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Бу де Бу ди са вље вић

ВРаж ја Пе ћи На

Ла ни већ под је сен, пу ту ју ћи гор њом Ли ком, на мје рим из

Брув на у се ло Ру до по ље, гдје би пу кој си ро ти њи у брд ској

ко тли ни ко лик на су ште га хље ба тре ба ла пуч ка шко ла, да се

вољ ко ли ко осви је сти, те опа ше во љом и вје шти ном на пред -

ни је га прег ну ћа а за сво јим до бром.

– По пе Ни ко ла, ли јеп је дан па да при сјед неш – шта ве -

лиш? – ра ним ју тром при хва тим за ру ку че сти то га стар ца

ома шне до би, али бог ме и ома шне сна ге. Ни је то по пи ца

сит не ко сти, што сит ном ру ком пре вр ће ста ро став не књи ге

све те мај ке цр кве срп ско пра во слав не, већ је то сна га, бра -

те, ама зма је ва. ју нач ке су пле ћи и го ле ме гру ди, а ми ши це

гле – све под сво ју се дам де се ту здро би ле би ако ’ш и са мо -

га кав га џи ју Му су, а без ка пље руј ног ви на или же же не ра -

ки је крч ма ри це Ма ре. Лич ки је то поп, мој ју на че – јал’ по

кр ви, јал’ по мли је ку од ко ље на Бир ча нин или је.

– ако је тво ја во ља, ред је ићи; не го на са дио сам ју трос

вр шај, а бо јим се зла вре ме на, још ви ше не до брих слу гу –

ре ћи ће Ни ко ла, гла де ћи по пут сни је га пре па да ног би је лу

од два пе дља бра ду.

и не има кри во. Удо вац без дје це већ пет на ест го ди на,

не ра до оста вља пу сту ку ћу и оно го спо дар ства, за ко је ту ђи -

ца па и на јам ник, да ви ди те, од иско ни би ва – ха је и не ха је.

– Ре ци, чо е че, ку му Пе тру, да при па зи до кле се ти вра тиш,

а ври је ме је стал но и по год но, па ћеш ла сно ку ћи још за ве -

ли ка да на – опет ћу ја и при же жем бо ље: – Хај де, ро ђо ста -

ри, да не ту ма рам са мо друг кроз ове ва ше вр ле ти и гу ду ре!

– а ну, кад је та ко, ето ме до ма ла – при ја зно от по вр ну

он, уте ти ви к сво ме ку му, стар ке љи Пе тру па с њим к сво -

јој ку ћи – и ето га, ко лик го ра, гдје се за љу љао к ме ни на -

траг.
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Ско чим ја на ола га на брд ска ко ла и при сјед нем с ли је ве,

а он се пре кр сти и усп не с де сне, па се ла гац но, мал-по ма ло

спу сти и по на мје сти, све оду ху ју ћи од на по ра и по зо ра, да

нам не би би ло пре ти је сно.

– Хај де, ди је те – гур ну ће пр стом у ле ђа мом ка, а мој Да -

не на ву че над по спа не очи лич ку цр вен-ка пу, тр зне узде,

пуц не усна ма и при па ли би чем.

Кре ну смо ми мо цр кву па ли је во пре ма Гра ча цу ла га ном

низ бр ди цом, а за не ду го оста ви смо це сту па са ви смо де сно

се о ским пу тем ни же ку ћа Об ра до ви ће вих, до сје ве ра што се

уз ди жу по крај мал не по све исје че на хра сто ва га ја а уз го ло

бр до Оп чув, от кле ви јор зи ми зна де за су ти па и те шко оште -

ти ти окол не ку ће Ди вја ка, Гу те ша и Ра да ко ви ћа.

У зао час до шла за по ви јед од ко та ра да се за пу ште ни се -

о ски во зни ци до бро по спу и уре де, па на ве зло ка ме ња и

круп на и ту чен ца, те га она ко у сву шир раз бр ка ло уза ном

пу та њом, да ти се чи ни сва ко то ли ко е ћеш ро ђе ним бу бре -

зи ма платитi не бри гу и не у мје ћу људ ску. а око це сте пре ко

плит ка јар чи ћа све жу ту ља и мр ша ва цр ве њу ља зе мља, ис -

пре си је ца на и амо и та мо во до де ри ном, што је ри ве на гла

бу ји ца с оно го лих, ка ме ни тих бр да на де сно. Ли је во од це -

сте ши пра гом се по расу ле по гу ре не, ис кри вље них ро го ва и

улек ну тих ре ба ра потлeушице, мје сто не кад ја ких и углед -

них ку ћа Ра да ко ви ћа ко ји ми је пу сто вољ на ди о ба осу ши ла и

ста је и јар мо ве и на ништа вр гла не ка да ње оби ље.

Не што по лу там них, по лу ма гла стих обла чи ћа за ру би ло с

ју га пру та стим по те зи ма не бо, а ина че ли јеп се ја вио дан уз

бла го је се ње ври је ме.

Гдје по пре ста ло круп ни је ка ме ње, ис ко ри тио се ја ру гаст

пут па су спо ро ко ла од ми ца ла. Тим жи вље је отац Ни ко ла

до спи је вао при ча ти ми ка ко је но ва ње го ва цр ква тек пред

ко јих три де сет го ди на у са мом се лу Брув ну са гра ђе на, а ста -

ри храм св. ива на да је био она мо на ли је во од пу та, на бр -

да шцу Во де ној гла ви, не кад че стом бу ко ви ном а сад са мо

гу стом ши ка ром об ра слу, пу ну удо ли ца и у сва кој би стре

врел ске во де. још ми жа ло би то при по ми ња ше, ка ко се је зло

упу ћен на род же сто ко био су прот нуо, да му се бож ји храм
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не пре но си са ста ре осам не гла ви це усред се ла у сје ди ште

оп ћи не и па ро хи је па ка ко је би ло до шло до круп на от по ра,

ко ји је мо ра ла ти ша ти вој ска из Гра ча ца.

и он да узе, упи ру ћи ру ком де сно к не кој пре сли је жи пре -

ко Оштрог вр ха, ка зи ва ти, ка ко је он ђе го ди не..... по ги нуо

бив ши „ко но мист“ – ча сник не ка да ње кра ји шке упра ве, Ла -

биц ки, рад то га што је имао крај ста ре цр кве на Во де ној гла -

ви про гла си ти на ро ду не ке но ве „пра ви це“, пу не вој них сте -

га за кра ји шке та да ре ге мен те, по све не по ћуд них лич кој пе -

чи. Оран, раз го во ран ста рац-све ште ник све ви ше ми бла гор -

је ким сво јим при ча њем раз гри ја вао гру ди и ја, гле да ју ћи,

слу ша ју ћи бож је га угод ни ка, по ми слим у се би: е, ова ко ви

су хо да ли зе мљом, кад но су се ра ђа ле див не на род не пје сме.

– а ка ко се зо ве онај врх по над пре сли је жи на ли је во, оче

Ни ко ла? – и ме ни се та ко уво ље ну на да пи та ти.

– је ли онај го ре за ру бље ни врх?

– Да.

– Оно је Сто лаћ, не кад мр ку ву ку и му дрој ли ји, ал’ и лов -

ку лов цу ми ло про ла зи ште, и ја стре бу и пла хом го лу бу дра -

го бо ра ви ште. има де у њем још и да нас скро ви тих шпи ља и

ду бо ких го луб ња ча, све до под са му трав ну гла ви цу.

Да ље у дну к ју го за пад ној стра ни рим ска је цр ква ру до -

пољ ска св. Пе тра и Па вла, а по ви ше Сто ла ћа, ви ше на сје ве -

ро за пад, ено се из ви то пе рио Љу точ ве ли ки. – Па на ста ви у

ду шак: – Пра во к љет ном сун ча ном за хо ду ви ди се стр ми ја -

се нар и он да гла ви ца Ри со вац, што но се пру жи ла ко сом у

Ре сник го ру пре ма Трој вр ху. Пред на ма је по ток Ба ши ни ца,

а на ли је во у ба ри вре ло Ши ро ко вац, згод но бла гу на по ји ште

а и на род за при пе ке ву чи јом ил бре мом ра до с ње га но си

пи ја ћи цу. – Па за о кру жи: – Ка ко ва су да су, сва су ова да нас

већ го ла, гри че ви та бр да с бож је стра не, али Сто лаћ на о па -

ки, не пи тај!

– Ра шта „на о па ки“, го ло бр до а ли је по име, на лик оно му

у на род ној пје сми ју на чи не То до ра од Ста ла ћа.

– Гле, да кле пје ва о Сто ла ћу пје сма на род на?.. О ово ме

амо на на шу стра ну књи ге не пи шу, али га пам ти на род окол -

ни и Да љи, пам ти о њем сва гор ња Ли ка, ама мр ку зго ду.
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– Ка ко ва је то зго да, оче Ни ко ла?

