika, ina~e vladao je potpun mir zaspale palanke.
Ja se se}am dobro da sam ovako otpo~eo razgovor.
„A sad, dragi pobratime, pri~aj mi kako se re{i da
se o`eni{ i sve drugo {to ima{ da mi poveri{, ali
pravo mi ka`i, pre svega, koja ti je to qubav po redu?“
On se nasmejao.
„Je l’ od pravih?“
„Pa jest od pravih, pravcatih.“
„Eto, da ka`em pravo, tre}a.“
„I ti me uverava{, da je ona isto onako sna`na, pomamna i odana, kao prva, koju nisam zaboravio i koja se
nije najboqe svr{ila?“
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„Ona je silnija od svih ranijih, veruj mi.
„I to mo`e biti i ne ~udim se, najzad, jer te poznajem.
„A zar je mene te{ko upoznati? Ja sve ka`em {to mi
je na srcu. A evo ti po ~emu znam da sad volim isto onako, kako da ti ka`em, bezumno kao {to sam voleo kad
sam bio student i jo{ vi{e... Pre mesec dana u Beogradu o~ekivao sam je, jedno prepodne, da iza|e iz zubnog
ateqea u onoj najve}oj ku}i na Terazijama. Stajao sam
na tre}em spratu naslowen na ogradu i gledao dole u
dubinu betonski pod kad je ona iza{la. I odjednom do|e mi da je uverim koliko je volim pa joj rekoh: Ho}e{
li da sko~im dole? Ali molim te reci, klimni samo
glavom. (Govorio sam brzo.) I da je ona klimnula glavom ili da sam u wenim o~ima samo nazreo `eqicu da
se uveri u moju nameru, ja bih, ose}ao sam dobro, za tren
oka, le`ao iskrvavqen, sav razmrskan dole na betonu.
A ti zna{, takav sam, da ka`em, bio i pre pet godina
kad sam sa drugoga sprata stare Velike {kole, opet jednog jutra pred ~as krivi~nog prava, to isto hteo da u~inim da je samo onda to po`elela... ti zna{ ko.
„I takav }e{ umreti.“
„To ne znam. Ali sad takav sam. I to od zimus kad sam
jedno ve~e po prvom snegu {etao sa wom pustim ulicama. Taj sneg, rekao bih, mnogo je uticao. Krupne pahuqice padale su u mlazevima po drve}u i nama i zasuti
wima mi smo izgledali nekako ~udno ~isti toga ve~era
kad je sne`na belina bila sakrila i svu onu ru`no}u
beogradskih stra}ara koje su u na{im o~ima odjedanput
postale ~arobne palate. Ti mi se mo`e{ smejati, jer se
slabo u ovome razume{, ali ja ti ne mogu iskazati sa kakvim sam ushi}ewem, idu}i za wom, gledao u trag wene
male cipelice po ~ijoj se ivici bio nahvatao zgrudvan,
~ist sneg i u kovrxice wene crne kose posute suvim pahuqicama koje se nisu topile. Da me je ko toga ~asa upitao: – Nikola, {ta misli{, ima li na svetu lep{e sre}e od tvoje? – Ja bih mu odgovorio: – ^ove~e bo`iji, ka69

ko da ti ka`em, niko, niti je osetio niti }e kad osetiti lep{e sre}e od moje. – I ve~eras ti to isto ponavqam.
Zatim se lepo se}am kad on posle ovoga kresnu palidrvce da upali cigaretu. Lice mu je sijalo od zdravqa i
bilo dobrodu{no detiwasto, a sna`an, kao odvaqen od
brega, sa rasku{tranom kudravom kosom koja mu je padala po ~elu, onako ispru`en podse}ao je na lava.
„I tvoju sre}u ni najmawe ne muti okolnost: {to
wezin otac ne pristaje na brak i {to }e{ se preksutra
ven~ati na malo nezgodan na~in, jer, kao {to mi re~e,
ona treba da odbegne?“
„Ne, {ta me se ti~e wen otac?“
„^asti mi – uzviknuo sam odu{evqeno i glasno da
wegova sestrica utr~a u na{u sobu – ja u`ivam kad ~ovek otme `enu, kad je izbori. [ta tu vazdan! Ja bih se
samo tako i `enio. Jer prava sre}a ose}a se samo posle
pobede, a brak {to se zakqu~uje u op{toj saglasnosti
li~i samo onima {to nisu sposobni da osete slast
osvojewa, radost da na silu zadobiju, milinu borbe.“
„Pravo ka`e{, i ja nikoga ne molim.“
„A tvoji roditeqi, {ta ovi ka`u?“
On se malo zamisli:
„Ovi moji? Stari su, zadovoqni da me vide o`ewenog. Sve ostalo je sporedno.“
Do zore smo ostali u razgovoru. A sutradan krenusmo se u susret verenici, koji smo imali da sa~ekamo na
jednoj maloj stanici ni{ke pruge. Tamo su imali da do|u i kumovi i tu, u malom selu jednom, parohiji na{eg
prijateqa sve{tenika, spremqeno je sve da se obavi
ven~awe.
I ba{ sam hteo da se podsetim svih pojedinosti originalnog ven~awa moga pobratima – u tom trenutku to
mi je bilo najprijatnije razmi{qawe – kad ~uh korake
i nerazumqivo neko gun|awe u hodniku, a odmah zatim
pojavi se kondukter sa jednim sawivim gospodinom koji je ne{to mrmqao i kao pretio.
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Ja brzo skupih noge koje bejah ugodno opru`io preko
celog sedi{ta, pa skromno zauzeh ugao koji sam izabrao
kao najzgodniji i ne gledaju}i ~oveka koji je ulazio, kad
me on poznade i obradova se:
– Izvinite {to sam vam pokvario ra~une!
– O, gospodine poslani~e, – odgovorih ustaju}i – to
ste, dakle vi? Nadam se: da }ete mi qubazno ostaviti
jednu polovinu strane kako bih nastavio svoje snove koje vi{e volim od va{e politike. Ali ako i na wu rasprostirete svoje sveto poslani~ko pravo, onda... onda
se pokoravam i izlazim u hodnik.
Duga~ka figura moga starog {kolskog druga, koji mi
pru`i ruku, uozbiqi se usiqeno:
– Ti zna{ da ja, kao narodni poslanik kome pucaju
le|a od narodnih briga, treba da putujem neuznemiravano.
– Potpuno sam svestan – rekoh pale}i sve}u. – Jer,
zaista, jedan poslanik treba da putuje neuznemiravano,
za razliku od nas ostalih, zato {to putuje besplatno.
A za to vreme i dok smo mi unapred zami{qali kako
}emo u prijatnom razgovoru provesti na putu, ja primetih: kako neka mr{ava prilika, kao utvara, poviri na
vrata na{eg kupea, pa se povu~e, da malo docnije sa jo{
dve prilike, jednom mu{kom a drugom `enskom o{i{ane kose, prodre u na{ kupe.
– Mi se tamo ugu{ismo, izvinite.
I paketi pokuqa{e.
Ali dok se oni razme{tahu i ne obziru}i se na na{u
nervoznu zbuwenost i qutwu, vrata rapavo za{kripi{e pa se otvori{e i jedna debela, raskop~ana, znojava i
bubuqi~ava qudina, u poabanom odelu palana~kog zanatlije, u|e bez pozdrava n izviwavawa, nose}i u rukama
dve potpuno nove ru~ne torbe od fine `ute ko`e. I sa
izaziva~kim dr`awem po{to pozva svoju `enu, koja se
iza wegovih le|a ne{to malo videla, da mu sleduje,
procedi kroz zube:
– I mi smo, vaqda, platili karte.
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– Gospodo – {eprtqao je ne{to moj drug re{en da suzbije neo~ekivani prepad ({to se ti~e mene ja se nisam
me{ao jer su meni i mojoj nervozi ba{ godili ovaki sukobi) – gospodo, ja sam narodni poslanik, a ovaj kupe
rez...
– Ni{ta ne znam, karta je tu – ote`e qudina lupkaju}i se po xepu.
– Ne priznajemo nebirane poslanike, niti privremeni parlamenat – prekide ga, u isto vreme, ona prva
prilika {to nas je prona{la.
– Ovde smo svi jednaki i svaki ima pravo samo na jedno mesto – dodade ~ovek s novim torbama. I ja sam odmah bio na~isto da su novodo{av{i vrlo lako odneli
pobedu.
Me|utim, moj drug, svakako posti|en i uvre|en, dunu u
sve}u tako jak o da je obori, ali odmah zatim ona prilika
{to nas je prona{la kresnu palidrvce pa upali drugu.
Potom ~ovek s novim torbama udesi svoje stvari pa
se namesti, zauzimaju}i samo za sebe dva mesta, onda
skide cipele koje ostavi pod sedi{te i odvezuju}i zave`qaj s jelom obrati se `eni:
– Jesi li gladna?
@ena, koja je mrdala usnama i sa nekakvim uprepa{}enim izgledom, kao da stoji nad ambisom, pla{qivo
poglédala u mu`a, procedi:
– Pa mogla bi’ jedno krilo.
i tako, dok su krckale koko{ije kosti i zadovoqni
supruzi nudili se vinom, mi smo }ute}i slu{ali kako
ki{a pquska u prozor i kako ritmi~no lupa voz odmi~u}i sve daqe i daqe.
Po{to je pove~erao, izbrisao usta rukavom, pa`qivo uvezao zave`qaj sa ostatkom jela i popu{io cigaretu, posle koje smo svi ka{qali, ~ovek nasloni glavu na
`enino rame, namesti ugodno noge izme|u one prilike
{to nas je prona{la i mene pa se umiri, dok se `ena juna~ki naprezala da revnosno izdr`i ogromnu slonovsku te`inu tela svoga mu`a.
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Bez svake voqe za razgovor, moj uvre|eni drug i ja
poku{asmo da spavamo. Ali poku{aj ovaj, bar {to se
mene ti~e, osta uzaludan, jer one tri prilike koje prvo
u|o{e i po svoj prilici behu studenti, otpo~e{e vrlo
zanimqiv razgovor, koji su vodili sasvim tiho, tako
tiho i poverqivo da sam se morao naprezati da ga ~ujem.
Student koji nas je prona{ao, krezub, velikog zaba~enog ~ela, prodirnog pogleda i podsmeva~kog izgleda, ~ije mi se drsko pona{awe, iako i na moju {tetu, ipak svidelo, obrati se onome drugom, sa finim, otmeno umornim
i bole{qivo bledim izgledom, a na ~ijim kolenima behu
dve kwige {to ih tek be{e uzeo iz pregrade za stvari.
– [ta ti je to?
– Pe~ewarnica kod Kraqice Pedok.
– Jesi li pro~itao?
– Jo{ nisam zavr{io.
Pa sumorni student odi`e kwigu s kolena i tom prilikom ja primetih da ima svega jedan i po prst na desnoj
ruci.
– Taj opat Koawar – re~e onaj prvi – To je neka familija Siranu od Ber`eraka. Ili boqe: Sirano i opat
Koawar to su dva brat od kojih je prvog opevao Rostan
u stihu, a drugog Anatol Frans, svojim sjajnim stilom,
u prozi. Bar meni se tako ~ini. Samo ne znam da li je
Rostan zamislio Sirana pre nego {to je Anatol Frans
zamislio opata Koawara. [ta ti misli{?
Student bez prstiju skromno sle`e ramenima i nasme{i se.
– Ne bih rekao, ne znam ja ne nalazim. Naprotiv, to
su dva razli~ita ~oveka. Onaj vitez, ubojica, borac;
ovaj boem krade karte u igri... A posle, dve razne sudbine: onaj junak gine od cepanice, ova propalica od ma~a.
Bar prema ovome {to sam dosad pro~itao.
– Ne bih ti mogao ta~no re}i – odgovori prvi – nisam pribran; ali imam taj utisak i ~udim se da ti nema{ isti. Uostalom, razmisli i slo`i}e{ se sa mnom.
Kao i Sirano, @erom Koawar odska~e dubinom uma.
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Obojica nemirni duhovi, otmeni duhoviti, genijalni,
visoko nad sredinom u kojoj provode jedan nemiran `ivot i obojica nepriznati i nesre}ni. Utoliko... Ima,
ima ne{to od Sirana u opatu Koawaru.
– Ne nalazim da ste u pravu – re~e o{i{ana studentkiwa, suva, dosta du`na i ispijena `ena niskih grudi,
koliko da se ume{a.
– O ovo ovde, {ta ti je to?
– To su: Senke jutra Arciba{eva.
– To je dobra stvar – primeti krezubi student. – Ja
naro~ito volim Arciba{eva. – Pa zabaci ruku i izvadi iz pregrade pqoskavu bo~icu s kowakom koju ponudi
studentkiwi. Ona na`e nekoliko gutqaja pa je pru`i
drugom studentu, ali on odbi.
– Dru`e, – nagnu se ona prema wemu i govora{e sasvim tiho – i sama nalazim da je to dobra kwiga. Jeste
li videli, molim vas, kako su duhovi pripremani, bodreni. I zar sami ne uvi|ate kako nama danas nedostaju
Neznamovi i Korewevi? – Pa jo{ ti{e:
– Verujte, dru`e, po mom dubokom uverewu, ovake
stvari treba najvi{e prevoditi, one nam nikad nisu
bile potrebnije. Jer i kod nas treba pripremati duhove i jer izlaz iz ovog haosa i kala ne mo`e se ni zamisliti bez teroristi~ke akcije. Morate se u ovome sa
mnom potpuno slo`iti. I morate nam, najzad, pri}i.
Sumorni student, najpre odmereno, zatim sve `ivqe
i vatrenije odgovori ovo:
– Gospo|ice, ja sam vam rekao ve} da me jo{ ne mo`ete tako oslovqavati. Ja nisam komunist, jo{ mawe
anarhist, niti va{ drug. Toliko sam vam hteo re}i, jednom zasvagda. Ja... ja bih hteo ali ne mogu. Oprostite,
ali vi ba{ jako podse}ate na ovu Doru Bar{ovsku. Svi
mi samo imitiramo, zar ne? Govorimo otvoreno. Ali
mene ni{ta vi{e ne mo`e da zagreje, kao nekad pre ratova. Nema organizacije, nema sredine u koju ~ovek mo`e da u|e bez rezerve. A posle: ja sam se razo~arao, u`asno razo~arao; nemam vi{e vere. U ratu `rtvovao sam
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se jer sam verovao da sloboda vredi vi{e od `ivota, borio sam se za boqe dru{tvo, to jest nadao sam se da }e
qudi postati boqi. Zar ne? Svi smo tako. Ko nije verovao da }e zlo biti ka`weno? Ko je sumwao u Pravdu?
Ko nije verovao u boqe dane? A danas, {ta smo do~ekali? Onaj mali deo {to je postao boqi zamorio se. On je
samo nemi svedok onoga {to danas rade oni odmorni koje rat nije nimalo izmenio ili boqe koje je rat utoliko izmenio {to im je sasvim iskvario srca, A {ta je sa
slobodom? Kad smo nosili te`e okove od ovih {to ih
danas, ina~e umorni, vu~emo? Okovi to vam je nagrada.
Za wih su pali milioni. I zar posle svega {to sam video, do`iveo, trpeo, treba svesno da za`murim pa da ponova verujem? U {ta? Kome da verujem? Za ~im da po|em? [ta je to {to sad treba da ustalasa qudska srca,
da ponova rasplamti ono plemenito, nezainteresovano
odu{evqewe koje se ugasilo? Koja je to re~ `ivota koju, kao buktiwu prave svetlosti, treba sad da pronesu
oni izabrani usred ove mra~ne i perverzne generacije?
Ja ne znam. Ja zaista ne znam. I zato, kad mi govorite o
va{em idealu, ja sam hladan – potpuno hladan. Jer to
{to tra`ite ne odgovara objektivinim uslovima i nije to ono sasvim novo {to smo mi tra`ili i nejasno zami{qali u ratu, nose}i na{e Krstove Stradawa. I ko
danas, posle rata, mo`e re}i da je ve} gotov sa svojom
du{evnom organizacijom, da zna {ta ho}e i da je to {to
ho}e istinska i najve}a Pravda? A vi? Ka`ite sami,
Vi biste ne{to hteli, a to {to ho}ete to nije iz vas, iz
nas, neposredno. Recite samo: zar vi niste Rusi bez ruske du{e? Imate ne{to od we, mo`da, ali nije sva i nije va{a. Zato nema Koreweva i Neznamova. I jo{ ih ne}e biti. A u novom poretku kome te`ite, verujte, gospodarili bi kod nas opet odmorni, to jest koji nisu stradali, jer oni {to stradaju uvek se umore do vlasti, koju
prihvataju oni ve{ti iz mi{ijih rupa. Ja nisam naivan,
ja vi{e ne verujem, ne znam u {ta i kome da verujem, nemam ideala. Nemojte me zvati: dru`e.
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– A ti, brajko, kad nema{ ni voqe ni ideala, skrsti
ruke kao {to si skrstio, trpi, {kripi zubima i gledaj
{ta se radi – odgovori mu krezubi student, koji ga je za
sve vreme pa`qivo slu{ao iako u wega nijedanput nije
pogledao. Kad bi svi govorili kao ti, {ta bi bilo?
Sre}om ne misle svi tako. Treba se, brajko, o~ajno napregnuti, treba razmisliti {ta da se radi. Neka nas je
u po~etku {aka qudi. Dosta. Boqe i{ta nego ni{ta.
Jer danas i nema prave opozicije. A za{to nema opozicije? Zato, {to qudi misle pogre{no kao ti i nemaju
ideala. Mi treba da stvorimo istinsku opoziciju. Jer
{ta je narod bez opozicije? Opozicija, rekao je Renan,
~ini ~ast jedne zemqe. [to se mene ti~e, ja imam ideala: Pravda. I ja, niti mogu, niti ho}u da skrstim ruke.
Ja sam polomio zube {kripe}i, sad ho}u drugom da polomim rebra. Eto takav sam, besan, sagorevam, ne mogu
daqe da gledam {ta se radi na na{e o~i. @ivi{ li ti
u Beogradu, prikane? Ima{ li o~i? Ruku nema{, znam.
I ne kaje{ se {to si je dao. A ja bih se kajao, vidi{.
Eto, sam si mi kazao: stegne li malo reakcija, afere se
zata{kaju, a ratni bogata{i izmile. Svuda: na ulici, u
pozori{tu, na trkama; svuda oni i wihovi fijakeri,
automobili, toalete, bes, rasipane, nemoral, kockawe
u ogromne sume; sve preko na{ih le|a. Pogledaj ovog
ovde prijateqa.
Pa pokazuju}i prstom ~oveka preko puta:
– [ta ga ceni{? Milion kao gro{. Pogledaj u kofere pa u wega. Pas nema za {ta da ga ujede. Tip ratnog bogata{a.
Studentkiwa potvrdi glavom i skoro glasno re~e:
– Zaista, tip nouveau richea.
Za to vreme ja sam kradomice pogledao da se uverim:
spava li ~ovek naslowen na `enino rame ili se pretvara. @ena je; to sam primetio, nekoliko puta otvorila
usta kao da je htela ne{to da ka`e. Ali ja nisam siguran: da li je odista imala nameru da ne{to progovori
ili joj se zevalo. [to se ti~e ~oveka, po kratkim i is76

kidanim pokretima u~iwenim u toku posledwih re~i
koje [su] se na wega odnosile, za mene nije bilo nikakve
sumwe da se on samo pretvarao da spava, jer sam i ranije bio opazio kako je, s vremena na vreme, kraji~kom jednoga oka, kontrolisao stoje li wegove torbe od fine
`ute ko`e gde ih je ostavio. O~evidno, dakle, on je pa`qivo prislu{kivao zadwi deo rezgovora jer posle
onih jasnih i izaziva~kih re~i {to su pale na wegov
ra~un, uspravi se pa planu:
– Komunista, to je boq{evik, to je neradnik, to je
buntovnik. Svaki danas mo`e da zaradi, ako ho}e i koliko ho}e. A vi ste vrlo neu~tivi i drski.
– Mogu}e – odgovori mirno student kao da je o~ekivao ba{ ove iste re~i. – Ja sam vrlo neu~tiv ~ovek. Ali
vi ste vrlo ratni bogata{, a ja. vrlo predratni student.
Ja i ovi ovde. Vrlo!
^ovek u~ini pokret kao da se sprema za fizi~ki napad i mi se uzvrpoqismo.
– Aksentije – uhvati ga za rukav prepla{ena `ena –
budi priseban. A vi nemojte vre|ati.
Pa, ne znam za{to, gleda{e samo u studentkiwu.
Ova je prese~e:
– Silence! [ta se vi me{ate u diskusiju?
– Da, u diskusiju! – primeti ironi~no krezubi student, pa ubode ka`iprstom u vazduh.
– Gle – re~e `ena koja ne skida{e o~i sa o{i{ane
studentkiwe i dobi jo{ upropa{}eniji izgled kao da
}e smesta pasti u ambis. – [ta ho}e ova napast od `ene? Ja woj ni{ta nisam kazala, ona neka }uti.
– Jest – doda wen mu`. – Gde putuje `ensko samo? Da
si moja ja bih te ubio, r|o kusa...
I danas, kad sam prinu|en da se, na ovom mestu pri~e, dotaknem toga neprijatnog momenta, jane mogu da
znam, upravo, kakvim tajanstvenim na~inom stvar uze
taj obrt ili, da se poslu`im vojni~kim izrazom na koji sam navikao, situacija ispade tako nesretno: da studentkiwa, a ne krezubi student koji je stvarno sukob
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izazvao, da o{i{ana studentkiwa, rekoh, primi na sebe svu te`inu besomu~nog udara, da ona postade meta,
objekat ili centar ogor~enog i obesnog protivnapada
neprijateqa, koga je u ovom, posve `alosnom i ne`eqenom slu~aju, predstavqao ~ovek sa torbama od potpuno
nove i fine `ute ko`e i supruga mu uprepa{}enog izgleda. Se}am se jasno samo detaqa: da je studentkiwa,
posle onih re~i {to joj je uputio ~ovek, smrtno ciknula, tako smrtno da je moj drug poslanik, iako apsolutno
neume{an u aferu s novim torbama, instinktivno pru`io ruku za fla{u s kowakom, da joj je ovu fla{u muwevitom brzinom dodao tako re}i poturiv{i je pod
nos, da je ona smesta progutala nekoliko dobrih, vrlo
sna`nih gutqaja, kojima, po mom mi{qewu, jedino ima
i da zahvali {to jo{ odmah, posle onih u`asnih re~i,
nije pala u nesvest, kao {to smo svi s pravom i s neopisanim u`asom o~ekivali.
U trenutku, me|utim, kad su zategnutost nerava i na{a uznemirenost bili na vrhuncu, drski student obrati se razjarenom ~oveku jednim vrlo pomirqivim tonom:
– Nemojte se qutiti – re~e on sav za`aren ironijom
– ja sam svemu kriv. Ja vidim torbe sasvim nove, a vi kao
da ste iz apsa ili ropstva.
– Kumrija – dreknu trgovac – ja moram prestupiti.
Ali, sre}om i na na{e iznena|ewe, savlada se, pa
mere}i studenta od glave do pete re~e:
– Sumwivi se obla~e tako fino.
– Torbe su na{e – ciktala je `ena – a moj mu` je stare{ina esnafa.
– ^estitam, o ~estitam! – uzviknu student kao da je
jako tronut.
– @eno! – progovori trgovac, sav crven i posle podu`eg i mu~nog uzdr`avawa kao strahuju}i da uvreda
koja }e pasti ne bude i suvi{e te{ka. – Ovo su glumci,
mora biti.
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A kad, kao grom iz vedra neba, pade ova re~, `ena se
prepade od izve{ta~ene uzbu|enosti studenta koji se
spremao da protestuje:
– Aksentije – primeti ona prekorno – kumim te Bogom, vrati tu re~ natrag.
Studentkiwa {krgutala je zubima i krvo`edno gledala u `enu, koja se posle ovih re~i popu{tawa bila
povukla iza {irokih le|a svoga mu`a, pa joj je dobacivala razne uvrede na francuskom jeziku (kao „rita“,
„kamila“, i dr.) dok se krezubi student cini~ki smejao,
a onaj drugi sedeo mirno kao {to bi trebalo da se sedi
na predavawu.
Ali na energi~nu i iskrenu intervenciju poslanikovu i moju protivnici popusti{e, napregnuti nervi
postepeno olabavi{e i sve do Lapova provedosmo, posle toga, }ute}i. Samo kad voz stade u Lapovu krezubi
student sna`no prodrmusa trgovca koji je hrkao kao u
rovu:
– Gospodine ratni bogata{u, – viknu on – prostrugaste {ine {irokog koloseka!
– [ta, – prestravi se on bude}i se – {ta se desilo?
– Svirali ste na uzbunu i voz je stao.
– Bez uvrede, gospodo, – zavr{i trgov~eva `ena „diskusiju“, jetko i `urno prikupqaju}i stvari, dok je
mu` otvorenih, vla`nih usta jo{ nesvesno gledao u nas.
Pa se posle svi digo{e da pre|u u kragujeva~ki voz
kojim su imali da nastave put, sem krezubog studenta.
– Moja karta tre}e klase do Vujanovca – re~e on
opra{taju}i se sa drugovima – dovde me je po{teno vozila drugom. Pravo je sad da je odvedem na weno mesto.
Pa uze stvari i pre|e u tre}u klasu. Sa ostalima za
kragujeva~ki voz ode i narodni poslanik, a ja ostah sam
u onoj istoj vreloj atmosferi u kojoj je, posle wihovog
odlaska, jo{ zadugo brujalo od burnog sukoba dva sveta,
ni kriva ni du`na, uostalom, {to se nisu mogla, niti
}e se ikad mo}i sporazumeti.
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Upravo, sukob ovaj koji se desio izme|u studenata,
predratnih po wihovom sopstvenom priznawu, s jedne
strane, i bogata{a, ratnog po tome {to to nije porekao, s druge strane, a koji kao da niko nije `eleo sem
krezubog studenta drskog pona{awa, nema nekakve naro~ite veze sa ovo m pri~om; ali on ipak ima neke veze
jer se desio u mome kupeu na putu za Vujanovac, gde sam
po{ao u goste kod svoga pobratima, i gde }u ponova sresti krezubog studenta. Zato sam ga izneo. [to se mene
ti~e i ~im sam ostao sam posle doga|aja, odlu~ih da
spavam. Po{to nisam aktivno u~estvovao u sukobu, {ta
mi smeta, mislio sam, da preko wega pre|em kao da se
ni{ta nije ni dogodilo. Ali, na `alost, To je zadugo
bilo neostvarqivo. Jer sukob koji se, razvijao na moje
o~i i umalo {to nije bio krvav, jeste doga|aj takve prirode da se lako nije mogao ni zaboraviti. I tako sam
dugo ostao sede}i da razmi{qam o qudskoj osetqivosti i drugim zanimqivim posleratnim ~iwenicama. Da
bih ipak sve to zaboravio ustao sam i gledao kroz prozor. Ki{a vi{e nije padala, ali mrak be{e potpun. Tada se setih da sad nailazi mesta{ce gde se moj pobratim
ven~ao i bi mi `ao {to bar nije dan da ponova vidim
selo i jasno o`ivim stare, tako prijatne uspomene. Me|utim malo docnije voz stade i ja si|oh pred stanicu da
bacim pogled unaokolo, bar koliko dopu{ta slaba svetlost pred wom i oko we. Ali mi se sad sve u~ini druk~e nego nekad. Onog dana kad smo stigli ovde, pobratim
i ja, se}am se, imali smo malo jedno razo~arewe. Jedan
od kumova pobojao se bio da se ne zameri roditeqima
wenim i odustao; ali drugog kuma, profesora, koji je
po{teno odr`ao re~ zatekosmo {}u}urenog ba{ u
onom uglu stani~ne ~ekaonice gde sad gledam kako dremaju, klimaju}i ubra|enim glavama, dve seqanke sa korpama u krilu, iz kojih vire sme{no ispru`ene gu{~ije
glave i repovi. Sa gomilom kwi`urina pod pazuhom i
jednom otvorenom u rukama, koju je ispustio kad nas je
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spazio, on je revnosno o~ekivao dolazak na{eg voza, pa
ga ipak nije osetio. U sve~anom odelu i velikom crnom
{e{iru, sa primetno kra}om desnom rukom koju je redovno podizao u visinu o~iju kad se zdravio, kratkovid
i vrlo zbuwen, kum je iskreno zagrlio Nikolu i ne{to
nerazumqivo mucao kad mu je ovaj, srda~no mu ste`u}i
ruku, zahvaqivao na odr`anoj re~i.
Dok sam bio u nizu ovih se}awa voz pisnu i ja utr~ah
unutra trude}i se da sliku, koju sam o onoj ve~eri stao
obnavqati, ne pobrkam... Gotovo u isto doba no}i kad
prolazim ovuda, prili~no nervozni, {etali smo ono
ve~e du` pruge koja je bqe{tala na svetlosti mese~ine,
o~ekuju}i da ona stigne. Nemogu}e je, uostalom, zaboraviti tu no} uo~i ovog neobi~nog ven~awa. ^inilo nam
se, pored svega, neverovatno da }e se ona pojaviti i hiqade smetwi izlazile su nam pred o~i. A da nas je neko
tada pa`qivije zagledao morao bi s ~u|ewem zastati da
posmatra: kako zami{qeno i brzo kora~amo, odavaju}i
brigu qudi koji o~ekuju nekakav vrlo va`an doga|aj.
Imalo je ne~eg zavereni~kog u na{em pona{awu.
I tako {etasmo, ~ekasmo, udisasmo divan miris trave,
slu{asmo zrikavce, lave` pasa, otkucavawa telegrafskog aparata ili poglédasmo na taman zvonik usred uspavanog sela i beli~aste, razbacane ku}ice {to snevahu na
mese~ini, kad najzad, ~usmo u daqini pisak. Zadrhtasmo i
zagledasmo se tamo odakle treba da se pojave dva crvena
oka voza koji i ne zna da nosi jednu qubav tako odlu~nu,
neobi~nu i vernu. Pa se crvene ta~ke pojavi{e, srca nam
zalupa{e, a malo posle ala {to je brektala stade. Mi pojurismo kolima, zveraju}i na sve strane, kad se jedna vrata naglo otvori{e i na stepenicama ukaza, sa puno ru`a
na levoj strani grudi, ona, u putni~kom {e{iri}u od slame, duga~kom mekinto{u, lica ozarena sre}om i u onoj
miloj uzbu|enosti koja ~ini da ~oveku i pritiv voqe o~i
zavodne. – Kad lako sko~i na sna`na prsa Nikolina, on je
ponese izlazu, ka kolima koja su ~ekala. Ali se ona izmigoqi, odsko~i elasti~no, pa nam pritr~a, kumu i meni,
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srda~no zahvaquju}i i ste`u}i nam ruke. Vitka, elegantna, neizve{ta~ena, svesna da je lepa, uverena da nas je
o~arala, kao najlep{a tica, skakutala je od jednog do drugog. Ja sam bio odu{evqen do manitosti. Jurio sam ~as
tamo ~as ovamo, ni sam ne znaju}i {ta ~inim, pa sam svojeru~no dohvatio wene stvari te{ke kao olovo, natovario na le|a i nosio od kola do kola. Kum bukvalno nije
znao gde mu je glava. Cviker mu be{e spao, ali on ga nije
tra`io, ve} je pitao mene da li je poneo jo{ jedan, rezervni i da li znam gde mu je, peo se na kola i skidao dok su
mu kupusare ispadale iz xepova. A ona se smejala, rekla
nam da smo divni, da }e nas voleti kao {to nas voli Nikola, pa nam je, posle, kad se kola krenu{e putem u selo,
pri~ala o tome kako je sino} ve{to i lako umakla iz ku}e. Otac ni{ta nije primetio, rano je legao, majka i
ostali ispratili su je na stanicu, stigla je u posledwem
momentu, putovala bez neprijatnosti. I gledaju}i milo u
Nikolu pitala ga svaki ~as: – A {ta bi radio da ti nisam
do{la, je li {ta bi radio?
Do jutrewa proveli smo u popovoj u qupkim i veselim {alama i razgovoru kojim je ona znala da rukovodi
sa neiscrpnom srda~no{}u i sa puno gracije, obra}aju}i se uvek onome ~ije raspolo`ewe popu{ta, cvrku}u}i neprestano, o~aravaju}i nas svojom umiqato{}u, i
zanose}i nas do najsla|eg zaborava. Pop, mlad, veseo
~ovek i popadija, puna, sa velikim crvenim pe~atima,
`ena „u srpski“, nisu krili koliko im ~ini ~ast {to
smo wihovu ku}u izabrali za ovu sre}nu priliku. A kad
je bilo vreme jutrewa odosmo u crkvu. Se}aju}i se i sad
onih sve~anih trenutaka ceremonije, jedne od najve}ih
i najsve~anijih obaveza koju ~ovek mo`e primiti, znam
kako sam onda verovao: da se ona nikad ne mo`e pogaziti, bar radi lepote one uspomene, najmilije u `ivotu,
najsve~anije od svih, naj~istije i najdra`e. Izgledala
je lep{a od svake kraqice, pod krunom nasred crkve, i
nasme{ila se tako zanosno na Nikolu onda kad je sve{tenik upitao je li wena draga voqa da za wega po|e,
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da sam se ja toga trenutka, i samo radi toga da ga i ja do`ivim, odlu~io da o`enim. A posle ven~awa oti{li
smo na zakusku pod veliko gumasto drvo, u blizini crkvene porte. Posedali smo na {arene prostirke i ona
nas je slu`ila. Usred one vedre i `ive sve`ine prekrasnog letweg jutra, na velikoj travi i me|u cve}em, pored {ume pune tica, ono qupko stvorewe vi{e nije
imalo ni~eg zemaqskog. Oh, kakvo bla`enstvo! Topili
smo se od wenog osmeha, drhtali smo pod pogledom wenih `arkih o~iju. Kucali smo se ~a{ama, ispijali, klicali, pevali. Pijanstvo mladosti dostizalo je svoj vrhunac kad nam je ona pevala. Pa su nastale zdravice.
Pop je dr`ao ~itave propovedi i govorio glasno kao da
ga slu{a cela parohija. A ja sam rekao: „Snajka, pobratime, da Bog da celoga veka bili sre}ni kao danas. Eto
to je sve {to znam i mogu da vam ka`em“, pa sam bacio
praznu ~a{u u travu. Kum, bez cvikera, gledao je razroko i sa ~a{om u onoj kra}oj ruci, kazao: „Nikola, spremio sam bio divnu zdravicu na latinskom, sad ni na srpskom ne umem da govorim. Ali {to je ovde, ovde je“, pa
se lupi po srcu. Sa burnim „`ivio“ propratismo ovaj
kraj wegove zdravice, pa Nikola zasvira kolo. Pop, popadija, kum i ja skakali smo bez takta do krajweg zamora. Posle je pop ga|ao iz revolvera moj {e{ir od paname oka~en o drvo, a kum, pobedonosno, na svom {tapu doneo veliku zmiju koju je ubio i stao da opisuje. Nikola
nas je grlio i ponovio da nema boqih prijateqa od nas,
a mi smo qubili snajku u ruku, uveravali je da nam je
ona od danas ro|ena sestra, da je Nikola najpametniji,
najhrabriji i najsre}niji ~ovek na svetu i da }e ga ona
voleti tek kad ga boqe bude upoznala.
I, najzad, kad bi vreme za polazak odosmo na stanicu.
Na rastanku, najsrda~nijem koji sam upamtio, obe}asmo
skoro, ponovno vi|ewe i kad voz po|e dugo mahasmo {e{irima posmatrani sa na~i~kanih prozora od radoznalih putnika. A posle, svaki ode na svoju stranu, sem kuma kome voz be{e umakao Dok se negde bavio.
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Oh, a nekoliko trenutaka zatim, kad sam se na{ao
sam u kupeu voza koji me je nosio za Beograd, se}am se
kako sam bio utu~en. Kao da mi je srce bilo i{~upano...
3
Kad sam se probudio, protegao i pogledao kroz prozor voz je najve}om brzinom jurio moravskom dolinom.
Ja spustih rasklimatano okno i oslonih se. Pa umiven
sve`inom mirisnog jutra zagledah se u blistavi, zmijasti vodotok reke. Ona se, vijugaju}i, gubila izme|u uzvi{enih, zelenih strana po kojima su, usred povrstanih
vo}waka, provirivali crveni krovovi skromnih ku}ica. A daqe na horizontu, nad velikom plavom planinom, jedan usamqeni beo oblak, kao ogromna ovca od
snega, raspadao se postepeno i{~ezavaju}i. @ute wive
i beskrajna zelena poqa, pokisla, bujna, puna sve`ih
boja, i posuta pravilnim redovima kosa~a u ko{uqama,
bqe{tali su u svoj rasko{i veli~anstvenog sunca {to
se rodilo iza ki{e. Rekao bi ~ovek da leti kroz bo`ije rajske ba{te, da ose}a dah Boga i u ose}anu kako taj
dah bo`anske ~istote pro`ima ceo svemir ~ini mu se:
da }e svakog trenutka ugledati an|ele kako izle}u iz
gustih, visokih {uma i sle}u na zelene, cvetne obale
voda. Zanesen neiskazanom lepotom ovoga jutra ja sam
satima gledao kroz prozor, zaboravqaju}i i na kwige
koje sam poneo i na ciq moga puta i na sve drugo. Tek
kad sam se umorio, zadugo stoje}i kraj prozora, ja se ponova ispru`ih preko celog sedi{ta i poku{ah da ~itam. Ali sam brzo odbacio dosadnu kwigu i stao, bez reda, da mislim o sva~emu. I tako se opet setih pobratima na kome se zaustavih, pa jednog trenutka osetih ~ak
du`nost da o wemu mislim kad ve} idem da ga vidim. I
celoga toga dana na putu ni{ta drugo i ni o kom drugom
nisam ni mislio.
Od ven~awa wegovog mi smo se retko dopisivali. Javqao mi je da su sre}ni, a pred prvi rat izvestio me da
su dobili }erku. Posle smo u ratu, kao rezervni ofici84

ri, ba~eni u dve razne divizije. Videli smo se samo jedanput pred veliko odstupawe. Te{ko rawen u grudi on
je le`ao u kru{eva~koj rezervnoj bolnici, gde sam oti{ao da ga posetim. Tom prilikom `ena se nalazila uz
wega i negovala ga sa puno najlep{e ne`nosti. Bila je
bri`na, oslabila, dra`esno smerna, i retka, dirqiva
mirno}a i dobrota ozaravala je weno blago lice. A susret na{ bio je ozbiqan i vrlo tu`an. Stradawa behu
ostavila traga na svima nama. Tada mi je Nikola izjavio da je neiskazano razo~aran svim {to se radi u zemqi ali da nipo{to ne}e ostati da ~eka neprijateqa,
ve} da }e odstupiti s vojskom i potra`iti me. I tako
smo se rastali da se ponovo vidimo tek posle nekoliko
godina na solunskom frontu.
Dakle dve i po godine docnije, jednoga dana, dobijem od
wega pismo kojim me poziva da neizostavno odem k wemu,
ako sam onaj stari; da mu je moja pomo} neophodno potrebna i da }u, mo`da, `aliti ako se ovom pozivu ne odazovem.
Mislio sam posigurno da mu je novac potreban, jer je takva oskudica onda predstavqala op{tu nevoqu, bar onih
na frontu, nabavim ga i krenem se tamo ~im dobih objavu
o odobrenom trodnevnom odsustvu. Posle dva dana klackawa na kowu po kamenitim i vratolomnim stazama stigoh uve~e do rezerve wegovog puka, gde mi reko{e da je on
za tu no} dobio nekakav specijalan zadatak na izvr{ewe
i da }u morati, zbog toga, sem ako nisam qubiteq juri{a,
tu ostati da no}im. Kako ja to nikad nisam bio, rado sa~ekah kraj ovog koncerta u Dobrim zaklonima rezerve, a
sutra rano, pre svanu}a, po{to teren be{e otkriven i
neprijateq blizu, uputih se Nikoli. Tek je svitalo kad
sam stigao pred wegovu zemunicu. I vojnik mi saop{ti
da je sino} bio mali napad juri{nog odeqewa, da je komandir skoro i legao i naredio da ga ne bude bez naro~ite potrebe. Trebalo je, prema tome, da ostanem pored zemunice i da ~ekam. Jutro je bilo vedro, sve`e i mirno. U
nestrpqivom o~ekivawu i sede}i na maloj trono|noj stolici koju mi vojnik iznese, okru`en plitkim, u raznim
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pravcima izukr{tanim saobra}ajnicama, ja sam posmatrao krivudavu, u kamenu use~enu, liniju rova sa wegovim
traverzama i nadstre{nicama od. zemqe i malih, cementom ispuwenih xakova, preko kojih je, da maskira liniju,
nabacano ve} osu{eno po`utelo grawe. Iz tih rovova,
kao iz raspuknutih grobova, izvla~ili su se, pogureno i
jedan po jedan, vojnici mra~na, pa}eni~ka izgleda, u spremi, pod strogom pripravno{}u, i sa ~uturicama u ruci
mrzovoqno odlazili da se umivaju. Vladao je onaj naro~iti, privremeni mir fronta kad vazduh jo{ podrhtava od
eksplozije, kada se `uri da se odahne, pro`ivi nekoliko
sigurnih trenutaka, kad se crne slutwe umire i kad se
pretwa smrti odmara da se, malo posle, opet ustremi. De`urvi su oprezno ali strogim glasom budili smenu, koja
je neispavana, bunovna i natmurena izlazila lewo iz pasivnog zaklona, narednik je psovao i pretio, jedan poranio avion zujao je iz daqine; a tamo preko prepre~nih
`ica, krstina, neprijateqskih rovova, ukopanih me|u
{iqaste i o{tre karpe, usred kr{eva, tamo u daqini i u
zorinoj svetlosti preko beskrajnih talasastih masiva,
ocrtavali su se ogranci Babune, plavila se Otaxbina. Ja
se potom digoh da pro{etam tankom, zmijastom „stazom
uzdaha“, kako se tamo nazivahu one uske putawice {to su
slu`ile za {etwu u slobodnim ~asovima i koje su oficiri, u beskrajnim trenucima o~ajawa, sa mutnim pogledom
u plave daqine i snovima o sloboli. vremenom ugazili
{etaju}i se gore-dole. Zatim, kad mi se i to dosadi, pri|oh oprezno prozor~etu Nikoline zemunice i ugledah ga
opru`enog na poqskom krevetu, pokrivenog {iwelom, sa
kapom na o~ima. Najednom on se gr~evito pru}i, kriknu,
probudi i zvera{e, ali me ne spazi. i kao zbuwen i mu~en
snom koji nije upamtio on se izbuqeno zagleda u zid pa
ponova spusti glavu. Jo{ je bilo vrlo rano i svetlost je
kroz sasvim mali i ~etvrtast prozor, koji je li~io na apsanski, ulazila boja`qivo u zemunicu, kao da po{tuje
umor oficira kome je posle tako te{ke i rizi~ne no}a{we slu`be jo{ trebalo mraka i sna.
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Po~ekah jo{ malo, pa, neizdr`qivo nestrpqiv, gurnuh, najzad, vrata koja za{kripa{e. On se tr`e qutito,
zagleda se, poznade me, sko~i (spavao je obu~en) pa se zagrlismo. Po{to me pusti n izma~e se on ponova prisko~i pa me priti{te na svoje grudi.
– O blagi Bo`e, nisam se nadao, hvala ti.
Plakali smo obojica.
– Za{to se nisi nadao?
– Pa, zna{ kakvi smo danas.
U onom uzbu|ewu ja nesmotreno po`urih da ga obradujem:
– Molim te, pre svega, evo novca, doneo sam ti.
On me pogleda blago-prekorno pa mi hitro zadr`a
ruku kojom sam se ma{io da tra`im novac.
– Ba{ si sme{an, pobratime. Ostavi to, ne treba mi.
Ti mi treba{.
– Pa {ta je, brate, govori. Gle kako si potavneo!
– Polako, sedi, pu{i. Pa kad si po{ao, kako si putovao, {ta radi{?
I opet ne ~ekaju}i odgovora na koje od svojih pitawa: – Koliko ima{ odsustva?
– Tri dana bez putovawa.
– O, ba{ ti hvala. Prove{}e{ sve kod mene? Ne}e{
u Solun?
– Ne mislim. [ta je kod ku}e?
On me pogleda }ute}i pa ne skidaju}i ruke s mojih
ramena:
– Sve }e{ redom ~uti.
– A sino} si imao napad?
– Jest, i to je zbog ~ega sam te zvao. Do{ao si ba{ kad
treba.
Pa po{to sedosmo on otpo~e ovako:
– Bolestan sam ti; te{ko spavam, svaki ~as budim se.
Bolovi u nogama... noge su mi propale, a glava... kao da
na woj imam olovnu kapu koja me pritiskuje i ne da mi
da mislim. Dok sam bio u rezervi, imao sam jedan razgovor s komandantom puka i o~ekujem velike neprijatno87