– Та не сми је се пра во, на сва уста ни ка зи ва ти, што се

је он ђе до го ди ло при не кој по тра зи за уко па ним бла гом:

мр тва уста већ не го во ре а жи вих ви до ка не има; али се

зна де твр до ка ко је би ло.

– Дај мо лим те, ка жи де ми ка ко ва је то би ла пре тра га,

али она ко по те на ну, дра ги ро ђа че.

Ко њи по ла гац ко од ми ца ху, Да не и сад као не што дре мо -

ван па не при го ни; а би ће да су умор ни и он и они усред вр -

шид бе.

Про та ре ста рац Ни ко ла не ко ли ко пу та сил ном де сни цом

ча сну бра ду, по уз диг не па по гла ди ли је вом ко су на за тиљ ку

и он да ће ова ко:

„Би ло је то с про ле ћа пред пе де сет и пет го ди на. Гра ни -

чар Рад ма но вић То ма из се ла Ру до по ља па сао ов це па за о -

кру жио с њи ма под врх бр да Сто ла ћа, гдје је не кад стáла ста -

ра гра ди на. На јед ном спа зи не ки отвор, као да би пред пе ћи -

ном, а на њем те жак ка мен. Не ки ве ле да му се је о пе ћи ни

и ка ме ну са ња ло па сто га да је онуд ов це и на ја вио. Мал-по -

ма ло отур не пло чу и уљег не ти је сним тје сна цем у пе ћи ну. У

пр ви трен сла бо је очи ма раз би рао, јер му се чи ња ше не куд

су мор но и су мрач но у оном по ве ли ком про сто ру под зе -

мљом. а кад око по лут ми ци по при ви кло, о.... ал ено ти по -

сред сри је де стô, гла дак и сја јан као да је од мра мо ра са мог,

а на сто лу ве ли ке три рпе злат на нов ца, сва ки ко лик ста ра

сре бр на цван ци ка и на сва кој рпи по дви је са бље укр ште не.

Кад ви дје То ма то ли ко бла го и на њем пре кр ште не са бље,

пре па не се, про тр не у пр ви мах. а кад га ми ну ла она пр ва је -

за, ма ши се ру ком за јед ним злат ним нов цем, да ви ди шта је

управ и ка кав је то но вац. и по ми сли у се би: – а ла, бра ја -

не, чуд не зго де и ли је па ло ва по треб ној гла ви по треб не ку -

ће. Др же ћи та ко у ру ци и огле да ју ћи но вац је дан, хтје де сег -

ну ти за дру гим; али се уки пи ло ти је ло, не мо же се ма ћи ни

по ма ћи. Хће де да зов не у по моћ Бо га; али се уко чи ла уста,

ни ти мо гу збо ри ти ни ро мо ри ти. Тр же се, сав у стра ху и чу -

ду, те од ба ци онај је дан но вац от кле га бје ше узео. Мет не на

се крст па ис пад не из пе ћи не као ома мљен, обез у мљен, да
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рек нем та ко. Оку пи бр же бо ље ов це и по хи та за њи ма ку ћи,

ни ко ме да би сло во про сло вио, што је би ло и ка ко је би ло.

Кад ве че ром на по чи нак, не да ло се То ми усну ти: а кад га

већ у глу хо до ба са вла дао сан, све му на сан из ла зи ли злат -

ни нов ци и сви је тло оруж је и над њи ма и око њих – про сти

Бо же – сва ко ја ке утво ре. а ка да се пре да дан стао бу ди ти,

муч но му је би ло ра ста ти с оном су сње ви цом, у ко јој је тек,

ма и вру ће гла ве пре би рао, ка ко не би ва ља ло оста вља ти

оно ли ко бла го у пе ћи ни пу сто. и та ко се с ов ца ма пре ко да -

на опет на вра ти под врх Сто ла ћа; али кад до спио пе ћи ни до

че па, уз му чи се из но ви це, па уз мак не и по ђе на траг, по бо ја -

ва ју ћи се по свој жи вот, а мо жда и по сво је ду ше спас.

Кад и дру гу ноћ про вео у те шку по лу сну, у ком му је си -

је ва ла мо згом пре ко сви је сти пра вед ни ка оца још и бри га за

број ну а оскуд ну по ро ди цу, од ва жи се тре ћег ју тра, да ће,

мо ле ћи се Бо гу, ући у пе ћи ну па све при ли ке гла вом раз ви -

дје ти.

На ја ви ов це до под вр ха Сто ла ћа, пре кр сти се три пу та,

те – уђе. иако је у пе ћи ни и сад би ло сла бо вид но спа зи

То ма већ на пр ви по глед а на истом ка ме ном сто лу три хр -

пе зла та, сјај на по пут сун ца сјај но га, и пре ко њих као три

љу те зми је три по сје кли це са бље уна крст по ло же не. а ви -

ше њих овај пут ви дје сeдам око ва них ба чви ца и на њи ма

ра су те гво зде не обру че, мà шном об ра сле, а на пу ко ти не –

зла тан но вац пи ли. Док се хва ти ма јед но га нов ца, а он се

уко чи и за ни је ми; чим га спу сти на ста ро мје сто, опет се

кре та ти мо же и ша пу та ти све ту мо ли тву. Кад га сно ва пре -

у зе ла стра ва, чу се из пе ћи не глас:

По сти сва ке не дје ље у го ди ни па кад та ко на вр шиш го ди -

ну он да до ђи и до ве ди нај ста ри ју сна ху (сва три су му си на

би ла оже ње на) и до не си бо жић ну сви је ћу па ћеш по ни је ти

ди је лак мо га бла га!

На овај глас ве се ло ис пад не То ма и кре не с бла гом под -

но гу те ку ћи.

Па поч не по сти ти сва ког не дјел но га да на и по стио је та -

ко де вет не дје ља а да жи вој ду ши ри јеч не ре че, ра шта та ко

ра ди: ма да је че љад ста ла за зи ра ти и че стим га пи та њи ма
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са ли је та ти. На по шљет ку не мо га ше одо ље ти нај ста ри јој

сна си, сво јој по слу шни ци, већ јој под ис по вјед ну ода де што

их че ка; али при кри ча да за Бо га да ље гла са не гла си. 

У же не је од зе ма на сла ба пе тља а и ње го ва је сна ха же -

на би ла, као и дру ге. При ве жи јој за ду шу да не ода, да не

про да да ље, што си јој по вје рио сла бо по на она ће – ил од

му ке пу ћи или ис под зу ба про гу со ли ти не ва не ви, до кле не -

ви не не ве не ва не про спе из вре ће и та ко жен ски жу бор не

за ко ла чи та вим се лом. Та ко би ло и ово га пу та: на бре кле три

је тр ве тај но ви том тај ном, па да не по пу ца ју пе тље на је зи ку,

пу као глас се лом Ру до по љем све до ку ће по руч ни ка Лу ке

Ша ри ћа шта ци је за по вјед ни ка.

По зо ве ти мој лајт ман Рад ма но ви ћа То му пре да се, па

при пре ова ко и она ко, а овај се опре да не зна ни од че га ни -

шта, сла бо му по мо гло нећ ка ње, кад је лајт ман ста ри ји а го -

спо дин: у мла ђе га по го во ра не има. Мо ра де ка за ти све и још

обе ћа ти да ће га баш на мје сто са мо од ве сти, гдје је сил но

бла го на оку пу.

Го спо да су го спо да, ми лу ша уз дра гу шу – дру ге си је че,

дру ге пе че љу де. За не ду го ето их из све га око ло, за он да ве -

ли ке го спо де: ка пе та на Пи ли по ви ћа, оца слав них Ли ча на-

ге не ра ла из Ло вин ца, и лајт ма на Лу ке из Ру до по ља, па ње -

го ва пло ва на Ба ра ћа одан ле и по па Пе тра Об ра до ви ће из

Брув на и кум па ниј ско га ли јеч ни ка ода вле и по пу Пе тру де -

сне ру ке, ку ма-ка пе ла на Сте ва на Ко ва че ви ћа из Ма зи на. Го -

спо да по сје да ју код за по вјед ни ка шта ци је па се на ти хо до го -

во ре и утвр де, ка ко ће и кад сви за јед но по ћи го ре на Сто лаћ

по ве ли ко бла го. и та ко бу де. Кре ну из нај при је у храм бож -

ји к све то ме ива ну на Во де ној гла ви. Поп Пе тар очи та све -

ту мо ли тву и по не се пе тра хил и све то је ван ђе ље. Он да пре -

ђу у Ру до по ље, по мо ле се Бо гу, а пло ван Ба раћ по не се све те

мо ћи и во шта не сви је ће. Кад већ до бро уно ћи ло, по сје да ју

ко ње па у име бож је уз бр до пре ма гла ви ци, а пред њи ма

Рад ма но вић То ма а за њи ма не ко ли ко сна жних љу ди, пот ча -

сни ка и слу гу за ко ње: свих на бро ју би ло их два на ест. Пред

пе ћи ном сја шу го спо да и мом ци при хва те ко ње а То ма по -

мак не с отво ра пло чу. Уђе он с ка пе та ном Пи ли по ви ћем пр -
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ви а оста ли за њи ма ре дом. Спо чет ка се спу сти ше као низ

че ти ри ка ме на сте пе на, а он да ис прав но по ђу де се так ко ра -

ча ја све ла гац ном под се би ном до ти је сна про ла за, кроз ко ји

се је ва ља ло и то те шком му ком ко си ми це про ву ћи до у са -

му про стра ну дво ра ну.

Кад ушли друг за дру гом, упа ле се цр кве не во шта ни це,

узму све ште ни ци та мја ном ка ди ти. Он да ови при сту пе мра -

мор ној пло чи са стра не па по са де све то је ван ђе ље по па Пе -

тра и све те мо ћи по па Ба ра ћа. и окре ну свак по сво ју чи та -

ти мо ли тве и све том во дом кро пи ти пе ћи ну. Смјер но и све -

ча но при зи ва ше је реј Пе тар „�~|~ix q{ps~tpbx x tp�p
��u�r¦bps~ Tcep, rw xpQp{£ t~q�ps¡ T£{p“ – Оста ла го спо -

да ста ну по је дин це огле да ти злат ни но вац, да ви де ка кав је

и ко га је кра ља. Ко ји год се ма ши ко ма да, а он се уко чи као

од ка ме на да је, и за ни је ми, као мр тав да је. а чим по вра ти

но вац на пра во мје сто, вра ти му се крет и жи ва ри јеч. Та ко

се сви об ре да ју, сви јед на ко про ђу.

Ста ле сви је ће пр ска ти, при же гу се лу чи да се бо ље ви ди

у су мор ној оној по лу та ми.

Све ште ни ци уто од ми ца ли мо ли твом. По бо жно се са ги -

ба ше и кла ња ше поп Пе тар, гла го ље ћи под крај јек те ни је уз -

љу ља ним гла сом: „¿ 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 r�ps¡qw �z~}Qpbx...“! а кад из по ја стог му гр -

ла опет за бру ји ло ве ли чај но: „S~��~t¶ �~|~{x|�p“! и пе -

ћи ном се раз лио све ча ни овај пој, али из мра ка с гор ње стра -

не ка ме но га сто ла за кри је шти на јед ном: Штo сте амо до -

шли, до ко ни ци? Ни је ово бла го ва ше ни ти за вас!

Ка пе тан ју на чи на трг не из ко ри ца са бљу и на пе ри је от -

клен глас ли је ће, па ће отре си то од вра ти ти: До шли смо, да

из ви ди мо ово бла го па да њи ме по диг не мо све те цр кве, по -

мог не мо си ро ти њи па и те бе да осло бо ди мо, ако си ка кав су -

жањ. – али до кле је ка пе тан био у ри је чи, пре прх ну глас за

ле ђа му на дру гу стра ну па се озва ја че: Ку пи те се ота ле, на -

мет ни ци! Ни је ли вам до ста што има те од Бо га, ца ра и на ро -
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да? – и си ну па за гр ми и сва се пе ћи на сил но стре се, а глас

из но ви це грм ну: На траг!

На ста пра сак сви је ћа и лу ча ка, дим и пла мен об у зео

шпи љу; на ста ви хор не ки у пе ћи ни, и тр го ше пу ца ти сти је -

не. Све об уј ми не ка зду ха и на ста мрак, и пе ри се враг.

је два ду ха та ума ко ше го спо да на отвор, ди мом за ди -

мљен, је два жи ве из ни је ше ду ше, а гри је шно ти је ло – та ко

при ча ше То ма – не про ђе ола ко. Ка ко на гло по вр вје ше на

пре ти је сан улаз, час је дан дрек ну, час дру ги ле лек ну: ај ме,

уби ме! Ка пе лан Сте ван у оној жур би и тје ско би за бо ра вио

све те мо ћи пло ва на Ба ра ћа, па се мо ра де вра ти ти, али на

вра ти ма са мо га је кан да грец ну ло.

По те ко ше слу ге, при ве до ше ко ње, по сје до ше го спо да и

по хи та ше низ бр до, ни ко да би ама зуб оби је лио. Рас та ше се

смје ли дру зи, да ни збо гом је дан дру гом не до по ме ну.

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?

Устук ну, као да је не ми ло осуп нут поп Ни ко ла, по на ди -

го ше му се ја ке обр ве па на ста ви:

– Ни је ту би ло са мо тво ре стра ве, већ ваљ да не ча сти ве на -

тру хе и тва ри... На о па ко по се по ђо ше, на о па ко про ђо ше ма -

ло не сви ре дом зло срећ ни по ход ни ци. За шест да на раз бо ље

се мо мак по па Пе тра Об ра до ви ћа и умри је; раз бо ље се поп

Пе тар и умри је; раз бо ље се лајт ман Ша рић и умри је; раз бо -

ље се ка то лич ки пло ван Ба раћ и умри је: у шест не дје ља по -

мри је ше сви.
Ка пе лан Ко ва че вић Сте ван и ка пу рао Гња то вић Га јо бо -

ло ва ли шест не дје ља, ал и пре бо ље ли; жив остао и Рад ма -
но вић То ма, али остао и жи ви му че ник. Сва ку ноћ би, та ко
ми је сам ка зи вао – до ла зи ло не што к ње му и стра ши ло га
уси ја ним гво жђем и ко ри ло га љу то што је ишао ка зи ва ти за
бла го ци је лу го ди ну да на. а и ка сни је, кад гођ би се сје тио
Сто ла ћа, у но ћи му до ла зи ло то стра ше ње. Па и ка пу ра лу
Га ји, кад би об ноћ ишао из Брув на к сво јој ку ћи од он да се
сва шта при зи ра ло; ту вој ска, ту ге не ра ли, офи ци ри, ко ња ни -
ци и буб ње ви и сви ра ле – сву го ди ну да на.

14



– По тре сла им ваљ да жив це ве ли ка стра ва с упа ље них

мо жда пли но ва у угље ви тој пе ћи ни – упле сти ћу ја. – а

знаш ли ти, Ни ко ла, да има де ру да па и би ли на да па че, што

се бли ста ју по пут су хог зла та? – Ча сни поп Ни ко ла као да ме

ни је пра во чуо, про ти ру ћи руп цем зној ни врат – врг не на се

крст, по по за мук не па ће у не ке при до ве за ти:

– ама ја сам све ово слу ша на сво је уши од са мо га, рај на

му ду ша – поп Сте ва на Ко ва че ви ћа, ко ји је раз те зго де и код

обла сти пре слу шан.

При по ви је да ли су исто а то ли ко пу та у дру штву и ка пу -

рао Гња то вић, а ста ри је То ма, још пред са му сво ју смрт

при знао да је све ова ко би ло, да је он до и ста во дио го спо ду

и по ка зао им мје сто.

– а што ве ли на род, ра шта се тра жи о ци не до мо го ше

бла га?

– Ка зу ју да би се оно мо гло би ло диг ну ти, кад би се на

пра гу пе ћи не по сје кло би ло два на ест гла ва с два на е сте ро

бра ће, то јест, ка да би се од јед не ко ко ши на са ди ло би ло два -

на ест, ја ја, па се из њих из ле гли све са ми пи јев ци, па кад би

се овим пи јев ци ма пред пе ћи ном по од ру би ле гла ве.... али у

ово и са ми про сти љу ди пра во не вје ру ју – за тег ну мој су -

пут ник, по не што уз не ми рен мо јим упи ти ма.

– а гдје је управ то мје сто, Ни ко ла? – опет ћу ја.

– е то га да нас ни ко не би знао на ћи. До ла зи ли су пе де сет

осме го ди не не ки тр гов ци, шта ли, из Ду бров ни ка и из Тр -

ста и тбо же до но си ли „зе мља не књи ге“, али уза луд. До ла -

зио је и не ки Ко лаш из Крањ ске, а до ла зи ли су и Ср би јан ци,

не ки пред два ест и пет го ди на, али уза луд. – По кој ни твој

ро ђак, ка пе тан Ге но, у сва ку је ру ку на го ва рао по па Сте ва -

на, не ка би га го ре по вео и ње го ве по у зда не мом ке; али не

хтје де за жи ву гла ву, го во ре ћи: Не бих, ка пе та не, да ми да -

деш Не ма њи но бла го, де вет ку ла, гро ша и ду ка та. – Сад већ

ста ри по мр ли, а мла ди не зна ју, па та ко.