sti. Ja sam, da ka`em, protiv ovih izli{nih, delimi~nih napada... trpimo gubitke, a rezultati nikakvi, pa
povodom toga. Ali, veruj mi, ne mu~i me ono {to sam tada kazao, ve} {to nisam govorio sasvim onako kao {to
mislim da treba da govori po{ten ~ovek.
On je sedeo prema meni, preplanula lica, ogrnut
bluzom, sa prostom vojni~kom {ajka~om na glavi i Kara|or|evom zvezdom na grudima, bez paletu{ka i ostalih oficirskih znakova. A ja sam s divqewem gledao u
wegovo izmu~eno lice i puno bora ~elo po kome su, ispod {ajka~e, neure|eno padali pramenovi wegove crne
kose, pa sam mislio: koliko ovaj stare{ina, pun snage i
prostote, mora ulivati poverewa qudima koje vodi.
– Ti zna{ – nastavqao je on – svi smo danas nervozni.
Ne mo`e{ mirno da govori{, ne mo`e{ da vlada{ sobom, ne mo`e{ da ~ita{, ne mo`e{ uop{te da se skrasi{; tra`i{ samo s kim }e{ da se posva|a{, koga }e{
da izazove{. Takvi smo svi, pa takav sam i ja. I nije ni
~udo. Godinama nerazdvojan `ivot pa smo se, tako da ka`em, poznali pod svima prilikama. I kad se poznajemo
onda ne vredi da se la`emo, je li? Kad znam {ta u du{i
misli{ za{to govori{ druk~ije? I ja sam jedno ve~e
rekao pred svima ono {to nosim u du{i, ne ba{ sve i to
je ono {to me mu~i. „Vi se sve ne{to bunite, sve vama
ne{to nije pravo, vi...“ tako mi je rekao komandant.
Trebao sam odgovoriti: „Gospodine pukovni~e, Vi
ste... svi smo mi najve}i nitkovi.“ A on bi kazao: „Vi
ste poludeli, vi }ete biti optu`eni i degradirani.“ Ja
sam ve} degradiran, ja sam poni`en do `ivotiwe, ja sam
osu|en, ne mogu me daqe od `ica, zar ne? A ja sam rekao... ali evo ~itaj optu`ni raport i ka`i sam.
Pa uze sa stola jednu malu grupu ak[a]ta, potra`i ne{to i kad prona|e:
– Evo, molim te, ~uj {ta sam rekao: „Mi se danas bijemo i ginemo da bi sre}nije `iveli budu}i nara{taji;
na{i su o~evi ~inili to isto da bi stvorili {to boqe
uslove za `ivot nama; wihovi su se o~evi borili i
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stradali da bi wihova deca bila sre}nija, na{a deca
~ini}e to isto da bi obezbedila lep{u budu}nost nara{tajima koji dolaze.“ I ja sam ga upitao: „Razumete li
se vi {togod u tome, zbiqa, pospodine pukovni~e?“
[to se mene ti~e ja ni{ta ne razumem. Ja ovo ka`em –
a to je bio intiman, drugarski razgovor i ja sam mislio
da to mogu re}i – ja ovo ka`em: pre ratova imao sam veliki broj prijateqa, drugo va, srodnika i se}am ih se.
Najve}i broj izginuo je ili pomro. Pred mojim o~ima
prolaze jedan po jedan... Zaglédam svakoga. Svaki posebice imao je pre rata svoj ciq. Svaki od wih zagrevao
se svojim li~nim planom. Jedan se strasno odao slikarstvu, drugi poqoprivredi, tre}i matematici, ~etvrti
kwi`evnosti, peti trgovini itd. Ne se}am se nijednog,
ali nijednog se ne se}am me|u wima, u ~ijem je planu bilo da pogine. U toku ratova sretali smo se, to sam zna{.
[ta su nam oni govorili? „Samo da se ovo svr{i.“ Oni,
dakle, nisu hteli dati ratu svoje `ivote. A {ta se o
wima govori? [ta svaki dan ~itamo? [ta pi{u patriotski pesnici {to iz daleka druge tutkaju u smrt? Pi{u: da su oni hteli umreti, da onima ni{ta sla|e nije
bilo nego umreti. Je li da je to la`? Je l’ da se svakome `ivi? Ja sam sretao qude kojima je u ovom paklu rata i{~ezao i posledwi razlog da `ive: on im je progutao i porodicu i ogwi{te i sve {to su imali, a wih
u~inio nesposobnim za rad i obi~an `ivot. Zna{ li
{ta ka`u ovi jadni qudi? „Mi jo{ jedino `ivimo iz
radoznalosti za sudbinu ovog nesre}nog nara{taja. To
je nova haqina egoizma, istina, ali glavno je oni ho}e
da `ive. Eto onu la` ja sam napao. Jer slatka smrt i nije ni{ta drugo do pesni~ka la` ili la` sa kojom operi{u oni ~iji je ra~un rat. „Samo da se ovo svr{i.“ U
najte`im trenucima opasnosti, ka`i sam, oni su kao i
mi, a mi smo, sutra{wi mrtvi, puni grozni~ave zebwe
uzdisali: „Samo da sve ovo pre`ivi, samo da se ovo prebrodi.“ Ja ne govorim o izvanrednim prirodama... I,
evo, kako je daqe naveo moje re~i, evo {ta sam jo{ ka89

zao: „I da ne smem govoriti kada se bez potrebe nare|uju krvavi juri{i i napadi {to redovno staju `ivota nekolicinu najhrabrijih ali ne i najsvesnijih...“ Ili da
se moram sme{iti dok moj komandant pri~a: kako uvek,
pre nego ode svojoj `eni u Solun, svra}a u trgovinu da
joj kupi duga~ke svilene ~arape, jer je to za wega najve}a dra` kad pomisli da }e ih ona isto ve~e navu}i. Zatim da verujem, kao on, da su savezni~ki politi~ari genijalni. I kad Bonar Lo ka`e: „Mi moramo pokazati da
ovaj rat nije vo|en uzalud, sasvim uzalud, {to bi stvarno bilo kad se mi ne bismo osigurali da nikad. vi{e ne
bude u mo}i jednog ~oveka ili jedne grupe qudi da bace
ceo svet u sve ove bede – onda ja ne smem pitati: „Zar su
trebali milioni nevinih da padnu pa da se tek posle
toga preduzme osigurawe od svemo}i jednog ~oveka ili
jedne grupe qudi? Zar se to osigurawe nije moglo posti}i blagovremeno i sa mnogo mawe `rtava? Zar je moralo da do|e do toga da se ~ove~anstvo unesre}i pa da se
postigne, u`asno, samo taj rezultat: da rat nije vo|en
sasvim uzalud!?“
Istina je, tako sam, uglavnom, rekao. Ali to je politika, veli on, a u vojsci to je ubijawe morala. i zaista,
to }e mi {koditi. Prvo su mi tra`ili odgovore, pa }e
me saslu{avati, ispitivati svedoke, suditi, `igosati.
Zato sam te zvao. Savetuj me, poma`i, nau~i me {ta da
radim Jer, ka`em ti: ja ne mogu da gledam sitna slova
komandantova i pakosno lice islednikovo. Jest, secka}e me, mrcvari}e me, tuca}e me. A ja bih vi{e voleo da
stanem pred preki sud pa da iz sveg glasa ka`em: kriv
sam, gospodo! Sudite me, streqajte me, secite me, ali ne
mrcvarite. Jer ja ne mogu sedeti dok me saslu{avate,
o~ekivati presudu, ja ne mogu... to bi bio crn `ivot
pro}i kroz sva ta mu~ewa. Ja imam i drugih briga, li~nih, familijarnih...
Bio je silno potresen i posledwe re~i izgovorio je
gu{e}i se. Ja sam }utao. A on me, u nadi vaqda da }e ga
sve` vazduh koliko-toliko okrepiti, zamoli da otvo90

rim malo okno prozora koji se sam bio zaklopio. Zatim
se di`e sa stolice, izvini mi se pa se baci svom te`inom na svoj labavo u~vr{}en poqski krevet koji je
{kripao.
Ali toplo julsko jutro, puno zapare, ne unese nimalo sve`ine, niti onog zorinog mirisa stvari koji je po`eleo da udi{e da bi se okrepio i on se kao za~udi kad
ne oseti ba{ nikakve promene u zemunici. Jer ne samo
sve`ina, ve} spoqa ne u|e nikakav zvuk, niti `umor,
niti miris, ni{ta sem ne{to vi{e svetlosti i to
umorne, sumorne i mrtve.
Oh, poznavao sam dobro ovaj mir, mir grobqa, mir
koji gu{i, neizdr`qiv, u`asan. Samo se svetlost polako uvla~ila i, postepeno i oprezno, otkrivala stvari.
On uzdahnu isprekidano.
– I vazduh ovaj nije vi{e vazduh.
I doista, koliko sam puta, bude}i se u svojoj zemunici i pritisnut istim grobnim mrtvilom ma}edonskih
urvina, imao ovaj utisak i se}ao se kako ova svetlost
nekad nije ulazila sama. Kao dete, kad sam se zorom razdragan budio i otvarao prozor male, vrtom opkoqene
roditeqske ku}e, jurnula bi, pamtim, ona okrepquju}a
muzika stvari, puna neke sna`ne `ivotne energije koja
podi`e, prkosi, opija. Pa uveren da se ni{ta sla|e u
`ivotu ne mo`e ni do`iveti od onoga {to ose}a dete
kad ga budi sun~ani zrak i slavuj, koliko sam se puta naprezao da zamislim: kako opet kroz san slu{am onaj
isti `umor svemira i ose}am sav onaj, buran, pun strasti dah zore prole}a, kad je vazduh sav od mirisa i od
cvrkuta, zujawa osa, veselih uzvika, zvona, {kripe kola, odjeka motike {to cepa mirisnu zemqu; svu slast
onog |iv-|iv nesta{nih vrabaca, ~ija neumorna i strasna prepirka, uz prve sun~ane zrake, uzbu|uje i poziva
na igru dete, a ono na o~ima ose}a sunce i uvereno u lepotu dana ipak pita: „Kakvo je vreme, mamo?“
I podse}aju}i se toga utiska, pomilovan ovim dahom
detiwstva, ja se povratih.
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– Pobratime, – rekoh odlu~no – ni pomisliti nisam
mogao da si takva slabotiwa. Molim te: ti, kao pravnik,
kao ~ovek od zakona, zna{ i sam koliko je bezna~ajna, neznatna ova tvoja krivica. A TI SI je toliko naduvao! Ne
preteruj i budi uveren: da bi oficiru kao ti {to, si progledali kroz prste i mnogo ve}u, Mnogo te`u gre{ku.
Gre{ke kao {to je tvoja, uostalom, de{avaju se svuda, svakoga dana, svakoga ~asa, na celom frontu, gde svi protestuju ali svi i daqe, kao i pre toga, sa puno savesti i samopo`rtvovawa vr{e slu`bu, nose svoje krstove.
On odmahnu rukom I duboko uzdahnu.
– Znam, pobratime. Ali da mi ..je samo ta muka!
– Ja vidim, ja ose}am da ima{ krupnijih briga – rekoh. – Za{to mi se ne poveri{?
– Pa, evo – re~e on – prvo: otac mi je obe{en.
– Jadni Nikola – kriknuh iznena|en i zgrabih ga za
ruku. – [ta mi ka`e{?
– Jeste, jo{ u maju pro{le godine. Ima vi{e od godine dana. Potkazan od suseda, on je osu|en zato {to je
pod patosom spava}e sobe prona|en Moj turski karabin... Moj otac bio je veliki junak. Ti si ga vrlo malo
poznavao. Toga majskoga jutra, po{to se pozdravio s
majkom i kad ga povedo{e na ve{ala van varo{i, zastao
je na pijaci i rekao stare{ini stra`ara: „Ovde sam do{ao kao seqa~e u svojoj {estoj godini. OD {egrta postao sam ugledan gra|anin i sve sam tu stekao. Dozvolite mi da jo{ jednom, posledwi put, pogledam ~ar{iju u
kojoj sam po{teno `iveo {ezdeset godina. A kad mu je
dopu{teno on je bacio pogled unaokolo pa ga onda, ka`u, upravio dole, ovamo k nama. Suze nije pustio.
Pa posle kratkog }utawa:
– Ali sve to ja bih mogao da prebolim.
– Nesretni Nikola, zar jo{ ima?
I ja ispru`ih ruke kao da bih poku{ao spre~iti ne{to od ~ega sam strepio.
– Taj grob a naprezao se on da govori mirno – osramotila je moja sestra.
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– Za ime Bo`ije – uzviknuh zaprepa{}en – to ne mo`e biti!
– Na `alost tako je, prevarena od neprijateqskog
oficira, neven~ana, ostavila je majku...
I tek posle ovoga on naglo prinese ruke licu i tada
briznu u takav pla~ od koga ne znam kako mi srce nije
prepuklo.
To prigu{eno jecawe, ne{to kao ropac, kratko, trenutno, ali neobuzdano i jezivo bolno, taj pla~ jednog do
bezumqa hrabrog ~oveka kao {to be{e on, To je ne{to
najdirqivije, {to sam u `ivotu video. Ja ga zagrlih i
plakah zajedno s wim, ali odmah zatim on se pribra i
stade me umirivati:
– Evo – pru`aju}i mi jednu dopisnu kartu koju uze sa
stola. – ^itaj ovo.
Pa se blago i ne`no nasme{i, te ja primetih jasno
koliko mu sad be{e lak{e nego malo~as.
Uzeh kartu i poznadoh rukopis wegove `ene. Ona je
pisala o maloj k}eri wihovoj koja je o sebi govorila:
„Ja nisam vi{e mala Boba. Ja sam velika Slobodanka
Nikole Gli{i}a. Moj tata je u ratu, a ja stanujem u Vatrogaskoj ulici.
– O, – rekoh bri{u}i o~i – Boba je ve} velika!
– Jest, matorka... I radi we, eto samo radi we sve }u
podneti. Jer, veruj, na sva{ta sam pomi{qao u stra{nim trenucima gor~ine.
Pa pale}i cigaretu:
– Da zna{ kako me je obuzelo novo, sna`no i slo`eno ose}awe kad sam saznao da je to malo bi}e, {to sam
tamo ostavio na milost i nemilost, postalo jedno razumno stvorewe. Pre bezmalo tri godine, kad sam je dr`ao na sre}nom srcu i unosio se u wene o~ice da saznam: da li i koliko razume o licima i stvarima oko sebe, ona je znala sasvim malo, poznavala svoju mamu i
tra`ila svoje sledovawe onda kad je ose}ala glad. Tako
sam je ostavio i od tada pred o~ima uvek imao wenu sliku iz toga vremena.
93

Ali danas, kad znam da je onaj crvi} {to je onda umeo
samo da gleda, da se mi~e i da tra`i, postao razborit i
svestan, ose}am: da se u meni ne{to novo ra|a, budi, raste, kao da sti~em novu jednu du{u. I tek sad shvatam
{ta to zna~i produ`iti du{u, nad`iveti se. Ovu su
kartu prebacili Bugari preko `ica. Kad sam je primio
ja sam se obneznanio od sre}e. 3amisli: ona zna moje
ime, ulicu gde stanuje, ona ne}e da je smatraju za malu.
Razdragan, otpo~eo sam da pi{em dnevnik koji sam woj
posvetio. I ve} je zami{qam u dobu bajne devojke kako
udubqena predano razmi{qa o iskustvu svoga napa}enog oca. Oh, koliko `alim {to je nisam mogao pratiti
u wenom razvijawu, u jednom tako slatkom uzrastu kad
se rascvetava, {to je nisam mogao maziti, grliti, dr`ati na srcu. Pa ipak, ova je karta u~inila kraj mojoj agoniji, povratila me. Jer sve do we proveo sam u nekom bunilu i tek sad ose}am da sam do{ao k sebi. Kad sam ih
ostavio, udar je ono tako silan da sam bio onesve{}en
sve do ove prve povoqne vesti. Ostavqaju}i ih, verovao
sam da je sa wima svr{eno, da na{a ogwi{ta vi{e ne
postoje i da su na{i dragi izgoreli u zemaqskom paklu.
Koliko sam puta poku{avao da pi{em, pa u bezumnoj
groznici sumwe bacao pero pitaju}i se: kome da pi{em,
zar su oni `ivi, zar je To mogu}e, zar mi nije bli`e i
samo nebo od wih? I kao {to sam bez svesti odstupao
preko arbanskih gora, rasejano prelazio mora, zbuwen
lutao izme|u maslina, lud kora~ao po usijanom Halkidiku, tako sam se godinama verao po ovim gadnim ~ukama i ~amio u ovoj vla`noj zemunici, kao `iv mrtvac,
sve dok me ova karta nije otreznila. Oni dakle `ive i
pored svih nesre}a i samo nas prostor i vreme dele. A
ona raste, napreduje, rascvetava se, postaje svesna i razumna, ona je na putu da postane ono {to sam danas ja.
Pobratime, razume{ li? Ja sam stekao jo{ jedan svestan `ivot, zadobio sam jo{ jednu qubav, ja imam jo{ jedan svet. Sre}an sam {to sam otac, uvi|am da nikad nisam bio tako ozbiqan kao sad. Pobratime, uzmi ~itaj
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ovu Bobinu kartu. Ja sam uveren da ti bratski deli{
moju radost. A ja ti se zakliwem da }u sve preboleti,
we radi. Jer, evo, moj put be{e trnovit, u`asan. A sad
sam se uspeo na veli~anstveni plato sa koga razdragan,
ponovo o`iveo posmatram ra|awe svoga novog sunca,
ciq `ivota. To novo, to milo sunce, taj ciq, To je Boba. Opija me pomisao da }e me dok sam `iv grejati, zanosi me ve} Miris cveta koji }u negovati, drhti mi du{a od `eqe da je vidim veliku...
Verujem da nikad dotle nisam poznao uzvi{enije
ose}awe qubavi, i slu{aju}i ga kako u jednom neobuzdanom `aru, preobra`en, ushi}en, sre}an govori o svome
detetu ja sam grcao gu{e}i se.
– Nikola – rekoh uklawaju}i maramu s o~iju – ti
zna{ i moje nesre}e. Ali veruj mi kao bratu: do danas
zbog wih moje oko nikad nije zasuzilo. Molim te, ostani hrabar, postojan, ~vrst, izdr`i, podnesi sve i za moju qubav, za qubav brata tvoga koji te obo`ava.
Posle smo se smirili. On je }utao i pu{io duboko
ozbiqan, blag i lep.
A kad ga, potom, upitah o snajki, on brzo odgovori:
– Ona je, ka`e, dobro... neredovno dobija novac, oskudeva, pi{e sa puno prekora. A ja, {ta mogu? [aqem, otkidam od usta...
Pa jo{ br`e i nervozno:
– [ta }e{? To je taj `ivot o kome mi nismo imali
pojma. Nekad je, to dobro zna{, plamen na{e qubavi lizao do neba. Voleli smo se iskreno, toplo, ludo, ali,
naivno. U godinama u kojima smo mi bili, uostalom, nikad i nije druk~ije, nikad se i ne misli na onaj `ivot
{to ~eka. Na{ je ideal bio da se spojimo radi zajedni~kog `ivota. A kad smo govorili o budu}nosti, onda su
raj, sunce, cve}e, zagrqaj i sre}a bile jedine re~i koje
smo poznavali. U tom rajskom vrtu, gde smo se zami{qali neprestano zagrqeni, mi smo gledali na{u sre}u nepomu}enu, neprekidnu, apsolutnu.
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Evo, ~esto uzmem wenu fotografiju, gledam i mislim: koliko sam joj puta, dr`e}i je na grudima, obe}avao raj u koji }u je uvesti, i koliko su stotina mojih
vrelih pisama pod zakletvom potvr|ivala ovo moje
obe}awe u koje sam sâm najiskrenije verovao. A zatim,
se}am se kako nije bilo pitawa u kome se mi, u to vreme, ne bi slo`ili. Jednom re~i, mi smo bili jedno ose}awe, jedna du{a, jedna misao. @ivot na{ imao je da bude ve~ita pesma i mi neprekidno pijani od sre}e. A posle, umesto raja i cve}a stizala je naizmeni~no bolest
wena, Bobina, moja. Zatim nesporazumi, qubomora, razo~arewa. Pau~inasti, idealni snovi na{eg `ivota i{~ezavali su, magla na{eg qubavnog pijanstva nestajala
je postepeno i mi smo se s bolom povla~ili u sebe da
pretresamo svoje iluzije. Hiqade sitnih i krupnih
stvari, neprijatnih i mu~nih, koje su nas neminovno
o~ekivale, mi nismo bili predvideli. Kao i ve}ina verenika mi nismo hteli predvi|ati taj stvarni `ivot
kome smo i{li u susret, koji se ne mo`e obi}i, niti
nas se ticao `ivot drugih kojim smo se mogli koristiti.
A sad, kao {to ti rekoh, nov~ana oskudica, o{tro
okrivqavawe i drugo. Ali ja ho}u da me dobro razume{,
pobratime.
I s plemenitim se}awem na svoju qubav:
– Ja volim svoju `enu i s mojim detetom ona je razlog
moga `ivota. Hteo sam jedino da ti uka`em na `ivot.
Eto, ho}u da ka`em da `ivot nije ono {to smo mi mislili.
I na wegovom licu ponova se jako ocrta{e duboki
tragovi patwe.
U tom trenutku, na malom stolu do posteqe, zazvoni,
pa krkqa{e poqski telefon u svojoj ko`noj torbi.
Nikola pru`i ruku i uze slu{alicu:
– Alo, jest ja sam.
–––––––––––––
– Raz... razumem.
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......
– Da ponovim zapovest? Pa ja sam je razumeo i izvr{i}u je!
–––––––––––––
– Vi govorite s komandirom, molim vas!
–––––––––––––
– Razumem. Da odmah vratim sav nepotreban materijal za utvr|ivawe u {tab puka i da... razumem, gos’ pukovni~e!
Pa, ostavqaju}i slu{alicu:
– Da pro|e jedan dan a da te ne ponize, to je nemogu}e.
– ^ujem – rekoh – tra`i ti da ponovi{ zapovest.
– Kao da sam kaplar!
Ja sam, posle toga, ustao i predlo`io mu da pro{etamo do wegove osmatra~nice...
I toga dana, i druga dva {to sam tamo proveo, nisam
se mogao dovoqno nadiviti du{evnoj snazi i herojskoj
voqi ovoga uzora od ~oveka, obhrvana svima nesre}ama,
izlo`ena tolikim opasnostima, zauzeta naj te`im du`nostima {to ih `ivot mo`e naturiti, du`nostima
punim odgovornosti. Nikad kukavi~luk, u mojim o~ima,
nije bio poni`eniji i meku{tvo odvratnije, nikad dotle moje prezirawe za svaki mlitav `ivot, koji ne poznaje borbe i isku{ewe, nije bilo potpunije. Usred
onog surovog stewa kojim je opkoqen, on mi se ~inio
jak, postojan, istrajan kao i to stewe, ~ovek u kome kao
da su zbijene sve neiskazane patwe i bolovi rase i sve
neverovatne snage wene izdr`qivosti i veli~ine.
Ose}ao sam da mu je jedino potrebno bilo da ga ne~ija
ruka, ma i najmawe, podr`i u povremenoj du{evnoj klonulosti.
I kad sam mu tre}ega dana, na rastanku, rekao: – Pobratime, ti si uvek bio ~ovek, ostani to do kraja, molim te – on se blago i posti|eno nasme{io:
– @ao mi je {to ide{. Tako mi je dobro bilo uz tebe. A sad, kao dete koje gleda kako se razilaze svi {to
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su oko wega bili da ga te{e dok mu majku ne sahrane,
kao i ono, i ja sam se nadao da me nikad ne}e{ ostaviti.
Ali obe}avam ti: vr{i}u slu`bu kao i dosad i sve }e
dobro biti, nadam se.
Pa se jedva rastavismo iz zagrqaja i ja po|oh uskom
stazom koja vodi ka rezervi. A kad sam se stao puzati uz
jarugu ka kosi, pozadi koje se nalazio bataqon i {tab i
previjali{te, najpre ~uh opaqewe, pa hujawa, a zatim
fijuk i stra{an tresak granate koja eksplodira u mojoj
neposrednoj blizini.
Ja utrnuh pa se okretoh wemu sa pogledom koji je pitao.
A on vide}i me zabrinutog pokaza rukom:
– Samo dr`i levu stazu i ne brini, ga|aju put.
Ja se uputih levom putawom i zaduvano po`urih.
Ali fijukawe se nastavi, i zrna ~ija su par~ad zvi`dala, rasprskavahu se na sve strane.
Kad sam se malo vi{e uspeo, ugledah nekoliko komorxija kako dah}u}i vuku zbuwene mazge uz ono brdo
koje sam ostavio.
^etni narednik, koji be{e iza{ao u susret transportu, vikao je:
– Magarci, tako vam treba kad ste zadocnili!
– Komesar je kriv, mi nismo – odgovarao mu je jedan
od vojnika, vuku}i sa o~ajnim naprezawem mazgu koja je
visoko uzdignute glave trzala nazad.
– A jeste li svi ~itavi? – razlegao se Nikolin glas.
– Mi jesmo, ali kobilu {to nema kowovoca svu raznese.
U tom sam ja zalazio... Na samom zavijutku gde nastaje mala zaravan okretoh se i ugledah Nikolu na istom
onom mestu gde smo se rastavili. Mahao je kapom i pozdravqao me. A meni je du{a bila nasmrt `alosna, i silaze}i zavojitom stazom nizbrdo, ja se zaplakah, kao da
je To bilo posledwe na{e vi|ewe.
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4
A voz juri, leti. Skoro }e Vujanovac. Krivo mi je
{to sti`em po mraku. Kako li }u zate}i pobratima?
Kako izgledaju snajka, deca? Boba, svakako, velika devoj~ica? Ali kakav sam ja ~ovek, kako sam mogao samo
da ~ekam tolike opomene, pa tek sad da po|em u ovu posetu koju sam svome divnom i milom drugu dugovao mnogo ranije? Deca spavaju. Na koga li~e? Snajka se, znam,
satrla spremaju}i ku}u. Sav gorim od nestrpqewa da u
onoj istoj sobi, u kojoj smo razgovarali uo~i wegovog
ven~awa, posle toliko godina, obnovimo sve uspomene,
pretresemo sve do`ivqaje, svu na{u pro{lost tako
burnu, mu~eni~ku, ali bogme, i juna~ku... Ona je stvar,
bez sumwe, izravnata: ona wegova mu~na sumwa koju mi
je uzgred i vrlo oprezno nagovestio onoga dana kad smo
se, posle oslobo|ewa, prvi put sreli u Novom Sadu.
Ali ko je taj nitkov {to se usudio oklevetati jednu `enu kao {to je moja snajka? Od onda se, istina, nismo videli. A divno je i nevi|eno bilo onoga dana kad je on s
pukom ulazio u Novi Sad. Cela varo{ podigla se be{e
da ih do~eka. Moje nestrpqewe da ga vidim, kad sam saznao da puk tuda prolazi za Suboticu, ne mo`e se opisati. Cela varo{, ka`em, iza{la je za do~ek: devojke,
sokoli, deca, muzika, korporacije, cilinderi, sva Salajka, policajci u ma|arskoj uniformi i seqaci iz bogate okoline; i venci, zastave, karuce u cve}u, trijumfalne kapije, neiskrazano odu{evqewe, jednom re~i, u
kome je kao nikad dotle plivala opijena srpska Atina.
Sve po koncu ure|eno, pompezno sprovedeno, bez pogre{ke, bez zadocnewa, bez malera, jer su Novosa|ani majstori sve~anosti. Pa, pospe pozdravnih govora, puk nai|e. Najpre {tab ia kowima umotanim u pe{kire. O
kowskim vratovima klate se veliki, divni venci. Oficiri, sme{e}i se, prihvataju rasko{ne bukete koji dole}u s prozora, trotoara, skela novih gra|evina, s krovova, sa svih strana. Starci, ta velika deca, bri{u o~i
i pogledaju u nas: „Samo kad ovo do`ivesmo. @ivili
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na{i oslobodioci.“ Bronzani vojnici, u koloni dvojnih redova, trude se da kora~aju po taktu svoje muzike,
ali prihvataju}i pe{kire i cve}e, gre{e, zaostaju, susti`u, brzaju sitnim francuskim korakom i sme{e se.
Oficiri divizijskog {taba, van stroja, posmatraju puk
i prime}uju: „Dobro izgledaju qudi.“ Jedan mali vojnik, kuvar, dobrodu{nog, detiwastog izgleda, na za~equ mitraqeskog odeqewa, sa magaretom koje nosi kujnu
odeqewa, ne vidi se od pe{kira. Magare, sa vencem koji dodiruje zemqu, kora~a propisno, za repom posledwe
mazge, `mirka i sme{i se na pitawa {to padaju s raznih strana: „Zar je i on pre{ao Albaniju?“ U jednom
trenutku uzbudqive sve~ane ti{ine jedan pu{a u naru~ju svoga oca kliknu: „3ivio srpska vojska, i prozori
se zatreso{e od manitog odobravawa tap{awem. A od
pristani{ta do Vladi~inog konaka ponova se zahori,
zahuja i prolomi: „@iveli, `iveli, `iveli“ i mlazevi
cve}a sipahu na zastavu koja se pojavi i dovede uzbu|ewe do vrhunca. Elektrizovan uzbu|ewem gomile ja sam
podrhtavao, ~ekao samo drugi bataqon, ~ekao Nikolu.
Najedanput, jedan omalen francuski oficir, {to je
preda mnom stajao u dru{tvu dama i propiwao se celim
telom da boqe vidi, pokaza rukom u pravcu ~ete {to je
nailazila:
– Quel beau type!
Ja uzviknuh do vriska. To be{e Nikola. Na divnom
zelenku, sav u cve}u i pe{kirima, u prostoj vojni~koj
{ajka~i, sa Kara|or|evom zvezdom na prsima, ponosit,
ozbiqan, hladan i kao da mu je neprijatna sva ova hu~na
galama, on je uzdr`avao kowa, koji se, upla{en od svetine, propiwao i iskola~enih o~iju gledao preko mase.
– @ivio, pobratime! – i ja zgrabih za uzde. On me
spazi, sko~i hitro na zemqu pa se srda~no izqubismo,
dok je svet oko nas brisao o~i tronut na{im bratskim
zagrqajem.
Po{to kroz suze i `urno izmenismo nekoliko re~i
mi se, obojica, uputismo pe{ke kroz varo{ sve dok ne
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stigosmo u kasarnu. A tamo posle izdatih nare|ewa,
vojnici dobi{e „voqno“ pa se razdragano klicaju}i
razmile{e po {irokom, ogra|enom, prostoru ispred
kasarne i oko ograde na~i~kane svetom, gde nastade srda~an razgovor izme|u bra}e koja su se upoznavala.
A mi se lagano, ruku pod ruku, vra}asmo u varo{ kuda su proticale mirisave reke sveta ozarenog krasnom
vedrinom i rado{}u. Sve `ivo okretalo se za wim posmatraju}i ga i u`ivaju}i u wegovoj stasitoj pojavi vojni~kog dr`awa. Qudi nas pozdravqahu duboko skidaju}i {e{ire, dok su se slatke `ene sme{ile i, milo napu}ene, dobacivale na ra~un wegovog ozbiqnog dr`awa
i hladnog pogleda: „Kakvi su ovi Srbijanci, svi namr{teni.
To ve~e pozvani smo na banket, koji su nam priredili novosadski ratni bogata{i; oni isti {to su, u me|uvremenu kad ni~ije vojske nije bilo, razgrabili sav petrovaradinski plen, zaostali materijal nema~ke pristani{ne komande.
Ali Nikola je pretpostavqao mirnije mesto:
– Primetio sam – re~e mi on – u blizini pristani{ta jednu malu kafanu s podrumom. Ima i }evap~i}a.
Ba{ kao ispod „Makedonije“ gde smo kao studenti odlazili. Ako pristaje{ da odbijemo onaj poziva tamo }emo slatko porazgovarati.
Ja rado prihvatih.
A tamo, posle ve~ere, on mi je ispri~ao sve {to je
pre`iveo u posledwim operacijama probijawa fronta
i nastupawa. Re~e mi da je svratio ku}i na dva dana, ali
da bi boqe u~inio da je obi{ao, jer mu ovi prvi dani
oslobo|ewa ne bi bili gorki kao sad.
– Jo{ na frontu predose}ao sam ne{to ~emu nisam
smeo da pogledam u o~i – govorio je on ~iste}i xepni
no`i} ~a~kalicom – kad mi je jedan bliski ro|ak pisao
da treba samo sebe da gledam, da ne brinem preterano za
ku}om, jer, veli, svaki danas ume sebe da gleda. Taj isti
ro|ak do~ekao me je sad prvi i pre ulaska u ku}u izneo
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stra{ne, sramne optu`be. Sad sve zna{, pobratime, i
sad mo`e{ slutiti kako mi je u du{i. Oba dana proveo
sam kod. ku}e; nikoga nisam hteo da vidim, ni s kim da
govorim. Moja majka ni{ta nije htela da potvrdi, ali
me mu~i ono {to vidim na wenom licu. Ja sam rekao da
}u stvar izviditi kad se vratim. No}io sam sâm u drugoj
sobi, obe no}i. Oka nisam sklopio. I sad se ~udim da
jo{ `ivim, da idem, da radim, da jedem i da govorim, i
posle svega i po{to je u meni ne{to prepuklo, slomilo se, umrlo. Eto, pobratime, ni{ta od one radosti koju smo zami{qali dole. Bog, koji jedini zna sve moje bolove i koga sam molio da me bar ova ~a{a mimoi|e, taj
Bog oglu{i se. Jo{ je samo to bilo ostalo. I tako, dan
ranije nego {to mi je isteklo odsustvo, krenuo sam se
za pukom. Osetio sam, na nesre}u, da mi je ~eta milija,
vernija, toplija ku}a od moje. Ali {ta }u posle?
Wegov glas o~ajnog bola cepao mi je srce i ozloje|en
na ovako svirepu, nezaslu`enu sudbinu koja ga goni kao
divqu zver, u neprijatnom polo`aju u kome sam se nalazio slu{aju}i ga, ja sam ga umolio da ne nagli i da stvar
dobro proveri.
Sutradan ispratio sam ga za Suboticu, odakle mi je,
dva meseca docnije poslao po vojniku jedno dosta op{irno pismo, iz koga sam saznao pone{to o wegovom
raspolo`ewu koje nikad ne bih mogao o~ekivati.
„Dragi moj pobratime – pisao mi je izme|u ostaloga –
izgibosmo piju}i po ovoj Ba~koj. Pijane zemqe, ako ko
Boga zna! Ti zna{ da na frontu nikad ni{ta nisam pio.
A sad, da me vidi{, ne bi me poznao. Oblesavio sam od
zdravica i vina. Po Sentoma{u (oh, najpijanijem Sentoma{u!), po Be~eju i Kawi`i pogubio sam redom sve svoje
bolove pro{losti. Kako be{e ono, ~ini mi se iz Miwona, „ne se}am se vi{e svojih bolova koji su pro{li“? Pa
`ene, pobratime! I tvoj glas nadaleko sti`e. A ja sam se
bar ne{to dr`ao. Ba{ pre neki dan re~e mi jedna: Ni{ta
ne bi bilo interesantije nego opisati sve promene koje
su se u vama izvr{ile od dolaska ovamo. Da je kakav pisac
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bio pored vas da posmatra: kako se kamen povra}ao u du{u, nem kako ste progovorili, mrtav kako ste o`iveli.
Gnu{aj me se, ako ti je milo, pobratime. Ali ne budi suvi{e strog i seti se kako smo se patili, godinama `ivi
sahraweni.“ Tako mi je pisao.
Ali to je bilo i pro{lo. Nismo ni mi mogli biti
sveci. Ili, brate, dosta smo i to bili na frontu. A sad
kad stignem, znam {ta }e mi re}i; re}i }e mi od re~i do
re~i: – „Jesi video, pobratime? Sve progurasmo pa opet
dobro, hvala Bogu. Nema ni{ta ja~e od ~oveka, tvrd je
kao kamen: i rane i tifus, jedan pa drugi, i sto nesre}a
i opet se ne dam, stojim, `ivim, evo me.“ Napi}emo se,
bogami. Ona stvar mora da je izravnata. [ta }e ~ovek,
mora da zaboravi i na mrtve i na rane i na sramote, jer
~ovek je ~elik, jo{ tvr|i. Napi}emo se, vidim. I `eqan sam, ~asti mi; pa jo{ u ku}i i opet da nas ona slu`i.
– Gospodine, sad, vaqda, Vujanovac? – obratih se nekome {to je gledao kroz prozor u hodniku.
– Jedna postaja, ali brzi ne staje, pa Vujanovac.
– Hvala.
Prikupih stvari pa iza|oh, a malo posle voz zaista
pro|e postaju ne zaustavqaju}i se.
Moglo je biti deset sati. Mese~ina. Pored pruge u
~estim barama iza ki{e ogledaju se zvezde a pocepani
oblici ~ine se ogromne crne aveti. Pa i kad pro|emo:
kao da je zemqa i{~ezla i da jurimo nad bezdanom. ^esti gvozdeni mostovi nad dubokim bezvodnim prolokama. Vo}waci, usred kojih se belasaju ku}ice retko osvetqene. „Pobratim }e biti na stanici.“ Nagiwem se
kroz otvoren prozor i bijen o{trim vetri}em, gledam
unapred. Bli`imo se stanici koja se raspoznaje po razbacanim crvenim i `utim svetiqkama. „Jo{ nekoliko
sekunda pa }u ga zagrliti.“ Vra}am se i uzimam stvari
sa uzbu|ewem koje obuzima ~oveka kad je uveren da ga na
stanici ~ekaju. Male ku}ice ~uvara pruge prole}u i
najzad, ne usporavaju}i naro~ito, voz stade.
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Na peronu jadno osvetqene stanice tiskale se otrcane prilike nekolicine nosa~a i dece i drsko se grabile oko stvari putnika. Ja se obazreh svud unaokolo,
`eqno tra`ih da vidim Nikolu, ali uzalud: wega nije
bilo na stanici. Pored mene proma~e krezubi student
pa se izgubi u gomili. Ja stajah jo{ malo i laka jeza razo~arewa prostruja kroz mene, ali se brzo podsetih neurednosti po{tanskog saobra}aja i to me umiri. Onda
pozvah jednog nosa~a koji prihvati moje stvari, pa se
krenusmo u varo{.
– Vama treba stan, gospodine?
– Ne, idem pravo kod Nikole Gli{i}a, {efa... Ti
zna{ gde stanuje? A mislim znam i ja.
On zastade pa spusti stvari na zemqu.
– Kod gospodina Nikole Gli{i}a? A {ta ste vi wemu?
– Ro|ak.
– Gospodina Nikolu – re~e nosa~ podi`u}i stvari i
sumwivo vrte}i glavom – mu~no da }emo na}i kod ku}e.
Ne}emo ga tamo na}i.
– Kako? za{to?
– Ne ide on tako rano ku}i, gospodine. Wegova ku}a
je „Laf“.
– [ta ka`e{?
– Mnogo se propio – odgovori nosa~ – mno-go.
– [ta bulazni{, ~ove~e?
I ja mu naredih da ne drobi, ve} da me vodi kud sam
mu rekao. Ali kad smo nailazili pored „Lafa“ on spusti stvari, utr~a u kafanu, bez pitawa, pa kad otud iza|e:
– Tu je, tu, znao sam ja.
Ja malo razmislih {ta da ~inim, ona jeza razo~arewa prostruja sad kroz mene mnogo ja~e, pa se najzad re{ih da u|em u kafanu. Tamo mi pokaza{e jedno zasebno
odeqewe, odakle je dopirala paklena sva|a. Ja zastadoh
da oslu{nem, oklevah opet neko vreme dr`e}i kvaku la
se naglo odlu~ih da otvorim. Desetak prilika, s Ciga104

nima koji su podnimqeni na violine pa`qivo pratili
pravu cigansku prepirku, raspoznavalo se u dimu od duvana. A kad me primeti{e qudi se zgleda{e i sva|a se
osetno uti{a. Ja pustih ruku na rame Nikolino, jer on
ne be{e spazio kad sam u{ao.
On se okrete, pogleda me mutnim, iznurenim o~ima,
poznade me, pa ustade i zagrli me, ali je bio iznena|en.
– Gospodo, – predstavi me on rasejano, posle pozdrava – ovo je moj pobratim, ovo je ~ovek, sila, |i... |ida.
A meni pokazuju}i svoje dru{tvo: – Ovo su moji prijateqi. Ka`u tako, a ja mislim da me|u wima ima i nitkova, klevetnika, huqa. A sad, gospodo, ta~ka! Ima dana za megdana. Ovaj ~ovek ovde stranac je i ne ti~u ga se
na{e stvari. Dakle, ta~ka!
Ja sedoh pored wega i sam vrlo zbuwen mu~nim prizorom.
Ali jedan stari gospodin, suv, sed, sa {iqastom bradicom, odgovori vrlo brzo dok mu je brada podrhtavala:
– Kako, brate, molim te, kako ta~ka? Nema ovde komandovawa. [ta sam rekao, gospodo? Re{ewe je nezakonito i kvit. Eto, gospodo, {ta sam rekao. A... a {ta ~ar{ija govori to ja ne znam, niti me se ti~e. To se tebe
ti~e i ti raspravqaj kako zna{, brani se. Prona|i klevetnika: pa, ili neka doka`e da si potkupqen, i onda
nije klevetnik, ili – u aps. Kako dosta, brate, molim
te? Kazao si ti, pa da ka`em ja. Uvredio si, vra}am
uvredu. Kako, brate, molim te, ovde nema komandovawa.
Pa gledaju}i u mene:
– Gospodinu ~ast i po{tovawe.
^i~ica je govorio jetko, vatreno i ono drhtawe vidqivo se prenosilo sa brade na glavu, pa na ruke i celo
telo. On je jo{ ne{to hteo da ka`e kad Nikola dreknu:
– Ta~ka, klevetni~e!
Cigani ustuknu{e prestravqeni, polupijani qudi
pogleda{e u Nikolu, a ~i~ica je nervozno mrvio hleb i
drhtao.
105

– Jo{ samo ovo – re~e on posle male po~ivke i pored
svega {to je izgledalo da }e ga Nikola smrviti ako
otvori usta – jo{ samo ovo: Pravnik si, pravnik sam.
Gospoda su tu. Raspravi}emo ovo poznatim putem.
Sav uzrujan Nikola zausti da ne{to ka`e, ali u tom
trenutku na vrata stupi krezubi student sa svojim stvarima i svojim podsmeva~kim izrazom. On nas obuhvati
brzim, o{trim pogledom koji malo vi{e zadr`a na meni, svakako iznena|en {to me tu vidi, pa se obrati ~i~ici kome je jo{ samo brada drhtala:
– Dragi uja~e, – re~e on – Ti si blagovremeno izve{ten o dolasku visokog gosta (i tu se ubode palcem u
grudi) pa si ipak ku}u zakqu~ao. Duboko uvre|en po{ao sam da te tra`im, ali... ali kako to da tuma~im?
O~evidno obradovani pojavom studenta prisutni navali{e na wega da ostavi stvari i da sedne, a kad ga pozva i ~i~ica on poslu{a.
Za to vreme Nikola mi je pru`io ~a{u s vinom:
Dobro do{‘o, pobratime! Ispij, molim te, sve ispij! Nismo svaki dan!
Ja ga poslu{ah.
– Pa kad sti`e? Za{to mi ne javi? A jest, sad sam dobio, malo~as. Hteo sam ovog momenta...
– Ne ~ini ni{ta – rekoh. – Kako su ti kod ku}e?
On mi opet pru`i ~a{u:
– Dede, nismo svaki dan.
– Dragi pobratime, ba{ zato {to nismo svaki dan...
– E kod nas je tako. Palanka kao palanka... To ti je
grob svih snova, moj pobratime. Nema, da ka`em, starog
`ivota, nema prijateqstva, nema ni~ega. La`emo se,
spletkarimo, sva|amo se i pijemo. To ti je sve.
Pa popi naiskap.
– Za kuma zna{? – upitah.
On me ne ~u.
– ^uo si za kuma?
– A, jest, znam. Umro je u ropstvu. ]oravo, naletelo,
pa zarobqeno.
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– A pop Mijailo?
– On ti je crk’o od gripa, posle rata. Osta mlada popadija.
Pa se zacereka i cmoknu u prste.
– [ta ti je pobratime? – {apnuh zgranut ovim odgovorima. – Ja te, Boga mi, ne poznajem.
– Pobratime – odgovori mi on primi~u}i stolicu i
gledaju}i me grozni~avo u`agrenim o~ima – ne poznaje{ me? A otkud bi me i mogao poznati? Pa i ja vi{e sebe ne poznajem. Znam, vidim i sam: nisko sam pao; stidim se od tebe; zvao sam te pa zaboravio. Znam: to ho}e{ da mi prebaci{.
– Ne, nisam... – promucah.
Ali mi on ne dozvoli da dovr{im nego produ`i:
– Ima{ pravo, pobratime. Mo`e{ me mrziti i gaditi se, ali ti bar zna{ ko sam bio. Ni na koga se nisam
bacao, nisam bio r|av, pakostan, nikom zla ni sam `elio. Nikad. A eto do ~ega sam dospeo. Sad je svaka r|a
boqa od mene.
Pa pogleda u ~i~icu i nastavi sasvim glasno: – Svi
su danas boqi od mene, po{teniji od mene; svi patrioti, a ja nevaqalac, propalica. A kad je trebalo izvla~iti, onda, ti zna{ kako sam izvla~io. Ja sam izvla~io,
a oni su se izvla~ili, i sinove izvla~ili i sluge izvla~ili; i sad svi boqi od mene, po{teniji od mene, pametniji od mene.
Ali odmah zatim namr{ti se, pogleda me potajni~ki
i po tre}i put pru`i mi ~a{u.
– Ispij, bre.
Ja se ustezah.
On dreknu:
– Lo~i! Uvek si bio izrod. I tebe ja poznajem.
Uobra`en. Poni`ewe mu da pije.
Pa se okrete Ciganima:
– Sviraj!
Cigani ne{to zakre{ta{e.
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– ^ekaj! Stani! Ti, Mikobere, deklamaciju jednu,
ali gromku.
Jedan tip predratnog praktikanta, mr{av kao ~ibuk, istegnuta lica, u crnom izlizanom kaputu sa kratkim rukavima, sa gustim crnim maqama po rukama, prevrtao je o~ima i kreveqio se. Vaqda, da bi me povratio
iz zaprepa{}enosti jedan gospodin u ostacima oficirske uniforme prima~e mi se:
– To je Mikober, – re~e on – na{ Mikober, na{a simpatija. Sam se krstio. Vrag bi ga znao otkud mu to ime.
Ka`u iz nekog engleskog romana.
Nikola se sad okrete meni ali me nije gledao u o~i:
– E moj pobratime – govorio je klimaju}i glavom i
dr`e}i ~a{u u ruci koja je drhtala. –
Se}a{ li se onoga iz Svetoga pisma: dobar rat ratovah, trku svr{ih, vjeru odr`ah... Jest, vaqao je nekad ovaj |ida, odu`io se, ali ga zadesi jedna samo nesre}a: ne umre na vreme.
Pa se onda na`e i {aputa{e mi promuklim glasom
na uvo: Samo pazi ovo {to }u ti re}i: Kad jednog lepog
dana ~uje{ da je nestalo tvoga pobratima Nikole Gli{i}a, nemoj se ~uditi.
I podi`u}i ruku vi{e glave naposle do gu{e:
– Jer, evo dovde je do{lo, ne dovde. Ne{to se u meni
slomilo... Ali govori}emo sutra... A to {to ti rekoh,
pobratime, ~u}e{. Ima samo dvoje: ne `iveti ili pobe}i u svet. A ja jo{ imam snage. I deset nokata bi}e mi
dosta da zaradim mir koga nemam i koga ovde nikad ne}u imati.
Utom mr{avko ustade i podi`e ~a{u:
– Messieur?, mangons et buvon?, car demain nou? mourrons! Zaista vam ka`em: Ne sva|ajte se, pra{tajte jedan
drugom. Pardonnez, op vou? pardonnera!
Pa, savr{eno ta~no podra`avaju}i Nikolu, dreknu:
– Ta~ka!
Jedan debeqko iskrivqenog vrata navaqivao je dobro}udno.
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– Jednu od Vojislava Mla|eg, Mikobere, molim te.
– To ne dopu{tam – prodera se Nikola. Sit sam ga.
Ni ve}eg zabu{anta, ni dosadnijeg patriote. Sa energijom {to je skupqao za vreme rata, ga|a sad te{kim kalibrima. Drugu, sinko, boqu, po{teniju.
Tada se krezubi student podi`e upola, nagnu prema
Nikoli i pogleda ga drsko u o~i:
– Ja znam najboqu – re~e on – ^ovek peva posle Rata.
– ^ujmo ga – zagraja{e pijanice te se sve uti{a.
Student sede i podnimiv{i se tankim i duga~kim
rukama, ne skidaju}i pogleda s Nikole, recitovao je:
Ja sam gazio u krvi do kolena
i nemam vi{e snova.
Sestra mi se prodala,
a majci su mi posekli sede kose.
I ja u ovom mutnom moru bluda i kala,
ne tra`im plena.
Oh, ja sam `eqan zraka! I mleka!
I bele jutarwe rose!
Ja sam se smejao u krvi do kolena
i nisam pitao za{to?
Brata sam zvao du{manom kletim,
i kliktao sam kad se u mraku napred hrli,
i onda leti k vragu i Bog i ~ovek i rov!...
I danas mirno gledam kako mi `eqenu `enu
gubavi bakalin grli...
I nemam voqe – il’ nemam snage da mu se
svetim...
– Stoj! – grmnu Nikola sa izrazom divqe jarosti i
ustaju}i. – Ti si to spevao, skote!
Krezubi student prekide, nasme{i se demonski i odgovori sasvim mirno:
– Pardon! Ja ne pevam. To je spevao drugi, a meni se
dopalo.
– Ko?
– Du{an Vasiqev.
– Nastavi, nastavi!
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– Ne – re~e hladno student, ~ije me smelo dr`ane zadivi. – Nikom ne dopu{tam da me prekida.
Tada mr{avi praktikant posko~i sa svoga mesta, potra`i olovku i bele`nik i sede do studenta:
– Monsieur, cher monsieur, – re~e afektiraju}i – permettez! Dopustite mi da prepi{em ovu jedinstvenu pesmu i dajte mi va{u tvrdu re~: da }ete me prvom prilikom u Beogradu predstaviti pesniku Vasiqevu. On, bez
sumwe, ordinira kod „Tri {e{ira“?
Nikola je izgledao stra{an.
– Na kolena! – grmeo je on mlataraju}i se – nek og-luvi i ~o-vek i Bog!
Mr{avko podi`e glavu i sve~ano ispru`aju}i ka`iprst u tavan, upade:
– I Jugoslavija... Du reste, je m’ en fou?!
A Nikola se zablenu u wega i kao pod sugestijom
ote`e:
– I Jugo{lavija, da ka`em.
Pa se grozno iskrqe{ti na mene.
– Lo~i! – i opsova mi mater.
U uzbudqivom }utawu koje nastade posle ovoga, ~ulo
se samo {krgutawe wegovih zuba, koje ne znam kako nije polomio, vaqda savla|uju}i se da ne udari mene ili
koga drugog, dok se ja odlu~no ne podigoh tvrdo re{en
da napustim dru{tvo.
Ali me on zgrabi:
– Sedi... mar{... sedi! Do{ao si kod pobratima; kakav ti je, takav ti je! A posle }emo, je l’ te gospodo, da
mu poka`emo znamenitosti? Ne}emo se postideti, pobratime. I ovde ne{to ima od civilizacije. A kad vidi{ Slovenkiwu?
Pa se odvratno nasmeja. – Da mu ustupim Slovenkiwu?
– Gospodo – rekoh ustaju}i – izvinite me. Umoran
sam... moram i}i.
– A, ne mo`e. Ne}e{. Pij! – derao se Nikola.
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– Les premieres seront les dernieres et les dernieres seront les
premieres – buncao je i mlatarao se mr{avko.
– Ne}ete, ne}ete – potpomagali su ga i ostali i Cigani me zaglu{i{e kre{tawem...
A duvanski dim bivao je sve gu{}i dok sam ja praznio
~a{u za ~a{om. Nisam, naposletku, hteo da se zameram
i da budem izrod. Ono {to je najodvratnije u jednom veselom dru{tvu to je: kad se neko pravi mudar pa se izdvoji i ne ide ukorak sa op{tim raspolo`ewem. Grcao
sam, pio sam na silu, ali sam pio. I osetio sam da je raspolo`ewe postajalo sve `ivqe i lep{e dok se nije pretvorilo u pravo odu{evqewe. Samo je sad Nikola }utao, ali i pio juna~ki. ^udio sam se kako su mi malo~as
ova ista lica mogla biti odvratna. Naprotiv, ona su
bila vrlo simpati~na. I Nikolu sam sad gledao drugim
o~ima. Primetio sam kako me Cigani posmatraju, i wihove bele, velike kao jaje, beowa~e skakale su po crnom
licu, ~as po bradi, ~as po obrazima, ~as po ~elu. Verovatno, opomiwali su me da ih ne zaboravim. ^udim se,
~asti mi, kako sam mogao biti tako nepa`qiv. Ali po{to sam zalepio banknotu na ~elo jednome {to su mu se
najvi{e o~i kolutale, oni me ostavi{e na miru. Posle
je do mene seo jedan qubazni gospodin potpuno }elave
glave i podbulih kapaka. Sedeo je vrlo kruto i izgledao veliki kico{. ^inio mi se, istina, mnogo stariji
nego {to mi je rekao da ima godina. A brkovi su mu bili masni, umazani i u{iqeni kao iglice. Po~e{}e nagiwao je svoju }elavu glavu i masne brkove pa mi se `alio kako je kostoboqan, nudio mi da jedem „probajte samo fino prasence“ i ne{to mi poverqivo obja{wavao.
A ja sam ga svaki ~as pitao: „Je l’ te molim vas, mo`e li
se ina~e?“ Pa se sve po~elo talasati oko mene kao nekad u kabini „Verdona“ kad sam bolestan putovao u Bizertu. Sve sam strepio da ne padne lampa {to je visila
nad na{im glavama i mora biti da sam imao uprepa{}en izgled kao `ena onog ratnog bogata{a u vozu. Samo {to je ona uvek gledala dole u ambis, a ja sam gledao
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gore, kao da }e se nebeski svod sru~iti na mene. Gospodin sa masnim brkovima, i sa navikom da nervozno podi`e desno rame, molio me je stalno da opomenem Nikolu te da idemo tamo gde je malo~as predlo`io. „Nije
daleko, tu na kraju varo{i, znate. A vreme je i vredi
oti}i, nema govora, jer je moderno ure|ena stvar i nema
bojazni, {to se ti~e... onoga. Mene, znate, mrzi i nerado idem tamo, `ewen sam ~ovek, prirodno, ali radi dru{tva. Ima finih komada, nema govora, ima i novih. Kod
vas, nema govora, ima i boqih stvari, ali za ovde je dobro, sredwe, na primer.“ I ~udio se da nisam znao kako
je onaj gospodin, u ostacima oficirske uniforme, pop.
„Kad je do{ao iz rata zatekao kopile pa ga sad ~uva i
vole kao svoje ro|eno. Samo ne stanuje zajedno, na primer, s popadijom, i to, recimo, formalno, a ide no}u tamo i cepa joj drva; dawu vodi dete za ruku, i... sve kao
ina~e. Sad nije kao pre rata, nema govora, sad sve prolazi, ne? Drugi je, recimo, moral. Pa lepo, sami ka`ite: ko je siguran u `enu za vreme okupacije? Ajd’ recite sami. U svakoj ku}i oficir, je l’ te? Jedna ku}a, brate. Stâri pospe, deca pospe, a negde je i bez dece, nema
govora. Tu ti je jedini Gospod Bog svedok. A kad si se
vratio ona ne mo`e da ti se napri~a o po{tewu. I sve
druge ne vaqaju samo ona po{tena. Ona ni za jednu nije,
veli, sigurna. A ti je gleda{, obr}e{, meri{, misli{:
deca, bruka, razvod ko{ta, da se `eni{ ponova ne ide,
nema govora – i onda slegne{ ramenima, za`muri{, pomisli{ {to je ko dobio neka nosi i ide{ svaki dan na
rakiju, samo idu}eg dana pije{ po jednu ~a{icu vi{e. A
ovde je dobra rakija, nema govora. Pa, bogami. Pogleda{ u prvog kom{iju, on boluje od iste muke. Ako nije
`ena, a ono je }erka. Eto mala Lela {to stanuje do crkve, devoj~ica, veli vide}u je sutra na prozoru, okopilila se i ceo svet zna da je apotekarovo; i on se sad `eni drugom; a kad je policija do{la da tra`i dete {to je
negde ba~eno ona li~no slu`i policiju kafom, smeje se
i zanima s policijom. Pa i vlasti nisu kao nekad, nema
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govora“... i tako ne{to otprilike. „]erku biv{eg
predsednika op{tine slikale [vabe golu, kao od majke
ro|enu, a sad se verila. Kr{na devojka, nema govora, bubac, svako ve~e na korzu. Li~no sam video golu fotografiju; divna je, sveca mu, nema govora.“
Pa mi dunu sav puhor sa cigarete u o~i.
Ja trqam o~i i pogledam u lampu: quqa se. I pod i
duvarovi i tavan sve se talasa, a ja ga svaki ~as pitam:
„Je l’ te, molim vas, mo`e li se ina~e? Je l’ predratna
kostoboqa?“ A on me vu~e za kaput, pokazuje glavom na
Nikolu koji je zadremao i veli: „Vi znate mu` posledwi vidi. Eto i on. To je sudbina svakog mu`a.“ Posle
mi je pokazao jednoga gospodina vrlo uslu`nog i dosadnog. „Za vreme okupacije bio ovde predsednik op{tine
i nije bilo ve}eg zlotvora od wega: internirao, batinao, `ario i palio i obogatio se, pa sad kao da ni{ta
nije ni bilo, opet prvi. Svima nam, istina, ~ini, sve
nas poma`e, ima jakih prijateqa gore. Jednoga dana za
vreme okupacije, a|utant Krajs-komande poslao vojnika
kod {najdera Andrejevi}a da mu ispegla pantalone.
„Nosi, veli, kod Andrejevi}a da li~no on ispegla.“ A
vojnik nije razumeo, pa mesto kod {najdera Andrejevi}a, odnese kod Andrejevi}a, predsednika op{tine. I on
uzme peglu i fino ispegla i po{aqe a|utantu. ^asti
mi moje. Zna cela varo{, i a|utant je pri~ao javno...“ A
ja sve odmi~em glavu da me ne ubode onaj brk {to je {iqast kao igla. Samo student sedi nepomi~no, gleda me
podsmeva~ki i dobacuje mi svaki ~as, klimaju}i obe{ewa~ki glavom: „Servus, bato, gotov si.“ Krajwa neu~tivost, jer se nismo li~no upoznali. Ja ose}am da je glupo
{to }utim i da je potrebno koliko-toliko da podignem
svoj ugled, pa ustajem da odr`im zdravicu. I ustaju}i
pogledam u ogledalo. Tamo, u tom ogledalu, isprskanom
milionima sitnih crnih pega klatilo se ne{to u magli, zacrvenelo, tr{avo, tupo. Zagledam boqe i poznam
svoju novu ma{nu na zavezivawe, iskrivqenu, razvezanu, pijanu. Pogledao oko sebe ili u ogledalo, svejedno:
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svud se ugibalo, talasalo, klatilo, kovitlalo. Kao da
sam nasred okeana i da ja{im dasku. Ali po svaku cenu
trebalo mi je podi}i svoj ugled i ja otpo~eh zdravicu:
– Gospodo, sre}an sam {to se nalazim u ovako odli~nom... dakle, dru{tvu. Kao {to vam je poznato ja sam doputovao ve~eras, brzim vozom...
I ohrabren te~no{}u po~etka nastavih vatrenije:
– ...Doputovao sam, dakle, brzim vozom. Ja uvek putujem brzim vozom. Jer on, dakle, polazi iz stanice elegantno, klize}i, bez onog, dakle, dosadnog secawa i
{kripawa... Donosim va`ne, povoqne novosti. Dr`ava
se rapidno konsoliduje. Ja ne volim, dakle, da upotrebqavam strane izraze, ali ovde ih ne mogu izbe}i... Cene }e pasti jer ~ekamo... Ameriku. Vojska di{e jednim
duhom i... Marina, isto tako.
– Je l’, dakle, na jedan oxak? – prekide me student.
– Attendez! Continuez seulement, s’ il vous plaît! – pi{tao
je mr{avko.
– Ne upadajte, ~ekajte... Nema, dakle upadawa? – zagraja{e ostali. Ja sam se prikupqao i nekoliko sekunada razmi{qao sam da li da fizi~ki napadnem studenta, ~iji me svirepi podsmeh pogleda dovodio do besnila. Ali se odlu~ih da to ostavim za posle i nastavih:
– Gospodo, odgovara}u docnije na interpelacije, a
sad ho}u da ka`em: imajte puno poverewa. Ja sam, dakle,
na licu mesta, ja znam sve. Verujte, tamo je kao {to vam
ja ka`em. A vi znate, dakle, {ta vam ja ka`em. I sve
{to vam ja ka`em istina je, o~iju mi.
Pa razjareno, jer slu~ajno pogledah studenta:
– ... Nema, dakle, vrdawa, nema ustuka. Mi guramo napred i samo napred i opet nap... to jest napred. Samo
treba, dakle, sloge, treba op{te... @ivelo op{te...
– Op{teje vaskrsenije – ubaci opet krezubi studunt
sa o~evidnim izrazom zavidqive ironije.
– @ivelo op{teje vaskrsenije! – zahori se sa svih
strana i Cigani zasvira{e „tu{“.
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– ... A sad, gospodo – zavr{ih ja u pani~nom strahu. –
Ne dajte, dakle, tavan! Pridr`ite lampu! Aman!
– Ne dajte tavan! Pridr`ite lampu! – vikali su svi
oko mene. Pa ja sedoh u najve}em uzbu|ewu, a svi prila`ahu da mi ~estitaju. Ali od ~estitawa nije ni{ta moglo biti, jer kad sam lupio ~elom o astal u~inilo mi se
kao da cela vasiona potonu. I nisam ga mogao podi}i
pored najve}eg naprezawa. Samo sam ose}ao: kao da se
kupam u ne~emu {to je mirisalo na mrve; duvan i ~ar{av umo~en u vino, I ~uo kako neko ka`e: „Neka ga, dok
se odmori.“ A kad mi neka te~nost u|e u rukav neko je
opet kazao: „Pustite mu ruku, nek’ iscuri.“ Upla{io
sam se da nije krv, jer znam da sam jednog trenutka pomi{qao da ubijem studenta, pa u tom strahu podigoh glavu. Onda svi povika{e: „Dajte mu kowaka da prese~e; da
prese~e, da prese~e.“ Ja sam razumeo da }e mi prese}i
ruku, pa se}aju}i se da sam uvek bio protiv svake operacije, uzviknuh o~ajno:
– Ne pristajem da se se~e, razumete li! Nikad!
– Mais il faut couper! Absolument! Du reste, je m’en fou?!
I tada se opet ugledah u ogledalu, ali tako mrtva~ki
bled, bled kao duh, nikad nisam bio. Me|utim bilo mi je
lak{e i ja sam molio za ti{inu da nastavim zdravicu.
Nikola se klatio, be~io i trabuwao:
– Pobratime, bravos;... nije vajde, bravos, bravos,
braaavos! – Ali svi reko{e da Nikola koji se luda~ki
kikotao treba da ide ku}i i da ja moram i}i s wim. Mi
smo se neko vreme opirali, ali, naposletku, poslu{asmo. I krive}i se na klimavim nogama ponesmo na{e
kapute, pa napustismo kafanu ostavqaju}i dru{tvo u
najboqem raspolo`ewu.
Ja sam, za~udo, napoqu sasvim do{ao k sebi i vodio
Nikolu ispod ruke. (Da sam do{ao k sebi poznao sam po
tome, {to sam se ve} po~eo stideti.) Bila je pro{la
pono} i jasna mese~ina obasjavala je palanku, nemu kao
seosko grobqe. On je vukao noge i svaki ~as spoticao se
o {iqato kamewe kaldrme.
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– U nogu, dru`e, u nogu, ej, more, u nogu!
Stezao sam nos da ne prsnem u smej. Tako mi je ne{to
sme{no bilo.
On se teturao, navaqivao na mene svom te`inom,
i{ao ~as br`e ~as lak{e.
– Dr`i tempo, dru`e, tempo! – opomiwao sam ga.
– E, moj pobratime, eto dokle sam doterao. Kad prola`asmo preko pijace setih se wegovog oca.
– Slu{aj – re~e on zapli}u}i jezikom – video sam
propalica, ali kao {to smo nas dvojica – nigde nema.
Pa se luda~ki smejao kao da jeca. A taj smeh, oh blagi Bo`e, neobi~no me podseti na onaj wegov pla~ u zemunici na frontu.
– Ali zapamti – produ`i on – ako jednog dana ~uje{
da je nestalo Nikole Gli{i}a...
– Ama gde }e{, nesre}ni~e?
– Gde? To ne znam. Ali odoh, znaj od-oh...
Pro|osmo crkvu i skretosmo u wegovu ulicu koju
sam poznavao. Velike, crne senke lipa pokretale se na
zemqi potajno kao utvare. Na ulici pred berber nicom
ka{qao je i glasno zevao no}ni stra`ar. Ispru`en pole|u{ke on je gledao u Mesec, Dok su se plehani tasovi
pokretani lakim vetrom, tajanstveno bruje}i, lelujali.
Kad stigosmo pred ku}u on istr`e svoju ruku:
– Pri~ekaj, pobratime.
Ja zastadoh, a on produ`i klate}i se, pipaju}i i dr`e}i se zida bez ~ije bi se pomo}i sru{io.
Zatim u|e na kapiju pa se malo posle za~u wegov promukli i pijani glas i isprekidani, prestravqeni {apat `ene. A odmah zatim kao neka borba, o~ajno zadr`avawe kao rvawe neko i ne{to se surva i otkotrqa niz
visoke drvene stepenice.
Ja `urno stupih unutra i ugledah crnu priliku Nikolinu zgr~enu u groznu gu`vu na dnu stepenica. U
istom trenutku, prema svetlosti iz predsobqa, spazih
i `enu gde drh}e na vrhu stepenica.
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Kad kazah ko sam i da se ne pla{i we nestade da se malo posle ponova pojavi, usplahirena, sa sve}om u ruci:
– Ah, svemogu}i Bo`e, vi ste?!
S krajwim naprezawem podizao sam Nikolu, otomboqenog, mlitavog, opu{tenog i tek posle neopisanih muka uspeo sam da ga polo`im na postequ u istoj onoj sobi u kojoj smo razgovarali one ve~eri, na dva dana pred
wegovo ven~awe. Nije se micao.
Zaista mnogo muke be{e me stalo dok sam ga izneo i
polo`io u postequ wegove spava}e sobe. Ali u tom naprezawu koje mi je snajka olak{avala pridr`avaju}i
ga, ona i ja dodirnusmo se nekoliko puta n uvek se ~udno pogledasmo. Ne{to prijatno do manitog zanosa, neko slatko uzbu|ewe koje mi je ulivalo nove snage, prostrujalo bi kroz mene i zagolicalo bi me pri svakom od
tih slu~ajnih dodira. A kad bih ja zaustio da se izvinim ona bi me, preko jadnog, razbaru{enog Nikole,
presekla nekim po`udnim, strasnim pogledom do ludila.
U salonu, gde smo pre{li, potom, ona me je molila za
opro{taj wihove neizgladive sramote preda mnom. Rekla mi je: da se stidi od mene, da ni{ta sigurno nije
znala o mom dolasku, da je wen `ivot ~emeran. Zahvaqivala mi {to sam do{ao, a on me je pozvao samo na weno navaqivawe, te da se zajedni~ki posavetujemo: mo`e
li {togod biti od wihovog `ivota i od Nikole, koji se
od dolaska iz vojske, a naro~ito od skora{we smrti
svoje majke, sasvim izmenio, izgubio, propio, iskvario
u slu`bi. To je posledwe sredstvo i ona vi{e ne}e da
bude luda. Pa strastan pla~ i odmah zatim osmeh kakav
nikada nisam video na nenom smernom licu, ne{to ~udno nestalno, izve{ta~eno, cini~ko, ~ulno, ne{to dra`esno i ne~edno, u isto vreme.
Poku{avao sam, koliko sam mogao, da objasnim, da
umirim, da izrazim veru: da }e se sve izgladiti s obzirom na wihovu plemenitu, herojsku qubav koja ih je
sjednica, na decu koja ih ponova ~vrsto i nerazdvojno
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moraju vezati; i obe}avaju}i da }emo, sutradan, kad budem do{ao, o svemu hladno i pametno razmisliti, naumih da iza|em.
Ali se ona energi~no usprotivi:
– Ne, ne}ete i}i – re~e ona hvataju}i me za ruku koja od toga dodira zadrhta. – Ima mesta ovde. Sutra ve}
ne}ete ga poznati. Stidi}e se i pokajni~ki moliti za
opro{taj.
Neodlu~an posmatrao sam je mucaju}i ne{to i padaju}i u sve ve}u zabunu. Vitka, ali bujnih formi, sa velikim grudima koje su se uzdizale, za`arena, uplakana,
bila je dra`esna u svojoj lakoj haqini sasvim pripijenoj uz drhtavo telo.
Ponova sam uzeo kaput da idem, da je ne gledam, kad,
iznenada, obla~e}i ga, oborih ne{to {to se otkotrqa
pod astal. Ja se sagoh da ono dohvatim i kako se, ma~ijom hitrinom, ona po`uri da to u~ini pre mene, ja poklecnuh i padoh obgrliv{i je.
U slatkoj napregnutosti, uzrujan alkoholom, morao
sam je ~udno pogledati ustaju}i. Oh, one iste `arke o~i
zasewene dugim trepavicama!
– Osta}ete... morate, svakako morate ostati.
– O, hvala... molim... kad ka`ete.
Iz de~ije sobe za~u se isprekidan, glasan uzdah u
snu. A iz crnog okvira na zidu posmatrao me strogi izraz o~iju staroga oca tako odlu~no opomiwu}i da se
skamenih.
Ali bludna para slatke po`ude izbijala je pomamno
iz `ene, ona opoj se rasprostirala oko we i bila ja~a
od svega. Sve se oko mene okretalo. I ne znaju}i vi{e
{ta ~inim ja strasno pro{aptah.
– Snajkice!... Oh, snajkice!
Pa je besno zgrabih oko pasa. I dok se ona sva upijala u mene, ja sam je grizao u onoj bezumnoj groznici
strasti koja – – – – – – – – –.
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5
Sjajno sam se proveo u gostima, moje mi ~asti. Pro{lo je od tada nekoliko dugih meseca, a ja ni o ~emu
drugom i ne mislim. Sve {to me ti{talo to je: da prona|em kakav bilo posao ili izmislim kakav mu drago
razlog pa da ponova odem u Vujanovac. A kad onomad
pro~itah u nekim novinama da je Nikole Gli{i}a, tamo{weg {efa blagajni~kog odeqewa, moga pobratima,
zaista nestalo, nimalo se nisam za~udio. Jer po znacima moralne pometenosti koje sam na wemu primetio,
prilikom pro{log vi|ewa, ni{ta drugo i boqe nije se
od wega moglo ni o~ekivati. U novinama stoji: da se
jo{ ne zna je li i {ta proneverio i da nikakvo pismo,
pri odlasku, nije za sobom ostavio; kao i da je inspektor Ministarstva otputovao da utvrdi stawe kase i
ostalo. Me|utim stiglo mi je i op{irno pismo od snajke. Pi{e mi: da je Nikole nestalo sutradan po{to su
izdali sedmicu Bobi koja je, u ovoj posledwoj velikoj
epidemiji gripa, nastradala. Kako izgleda, za ono drugo dvoje dece nije mnogo Ni mario. Imawe je ostalo
prili~no. ^im sam pro~itao pismo pojurio sam u drugu
sobu i rekao devojci:
– Ah, Marija, spremite me za tu`no putovawe ve~eras brzim vozom. I ne zaboravite kutiju sa `utim imalinom kao pro{li put, tako vam Boga!
Ali kad je sve bilo spremno odustao sam, mada nikakva posla nisam imao. Me|utim docnije svrati}u, o razume se. Moram, `ivota mi, videti kako stoji duboka crnina mojoj dvostruko o`alo{}enoj snajki. ^ak se nosim
mi{qu da je sasvim preselim u Beograd, jer, ako }emo
pravo, ono sunce i nije za palanku. Samo ~ekam da se
ona malo smiri... A ~im odem potra`i}u isto ono dru{tvo da jo{ jedanput onako slavno ispijemo za du{u
moga „pokojnog“ pobratima. [ta, vraga? Ako ne bude
crk’o, kao {to on govora{e za svoga kuma i wemu ne}e
biti r|avo. Jer zabadava se nije govorilo: kako je na
frontu imao veze sa nekom Engleskiwom koja ga je, dok
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je le`ao pegavi tifus, veoma ne`no negovala. Mo`da
}e na wenim ravnim grudima na}i onaj mir {to ga je,
ovde, na oblim, uzalud tra`io. Uostalom, kako mu da
Bog. Ima jedna stvar samo: wemu ovamo vi{e mesta nema, on ovamo vi{e nema {ta da tra`i. I samo zato javno ovo pri~am, {to znam da me|u vama ima laparala, a
kugla Zemqina nije vi{e ono {to je bila, prostrana i
neprohodna, te da bar od vas, kad vas neka komisija slu~ajno nanese tamo gde je on, sazna prava na{a ose}awa i
da ovamo ne dolazi jer nema gde. Mo`e po celom svetu
tra`iti svoju sre}u, ja sam svoju na{ao. A To }u re}i
onom istom po{tovanom dru{tvu kad se ponova budemo
iskupili kot „Lafa“, i To u vidu jedne duboke i duhovite, dakle, zdravice, koju sam ve}, uglavnom, sa~inio.
I Mikober nam mora deklamovati jednu gromku. A tom
prilikom, evo moje re~i, istu}i }u na mrtvo ime krezubog studenta, samo ako se bude tamo zatekao; toga podsmevala prema kome od onog ve~era ose}am nesavladqivu odvratnost. Bi}e rusvaja. Jest, jedino ~ekam da se
snajka malo smiri. Jer ne bi bilo lepo, ~asti mi. I `alost ima svoje vreme. I celo moje moralno bi}e pobunilo bi se... Zato neka pro|e {to treba da pro|e... ^asti mi, ne bi bilo ni najmawe lepo... [ta mi vi na to
ka`ete? Rad sam da ~ujem va{e veoma ceweno mi{qewe
i... i da vas umolim za jednu cigaretu. Zbiqa, neverovatno, popu{ih vam sve cigarete, gospodo!
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Dragi{a Vasi}

OSVETA
Sva mi je savest u ranama.

Drh}em, sam mrtva~ki modar drh}em. „Majko“, ka`em,
„dobra majko, pustite me, pustite me, be`ite!“ Oja|ena,
bela kao kreda, unaka`ena, drhti i ona kao uhva}ena,
prepala zver. „[ta ti je, sine? Sine, {ta ti je? Sine, sine!“ – „Ho}u da ubijem, da rasporim, da ise~em na par~ad.“ – „Koga da ubije{? Za{to da ubije{? Zar oca ro|enog da ubije{? Umiri se, povrati se, prekrsti se, pomoli se Bogu, pomoli se Bogu!“ – „Be`ite, be`ite, be`ite
brzo, sklawajte se, pustite me“, vi~em i otimam se, a o~i
mi pune krvi i smrti i mr`we. „Wega da ubijem.“ – „Wega? Wega da ubije{? Zar wega da ubije{? Za{to? [ta ti
je kriv?“ jau~e ona. – „Kriv! Kriv mi je, kriv, ne razume{, nikad ne}e{ razumeti; pusti me, ti nisi u stawu, ti
ne mo`e{ razumeti.“ I rvem se, i besno se borim, i svom
gr~evito{}u svoga besnila lomim ko{~ate prste moje
majke, jadne moje majke.
A do nas, u velikoj sobi, je~i otac, moj otac, moj ro|eni otac. On i ne sawa {ta se ovamo zbiva, bolestan je
i naslowen na gomili belih jastuka, u najve}im je mukama i star, prestar, namu~en, jadan, ka{qe, ka{qe, ka{qe. Na stolu kuca sat onako, u uglu treptavim, bolnim, ~ini se, posledwim plami~cima puckara kandilo.
Mir uko~en. „Jao, {ta ja radim? Poludeo sam. Da li
sam, Bo`e, poludeo? Za{to, za{to mi je kriv?“ i bacam
no` kojim sam vitlao, veliki, vitak, s obe strane
o{tar turski no`, i gologlav, izgubqen, poludeo, be`im, be`im daleko izvan grada.
Po putu, pravom i belom od mese~eve svetlosti, velike, te{ke i pokretne senke od {ume. Ja bih rekao da
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su senke; kora~am, pa u`asnut ustuknem nad wihovim
mrakom, kao nad crnom provalijom pakla. Prepadam se,
strah me da }u se survati. I obilazim, osvr}em se, pa
buqim u veliki sjajni kotur na nebu; lepo vidim ogromnu mrku mrqu: ba{ kao senka ubice nad `rtvom. I
skqokam se na obali reke, gledam, gledam. Sva srebrna,
sa drhtavim talasima, {umi ona, {apu}e ne{to: pla~e
li, je~i li, preti li, smeje li se, ne znam, ne razumem,
ne znam. U podno`ju velike planine belasa se grad,
pribio se, sawa. Ko je taj grad? Za{to sam se tu rodio?
Za{to ba{ tu do velikog torwa? Gde sam? [ta je sa
mnom? Kako da `ivim? Kuda da begam? Da li da ubijem?
[ta da radim? Gde }u, Bo`e, gde }u? I umuknem, za}utim, mu~im se, stradam do besnila, i slu{am kako mi
udara, udara, udara srce i zvoni u u{ima, kako uzbuwena krv u mahnitom besu buntovni~kog bunila juri{a,
burqa, kqu~a i razdire jadni moj prenapregnuti mozak.
Pa naglo ska~em i pojurim: „Kukavico!“ vi~em iz sveg
glasa. „Kukavico! Kukavico!“ I posrnem, sru{im se
ponova kraj puta pored srebrne reke; hteo bih da vidim
u ~emu je to stvar, da se smirim, da se pametno pitam:
{ta mi je kriv, {ta mi je kriv? [ta? Za{to da ga ubijem? Ali iza brega odnekud, duboko odnekud dopire ne~iji glas, neko drsko ponavqa moje sopstvene re~i. Ja
se tr`em, podi`em zbuweno glavu i divqim, ne~ove~jim krikom pitam, pretim: „Ko je? Ko je? Ko je?“ Ne bojim se nikog. Rvao bih se sa zemqom. Smrvio bih je. I
stra{nom snagom ste`em ~elo; uzalud tra`im jednu jedinu misao: ne znam ni{ta, ni{ta ne znam, samo iskrvavqenim pesnicama udaram, udaram, udaram po zbuwenoj
glavi i vi~em i ri~em pi{tavim i promuklim glasom
zveri: „Kukavico! Kukavico! Kukavico! Kukavico!“
I ne znam ni sam {ta me smiruje, dolazim pomalo k
sebi, prise}am se... Gospode! Bo`e! Bo`e Gospode! Bio
je zdrav, stra{an, mo}an, bogat. Mi puni u`asa od wegovog pogleda. ]utqiv, mra~an, surov, surov, surov. Za
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da, svojim pogledom stra{nijim od svega, se~e svaku na{u radost, zaustavqa svaki na{ osmeh,: kameni svaki
na{ polet. Mi strepimo, prepadamo se, nemimo, umiremo, kao da smo se rodili, do{li na svet samo da drhtimo. On je govorio: „Bolestan sam, zar ne vidite? [ta je
vama, zar ne vidite da }u umreti; gotov sam, jo{ do jeseni, {ta }ete posle?“ Mi mu verovasmo do danas, vi{e je
od trideset godina, celoga `ivota, ostaresmo i sami, a
slepo verovasmo, mu~ismo se, drhtasmo i premirasmo
nad wim; nad wegovim `ivotom, bez koga se nismo mogli zamisliti...
Mali smo bili, polazili u {kolu, u Beograd, rastajali se, grlili ga, plakali. On pla~e zajedno s nama:
„Zbogom“, govorio je, „vi{e me ne}ete videti.“ U po{tanskim kolima, {}u}ureni pod arwevima, celoga puta bri{emo o~i sasvim mokrim maramama. Dockan, po
mraku sti`emo na malu stanicu. Ne poznajemo nikog.
Sami smo, sedimo na |a~kom prtqagu, drhtimo i unezvereni uzdr`ano jecaju}i ~ekamo polazak voza, dok nam
pisak ma{ine razdire srce: „[ta li je s wim? Jadni tata, {ta }e biti s wim; oh, dobri Bo`e, {ta }emo posle?“ I svu no}, cele bogovetne no}i, jecamo tako na
platformi vagona, ubijeni, oja|eni, ludi, sa grudima
punim suza, sa srcem punim o~ajne brige i u`asne neizdr`qive slutwe.
I posle tako, dolaze nam pisma, velika, namerno
drhte}a slova, kao pisana sasvim iznemoglom rukom,
preti nam uvek: nesta}e ga, ne}emo ga zate}i, tu je, gotov je, veli. ^udi se kako ve} nije istrulio i veruje da
je to posledwe pismo, a mi na wega ne mislimo i tek kad
ga nestane vide}emo {ta smo u wemu izgubili. I sve tako, sve tako.
Pa se vra}amo ku}i leti o raspustu i srca bi nam
cvetala od sre}e da nije one strave. @urno silazimo s
kola, strepimo, ne vidimo ga na velikoj kapiji gde nas
ostali ~ekaju. Premiremo, bez daha smo, ulazimo. On
~eka unutra, namr{ten, nabrekao od zdravqa, ali prvo
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{to nam ka`e razdire nam du{u: „Nisam se nadao da }u
vas videti, nikako se nisam nadao, jedva sam se izvukao,
jo{ ovo leto, jo{ samo ovo leto.“ Crno nam leto.
Crno nam leto. Mi smo sve vreme u du}anu, od jutra
do mraka, i poma`emo, prodajemo, merimo, pakujemo,
slu`imo ga. On sedi na klupi, }uti, nabranih ve|a, uvek
mra~no }uti, gleda u zemqu, satima gleda dole. Da li
misli, {ta misli, ko bi znao! A mi se igrali, nad na{im glavama visoko lete {areni zmajevi, pored du}ana
prolaze na{i nesta{ni drugovi ~ujemo wihovo veselo
klicawe, mame nas, zadirkuju. Mi ga gledamo mole}ivo,
prekliwu}i, neka nas pusti samo malo, samo malo. Ali
ponova se~e nas wegov pogled i prikiva za prokletu
mrsku tezgu, iza koje jedva vire na{e tu`ne male glave.
Oh kako smo duboko mrzeli taj du}an i kako smo iskreno molili dobroga Boga da se on upali, da izgori, sasvim da izgori i da ga nestane, pa da slobodni kao na{i
drugovi koji ga nemaju, koji ga nikada nisu imali, izletimo na burno igrali{te kod ~esme.
I godinama tako, u melanholi~noj povu~enosti, sa
o~ima oborenim i stidqivim, sa srcem slabim i pla{qivim, bez detiwstva, bez radosti, bez smelosti, neotporni, upla{eni, slabi, ismevani, mi nismo znali protivre~iti, mi nismo znali napadati (uvek smo bili napadani), mi nismo znali voditi (uvek smo bili vo|eni),
snebivali smo se, uvek smo se snebivali, sputani wegovim stra{nim pogledom kao te{kim, nemogu}im sinxirima... Bio sam veliki, ~itao sam novine: neko je udario,
drugi razbio, tre}i otrovao, onaj pobegao u svet, ovaj
provalio, {esti se pobunio, sedmi ubio. Je li mogu}e?
Je li mogu}e? Je li mogu}e? Kako su smeli? Kako samo
smeju? I svi rizikuju, protestuju, bore se, bore, bore,
otimaju se, `ive, prestupaju, prkose. O blago wima! O
blago wima! Izli{an, ba{ kao sasvim izli{an na svetu,
~udio sam se, zavidio, divio sam se ovim mo}nim, aktivnim i smelim li~nostima, junacima ovim {to sve smeju
i {to su jaki, prkosni, hrabri, nasilni. I sve vi{e i sve
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drskije opijao sam se jednom jedinom, posledwom, spasonosnom, raskoqnikovskom nadom – zlo~inom, i sve vi{e
i sve o~ajnije `alio za snagom koje nemam da razvalim,
da pregrizem, jest da pregrizem i da iskidam te{ke, mrske, odvratne okove kojima sam sputan...
Idemo svi za sandukom wegovog sina. Spu{taju ga u
grob u koji ga je on oterao. Posledwi je ~as, ba{ posledwi. I ja ho}u da vrisnem, Bo`e, da vrisnem; i u tom
~asu kako bi mi bilo lak{e! A on mi ne da. I to mi ne
da, eto ni to mi ne da, ni to, ni to, samo to da vrisnem;
moram da umuknem. I tako uvek, uvek, uvek, davio me i
na sredini, na pola puta, spre~avao me i zadr`avao mi
srce, dah i nagon.
Idem u rat: „^uvaj se!“ veli. Bunim se protiv nepravde: „Za{to ti, ima drugi?“ Ho}u da pomognem da olak{am, da odbranim: „Nema{ kome, nema{ koga!“ Ho}u da
ka`em: „Ti to ne zna{“; ho}u... ja ho}u, ja sam uvek hteo, ja
bih hteo; ali ja ne smem, ja nikad ni{ta nisam smeo, ja ni{ta, kukavica, ne smem. I tako je on podsekao moja krila.
Podse~enih krila, ja nikad nisam mogao poleteti, ja sam
uvek skakutao. I tako gledam sebe, sav `ivot – umirawe
od straha. A za{to? A {ta sam? Iz ~ega sam? Gde }u? Bo`e, ni{ta sam bio, znam; idem ponova tamo, ostaje slika,
jedino, jedino slika ostaje ~oveka. I kukavi~luk, snebivqivost, povijane – zar moja slika? Zar to? Zar samo to
da ostane moja slika? Ako ni{ta drugo, zar te slike radi ne vredi da ubijem, da ubijam, da otrujem, da trujem, da
svr{im sa prokletim starim teretom, da kroz zlo~in
stupim u nov `ivot, i da prestanem s kamena na kamen
prelaziti reku, gledaju}i preda se, pun straha da se nikad
ne ukvasim? A ja bih hteo da se uspravim, to bih hteo; da
se uspravim, da se uspravim, da se uspravim, da gazim po
vodi, po blatu, po krvi, makar po smradu, da rawavim noge, ali da gazim, da gledam pravo, daleko, u sunce, unedogled, da {iroko, eto samo to, da {iroko otvorim o~i, da
iskidam lance, da se oslobodim, da budem jak, prkosan,
stra{an drugima, kao zver stra{an drugima...
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I tu, ponova besnim, ustajem, jurim natrag ku}i.
Smelo ulazim unutra, pravo u o~evu sobu. On le`i na
gomili belih jastuka, brzo di{e, brzo, krkqa. Na ~elu
vijugaju debele, nabrekle `ile, lice modro sjajno, oko
upalih o~iju `uto. Ja mu prilazim, uzimam opu{tenu
ruku, gledam ga pravo u o~i. „Tatice“, ka`em, „dobri
tatice, kako ti je? Je li, kako ti je?“ On ude{ava stra{no mu~eni~ki izraz i ka{qe, ka{qe. „Gotovo je, tu
sam.“ „[ta, {ta re~e? Gotovo je, tu si? Jest, jest, vidim“, ka`em, „vidim, gotovo je, tu si; gotovo je tu si; i
puls ti ne radi.“ On otvara o~i, onda usta i zaprepa{}en, prestravqen jaukne. „Gle, gle“, ka`em, „{to jau~e{ `alosnije, sve mi je sme{nije. Volim da te gledam
tu, eto tako, u tom krevetu, kao u mrtva~kom sanduku.“
I lepo vidim stra{ne gr~eve mi{i}a na wegovom u`asnutom licu, i nepoimawe i stra{nu nemo}, prekliwawe i prokliwawe, mr`wu i ludi bol i o~aj i neki slom
dole duboko u wegovim grozno upalim o~ima. „E pa
umri“, velim, „umri, umri, vreme ti je, umri. Lepo }emo
te sahraniti, pa }emo se vratiti ku}i da pove~eramo, a
posle da pregledamo {ta si nam ostavio i sutra }emo
ru~ati, i prekosutra, slatko }emo jesti za nespokoj
tvoje du{e, i jo{ }emo zadugo mi `iveti, a ti }e{ se
raspadati. Jest, raspada}e{ se. Ho}e{ li da ti pri~am
kako fino ide sa tim interesantnim procesom? Ima
puno faza u tom procesu. To je, zaista, zanimqivo, ~udno, divno. Bogami, bogami, i grobnica te tvoja ~eka,
skoro si je opravio, pa za koga? Za sebe samoga! A {ta
si ti mislio, za drugog? Ne, nego za sebe samog! I veliki suncokreti okrenuti su ovamo, bi}e tako fino; puno
je vode i zmija i skorpija i crvi, i tri raspala le{a
tvoje dece koju si mu~io. Ka`u – ne {alim se – ozbiqno tvrde: ~ovek ose}a, sve ose}a kako po wemu mili, puzi, sisa, grize, gami`e, li`e.“
I sav se tresem od luda~kog smeha, i strasno se nasla|ujem wegovim mukama, najgroznijim koje sam u `ivotu video. I sve mi sla|e da ga mu~im i mrcvarim, pa
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nastavqam i u sasvim poludelom zanosu fantazije izmi{qam sve stra{nije, dok me on odbija o~ajno mlataraju}i rukama koje se tresu, i ka{qe, ka{qe, ka{qe da
ne ~uje, samo da ne ~uje, iako ja sve glasnije kre{tim,
vi~em, gu{im se, cerekam, iskrivqen, poludeo, unaka`en kao i on, ne znaju}i {ta govorim, sav rastrojen od
u`asnog pobesnelog buntovni{tva.
Pa ga ostavqam i be`im u drugu sobu. Mrtva umorna
spava moja majka. U sobi smo moj sin i ja. Cvr~i popac.
Ti{ina. Radosna, bla`ena lica sin moj gleda slike i
sri~e slova svoga bukvara. Ja ga prekidam, zovem i uzimam na krilo. „[to ne spava{? Je li {to ne spava{?“
pitam ga. „^ekam te, baba mi kazala“...
„Ama, Bane“, ka`em, „sine, hteo sam ne{to da ti ka`em, sine... pogledaj me. Zagledaj me dobro.“ On podi`e
krupne, crne o~ice, gleda me pravo, sme{i se. Upamti
tatinu sliku, dobro je upamti. Jer, evo, malo, jo{ malo,
pa me vi{e nikad ne}e{ videti. Ja }u umreti, bolestan
sam, stra{no bolestan, truo, ovde me boli i ovde i ovde, evo gotov sam, gotov sam.“ Zaprepa{}en, on se napre`e, gr~i, ne razume, ho}e da brizne u pla~. „Pogledaj,
pogledaj“, ka`em, „umre}u, nema {ta, zaista. Ovako,
skrsti}u ruke, ovaj prsten bi}e tu, evo ovako, zaklopiti o~i, zakopa}e me u zemqu, duboko dole, i ti mora{
baciti zemqe na sanduk, na mene, na tvoga tatu, bar nekoliko pregr{ta, tako se vaqa, i vi{e ne}e{ imati
oca. [ta }e{ posle, jadni, jadni moj Bane, {ta }e{ posle?“ On je ve} vrisnuo, previja se kao crvi}, o~ajno
pru`a ru~ice prema meni dok se ja izmi~em, prekliwe
me, moli: „Tatice, tatice, tatice, mili tatice, ne dam
te, ne dam, ne}e{ umreti“, i grli me, ste`e, pritiskuje
na svoja mala prsa, na kojima je bela ko{uqica ve} sva
mokra od suza. I ja neprestano vi~em: „Ho}u, ho}u, ho}u, umre}u, umre}u, umre}u.“ i mu~im ga, i mu~im se, i
raspiwem se od bola, a slatko mi; dok on vri{ti, previja se, jau~e, cepaju}i malo srce; i sve tako, zadugo, zadugo, dok sasvim ne malak{e i zaspi.
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Onda stojim ja nad wegovom glavom i gledam bedno,
uplakano lice. On se trza, mu~i, ~as isprekidano uzdahne, ~as zaje~i, grudi mu se nadimaju, ~elance mr{ti,
usnice zadrhte, sawa. Gledam ga jo{ malo, pa ga ostavqam da {~epam svoju ru~nu torbu. Spremim se da be`im.
Pa otvaram prozor i zveram po ulici. Grad zamro.
Mesec nestao. Li{}e {u{ti, i negde daleko prema crnoj {umi drhti jedina svetiqka. Sve je zamrlo, sve. Samo pas na{eg suseda, vezan u dvori{tu do nas, kobno i
promuklo urla, te se wegovi divqi I zlosluti tonovi
tope u samim mojim grudima, i punim rana i pijanim od
neizrecive slasti osvete.
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Kristina Stevanovi}