– Не го ме ни је јед ном по ка зи вао мје сто по кој ни ка пу рао

Га јуо и то од на ше ста ре цр кве на дур бин – за вр ши поп Ни -

ко ла за ни мљи ву сво ју при по вјест – па је до вр гао, да се одан -

ле мо ра ви дје ти ста ра на ша цр ква на Во де ној гла ви и ка то -
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лич ка цр ква у Ру до по љу и сун це, кад ље ти гра њи ва по виш

Брув на иза ти мор ног Ур ла ја...

– До кле то ур лај ско сун це са ис то ка ја че сјек не и бо ље

при гри је, зна ти ће се бо ље за мје сто – при по ме нух под крај

– и сло бод но ће се за ла зи ти у под зем ну спи љу, као што се

љу ди да нас сло бод но спу шта ју и у оне ду бо ке го луб ња че

ни же ње. а да та ко бу де што при је, при о ни и ти са мном,

ста ри ро ђо, не би смо ли да нас скло ни ли на род у Ру до по љу,

да и он што при је осну је што вр сни ју на род ну шко лу..... Он -

да му, вје руј ми, бра те, не ће тре ба ти укле то га бла га сто лаћ -

ко га, ни ти ће вре ба ти за ка ме ним сто лом, ни ти ће пре за ти од

не чи стог зра ка у Враж јој пе ћи ни...

Скре ну смо у се ло. „Ве ли је си Го спо ди и чуд на дје ла тво -

ја“ – озва се не што су мор но ста рац све ште ник. – а ме ни се

тр же баш од ср ца уз дах: Вај, Ли ко мо ја, за ви ча ју ста ри, ка -

дли ће се раз да ни ти пра во у твом су ром а ве леб ном гор ју!
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Бу де Бу ди са вље вић 

Би је Да

По прх нуо сни је жак за до бар опа нак, али се јар ци ма још

ра за би ре ври шти на, ова лич ка жа лост цр на, ко вр ча ста. Ље -

ско во се гра ње по не гдје оки ти ло пра шком мла да сни је га.

Тих је, ве дар, до ста сту ден дан – та уочи Бо го ја вље ња. Сио

ја на ло вач ку тро но жи цу иза ши бља оја че га тр на, да ме, ако

зе кан от кле ба не, не опа зи на мах. Да ле ко за мак ну ли пси,

ваљ да ста ри јим тра гом, а тро је их је жи вом жур бом од ма -

гли ло до ље к по да ље му ру ка ву Ли ке. Не го и крај ме не, дра -

жи цом уз бр до – низ бр до к во ди те ка ко ус тра гао пла хи но -

ћоб ди ја... Сје ди па сје ди: нит се чу је лов ца ко га од сје че ни

ха лал, ни ти ште кет бр зо но ге ви жла ди. Хо-хоо! – огла сим се

јед ном, дру ги, тре ћи пут: ни от кле од зи ва. – а су на шце ми -

ло шки љи иза рас по ре на обла ка та мо пре ма стар цу Ве ле би -

ту, па с ње го ва си јер ка хо ће би сер ном бје ли ном да про пла не

пу ста ври шти на. За гле дам се пре ма ти мор-го ри, а па ме ћу

ми за жу бо ри, као ти хи ро мон раз дра га не лич ке ду ше, чу -

стве на кла ња ли ца ста ро га зе мља ка:

Див но ли си, мо је си ње мо ре!

Див но је си:

и кад шу миш и ка да по чи ваш.

Ве ља ли си, го ле ма пла ни но!

а би ју те из не ба гро мо ви,

Гром од би јаш, а пр ко сиш мо ру;

Са мо ти се че ло на тму ри ло,

Ве ле би те, ви со ка пла ни но:

Сто га су те ви ле за во ље ле,

Те уба ве ви ле пла нин ки ње,

јер си ве ља, јер си по но си та....
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још у ми сли, да по но вим по сљед ње ри је чи „јер си ве ља,

јер си по но си та“, а око ми зап не, па за ста не о го ла гол ца та

ре бра стр мих оних сти је на пре ко во де ја до ве. Штр љи сти је -

ње, пла хом ки шом из де ра но па ис пре сје че но, а онуд су пред

двје ста го ди на у де бе лу гор ском скло пу сред че сте бу ко ви -

не про хо ди ле тур ске по тјер ни це! Гле она мо по на де сно опет:

он да је пред до ма ла сто ти ну го ди на сла вље ни вој ско во ђа

слав но га ца ра ве ли ке Фран цу ске, мар шал Мар монт, и вје -

што и му дро из ми цао, да му хра бре че те не су зби је, не по -

би је лич ка не про ма ша. С ли је ва го ре, по на ви ше мо је уј че ви -

не, на Љу бо ву шу мо ви ту бр ду, пре кри ве ну буј ном, соч ном

тра вом, сто ти не се ов це у јед но га ку ће-го спо да ра ја њи ло и

по де сет му за ра те ли ло мал не сва ке го ди не, а брд ски ко њи -

ци у мје ши ни пр ти ли же же ну ка пљи цу пу сто га дал ма тин ца

сва ко то ли ко. На о ко ло Кр ба вом и Ли ком би је ље ли се го -

спод ски дво ро ви и ко чи ли твр ди гра до ви, и ју нач ка се по пи -

јев ка ори ла бр дом и до лом из ју нач ке гру ди. а да нас све глу -

хо и пу сто; све – све ца то или го ли ка мен или мр тва ври шти -

на, све ти се не куд кан да, сти ца ло, да су зби је сва ку сто пу

ора чу и ко па чу, но ви је му по те кли ћу му че ни це лич ке мај ке.

Да нас, да нас би се за пра во ја до вом има ла зва ти сва „Ли ка

рав на и Кр ба ва слав на“; јер и јест жи ва јед на, јад на ја до ва,

ко јој ма ло ко, осим дра го га Бо га, пра во вје ру је, ка ко јој је те -

шко, тје скоб но и ти је сно, та во ре ћи цр не да не на оној су хој,

ис ци је ђе ној гру ди за ви чај ној. –

Трг нем се из ових ту жних ми сли и чи сто ме не ка је за по -

ди ђе, а у тај мах као да из зе мље ни ко ше дви је људ ске по до -

би це, па ће од о здо иза ље ска ра дра жи цом прав це к мо му тр -

ну го ре. Дје вој чи ца, сме ђе ко се ма ла ку штра, ли је но кли ма,

ва љуц ка се рег би – за сто па ма оја че га мом чи ћа, а ве сео их

сто ји раз го вор и хи хот.

– Шта ви ту, дје цо, ра ди те, је ли? – поч нем ја.

– а ни шта – ре че ма леш – до ље уз во ду ов чи це ми не -

што чуп ка ју коп ни цом, а Мил ка до шла, да јој не има код

ку ће ма те ре па не зна шта би са ма.

– Гле, је ли то та мо ми ца иза те бе? – ја ћу, а она по по -

ста не, па се би стрим, слат ким по гле дом ве се ло осмјех не.
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– Да гдје ти је ма ти, Мил ка, амо де па ми ка жи? – опет

ћу ја, а ди је те ра до до ска ку та к ме ни и ма ло по за ста не, по -

вр ћу ћи по дуг ко жун чић с дла ком к пр си ма.

– је л’ мо ја ма ти? – при хва ти ма ла, а мо дри ка сто, мр ву -

чак вла жно око јој за сја као ве дро су на шце.

– е, тво ја, да чи ја.

– Оти шла у град, у Го спић, знаш, на са јам, па ће ми, ре -

че, ку пи ти и до ни је ти па ша ни цу – ве ли ма ла, а с мр ша ва

јој се ли шца ве дра по во љи ца смје шка.

– Бре и тре ба, гле ка ко си рас по ја са!

– е, не имам ја дру ге ро би це; ову ки кљи цу јед ном ми

мај ка до ни је ла, не гдје ла ни или оно мла ни, а овај ко жун чић,

знаш, ово је, ка же ма ти, по кој на ба ка но си ла, док је ма ла

би ла, знаш, па он да ма ти, мо ја, па сад га но сим ја. ево се

је сав одр’о, гле – узме ма ла по ка зи ва ти.

За гле дам се у то ми ло ли ко, ми ло гу ко ди је те: гла ва го ла

чу па ва, на ти је лу ста ра, мр ља ва сук њи ца, на но га ма ча ра пи -

це у до ста још до брим опан чи ћи ма, и то ти је све. а ја сје -

дим у зим ском ка пу ту, шу ба ра на гла ви, де бе ле зим ске ру ка -

ви це на ру ка ма, а то пле, ду гач ке, би је ле на вла ке на но га ма.

– Ни је ти зи ма, Мил ка? – на ста вим.

– Та и ни је, да ви диш – ре ћи ће она, а по мо дри ле јој од

сту де ни ру чи це, па се тре ска ле.

– Да шта др шћеш?

– а та ко, знаш, сту ден је на дво ру.

– Па бје жи ку ћи.