MASKULINITETI U GOSTIMA

Dragi{a Vasi} (1885-1945), romansijer, pripoveda~,
esejist, putopisac, novinar, urednik, advokat i kona~no, politi~ki aktivista, nesumwivo je uticao na stvarawe i oblikovawe srpske kulture i istorije. U tom
smislu, u odgovornoj kulturi, ovakva li~nost zaslu`uje temeqno interesovawe savremenih prou~avalaca u
domenu istorije, diplomatije, pravnih nauka, i sasvim
sigurno, kwi`evne istorije i teorije. Vasi}ev opus bi,
najverovatnije, bilo najboqe istra`ivati interdisciplinarno, u okvirima studija kulture.
Wegovi savremenici, razli~itih politi~kih i poeti~kih orjentacija, od Jovana Skerli}a do Rastka Petrovi}a i Stanislava Vinavera, veoma su cenili i visoko vrednovali kwi`evni rad Dragi{e Vasi}a. Pripoveda~ka proza Dragi{e Vasi}a je, u tom smislu, imala veoma specifi~nu sudbinu u pogledu kwi`evno-kriti~ke recepcije. Utuqena kandila (1922), Vitlo i
druge pri~e (1924), Pripovetke (1929), kao i Pad sa gra|evine (1932) jesu zbirke koje su Vasi}evi savremenici
situirali u sam vrh tada{we kwi`evnosti. Re~i Vasi}evog kuma, Miroslava Krle`e, zvu~e gotovo proro~ki;
kao da nagove{tavaju vreme u kome ne}e biti onih koji
}e razumeti wihov pravi smisao:
„Dragi{a Vasi} kao kwi`evnik je miran naturalista, kome violentne snage nekih podsvjesnih poriva i
razdornih nagona nikada ne previru preko solidne linije i iskrenoga do`ivqaja i kao takav je zarezao crte
svoga kwi`evnoga profila sigurno i markantno; te
crte stajat }e jasne, kada svim {arlatanima i snobovima i piskaralima, {to drqaju danas po posledwoj fa-
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soni sedmorazrednih listova, ve} davno ne}e biti ni
traga ni glasa...“ (Krle`a, 1990: 14).

Me|utim, „doba {arlatana, snobova i piskarala“ je
potrajalo. Vasi} je, zbog svog politi~kog anga`mana
(bliski saradnik i savetnik generala Dra`e Mihajlovi}a do 1943. godine), nestao iz srpske kulture. Likvidiran bez su|ewa – to je epilog Vasi}evog `ivota. Bez
su|ewa je likvidirano ~itavo wegovo delo, kako politi~ko tako i i kwi`evno. Kako je, zapravo, Dragi{i
Vasi}u oduzet `ivot, mi i danas, ne znamo pouzdano
(postoji nekoliko verzija). Zaborav, ravnodu{nost ili
duhovna lewost potowih generacija mnogo je ve}i greh
od ubistva u toku jednog, krvavog gra|anskog rata. Kona~no, mnogi pisci iz me|uratnog perioda, poeti~ki
oci savremene srpske proze, kao {to su Stanislav Krakov i naro~ito, Rastko Petrovi}, ostali su zaboravqeni, `ivi sahraweni negde u tu|ini.
Krajem osamdesetih godina pro{log veka, zahvaquju}i entuzijazmu i predanosti malobrojnih srpskih kwi`evnih istori~ara, u prvom redu Gojka Te{i}a, ta na{a utuqena ba{tina, dobila je priliku da stekne ~itaoce i prou~avaoce.1
***
Svi prou~avaoci proznog opusa Dragi{e Vasi}a, od
wegovih savremenika (Slobodana Jovanovi}a, Milana
V. Bogdanovi}a), pa do na{ih (Radovana Vu~kovi}a,
Marka Nedi}a) smatraju da je rat osnovna Vasi}eva
preokupacija. Me|utim, Vasi}ev do`ivqaj rata je slo`en, ambivalentan i procesualan – moglo bi se re}i,
progresivan u odnosu na antiratnu ideju koja je dominantna kod ostalih srpskih modernisti~ko/avangardnih pisaca. Marko Nedi} ukazuje na promenu primarnog Vasi}evog stava prema ratu koji }e rezultirati
razli~itim projekcijama rata u poetici wegove proze
(Nedi} 2008: 139). Prou~avaju}i rane pripoveke Dragi{e Vasi}a, dakle, one objavqene u sami osvit Prvog
130

svetskog rata, 1914. godine, Nedi} zakqu~uje da u ovim
tekstovima („Packo“, „^ast“, „San Beli}a Kaplara“)
preovla|uje patriotski zanos nakon zavr{enih Balkanskih ratova i odu{evqewe kolektivnim uspehom
naciona koji je ispunio oslobodila~ku misiju. Junaci
ovih pripovedaka veruju u kolektivnu i hri{}ansku
pravdu; dr`ava i porodica su, jo{ uvek, neprikosnovene vrednosti (Nedi} 2008: 139-140).
U posleratnoj (poeti~ki antiratnoj) prozi (zbirke
Utuqena kandila, Vitlo i druge pri~e, roman Crvene
magle) dolazi do pomerawa u do`ivqaju rata koja se reprezentuje na nivou narativne konstrukcije ~iji modusi zavise od subjektivnog, psiholo{ki raslojenog, destabilizovanog, ironi~nog pogleda na rat. Junaci posleratne Vasi}eve proze su proizvod izneverenih o~ekivawa i moralnog sloma, dakle, sloma dotada{wih patrijarhalnih vrednosti nakon Velikog rata.
Imaju}i u vidu anga`ovanost kao jednu od markantnih osobina Dragi{e Vasi}a, sasvim je razumqiva wegova potreba, da, i kao pripoveda~, traga za novim vrednosnim obrazcima koje je mogu}e uspostaviti u demoralisanoj dru{tvenoj zajednici. U tom smislu treba shvatati wegov, pomalo iznena|uju}i put od „mladog nacionaliste sa neograni~enom verom u svoj narod do revolucionarnog humaniste“ o kome je pisao Slobodan Jovanovi} u predgovoru zbirci Utuqena kandila (Jovanovi} 1990: 128). Vasi} je zagledan u modernu svest, cini~an ali wegova pripoveda~ka evolucija je humanisti~ki usmerena jer je napustila radikalizam sumwe u ontolo{ku mogu}nost „pogleda na svet“ u korist kriti~kog potencijala te sumwe (Lompar 1996: 210).
Dakle, Dragi{a Vasi} je duboko svestan nihlisti~kog iskustva vremena i tematizacija te vrste iskustva
rezultira specifi~nom naratolo{kom konstrukcijom
u tekstovima wegove proze (Stevanovi} 2011: 96-99 ) koja osciluje izme|u tradicionalno mimeti~kog modela
subjekta i realiteta i wegovog napu{tawa (Stojanovi}
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Pantovi} 1995: 172). Kao supstituciju nihlisti~kom
ose}awu stvarnosti Vasi} nagove{tava socijalno-kriti~ko mi{qewe i revolucionarnu akciju (Lompar
1996: 211-211). Narativni prostor Vasi}eve proze je,
kako se pokazuje, ogroman u svojoj ambivalentnosti –
uprkos ili ba{ zbog stalne prisutnosti rata kao tematske preokupacije. I upravo tu, u slo`enoj naratolo{koj mre`i, stvara se mogu}nost za istra`ivawa i
tuma~ewa koja poku{avaju da tekst iznova pro~itaju,
koriste}i se iskustvima rodnih studija, ta~nije, teorijom maskuliniteta.
***
U posleratnoj i antiratnoj prozi Dragi{e Vasi}a
uo~avamo proces raslojavawa i preobra`aja modela hegemonog tipa maskuliniteta2 koji nastaje usled razli~ite percepcije rata, odnosno, ~ije oblikovawe i mehanizmi konstrukcije zavise od autorovog primarnog stava prema ratu. Naime, istorijsko-kulturolo{ki kontekst Balkanskih ratova proizveo je jednu vrstu normativnog hegemonog tipa maskuliniteta (junak/ heroj),
dok je Prvi svetski rat, usled sloma tradicionalnih
moralnih vrednosti, kako u Evropi, tako i na wenoj periferiji (u geografskom smislu, sasvim sigurno), plasirao druga~iji, mawe romanti~an tip maskuliniteta.
Hegemonija posleratnog hegemonog tipa maskuliniteta mogla se zasnivati jedino na patrilinearnoj i patrilokalnoj paradigmi koja nu`no, samim svojim postojawem, proizvodi nosioca patrijarhalne mo}i iako
wegov potencijal, osobito biolo{ki, mnogo mawi u odnosu predratni patrijarhalni tip maskuliniteta koji
je bio nosilac hegemonije. S druge strane, ova dva tipa
maskuliniteta ne postoje odvojeno ve} su deo jednog patrijarhalnog sistema koji je i sam u previrawu, tako da
su konstrukcije navedenih modela maskuliniteta neprekidno izlo`ene me|usobnom delovawu i ne postoje
u ~istom obliku.
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Balkanski ratovi su, pre svega, bili oslobodila~ki
i u wima je istorijska misija srpskog naroda i wegove
politi~ke elite bila u svome zenitu {to je dovelo do
nacionalnog odu{evqewa koje je pro`imalo sve slojeve srpskog dru{tva. Odbrambeni i oslobodila~ki rat
(ili rat koji se do`ivqava na ovaj na~in) ima potencijal da u prvi plan istakne ostvarewe kolektivnih nacionalnih interesa i promovisawe hri{}anskih vrednosti kao {to su samilost, svetiwa porodice, bezrezervna i bezinteresna qubav prema otaxbini. Ovakav
do`ivqaj rata uslovio je postojawe hegemonog tipa maskuliniteta koji je neprikosnoveni nosilac i promoter upravo ovih vrednosti.
To je, dakle, model heroja koji kolektivni interes
stavqa ispred li~nog, te mu je o~uvawe patrijarhalnog
poretka i patrijarhalnih vrednosti dvostruko nu`no.
Najpre, u svakoj kulturi heroji isti~u pozitivne norme etosa, a heroj je odre|en kao osoba stvarna ili imaginarna koja evocira odgovaraju}e mi{qewe i pona{awe (Banovi} 2011: 168). Heroj kao vrhovni ideal, slika
i ostvarewe hegemonog maskulinog tipa, u slu`bi je
odr`avawa patrijarhalnog poretka i wegove reprodukcije, tj. proizvodwe po`eqnih maskuliniteta. Ovu vrstu hegemonog tipa maskuliniteta koju smo, za potrebe
na{eg istra`ivawa, nazvali junakom/herojem ili prvim konstruktom maskuliniteta u tradicionalnoj, patrijarhalnoj zajednici, predstavqa junak pripovetke/novele „U gostima“, Nikola Gli{i}.3
Prema re~ima naratora/junaka, wegov pobratim Nikola Gli{i} bio je oli~ewe fizi~ke lepote, snage i
zdravqa:
„Lice mu je sijalo od zdravqa i bilo dobrodu{no
detiwasto, a sna`an, kao odvaqen od brega, sa rasku{tranom kudravom kosom koja mu je padala po ~elu,
onako opru`en podse}ao je na lava.“ (Vasi} 1929: 136).
Ili,
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„Najedanput, jedan omalen francuski oficir, {to
je preda mnom stajao u dru{tvu dama i propiwao se celim telom da boqe vidi, pokaza rukom u pravcu ~ete
{to je nailazila:
Quel beau type!
Ja uzviknuh do vriska. To be{e Nikola. Na divnom
zelenku, sav u cve}u i pe{kirima, u prostoj vojni~koj
{ajka~i, sa Kara|or|evom Zvezdom na prsima, ponosit, ozbiqan, hladan i kao da mu je neprijatna sva ova
hu~na galama, on je uzdr`avao kowa, koji se, upla{en
od svetine, propiwao i iskola~enih o~iju gledao preko mase.“ (Vasi} 1929: 167).

Oba opisa ukazuju na izuzetne atribute mu`evnosti
koji su neophodni za konstrukciju hegemonog maskuliniteta u patrijarhalnom sistemu. Snaga, vite{ko dr`awe na kowu, hladnokrvnost, ratno odli~je koje simbolizuje hrabrost pokazanu na bojnom poqu i kona~no,
{ajka~a koja ukazuje na skromnost i doslednost kada je
u pitawu nacionalna i socijalna pripadnost. Nikola
Gli{i} zaista poseduje kompetenciju koja je neophodna
mu{karcu za potpuno ostvarewe rodne uloge u tradicionalnoj zajednici ~iji je istorijski usud odbrana i za{tita nacionalnih vrednosti i interesa.
S druge strane, kao {to smo ve} nagovestili, normativnost ovoga tipa hegemonog maskuliniteta zavisi od
neprekidne proizvodwe patrijarhalnih vrednosti.
Onoga trenutka kada se te vrednosti, usled istorijskih, politi~kih ili nekih drugih okolnosti, dovedu u
pitawe, hegemonija ovoga tipa maskuliniteta dovodi
se u krizu. Upravo to se de{ava kada se Nikola na|e u
velikoj klanici Prvog svetskog rata. Wegovi mladala~ki ideali vezani za otaxbinu postepeno nestaju u
mete`u Velikog rata koji se vodi „za tu| ra~un“, u interesu velikih sila. To vi{e nije borba za opstanak;
rat se zapravo preselio u politi~ku i ekonomsku sferu koja je Nikoli potpuno tu|a, koju on ne mo`e da pojmi i zato je, po wegovom mi{qewu, svaka qudska `rtva
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u takvom ratu, uzaludna. Politi~ki interesi, dakle
rat kao vrlo organizovana mu{ka delatnost predstavqa nepotrebnu svirepost. Nasiqe ne mora samo po sebi biti svirepo, wega svirepim ~ini organizovanost
od strane razumnog bi}a (Bataj 2009: 65). Ta razumna bi}a koja organizuju rat su pripadnici politi~ke elite,
srpske ali i savezni~ke. Nikola shvata da vi{e nije u
pitawu iskqu~ivo kolektivni interes srpskoga naroda i da je potrebno udaqiti se od patrijarhalnog patriotizma.
Kao obrazovan ~ovek, pravnik po struci ali i kao
prekaqeni ratnik, Nikola Gli{i} uvi|a svu besmisao
i uzaludnost ratnih stradawa. Jedan deo wegove li~nosti otaxbinu do`ivqava kao apstrakciju a „slatku
smrt“ u `aru borbe, o kojoj tako nadahnuto pevaju pesnici koji nikada nisu bili na boji{tu, kao vrhunsku
pesni~ku la`.4
S druge strane, Nikola je duboko ukorewen u patrijarhalnoj tradiciji u kojoj se dostojanstvo, podrazumeva se, mu{ko, mo`e ste}i i o~uvati samo tamo gde si se
rodio i gde su `iveli tvoji preci. Preciznije, Nikola
je proizvod temporalnog i performativnog delovawa
patrijarhalne prakse u kojoj su nacionalizam i militarizacija usko povezani i ~ine jednu od va`nih komponenti za uspostavqawe hegemonog maskuliniteta.
Druga, ne mawe zna~ajna, upori{na ta~ka patrijarhalog sistema je porodica i wen neprikosnoveni gospodar, glava porodice – otac. Otac obezbe|uje patrilinearni kontinuitet i {titi patrijarhalni poredak pripremaju}i istovremeno svoga naslednika za isti zadatak. Pre rata Nikolin otac je bio ugledni trgovac, doma}in, re~ju, ~astan ~ovek koji je u svemu odgovarao
rodnoj ulozi koja mu je dodeqena u okviru patrijarhalne ideologije. Me|utim, usled ratnog haosa otac je optu`en za izdaju i obe{en. O~eva smrt ve} bi sama po sebi zna~ila gubitak garancije za uspe{no nastavqawe
patrilinearne i patrilokalne paradigme jer u Niko135

linom slu~aju nije do{lo do propisane maskulinizacije usled ratnih okolnosti mada se vojska name}e kao mu{ka instanca inicijacije ([male 2011: 208). No, jo{
pogubnija je ~iwenica da je Nikolin otac potkazan od
strane suseda i obe{en, da je obe{~a{}en. Hegemoni
maskulinitet u seoskoj patrijarhalnoj zajednici ne mo`e opstati ukoliko se ne zasniva na porodi~noj ~asti
i ugledu jer se podrazumeva da je to model maskuliniteta kome svi ~lanovi patrijarhata te`e da se saobraze.
Gubitku porodi~ne ~asti tako|e doprinosi i sestrina izdaja. Naime, Nikolina sestra napu{ta porodi~no ogwi{te nakon o~eve smrti i odlazi da `ivi u
vanbra~noj zajednici sa neprijateqskim oficirom.
Postaje jasno da mehanizmi na kojima se zasniva konstrukcija Nikolinog maskuliniteta koja se, na po~etku pri~e, ~inila nedodirqivom, popu{taju. Jedna sjajna mu{ka figura, oli~ewe i normativ mu{ke hegemonije, rasta~e se pred ~itaocem. Jedna po jedna, nestaju
komponente bez kojih hegemoni tip maskuliniteta
predratne patrijarhalne Srbije, ne mo`e da postoji.
Otaxbina vi{e nije majka kojoj se bezrezervno veruje,
qudi su izgubili ~ast, ratni (ne)moral je nametnuo potrebu za druga~ijim tipom maskuliniteta koji mo`e
ostvariti mu{ku hegemoniju.
Jedino {to je Nikoli preostalo je wegova moralni
i telesni integritet. Me|utim, i to }e, pri kraju rata
po~eti da kopni. Dezintegracija Nikolinog maskuliniteta trajno je zapo~eta onoga trenutka kada je, posredno, saznao za `enino neverstvo. Toga trenutka, Nikola po~iwe da sumwa u svoju `enu i gubi oslonac koji
je mogao imati u porodici. Jer, porodica vi{e nije toliko va`na kao biolo{ko-reproduktivna grupa, kao u
ranijem, primitivnijem obliku patrijarhata. Od ve}e
va`nosti je struktura odnosa u woj jer se zahvaquju}i
toj strukturi porodica pretvara u laboratorijum potreba i emocija. Ona poseduje potencijal da vrati snagu zamorenom mu{karcu koji se vratio sa boji{ta uko136

liko on `eli da se ponovo utemeqi i prona|e svoju
li~nost jer na ratnom frontu wegova li~nost ne igra
vi{e nikakvu ulogu (Katunari} 2009: 119). Me|utim,
patrijarhalni kodeks je vrlo strogo struktiran i Nikola, unutar wega, vi{e nema izlaza. On je duboko svestan svoga polo`aja u okviru postoje}eg sistema i zato
svom pobratimu ka`e:
„... Ima samo dvoje: ne `iveti ili pobe}i u svet. A
ja jo{ imam snage. I deset nokata bi}e mi dosta da zaradim mir koga nemam i koga ovde nikad ne}u imati“
(Vasi} 1929: 176).

Nikola izri~e svoju nemo} da pobedi patrijarhalnu
normu u okviru koje je izgubio kredibilitet ne samo da
bude nosilac hegemonog maskuliniteta, ve} i da sa~uva
sopstveni identitet jer nije u stawu da promeni na~in
shvatawa vlastitog bi}a usled zahteva i o~ekivawa
sredine. Otud Nikola najpre poku{ava da ukine, uni{ti svoju svest i telo upornim opijawem i preteranom,
zabrawenom (vanbra~nom) seksualnom aktivno{}u.
Me|utim, u wegovom telu ostalo je jo{ `ivotne snage.
Mo} uvek dolazi odozdo – ka`e Fuko, dakle, iz tela jer
je telo neophodno da bi se mo} opredmetila.
Jo{ u toku rata, a naro~ito nakon wega, Nikola ne
pristaje na upotrebu svoga tela iako vojni~ki i patrijarhalni diskurs poku{avaju da kontroli{u i disciplinuju wegovu fizi~ku snagu, zdravqe i seksualnost.
Nikolino telo se suprotstavqa pru`aju}i otpor koji
zapravo, vodi samoukidawu. I Nikola nestaje iz pobratimove pri~e, nestaje iz teksta. Ostaje otvoreno pitawe: da li je Nikola zaista uspeo da iza|e iz okvira patrijarhalne ideologije i negde, daleko, izgradi maskulinitet po sopstvenoj meri?
^itaocima ostaje narator/junak koji je zapravo ispri~ao pri~u o svome pobratimu, predratnom, ratnom
ili antiratnom heroju ali i o sebi. Wegova pri~a, zapravo, po~iwe priznawem. Iako to priznawe izgleda,
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naoko, kao samovoqno, neiznu|eno – ono to nikako ne
mo`e biti jer je rezultat dru{tveno upisanih normi i
vrednosti ali i pripoveda~eve unutra{we potrebe.
Jer, mogu}nost postojawa i postajawa subjekta u dvojakom smislu ostvaruje se samo kroz priznawe (Fuko
1994: 44). Dakle, narator/junak zna da je ne{to „zgre{io“ i zato mora da se ispoveda. U tom smislu ~itava
novela je ispoved mu{karca koji ima jaku potrebu da
javno izrekne svoj „greh“ pred nekim, makar irealnim
ili virtuelnim, autoritetom. Zato wegova pri~a po~iwe: „Gospodo, u`asno sam bio nervozan“ (Vasi}, 131) i
zavr{ava se obra}awem: „Rad sam da ~ujem va{e ceweno
mi{qewe i ...i da vas umolim za jednu cigaretu. Zbiqa,
neverovatno, popu{ih vam sve cigarete, gospodo“ (Vasi}, 187). Mi ne znamo kome se pripoveda~ ta~no obra}a, jedino je sigurno da je u pitawu zajednica mu{karaca, pu{a~a.
Kakvu to tajnu krije pripoveda~, kada wegov opstanak, o~igledno ugro`en nestabilnim psihi~kim stawem, tj. jakom nervozom, zavisi od priznawa? Nije li u
pitawu rivalstvo, zavist mu{karca koji nije uspeo da
odgovori zahtevima rodne uloge koje je tradicionalna
patrijarhalna zajednica propisala, prema drugom, koji
je te „norme“ ispunio. Iako nije do`iveo osudu od
strane dru{tva, pripoveda~ je u poziciji da zbog svesti
o deformaciji rodne uloge osu|uje samoga sebe. Istovremeno, to je nedozvoqeno ose}awe kojim se potvr|uje
nerazboritost i nemoral jer je u pitawu pobratim,
kum, dakle veoma va`na osoba u sistemu ~vrsto struktuiranih patrijarhalnih odnosa. U binarnom falogocentri~nom sistemu ova vrsta emocije naj~e{}e se pripisuje `enama.
Pripoveda~ nikada nije raspolagao potencijalom da
bude nosilac hegemonog, normativnog maskuliniteta u
onoj meri u kojoj je Nikola to bio. U nekoliko navrata
narator izra`ava divqewe kada su u pitawu upravo Nikoline osobine koje su kqu~ne za hegemoni maskulini138

tet u predratnom patrijarhalnom dru{tvu kao {to su
fizi~ka snaga, lepota, po{tewe, iskrenost, po`rtvovanost i osobito, vojni~ka sposobnost.5 Iste te osobine posta}e prepreka da Nikola „pre`ivi“ poratno
vreme koje je o~igledno zahtevalo druga~iju vrstu maskuliniteta usled promene dr{tveno-politi~kog konteksta. Dominantna forma maskuliniteta uvek izra`ava interese onih koji raspla`u dru{tvenom mo}i,
dakle, poseduju vlast i ona se uvek posmatra u odnosu na
kulturu, vreme i prostor. U posleratnim uslovima hegemoni maskulinitet vi{e nije ra~unao na sposobnost
ratovawa, kolektivni narodni ineres, re~ju, patrijarhat je po~eo da mewa svoje lice. Usled toga dolazi do
decentrirawa normativnih maskulinisti~kih vrednosti te one predratne, tradicionalne, patrijarhalne
vrednosti postaju marginalizovane i nepotrebne.
Sve to pripoveda~ novele „U gostima“ veoma dobro
razume i u toj ~iwenici le`i uzrok wegove nervoze i
ironije koju su istra`iva~i ve} prepoznali prou~avaju}i naratolo{ke strategije u Vasi}evoj prozi (Lompar 1996: 110; Stevanovi} 2011: 99). Saose}awe koje pripoveda~ iskazuje prema sudbini svoga pobratima je la`no ili je samo proizvod ustaqenih praksi, odnosno
propisanog seta pona{awa koje se od pobratima i kuma
o~ekuje u jo{ uvek postoje}oj, mada destabilizovanoj,
patrijarhalnoj zajednici. Duboko u sebi, pripoveda~
u`iva u raspadawu modela maskuliniteta ~iji je reprezent Nikola; tog nekada mo}nog i nedosti`nog maskuliniteta koji je bio nosilac mu{ke hegemonije. Prepoznaju}i taj ose}aj u sebi, pripoveda~ je cini~an, nervozan i ima potrebu za ispovedawem. U petom poglavqu,
kada kona~no otvoreno iznosi svoje misli, pripoveda~
upore|uje svoj trenutni polo`aj sa Nikolinim. Ta~nije, on svoje prisustvo tuma~i kao pobedu, trijumf diciplinovawa i opresije umiru}eg ranijeg patrijarhalnog
sistema, u odnosu na Nikolin otpor i nestanak, kona~no, kao poraz dotada{weg normativnog tipa maskuli139

niteta (Vasi} 1929: 187). Ispovedaju}i se, pripoveda~/junak poku{ava da kroz jezik samo(re)prezentacijom zauzme subjektnu poziciju u patrijarhalnom poretku ~ija je `rtva bio wegov pobratim.
Me|utim, ironija koju pripoveda~ kao nosilac moderne, posleratne svesti nesumwivo poseduje, mogla bi
se tuma~iti i kao tipi~an jezik neuzvi{ene, narcisti~ke melanholije (Hamer 2009: 34). Melanholija je,
izme|u ostalog, reakcija na gubitak neke apstrakcije
kao {to su sloboda ili, kao u slu~aju na{eg pripoveda~a, neki ideal (Frojd 1985: 120). Pripoveda~, naime, odbija da tuguje za Nikolom i za vrednostima ~iji je reprezent Nikola bio iako duboko do`ivqava wihov gubitak.
„Poricawem realnosti gubitka – da je ne{to nestalo, da je vreme pro{lo – melanholik je beznade`no
usmeren sopstvenim fantazijama o onome {to je bilo,
nesposoban da se oslobodi veza koje su ga nekada vezivale“ (Hamer 2009: 68).

^itava novela je upravo potvrda i sladostrasno ispovedawe pripoveda~eve nemo}i da se otrgne od objekta melanholije, tj. od predratno-patrijarhalnog modela hegemonog maskuliniteta. I namesto da napusti
objekt svoje melanholije, melanholi~ni ~ovek pronalazi na~in kako da ga sa~uva. To ~uvawe se, po Frojdovom mi{qewu, posti`e inkorporirawem objekta u sopstvenu psihu, te on nastavqa da `ivi u imaginarnom
smislu. Po logici stvari, bilo bi prirodno da sada melanholik voli sebe bar onoliko koliko je voleo „izgubqeni“ objekt. Me|utim, melanholik sebe posmatra
kao gubitnika, osobu ni`e vrednosti koja zaslu`uje samo prezir i kritiku – wegov ego, a preko ega i ceo svet,
izgubio je vrednost (Hamer 2009: 69).
Egzistencijalni ponor otvoren je pred ~itavom posleratnom generacijom, i to je, svakako, nu`no uticalo
na destabilizovanost subjekta pripovedawa koja je ka140

rakteristi~na i za ostale Vasi}eve novele, kao {to su
na primer „Sumwiva pri~a“ ili „Ispovesti jednog
smetewaka“. U ovim pri~ama dominira vizura ~oveka
koji je izgubio smisao za tragi~no, jer ne mo`e se uni{titi ono {to vi{e i ne postoji – qudsko dostojanstvo. Otud ta non{alancija pripoveda~a novele „U gostima“ kada govori o svojim moralnim posrnu}ima kao
{to su prequba, nebriga za bli`we... Kao i svaki melanholik, on pronalazi izopa~eno zadovoqstvo u izlagawu tu|em preziru, postaje besraman. Sramotu je, dakle, mogu}e osetiti samo ako ~ovek ceni samoga sebe
(Hamer 2009: 69).
U pripoveda~evom slu~aju to je, zaista, vi{estruko
nemogu}e. Narativni prostor novele ukidao mu je, jednu po jednu, mogu}nost da ostvari svoj identitet. Rat je,
kao okvir za prevrednovawe patrijarhalnih vrednosti,
nametnuo novu matricu koja je pru`ila varqivu nadu
mu{karcu da }e, ipak, uspeti da izbegne deformaciju
rodne uloge. Me|utim, mu{karac nakon rata postaje
melanholik. On postaje svestan da nikada ne}e uspeti
da ostvari svoj de~a~ki san, odnosno, da nikada ne}e postati nosilac one tradicionalne patrijarhalne hegemonije koja je bila normativna u periodu wegovog odrastawa. Ovo saznawe postaje trajni uzrok samoprezira i
nezadovoqstva koje vodi u cinizam i ironiju koja zapravo, manifestuje duboku rascepqenost bi}a. Mu{kog...
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1 Istovremeno, to je bio period kada je interesovawe za
avangardu i me|uratnu kwi`evnost bilo u svom zenitu na jugoslovenskim prostorima.
2 Da bi objasnio i definisao ono {to ve}ina podrazumeva pod „ulogom mu{karca“ u odre|enoj dru{tvenoj zajednici,
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Robert V. Konel (Robert W. Connell) je uveo koncept „hegemonog maskuliniteta“ koji je kasnije postao op{te prihva}en
u studijama maskuliniteta. „Hegemoni maskulinitet se mo`e definisati kao konfiguracija gender praksi koja otelovquje trenutno prihva}eni odgovor na problem legitimiteta patrijarhata, koji garantuje (ili bi trebalo da garantuje)
dominantnu poziciju mu{karca i podre|enost `ena.“ Istovremeno, hegemoni maskulinitet se defini{e u odnosu na
kulturu, vreme i prostor u kome se maskuliniteti konstrui{u i praktikuju. Up. Victoria Kannen “The ‘Other’ Feminists: The
Challenge of Feminist Men and Maskulinities“.
3 U tom smislu, iz perspektive tipologije maskuliniteta, lik Nikole Gli{i}a korespondira sa likovima koji dominiraju u ranim pri~ama i novelama Dragi{e Vasi}a. Ova
~iwenica ukazuje na tezu da je prikazivawe mu{kih likova u
prozi Dragi{e Vasi}a kontinuirani proces, konstrukcija
koja varira unutar jedne kulture tokom vremena. Istovremeno, daqa analiza }e pokazati da uvek postoji nekoliko tipova maskuliniteta u istoj kulturi, u istom vremenskom periodu, dakle sinhrono.
4 Sli~no razmi{qawe sre}emo i u drugim Vasi}evim novelama koje se bave ratom i wegovim posledicama. U tom
smislu, svakako je najupe~atqivija novela „Rekonvalescenti“ u kojoj se, tako|e otvara prostor za re-interpretaciju
pojmova mu{kost ili mu`evnost u sistemu patrijarhalne zajednice u ratnim uslovima.
5 Upravo vojska kao „{kola mu{ke nacije“ je ima u sebi
hegemoni potencijal koji je pripoveda~u nedostajao. „Armija se sada samosvesno predstavqala kao {kola mu{ke nacije,
mu{kog naroda – i to kao {kola koja je bila iznad svih drugih obrazovnih i vaspitnih ustanova“, Ute Frevert, 2000,
117; cit. Prema V. [male, Istorija mu{kosti u Evropi
(1450-2000), prev. Vladimir Babi}, Klio, Beograd, 2011, str.
207.
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Ђуро Виловић

БијеЛи ЛаОКОНТ
1.
Хиу… хаха... хиу! Провалио је металан прасак смијеха
кроз врата у салон. Потресао завјесама, намирисаним зраком и суптилним гранчицама егзотичног биља. Одјекнуо о
високе сводове и брбљао по раскошном простору. Та је провала као будила од сна ред наслањача од црвеног плиша око
стола и велике слике у оквирима по зидовима. Све је почело да се буди и пристаје уз смијех, што је улетио... Остаде
непомичан и бешћутан једино бијели кип тројанског свећеника Лаоконта и његових синова с грчем и змијама у позадини салона. Бијела је садрена група болно стремила у намирисаном простору. и иван је Тодоровић осјетио ту провалу, али се не помаче.
– Хиу... хаха... хиу... Поновио се је прасак, а одмах је за
њим улетјела у собу млада жена у плесном скоку, уздигнутих руку, окружена меком свилом и ужареним смијехом.
Она је поскакивала. На њој је плесала свила, чипке и непомућена, лагана срећа. иван се Тодоровић сада лагано покрене и стане дрвено ударати дланом о длан и храпаво
кликтати: – Хиу… ха... а... ха... хиу!
жена је плесала по такту његових удара дланом о длан,
иван Тодоровић осјети, да му је глас храпав, па га је смекшавао и гладио. Она се окретала у плесним поскоцима свиле, чипки и младости. Обоје је клицало: Хи хаха... ха... хиу...
жена застане. испружи руке: – Даги!
– Вана! Устане он, да прими њезин загрљак. Сад је осјетио, да су му покрети тешки, негибви. – Красно, прекрасно... Гледао ју је и проматрао. – Све ти стоји... красно, прекрасно.
Она је очекивала, да ће је он сада обухватити и згужвати
од заноса и да ће је понијети преко собе.
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– Не видим, да то тако красно стоји... Намргодила се она.
– Стоји, стоји.
– Хвала ти... Ти си красан, ти си паметан. Рекла сам ја, да
нитко нема таква мужа. – Одбрзала је она пред зрцало. Била је задовољна сама са собом. Вратила се опет пред њега.
Само су један час стајали насред салона, а онда се она откиде у валу плесних поскока, највеће среће и задовољства. Вана је прекрасна жена. У сваком јој уду пјева младост и снага. Сваки јој уд звони као бакар или бронц. Све је пуно и ништа на њој не буљи млохаво у простор. Одвела је са собом
смијех, свилу и плес за врата сусједне собе. Скоро се вратила преобучена у раскошној кућној хаљи. – и ово је тако красно... Сјела је до мужа и насмијано му гледала у очи. – Молим те, реци ми, како је то, да ти увијек знаш, што ја волим
и што мени добро пристаје?Тко ти је то казао?
– Ти.
– Када?
Значајно ју је погледао, али јој није казао ни одговорио
на то питање: када? Устао је и прошетао по салону. Он би
најрадије шутио, али не смије да сада шути. То би помутило женину срећу и она би могла да се намргоди, да постане
мало, уједљиво и ружно женско. Застао је насред собе. –
Мислио сам и на ти... Није могуће, а било би тако лијепо...
Ти имаш укуса... Овдје би заиста прекрасно стајала једна
уметничка фонтана.
– Водоскок? је ли оно, што сам ја говорила?
– Да с водоскоком, који би прскао. Вода би падала, а доље би се у води љениво и гиздавао шетале мале црвене рибице. Мислио сам и на то, али није било могуће. једноставно ми нису допустили да проведем водовод.
– ја сам то већ давно заборавила... хии... давно.. Махнула је она рукорн, а онда је одмах надодала: – и то је тако
чудно. ја нешто кажем и заборавим, а ти никада ништа не
заборављаш. Она је устала да га привуче себи и мази... – и
о путу у италију... Красно нам је било. Најљепше оне вожње
по Риму. Увијек смо добили најкрасније коње и кочије... Тек
што смо се вратили... ступила сам у нови стан и колико из145

ненађења. Не знам, што бих прије гледала. Покућство, застори, слике, па те хаљине Баш ти је успјело, да ме потпуно
изненадиш, а ја то силно волим. Оно баш није ништа, кад се
зна и чека, али овако изненада... Ти си све то знао и о свему
си тако дуго шутио... Како си могао?
– ја могу да шутим...
– ја не бих могла. Збиља штета, што се није могао извести тај водоскок. Но, онда бих ја хтјела да видим и чујем Вукицу, Бебу и Штефу... Нама сада иде добро, зар не? је ли да
нам иде добро? Но, да је остало како је било, ја не бих издржала. Не бих. Убила бих се... Мислиш ли, да не бих...?
Застала је с драгањем и објесила се погледом о мужево
лице.
– Не би ти било жао мене? – питао је муж.
– Би, али ја не бих могла... Били смо тако сиромашни; наше постеље од најпростије јеловине. Кад су шкрипале, ја,
сам увијек хтјела плакати. Грозно ми је било, знаш... Ми нисмо никуда могли, а сви су други имали, уживали и знали су,
зашто живе. Што би нам онакав живот? Увијек сиромашно,
у стиду, болу и скривању. Не можеш никуда, јер кудгуд дођеш, видиш: сватко има, сви имају. Никога не можеш дочекати. То је горе од смрти. Сада? Сад смо ми људи, сад знам,
да живимо и да јесмо нешто. Вана је хтјела још нешто да каже. Нетко је вани звонио. Звонило је дуго и упорно, а чули
су се и удраци по вратима.
– Какав је то дивљак?
– Визец.
– То сам одмах мислила...
Прије него што су њих двоје доспјели устати, провалио
је Визец у салон. Застао је на вратима. Погледао је наоколо
и није могао да затаји зачуђења.
– а Гдје је канаринац? – Питао је насмејан поругом и церио се. – Без њега нема оне потребне живахности у стану
правог човјека. Вана? Тако сретна, весела као умивена гуска
над дубоком водом велике баре... Пардон, то је само фигура...
– Визец, остаје Визец... Рекла је Вана и била ужарена.
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– Будала, нитко и ништа. Пискарало и дрљало... То је Визец. Уосталом немојте се срдити, јер је Визец овдје потребан.
– Потребан? – Смијуцкао се трпко Тодоровић.
– Без мене све ово не би било о в о... Кад мене овдје видите и кад се сјетите, гдје сам ја заостао, онда закликће сваки чавао и распјева се сваки лист тих ваших палми. Сиромашнији од вас овамо неће доћи. Уосталом могу и доћи, али
само да погледају и оду, па да се никад више не врате. Боли
их што су сиромашнији, а нитко неће својевољних болова.
Богатији су вама неприлични, јер знате да имају више и да
се баш не диве. Визец спашава. Он долази и не боли га, а нити не задаје бола.
Човјек је кикотао у неиспаваном одијелу, под растресеним шеширом. Његова је шарена огрлица мировала у сјени
браде болно и намрштено. Тодоровић њежно приступи запрашеном човјеку и огрли га. – Непоправљив си, драги...
Увијек сипаш и увијек духовито. Сједни!
Повео га је до наслањача и направио је такову кретњу,
као да му помаже да се спусти и сједне. Визец је остао насмејан и добродушан. Брбљао је, говорио, пецкао Вану и
очито настојао да опет стече њезину склоност. Говорио је о
италији. Тамо није никада био, али је тумачио ту земљу ходочасника Тодоровићу и Вани.
– је ли скуп тај Лаоконт. – Прекинуо се у оном часу кад
се је загледао у старог тројанског свећеника. – Како је он
овамо дошао? Он је дистонација он је овдје контраст. – Дуго је нијемо мислио, зашто је овамо унесен стари Лаоконт
са своја два сина. Тргне се наједном у мислима и заврти поглед у домаћина.
– иване Тодоровићу, отктуда све ово.
– Откуда? – једва осјетљиво уздрхтне домаћин. Вана није пазила на њихов разговор. играла се је с чипкастим окрајком своје вечерње хаљине и њихала је ногом, која је нехајно
пребацила преко кољена.
Домаћин није одговорио Висцу. Чекао је запрашени човјек и још увијек значајно гледао у домаћина. У тој трпкој
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паузи шутње као да је питање притискивало у намирисаном
простору салона.
– Откуда? Откуда све ово?
Тодоровић се понио као да не мора, као да није потребно
одговорити на то питање. Прешао је с осмјехом преко питања и говорио о јатима голубова у Венецији и о јефтином талијанском вину.
– Што ћете сада? – Упита наједном Визец усред приповијести о талијанским двоколицама.
– Како сада? Сад смо ту и остајемо.
– Да... Мислио сам, како замишљаш овај преврат?
– Преврат?
– То је ваљада читава револуција у твом животу, и о њој
ће се свакако говорити. Не постаје се преко ноћи богатим
грађанином и не скаче се лифтом из биједника на спратове
богатих...
– Ти непрестано говориш о богатству, Визец. То је погрешка.
– Да, а ти по тој погрешки путујеш по италији и етаблираш грофовски стан. Све ово стоји грдних пара.
– То је само нешто… Боже, мислим нешто, што мора да
има сваки пристојан човек.
– Видим, видим... Са свиле и палми силази и већ прелази са те свилена идеологија. Могао би да отвориш салон.
Мислим тако нешто, да би окупљао око себе непристојне
људе с пристојним душама. То би било најбоље. Вана је красна, прекрасна жена...
Тодоровић се тргне. Проблиједи и оштро се загледа у
пријатеља...
– Хаха... Више неће долазити ни Вукица ни Беба, а ни
Штефа... Нетко ипак треба да дође, јер коначно све ово ви не
требате за живљење него тек за, но рецимо тако, за репрезентацију, за друге... За живљење је теби исто тако потребна једна бачва као и Диогену... и Вана би се, што се ње тиче, задовољила с каквом год избицом, у којој је стол, столица и кревет... Вукица, Беба и Штефа ће доћи сутра и више
никада. Вана их више неће ни жељети, јер тиме ће бити по148