– Бо ме не ћу, шта ћу та мо са ма; отац у сви је ту, брат и он

не гдје за по слом. Ста ра стри на за се у сво јој пре гра ди, а

мо ја ма ти не ће при је но ћи до ћи. Па шта бих та мо са ма?

Он да по по му чи, за гле да се уз да тљи во у ме, чуч не крај

ме не до тр на, па ће опет:

– ја сам ми сли ла да си ти поп.

– Бог с то бом, ди је те: та на ме ни не има ни шта по пов -

ско. 

– е знаш, у пр ви сам трен по ми сли ла: има ду гач ке гор -

ње ха љи не, то ће би ти поп. – а ко си ти? – опет ће она.

– ја сам жу пан.
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– ахá, то си ти та мо од Шè рићâ. –

Слат ко се на сми јем, јер сам знао, да има де жу па на у за -

сел ку Шè рићâ крај се ла Бар ле та.

– а да за што не но сиш опан ке?

– Не мам их.

– Па ку пи!

– е ку пио сам ове ду гач ке на вла ке за чи зме. 

– Бо љи јe наш опа нак, дà гле, ја имам но ве опан чи ће; по -

из диг не сукљњи цу, да ви дим – ове ми је ма ти про ље тос ку -

пи ла. – а гдје  су  ти рто ви?

– Не где се из гу би ли за зеч јим тра гом.

– а à, не ће ти га уло ви ти; јер су, знаш – амо иза на ших

кућa Вреп ча ни оју трос већ два зе ца уби ли. а тре ћи им је

уте као, гле, оном до ли ни цом крај во де.

– Па ка ко би они смје ли ло ви ти, кад не пла ћа ју ни шта?

– Бог ме ло ве и пра ва има ју; а шта би пла ћа ли? До ста им

је – ка жу љу ди – пла ћа ња цар ству и по пу и оп ћи ни. Не го

пла те њи ма тр гов ци у Го спи ћу, кад их ко ји зе ца уби је. а и

ти ћеш га про да ти, је л’, ако уло виш зе ца?

– Не ћу, сâм ћу га по је сти.

– Гле, а што би ти пе че на зе че ви на? Да је лâја, хај де де.

Бо ље ти је про да ти га па ку пи ти на ше хра не, ако ’ш и би је -

ла кру ва, па ду ва на, знаш.

– Уло ви ти га ва ља нај при је.

– Па да, ако га до жде ну пси и ти га уби јеш, е. – а гдје је

тво ја ку ћа?

– У Го спи ћу.

– је ли др ве на или сла ме на?

– Ни др ве на, ни сла ме на, већ ка ме на.

– иди, не бу да ли, ка ква ка ме на? – а имаш ли ти шпа рерт

(штед њак)?

– имам.

– имаш ли со бу, гдје жен скад ра ди и че љад спа ва?

– имам се дам.

– Од ла зи, што то го во риш, Бог те ви дио – на сми је се

Мил ка, а усне јој од сту де ни њâде.
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– Ма, ди је те, про зеп сти ћеш – опет ћу ја, а не мо гу ока да

ски нем с гла го љи ве ма ле ве се ли це. Тај шу пљи, из др ти ко -

жун чић ни шта не ври је ди, а ко шу љи ца и сук њи ца сла бо зи -

ми на сни је гу бра не од сту де ни.

– е ни шта то, гле; али имам ја дру гу, још јед ну ко шу љу

код ку ће, па кад ма ти ону опе ре, он да ћу ову сву ћи – по хва -

ли се и по за кли ма с дра же сне по во љи це гла вом, ту ма че ћи:

– Ка же мај ка да ће ми још дви је отка ти, та мо знаш, кад

бу де тка ла, па ћу он да има ти још дви је, е...

– а до тле ћеш би ти и ја ча, па кад од ра стеш, он да ћеш се

уда ти, је ли Мил ка?

– Па и хо ћу гле, ако ме ис про си мо мак, знаш. Сад се је из

на ше га се ла је ли ца за ру чи ла за Обра за, баш та мо од Ше ри -

ћа ку ћа, па ћу и ја та ко, кад бу дем ве ли ка, нај пр те за ру ке и

он да ћу се вјен ча ти, знаш – пу ти ме бе за зле но ди је те.

– а ко ли ко ти је сад го ди на?

– У сед му сам ушла, ка же ма ти.

– Охо, то ћеш ти на ско ро у шко лу?

– Хо ћу, ако ме ма ти да де; и овај је Пе тар био у шко ли –

до по ме не, упи ру ћи пр стом у мом чи ћа, што је по стран це

слу шао наш раз го вор.

– Био да кле, је си л’?

– је сам, го спо ди не.

– Ко ли ко?

– Мо лим, че ти ри го ди не.

– Свр шио по све.

– Мо лим, је сам – `озва се Пе тар и узе при те за ти ко жун -

чић.

– При коп чи то, ди је те – ре ћи ћу, ви де ћи да је и ње му зи -

ма. Он при тег не јед ну стра ну ко жун чи ћа, али не ма коп че, па

му ко шу љи ца цр на, мр ља ва упо лак зја. Као да се за сти дје,

не што му се бље ду шно ли це по за жа ри.

–  има он и ма ју – упле те се ма ла.

– имам, али ни је по кр па на – од вра ћа не куд ту жно ма ли,

а ру ком се та ре по ду гој ко си.

– Па што ти ма ти не по кр пи? – ја ћу.

– Дâ, гдје је мо ја ма ти – он ће – у тре ћем се лу та мо.
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– Ка ко то?

– Мо лим, уда ла се за др дру го га чое’ка.

– Ти си да кле без оца?

– је сам, мо лим, већ осма го ди на,

– е, ње гов је отац умр’о та мо у Го спи ћу, код су да – опет

уле ти цу ри ца и при те че бли же Пе тру, а зу би ћи јој се за би је -

ле ше и чу па ву ко си цу на ди же по вје та рац.

– Да ни је, ја дан, у за тво ру?...

– јест бо’ме - жа ло сти вим ће гла сом Пе тар, а усне му за -

дрх та ше.

– Па рад шта?

– Зна те, оно кад су она два обје ше на, ње га до па ло 18 го -

ди на, па га пре ки ну ла бо лест и жа лост – Пе тар ће, и мр ке му

се очи уко чи ше, а ли це као да је за хва тио грч.

Сје тим се те шко га зло чин ства, гра бе жно га умор ства, те

окре нем сну жде на мом чи ћа као тје ши ти: – Па, син ко, Бог

му се је сми ло вао.

– е мој, го спо ди не – про сте ња дје чак – глед’те, ка ко се

мо рам по ту ца ти као ту ђе чо бан че и гô и гла дан и ја дан. –

Гру ну ше му су зе.

– Мо ли се Бо гу, ди је те мо је, и бу ди по штен, до бар, па

ћеш по вре ме ну би ти пра ви чо вјек.

– и мо лим се, али ето не по ма же до бри Бог. Тур ка ју ме,

ту ку ме; на сло ти и сни је гу мо рам се по ва здан ве ра ти по

овом гр мљу и гри чу, а кад ку ћи до ђем, што ме че ка: ко ра ељ -

до ва кру ха и ко ји бó бац, жа ло сна ми мај ка! – Усни це му на

плач за тре пе ри ше.

– Па што те ма ти дру га мо не смје сти, си ро тан че мо је? –

ја ћу, а као да ми се мре на на очи на вла чи.

– Шта ја знам, мо лим? Ни ко за ме нит пи та нит ма ри...

очај но ће Пе тар, оти ру ћи су зе, па при сту пи к ме ни.

Окре нем га гла ди ти по ли цу и он се не што по раз бе ре, па

узме ка зи ва ти:

– Са мо као кроз ма глу се сје ћам, ка ко ме је, дје те шце не -

јач ко, мај ка од ве зла у Го спић и уни је ла у ве ли ку ку ћу, да још

ви дим жи ва оца. Он ле жао на у зна чи це, не куд сив у ли цу, а

ве ли ке му се очи ис ко ла чи ле. При ни је ла ме мај ка, а отац ме
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стао дра га ти, ми ло ва ти дрх та вом, зној ном ру ком по гла ви, и

де бе ле му су зе шкро ну ше низ ли це. Ни шта ни је ка зао, ни

ри је чи. Ма ти ме за тим из ни је ла у дво ри ште, па се к ње му

вра ти ла. Под ноћ смо се ку ћи од ве зли. Да ље се то га не сје -

ћам; већ кад сам не ко ли ко го ди на по сли је по шао у шко лу,

ма ти би че шће зна ла спо ме ну ти, ка ко ју је отац на смр ти за -

кли њао: не ка ме у шко лу да де, да се на у чим Бож је му стра ху

и по ште ну жи во ту, па да бу дем до бар, бо љи чо вјек. и ја сам

се до бро учио, до бро вла дао; али ма ти на шла при ли ку, па се

уда ла у дру гу, си ро ма шну ку ћу, а ме не убо га тур ну ли у слу -

жбу амо у ово се ло.