стигнуто оно главно: Вукица, Беба и Штефа видјеше и упознаше, да су далеко заостале за Ваном. Тиме је свршено.
Њих ће само тјешити питање: откуда све ово? и у њихову ће
их очају спасавати тек непризнато поштење...
– Ти си злобан, Ти си брбљавац.
– Срдиш се, иване? ја ћу одмах отићи, али ти препоручујем ону идеју о салону, Вана, не сумњај, то ће тек Вукицу,
Штефу и Бебу натјерати у очај. О таквим људима у својој
кући неће оне моћи ни да сањају. Коначно то су људи свијета, улице и гласа... С њима се даде врло понијети. – Визец се
опростио. Подигао је руку и звижнуо. – Ху, им... Високо је
то, превисоко. Први кругови града...
2.
иван Тодоровић није могао спавати. Вечерао је мрко и
без тека, а онда отпратио жену у спаваоницу и сјео у салон.
Прогањале су га заоцтене мисли. Постајао је раздражен, као
да с неким води жучљиву полемику. – Откуда? Откуда све
ово? Не, Вишће... ни ти, ни Вукица ни Вана... Нитко на свијету неће дознати. Ха-хаха... Туците главом зид, али та ће
тајна остати тајна. Вана није још никад ни једном жељицом
показала вољу да дозна. Она је тако увјерена о његовој исправности, да ништа не сумња. Добра Вана! Тодоровића запљусне ненадана мисао; неће ли она сада питати, сада послије него је Визец сугерирао и истакао то питање? У том је
часу бездано мрзио и проклињао тог брбљавца, којему није
ништа свето и који руши све, што се њему чини да није ни
велико ни лијепо. Коначно му се чинило, да би још сватко
прије могао да дозна ту тајну него Вана. Њезина се срећа не
смије помунити. Што би она о њему мислила? Она би га
презрела, замрзила, она би пљунула на њ и згазила га ногом.
То је неминовно и она би то свакако учинила. ето, кад би
Вана само прихватила Вишчево питање, он би је изгубио и
то тако срамно и ужасно. Мислио је упорно о Вани. Сањао
је баш о овој ноћи, као ноћи љубави, раскоша и ужитка. Тај
ју је брбљавац уморио и она већ спава. жалио је за изгубљеном ноћи, о којој је толико сањао. Вана спава. Њезина је ли149

јепа куштрава глава утонула у јастук новога кревета и сада
непомућено спава... Вана је прекрасна плавојка. Она је од
оних жена, које усрећују својим дахом, пригибима и порама
свога тијела. Она говори звонко, а кад се смије, као да просипа мале сребрене звончиће. Таква је само, кад је весела,
насмијана и сретна. Кад се смркне и растужи, постаје мало,
уједљиво и ружно женско. иван је Тодоровић уздрхтнуо, јер
се сјетио такве Ване. Била је она често и таква. Дође, посади своје опојно тијело на његова кољена. Грли га, цјелива и
онда... онда кад се њему замагле очи, кољена уздрхтну, Вана нагло ненадано уздахне:
– Како ћемо до новаца, Даги? Ово је биједан живот. Ми
смо двоје, двоје сирота. Друге... други... Ту настаје далек
простор испуњен оним, што имају друге и што стјечу други.
Она није никад питала: како имају други? Њој су други паметни, окретни, други су способни за живот. – Само ти, Даги... Она зашућује, али јој све зашућене ријећи искачу у сузама из очију, у оном голом грчу њезина облог тијела.
Он је редовито попуњао њезине зашућене реченице: само ти, Даги, не можеш да мени дадеш оно, што други дају
другима... ја немам чиме да се понесем и похвалим. иван је
осјетио, да је то њезина гола несрећа. искрена и велика. Она
се нагрди, смркне и из ње се ствара мало, уједљиво и ружно
женско. једне јој је ноћи и рекао: – Не мислиш ли ти и на то,
Вана, да други можда краду или...
– имају.
– Они краду, варају, убијају, унесрећују.
– имају. а што имаш ти од свога поштења? Она је плакала, она је проклињала његово поштење и искрено га мрзила
као своју бездану несрећу. иван није могао да гледа такво
мало женско, па јој је говорио, низао основе и подизао у њој
наду... Она би се ведрила и опет постајала лијепа и насмијана. иван би уронио у њезину ватру и заборављао би све. Говорио јој је шапатом и великим обећањима. Било је потребно да се јаче разведри, да буде још љепша. У таквим је часовима никло оно... Оно, што је садржај његове тајне. То је било онда, онда, кад је она плакала у биједи и кад је сањала о
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имању. Сада је ипак све другачије. – Не, сватко прије него
Вана! Вана никад неће дознати моју тајну. – Закључио је
иван Тодоровић. Коначно се чинило, да је он урадио нешто
посве оправдано и поштено. Био је то једини излаз. или је
Вана могла престати да буде Вана, а да постане вјечно мало,
уједљиво и ружно женско, или оно, што је заиста извео...
Сада је ту. Сада су једном за увијек свршиле све њезине
бриге и болови. Њему је успјело, да за увијек убије у Вани
оно мало, уједљиво и ружно женско.
Радостан и освјежен устане. Баци презиран поглед на грчеве и болове старог Тројанца и његових синова под змијама, па оде брзо и лагано у спаваоницу. изненади га, што Вана сједи у постељи и чека.
– Што је, злато... мислио сам да већ одавна спаваш..?
– Чекала сам те. Хтјела бих да те нешто питарам...
– ??
– Оно, што каже Визец: откуда све то?
Тодоровић нагло проблиједи и немоћно се спусти на столицу. Прибирао је снаге и тражио је тон. – Зарадио сам.
– Како?
– Како, Боже, зарадио... Што бих ја некому откривао своје послове?
– Некому... али мени?
– Чему би ти то... То су моје бриге и остави их мени. Молим те заборави ту Вишчеву лудост и говоримо радије о нечему другому.
– иване? – Усплахири се Вана. – Ваљда немаш преда
мном тајна?
иван се Тодоровић очајно загледа у жену. Свака је његова црта и сваки покрет молио: поштеди, опрости... Руком је
стискао овратник и раскапчао, па опет закапчао капут. Његове су очи биле страшне. Вана је чекала.
– Глупа ствар као и тај цијели Визец... Како? Па једноставно, зарадио сам на валутарним спекулацијама и ето...
сад знаш... Одмах је затим почео да приповиједа о играма с
валутом. Говорио је брзо и трпко. Хтио је да све утопи у гласу и реченицама. Надао се, да ће се тако отети ужасу Ванина презира и њезина бијега...
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Вана је устала са сједала, примакла му се њежно и лагано као сјена. Положила му руку на раме и миловала га по
врату. – Даги...
– Видиш, какав си... Нећеш да ми кажеш... Ти имаш тајну преда мном. Преда мном?
– Какву тајну?
– Откуда си ово мало намакао?
иван очајно заломи рукама по зраку. Била је то очајна
кретња запомагања. – То није занимљиво...
– Видиш... ипак пред својом Ваном имаш нешто што није њезино. и то да је љубав? – Њезино се лице замаглило,
наоблачило. живци јој се лагано трзали. Она би скоро могла
да буде мало, уједљиво и ружно женско.
– Вана, ти копаш по нашој срећи...
– Даги, а што је то тако? ја се бојим, мене је тако страх...
Она се још више смркла и набрала. – Какав си ти човјек, па
мучиш своју жену... иван је осјетио у тој реченици почетак
њезине уједљивости и више се није усудио да је погледа.
Пригнуо је главу на прса и час је тако мировао и размишљао. – Но, кад баш хоћеш... Мене не криви, ако се иза овога осјетиш несретном... ја сам проневјерио тамо 200.000!
– Гдје, у канцеларији? У »Вис« д. д.?
– Тамо... тамо... Климао је он ресигнирано главом и није
се усудио да је подигне с прсију. Била је то ванредно спретна операција. Никад се неће ући у траг. Прошла је ревизија
и биланса. Прошло је све. Мањак се осјетио, а они више
сумњају један на другога. Сумњају и шуте... Потпуно је искључено, да се нађе моја кривња.
– Па? – Крикнула је Вана. Поскочила, раширила руке и поновила. – Па? Толико муке за такву ситницу. Било и прошло.
Кому је криво, нека се објеси. Хи... хихи... У дивљем је налету обујмила мужеву главу и страсно га цјеливала по очима,
челу и уснама. Он је стајао као скамењен. Није се сналазио.
– Знала сам, да си паметан, али тако... Могао би отићи и
рећи им; проневјерио сам и тражите, али не ћете наћи, је ли?
Ха, хаха ха... Смијала се Вана у грчу усхита...
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Те му се ноћи она подавала у пијанству одушевљења и
заноса. Никад као те ноћи. иван је јасно ћутио, да још никада није био тако велик и драг у очима жене. Запао би и он у
ватру, па би заборављао све... све!
Преко њих се склизала распојасана, разблудна ноћ. Брзала је замагљена и виолетна. Ванино је кликтање испуњало
собу. Она је била неизрециво лагана и сретна. На час је Тодоровића напала нујност, али само на час... Коначно би и
осетио буку пијаних тонова, свиле и мирисних димова. Учинило му се, као да се обнавља једна ноћ разблудне му младости у извјесом сепареју. Вана му се указа као посве нова
жена, нове физиономије и нове душе. Осјетио је жеђу вина
и хтио је да у брачној соби пије, да пуши и пије. Донио је
вина, и пили су. Кликтало је обоје, а уз кликтање је праскало танко стакло чаша, вино се прољевало и разљевало. Чаше су праскале о тврђе зидове и о под.
– ју ха!
– Прас!
Стакло је праскало, вино се пјенило, точило и разљевало.
Ноћ се склизала замагљена и виолетна.
– Ти си див, јунак, полубог!
– Дјевојко, дјевојчице... Тапкао је иван по облинама. –
Прекрасно си дјевојче...
– Што ја волим овакве ноћи! – Свијала се Вана.
– Весело је, весело... Да живи Визец и Лаоконт! Мало је
скупо додуше, али вриједи.
– Што је скупо?
– Глупост. Бунцам; мало је скупо, али вриједи... Бунцам.
Вино ме је угријало. Маштам и лудујем. Слике се из младости силом гурају у мој мозак. Било је нешто слично, али никада овако. Брак је посебно...
Вана је глупаво и напијено буљила у ивана. Он није наставио гласно своје реченице. Мислио је само о томе, да је
и овдје купио, да је и сада купио. Вана кликће, јер је много
заслужила. Њему је било јасно, да Вана кликће над парама.
Дознала је за цијелу, за голему своту и за његов нови таленат, што значи готово исто што творница банкнота, па клик153

ће, сретна је, одушевљена. Паре ће тећи и богатство, а кому
је криво, нека се објеси. Мрки, необријани можеш се објесити, и Вукица, Штефа и Беба...
– Хаха ха. Смијао се луђачки иван.
јутарње је сунце продрло у раскопани, обливени и разблуђени таламос ивана Тодоровића и мале Ване. Обоје је
још спавало уморно и блиједо. Вана је била рашчупана и згужвана, а иван мрк и болан. Кад се је пробудио, осјетио је
ужасну главобољу и тјескобу у души. Чинило му се, да је
прошле ноћи извео нешто врло прљаво и ниско. Кратко је погледао на Вану и одврнуо се. Њу није хтио ни могао тај час
гледати. Мисао, која је провалила у пијаној ноћи, капала је
јутрос тешке оловне капи на његов мозак. Купио је Вану. Купио је њезин жар, а новац ју је натјерао у пијани занос. Више није налазио веће разлике између ње и жене, која се продаје. Тим веселије, што је хонорар већи! Није га осудила за
проневјерење. Да није дошао Визец и питао, откуда све то,
она не би никада ни питала. Сад зна све и тако мирно, опојено спава и одмара згужване удове. Устат ће раздрагана и још
ће јаче извалити то своје лијепо, скупоцјено тијело. Недужна, невина, блага и сретна, јер она... она није ничему крива. Коначно се она ни данас неће сјетити, како је то све привриједио њезин интелигентни муж. Мисао је капала тешке,
смрзнуте оловне капи... Прије га је морио страх: Што ће Вана, кад дозна? Прије га је гризао његов добри човјек, који се
тако упорно отимао злочину, а сада га мори ужасна, одвратна спознаја – својим је деликтом купио занос своје властите
жене. Купио је и сада има, што хоће и жели.
иван се очајно загледа у сунчано навирање кроз прозор
и тешке завјесе. Оно је прскало поругу, оно је цинички кикотало.
– Даги... – Будила се Вана и свраћала је благ поглед на
мужа. Очи су јој већ биле бистре као вода. На уснама јој је
титрао искрено лаган смијех. – Красно сам спавала. а ти?
– и ја.
– Дођи, па ме пољуби!
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У цјеловима и испаривању младога тијела нестаде сваког
иванова отпора као и сваког мрачног упитника. Био је опет
благ, добар и весео. Причао јој је лудости и заједно су сновали програм за најближе дане.
– Коначно што...? Мени мора тако да буде. Платити морам једну или више њих, лијепу или на какву се намјерим.
Овако је ипак једна, лијепа и само моја. У њој се више никада не смије да породи оно мало, уједљиво и ружно женско.
3.
Визец је имао право. Вана је скоро осјетила, да сав овај
раскош није за живљење. Била је Вукица, Штефа и Беба. Биле су и све остале пријатељице. Погледале су, пустиле у тај
намирисани простор удивљени – ах! па отишле заувијек. Нитко се више није од њих навратио. Просторије су прекрасног
стана празновале и чамиле. ако је прозор био отворен, лахор
је улијетао и потресао, чиме је могао. Какав штропот, повик,
цик или псовка залетјела би се на час с улице као кратак и
празан лавеж. Затутњио би у простору, па пукао. иза тога би
остајала још већа, још глуша празнина. Вана би се преселила из једне собе у другу или би се премјестила с једног наслањача на други. Зијевала је, и било јој досадно. Чекала је
Тодоровића из уреда. Он је сваки дан доносио новости или
барем програм за веће. Он је очито постајао тежи, шутљивији и затворенији, а усто је ипак био пристојно насмијан и потребно брбљав. Увијек је хтио да буде кавалир и забаван. Његови су покрети отешчали и скратио је реченице. Вана је вјеровала, да иван Тодоровић стари и да је већ стар. Кад су се
узели, био је десет година старији, сад је потпуно стар, а Вана је млада. Вани се чинило, да се помладила и осјећала се
лаганијом него у својим осамнаестим годинама, у мају... Мрзила је тај свој положај, а помало и ивана Тодоровића.
– Боже, па то је ипак крлетка, – говорила му је једно вече.
Погледао ју је изненађен, тужан. – Што би ти жељела?
Није му одговорила, него је остала тиха и мрка. Могло се
сваки час појавити оно мало, пецкаво и ружно женско.
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– Говори, што желиш, само не буди таква.... – Молио је
иван и желио да што прије чује њезине жеље.
– Нешто ново, нешто живахно. Само да није овако досадно...
– Досадно? – Поновио је Тодоровић и нагласио је ту ријеч. Тај је час осјетио, да јој каже: – Забави се...
Забави се било како и не чекај, да те други забаве. и прије је толико пута осјетио жељу, да јој то каже, јер никад није разумио, зашто је Вани тако досадно и зашто увијек тражи забаву изван себе. Она би могла нешто радити. Нешто,
било што... а Вана је свом душом мрзила рад и сматрала га
ниским понижењем. Гладовала је забаве и фантазирала о немогућностима. Сада је као и увијек прије осјетио, да те мисли мора оставити и закопати у свом унутарњем мраку, јер
би се Вана бунила. Она би се смркла и намргодила, она би
се претворила у мало, уједљиво и ружно женско. Сјетио се
је Вишчева салона и мислио је о њему.
– Ми бисмо доиста могли давати чајанке. Визец би довео
биране људе. Знам: он ти се не свиђа, али људи, који ће с
њиме доћи, ипак нису као он. има их обзирнијих лаганијих.
– Но, онда и до врага, кад би били сви као он. Онакова егземплара нећеш скоро наћи. Вана је одмах прихватила мисао о салону и радовала јој се. У њој је одмах засјала младост, љепота и снага.
Већ је сутрадан била прва чајанка. Дошао је Визец с неколико људи. Сви су они били весели, галамили су и јели.
Вани су приклањали особиту пажњу. Сви су у њој признавали лијепу жену и играли су се с њоме као с лијепим дјететом. Говорили су јој лагане реченице као малом дјевојчету и
успјешно су је забављали. Вана је била одушевљена првом
чајанком и вијећало се о другој.
Била је друга, трећа и четврта, а све је остало као код прве. Сви су у Вани признавали лијепу жену и играли су се с
њоме као с лијепим дјететом, говорили су јој лагане реченице као малом дјевојчету. Ту је остало и даље се није ништа
помакло. Вани је постало једнолично, једнако и досадно.
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– Па шта ће опет они? ја тачно знам, шта ће бити и готово шта који од њих рећи.
– Они говоре и другима, не само теби. Рекао је трпко Тодоровић.
– Не веселим им се. То је ипак досадно. Зашто не би дошли и други људи, да се мало промјени. Увијек једно, увијек исто, па то досађује...
Вана је предложила, да се позове кабаретни комик. Предлагала је и друге и увијек је силазила на ниже. Сваки пут,
кад је некога зажељела, намргодио би се иван Тодоровић и
осјетио потребу, да се опре. Погледао би смућену Вану и побојао би се, да се она више не наоблачи, да не постане намргођена, мала...
Обукао би се и одлазио да лови...
Долазили су људи. Свакакви људи. Вана је жељела, да у
својој кући види све јунаке дана. Све. Само да су ипак били
некакви, било какви јунаци дана. Људи су долазили, бучали,
цаусирали, удварали. Ти људи нису више само признавали у
Вани лијепу жену као Вишчеви. Ови су хтјели и да уживају
лијепу жену, па су је раздраживали, голицали свакаквим
опаскама, шалама и добацивањима. Вана би западала у ватру и онда... Онда би се догађало, да би ивати Тодоровић
постао смркнут, печалан и болан. Он би јасно видио, како се
ти људи душевно спајају с његовом женом и она с њима. Он
је ћутио широки блуд у својем властитом стану, пред својим
рођеним очима и свијао се је од бола. Вана би се распојасала и занијела до пијанства и усхита. Она је била весела,
сретна и подавала се на све четири стране у најискренијем
задовољству и лаганој срећи. Њезиној је разблудности декорирао из позадине стари Лаоконт у смртним мукама и оба
сина тројанског свећеника под кривуљама морских змија
били су само – на урес. Толико је пута иван Тодоровић тако
јасно осјетио, да је та садрена група његов изражени бол и
да у овом цијелом салону и у свему нема ништа свога осим
себе. Он се свијао, у њему се свијао човјек под бијелом змијом. Свијао се и падао све дубље...
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Свијао се и пред људима: тркачима, бициклистима, циркуским играчима и још оваквима и горима... Пред свима је морао да удре челом о тле. Морао је, јер ако није ударио одмах се
је у Вани појавило оно мало, уједјиво, незадовољно и ружно
женско. Тада се тјешио, да му ипак, ипак још остаје бар тијело његове жене и ако је душом небројено пута прељубила...
ишао је на улицу и поклицао пред врло проблематичним
људима. Молио их склопљеним рукама и са смијешком на
уснама, да дођу...
4.
Све је имало свој почетак, дугу предигру, па игру и онда
оно неминовно женино конкретно, што је увијек долазило
као случајно, као наринуто само од себе. Свако је ново лице
дошло у Тодоровићеву кућу након дуге, прорачунане и закринкане игре. Увијек и свако, па и ово...
једног је поднева Вана донијела с улице збирчицу лирских пјесама. Шетала је улицом, надвирила се у књижарски
излог и тамо јој запе око о једну фотографију на малој књизи. На фотографији се пеливански кочио млад дјечак. још
му се на образима затезало мајчино млијеко, дјетинство и
наочита анемија. Тодоровић је погледао књигу, погледао је и
фотографију. још је исте вечери слушао питијске стихове те
мале књиге.
»Тужно завијају кровови, бећарски кикоће кампанил...
Зелено плачу модри дрвореди...
Бол, бол, самоћа и бол...«
– Ух, како је то слатко.. Бол.. бол, самоћа и бол.. Одушевљавала се Вана.
Тодоровић је још једном погледао фотографију. – Гдје ћу
до врага тога наћи? Мислио је нијемо и знао је точно, како
ће свршити зелени плач модрих дрвореда.
– а што тебе боли? Зелени смијех? – Питао је Вану. Она
је просвједовала, назвала га је медвједом и спремала на
очајно незадовољство и несрећу. Она се искрено осјеила повријеђеном. иван је настојао да је ублажи, да доказује, како
је то рекао само од шале. Он је одмах узео књижицу и реци158

тирао је гласно Хвалио је стихове и називао их је божанскима. Да потпуно одобровољи Вану научио је пар строфа
напамет и јутром је код доручка цитирао нешто о завијању
борова, грљењу улица, па уз лијепу младу жену болује у самоћи и као папагај понавља: бол, бол, самоћа и бол..
То се од сада понављало дуго вријеме. иван је знао напамет готово цијелу ону малу књижицу несувислих реченица.
Знала их је и Вана.
– Боже, јесу ли пјесници у сваком часу овако њежни као
кад пјевају? Упитала је једне вечери припадом Вана и загледала се у ивана.
–Тко би то знао?
–ја бих то баш хтјела знати... јесу ли они увијек овакви
и у својој приватности, интимности..? Особито овај.. Мора
да је ванредно њежан млад човјек. Да га позовемо?
иван Тодоровић јој није смио да каже: – Па то си могла
рећи још онога дана, кад си донијела ту збирку лудих реченица. Њој је рекао насмијано и сретно: – Свакако, свакако..
То је и моја жеља.
Тодоровић је пјесника нашао у једној кавани. Писао је
врло брзо стихове. иван му се приближи једним цитатом из
мале књижице. Младић је био одушевљен и мало што га није загрлио и проплакао од ганућа. – На чајанку? Вама на чајанку? То је посебно..
Дошао је, и Вана је доскора развила плес своје разблуде.
Млади јој је човјек одмах стао причати о боеми и санљивим
ноћима на тргу пред каваном, гдје га је нашао иван Тодоровић.
Вана се заносила тим причама. Било је неште посве ново
и мамило је својом тајанственошћу. Тај лирски бескућник
унио у Ванин раскош санљиву причу о слободном животу и
опио је њоме. Она је хтјела да то сама осјети и доживи. Често су полазили с лирским пјесником по празним ноћним
улицама и задимљеним локалима. Вана је сада била сретна
у боеми баш као што је једном била несретна, што није
успјело да се у салон уведе водовод, умјетничка фонтана и
мале црвене рибице.
159

ишли су с боемима. Правили чудне гримасе, гладовали,
глупо се облачили и говорили о стиховима будућности, а
смијали се вјековима, који су прошли и свим њиховим версима, које готово нитко није ближе познавао. и Вана је гладовала и облачила се у чудну униформу женских боема. Тодоровићу је једва успјело, да јој забрани, да подреже косе,
своје богате, прекрасне плетенице. У кући се није могла
смирити. Постала јој је сувишна и туђа. Кад није спавала,
бјежала је у кавану, а увијек ју је пратио лирски пјесник загрљених улица.
–Вана, Вана, Ви сте моја Donna – клицао јој он.
–Ви сте деран.
– Слатки деран, молим…
Она се искрено смијала. Тодоровић је постајао све немоћнији и све спореднији. Она је приређивала гозбе, вечере
и чајанке, а чопор најчуднијих лица банчио је по Тодоровићеву стану и блудио с Ваном. Она је била сретна..
5.
једног зимског поподнева иван је лутао улицама. У стану није нашао Ване. Рекоше му, да се од јутра није навраћала. Напољу је притискала магла и влага пуна хлада. Ване
није било у кавани. Нигдје. Лутао је влажним улицама, а на
једном углу ни педесет корачаја испред себе опази Вану. Носила је црни плиш и крзнену капу. Красно јој је пристајао.
Уз њу је корачао лирски...
Магла је омогућивала да их прати из незнатне удаљености. Они нису разговарали. ишли су брзо и нису се освртали. журили су се, а брзао је и иван за њима. Сретао је пролазнике и свакому завирио дубоко у очи. Нигдје знанца, а
желио је да бар једнога сретне. Свакому је пролазнику завирио дубоко у очи. Хтио је свједока, хтио је пратиоца. Он није наслућивао, он је знао... Знао је посве извјесно, камо се
они журе. Пошли су даље улицом испред њега. Пресјекли
су једну, двије, трећу и четврту улицу.
– Вана.. Вана..
– Рахи.. Раји..
160

Шапутали су они у журили се. Од часа до часа би се међу њима просуо само дијалог. Они су се стиснули једно уз
друго и корачали брзо.
– Вана.. Вана.
– Раји.
Тодоровић је налазио сличност: њега је звала Даги, тог
лирскога Раји.. Даги има свакако коријен у »драг« а Раји безувјетно у »рај«.
–Да проживимо неколико бесмртних сати – говорио је
он. – Да у твоме раскошу отркијем сласт и садржај живота,
а онда да пјевам, пјевам...
– Како је то велико..! Растапала се она. – То.. то, а не онако као вода кад потече и упије ју земља. ах, како нас жене
мушкарци мало разумију, ријетко разумију. Нама за узврат
треба дати бесмртност, вјечно... ја ћу онда живјети у твојим
пјесмама.
– Свакако, Вана,
Они су ишли уско спојени једно уз друго и нису се ни на
што обазирали.
иван је у Ванину гласу осјетио савршени мир. – Зар је то
први пут?
Држао је, да то није нипошто први пут. Сјекли су пету
улициу. Скрену на лијево. Засташе пред бројем 38. На час.
Само су на час застали и одмах кренуше даље. На броју 36.
унишла је Вана и понијела савршени мир и весеља. иван се
није за њима пењао уз степенице. Шетао је сат, два по тој
улици. Пролазника је било врло мало. Протрчао би какав
мокар пас и изгубио се за углом. Вана није излазила. Тодоровић се макне, па уђе и он на број 36. Зашто је унутра и питао је за стан лирскога пјесника. Рекоше му да станује у другом кату код госпође Крушки.
Госпођа га Крушки сумњиво омјерила и тврдо му изјавила, да лирски има посјет. Док му је она то говорила чуо је
иван из једне собе распојасани Ванин кикот. – Не бих ли
смио знати, тко је код њега?
– једна дама.
– је ли и прије долазила?
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–Данас сам је видиела први пут. ја сам уосталом ријетко
код куће.
– Хоће ли тај посјет дуго потрајати?
– Не знам. – Значајно је зашкиљила госпођа, – али ако
имате какву поруку за господина..
– Не. Други пут ћу доћи, Хвала. Други пут.. Одбрзао је у
канцеларију. Кући му се није дало. У канцеларији је још био
миран, сабран и туп. Могао је тако блесаво да мисли о самом догађају, као да се њега савршено ништа не тиче. Кад је
мислио, како да се сада држи према Вани, није долазио ни
до каква закључка. Осјећао је, да је туп и празан, па да не
може мислити. Чинило му се, да је већ одавна престао љубити Вану и да га зато ништа не мори тај догађај. Одлучио
је, да се држи тако, као да није ништа иза осам сати. Чекао
је још један цијели сат. Ване није било. Ушла је посве мирна и ведра. Она је сјала од намирисане среће.
– Вана, гдје си?
– У кавани. Сви смо чекали тебе. Била сам увјерена, да
ћеш доћи.
– Камо? У кавану. – Она је била савршено мирна и недужна.
Тодоровићем је почео да дрма бијес.
– Кад би била увјерена онда би ме тамо и чекала, а не би
се тако дуго задржавала код госпође Крушки на 36.
– Госпођа Крушки? 36? Шта бунцаш, Даги.
– Раји, изричем једну адресу на којој је проживјела неколико бесмртних часова.
– јеси ли полудио? Она је скидала огртач од плиша и крзнену капицу. Затим је одбрзала у спаваоницу. Скоро се вратила сва ужарена, пркосна и бијесна.
– јесам. Била сам, па што? Била сам и опет ћу, па што ми
ти можеш? Ти злочинац, ти проневеритељ.. Шути и буди
миран, ако хоћеш да те сунце грије.. ако се макнеш јавит ћу
проневјерење. Она је још цинично и одвратно извела покрет
– имам те у шаци.
Пар блијесака, пар огњених мисли. иван је Тодоровић
звјерски крикнуо, залети се у дивљој јурњави. једном је ру162

ком зграби под кољена, а другом под плећа. Подигне је, завитла и страшном снагом тресне њоме о под...
Крик. Ужасан очајни крик и прасак о под.
Низ улаштене је паркете мирно и брзо протјецала крв из
Ванине главе. иван једнако бијесно и једнаком јурњавом полети до садрене Лаоконтове групе. Подигне је са подија и
тресне њоме о женино тијело. Кип се распрсне на ситне и
веће комаде. Неки комадићи упадоше у млаку Ванине крви
и брзо поцрвењеше..
иван се надви над ту гомилу и млаку. Дуго је тупо и нијемо буљио нацереним луђачким смијехом.
Није се пренуо, ни оком није тренуо, кад је дошао Визец
брзим кораком до њега. Запрашени је човјек био узбуђен и
дрмао је Тодоровића за раме.
–жива? Онесвијештена?
иван тек сада подигне главу и сврне поглед на пријатеља. Лице му је било ведро, насмијано али тако невино и наивно. Почео је да се смијеши. Визец се јаче преплаши и преблиједи. Настојао је да га дрмањем дозове к себи, да стресе
с њега тај чудни осмијех, који га је плашио.
– иване... Што је; јеси ли полудио… иване?
– Весео сам. Рекао је он доиста луђачким нагласом весеља. Смијех се је нагло повећао и он је почео да се кикоће. –
Убио сам проститутку у себи. Она ју је унијела. Сада сам
опет човјек. Загрли ме, опет сам човјек.
– иване.. – Дрмао је Визец. Његова је забринутост расла.
– Ништа, иване, ништа.., друже, брате, човјече.. Загрли
ме. Она је њу у ме унијела. Куповао сам и продавао човјека,
а сад сам је убио..
– иване...? Ти си доиста луд.
Визец се плео, неспретно окретао и дозивао: – Вана, иване... Дисао је тешко и знојио се од стиске и изненађења. –
иване... Вана... Однио вам ђавао канаринца.
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Ђуро Виловић

КаРМи

Леа... Снијег! Све уско и лед.
Она није ништа рекла. Чула је све четири ноге у снијегу.
Шкрипи мекан и свјеж. Сваки пут шкрине под ногом. Хоризонт је тако узак, да му дохватиш оба краја. Плинске свјетиљке апатично стоје, суморно и мрзло... Преко њих витлају пахуље и падају у бјелину. Округли се комад улица помиче пред њима. Снијег засипава нијемо, мрзлом влагом.
– Све уско и леди – Она је то поновила. Он се није осврнуо. Био је увјерен, да је то она само механички поновила.
– Све уско и лед. Она је осјећала сву конкретност ознаке за
тај конкретни живот околине. Заиста је тако. Она се изненадила, – да је то тако.
Мислила о сњеговима, који су пјевали, плесали, руменили се и славили оргије. Сњегови, који су били распјевана позадина оному врелому, руменом и намирисаном животу у
њој. Они су били само честица, тако мала, нијема, нимало
значајна честица великог руменог свијета, који је она са собом носила на уснама, у оку и очекивању... Овај садањи снијег? Он је све. Он влада и прогони пријекором. Она је у њему незнатна честица. Он велик свијет. Они двије сјене, да
појачам његову величину.
– адаме!
–?
– Ти људи? Што мислиш у оним људима?
– Ништа. ја ништа не мислим. Било је весело.
– Весело?
Погледао је кратко. Он се заиста изненадио, што она држи, да није било весело.
Под руменим свјетиљкама, међу зидовима обложеним
црвеним плишом пјенио се шампањац, цвокотао смијех и
164

кикотала обијест. Он је у тој обијести пипао алкохол, свилу
и фине цигаре, али обијест је кикотала. – Весело је било.
– Да, али... Чујеш, зар ти се не чини... Бар ја сам у свему
осјећала тешку, згуснуту ноту. Укочено нешто и тешко. Ништа се није онако лагано, плесно окретало, пјевало, пуцало
и... Мени недостаје израз. ја га имам, али не могу да га се
сјетим. Одмах ћу се сјетити... боговало.
– Боговало?
– То је израз. Сјетила сам се.
адам није мислио. Скривао је пред снијегом лице у крзнену кабаницу. Није ни покушао да мисли. Корачао је меканички и није ништа мислио. Она је остала код израза: боговало. То је њој означивало читав свијет. живот, који је њој
једини живот. Оно, кад су је цијеле ноћи посипали цвијећем,
признањем и жудњом. Оно, кад је пливала и стајала над свима мирисна, лагана и жуђена. То је био онај живот, који је
њој претварао снијег у позадину, незначајни комад, а сам тај
њезин живот текао као рујна ријека. У њему је она корачала
по снијегу и ћутила, да корача по памуку или по меким размрсканим бисерима, који се бијеле и сјају. Снијег је био дубок саг за њезине кораке, а пахуљице звијезде, што јој се
смјерно и достојанствено као у богослужју спуштају к ногама. Свјетиљке су за њу свијетлиле. Стајале у војничкој укочености и чекале, да прође. Оне су стајале, да изврше своје
и да даље нитко за њих не пита. Она је отворено и јасно
осјећала да се данас не богује. То је осјетила у времену и послије се више није боговало. Људи су одлични, растрошни,
фини али она тешка згуснута нота стоји и мори.
– Више се не богује.
Он није одговорио. Ни једним, па ни ситним покретом
није одговорио. Борио се против снијега. Све је јаче, све је
гушће засипавао. Она замјећује све четири ноге, сваки удар
и сваки цвил снијега под ципелом.
Загледа се у прву плинску свијетиљку. Пар корака далеко
је стајала усред роја пахуљица, само пар корака далеко. и
опет је осјетила, да свјетиљка озебло стоји и да је мрка.
Округли се комад улице помиче испред њихове четири ноге
и као да куне сухим муком.
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Леа је чекала, да он проговори. Удубен у крзно није говорио ништа. Мрзло је шутио. Гледао је у снијег пред ноге.
још само мало, па је Леин стан. У њему нема снијега. У
њему ће она да богује. Он се није све до стана макнуо ни подигао главе из крзна. Притом није управ ништа рекао, а Леа
је очекивала, да ће он нешто рећи, свакако нешто прије него уђу у њезин стан, да уза њу богује… Неће се ваљада само тако нијемо попети уза њу уз степенице, отворит јој врата на стану и пропустити је испред себе. Он ће свакако нешто рећи.
адам није помицао главом. Остао је уроњен у крзно.
Пред самом кућом подигао је на њу очи и дахнуо је у крзно:
– Ту смо. Гледао ју је сухим снијегом.
–Лаку ноћ, Леа!
Брзала је уз степенице. Отворила врата на стану. Као вјетар јурнула ходником. Механички, онако по обичају упалила свијетло и бацила се у први наслањач. Онако одјевена и
накићена бацила се у први наслањач.
–Лаку ноћ, Леа?
На наслањачу се трзала у нијемом грчу. Прекрила рукама очи и трзала се у нијемом плачу. Нијема соба као да је
цинички кикотала:
–Лаку ноћ, Леа!
Она је нагло устала. Приступила је великом зрцалу од
брушеног стакла и дуго, дуго гледала у своју слику: с плоче
брушеног стакла гледала је у њу усплахирена лијепа жена.
Пунана и стројна. Глава је заиста казивала нешто сјетно и
остала лијепа. На зрцалу је стајала жена пуна раскоши ритма и ведрине. жена од оних, које су јаке као смрт, дубоке као
понор и вјечно жедне. Богато, велико тијело жене, која не
може никад да се засити. Трза се у нијемом грчу жеђе
– Лаку ноћ? Она је заломила рукама и у смртном гладу
завапила: Лаку ноћ, Леа.
адам? адам? и адам... лаку ноћ? Трла је рукама очи и
настојала да се прибере и освијести... Био је адам! адам је
уронио главу у крзно од кабанице, окренуо се пред станом и
отишао међу пахуљице снијега. То је био адам. жена је кри166

чала, пригушено пискутала и ломила рукама: – и он.. и он..
Господе, и адам? Бјежала је у сусједну собу. Расвијетлила
је, погледала своју бијелу, бијелу постељу, бијелу медвједину и отоман. Та је соба увијек била пуна адама. Овај је час
чула, да су шкринуле кости у његову кољену. Мириши његов зној, и дршћу набрекле жиле. Његов бесмислени луђачки шапат испуња ту собу. Он живи у њој, адам. – Гладак и
пунан као мрамор, црвен и жив као љевени бакар. Усправан,
лијеп, сав саливен, од комада. Она жедно гута његов зној,
удише његов бесмислени луђачки шапат, чује како шкринуше кости у његовим кољенима...
На отоману је бијела медвједина празна и нетакнута...
Дошла је у трећу собу. Сједалице око црвеног плиша за
столом глупаво вијећају и дангубе. Мона Лиза. У купки, и
аполо с Нимфама још празније вијећају од оних столица
око стола с црвеним плишом... На поду је отворена књига
Декамтерон, а уза њу немогућа ружа старога сага.
Удавила је свјетло и опет добјежала у собу, гдје је постеља, и бијела медведина на отоману. Није видјела бјелине.
Осјетила је хладни, нијеми костур, постеље од ковине. Опет
се је морила у првој соби на плочи од брушеног кристала.
Видјела је, да је и та плоча стара и да по њој има прашине.
– Лаку ноћ, Леа.
– Леа, Лиа Луа.
адам ју је звао Леа, иван Луа, алексеј Лиа, а само Трнка – Карми. Трнка ју је звао Карми. Мислила је о Трнки. Мислила... мистила ... и покрила рукама очи… – Лаку ноћ Леа,
Лиа, Луа. и Карми... Лаку ноћ!
Кроз меке бијеле завјесе текло је као млијеко млохаво
сунце. Разлијевало се по њезиним бијелим, бијелим покривачима и болећиво их мазало. Пробудила се неиспавана и
тешка. Опазила је, да млохаво свијетло прља бијеле покриваче. Осјећала је умор, гнушање и главобољу. Хтјела је опет
заспати. Хтјела је...
– а! – Тргне се. Усправи се и сједне на постељу. Поновила је: а!
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Она се је сјећала. То се сјећање пружило по њој и морило ... морило. Отимала се, извлачила и морала да вјерује. –
јест, ипак јест! То је био адам. Онај, који је увукао главу у
крзно, окренуо се пред станом и отишао међу пахуљице
снијега... Заиста је то био он. Већ га је кроз мјесеце и мјесеце жељела. Од онда је мислила на њега, откада је примијетила, да се више не богује. Откада је видјела, да су људи
хладни и празно насмијани. Говорили су љубазности, били
пристојни и смјерни као млади самостанци. Нитко није био
жедан и нитко није говорио с валом грча на уснама. Она је
све њих кривила и оптуживала их све, да су постали сви глупи и страшиви. Остали су празно насмијани и смјерни као
самостанци.
Пуно им је у очи завирила и свагдје тражила да види, како тамо у дну очију изгара жеђ, а вал грча криви усницу над
бесмисленом ријечи. Она је била дарежљивија него икада.
Она им је помагала и чекала, да само скрену на пут жеђе и
грча. Нитко се није помакао даље од празна смијеха и безазлене љубазности. Онда више није знала, што је с тим људима. Морио ју је упитник и сама је незаситно жеђала. – Зар
би и адам, да је ту био такав? адам, који је умирао и био
сретан?
Чекала га и стрепила од очекивања. Већ мјесеце... Чекала га је најжарчега, најнезаситнијега, поклоника.
Дошао је.
– Ти ме зовеш?
– Хтјела сам те видјети.
– ипак си хтјела. Дошао је дакле час, кад ти је фалио
адам? Онда сам имао право. ја сам заиста имао право, кад
сам ти рекао оно на растанку: никад ниси била већа него оно
у адамовим очима. – Никад? Послије никад!
Усправио се. Гледао је, гледао. испружио је обје руке, а
она га је свијала к себи. Урањала је у њега и хтјела да се цијела у њему утопи. Био је мио, њежан, али... Она је и код њега осјетила што и код других. Хтјела је, да се иде у забавиште. Тамо у исти онај претинац. К оном истом столу. Тражила је, да двори онај исти конобар. Било је пуно, пуно исто168

га, што бијаше и у оним вечерима, кад се остављало забавиште и тек у соби доживљавало најљепше. Ту на мјекој бијелој медвједини и ту... Било је пуно истога. Он ју је хладно
извео у снијег. Турио је главу у крзно и клео снијег. Он је корачао нијемо и доље пред станом је погледао сухим снијегом.
– Ту смо... Лаку ноћ...!
Понор. Црн бездан је прождирао све. Све је падало доље,
бјежало, котрљало се и гурало у бездан. – Лаку ноћ! Остаје
то само и говори, говори, па говори. – Лаку ноћ! Лаку ноћ,
Леа!
По соби је текло млохаво свијетло. То је свијетло блиједога јутра навирало и пунило собу умирањем. У тому је свијетлу осјећала Леа нешто тешко, смртно. Оно је све пунило
и свему одузимало бијелу чистоћу и сјај. Мазало је. Мазало
је бијеле покриваче, кристалну плочу, па и читаву њу – Леу
на њој. Она се претраживала. Уморни блиједи образи самилосно и тужно гледају са кристалне плоче. На њима су попустиле оне негда овалне тетиве. Обле и отмјене, а носила
их је на образима као смијех жаркога злата. Тетиве су омлохавиле, попустиле и доље... Доље, гдје тетиве силазе да се
губе, доље је једна отешчана, набрекла маса. Она криви тетиве у здепаст облик преломљена српа. Леа види да јој и кожа свијетли неком блиједом машћу. Она се тргла. Престрашила се и рукама прекрила очи. Па ја сам неиспавана, недотјерана и биједна.
Повукла је ладице. Велико је мноштво бочица и кутија
чекало, да се пода услужно. Посматрала их и бирала. По лицу, прсима и рукама падала су мала недужна створења и подавала се. Очи су пустиле, да их свија, напиње; и растеже.
Било је све покорно и ропски.
– Да?... Да!
Она је била и опет задовољна сама собом. На кристалној
је плочи пјевала лијепа глава. иста. Потпуно једнака као и
јуче, као синоћ. Она је синоћ била такова. адам јој је синоћ
баш таковој казао: Лаку ноћ, Леа!
– Шта је? Шта је... Шта је?
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Она је тражила. Увлачила се у се, у вријеме, у људе.. Нигдје ништа.
– Шта је?..? Шта је?
Она није ништа пронашла. Она није знала: Шта је. Знала
је само, да јест нешто, кад је адам био нијем. Турио главу у
крзно и отишао равно међу пахуљице снијега. – Он има другу, љепшу? Друга је можда млађа? Она је знала, да је адам
посљедње године иза растанка проживио на пустом отоку,
гдје уопће нема жена.
– Шта је...? Шта је...?
Она не разумије. Хтјела је рикнути, запјевати или бар
пљеснути рукама. Леа је запазила, да живи у једном стану
који има већ стари и посве трошни намјештај. Њезина околина утјече на њу. То је она разумјела. и кристално зрцало
на зиду има старога праха...
– ах, Лујза... Лујза!
Дјевојка се показа на вратима.
– Гдје сте, гдје? Зовем до несвијсти? Где сте?
– Милостива је јако нервозна.
– Шта... шта?
– Милостива је врло нервозна.
– Како ви то знате?
– Види се.
– Донесите ми телефонску књигу.
Дјевојка нијемо донесе телефонску књигу. Госпођа је
окретала странице. – Не. Донесите ми адресар... Шта ми то
носите? Кога да зовем? адресар, букво!
Донијела је адресар: – Молим...
Леа је тражила трговине намјештаја. Звала је најпознатију кућу. – Молим, али само ако имате особне ствари. Било би
најбоље да сам господин стручњак погледа.
Листала је трговине модне робе. Тражила је. – Молим,
али само ако имате особите тканине. Доћи ћу сама у подне.
У подне ћу доћи, да погледам.
Дошао је стручњак, да погледа просторије. Они су се
споразумјели. Госпођа је тражила, да за три дана уђе у стан
ружа и младога прољећа.
170

– Румен и младост... разумијем, милостива госпођо. Рамен и младост.
– Разумијете?
Стручњак се свио и изишао.
– Останите, Лујза, и пазите. Што, данас је сриједа...? јест
сриједа је данас. Доћи ћу у суботу на вече. Останите и пазите на све. Збогом, Лујза...
Господин је струћњак желио да буде присутан, кад госпођа Леа уђе у ново уређени стан. Он је хтио дочекати њезин
– ах! Смијех једнога женскога – ах! Он је знао, да једино тако изразују жене свој истински доживљај. Гдје нема те рјечце, жена није доживјела догођај. Поразмјестио је вазе, цвијеће, засторе и сагове. Свагдје је пјевало руменило, ново и
мирисно. ах! је лежао у свему. Најјаче у неприсиљеному руменилу. Њиме није штедио.
Дочекаше је широм растворена врата. Свјетиљке су свијетлиле у руменим засторима. Цвијеће је пјевало, руменило
се и кочило ко у оази. Ступови, кристали и дивне руже уз
богиње голих тјелеса.
Госпођа је пролазила кроз собе и била особито задовољна.
– Ту је лијепо... Ви сте ме разумјели. Хвала! Пружила му
је вршке својих прстију. Стручњак их је учтиво принесао
устима и пољубио. Служински мајсторски, учтиво, скромно
као монах или служник, који очекује награду.
– Мислим да сте...
– Задовољна сам. Свакако сам задовољна!
Господа је Леа и иза његова одласка била задовољна.
Шетала је по собама и разгледавала. Смијешила се и чекала. Она је заиста некога чекала.
– Лујза, неко је звонио?
– Звонио није нитко.
Опет је шетала и признавала, да је све то лијепо уређено.
– Сада је заиста звонило.
Лујза ју је и опет неповјерљиво погледала и скоро, па је
примјетила нешто о нервози.
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Коначно је заиста звонило. Ушао је у укоченој црнини с
прописном бјелином.
Господин је Гаврил завидно гледао рујно пребивалиште
госпође Леје.
– Ту очарава...
– Молим, што?
– Богатство и раскош.
Она је трзнула усницама и понудила му, да сједне. Нато
му је прије пружила вршке прстију као и господину стручњаку, а господин их је Гаврил дотакао уснама као и стручњак. Леа их је незадовољно повукла к себи.
– Нисам мислио, да ћу на тако кратком путу доживјити
тако дуг доживљај. Дуго сам тражио, да поставим точку.
Случај постоји. Сада је точка ту и даље се не иде. Понио сам
са собом и нацрте. ја нисам фантаст. За мене је и љубав врло конкретна ствар и мора да има своје конкретне темеље.
Погледајте их и одмах ћете видјети вредноте. ја сам госпођу и отприје познавао. Лаган посмијех заигра Гаврилу око
усана. – Тко би се усудио? Тко би мислио, да је госпођа тако... То нисам могао ни мислити. ја позмајем ваше везе и то
ми је врједније од ичега. Ваше су вез е заиста велике. Вама
су свјетови око прста ... Мени само треба почети и онда бисмо живјели, а да... онда... Чему, госпођо, чему? Сувишно је
сувишно. Нас двоје можемо пуно. Зашто нас двоје не бисмо
хтјели пуно? Ту су нацрти. Ту су вредноте. Дао сам много, а
ви да им дадете живот... Тако ја схваћам модерни брак. Сурадња и заједничко добро. Моји су нацрти сами патенти...
Гаврил је нуђао папире. Она их није погледала.
– јесте Ви можда жидов?
Гаврил је махнуо руком. – Ни мој отац, а мислим ни дјед.
Не заиста, ни мој дјед у зрелијој доби није више био...
– Више? Подцртавала је Леа.
– Он се крстио пред вјенчање.
Госпођа је Леа жучљиво кикотала. – У трећој генерацији
и молекил...?
– Да, трећа генерација! Господин је Гаврил њежно положио нацрте на стол и опет је почео говорити о точки и о везама.
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– а цигани, чело, цвил виолине и праскање...? а боговање? Волите ли боговање, господине Гавриле?
Господин се Гаврил није изјавио о циганима, челу ни боговању.
Он се скоро опростио и држао, да је споразум готов.
Госпођа је Леа остала сама у соби. Све је погледала. Све
је било лијепо и скоро више није имала што нова видјети.
Већ је знала за све, гдје се што налази и што ће видјети, кад
погледа било куда. Након пар часака није више ни на што
гледала. За све је знала и коначно није ни осјећала, да је у
стану са посве новим и скупим намјештајем. То није знала.
О томе није више ни мисллла. Није ју више ништа потицало, да о томе мисли. и тај се читав намјештај више није ње
дотицао, ни његово обилно руменило цвијећа младога и новога.. Поготову више није хтјела гледати по зидовима. Моне
и Доне с пунаним боковима, у читавим тетивима на образима и ведрим лицима. Она напосе њих није хтјела гледати.
– Лујза, тко је звонио?
– Милостива, нитко...
У посве противном дијелу града становао је Трнка. Фран
Трнка. Он је учењак, естет и кавалир. О њему сви говоре, да
је најбогатији човјек у граду, јер пуно има, а мало треба.
Шетао је по соби и диктирао типкачици. Она је сједјела за
стројем уз прозор и гледала у подигнуте прсте над типкама.
– Питање је, јесу ли то ступњеви љепоте. Сродно, далеко
сродно свакако нешто има. Заједичко им је ипак то, да буде
естетска чувства.
– Госпођице, то није добро. Дајте удрите овако: Кажемо,
да буде естетска чувства: узвишено, лијепо, дражесно. У узвишеном ум јако судјелује, паче...
Ум је један од главних елемената у осјећају узвишенога.
У љепому је ум већ знатно мање потребан. У дражесном га
уопће не требамо, јер то изравно дјелује на ћуд...
Дјевојка је застала, блесаво погледала на господина, а
онда се нагло тргла, да сакрије свој зијев...
– Ви то не разумијете?
– Не.
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– ја вам не ћу ни тумачити. Дуго је.
Телефонско је звонце зацвилило под столом. Господин је
Трнка лијено пришао и подигао слушалицу. – Хало! Да.
Трнка. Тко молим... – тко? Карми? Глупост, како не бих знао,
тко је Карми. Не били можда могла одгодити до сутра? Не?
Чујеш, Карми, онда вечерас!
– Карми? Поновила је дјевојка уз стол.
– Да, госпођице, Карми... То је име...
– Госпођица није никад чула такво име.
– Карми. Хебрејска ријеч. Значи: vinea mea.. винограде
мој!
– Винограде мој? То је лијепо. ах, зашто сада нема таквих имена?
Трнка је гледао у дјевојку, а онда праснуо у смијех и није га објаснио. Коракнуо је неколико пута преко собе. Застао
је и тјерао од себе сјећање. Оно се санкилотски нагуравало
и хтјело да овлада њиме.
Карми се двадесет година није јављала. живјела је у граду и одлазила, па се опет повраћала, да га попрска новим
причама, именима и јунацима. Њега није ни једном зовнула.
До данас никада. Сазнао је за комаде њезине кронике. а он
је знао, да ће га једном зовнути, срести и упустити се с њиме у обрачун. Он је то имао негдје у подсвијести и у подсвијести је чекао тај позив. један извјесни сусрет с извјесним
садржајем морао је доћи. је ли то већ? Овај?
– Госпођице, можете отићи... Сутра! Дјевојка је кимнула
главом. Устала је од строја и лагано изишла.
Међу њима стоји једна реченица са започетим и зашућеним дијелом. Тај се зашућени дио мора папунити. Он посве
точно зна ту реченицу, која већ двадесет година чека свој зашућени дио.
Сјећање се санкилотски нагуравало пред Трнкину свијест. Он није хтио да се сјећа. Часом је помислио да испрати дјевојку и да јој нешто брбља низ улице. Није. Припалио
је цигару и остао уз прозор.
...Пред двадесет година. У једном је јутру хватао хладно
и празно јесење свијетло. Спајао га са сликом жене на по174

стељи. Топла, опружена и влажна. На великим је обрисима
откривена тијела набрекла упаљена влага. Она је потамњивала бјелину, она је имала немио задах. Сви су потези, црте
и пригиби влажно снивали и млохаво гвирлли у простор. јуче, прекјуче, прије и данас.
То му тијело више не пјева бијелу пјесму. Оно нема снаге. То је материја. Месо... Ту душа влажно спава и угубио се
садржај. Месо, месо... месо! Ни живо није. Потому је тијелу
набрекла влага и она се испарује. То тијело има главу без
очију. јуче, прекјуче и данас гвири само мрак из двије растворене ноздрве. Карми има лијепу косу. Та му је коса престала бити лијепа. јуче, прекјуче прије и данас та је коса масна, мртва трава. Повенула трава иза косца.
Ту је слику Трнка спајао с празним свијетлом јесењег јутра. Спајао ју је јуче, прије и данас. Он није могао од те слике. Ту је био крај хладан, немио, али крај. Преко те границе
није ишло...
– Ту смо, Карми. Овдје. јуче, прекјуче и данас. Ту смо,
ипак ту. Трнка је од првог часа био потпуно свијестан, што
значи наметање те слике. Он је то разумио и осјетио се потпуно немоћним. Крај је.
Карми је била дјевојче опојних облика. Мушки ју је град
обожавао, ухађао, посипао цвијећем. Мушки ју је град носио на грчу усница, кад је прилазио другима. Цијели јој је
град био искрени трубадур.
Трнка ју је привукао к себи и умирао и живио уз њезине
обрисе, црте и пригибе. Сањао је о животу уз њу и надао се
великом и лијепом. Назвао ју је Карми. Он је све слијевао у
Карми.
– Да будем виноградар. Да вјечно радим и одрађујем свој
виноград. Карми, vinea mea...! Пренијет ћу себе у тебе. Ти
ћеш бити ја... Моје ће мишице и зној родити винограде...
Она се смијала шапату његова вјеровања.
– Обоје ћемо умријети, да живимо у винограду.
– Умријети?
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– Мора се умријети.
Смијала се.
– Наш пород. Трнка је сањао о породу лијепе жене. Она
није хтјела порода. – ја не ћу. Дијете разара жену, лијепу жену.
– Дијете изграђује лијепу мајку.
– Трнка? – крикнула је. – Да ме разори?! Она је плакала
и отимала се у грчу. Да јој нешто разори лијепу жену. Трнка
је рачунао на пролазни страх. Доћи ће жена у нарав. Она ће
пожељети лијепу мајку. Вјеровао је у то Трнка и славили су
пир. Тај је пир био пун свиле, чаша и цигара. Био је пир за
сватове. Гледао ју је град и желио ју је мушкарац.
– Тебе обожавају свакакви.
Она се смијешила. То ју је веселило.
– Тебе силују, душевно те силују сви гадови.
– Да? Рекла је: Да...
– Зар те не оскврњују запаљени погледи?
Њу нијесу вријеђали запаљени погледи. Она се сретна
смијешила. Мрзила је све, што би могло да наруши љепоту
њезине жене. ишла је кирурзима и вратила се насмијана као
срећа. – Убила сам вријеме и дијете и...
– Што?
– Кирурзи су однијели пуно и ништа од мене. Пуно од
времена и живота.
– Што су ти оставили? Трнка је био забринут над оним,
што су јој оставили.
Његовала је своје црте и прегибе. живјела је за њих, од
њих и по њима. За обрисе, црте и прегибе. Усрећивао ју је
спретан крој. Бацао ју је у очај несретан набор на одијелима. имала је ванредно добро повучене обрисе, црте и прегибе. Натјецала се с Венером и Моном Лисом. Трнки је уз кикот давала црте. Све нијеме црте. Она није ништа, потпуно
ништа друго имала. Ти обриси, црте и прегиби су носили
читаву њу. Они су били њезина свијест, садржај и сокови
њезина живота. Они су били њезина једина душа. Гледала је
црте, дотицала облине, мирисала поре. Дотицала је тетиве
на образима, прсима и боковима и сама је осјетила цјелове
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својих додира. Трнка је и тој души дао слободу. Он је задовољавао потребе те душе и над њима је мужевно бринуо
бригу.
Долазила је с улице од стрке и вреве људи и низала насмијано своје побједе. Она је била сретна. Трнка је служио
тој меканој души обрисе црта и прегиба више није могао да
је зове Карми. Кирурзи су то име следили на његовим уснама.
Она је живјела једино могућим животом своје душе.
Онда су дошли лагано и нијемо они дани у јутра кад је
Трнка опазио и осјетио да је на великим обрисима тјела набрекла упаљена влага, која је потамнила бјелину и испаривала се. Потези су и прегиби влажно снивали и млохаво,
слепачки гвирили у простор. Ту је био крај. Трнка је осјетио
крај.
– Конац је мени уза те. ја сам мртав, нијем и немогућ. Без
помоћи и ускрснућа. ја сам мртав. Твоја душа још има снаге, али... Зашто да ометам жавот твојој души. ја немам више никаква права. иди, сва су моја права умрла. Остат ћу
кавалир. Покрит ћу те својим именом и мужевном заштитом. Ту маленкост могу да ти учиним. Можеш и становати
са мном, али то је за те неприлично. иди. иматћеш и средстава.
– Како, зашто?
– Не питај. исцрпи до дна. Твоја душа још има снаге,
али... Она има, а ја не могу да јој одговарам. Она за мене више нема снаге. Ни мрвичак.
Леа је сишла на улице. Носили су је као боштво. Пред
њом су се свијала кољена и у њима шкрипали зглобови. Њезина је душа суверено владала мушким градом. Сажгала је
небројене среће и подијелила мноштво смрти. Градом је
плесала њезина душа и њезине су косе мирисале у ноћним
тамама. живјела је као Леа, Лиа и Луа. живјела је под кривим именима и анонимно. Она је дуго имала пролеће, смијех и свирку у души. Скакала је с олтара на олтар. Њезина
душа дуго није осјетила умора. У истом је граду живио
естетик, учењак и кавалир Трнка. Никад није осјетио потре177

бе да пита за срећу лијепе жене. Чуо је, да још има снаге и
чекао с дијелом, са зашућеним дијелом реченице. Њој је било тек двадесет и четири године, кад јој је рекао ону реченицу са зашућеним дијелом. – Твоја душа још има снаге, али...
– Што хоће већерас?
Дочекала га је рујна на руменом улазу у стан.
– Трнка, ти си дошао?
Проматрао ју је. Запазио је, да су попустиле тетиве, које
је носила на образима као смијех жаркога злата.
– Након двадесет година. Ти имаш, Леа, прекрасан стан.
Саме нове ствари.
– Нове су.
– Свијетло, цвијеће, све одговара. Ти добро живиш, чује
се...
Она је нервозно упала: – Што, што, што се чује...?
– Да добро живиш.
– Молим те, кад си задњи пут то ћуо?
Трнка је мислио. Није знао.
– Давно. је ли то давно било?
– Нема ни година.
– Ни година. Она је занијемила. Нијемо је понудила да
сједне. Одабрала је мјесто, да је свијетло купа и истиче. Гледала је Трнку, а онда скочила, да разгаљене руке овије њему
око врата. Да га нападне мирисима и цјеловима у усне. – То
смије? То смије твоја негдашња жена?
– Смијеш... смијеш. Хладно је насмијан изразивао Трнка
сажаљење.
– Ти си тако хладан. У мени је ускрсла љубав. ја је нисам
никад ни покопала. Ти си ме једноставно отпустио. Ти си је
сахранио.
– Онда, кад је било све мртво, онда... То је тражио ред у
нарави, да се мртво сахрани.
Она је опет свила голе руке њему око врата. – ипак смијем... смијем. Ниси се никад зажелио мене? Ни друге?
Осмјехнуо се. – жеље су ствар душе. Тијело нема жеља,
него потреба. Давао сам му све баналне потребе. На махове,
без весеља.
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– Што кажеш о мени? Погледај и реци...
– Сумњаш? Да, ти сумњаш?
– Реци!
– Питај себе. Твоја душа као да губи ријеч. ја бих рекао,
да си ти још лијепа.
Она је сјела. Загледала се у Трнку и у шапуту је рекла: –
Не знам.
– Трнка је проматрао намјештај. – Ново и младо.
– Прогонило ме старо.
Трнка је забиљежио тај прогон старог намјештаја.
– Дођи к мени. или можда да ја дођем к теби?
– Зашто? – питао је Трнка.
– искрена сам. То ми треба.
Трнка је био на чисту, да је дошао час за зашућени дио
рећенице.
– Осјетила си, да ти треба нови намјештај. исто вече више нијеси примијетила, да је око тебе нови намјештај. Он те
није задовољио. Није дао оно, што си очекивала.
– Није. Заиста није.
– Варају те осјећаји.
– Можда ово друго? Намеће ми се неки жидов. Срели
смо се на мом посљедњем путовању. Хоће да га протурам у
живот. Да то учиним?
– То би било добро дјело. Дјело митосрђа!
– Тако некако.
– Твоји те осјећаји варају. То добро дјело није једнократна милостиња. То би теби било досадно.
– Онда шта? Шта је, шта је са мном, Трнка?
Зашућени је дио реченице ту.
– имаш ли можда какав ликер? Трнка је тражио ликера.
Хтио је времена, да се сјети, како би што тање и неосјетљивије увео час, на који је чекао двадесет година. Успрегнуо се
и хтио је све пустити. Да ни данас ни икада не доврши ову
реченицу? Коначно се опет сјетио кирурга и то је превагнуло. Одлучио је, да јој изнесе њезин реални садањи положај.
Онако, како она заиста стоји. Налио ју чашицу ликера. –
Сјећаш ли се, Леа, кирурга?
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– Зашто ме то питаш?
– Сада је вријеме, да те то питам. Да се сјећаш оне Карми, то сам чуо јуче на телефону. Сада је вријеме, и то питам.
Као Карми уз мене си живјела кратко, врло кратко вријеме.
Уз друге си живјела као Леа, Лиа и Луа. и уз мене доста као
Леа... ја сам негда у Карми чекао озбиљну драму. Карми је
требала да буде јунакиња трију снага: ја, ти и живот. живот
је морао бити мотор. Ти си га заскочила и онемогућила си
драму Карми. Заплесала је оперета Леа, Лиа и Луа. Знаш их.
Карми је умрла концем првог призора, првог чина. Није могла да буде драма.
Разишли смо се, јер нисам могао мртво увести у живот.
Карми је умрла, а ти си још живјела и била немогућа у мојој драми. Твоја је душа живјела намирисаним и врло траженим реквизитом. живјела си својом душом. јеси ли кад мислила о души?
Леа није ништа рекла. Гледала је у њега, проматрала, како се извијају димови с вршка његове цигаре и лагане ријечи с усана. Он је говорио дубоким миром и насмијаним
causiranjem.
Коначно она заиста није никад мислила о души.
– жао ми је: мучим те. Но овај би час врло радо дознати,
што мислиш о томе: што је душа.
– Па, Трнка, ја мислим оно, што преживи човјека.
– Тако мисле кршћанске женице: оно, што преживи човјека. Оне дабре мисле, јер живе душом, која их преживи.
Ти си прежјвјела своју душу...
– Шта? – тргла се Леа.
– Посве точно: ти си преживјела своју душу. То сам знао.
ја сам то чекао још од оног часа, када је умрла Карми, моја
Карми. Онда сам знао, да ће прије умрети твоја душа од тебе.
Трнку је облијевала румен свијетла, стана, цвијећа, цигаре и расположења. У тој је румени био тврд, расположен и
грозан. Он се играо грозотом. Као у игри тумачио је, да је
она у љепоти своје жене нашла своју душу. Због ње је све
убила. Она није ништа знала, ништа осјећала него своју ли180

јепу жену. живјела је само за њу и од ње. Она је била њезина свијест, садржај и мјерило свему. Тој је љепоти давала
све оно, што се даје души, зато је њезина љепота била и њезина једина душа.
– Љепота је жене фалсификат, кога нико не прогони. Лијепо име за нелијепу ствар.
– Трнка?
– Немој се бунити. Није вриједно. Знање је безазлено и
не трпи живаца. живот, живот је сатир, усуд, смијех и тирјанин. Немој се бунити. Лијепо је све, што приближава идеалу своје врсте. По томе лијепа може да буде змија, миш и
жаба. Приближава се идеалу своје врсте... Може и жена.
Свакако да може. Љепота. Битна, апсолутна љепота захтијева извесну снагу. Лијепо осим другога има и динамику, која
га држи, покреће и оживљује. Снага је битно обиљежје љепоте. Гдје је млохавости, нема љепоте. Кад у жени нема млохаворти? То ви жене знате. Ви знате још више. Лијепе се и
здраве жене држе свијесно и појачано млохаво. Оне воле и
да болећиво говоре. Оне знаду, да су онда њежне, дражесне
и да се тако свиђају мушкарцима. Леа, све, што се свиђа, није лијепо. Свиђа се жедному вода, али јој жедни не каже, да
је лијепа. Он је пије, и кад се напије, не мисли на њу.
– Зашто ми то говориш? – питала је Леа.
– Стрпи се. Одмах ће ти бити јасно.
Леа је била нестрпљива. Она је испила чашицу ликера.
– жена није лијепа. Она је дражесна. Дражесно је лијепо.
Можда, не знам, па рецимо да је лијепо, али такво, да дјелује на ћутила. Важно је, да ти кажем, на која мушкарчева ћутила дјелује женино лијепо. На сва. Заиста на сва, али изузетан случај, гдје ћутила не воде само до средишта у мозгу,
него и брзо до једног другог средишта, до којега не доводи
ни лијепо ни узвишено – до спола: То је ипак занимљиво. ја
сам то испитао и увјерио се. Тко нема спола, остаје нетакнут од женине љепоте. Потпуно нетакнут. Тај може да се тамо забавља поређењем: ова је жена ближе идеалу своје врсте од оне... Констатација. Нијема, бешћутна констатација.
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– Леа! ја сам се смијао трагици. Трагика јест, али смијао
сам се. Успјех, мјерило женине љепоте, биљежи јакост утјецаја на мушки спол. Он јој означује живот и смрт. Говорим:
жениној љепоти. жени – не! Тако је то удешено. Добро је
удешено. једино по том утјецају жена долази у заједничку
драму с мушкарцем. Даље води живот. Убија једно, да подигне друго. Дијете разара женину љепоту, да сагради љепоту мајке. Ти си отишла кирурзима. Ти си хтјела живјети оди
женине љепоте. Ту је било забиљежено ово, да ћеш живјети
иза смрти своје душе. Презрела си драму Карми. Ти си је
убила. У тој би драми била играч једнаке врједности, можда
и врједнија од мене. Ти си онемогућила ту драму.
– То ми сада... То је гадно. Трнка, то је... У грчу се бунила Леа.
– Мирно. Немој се узбуђивати. ја сам посве точно говорио. У заједничкој је драми с мушкарцем тако. Без мушкарца, ако жена хоће, може, може бити човјек, који има душу и
тијело. Одијељено тијело и одијељену душу.
– ја то не разумијем.
– Одмах ћеш. Твоја је душа била твоја љепота. Твоја је
љепота женина љепота. женина љепота има мјерило,
успјех, смрт и живот у мушкарачком сполу. То је и твоја трагика. Ти је сада проживљујеш. ја сам јој се толико пута смијао. Мој је смијех био злобан и нисам се стидио. Трагика,
али то је живот и смрт женине љепоте. Ти то ћутиш. је ли да
то видиш? Ти си преживјела своју душу. Она је мртва, а ти
још живиш... Леа живи са мртвом душом.
– ја то не осјећам.
– Не?
– Не!
– Зашто си ме звала? Ти си ме звала, да ме питаш, да ли
још живи твоја душа. Смијешно. Ти то мене питаш. Пошто
су ти то сви рекли. Сви. Сви осјећају, да је твоја душа мртва.
Они су добри. Осмјехују ти се, а је ли те тко пожелио? Зар
не ћутиш, да је све друкчије, ново ужасно, као да су сви људи остарјели, охладнили и постали скромни. Ти си тек другачија. Не помаже ни нов ни млад стан у рују. Ни оправе. Ти
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се ломиш. Ти осјећаш смрт и мислиш: можда ипак није тако. Позвала си ме, да ти кажем, да ли још живи она, она, која је била. Она не живи. У њој је умрла душа. Смрт је ту. Неће те спасити ни добро дјело. Ти уосталом и не тражиш добро дјело. Тражиш немогуће знакове, да твоја душа још живи. жидов не тражи твоју душу, него твоје везе. Ти би хтјела к мени? Ти не тражиш моје добро дјело, него и опет немогуће знакове. Хоћеш ли к мени, иди, а ја ћу ти до конца
бити »добар«, али је и твоја душа мртва, преживјела си је.
Твоје је право на живот престало. Онда сам ти рекао: твоја
душа још има снаге али... Ту сам зашутио. Сада настављам:
ти ћеш живјети иза мртве душе. Сада више нема снаге и мртва је. Нитко те не жели. Нитко те не жеђа и коначно нитко
те не треба. Мртва је.
Леа га већ дуго није гледала. јецала је и плакала. Покрила очи рукама и плакала. Трнка ју је хладно мотрио. Гледао
је валове њезина тијела узибана у плачу. Плакла је и била
тако ситна, мала и ружна.
– Можда нешто умију кирурзи?
Она није реагирала. Плакала је и плакала. Коначно га је
погледала ружним очима. – Што да почнем?
– једи, пробављај, док не умреш.
– То?
– живи од успомена, ако те веселе.
– Не веселе.
– Дођи к мени. ја ћу ти бити добар и забављати те.
– из милостиње?
– То једино можеш још имати. Код мене и код свих.
Ти више ничим не можеш заслужити. Била где свагде на
милости људи или успомена.
Она је грчевито плакала. Свијала се у клупко и ломила
оно оно тешко велико тијело. Трнка је устао на ноге и гледао у њу. Дошао је посве, посве близу њезина уха: – Леа,
знаш ли како је свршио Петроније и еунице у старом Риму.
Валовито се свијало њезино тијело. Била је ситна и ружна.
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– има и других начина, Леа. То или милостиња. Стрихинин дјелује брзо и благо.
– То ми ти говориш? – ја. ја сам хтио, Карми... Плакала
је оборена на тлу.
– Није лијепо, Леа, да се живи иза мртве душе. Тако дуго милостњу за тијело с умрлом душом...
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Ђуро Виловић

ПРиЧа О МОРи

Млада и крепка сељачка жена облазила је од постеље до постеље у вишем разреду земаљског родилишта и код сваке постеље стереотипно поновила: – Хоћете дати дијете на дојиље?
– То је рекла и код постеље, на којој је лежала блиједа и апатична ванредно млада мајка. Она као да се тргнула из нујних
мисли и растворила широке, прекрасне црне очи на сељакињу:
– Што је с вашим дјететом? – упитала је лагано и само се
малко подигла.
– Умрло у породу, – рече тужно сељакиња. – Није се одржало живо.
– Колико тражите? Сељакиња је рекла незнатну бројку.
– То није пуно. Дат ћу вам одмах на шест мјесеци, а након године дана добит ћете хиљаду награде. иза двије године добит ћете двоструко, а кад га од вас узмем, дат ћу вам
велики, големи дар. Дијете можете одмах узети. Дајте га само мало, да га још видим. Млада се мајка исправи и сједне
на постељу. Мало је примила њежно и привинула к прсима.
Оно је купило усне, наборало мало лице и живахно махало
ручицама. Био је пирекрасан дјечачић с малом округлом
главицом. Мајка није дуго пуштала дијете с прсију. Гледала
га је нијемо и сућутно. Коначно га је пољубила и предала сељакињи. – Чекајте... Замолила је од болничарке мало папира и исписала адресу. – Сваког мјесеца можете код тога господина дигнути своју плаћу. То је мој стриц. Све што будете требали за дијете, добит ћете од њега. Све, што имате јавити о дјетету, јавите њему. Тако, а сада можете. Она није
више погледала на мало, него је покривачем покрила главу
и сакрила се. Она је вјеројатно под покривачем плакала или
је нешто трпко, врло трпко мислила. С главе није скидала
покривача ни онда, кад је сељакиња већ давно изишла из со185

бе и кад су јој се кораци давно изгубили преко каменог ходника и доље низ степцнице...
Настао је мир и ниједно се новорођенче није озвало у соби, а ни родиље нису ништа међу собом разговарале. Коначно та жена тргне покривач и загледа се равно кроз прозор у
даљине. Доље су биле равне пољане и далеко у дна је затварала некаква маглуштина обзорје. Вани је био дан без сунца
и под тешким масивним облацима. Одахнула је и осјетила
се лакшом. Затим је почела мислити о сутрашњем излазу из
родилишта. Чинило јој се, као да је то био тмуран сан. Овамо ју је допратио у кочији стриц Клеменс. Он је сам био у
канцеларији завода и испунио је прописане тисканице. Говорио је лијечницима и препоручио је своју малу... Затим су
навалили болови, и онда је чула дјетињи цвил, па запала у
тешку и дугу заморену апатију. Морила је брига, што ће с
дјететом? Казивале су јој болничарке о сељакињама, које
долазе и траже дјецу, али до данас није дошла ни једна. Сад
јој је било лакше и држала је, да је уредила врло спретно и
добро: сељакиња ће због награде посебно пазити на дијете
и тај ће мали свакако остати на животу, а она је без бриге и
опет слободна. У себи је осјећала, да јој се лагано повраћа
снага иза силне слабости и предосјећала је брзи опоравак.
Погледала је на своје сусједе. Оне су сретне и веселе снатриле су и погледале према колијевкама, у којима су спавала њихова мала дјеца. Долазили су сваки дан иза подне њихови мужеви и тако њежно и скрбно загледали у колијевке,
подизали мала створења у највећој неспретности и страху,
да их не стисну прејако, а затим су постављали много питања и бринули за сваку ситницу. К њој није нико дошао, па
ни стриц Клменс. Она му је баш била захвална, што није дошао. Њезино мало још није нитко погледао и нитко није ништа за њега питао.
– Бог зна, гдје је његов отац?
Мислила је о њему, о себи и о дјетету. и опет јој се указа све као мутан сан. Све је имало нејасне обрисе и све се је
окретало у слабом мраку тешке сјене. Зарила је у тај сан и
прескакала:
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...Познавао ју је њезин градић у провинцији као »госпођицу у црнини«. Она је у небројеним мозговима тога градића живјела уско спојена с меким, црним обрисима својих хаља. Увијек мекана, блага и жива. Њезин је живот био посебан плес: плес витка тијела уз хармонију живог жара у очима, који се је слијевао с црнином оправа. Била је често на
улицама и скоро је постала њихов саставни дио. Познавао ју
је град, а момци су с њоме братски пријатељовали и цаусирали с насладом. Била је опће миљенче с много невиности.
Она је била сестрица малога града. Његовим је улицама
проносила сјету црних очију и плес елегантних облина гипка живота. Пролазила је и собом носила угодан и мек садржај. Код куће је залијевала цвијеће, смијешила се дану, који
пролази, и ноћи, која ће доћи. Њезин је сваки дан био лаган,
мирисан и насмијан. Она је живјела у лаганој игри и сваки
јој је покрет насмијана глазба. Глазба? ипак њу прати мирисна, свијетла глазба. Под њезиним тактовима корача низ
улице, у такту се сусреће и разговара с људима. У такту очекује ноћ и јутром се буди с тактом те музике, која се не чује, али јасно осјећа... Сан... Пуно је озбиљнога сна у свему
прошломе. Било је лијепо и живјела је сретно дјетињство и
дјевојаштво.
Кроз те је тмурне, сјенасте пруге сна брзала даље. Мимоилазила је сусрете и догађаје. из гомиле сна искочио је Он.
Данијел Кос. Онај је први сусрет остао јасан, ванредно свијетао и јак. ишао је у црној сликарској пелерини усправан,
висок и важан. Гледао је великим, дубоким очима, а његове
су косе дуге и бујне црно сањале и слијепо се просипале у
простор. ишао је равно и није се ни на кога обазирао.
– Сликар Данијел Кос! – шаптао је простор око његове
главе, пусти парк и криве улице, које су зјале у њега. Он је
собом носио снагу и тајанственост. Носио је тајну о својој
снази и својој уметности. Сви су осјетли, да он носи нешто
тајанствено и демонско, што нитко други у том малом граду
није имао око своје главе: ни први чиновник, ни начелник,
ни предсједник суда. Такав је био и у оном првом сусрету.
Прошао је кривудастим улицама уз шапат свега и улица и
187