Пе тар се на стра ну окре не и узме гор ко пла ка ти, а ма ла

се бр же к ње му ви не и ста не га ру чи ца ма по пр си ма ми ло -

ва ти и ру ка вом су зе му оти ра ти. До шло ми и са му да за пла -

чем с њи ма.

– Ви диш, Пе тре, кад мој ћа кан ку ћи до ђе, он ће те бе бо -

ље па зи ти, к се би ће те узе ти, ви дјет ћеш ти, не бој се ни -

шта...

– а гдје је твој ћа кан? – при у пи там ма лу, са мо да за ба шу -

рим сво ју тје ско бу.

– е да ле ко, да ле ко, пре ко де вет мо ра и ви со ких го ра, ви -

со ких ко лик овај наш Ве ле бит, јест да, ко па зла то, знаш, па

ће ку ћи до ни је ти до ста бла га – све у сласт ци ју че ма ла. –

Сад смо си ро ма шки, ал’ он да, он да ће мо све га има ти, знаш.

Не што ми гла вом му не.

– а ка ко се зо ве та зе мља?

– Не знам ја, не куд чуд но, не знам; је л’ Пе тре, ти ћеш

зна ти.

– Ну Пе тре, знаш ли, ка мо јој је отац оти шао?

– У аме ри ку, го спо ди не, мо лим, на за слу жбу. – Ма ла зи -

ну ла и слух ти.

– а кад ?

– Пред дви је го ди не.

– Па је ли што ку ћи слао, пи сао?

– јест, до би ла је ма ма ла ни пи смо – вољ ко ка зу је Мил ка.

– Пе тар га је чи тао ма те ри.

– а кад ће ку ћи до ћи?
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– је л’ мој ћа кан? Не знам ја – ка же Мил ка – али кад до -

ђе, ли је по ће нам би ти, и те би, Пе тре; не бој се ти, мој не бо -

ре, ни шта... – Од са ме јој се дра го во ље за ру ди ла ли шца, па

ће ско ком на бр да шце, да ви ди, гдје су ов це.

– Знаш ли ти, Пе тре, кад ће јој отац ку ћи?

– Знам.

– Ре ци да кле.

Мом чић се к ме ни го то во при ли је пи, па ће ти ха но: – Пи -

сао је ње гов кум, што је с њи ме оти шао био у аме ри ку, да

јој је оца уби ла вру ћи ца.

– Ка ко уби ла?

– Та умро је, мо лим, још ла ни; али Мил ки не сми је мо ре -

ћи – све то ти ше ша пу та Пе тар, а су за му се су ха уста ви ла

на тре па ви ци.

Мут ним оком по гле дам на бр да шце и на гло од скочм тро -

но жи це, па ћу не што гла сни је: „идем ја тра жи ти лов це и

псе, збо гом, дје цо!“ – а све ми ср це тр не на по гле ду си ро -

ти ца лич ких без оца и сре ће и на де...

– Збо гом, збо гом! – озва се Мил ка, ма шу ћи ру чи цом јед -

ном, а дру гом хва та пра мен чу па ве ко си це. Пе тар при ле ти и

сег не, да ће ми по љу би ти ру ку, па при о не мо ли ти ме при гу -

ше ним гла сом: Не мој те, го спо ди не до бри, Бог вам дао – не -

мој те ни ко му ка зи ва ти о мо јем, а ни о Мил ки ном оцу. јој, јој

ку ку на ма! –

и за ми не су мо ран низ дра жи цу к сво јим ов чи ца ма, а

Мил ка из све га гла са, да што дје ти ње га, с бр да шца пој ко за -

пје ва: „Ој је ле на, ој го ро зе ле на“...
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Славица Гароња Радованац

БУ Де БУ Ди Са ВЉе Вић, За БО Ра ВЉе Ни За ЧеТ НиК

СРП СКОГ Ре а Ли ЗМа Ме ЂУ СР Би Ма КРа ји Не

Мо же се од мах ре ћи да је фол клор на при по вед на ма три -

ца бит но обе леж је укуп не про дук ци је срп ских ре а ли стич -

ких при по ве да ча са под руч ја бив ше Вој не Кра ји не. Она је

вид на ка ко у те мат ско-мо ти ском, та ко и на стил ско-је зич ком

пла ну. Ко ли ко је усме на тра ди ци ја осо вин ска ду хов на од -

ред ни ца Ср ба гра ни ча ра, тран спо но ва на као гра ђа у пи са ну

књи жев ност, на ро чи то је вид но у при по вет ка ма Бу де Бу ди -

са вље ви ћа (1843, Бје ло по ље, Ко ре ни ца –1919, За греб), ко ји

се по све му мо же на зва ти за чет ни ком се о ске ре а ли стич ке

при по вет ке Кра ји не, и уоп ште, за чет ни ком ра ног пе ри о да

срп ског ре а ли зма (Ко раћ: 1979; ива нић: 1998). Сво јим фол -

клор ним ре а ли змом он се мо же сма тра ти исто вре ме ним

кра ји шким пан да ном при по вет ка ма Ми ло ва на Гли ши ћа у

Ср би ји (с том раз ли ком што су Бу ди са вље ви ће ве при по вет -

ке и до да нас оста ле не са бра не, не про у че не и не у кљу че не у

тзв. књи жев ни ка нон, ра су те по пе ри о ди ци, и тек по чет ком

20. ве ка је на стао њи хов из бор са бран у све га две књи ге).

иако шко ло ван по не мач ким шко ла ма, „са по зном сви је -

шћу о при пад но сти срп ској књи жев но сти“ (Д. ива нић)1, све

ње го ве при че опи су ју ства ран и су ров жи во та лич ког се ла,

Бу ди са вље ви ће вог ужег за ви ча ја, са ре спек тив ним те мат -

ским опу сом у ра спо ну од тран спо но ва ња фол клор ног на -

сле ђа, тзв. „ста ри јег ти па про зе“ (пре да ња, хај дуч ке те ме,

крв на осве та), до со ци јал не те ма ти ке са вре ме ног жи во та се -

ла (рас пад кућ не за дру ге, еко ном ске про ме не са уки да њем

Вој не Кра ји не и ма сов не еко ном ске ми гра ци је у аме ри ку,

се о ска си ро ти ња), где су ре а ли стич ки и пла стич но опи са ни

у нај пу ни јем сми слу лич ки Ср би са сво јом ка рак те ри стич -

ном лич ко-срп ском фра зом, го во ром ко јим је и до ми ни ра ју -
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ћи је зик пи сца. Бу де Бу ди са вље вић је оста вио сна жан и упе -

ча тљив умет нич ки спо мен о мо гућ но сти ма срп ског ре а ли -

зма у ње го вим по че ци ма на кра ји шком про сто ру. У осно ви,

ње гов умет нич ки по сту пак ка рак те ри ше, ка ко је до бро при -

ме ће но „чвр ста ли ни ја рад ње, осла ња ње на про то ти по ве“, а

„при по ви јет ку ор га ни зу је нај че шће као пре пли та ње при по -

ви је да ња у пр вом ли цу и ска за“ (Д. ива нић). Као до бар при -

мер за ово твр ђе ње мо гу по слу жи ти три ан то ло гиј ске Бу ди -

са вље ви ће ве при по вет ке: „Враж ја пе ћи на“, „Мак си мо ва

Дра га“ и „Би је да“, од ко јих сва ка ре пре зен ту је по јед ну на -

ве де ну при по вед ну по е ти ку.2

Та ква је ус пе ла умет нич ка тран сфор ма ци ја фол клор ног

мо ти ва „о за ко па ном бла гу“ у при по ве ци „Враж ја пе ћи на“,

да та као при ча у при чи (сказ – по сту пак упо тре бљен и у

дру гој при чи „Мак си мо ва Дра га“), ко ја има све од ли ке

ствар ног до га ђа ја, сме ште ног у не дав ну исто ри ју Вој не

Кра ји не, од пре по ла ве ка. Кроз ствар но сни мо ме нат као

оквир при по ве да ња, ко ји је нај че шће пу то ва ње, под стак нут

сим бо лич ном то по ни ми јом, при по ве дач се оти ску је у глав -

ни мо тив-при чу и то као ди ја лог ко чи ја ша и са пут ни ка-на -

ра то ра. Не ка да шњи „ствар ни“ до жи вљај гра ни ча ра То ме

Рад ма но ви ћа, слу ча јан про на ла зак пе ћи не с бла гом у ста рој

гра ди ни, ис при чан у дис кур су на род ног пре да ња, на гра ни -

ци са фол клор ном фан та сти ком и бај ком (не ви дљи ва си ла

ко ја „за ку је“ на ла за ча, глас у сну, за вет ко ји је пре кр шен -

из го во ре на тај на о бла гу) нео сет но до би ја зна чај не умет -

нич ке ин тер вен ци је. Пот пу но ре а ли стич ки дис курс сме њу је

фол клор но-фан та стич ни, кроз по ја ву гра ни чар ске ко ми си је,

са ста вље не од ви ђе ни јих љу ди на че лу са све ште ни ком пред

То ми ном ку ћом, ко ја му за по ве да да их сме ста од ве де на тај -

но ме сто. „Про ва ла“ ре а ли зма у усме ну ма три цу, чак и ху -

мор ни тон при по ве да ња (бли зак не ким хо рор-при ча ма

М.Гли ши ћа) пред ста вља сце на ка да сви ак те ри и на сил ни

от кри ва о ци бла га, пред не по јам ном си лом, укљу чу ју ћи и

по па, у па ни ци на пу шта ју пе ћи ну, да би тра ги чан ак це нат и

пре ва га фол клор ног ми шље ња за вр ши ли ову сто ри ју - пре -

кр шен та бу и про клет ство се спу сти ло на ње го ве пре кр ши -
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о це, па су уско ро, сви до јед ног по мр ли, а је ди ни пре жи ве -