кровова и празнога парка. Од онда се тај тајанствени човјек
снажнога мрака често навраћао у њезине мисли. Ушао би
љениво као бездана успавана енергија и прошао. Он би заиста само нијемо прошао кроз мисли госпођице у црнини, заогрнут у црну пелерину.
– Може ли тај човјек љубити?
– Не. ја се њега бојим. Само бих хтјела, да зна за мене.
Била бих почашћена, кад би он знао за мене.
– Он има дубок, тежак поглед.
– ја се тог погледа бојим. Скрхао би ме. Од страха бих
клонула. Зашто га се ја бојим?
– Он није као други.
– То је права ријеч. Он није као други, они други, који би
ме вољели и уз које се не бих ничега бојала...
Пребацивала је и даље сјене свог просањаног живота.
Мимоилазила је сусрете, догађаје и људе. искочио је и опет
он. Онај он, коју ју је срео у прољеће, кад је сва околина мирисала јоргованима а само га он није имао. Био је хладан
као да сада њему није прољеће и као да му не сјаје младо
сунце, као да није из ових крајева... Чинило јој се, да је дошао из из студене даљине и донио на својим уснама слеђени, нијеми хлад. Тада су се срели. Његов је хлад потресао
њезиним сунчаним мирисом по јорговану. Погледали су се
и она је осјетила да се боји... Застао је и погледао. Тај је погледо прошао корза њу од главе до пете. Она је осјетила, као
да је њу разоткрио и застидјела се. Учинило јој се, да је ситна, мала и нелијепа. Он се насмијешио, готово пријатељски
се насмијешио.
– Бјежите кући, господице. Бјежите: сунце и мирис ће
вас јоргована скоро расцвасти. Прије ће вам утећи младост.
Бјежите... Стао је на мјесту и говорио дубоким гласом и без
геста. Она га је гледала и страшила се. Она га није разумјела, а он је пошао даље без покрета. Пошла је за њим. истим
правцем и истим путељком, куда је он пронио своје тајне.
У сну је прескакала маглену гомилу догађаја, сусрета и
људи. Опет је ускрснуо он са црном пелерином. Ускрснуо је
у једном сумрачју на градској станици. Пролазио је између
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путника по перону. Он се није ни гурао ни верао. ишао је
равно, а људи као да су му се уклањали с пута. Био је и сада безбрижан, хладан и снажан. У рукама је носио само батину. Био је тако миран, као да нити кога чека, а нити путује. Гледа само пролазак возова.
Госпођица је у црнини гледала с вагонског прозора. Хтјела је да све види и да се обазре према свакому вјетру, само
није жељела да погледа на његову страну. Очи су јој биле
непослушне, и она га је неколико пута видјела како хладно
шеће по перону. Опазио ју је. Он ју је доиста опазио и шетао даље без осврта и интереса. Воз се спремао на одлазак.
Кондуктери су махали рукама и пухали у звиждаљке: – Напријед!
– Напријед!
Озвала се и влаководина трубља. Тада је сликар кренуо
љениво и без воље према возу. Попео се у њезин вагон и
ушао је у њезин купеј.
– Ви путујете? – питала је госпођица изненађена. У исти
час осјети, да га је питала, а није знала зашто.
– и ви?
– Путујем. Рекла му је и камо.
– ја даље. Далеко, ваљада врло далеко.
Госпођица се у црнини огледа. истом сада примјети да је
сама са сликаром у купеју. Обузе је страх пред човјеком, који тако хладно и нијемо путује далеко, ваљада врло далеко.
Само с батином у рукама и црном пелерином на рамену. Она
је жељела да још нетко уђе у њихов купеј. Није ушао нитко.
Хтјела се коначно преселити у други... Није се усудила. Он
је мирно сједио на клупи крај ње. Био је хладан и тежак и
такав, као да му сваки покрет одаје вољу, да је прогони и мучи.
– Кад сте одлучили да путујете?
– Сад.
– Куда?
– Вјеројатно сутра у ноћи даље. Преко италије у Париз.
Уосталом не знам, могу се вратити опет овамо. Ово ми се
ваше гнијездо свиђа. Глупо је до савршенства и мирно као
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стара гробница. Тада је почео да говори и говорио је. Она га
није слушала, она је само осјећала глазбу његова гласа. још
никада није примијетила, да у човјечјем гласу имаде толико
снажне музике, која обузима, дроби и потиче на отпор, а отпор је немогућ. Госпођици је у црнини било тешко од страха, да би најрадије бјежала, кричала и звала у помоћ, а није
ништа могла. Сједила је као узета и слушала. Очајан хлад и
неодољиви удари падали су из музике његова гласа.
– Хтио сам да путујем с вама.
– Са мном?
– Да. Рекао сам: с вама. Ваше су ме очи изазвале. Та ми
је мекана сјета ваше црнине просто изазвала, присилила.
Морао сам за њом. Морао сам...
Она није умјела да говори. Смијешила се, али тако љупко и њежно, да се сама изненадила и опирала томе, без
успјеха.
– Зато ви путујете у свијет?
– Не знам зашто, али путујем. Зашто? То је мрско питање, које никада нигде не постављам. ја не питам ни зашто
ви путујете ни зашто сједите, кад је тиме сломљена и растргана дивна хармонија вашег тијела. Ви не бисте смјели сједети, а ни стајати. Само је у ходу ваша хармонија силна.
иапак сједите, јер коначно зашто увијек живи та хармонија.
Не постоји зашто. Кад се хармонија манифестира, нека
ужива у њој тко хоће, тко је види. Кад се човјеку путује, нека путује... »Зашто« је истинска мудрост, и »сутра« је филистарска ријеч. Човјек живи само данас..
Она је осјећала, да то није добро. То није здрава мисао,
али се није опрла. Просто није хтела да он даље говори, јер
ју је мучио. Свака је његова ријеч била за њу мука. Опет је
мислила, да нађе каквугод излику и да се пресели у други
купеј. Није се помакла.
Приспјели су на посљедњу станицу. Дуга је тамна зграда
државног колодвора апатично стремила влажна, и у магли.
Људи су се журили по перону и наваљивали к излазу. Била
је то грдна гомила, која се је гурала ка излазу. Тада је могла
да зађе у гомилу и да му се изгуби међу људима. Стајала је
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уза њ и помицала се корак по корак уза њ. Заједно су изашли
и заједно су прошли кроз неколико улица. Она га није питала: куда? Мисилила је, да га пита. Мислила је и да побјегне
преко улица и да му се изгуби..
и онда иза онога...
Музика је пуна снаге брујала. Сва је околина госпођице
у црнини била пуна музике. Сва околина и свих пет њезиних ћутила.
– Што је било?
Он је увече отпутовао. Дуги црни воз као напретргнута,
дуга згуснута сјена сркнула га је и покопала у себи. У дугој
сјенастој тјелсини с бљедожућкастим четвороугластим очима лагано, али уз праскање и соптање помаче се све и оде...
Он се одмаче у ноћ, у свијет. Оста све празно, где је било доста влаге и пуно туге. Људи су један другоме кратко загледали у непознато лице у брзали кроз излаз напоље...
Воз је соптао у даљини. Соптање се смањивало и губило.
Оде, пропаде, нестаде га... у дугој бјелесини са четвороугластим бљедожутим очима... Брујала је музика у свих пет њезиних ћутила. Та је музика у хладној ноћи, у којој се све сјене размакоше и разбјежаше, грмјела, праскала и тресла се.
Час је пјевала његовим металом и понављала његове рјечи,
смијала се као и он сатирски и жарила се усијаним пламеном његових очију... Глазба је понављала: Ти си живот, Врело, Младост. Гле, колико динамике. Колико слатких савршених форма. То је свето, ја се не усуђујем ... Окрени се! Да тако! Знате ли ви за своју љепоту? Спознајете ли побједу ових
облина ... ах, ја не могу ... нека умире хармомја, ноћ и сутра...
Музика је пјевала његовим дивљим соптањем и луђачким шаптом, криковима и безобзирним рушењем.
– Убиј, да се живи!
Над том су музиком пламсале његове очи и тресла му се
дуга врана коса. Био је јак као сатан, деспот и господар. Она
је и сада као и онда прошле ноћи слушала, дрхтурила и чекала, да се отријезни, да се разбуди... Није био сан?
– Што је било?
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Музика је у свих пет ћутила пјевала весели requiem дјевичанству, весео, без боли и без кајања. Музика је пјевала о
њему, кога је сркнула и одвукла дуга згуснута тјелесина са
четворинастим бљедожутим очима.
– Што јој је рекао?
Ништа. Ни збогом ни довиђења. Водио ју је цијели дан са
собом и казивао јој о сласти Лијепога... Шетао је цијели дан
уз њу и казивао јој је, да човјек може да има само кратко љепо, најљепше, а то је увијек и редовито само епизода. – Такве још нисам сусрео. Наћи ћу те увијек, кад будем тражио
лијепо.
Она га се није више бојала. Она је осјетила, да нема зашто да га се више боји. Он је био њезин. Зауставио се код
ње. Он се је свијесно и интензивно зауставио код ње. Од тада је знала, да га љуби свијесно и бездано. Ништа га није
питала. Она није могла да га ишта пита. Скочио је у воз,
окренуо се на степеницама вагона, осмјехнуо се и нијемо
махнуо руком. Сада зна, да га силно воли. Зашто га није ништа питала? Зашто је пустила да оде? Зар је она могла и да
га не пусти?...
и онда дуго иза онога...
Она је знала, што се с њоме збило. Оставила је свој родни градић с празним парком и кривим улицама, које су задржале њезину сјену, црну сјену лијепе »госпођице у црнини». Дошла је у град стрицу Клеменсу и рекла му је: – Био
си млад и можда си имао више среће од мене. Била је једна
велика ноћ. Само једна ... Помагај!
– Што си рекла својима?
– идем да свршим своју плесачку наобразбу.
– а они су пристали?
– Пристали су.
– Добро је, бит ће све добро. Сад плеши и живи, док не
отешчаш. Сакрит ћемо све. – Стриц је Клеменс заиста био
миран и вјеровао је, да ће бити све добро. Стриц је нежења,
вјечно млад и рођени кавалир. Према њој је био сусретљив,
насмијан и њежан као према свим женама, које би сусрео.
Волио је живот и у свој велики стан доводио пријатељице,
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па с њима бучао и изводио оргије. Био је господин. и према
старој вриједној домаћици, коју је баштинио од мајке, није
никада био кратак ни тврд. Никад није питао ништа о оној
јединој ноћи. Она сама није говорила, а он није питао. »Госпођица у црнини« је осјећала, да му може све повјерити.
– Копрца се... – рекла му једнога дана. Погледао ју је и
насмијешио се. – живо као и мама?
– Врло је живо.
и опет ништа. Никада ништа.
Дошло је вријеме, а стриц је Клеменс сам сјео с њоме у
кочију и довезао се овамо, у родилиште.
– Гдје је Кос? Мислила је само о њему и претраживала
немогући одговор: што би рекао, да види то своје чедо. Гдје
је он сада? Он се није никада ни откуда јавио. Пратила га је
својом фантазијом по свијету. Рекао јој, да ће је увијек наћи,
кад буде тражио лијепо. Она је осјећала, како је то за њу мало, премало. Она треба више, пуно више. Она ће сама њега
потражлти велика и жива, да уз њега остане. Он је потреба
њезина живота и не може наћи том свом животу садржаја
без њега. Свагдје је празнина и свагдје прохујава само вјетар
по празному. Што би она овако, па даље, па заувијек само са
једном чаробном успоменом и трпком фантазијом о њему,
који лута свијетом, а њу налази само онда, кад тражи лијепо...
– Гдје је Кос? Глазба је шумила и сада његовим гласом,
смијала се његовим смијехом и жарила се сјајем његових
очију ...
Свагдје је у њезиној нутарњости ипак празнина и свагдје
само пропухују вјетри по празному...
– Гдје је Кос? Гдје је онај човјек, кога она толико љуби и
који јој је тако потребит за живљење као храна и крух... и
зрак.
– Зашто да још ту лежим? – Притиснула је електрично
пуце и позвала болничарку. – Сестро, наручите ми кола, ја
идем.
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2.
– Све је у реду, а? а гдје је дијете?
– Дала сам га на дојиље.
– Далеко?
– Рекла је, да има само два сата хода из града.
– Моћи ћеш да га чешће погледаш. Добро је...
– ја то и не мислим, – рекла је и замислила се. – ја ћу отпутовати... ја морам наћи њега.
– Тко је он?
– Он је... ја не знам, знам... Сликар је.
Стриц се Клеменс тргнуо и неколико пута прошетао преко собе. Коначно је застао пред прозором и гледао кроза њ
на пољане. Он је доиста нешто трпко мислио. Кад се је
окренуо, сврнуо је поглед на ивану. – Умјетник? Што већи
умјетник, мање наде за тебе... Они руше, да граде. Они пуно сруше, да мјесто тога изграде мало новога... Они су погибељни за нас, који...
– Морам, морам га наћи... – пресјекла је ивана Клеменсову реченицу. Морам га наћи или ћу умирати...
– Умират ћеш. Свакако ћеш умирати. То је тек несрећа
оне ноћи. То, само то, што волиш онога човјека из ноћи...
Стриц се Клеменс опет окренуо према пољанама и играо се
златним ланчићем на бијелом прслуку. – Ти ћеш отићи,
знам... Ти си таква ...
– Чим се опоравим...
– Камо?
Она се загледала у неодређено, и вјеројатно је сада по први пут мислила: камо? – Питат ћу... ваљда има пријатеља и
дознат ћу, гдје је он сада. То је држао и стриц Клеменс. Сврне поглед пун бриге и сажаљења на младу жену и стане је
тако проматрати, као да се с њоме заувијек опрашта. Као да
му она овај час излази из реалнога свијета, и он ће је одселе
само гледати у успоменама. – Сиротица...
– Волиш ли ти то своје дијете? – упитао је након дуге нијеме станке.
– Да.
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– Наравски: родила си га. То још није доста, да осјетиш
то дијете као својину, а премало је, да дијете осјети тебе као
нешто своје; то је премало, то управо није ништа. ићи ћеш
тражити онога... Хм... тко зна, гдје је он, а ово ће мало осјетити посве друге људе као своје...
ивана је гледала у стрица Клеменса и тај час није разумјела готово ништа од тих његових истрганих реченица.
– Док сам на животу, бринут ћу се за то дијете. Питат ћу
за њ и исплаћиват ћу. То није много, али то је једино што мушкарац, нежења, може да учини за то мало створење. жао
ми га, а и тебе ми је жао. Не би ли ти могла да останеш и сама бар издалека да проматраш узраст свога сина?
ивана му није одговорила. Само је нервозно тргнула раменима. – Не! јасно је рекао сваки њезин живац и свијетло
у очима.
Стриц Клеменс није наставио, да је наговара. Насмијешио се је љубазно и хтио је да је увјери, да то не говори због
себе само за њу... Опростио се је и изашао.
ивана је хтјела да се купа. Већ дуго је жељела да види,
какве је трагове рођење оставило на њезину тијелу. Тога се
је бојала. Побрзала је у купаону, као да ју је понијела нека
одлучна сила. Одијело је више тргала него свлачила. Доскора се је угледала у зрцалу. Пород је оставио трагова. Видљивих, дубљих, врло неугодних трагова. ивана уздрхтне и проблиједи. Клоне на саг пред зрцалом и грчевито је плакала од
бола и туге. Она више није она... Она, којој је брујала опојна глазба црног гласа и уз коју заносно соптао јаки човјек
мрака. Њезино тијело више није краљевско... Тако га је назвао сликар у црној пелерини. Шта сада има за Коса? Плакала је од бола и свијала се на сагу пред зрцалом.
– Он је тому крив. Он је нагрдио њезину љепоту. То је печат његове снаге. Он има сина и дужан је, да воли мајку својега сина. – Сина имамо, рећи ће му, кад га нађе и кад га
сретне. – имамо сина!
Он може и да се тому насмије. Она није његова жена. У
тому часу осјети с ужасом, да сва њезина срећа и живот зависе од његове воље, која можда опет није његова... Можда
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он не може да воли. Што више није лијепо... – Он не зна још
ништа за лијепог дјечачића. Можда ипак... Он је човјек и
отац... идем ... идем... Свакако ћу ићи...
3.
У манснрдну просторију једног münchenskog здања навирао је облачан и задимљен дан. Сликар је Кос ћутио влагу. Она је испaривaла с дубоких, нагомиланих сјена непрекидног реда кућа дуге улице. Тамни и црни кровови, на које је овај час гледао, влажили се тугом бола и запуштености.
Та се је туга свакамо завлачила и овај час заједно с влагом
сипала у мансардну просторију... То га је тако дрвенило, да
је осјетио, како је сваки намјеравани покрет тежак и немогућ, а у њему се нешто кршило и болно пуцало. У тај му се
ћас учини, да је у ателиеру преслабо свијетло. Помаче се, да
размјештањем и помицањем крпа на отворима појача свијетло или да га бар сведе на свој посао. Сјене су се помицале
и крижале, али остадоше сјене, а правога свијетла није било. Те су сјене купале и његов модел на подију. Млада је шеснаестогодишња дјевојка гола и апатична стремила посред
собе, а њезино се бијело тијело овијало сјенама. Она је највећом савјесношћу стајала. имала је дужност, да стоји баш
онако, како ју је он намјестио, и она је вршила ту дужност.
– Како глупо... – срдио се Кос.
Влага великог града испод запрљана неба постајала је
све гушћа и тварно је задирала у ноздрве. Сјене су постајале јаче и мрклије. Влага је висјела и о оној младој голотињи.
Под њом су њезине црте отешчале и кривиле се.
– Не иде... – бацио је Кос кист и приближио се дјевојци.
Хтио је да мало разговара.
– Како је вама име?
– Гретл.
Модел је то посве меканички одговорио. Звук ове ријечи
као да је излетио из каква аутомата. Кос је видио, како су се
уснице растворле, мљаснуле, па опет брзо и тврдо затвориле. Сликар је праснуо у смијех. – Баш Гретл? Никако другачије него баш Гретл!
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Модел се није покренуо. Стајао је чврсто и непомично на
подију. Сликар је проматрао ону голотињу. Пунано, сочно
женско тијело. Обиље меса. Прихватио је на час кист, али га
је опет одложио. То је месо... месо... Не, нећу..
– Забога, како се ви то држите? – повикао је бијесно..
Модел се помаче с лијеве на десну ногу. Он је превалио
тежину свог тијела с лијеве на десну ногу и то све.
– То није ништа, госпођице Гретл, то управо није ништа.
Хтио сам пуно више...
Мамурно је прошетао по просторији. Усто примијети, да
на столу лежи једно писмо без адресе. Узме га у руке и опази, да су на њему остали трагови прстију. Било је запрашено,
дакле давно написано. – Кому је он то писао? Дуго није мислио. Сјетио се, да га је писао оној прекрасној »госпођици у
црнини«. Оном прекратком метеору, оној краткој зраци... Тај
га час облије свијетло сазнање. извуче писмо, да прочита:
– Никад послије. Оно је било пар сати непосреднога гледања у лијепо. Никад послије. ја чезнем за оним лијепим и
ево га тражим, тражим, да га задржим... Не могу. Оно је
љепше од моје имагинације и снажније од моћи мога дочаравања и изражаја. искрено чезнем за тим лијепим. Сумњам, да ли ћу га више икада срести. Оно ми бјежи као и моје најљепше предоџбе. Не знам, зашто је тако кратко трајало. ја се кајем због тога, а кајем се и зато, што сам одмах
сјео на влак и отишао. Зашто сам отишао? Онда сам точно
знао, али сад више не знам. Чини ми се, да сам бјежао пред
једном лудом илузијом. ја се кајем, ја се ужасно кајем...
Даље није читао. Хладно је привио писмо и повратио га
је назад у омот. Затворио је очи. Кад их је отворио, гледао је
у голи модел. Слика, која је час прије стајала у гримизу иза
затворених вјеђа, сразила се је с моделом. Сразила се је у
првом тренутку, кад је Кос угледао голи модел, укочену
Гретл. Турио је руку у џеп и истегао неколико марака. – Данас не могу више да радим, ево... Дао јој је још двије марке.
ево још... Ви од мене можете одмах постићи оно, што ви
требате, а ја не могу од вас оно, што мени треба. – ево још..
Дао јој је још десетак фенига.
197

Модел је одахнуо и силазио с подија држећи у стиснутој
шаци новце. Брзо се је обукла и отишла. Кос је остао сам и
није се мицао. Мислио је о тому, како је он негативан човјек.
Чинило му се, да није већ дуго ништа урадио и да му дани
празно одлазе. У нутарњости га је нешто гризло и прекоравало. Да побјегне тому гласу, зграбио је шешир и изишао на
улице. У облачан и влажан зрак унио је своју незадовољну
и печалну маску. Био је сам са собом потпун и незадовољан.
Корачао је плочником, а сваки одјек корака чинио му се као
куп времена, које одлази празно и без икаква успјеха. Мислио је о тому, да му не прија сјеверна клима и да он у њој
губи снагу. Он ту неће ништа урадити.
Спремао се, да промијени поднебље.
4.
ивана је лутала свијетом. Тражила га је, очекивала и сањала. Кос јој је говорио у шуму и штропоту жељезничких
котача. Високи телеграфски ступови, који су бацали реску
сјену на вагонски прозор, били су као крикови туђе земље,
која је непомично и тврдо стајала. – Можда он ипак остаје
код нас, а ти јуриш даље? изрезивала га је из ноћне таме, сусретала га је посвуда, а њега није нигдје било. Вир ју је повлачио, односио све даље и даље. Све су њезине црте, жиле
и тетиве чезнуле за њим, који је тако лијеп и снажан. Чезнуле су за њим, који јој однесе срце и све осјећаје.
ивана је већ наступила као плесачица и велики ју је свијет топло примио. Она је мрзила тај велики свијет и његове
раскошне дворане с много снобова, који пију и гледају њезине кретње. Вјечни простор, испуњен трпким хладом и
удаљеношћу, стајао је између ње и њезине публике. Кад је
плесала, није мислила на успјех и пљесак снобова. Занијела
се и мислила је своје мисли, плесала голи плес своје биједне душе, пуне чежње и неуспјеха. Баш је зато тај плес несретне жене дјеловао необично, ново и сугестивно. Пратио
ју је пљесак, али га она није примала, није је веселио. Мрзила је свијет, пљесак и свој плес. Мрзила га је све док не би
зашла у њ и онда заборавила све, све, а мислила само на ја198

ког човјека мрака, кога она још увијек узалуд тражи и нада
се... Плес јој је омогућивао ново тражење и нове наде...
Лутала је и обилазила градове. Највише оне, гдје се скупљају умјетници и гдје траже доживљаје и нагођаје.. У једном ју је такову граду омамљена публика носила на рукама
и затрпавала цвијећем, а новине су дуго писале о плесачици
с истока, која је тако опојна својим плесом и сјетом својих
очију. Тамо ју је потражио један новинар. Пуно ју је питао и
хтио је да од ње чује мноштво ситница. Био је некакав широк човјек, и она му се повјери. Први пут се повјери човјеку иза стрица Клеменса. Новинар је сутрадан причао својој
публици о тајни љепе плесачице с истока. израбио је њезину исповијест и тумачио тајну њезине умјетности. Говорио
је о несретној љубави лијепе умјетнице. Њезина умјетност
– рекао је – није вјештина него доживљај. То није мајсторлук, него стварање. Сусрела се с лијепим и снажним сином
своје земље, умјетником сликаром... Сусрет је био кратак,
ванредно кратак, али је оставио у лијепој младој жени неизбрисив траг. Оставио је пожар чувства и свесилно заробљење. Она, кад се увуче у свој плес, заборавља све, а плеше
њему и пред њим развија грациозни плес својих форми, које све скупа изразују жељу, да га освоји, и чежњу, да је гледа и буде уза њу. То је плес само за једног човјека и та умјетност носи само непрекидно и трајно живљење опојене и несретно заљубљене жене. Он ју је оплодио и она плеше његовом душом, дише његовим дахом. Он је мотор тој игри, он
њезин садржај и краљ. Тај сретник једнако лута свијетом и
ваљада даље оплођује и заробљује, а давно је заборавио лијепо дијете са својих рођених пољана. Заборавио је душу,
којој је удахнуо тако снажан садржај и коју мори неугасивом
жеђом чежње. јачи је од носталгије роднога краја, јер је
жив. Замамнији је од слика дјетиње душе, јер је он сања о
будућности. Унио је ту буру и измакао се. Био је прољетњи
вјетар и помакао се, зашао је за хоризонт и богзна гдје је сада? Свако се вече на пољани плеше плес његова додира.
Остао је један оплођен цвијет на пољани и он живи даље...
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ивана је дуго гледала у штампане ретке. Дуго није разумјела. Титрали су јој ти новински реци и брујали садржајем,
који се помало, као кроз маглу, указивао па постојао све јасњи и јаснији, док није остао гол, јасан и без магле.
– Био је прољетњи вјетар на пролазу? – Дубока бездана
бол навре у њезину душу. Она је меканички понављала:
оплодио и зашао за хоризонт? Чинило јој се, као да то значи
исто што и: учинио је своју и нестало га. Зар га ја више никада нећу наћи? Кад га нађем, зар ће се и опет помакнути у
какву сјенасту гомилу са четвероугластим бљедожутим очима? Она је требала њега цијелога. Она је требала њега заувијек. Друго је ништа не би задовољило ни смирило. Осјећала је, да је све друго премало и исто толико, колико и ништа. Она треба да живи с њиме и да се од њега не растаје.
Требала је његове руке, усне и загрљај. Требала је његову
помоћ и његов живот.
– Зар само оплодио и ишчезнуо? Зар само као вјетар? Он
је човјек, а не вјетар и она треба човјека, а не вјетар...
Дознала је, да је био у Паризу, Риму, Венецији, па да је
путовао по африци и једно кратко љето проборавио у нашем Дубровнику. Никада није било поузданих вијести и
увијек је дознала прекасно. Помицала се је за њим лагано са
животом. и она је имала онакве путове, какве имају облаци.
Куд вјетар завитла, куд струјање под небом занесе. Свагдје
јој је клицала тврда земља и реске сјене, које су падале на
вагонски прозор, кад се је возила. – Куда? Можда је он баш
ондје код нас? Куда?
Године су летјеле и увијек за собом остављале на празну
простору њу саму с надама и болом.
Године су сртале једна за другом. Остављале су на празнини иза себе њу осамљену, која чека, да га нађе и сретне...
5.
Мали је Маријо растао у сељачкој кући. Код првих погледа опазише, да су дјетиње очи необичне. Гледао је отворено
и сјетно. Дијете је расло брзо: мало му је тијело бујало, а
очи су постајале веће и сјетније. Дијете се смијешило и тим
је смијехом постизало све, што је хтјело и требало.
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– ах, да сам га ја родила! – говорила би усхићено сељакиња и у заносу би подизала то мало на своја прса, па му је
цјеливала очи и лице.
– С њиме нам је дошла срећа у кућу и не би зло било, кад
би нам и остало, – мислио је њезин муж.
Маријо је растао, брбљао и развијао се брзо у прекрасна,
али сјетна дјечачића. Од неког времена престале су долазити своте из града за дијете. Стриц их је Клеменс редовито
слао свакога првог у мјесецу, а онда су наједном изостале.
Сељакиња коначно одлучи да сама оде у град и да види, зашто своте више не долазе. Тамо, гдје је становао стриц Клеменс, нашла је некакве туђе људе, који су били страшно
кратки и мрзли.
Стриц је Клеменс ненадано умро. О мајци и онако нису
никад ништа сазнали и чинило им се, да та млада мајка и не
жели да што сазна о дјетету.
– Остат ће нама? – питала је жена.
– Нама. Дјеце и онако немамо, а тако сам се на њ привикао... Баш је добро, да ће нам остати, – говорио је њезин
муж. Они се даље нису ни за што бринули, ни о чему испитивали. Гајили су мало, а оно је расло и постајало као што
су и друга дјеца – мало мусаво сељанче. Заједно би с другима нагањао сусједове мачке по сеоској улици и заједно би с
другима посјео у прашину на цесту, па би је пресипавао, вијао над главом и у њу лијевао воду, да онда од тог тијеста
мијеси најчудније облике. Дјеца су вољела тога лијепог малога са сјетним очима, а вољели су га и они људи, које је он
звао »мама« и »тата«.
Највеселији је био, кад би могао да с дјецом нагања мачке или да натјерује перад по дворишту. У том се дјетету за
рана јављала неодољива разбијачка сила. Врло је волио и
приче пуне страха и очаја. Сваке вечери, кад је »мајка« била бар како расположена, морала му је причати приче. Што
су му се чиниле чудније, то је више тражио, да се понављају. Он је сам започињао, сам је тражио и навијао, која да се
прича.
– је ли мора била млада?
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– Да млада, млада... – рекла је »мама«.
– Врло млада и лијепа?
– Рекла сам ти, да није била ружна, али је била несретна.
– Па како је оно било?
– Казивала сам ти...
– још, још... ја бих опет. Она знаш..
»Мама« је почињала с почетка.
– Била је нека дјевојчица.. Овај је пут надодала: – била је
врло мала дјевојчица.
– Толика, колики сам ја?
– Баш толика је била, колики си ти.. Ни лијепа ни ружна.
Више лијепа него ружна. Родитеља јој је рано нестало. Отац
је био бродар и прогутала га ријека. Мама је умрла од туге
за њим, а остала она мала сама.
– Сама?
– Сиротица је расла као дивља трава. Нитко није пазио,
како се она развија ни како напредује. Она се развија и напредовала до потпуне дјевојке... а онда је била дјевојка, као
што су и друге дјевојке. ишла је на воду и у пашу. Пјевала
и играла, као што и друге пјевају и играју. Друге су имале
своје момке и скоро се поудале, а она је остала. То је дјевојку врло жалостило и њезине су очи помало тонуле и плакале. Она је увијек брала цвијеће по пољу и носила га са собом, а нитко није дошао, да га од ње прими и помирише.
Момци су мимо њу пролазили и нису се ни освртали на дјевојку. Она је постајала све слабија и злобнија. Онда је постала мора. Кад није имала кога да љуби, постала је мора. У
ноћи, док су најљепши сеоски момци спавали, долазила би
к њима као дуга, дуга коњска бијела струна и притискивала
би их.. Тако је притиснула једне ноћи сеоског момка Гаврана. Сви су га звали Гавраном, јер је био снажан и црн. Гаврану је било тешко и једне се ноћи договори са својим друговима: он ће лећи и спавати, а онда кад почне у сну да се
мучи и стење, нека прискоче и ужегу свијетло, да се види,
што га то мори. Тако је и било. Гавран је легао и заспао, а
другови су чекали и ослушкивали. Кад је било јутром, прије зоре, зачују они, како Гавран хропће, стење и свија се.
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Прискоче и ужегу свијетло. Низ Гаврана се опружила дуга
бијела коњска струна и помиче се по њему. Момци узму ножице и престригну ту струну. Гавран одахне, опружи руке и
ноге и онда слатко и мирно заспи и проспава све до касно
пред подне. Тога дана опазе, да дјевојка није извела стоку на
пашу. Оду у њезину кућу и тамо је нађу напола пресјечену,
пререзану. Тако се дознало, која је мора морила момка Гаврана...
Маријо је широко отворио очи и мислио о причи
– Зашто су престригли?
– Па нису они знали, што је та струна. Мислили су, да је
заиста само коњска струна и престригли су.
– а да нису престригли?
– Онда би струна остала и још би живјеиа она дјевојка.
– а ја бих је видио?
Па да, да би је видио, ако још не би умрла...
– Мора. има ли још мора? – питао је Маријо.
– Па има, да камо су. То буде оне жене, које немају кога
да љубе, које нигдје не з а п н у, него им живот самима тако
у тутањ пролази...
има их још. Мали је био забринут, што их још има, и од
страха скоро уснуо на крилу сељакиње. Легли су га у његову постељицу и Маријо је у ноћи ваљада сањао, да га мори
мора, јер је спавао врло немирно и окретао се...
јутром је све заборавио, па је одбрзао на сеоску улицу, да
се помијеша са осталом децом и да њима заједно нагања
мачке и перад.
Тако су њему дани пролази, и он је растао. Постајало је
од њега све више оштро сеоско деранче.
Док је тако мали Маријо растао у сељачкој кући, слушао
приче сељачке жене и бијесно се нагањао с вршњацима, његова је мајка плесала плес чежње за оцем, што је вријеме више одмицало, чежња је расла и постајала све неутаживија и
нервознија. Плесачица је ивана осјетила, да јој тијело полако вене, тетиве млохаве, а очи упадају све више у очнице.
Обраћала се на све знанце и молила их, да јој означе, гдје се
на свијету налази сликар Кос. О њему није никад ништа чи203

тала, па је вјеровала, да се тај умјетник није прославио. Други су приређивали изложбе у домовини и вани по туђим земљама. О Косу се није ништа чуло ни читало Све је могла
да мисли о њему, само никада да је и он ослабио, да су му
се на лице навукле боре и да је вријеме оставило својих трагова. Остао јој је увијек бујан, млад и јак као што је био онда, кад га је срела у пустом парку свог градића. Црна му се
коса просипала у простор и нијемо чамила, а његово је лице снажно резало зрак и остало печално, несретно и јако.
Такав је вјечно стајао пред њезиним очима и око таква се
развијао плес њезиних осјећаја и чежње. Хитала је за њим.
Тражила га је посвуда и путовала је од мјеста до мјеста. Узалуд. Њега није било нигдје, камо је она приспјела. Чим је то
увидјела, настојала би, да се што прије макне одатле и да
оде некамо другамо: увијек пуна наде и очекивања.
једне је зиме приспјела у Беч о Божићу. Био је бијели Божић пун снијега. Велики су купови лежали на широким улицама, а на високим кровима тамних здања бијелио се снијег
у влажном и реском зраку. Није могла да се смири у свом
удобном хотелском стану. Обилазила је дању и ноћу по улицама. Она је тако живо предосјећала, да је Кос близу, и да га
мора срести. Хладне су улице биле пуне вреве и гласова по
ноћи, а препознавале и дријемале у очајној изгубљености.
Тај ју је осјећај сваке ноћи и мутио и прогањао. Чинило јој
се, да је вријеме протекло преко тих празних улица и њу понијело са собом, а оставило биједну празнину... Час би јој се
опет причинило да је вријеме утекло, а са собом понијело
све добро и лијепо, само је оставило њу растргану и биједну на празном простору... Трпки су је осјећаји нагонили на
очајан плач. Најрадије би ту, насред широке, празне и пусте
уилице, заридала и болно, очајно завијала у пусту ноћ. Док
су људи још живахно корачали улицама и док се је чула бука њихових корака, ти су болови били тиши и само су чамили као утрнули болови. Проваливали би и раздирали би тек
онда, кад се је улицама пронијела по која сјена и замицала
за небројеним углима, који су зјали и зјевали... Онада, кад
би пијанци изишли из задимљених и засиљених и засићених
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испаривањем локала и пијано тетурали као ноћне авети, онда би се повлачила у свој хотелски стан, да продријема и
просања неколико растрганих каришика од небулозних слика... Будила се с главобољом и плачем у души...
– Гдје је? Гдје је Кос.
Немоћ јој је испијала мозак као одвратан и упоран паук.
У самој божићној ноћи није могла да се поврати, у хотелски стан ни онда, кад су пијанци тетурали улицама и заустављали се код уличних дјевојака. Ти су јој људи били као животиње. Она би их најрадије тукла, раздерала на комаде и
оставила би их ноћи, да пријеђе преко њих и оставила њима своју гнусну влагу.
Стајала је под једном ноћном свјетиљком и гледала у
уснули град. Тај час из каване на углу излеће мушкарац с
младом дамом под руком. Дуге црне косе скрену њезину пажњу на мушкараца. Уздрхта јој срце. На очи се навуче лагана магла и прођоше јој трнци.
– Кос? – крикнула је она и полетјела према пару. – јеси
ли то ти, Кос?
Он застаде. Уозбиљи се и загледа у ивану. Дуго је гледао.
– Не препознајеш ме?
– Не. Доиста не.Чекај... глас... можда... Зар? Ти? Ти овдје? Допусти... моја жена... Даме се руковаше нијемо. Косова је жена била љепушна талијанска црнка.
– Да се вратимо у кавану? Могли бисмо да одемо у коју
другу?– питао је Кос.
– Није потребно. Није потребно. Здравствуј! желим ти
много среће и честитам ти Божић! – рекла је ивана и нагло
се окренула. На очима, о лицу јој је висио плач. Носила га је
тако још неколико коракаа низ улицу, а онда је пустила маха и сузама и јецајима. У ноћи није спавала. Спремала је
ствари и чекала први воз, да крене назад у домовину...
Воз је мртвачки тужио и јурио низ хладне сњежне пољане. ивана је плакала и мислила на малог Марија. Што је
упорније мислила, неко извјесно топло свијетло се увлачило у њезину душу. Све је осјећаје и занос, што га је још било у разапетој души, преносила на тога малога, о кому није
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дуго ништа чула. Све откада је умро стриц Клеменс. Она
није знала ни за село ни за адресу оних људи. Надала се, да
ће то дознати и пронаћи међу стричевим папирима. – Какво
је то мало, је ли још живо? живјет ће само за њега и увијек
код њега...
Воз је мртвачки тужио и јурио кроз хладне сњежне пољане. Пољане су лежале под снијегом и Маријо је био увијек
на њима. Нагањао се са дјецом и играо се по снијегу. Кад су
га позвали кући и казали му, да је дошла мајка, мали је широко гледао и бојао се те елегантне даме, која је имала тако
тужно лице и заплакне очи. Он није ништа разумио од свега онога што му је казивала «мама«.
– Како бих ја имао двије маме?
Сељакиња се тргнула да му то протумачи, а мали је одлучно изјавио, да он не иде никамо. Он ће остати ту, он не
иде никамо. Сељакиња је била весела. Добила је много, врло много, новаца и тумачила је малому, како му она није мама, а како је његова мама богата, у граду и тамо има свакаквих играчака и свашта лијепа. Мали је плакао и бјежао ван,
на пољане, у снијег. Коначно су га силом стрпали у кола.
Пискао је, завијао и хтио да искочи и да крене назад.
– Мама... мама! – грчевито је завијао за сељакињом у
болном очају.
ивана га је мирила, тетошила. Говорила му... Гурао ју је
малом ручицом и мрзио ју је бездано. Довела га је у раскошан стан, у којем мали није ни што да почне. Био му је нијем, мртав и преузак. ивана је носила свакаквих играчака:
медвједа, пушку, коња врло много слаткиша. Слаткише је
појео, али медвједа није ни такнуо, а коња је с презиром одгурнујо. – Није жив...
Много је дана прошло у непрекидном иванину плачу. јасно је осјећала, да је тај мали мрзи и да у њој не осјећа никакве својине. Чезнуо је за сеоским пољанама и широком
игром на њима...
Отклањао је све дарове и мрзло је мајку. Дијете је полако од туге и плача пропадало. једне је вечери био нешто
смиренији. Више није имао суза ни снаге да плаче. Великим
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је црним очима гледао то несретно женско, које се плете око
њега, вјечно саплакано и болно. Буде му жао те жене. Болно
и слабашно сједне на својој бијелој постељици и осмјехне
се жени....
– Немој плакати... Немој. ја ћу ти причати једну причу..
– Какву ти причу знаш? – блиједо се осмјехне ивана..
– ја знам причу о мори... Казивала ми ју је мама..
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Весна Тријић

ПРеОБРажаји еРОСа
(Đuro Vilović, Zagaljeni životi, Matica hrvatska, 1923.)

Књига прича Zagaljeni životi Ђура Виловића објављена је
у Загребу 1923. године; новинска критика ју је сврстала među najbolje produkte novije jugoslovenske novelistike и аутору
великодушно давала prvo mjesto među hrvatskim pripovjedačima, начелно га поредећи са piscima svjetskog glasa. Међутим, поетички аргументовано вредновање је изостало; анте
Ковач, који је Виловићеву литерарну судбину коментарисао
као последицу корумпираности ондашње књижевне сцене
на коју се, према његовим речима, могло само протекцијом,
предвидео је да ће до одговарајућег критичког пријема минути године. али, ни он није могао да претпостави да ће Zagaljeni životi и након девет деценија бити мање-више непрочитана књига.
Чињеница јесте да књижевнокритичку процену Виловићевог дела временска дистанца данас значајно отежава. Од
читаоца с почетка 21. века, другачије друштвене свести и
сензибилитета, не може се очекивати да у истој мери буде
осетљив на идеолошку и поетичку провокативност Виловићеве прозе у оној мери у којој је то, сасвим спонтано, могла
да буде једино њена примарна публика; какав је она изазов
била за ондашња грађанска схватања, ми сада можемо само
да претпостављамо. На неке од њених тема, на пример, на
хомосексуалност и побачај, на расну и сталешку дискриминацију, више се и не гледа као на табуе; ми можемо да констатујемо да су Zagaljeni životi били каталог забрањених или
неиспричаних прича, али нас то, као читаоце, неће нарочито дотаћи. С друге стране, положај женских књижевних ликова се у међувремену драматично изменио: док је према
сексуалности тзв. „слабијег пола“ реалистичка поетика би208

ла изразито рестриктивна, данашња је олако своди на либидо, тако да нам Виловићеви покушаји да говори о женској
похоти и њеном деловању на мушкарце, али помоћу сведене атрибуције и описа у којима нема ни додира ни мириса,
делују цензурисано или бар романтичарски сублимисано, с
понешто декоративне морбидности и вајлдовског артизма.
Виловићева проза јесте била усклађена са токовимa југословенске и европске књижевности између два рата. Ма колико било примамљиво, реалистичко читање Zagaljenih života није довољно; њихов материјал, истина, јесте реалистички, али циљ приповедања није ни у психолошкој уверљивости ликова нити у репродукцији друштвене стварности. Напротив, приближавајући се спознајној перспективи
својих ликова, са некима од њих се и поистовећујући, наратор ту стварност трансформише, њену представу чини
условном, субјективном и загонетном. Трагајући за ониме
што је типично у мушко-женским односима, он их ипак не
подређује каузалној, реалистичко-натуралистичкој мотивацији, већ пред читаоце распростире примере егзистенција
очајника, без наде на искупљење или преображај. Његов
уметнички свет је психоаналитички конструисан, испуњен
раслојеним, отуђеним личностима и њиховим поремећеним, напетим односима, окренут наративном истраживању
екстремних унутрашњих стања, растројства, опсесија и кошмарних катарзи. Уколико је, пак, прихватао старе теме, на
пример, потраге за идеалним животом или апсолутном срећом, антитезу идеалног и баналног, Виловић није мењао само реторику, већ и перспективу њихове уметничке обраде,
доводећи их на тај начин до нових семантичких исходишта:
појачавајући израз, барокно гомилајући речи, он није само
лиризовао своју прозу, него јој је и апстраховао значења; попут њему савремених европских писаца, ограђивао се од патетике и мелодраме, иронијом разарајући песимизам; непуних десетак година након Кафкиног Преображаја, он у својим јунацимо проналази природу инсеката (Iza zida).
Виловићеви јунаци нису јасно друштвено позиционирани; свакако да нису имућни, али их то не одређује; за већи209

ну мушких ликова је имплицирано да су интелектуалци, али
њихови поступци и начин живота о томе не сведоче. Сви су
становници градова, без иједне назнаке да су икада имали
какве везе са селом нити да су претрпели „искорењивање“;
они, заправо, немају везе ни са једном заједницом, било друштвеном било породичном, из које би требало да израстају.
Они су људи новог, другачијег сензибилитета и нема више
колектива којем би се, као носиоцу неких моралних вредности, њихова воља супротстављала. из текста се, међутим,
подразумева да би те вредности требало да заступа читалац.
Град је, дакле, у овим причама полазиште, основа егзистенције; међутим, сам живот у урбаној средини, аутора занима једино у симбиози са јунаком, кроз призму свега што
он деформише у људском бићу: утопљен у многољудну масу, готово неприметан, појединац је привидно ослобођен одговорности, а правила градског живота постају алиби за неморал, за пропаст брака, породице, основних принципа хуманости. Потпуно усамљени и суштински некомуникативни, без смелости да завире у своје мрачне бездане, Виловићеви јунаци су склони да одговорност пребаце на друге: јунак Bijelog Laokont-а кривицу за сопствене слабости и недела сваљује на своју жену Вану, приповедач новеле Iza zida
на мајку, док би јунакиња Tramvajske nesreće својим самоубиством да казни незаинтересованост једног младића.
Виловићу, дакле, није стало до друштвено-критичких потенцијала своје прозе, јер град не посматра ни као социјални нити као историјски него као егзистенцијални феномен,
конгломерат раса и идеја који лако прождире појединца;
због тога, с друге стране, долази до дезинтеграције његових
јунака.
У стамбеним зградама, иза затворених врата, обични људи почињу да личе на наказе, на бескрајно умноженог Доријана Греја. Слободни толико да их алијенација готово рашчињава, бића изузета из општих норми, без идеја, они су пре чудаци него безвољници, неостварени људи који успутно уништавају туђе животе, из досаде или зато што покушавају да
се вину до неког облика (интелектуалног) аристократизма.
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Ту се Виловићево проницање у ћуди духа времена визионарски винуло: назирући обрисе потрошачког друштва и
његовог разорног деловања на идентитет (који појединац
више не мора да изграђује, већ га присваја периодично, са
сваком новом куповином), он говори и о просторној хијерархизацији која се тек данас, на почетку 21. века, у пуној
мери може сагледати: људи из велеграда постављају се као
супериорни у односу на становнике било које вароши, док
је циљ сваког града да делује као метропола; у оба случаја,
међутим, живот је малограђански а простор скучен, сведен
на собу и улицу. Када јунаци Nikoljinske večeri чежњиво буду гледали ка даљини ка којој воде железничке шине, свесни
су да она ништа не обећава: Monotonijom svijetlom izglačana
željeza svijetle do u beskonačne daljine prazne i nijeme dvije željezne zmije (149). Зато су градски призори у Виловићевој
прози чудно осветљени, опасно непрепознатљиви и пусти.
Причама из ове књиге доминирају женски ликови; њихова улога није конвенционална, али није ни до краја еманципована од концепата из 19. века. Оне, истина, нису више ћутљиве и смерне патнице, нису ни оваплоћене сублимације
свих божанских дарова, али су суштински остале подређене
мушкарцима: ако је жена лепа само онолико колико је пожељна, а чим је прегледна престаје да буде и занимљива, то
значи да женска лепота, сама по себи, ни не постоји (Karmi);
са друге стране, мушкарац који је веровао да му људска
вредност зависи од мере женске пажње, исмејан је као будала (Tramvajsкa nesreća). Њихова сексуалност је, такође,
остала деструктивна, непријатељска сила: распаљујући у
мушкарцу нагон који не може да буде ни савладан нити задовољен, жена свог изабраника неизбежно гура у понижење, лудило или смрт. Misliš da te budale mogu bez nas, саветоваће једна мајка своју ћерку у причи Iza zida, i u pakao će
oni za lijepom ženom (199). Чињеница је, такође, да и поред
све „либералности“, еротичност јунакиња има негативан
предзнак и није у вези с љубављу, већ са култом лепоте и вечите младости, као и код Виловићевих реалистичких и модернистичких претходника. иако више нису пасивне, Вило211

вићеве јунакиње су оне које умиру, док је на мушарцима, какви год да су, да ламентирају или да испричају причу.
иако настоји да се приближи спознајној перспективи
својих јунакиња, Виловићу је женски сензибилитет остао
потпуно стран и неразумљив; он је мушки представник културе који пише о мушко-женским односима и женској ћуди.
Насупрот експресионистичком величању проститутке
због њене непосредне супротстављености лицемерном друштву, Виловић проституцију проналази у угледним грађанским салонима: неспособне да у било ком погледу функционишу као усамљене, издвојене личности, жене пате од вишка друштвености и конформистички одговарају на захтеве
сваке средине; зато, као да им је природа сродна природи
новца, иду из руке у руку. Због отуђујуће идентификације
женског тела и душе, оне се, дакле, проституишу до сржи.
Свесно користећи свој изглед да би се, опчинивши мушкарца и помутивши му моћ расуђивања, докопале његовог
богатства, оне нису раскалашне зато што су похотне, већ да
би се материјално окористиле туђом слабошћу, подстицањем туђег порока, што их чини горима од „обичних“ грешника; у питању није просто кршење патријархалног морала и сексуалног табуа: оне су без стида, немају страха од казне нити било каквог обзира према другима. Њихов пут, дакле, није пут обичне моралне пропасти, већ пут дехуманизације и разљуђивања.
Према патријархалној тачки гледишта, коју у овој прози
заступају мушкарци, жена до бесмртности може једино рађањем; ипак, ни једна Виловићева јунакиња не жели да буде мајка, већ да одбрани и конзервира лепоту свог тела; оне
које су већ рађале, своју децу мрзе и прижељкују им пропаст. Трансформишући мотив црне удовице, карактеристичан за ондашњу хрватску прозу, у Priči o mori приповедач
показује да се жена мири са улогом мајке тек када је са собом завршила као са (пожељном) женом и пошто је њен идеалан мушкарац (симболично) умрo.
Прекидајући афективне везе између мајке и детета, занемарујући природну људску потребу за додиром, оне јесу по212

датне, али истовремено потпуно неприступачне. Њихова
еротичност не води ка блискости: пошто је последица нарцисоидности, ослобађање женске сексуалности у себи нема
очекиване обновитељске силе; потрошна је, демонско средство подвлашћивања и порицања индивидуалности, не само
њихове, већ и духовно лењих мушкараца којима јунакиње
манипулишу. У Виловићевим јунакињама нема ни психолошке сублимације која би ерос трансформисала у понашање
вишег реда - немогућност комуникације са другима појачава њихову аутоеротизованост и, логично, води раслојавању
и деперсонализацији: Ванина салонска дружења личе на неки очајнички карневал у којем се бива и прост и раскалашан, али без радости и без витализма (Bijeli Laokont), док
Карми више и нема личност, већ мноштво различитих маски
(Karmi); сваки Ванин уд zvoni kao bakar ili bronc, као да више није биће од крви и меса.
Пошто задовоље „практичне потребе“, жене се окрећу
„идеалима“, за љубавнике бирајући уметнике, вајаре, сликаре и песнике, најпре ради авантуре и изазова, јер им се такви чине недоступнима (пошто потискују сексуалност или
су хомосексуалци), а затим зато што желе да им телесна лепота, која измиче ма колико оне за њу жртвовале, у уметничким делима буде обесмрћена (Tramvajska nesreća, Bijeli Laokont, Iza zida, Priča o mori). Уграђујући у позадину збивања
митопоетске елементе (од еве, преко афродите и Кирке до
Венере), приповедач такве њихове намере доводи у контекст који их аутоматски оспорава: не поредећи се међусобно, већ само са богињама (лепоте и љубави), оне трагично
преступају, јер дрско и без икаквих основа посежу за вечношћу; то их не чини величанственима, већ гротескнима, јер
унижава њихове просечне људске димензије. Занимљиво је
да је у улоге тако одабраних љубавника Виловић ставио декадентне уметнике, „младе старце“ у црним пелеринама, на
тај начин не исмевајући само наивност и поводљивост својих јунакиња, већ и њихову поетику.
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иако су агресивно одвратне, Виловићеве јунакиње ипак
нису семантички једносмерне, сасвим прозирне и предвидиве: плиткоумне јесу, али надмудрују мушкарце, све у вези
са њима јесте банално, успева им да банализују чак и саму
смрт, али су свеједно хумане, трагичне, и то не због хибриса спрам афродите и Венере, већ због чисте запањености с
којом дочекују казну када их она коначно стигне; зато и оно
одурно биће из новеле Iza zida које би требало да буде мајка
ваља прихватити као условну слику, јер ју је предочио ојађени и љубоморни едип који се нашао у улози приповедача.
Прави „негативци“ у овој прози ипак су мушкарци, садисте,
убице, лопови, похотљивци и блудници чије потискивање
сексуалне енергије призива злочин и смрт (Karmi).
У животном простору ограниченом на дречаво обојене
собe и сивe улицe, њихове судбине зацртане малограђанским очекивањима личе на крлетке (па нека су и гуске у њима), облик су тамновања. Завиривши у отврдло срце своје
јунакиње анке (Priča o ženi i moru) која бескрупулозно заводи невиног дечака док јој је муж у рату, приповедач тамо
проналази дубоку жалост за животом који се окончава и пре
него што је почео, за младошћу коју ништа више не може да
врати. Zar je ovo život, питаће се разочарана Божана, артикулишући на тај начин заједничко, и мушко и женско, искуство постојања (Nikolinjsko veče).
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SEQANKA

U ogromnoj starinskoj ku}erini, biv{em `enskom
manastiru ne znam kog katoli~kog reda, a sada prvoj
gradskoj bolnici, pod imenom `ena istog reda, t. zv.
„milosrdnih“, na ~etvrtom spratu u sobi br. 9 ima dvadeset i pet kreveta. To je tre}i razred hirur{kog odeqewa za `ene. Na dvadeset i ~etiri kreveta odraslije
`ene, a na dvadesetpetom, ba{ pored na~i~kanog oltari}a, dve male devoj~ice. Serija bolesnih bubrega, trbu{nih rakova, slomqenih ili spr`enih ruku i nogu,
sagwilih materica, sraslih nosnica, pokidanih creva.
Kroz {est uskih manastirskih prozora ulazila je siva
ode}a januarskog dana i izvla~ila sivim pastelom mu~ne crte na licima raznih radnica: slu{kiwa, bedinerki i seqanki, ve}inom pacienata okru`ne blagajne i
op{tinskih ambulanti, t.j. tre}erazrednih. Neke ve}
mesecima le`e na istom krevetu, a neki kreveti svaki
tre}i dan mewaju gosta. Te promene je izazivalo ozdravqewe, kukavi~luk pred operacijom, odnosno neupu}enost, ili ~esto – smrt.
U na{oj sobi nije ba{ bilo lakih slu~ajeva. Sve najte`i, t.j. te `ene su slali na le~ewe tek onda, kad ba{
vi{e ni{ta nisu mogle raditi. Seqanke pogotovu. Zato se smrt ~esto navra}ala. Ponekad, kao da je samo zavirila, prebrojala smrdqive krevete, naslu{ala se jauka i stewawa – muzike svoje, i i{~ezla preko dimqive raspuknute pe}i. Tih no}i je ma~ka sestre nastojnice maukala neumorno februarski i ve{to izmicala papu~ama {to su ih bacale nemo}ne bolesni~ke ruke. Ta
prokleta `ivotiwa ugojena kao sviwa imala je osim
drugih i tu privilegiju da stanuje ba{ u na{oj sobi to215

bo`e zbog mi{eva, a u stvari zato {to u ostale „boqe“
razrede nije smela ni u}i. Po svu no} je {u{kala po zapra{enom oltari}u od krep-papira neukusne boje, skakala po krevetima, obarala ~a{e s mlekom sa bolesni~kih stoli}a i legala na tek operisane trbuhe.
Zvonceta uop{te nije bilo u na{oj sobi, a sav napor
ulo`en; u vikawe i dozivawe bio je uzaludan. A sutradan je bilo lica samrtni~ki bledih i upla{enih od no}i jaukawa i smrti.
Izgledalo je da lekari nisu znali za ma~ku ili nisu
verovali, jer su na sve na{e tu`be tihim sme{ewem
blago obja{wavali da su to samo te{ke misli koje }e
pro}i. Verovatno je sestra prikazala to o ma~ki kao
neku bolesni~ku halucinaciju, a samim bolesnicima se
obra}ala naivno za~u|eno:
– Zar ma~ka? Zar moja maca? Pa to nevino stvorewce nikom zla ne `eli!
Kao da se radilo samo o ma~joj nevinosti. Sve dok
nekoj od nas ne po~e dolaziti jedan mladi} veseqak.
Potu`ile mu se bolesnice, a on, ni pet ni {est, uhvati
ma~ku pa kroz prozor. Sa ~etvrtog sprata. Ne usudismo
se ni da zamislimo prizor na ulici. Glavno je da na{e
mu~iteqice vi{e nema. (Ta ma~ka je imala istu pakosnu fizionomiju – Bo`e prosti – kao sestra nastojnica; i o~i i nos i brkove.)
Te ve~eri, moglo bi se re}i, nasta neko veseqe me|u
bolesnicama. Zajedni~ka tajna o ma~kinoj sudbini
zdru`i ih nekako. Postado{e poverqivije me|u sobom
i pa`qivije. Slu{kiwe prestado{e isticati pred seqankama nau~ene fraze od gospoja, a }utqive seqanke
za{aputa{e u dijalektu skoro nerazumqivom gra|ankama. Sve su spomiwale mladi}a veseqaka. Zatim jedna
oporavqena Slavonka bez ruke otpo~e tihu otegnutu
pesmu i kroz polumrak izmami pratwu iz ne~ijeg hrapav
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Sestra u|e i zapali `i`ak pred Bo`jom materom.
Usput izgrdi peva~icu. Slavonka prkosno pre|e na bezbo`nu rugalicu:
Ori Bo`e na ~etiri koze!
Otvori{e se {irom vrata za nosila. Nova bolesnica na krevet br. 6, prvi desno od vrata. Reko{e da je le`ala na ginekolo{kom odeqewu mesec dana i da je seqanka. Ne reko{e, ali smo to i same videle da je donesena u na{u sobu da ne umre tamo, verovatno me|u „boqim“ svetom. Na stoli} joj slo`i{e mnogo kola~a,
u{e}erenog vo}a, bonbona i malinovca. Svu no} je {u{kala, pipkala i uzimala te stvari.
Nova bolesnica je odnekle iz Dalmatinskog Zagorja
(iz sela, sa neke gole visoravni, daleko od mirisnih
bosanskih {uma, jo{ daqe od pitomih primorskih uvalica. Sa visoravni, na kojoj nema ni vinograda ni {kola, a po vodu se ide s magaretom ceo dan hoda. Mu{ki}i
zidari po svetu, a `enskadija prelazi golu planinu
predu}i za ovcama). Ona je udata, ima troje dece, a ~etvrto, eto – sagwilo u woj. Te godine su{a, pa izdala
zemqa, crkavala stoka, a glad ispila siroma{ne Zagorane. Mu` nadni~ar, a roditeqi odvojili deo svoje sirotiwe i poslali jedinu k}er u daleki grad na le~ewe.
Ima tetku; ovde u gradu slu`i, pa joj ju~e donela ponuda: „mili moj bogo, qepota svakakvije“.
I ta `ena, iako ve} sasvim iscrpena, svaki ~as je posledwom snagom pru`ala ruku na stoli}, uzimala i divila se boji i obliku bonbona, kola~a i vo}a. Pa je sve
po`udno trpala u usta, vaqala jezikom po nepcu i skoro silom gutala.
(Lak{e je nahraniti gladan stomak nego li gladne
o~i i du{u. U malom dalmatinskom selu nije se znalo
za poslasti~arnice, nije bilo {uma ni malina, a kamoli vo}a; tek ponegde sa retkih kr`qavih {qiva jo{ zelen plod obrale bi trudne `ene.)
A za mleko bolesnica ne htede ni da ~uje.
217

Do{li joj roditeqi. Pogurenu staricu doveo je boja`qiv star~i} u suroj dalmatinskoj ode}i. Polutih govor, brz, prekidan poqupcima i suzama. Spomiwu se deca, ovce, An|ini prodani taliri, lipsalo magare. Starica ne`na i pa`qiva kao kakva otmena gospoja. Qubi
tanke prste svoje jedinice, sve jedan po jedan. A k}i se
ra`arila zbog tih „qepota svakakvije“ na stoli}u. Nudi majku i pri~a joj o malinovcu.
– E, zna{, majo, kad ga pijem ja se setim kad sam ono
i{la u Bosnu u mlin. Pa ujutru preko Risovca kako je
mirisala rosa i borovina – od miqa bi plakala. Tako
miri{e, majo!
Starica zahvalno miluje fla{u pogledom i potajno
je ispija o~ima, al’ }erki ne`no odbija.
– Pij ti, peruniko moja, kad samo voli{. Pij, kad ti
doktor ne brani.
– Ni{ta on meni vi{e ne brani, mamo. Veli da smem
sve {to mi srce za`eli. Pa tetka donela...
– Dobra tetka – prime}uje star~i} i, ne mogav{i
odoleti `eqi, srknu malinovca onako iz boce, obliza
usne i obrisa dlanom brkove.
– Aha, bome je ovo dobro. Ovo gospoda napravila ka’
za svoju du{u.
– Ostavi, stari, ne tro{i. Ba{ je to za tvoj trbu’. To
je za wu.
– Imam ja jo{ celu litru nerazvodewnog – eno tamo
u onom prozoru. Uzmi ti, }ako, jo{! – re~e k}i ve} sasvim izmorena razgovorom.
Malo posle zaspa. Lice joj se otegnu i malo iskezi
kao u mrtvaca. Starci se zgr~i{e uz krevet nepomi~ni
kao dve stene. Starica sa ~vrstim pogledom na lice
k}eri, a starac sa rukama na licu. ^ini mi se, da mu je
ispod ruku skliznulo na pod nekoliko svetlih kapi.
Doktorski pregled je mimoi{ao krevet broj 6. Svima nama i star~i}u ocu bilo je jasno, za{to. A starica
je, izgleda, jo{ verovala u te kola~i}e i mirisno pi}e
od malina.
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Posle podne soba o`ive. Posetilaca je bilo vi{e
nego obi~no, a negde u dnu sobe grohotom se smejala
bolni~ka slu{kiwa Jana (nazvana J-a-n-a, jer je za skoro pola godine uspela da nau~i napisati svoje ime.
U~ile su je bolesnice na{e sobe, pa je za to trebalo
skoro pola godine). Devoj~ice pored oltari}a su vri{tale. Na wih se niko nije obazirao. U pe}i je cmizdrila vaqda samo jedna cepanica, pa je bilo svima
hladno. [tedeli su drva. Pokriva~i tvrdi kao impregnirana juta, nisu ba{ mnogo grejali. Ako se uzmu dva,
ni{ta boqe, samo pritisnu telo kao drvo.
Rani zimski suton jo{ pre ~etiri sata istera posetioce. Ve}inom se }utqivo udaqe prestra{eni naglim
mrakom i wegovim refleksom na bolesni~kim licima.
Nosila unose narkotizirano telo sasvim nalik na mrtvaca. Kad posetioci izi|o{e, obreda ona sme{na okrwena posuda, jedna na celu sobu. sve krevete. Star~i}a
i bakicu niko ne tera, niko ni{ta ne pita. Presede{e
sve vreme }utqivi, nepomi~ni k’o dva kamena.
Tek posle ve~ere k}i otvori o~i.
– Mamo, maline!
– Evo, ku}o, sre}o moja! je li ti boqe?
– Boqe, mamo...
I po`udno pije. Starica pogledom miluje fla{u. I
kradom, o~ima je ispija. Doktor ulazi. Pipa puls i veli „dobro je“, da ne rekne „svr{eno je“. Tada starci odlaze. Prvo starica a starac malo docnije, po{to se jedva odvojio od k}eri.
Te no}i te{ko smo spavali. Operisane su jaukale od
bolova, ostale drhtale od straha. @ena je umirala u muci. Zvala je majku i htela jo{ maline. @iveti je htela.
Sestra, koja ina~e na celu no} samo dvaput obi|e na{u sobu, ove no}i je svra}ala svakih deset minuta zbog
samrtnice i to samo zbog sve}e. Da se – ne daj Bo`e – ne
desi da umre bez sve}e. [kripa vrata i lupa wenih koraka razgonila je san jo{ `ivima.
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Pred zoru trak `ute vodice iz usta samrtnice pokaza kraj. Sestra `urno i sa nekom grubom katoli~kom
stra{}u upali sve}u i izmrmqa uobi~ajene re~enice.
Malo posle u|e te{ka koraka ~ovek u crnoj ode}i s krstom. Wegovo alkoholi~arsko lice nadnese se nad bolesnicu na br. 5. Tek {to po~e mrmqawe, bolesnica se
probudi i spaziv{i ~oveka s krstom, dreknu. Sve bolesnice |ipnu{e. U polutami on je pogre{io krevet. I
posle dugog `u~nog obja{wavawa on se uputi mrtvoj
Dalma-tinki. Posle molitve mrtvac ostade iske`enih
zuba prema razigranom `i{ku na oltari|u sve do 8 sati ujutru. Ostatak no}i slu{ali smo negde sa krovova
ma~ju muziku.
Oko devet sati prvi zaviri star~i}. ^im spazi prazan krevet, ~ak i bez du{eka, naglo se vrati kao da htede zaustaviti staricu. Ona u|e mirno i pomalo energi~no. Lice joj be{e puno spremqenih osmeha i ne`nosti. U{la je, stala i zgledala se u zar|alu mre`u krevetsku. Shvata li? Izgleda, ne. Lice sasvim mirno, pomalo radoznalo. Al’ u ~asu kad joj ruka star~eva pade na
rame, ona vrisnu strahovito. Shvatila je. Pade po krevetu pokojne k}eri. Sve bolesnice zajeca{e s wom.
*
Kakav je to dan – te`ak, bolan. Nema smisla sva ta
muka. Trebalo bi pri}i prozoru, nekako se dovu}i pa se
strovaliti za ma~kom. To su ose}ale i mislile sigurno
sve bolesnice sobe br. 9 toga dana. @ivci – phi, sagwila pre|a. I ta gwavatorska sestra, {to se sveti zbog
ma~ke (sve se saznalo), potrga nam tu trulu pre|u. Oh,
da samo ne umiru tu pored nas – da ih pred smrt uklone
kuda iz na{e sobe – kao {to uklawaju iz „boqih“ razreda da ih mi ne gledamo, da ne udi{emo wihov posledwi izdisaj! Prokleti manastirski principi!
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*
Ve~e. U krevetu br. 6 le`i ve} jedna slomqena noga.
Na 11 i 3 izva|en bubreg i komad creva. Od kreveta do
kreveta dodaju se kri{om pilule za spavawe. Negde na
ulici muzika. Marseqezu sviraju. Lepo deluje. Ko mo`e, mi~e no`nim palcima u taktu. Lepo?! Il’ mo`da
ve} deluje pilula za spavawe.
Cin, cin. Sa nekog torwa zvoni. Jedanaest sati. Da,
da, ova no} je lep{a, mirnija.
Vrata. Ko to u|e? Sestra? Ma~ka? [ta je to? Da nam
se ne privi|a?
U{la je starica, pokojne Dalmatinke mati. U to doba?!
Ista misao podi`e glave svih bolesnica. Prestade
delovawe pilula. Sve poglede poveza sitna prilika
{to se pa`qivo kretala prema prozoru, onom istom
kroz koji je ma~ka... Otvara ga...
Ona sigurno zbog svoje izgubqene jedinice. Mo`da
beskrajan bol doveo je natrag u na{u sobu. Strovali}e
se kroz prozor. U`asno!...
Bolesnice zavri{ta{e. Pokri{e o~i i glave od
u`asa. Jeza od napetog ~ekawa.
Al’ seqanka sasvim mirno otvori samo unutra{wa
krila prozora, na|e tamo fla{u malinovca o kom joj je
pri~ala pokojna k}i i, kad ~u vri{tawe, za~u|eno se
obazre, zastade i tiho na prstima vrati se izlazu. Kod
vrata zastade ponovo, pa`qivo stavi fla{u u nedra, pa
izi|e.
U 11.20 polazi voz za Dalmaciju. Mo`da }e, kad stigne ku}i, nagrnuti sve selo da oku{a to fino pi}e {to
miri{e kao „rosa i borovina“. To jest, ako ga ona i
star~i} celo ne popiju putem.
A k}eri – pokoj joj du{i – bilo je sigurno su|eno da
umre. A kad joj ve} su|eno, nema tu pomo}i ni od „qepota svakakvije“.
Januara 1933.
221

Jelena Bilbija

IDRIZOVA KAVA

Idriz kopa. Onako gor{ta~ki visok, suv, malo poguren, sad se sav savio kao gudalo i odre|enim uvek istim
pokretima izdi`e i spu{ta motiku, zaogr}u}i pa`qivo, skoro ne`no, svaku kukuruznu stabqi~icu. Kopa tako od svanu}a, pomi~e se polako niz retke, a za wim
ostaju sve`e hum~ice od crne razrovane zemqe, zelenim
perjanicama zaki}ene. Sunce mu se upilo u vrat i izvuklo znoj kroz prqavu ko{uqu; i {to se vi{e na nebo
pewe, sve vi{e se oba~a na to `ivo gudalo neumorno u
kretawu kao kakva ma{ina.
O toplo junsko sunce! Zar ti nije dosta sva ta pitoma Dubrava tako zelena i so~na, potokom brbqavcem i
konopqom tankovlasom opasana, sa svim wenim vo}wacima, ba{tama i borovinom, sa lipovim gajem i u wemu
p~eliwakom gospodina profesora i ku}icom ~uvara
Me{ana (belom borovom ku}icom, mirisnom od smole)
– zar nije dosta tvojim nesta{nim zracima za igru, nego se oba~a{ svom svojom te{kom vrelinom na ova stara~ka le|a? Zar i ti sunce povrh svih wegovih tereta!
Ne vidi{ li da to ipak nije ma{ina, ve} da su mu, izme|u o{trih brazda na licu, qubavqu napisape misli:
– Eto, za deset dana zaradi}u po deset diwara; pravo
sto diwara; a to je sto kila kukuruza – taman za mesec
dana, dok i ono moje p{enice ne prispe. Hvala Bogu,
`ena i deca ne}e ove godine biti gladni.
Deset dana! Od svanu}a, u jo{ nerazmr{enim bojama
neba, pa do kasne ve~eri, kad se boje ponovo izme{aju,
zagri{}e wegova motika nebrojeno puta u peskovitu
crnicu, savija}e se le|a, dok ne utrnu, steza}e se mi{ice dok ne klonu. Deset dana, deset godina, ceo `ivot.
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Kopa Idriz, kopa, a za wim radosne sve`e hum~ice
kao da tresu zelenim perjanicama, a od vreline titrava daqina upli}e plavom trakom neba oblak beli, livadu i tu`nu pesmu ne~iju.
Vetri}, stanovnik pitome Dubrave, nanese mirisavi
dah lipovog gaja i borova i glas ~uvara Me{ana:
–O, Idrize, Idrize, do|ider!
Snop zraka polomi se o ba~enu motiku kad se gudalo
ispravi, obrisa rukavom znoj i po|e. Duga~ke noge, sve
preko tri retka, pre|o{e wivu.
–Hajde, Idrize! Profesor je oti{ao, a ostalo je ne{to kave i {e}era – taman da i mi danas popijemo prvi
filxan.
Na Idrizovom tupom licu sinu{e dva radosna sunca.
– Ih, bolan, zar prvi filxan? Oh, brate, kako mi ga
srce i{te sad! A u `ivotu sam ga samo jedanput pio.
Davno jo{. [ta }e{, brate: nikad mi nije moglo zapasti. Uvek je bilo pre~ih. Samo jedanput – i sad, eto, bi}e drugi.
(U nekim selima Bosne seqaci Muslimani piju crnu
kavu na naro~it na~in. Kad se skuva kava spremi se i
litar vode. Prvi filxan dobija najuglednija osoba, a u
preostalu kavu dolije se vru}e vode. Drugi filxan, ve}
malo razvodwen, pije drugi po ugledu u dru{tvu; opet se
doleva voda it.d. I tako se svi po~aste kavom iz male
xezvice od dva filxana.
Razume se, {to daqe, kava je sve lo{ija, sve vi{e
razvodwena. Posledwi filxan, ve} samo mutne vode ispija obi~no posledwi u dru{tvu, sluga, siromah, kakav
bedni nadni~ar, kakav je i Idriz bio.)
Sede Idriz pred Me{anovu ku}icu i, ~ekaju}i kavu,
`udnim nozdrvama povu~e wen miris kroz otvorena
vrata. Me{an je uskoro izi{ao sa xezvom, filxanima i
vru}om vodom. I tek {to sede i zahvali Bogu, iza ugla
izlete belo kudravo psetance Gospodina u~iteqka (zato {to je bio vrlo mlad, `ene su ga me|u sobom nazivale „u~iteqak“), {to je zna~ilo da }e se odmah i sam go223

spodin pojaviti. I zaista, odmah se ukaza mladi}, odeven po posledwoj prestoni~koj modi, lepa napudrana
lica, plave kudrave kose (bio je nalik na svoje pseto) a
vitak i vrckav k’o kabaretski fortencer. Dostojan sin
Ta{lihana.
Qubaznom rukavicom dodirnu `uqeve obojice seqaka.
– Divan dan, qudi! Ja izi|oh malo na na{ korzo.
Hteo sam da utu~em vreme... O, hvala! Malo pre sam ba{
pio, ali }u ipak uzeti. Ne bi smeo, znate, zbog srca –
lekar mi zabrawuje, jer previ{e kafe pijem... E, pa hvala!... @ao mi je {to je profesor oti{ao... Zbogom!
I zvi`du}u}i „Dona Klaru“ otplesa u~iteqak za
{arenim dimijama dveju mladih ciganki, koje. su ba{
prolazile.
Idriz se zagleda mrko za wim, a Me{an, ispiraju}i
filxan nekoliko puta, – jer za gospodom ne vaqa piti –
primeti:
– Ode prvi filxan. Eee – {ta }e{. Ali i drugi je dobar. I boqi je. Prvi je za nas prejak.
[um te{kih koraka prekide Me{ana, a va`nost
li~nosti koja do|e di`e obojicu sa zemqe.
Narednik, Likota, nekad za „Vrawina vakta“ sa bakenbardima, a sad izbrijan kao Englez (bar da nekako
izgleda mla|i, travu mu!), slu`ben kao paragraf, a zaqubqen u nema~ki jezik kao – predratni li~ki `andar,
– ~im sede kresnu trista gromova i „freflukte“ i
„{vojneraj“ i „dume Bo{wak, bukova glava“ i sunce i
vru}inu i {umara i majku {umarsku, jer ga je morao ~ekati zbog nekakvih cigana ugqenara – i uz ~itav niz
psovki, koje se ne mogu napisati, prismo~i drugi filxan Me{anove kave, pa kad oseti da nije prvi, otpqucnu, opsova opet i u taj ~as ~u {tektawe {umarevih pasa.
[umar Predrag, sna`na qudina, pijanica, kavgaxija
i Don`uan seoski, ne ostade du`an naredniku ni na jednu psovku, pa dohvati, i ne gledaju}i ko pru`a, tre}i
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filxan kave ispra}en ve} o~ajnim pogledom Idrizovim. Zatim okrenu razgovor na {alu, na nekakvu ciganku Da{u, na p~ele, na vino i na sva{ta.
Dotle Me{an doli vodu, popri~eka malo i napuni
~etvrti filxan. Tek {to ga htede pru`iti Idrizu,
uko~i mu se ruka i pogled: na visokoj ba{tenskoj ogradi, gustoj zbog koko{iju, pomako{e se dva otrgnuta
pro{taca i ukaza se najpre jare}a proseda bradica ispod `utih retkih zuba, iske`enih od vru}ine, pa ~itava figura seoskog hoxe, oblapornog tumarala, ~ijem
nosu nije skoro nikad izmakla ni jedna kava skuvana u
selu.
–Selam alejkum!
–Alejkum selam! – Merhaba!
–Merhaba! – Pomozi Bog, gospodo!
–He, tako bi ti, biva, Me{ane popio kavu bez svog
hafiza, ha? Umisto, da lipo poru}i{ po kom: Efendija, biva, do|i danas na prvi filxan, ti bi sam da sve popije{! Eee, Me{ane, Me{ane, slabo, slabo se ti brine{ za svoju du{u! – i ne slu{aju}i Me{anove isprike,
srknu hoxa po`udno – zagrize skoro – iz ~etvrtog filxana, ve} prili~no razvodwene kave.
Ume{a se u razgovor one dvojice o letini, o p~elama, o medu i o gospodinu profesoru, koji je s velikom
qubavqu i trudom pravoga p~elara odr`avao svoj p~eliwak i sve slobodno vreme provodio u Dubravi, na veliko ~udo te seoske „telegencije“ ({ta li }e mu to, kad
je gospodin i profesor?)
Idriz i Me{an slu{ahu ponizno i s po{tovawem te
„u~ene“ razgovore, dok se voda hladila a kava gubila
miris.
Nije ni pomislio Me{an da bi sad trebalo da ponovo ponudi Idriza. Znao je da }e sad, ~im je tu narednik,
{umar i hafiz-efendija, banuti i muktar, mukta{ i jedini trbowa u selu. I nije dugo ~ekao. Sti`e i on, a uza
w verni pas, wu{kalo i tr~karalo seosko – poqar. Najrazmetqivija osoba u selu, lice, koje je – ne budi pri225

meweno – svuda i svagda kao Bog – milost ga bilo! Ni
roditi se, ni ven~ati, ni umreti, ni obrati, ni ovr}i,
ni ukrasti, ni pokraden biti – ni{ta bez peqara! (Sa~uvaj me Bo`e kuge, grada, popa, `andara i poqara!) Zato i postoji po na{im selima izreka: prispi, prili,
eto poqara! to zna~i, ako je malo ka~amaka spremqeno
za ru~ak, spremi jo{, jer nikad nisi siguran da ne}e i
poqar do}i.
Zato i Me{an, ~im vide i ovu dvojicu, nali najpre
muktaru peti, pa onda i poqaru {esti filxan.
^itavo se dru{tvo raspri~a, zatutuni i raspqucka,
dok slu`beni narednik ne di`e slu`bene osobe radi
slu`be t.j. radi hvatawa cigana ugqenara ({umar sigurno radi ciganki), a duhovna se vlast provu~e opet
kroz tarabe, jer se tuda moglo pre~acem najbr`e do sela.
Osta{e Idriz i Me{an.
Sunce udarilo posred neba, zasjaktilo krov od {indre daju}i mu boju plavkasta srebra.
Sedi Idriz kao slomqeno gudalo, urowenog pogleda
u zemqu, laktova na kolenima, pipkaju}i nesvesno prstom jedne ruke ~vornovate `uqeve na drugoj. Ne podi`e glavu, no je jo{ vi{e spusti kad Me{an stavi preda
w sedmi filxan mutne bqutave gorke vode tobo` kave,
onakve kakvu Idriz uvek dobija i pije – Idrizove kave.
Ispi je on, lagano, tu`no, bez re~i, bez pogleda. Ispi je strpqivo{}u svih siromaha, bednih nadni~ara u
selu, onih, kojima u {tali ne mu~e i ne r`e, ne bleji
nit meke}e. Onih kojima `ivot i snaga pro|e na tu|em
poslu, iscedi se znoj na tu|im wivama.
Ustani zato Idrize, ne dangubi! (Zar xabe da dobije{ deset „diwara“!) Podmetni vrelom junskom suncu
tvoja stara~ka le|a, podne}e ga povrh svih svojih tereta. Moraju.
Idriz kopa. Savija se gudalo – neumorna ma{ina.
Ko{uqa mu se sva slepila od znoja. Za wim u retku radosne sve`e hum~ice tresu zelenim perjanicama, a od
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vreline titrava daqina upli}e plavom trakom neba
obla~ak beli, livadu i tu`nu pesmu ne~iju.
Maja, 1931.
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Jelena Bilbija

PRAZNI SNOPOVI

Godine 1917, za vreme svetskog rata, u selu Zacrwelu negde u jugozapadnoj Bosni `iveo je narod te{ko i
prete{ko. Najmawi deo zemqe je bio zasejan i nejakom
rukom `ena i dece vrlo slabo obra|en. Pa ipak te godine za vreme `etve ni klas se nije smeo odneti ku}i.
Pla{}e je~ma i snopovi p{enice ~ekali su po poqu
komisiju zbog rekvirirawa. Te komisije zapravo ne bi
trebalo ni da pri|u Zacrwelu a kamoli da {to rekviriraju, jer je Zacrwelo bilo oduvek najsiroma{nije selo celog tog brdskog kraja iz koga nikad ni pre ni posle rata, ni za najboqih godina, nije glad sasvim izi{la, a naro~ito sad otkako nastado{e nerodne godine.
Ali razum nije odlu~ivao nego sila. Ukratko re~eno –
glad je imala udobno pripremqen presto 1917 godine u
Zacrwelu.
Iz tog vremena je ova pri~ica.
U pojati na tavanku, zatrpanom lawskom trulom slamom, le`ale su jedne no}i devoj~ice sestre Ranka i Boja. Jedna od 16, druga od 12 godina. No} je bila lepa i tiha. Od blize borove {ume udarala je sve`ina i ~uo se
cijuk no}nih ptica. Kroz baxu je mesec osvetqavao pojatu. Obe su devoj~ice bile budne. Ranka je grickala
slamku i {iroko otvorenih o~iju gledala u mesec. Boja je oslu{kivala s qubavqu sestrino disawe i, da boqe ~uje, zaustavila svoj dah. Spava li?
– Ranka!
– Aa?
– Ne spava{?
– Ne.
– Ni ja – re~e Boja i po}uta. – Gladna sam.
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Ranka se u~ini kao da to ne ~uje.
– I majka je ve~eras bila vrlo gladna. Ona {aka zeqa danas pre podne – nije to ni{ta za nas tri.
Nije majka gladna. Ona je samo `alosna zbog rata –
umirqivo re~e Ranka.
– Ah, da! Pre~a je glad nego `alost.
– Da, – uzdahnu Ranka – ja~a je glad! – i ne`no spusti
ruku na Bojinu glavu.
Razmi{qale su obe devoj~ice o onom, o ~em – jedinom – mo`da razmi{qaju gladni: o jelu; o na~inu na koji bi se mogla dobaviti hrana, o svim mogu}nostima koje ve} prelaze u nemogu}nosti pri kojima jednostavno
otpadaju sve predrasude o moralu i sve bojazni pred zakonom.
Razmi{qale su devoj~ice o hlebu, mirisnom sve`em
je~menom, p{eni~nom, kukuruznom, prosenom – kakvom
bilo. Dozivale su u fantaziji miris hrane koji je nemilosrdno poja~avao glad.
Ima jedno naro~ito jelo koje je sigurno glad izmislila. Jo{ nedozrelo ili tek sazrelo zrnevqe je~ma
ili {penice popr`eno na re{etu i u `rvwu samleveno, uta`avalo je prvu glad. Prga se zove to jelo.
O prgi su mislile devoj~ice. Sada po svu no} po poqu u doba `etve i rekvirirawa izme|u pla{}a i rpa
snopova {e}u „{uckori“. O tom da {e}u {uckori i da
budno motre, razmi{qale su obe devoj~ice.
– Mesec }e za}i oko pono}i, a {uckori }e sigurno
sesti negde uz pla{}e – pomisli{e obe.
– Ranka! svaka po jedan snop, pa sutra vazdan prge, a?
– `arko pro{apta Boja.
Ranka sede. Podi`e je misao na tu blizu, stvarnu mogu}nost da se do|e do jela.
– Bojo! zna{ od kojih snopova? Sa wive Bovanu{e,
blizu ja`e, zna{, kroz ja`u }emo!
– Budalo! pa u ja`i {uckori uvek sede. I Joku su tamo uvatili. Oni se tamo zaklone, pa kad nai|e{ – onda
}ap!
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– Aa? Onda }emo od {ume?
– Od {ume, da{ta! – re~e promu}urna Boja.
– Pazi samo da majka iz ku}e ne opazi {to. Zna{ staru, ona bi to smatrala za kra|u.
– Ne boj se! – re~e Boja obradovana pristanku Rankinom za taj pohvat, ne ose}aju}i, onom divnom de~jom gotovo{}u, koliko je opasan.
*
Kad se mesec zapetqao me|u borove i nemo}an utonuo – od {ume su `urile dve senke: starac \u|an kome
je ~eqad zamirala od gladi a za wim unuk Dra`e, oba
vuku}i po snop. S ve~era su ih jo{ odneli s poqa sve pu`u}i, otukli ih, a sad ih prazne vra}aju na wivu Maj~icu odakle su ih i uzeli. Prazna slama se morala vratiti lepo uvezana u snop jer su svi snopovi bili pobrojani i ~im bi jednoga nestalo celo bi selo bilo pretreseno. Ko zna koliko je ve} seqana nosilo pune snopove
a vra}alo prazne i zamicalo tako natrag u {umu sre}no pro{av{i kao stari \u|an i wegov unuk!? I tek
{to su oni zamakli pojavi{e se dve nove senke iz {ume. To su bile Ranka i Boja. Oprezno su izi{le i ispod
grmova silazile poqu. Hod wihovih bosih nogu nije
stvarao {um ja~i od {u{tawa trave. Upla{ene o~i bu{ile su mrak i hitro preletale sve strane. [uma se crnela, a pla{}e se naziralo po strwi{tima. Nekakav
{u{aw. U ~asu srca premru. A zec u mraku na izgled velik kao jarac otskaka. Boja se ne moga{e uzdr`ati:
– Iiih! Zec! – tiho podvrisnu.
– ]ut’ budalo! – Ranka je upla{eno ukori.
Blizu snopova Bojino telo po~e drhtati od strave.
Sre}om nigde onog te{kog {uckorskog koraka, nigde
daha ni glasa. Nigde nikog. Izdaleka su obi{le snopove na rodnoj wivi Maj~ici i onda pri{le.
– Sad brzo! – uzbu|eno {apnu Ranka.
– Ova dva najve}a odozgo, je li, Ranka?
– Dobro.
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Opet su oslu{kivale, a onda hitno skinule carze
(modre sukwe) i prekrile izabrane snopove da se ne belasaju u mraku. Ostado{e u kratkim ko{uqcima koji su
jedva do bedara sezali. Ranka pomo`e Boji a zatim se
sama zametnu.
Duboko pognute pod te`inom, jedva daha hvataju}i,
staju}i oprezno i hitro na na~in bosonogih t.j. tako da
se sve strwike lome pod tabanom i da nijedna ne ubode
– hitale su devoj~ice prema {umi. Zastajale su u ~asovitoj prepasti da ih neko goni i {}u}urene pod snopom
okretale se, vu~jom neelasti~no{}u iskrivquju}i
vrat. Snop se nije smeo zbaciti jer }e se skruniti i te{ko se posle bez podbo~wa zametnuti. Treba otrpeti
sve do ku}e.
– Ranka! tu su lipice (vrsta o{trog trwa), zaobi|i!
Iako devoj~ice poznaju puteqak i svaki grm i travku, ipak na svako tamnije mesto zastaju i premiru od
straha. Znaju one – po selu se govori s u`asom – kako
{uckori ka`wavaju kradqivce `ita. A da tako ne ka`wavaju mo`da bi ve} sve s poqa bilo razneseno. Samo
u`as pred batinama i mu~ewem zadr`avao je selo od
„kra|a“ i privolevao na lagano crkavawe od gladi.
Ti {uckori (tobo` narodna vojska) bili su ve}inom
cigani iz obli`we varo{i, pre rata prezreni potkiva~i kowa, kotlokrpe, {kembari, kradqivci i prosjaci, a po veri muslimani, za vreme rata politi~kom voqom tadawe vlasti dobi{e oru`je i svesni mo}i koju
im je davala {uckorska slu`ba, s te{kom mr`wom se
obori{e na sela u svom „slu`benom“ rejonu – po veri
ve}inom pravoslavna. Nikom nisu pra{tali osim – kako se potiho govorilo – nekim `enama i devojkama koje su donosile `ito bez kazne, ali su pre toga ostajale
cele no}i u ja`i s wima.
Devoj~ice su hitale, imaju}i u vidu veliku opasnost
u kojoj su se nalazile. I tek kad su u{le u pojatu uverene da ih niko nije opazio popusti napetost `ivaca. Pa`qivo spusti{e snopove i bolno ispravi{e uko~ena
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le|a i {ije. Ali za odmor nije bilo vremena jer je no}
prolazila, a vaqalo je snopove otu}i i vratiti ih u poqe.
Spram smrdqivog `i{ka (gorela je mast od crknutih `ivotiwa) u polumraku tukla je Ranka na powavi
pa`qivim jednakim pokretima po snopu. Boja je ~ekala. ^u~ala je i gladnim o~ima pratila Rankine pokrete.
– Posvetli Bojo, ima li koliko zrwa? Ispod slame
ni{ta nije bilo.
– Ni{ta?
– Da. Udri jo{.
– Tam – tum! pada {tap po slami. Petli zapeva{e.
Boja odmeni Ranku. Tum – tam!
– Posvetli Ranka, ima li?
– Ne. Ni dva zrna.
– Kako to? Pa `ito je zrelo?!
– Daj meni, – veli Ranka.
– Tam – tum! Opet n{pta. Ranka baci {tap.
– Bojo, kuku nama! Pa ove je snopove ve} neko nosio
i otukao. Vidi{ da su prazni!
– Prazni?
– Da{ta! Prazni. I ko zna, mo`da ih je jo{ kogod
ovako prazne nosio i vra}ao kao mi!
Devoj~ice, `alosne, poveza{e praznu slamu kako je i
bila i istom mukom vrati{e snopove na wivu Maj~icu.
Ve} je svitalo. Obazirale su se i nikog nisu videle.
Al’ tek {to snopove spusti{e, odnekud, kao iz zemqe,
ispado{e preda wih {uckori.
Obe se uko~i{e od u`asa. I tek kad ih vo|a stra`e
po~e da grdi, seti{e se da im kratki ko{uqak jedva do
bedara dosi`e, jer su carze skinule da snopove pokriju.
U polutami svitawa beleli su im se tanki udovi.
Boja, dete, u prepasti ciknu i, tra`e}i pomo}, baci
se Ranki u naru~aj. Nagli stid koji je zahvatio Ranku
zbog golotiwe, naglo i{~eze pred nekom maj~inskom
qubavi za mla|u sestricu. U `eqi da je za{titi ona
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postupi onako kako je ~ula da ~ine one `ene: raskop~a
svoja detiwa nedra i po~e da se pona{a nespretno-ru`no kao kakva namigu{a. Ali weno jo{ detiwe nerazvijeno telo i pokreti nisu mogli pobuditi kod zasi}enih {uckora drugo ose}awe osim smeha.
I tako su obe devoj~ice, stisnute jedna uz drugu, pred
patrolom oti{le cestom prema kasarni.
Septembra, 1933.
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Ne|o Jo{i}

JELENA BILBIJA

Jelena Bilbija (1902–1964) danas spada u red zapostavqenih, gotovo zaboravqenih proznih pisaca. Ova
znamenita `ena (znamenita po svom izrazito melodi~nom glasu, po spikerskim i novinarskim sposobnostima), poslije Drugog svjetskog rata mahom se predala novinarstvu. Bila je ~lan Suda ~asti (u dru{tvu s Oskarom Davi~om, Markom Risti}em, Milanom Dedincom i
dr.). Sara|ivala je s najuglednijim listovima toga vremena, kakvi su Politika ili Kwi`evne novine i bila
urednik u pojedinim od wih (npr. u listu Poletarac).
Iako su o woj svojevremeno lijepo i pohvalno pisali
Milo{ I. Bandi}, Slobodan @. Markovi} i dr., a u novije vrijeme Zorica Turja~anin i Ranko Risojevi} – Jelena Bilbija kao pripovijeda~ ostala je mawe-vi{e nepoznata {irim ~itala~kim krugovima.
Iza Jelene Bilbije ostao je ne tako velik literarni opus (pet ili {est kra}ih zbirki pri~a za djecu), a
neke od wenih pri~a svojevremeno su u{le u redovnu
|a~ku lektiru.
Ovdje bih `elio da se ne{to odre|enije osvrnem na
autorkinu zbirku Pri~e o selu i gradu (Geca Kon, Beograd 1934, str. 133).
Pomenuta zbirka ima me|u svojim koricama tek pone{to {to bi moglo da bude prikladno |a~kom uzrastu. Boqe re~eno – to je zbirka za svaki uzrast, zbirka koja bi
po izboru tema, nagla{enim socijalnim elementima,
sna`nim dramskim naglascima, posve}eno{}u prirodom
i wenim }udima, lirskom {timungu itd. – mogla da ~ini
produ`etak Ko~i}eve pripovjeda~ke poetike i Ko~i}evog stila, ili da bude u veoma tijesnoj vezi s wima.
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Ovakvo gledi{te prije svega iznosim kao ~italac,
kao neko kome vje{tina pripovijedawa nije ni posve
strana ni posve maglovita. Umjesto da se okrenem analiti~kom postupku u prikazu, umjesto poku{aja da Pri~e o selu i gradu upore|ujem i odre|ujem wihovo mjesto
me|u drugim pripovjeda~ima realisti~kog prosedea,
`elio bih da na osnovu op{teg utiska istaknem one
vrijednosti pripovjeda~kog umije}a koje se u djelu Jelene Bilbije i danas opiru zubu vremena, opstaju i traju kao istinski biqeg, `iv i danas, podjednako kao {to
je bio `iv u me|uratnom periodu kada su nastajale wene pri~e, periodu iz kojeg poti~u mo`da najzna~ajnija
i najqep{a prozna djela srpske kwi`evnosti.
Pri~e Jelene Bilbije redovno ~ine zaokru`enu cjelinu; kroz wih promi~u siluete perifernih likova
koji se uglavnom okupqaju oko jednog sredi{weg lika,
upotpuwavaju i potcrtavaju wegove karakterne osobine. Sredi{wi lik Bilbija obi~no gradi kratkim i
o{trim potezima, ali tako ubjedqivo i vje{to da se
~itaocu ~ini kao da je iznenada iznikao u tami i samo
nastavio da `ivi (da tavori i da se pati!) u svjetlosti
novoga dana. Kao ilustraciju naveo bih kra}i citat iz
pri~e Idrizova kava (str. 70):
Idriz kopa. Onako gor{ta~ki visok, suv, malo poguren, sad se sav savio kao gudalo i odre|enim uvek istim pokretima izdi`e i spu{ta motiku [...] Kopa tako od svanu}a, pomi~e se polako niz retke, a za wim ostaju sve`e hum~ice od
crne razrovane zemqe, zelenim perjanicama zaki}ene. Sunce mu se upilo u vrat i izvuklo znoj
kroz prqavu ko{uqu; i {to se vi{e na nebo pewe, sve vi{e se oba~a na to `ivo gudalo neumorno u kretawu kao kakva ma{ina.
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Bilbijini likovi smje{teni su ne u kakav imaginarni prostor bez oslonca, ve} u stvarni, obi~no i imenovani prostor, u prirodno okru`ewe do~arano tako sugestivno i vje{to, da se ~itaocu ~ini kako je i on sam
subjekat te `ive prirode koju `ari qetwe sunce ili
plave proqetwe bujice, u kojoj vri `ivot, koju zaogr}u
boje, kroz koje {ume vjetrovi ili se provla~e nama znani mirisi. Kra}i odlomak iz pri~e Bukavac (str. 52),
to nesumwivo pokazuje:
Planina otvori o~i i pqusne iz svih izvora,
sa svih stazica i vododerina vodu kojom je oprala lice. Sine prvi sjaj srebrnomle~nih pupoqaka.
Mo~vara strga staru ode}u i sve, {to je voda donela, stalo`i u ovogodi{wu naslagu. Zatim finom so~nozelenom bojom sasvim mlade travice
prevu~e svoje velike vodene o~i.
Izme|u prirodnog okru`ewa, prirode i de{avawa u
woj, s jedne strane i Bilbijinih likova, s druge – postoje suptilne veze: de{avawe u prirodi i sama priroda redovno ~ine okvir dramske radwe ili se javqaju
kao wen pratilac; u saglasnosti s wima likovi iz pri~a bivaju uobli~eni kao karakteri, oni se s prirodom
pokre}u, pokazuju svoja htewa, ispoqavaju svoja osje}awa, koja se uglavnom svode na patwu, nemo}, na tavorewe u mjestu. A kada Bilbijini junaci progovore – oni
to ~ine biranim rije~ima i krajwe neposredo, ali tako
sugestivno da i osredwi poznavalac na{eg jezika mo`e
u wima da otkrije `ivo narodno iskustvo ili poslovi~no gledawe na `ivot i svijet. Uop{te, `iva i sna`na rije~ ne karakteri{e samo govor Bilbijinih junaka – cijela ova nevelika zbirka ~ini vrelo rijetkih, jeziku savremene proze danas gotovo nepoznatih rije~i.
Takve rije~i, takva leksika, puna i mo}na re~enica,
jedno su od va`nijih obiqe`ja pripovjeda~kog djela Jelene Bilbije.
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Izbirqiv odnos prema jezi~kim sredstvima (uglavnom karakteristi~nim za `ivi govor sela), Bilbija je
pokazala i kada je rije~ o op{toj brizi za leksiku srpskog jezika: godine 1952. prilo`ila je obimnu i me|u
saradnicima na izradi Re~nika SANU veoma cijewenu
zbirku narodnih rije~i, naslovqenu kao Zbirka re~i
sa granice Bosne i Hercegovine. U pomawkawu leksi~ke
gra|e iz zapadne Bosne, ova zbirka ima dragocjen zna~aj. Ona posvjedo~uje leksi~ko bogatstvo zapadnog krila srpskih govora, i na neki na~in, kada je o leksici
rije~, reprezentuje sve ono {to je posledwih decenija
objavqeno u dijalektolo{kim djelima ili publikacijama druge prirode.
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Буде Будисављевић Приједорски (1843 – 1919),
С личке груде, 1913,
Из старог завичаја, 1914.
Тодор Манојловић (1883-1968)
Dragi{a Vasi} (1885 – 1945)
Utopqena kandila, 1922.,
Vitlo i druge pri~e 1924.,
Pripovetke, 1929.
Ђуро Виловић (1889- 1958)
Загаљени живот, 1923.,
Мандорлато, 1924.,
Хрватски сјевер и југ, 1930.
Jelena Bilbija (1902–1964)
Pri~e za decu, 1932.,
Pri~e o selu i gradu, 1934.,
Deca u selu i gradu, 1935.,
Briki i druge priče, 1946.,
Jesewi putnici, 1961.
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