ли, То ма је по при чи са пут ни ка, „не дав но умро“, та ко да је

тај на за ко па ног бла га, по но во оста ла у сфе ри тај не и ле ген -

дар ног. из ла зак из при че – епи лог кроз ди ја лог са пут ни ка -

исто вре ме но је и аутор ски ко мен тар у ко ме се су че ља ва ју

ра ци о на ли стич ко-про све ти тељ ско ми шље ње са тра ди ци о -

нал ним у ду ху епо хе кра ја 19.ве ка:

„Не би смо ли да нас скло ни ли на род у Ру до по љу, да и он

што при је осну је што вр сни ју на род ну шко лу. Он да му, вје -

руј ми бра те, не ће тре ба ти укле то га бла га сто лаћ ко га, ни ти

ће вре ба ти за ка ме ним сто лом, ни ти ће пре за ти од не чи стог

зра ка у Враж јој пе ћи ни….“(67).

Стил пи сца про сто вр ви фол клор ним ре ми ни сцен ци ја ма

ди рект но осло ње них на усме ну, на ро чи то еп ску пе сму, као и

ши ра на род на ве ро ва ња. У опи су по па Ни ко ле, пи сац се

оби ла то слу жи усме ном ма три цом еп ске пе сме: „...већ је то

сна га, бра те, ама зма је ва. ју нач ке пле ћи и го ле ме гру ди, а

ми ши це гле – све под сво ју се дам де се ту здро би ле би ако ш

и са мо га кав га џи ју Му су (Ке се џи ју - прим. С. Г.), а без ка -

пље руј ног ви на или же же не ра ки је крч ма ри це Ма ре. Лич ки

је то поп, мој ју на че – јал’ по кр ви, јал’ по мли је ку од ко ље -

на Бир ча нин или је“. (59) или, у од би ја њу да по ђе по бла го,

је дан ју нак ве ли: „Не бих, ка пе та не, да ми да деш Не ма њи но

бла го, де вет ку ла, гро ша и ду ка та“ (67). Бу ди са вље вић гра -

ди из у зет но сли ко ви ту ре че ни цу ре а ли стич ке про зе: „ – Хај -

де, ди је те – гур ну ће пр стом у ле ђа мом ка, а мој Да не на ву че

над по спа не очи лич ку цр вен-ка пу, тр зне узде, пуц не усна -

ма и при па ли би чем“ (60), као што је и у опи су при ро де из -

у зе тан сли кар: „Не што по лу там них, по лу ма гла стих обла чи -

ћа за ру би ло с ју га пру та стим по те зи ма не бо, а ина че ли јеп

је ја вио дан уз бла го је се ње ври је ме“. Пра ви мај стор жи ве

лич ке го вор не фра зе, Бу ди са вље вић мо жда нај ви ши учи нак

по сти же у ди ја ло гу: 

„…– ако је тво ја во ља, ред је ићи; не го на са дио сам ју -

трос вр шај, а бо јим се зла вре ме на, још ви ше не до брих слу -

гу – ре ћи ће Ни ко ла, гла де ћи по пут сни је га пре па ну лу би је -

лу од два пе дља бра ду...– Ре ци чо е че, ку му Пе тру, да при па -
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зи до кле се ти вра тиш, а ври је ме је стал но и по год но, па ћеш

ла сно ку ћи још за ве ли ка да на – опет ћу ја и при же жем бо -

ље: – Хај де, ро ђо ста ри, да не ту ма рам са мо друг кроз ове ва -

ше вр ле ти и гу ду ре! – а ну, кад је та ко, ето ме до ма ла - при -

ја зно от по вр ну он, уте ти ви к сво ме ку му, стар ке љи Пе тру па

с њим к сво јој ку ћи - ето га, ко лик го ра, гдје се за љу љао к

ме ни на траг...“. (59-60)

Уко ли ко је прет ход ни при мер Бу ди са вље ви ће ве про зе ус -

пе ли спој фол клор не фан та сти ке и ре а ли зма, при ча „Би је -

да“, го то во је ди на по зна та и пре штам па ва на у рет ким из бо -

ри ма,3 да та је као сна жна ре а ли стич ка сли ка ствар ног се о -

ског жи во та Ли ке пи шче вог вре ме на, пре ло мље на кроз де -

чи ју пер спек ти ву, по ка зу ју ћи зна чај не и но ве мо гућ но сти

овог пи сца. У при по вед ном окви ру, та ко ђе да том као лич ни

до жи вљај, го то во сва у ди ја ло гу, при ча се раз ви ја за пра во

као кон траст ле по те лич ких пре де ла зи ми и по раз не сли ке

бе де кра ји шког се ла с кра ја 19.ве ка, оли че не у при зо ру дво -

је де це-си ро ча ди. Раз го вор са њи ма, де ча ком и де вој чи цом,

чи ји из глед (сла бо об у че ни на ци чи зи ми) от кри ва ду бљи

план њи хо ве ег зи стен ци је, у че му до ми ни ра  већ фор ми ра -

на со ци јал на са мо свест ста ри јег де ча ка (отац му је умро у

за тво ру, мај ка му се пре у да ла, а он над ни чи чу ва ју ћи ту ђе

бла го: „Тур ка ју ме, ту ку ме; на сло ти и сни је гу мо рам се по -

ва здан ве ра ти по овом гр мљу и гри чу, а кад ку ћи до ђем, што

ме че ка: ко ра ељ до ва кру ха и ко ји бо бац, жа ло сна ми мај -

ка!“), са под вла че њем већ и у де те ту ду шев ног кло ну ћа да

ус пр кос мо ли тви, ту „не по ма же ни до бри Бог.“ Кон траст

овом ис ка зу ма ли ша на, чи ни де вој чи ца, ње го ва са пут ни ца у

сво јој деч јој бе за зле но сти, још увек за шти ће на у свој су ро -

во сти жи во та ко ји јој се спре ма (од ње кри ју и она не зна да

јој је отац по ги нуо на пе чал би, у аме ри ци). из у зе тан умет -

нич ки ефе кат по стиг нут је сто га, на кра ју при по ве сти, ка да

де вој чи ца, не ви но и раз дра га но, те ши де ча ка упра во по врат -

ком свог оца из аме ри ке („...не бој се ти, мој не бо ре.... ли је -

по ће нам би ти, и те би, Пе тре. кад мој ћа кан до ђе...“). Бе же -

ћи по ма ло ку ка вич ки, са по при шта ово ли ке људ ске бе де,

пра ћен па ра док сал но, гла сом рас пе ва не де вој чи це ко ја пе ва
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на род ну пе сму, а чи ји је жи вот уна пред осу ђен на про паст,

пи сац оста вља при чу без ко мен та ра, као и јед но сна жно

умет нич ко све до чан ство о ра ним мо гућ но сти ма срп ске ре а -

ли стич ке при по вет ке на под руч ју Кра ји не.
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Тодор Манојловић

ПР ВО ПО ЗО Ри ШТе и ГО СПО Ђа Р.

У оно до ба – пр во и на ста ри је, од ко јег су ми не ке сли ке,

упра во, caмо не ка при ви ђе ња и од бле си оста ли у па ме ти –

мој је свет био огра ни чен на ку ћу, у ко јој смо та да ста но ва -

ли, на ону, уоста лом, зa мо је та да шње пој мо ве до ста про -

стра ну ба шту и авли ју што су тој ку ћи при па да ле и, нај зад,

онај из рез ули це ко ји се, као не ки смо за очи на ме њен – по -

што сам са мо вр ло рет ко из ла зио – и, услед то га, по ма ло,

ире а лан, го то во фан та сти чан де кор опа жао кроз про зор мо -

је со бе.

Про ба вља ју ћи, за вре ме ле пе се зо не, го то во, це ле сво је

да не под ви со ким ста рим грaњем и ме ђу не што за ди вља лим

џбу њем (јор го ва ни, жу то ба гре ње, ја сми ни, не ко ли ко ту ја и,

кан да, две до ста кр жља ве, али ви со ко из ра сле је ле) на ше ба -

ште ко ја је, у пр кос из ве сној cвojoj оп штој за пу ште но сти и

мно штву, дуж пло та и по мрач ни јим ку то ви ма, нео вла шће -

но на ђи ка лих зо ва и ки се лих др ве та, упор но одр жа ва ла ка -

рак тер не ког пар ка, про во де ћи, да кле, це ло ле то у том уме -

ре но и при јат но про сун ча ном зе ле ни лу ја се, све до на сту па

пр вих. је се њих ла до ви на и ки ша, ни сам ни се ћао овог улич -

ног де ко ра ко ји је по сле, ипак; за ду ге, ду ге ме се це, био за

мeнe глав на атрак ци ја и за ба ва. јер ују тру при вла чи ли су ме

већ про зо ру, са свим при род но, пр ви, жућ ка сти сун ча ни зра -

ци ко ји су се кроз чип ка не за ве се рас пле та ли и пo на ме шта -

ју и по ду пре ла ма ли и укр шта ва ли исто та ко та на но и ве се -

ло као још не дав но кроз ли шће и по тра ви и пе ску ба ште; а

по сле под не ми опет све на гли је иш че за ва ју ћа днев на све -

тлост ни је до пу шта ла да се по ду же за ни мам, зa ве ли ким

сто лом усред со бе, сво јим цр те жи ма, без број ним ша ре ним

„олов ка ма“ – упра во не ком вр стом па сте ла – и ра зним де чи -

јим књи га ма ко је caм, обич но, већ paнo на пу штао да бих се,
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по ла ко, по ступ но, као по вла че ћи се из ду би не со бе на ди ру -

ћег мра ка, вра тио сво ме оми ље ном про зо ру. Тај про зор био

је за ме не дво стру ко чуд но ват и дра го цен: кроз ње га је до ла -

зи ла све тлост и кроз ње га имао сам ујед но и ве зе, до ди ра са

спо ља шњим све том; јед ну ве зу, раз у ме се, са мо иде ал ну, је -

дан до дир, сва ка ко, са мо ви зу е лан, али ко ји ма су баш та њи -

хо ва огра ни че ност и јед но стра ност да ва ле не ку са свим је -

дин стве ну драж; драж објек тив не за ин те ре со ва но сти, иде -

ал ног су де ло ва ња или, ба рем са о се ћа ња, уз исто вре ме но ја -

сно и при јат но осе ћа ње лич не не за ви снос ти, си гур но сти и

на ла же ња „из над ме те жа“. Да кле, од при ли ке, драж, за до -

вољ ство што нам, као гле да о ци ма, да је по зо ри ште. Уз то се,

у овом мом слу ча ју, ра ди ло још и о јед ном caсвим осо би том

по зо ри шту; о јед ном по зо ри шту ко је ни је зна ло ни ти за про -

фе си о нал не глум це, ни та за ре жи ју, ни ти за не ке од ре ђе не и

у на пред спре мље не дра ме или ко ме ди је, већ је раз ви ја ло

сво је при зо ре и рад ње, сло бод но и као у не кој стал ној ге ни -

јал ној им про ви за ци ји, из све же спон та но сти и слу чај но сти

жи во та, о јед ном по зо ри шту ко је ни је са мо зна чи ло, сим бо -

ли са ло жи вот, већ би ло баш иден тич но, исто вет но са са мим

жи во том. али ма не је код исто га, и без об зи ра на све ње го -

ве спе ци јал не осо би не и вр ли не, при вла чио, пре све га онај

основ ни, нај ка рак те ри стич ни ји по зо ри шни мо ме нат да је ту

сто ја ло, од но сно, ра ди ло, деј ство ва ло, про ти ца ло пре дам -

ном не што од ме не, од мог жи во та ја сно и на чел но одво је но

и ра зно вр сно, пре ма ко ме сам ја био у од но су гле да о ца, по -

сма тра ча, есте ти ча ра (у ети мо ли шком сми слу ре чи), па,

нај зад, мо жда и кри ти ча ра.

У то ме је би ла огром на, је дин стве на драж про зо ра, тач -

ни је и ствар ни је, ули це и „сво ља шњег све та“ уоп ште, у ко је

caм кроз тај про зор про ди рао (ба рем очи ма), њи хо ва драж и

њи хов исто то ли ки кон траст пре ма стро го огра ни че ном, за -

тво ре ном ми кро ко змо су ку ће, у чи јем сам – са моjoм ег зи -

стен ци јом то ли ко при сно и мно го стру ко по ве за ном – скло -

пу ма гао да бу де, та ко ре ћи, све и сва, са мо баш не не ки не -

за ин те ре со ва ви „објек тив ни“ гле да лац. Ку ћа је за ме не би ла

као не ко по зо ри ште ко ме сам при па дао као глу мац, ca чи јим
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сам оста лим чла но ви ма био у ин тим ној ве зи, чи је сам чи ње -

ни це, ор га ни за ци ју, ме ха ни зам, за ко не, „три ко ве“, уоп ште

це лу за ку ли сну стра ну те мељ но – ба рам на свој на чин, те ме -

љио – по зна вао и у ко ме, услед тих окол но сти, ни је мо гао

би ти за ме не, ба рем у нор мал ним при ли ка ма, ни че га „спон -

та ног“, слу чај ног, из не над ног. Све је ту ишло као под не ком

тач ном, не по гре ши вом ре жи јом ко ја као да је по не ком уна -

пред утвр ђе ном (и не из мњи вом!) пла ну опро во ди ла раз не

по ја ве и при зо ре сва ко днев не дра ме. Раз у ме се да су те по -

ја ве и при зо ри има ли по сле још и је дан стро го од ме ре ни по -

врат ни, пе ри о дич ни ка рак тер ко ји би их, без сум ње и убр зо,

учи нио био са свим шу пљим и до сад ним да им њи хо ви ин -

хе рант ни осе ћај ни и емо ци о нал ни мо мен ти ни су оси гу ра ва -

ли не ки стал ни, не ис црп ни ите рес или драж. Сам рас по ред

да на био је, у сво јој су шти ни, сте ре о ти пан, увек исти; али су

ње го ве по је ди не фа зе, у сво ме ре ал ном су сле до ва њу, до би -

ја ле увек не ку сво ју осо бе ну бо ју или озна ку ко јом су се оне,

иако че сто са мо са свим та на но и је два при мет но, так, ипак,

раз ли ко ва ле од ана лог них мо ме на та прет ход них да на. Че -

шће ме је, усред уљуљ ку ју ће мо но то ни је мо јих сва ки да -

шњих за ни ма ња, про сто, пре па ла иде ја да је, упра во, све,

увек, не ка ко, „друк чи је”, да се ни шта не вра ћа, ни ти мо же

ви ше по но ви ти она ко, са свим она ко, ка ко је јед ном би ло. Та

ми је иде ја за да ва ла на ко чуд но, уз бу дљи во за до вољ ство,

али, по не кад, ка да су би ли у пи та њу не ки на ро чи то до бри,

угод ни мо мен ти жи во та, она је мо гла и да ме ра жа ло сти, да

ме ис пу ни не ком бо ле ћи вом, фан та стич ном ме лан хо ли јом

ко ју ни сам увек успе вао на бр зу ру ку да угу шим у се би. То

сен ти мен тал но ис ку ство, до ко јег сам до шао, та ко ре ћи, слу -

чај но и спон та но, раз ви ло је у ме ни, не при мет но, скло ност

и спо соб ност да, стал но и нај па жљи ви је, по сма трам ток

сво је ег зи стен ци је, да све своје, па и нај сит ни је, нај не знат -

ни је до жи вља је, ути ске и сен за ци је спро во дим, са ве сно,

кроз цен зу ру сво је све сти да би их, на тај на чин, по знао и

оце нио и у њи хо вој крај њој, нај та на ни јој су шти ни и ди фе -

рен ци ра но сти. Глав на драж те опе ра ци је би ла је баш у про -

на ла же њу, схва та њу, хва та њу чи ње ни ца и узро ка што су ме -
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ђу, објек тив но и ма те ри јал но, истим или, ба рем, са свим

слич ним ства ри ма ства ра ли, стал но, из ве сне раз ли ке и кон -

тра сте, што су сва ки да шњим ана лог ним, жи вот ним мо мен -

ти ма да ва ли, увек, не ку но ву, друк чи ју бо ју и вред ност.

Те чи ње ни це и узро ци би ли су, обич но, са свим суп тил не,

ва зду ша сте и, при вид но, бе зна чај не при ро де, па, ипак, њи -

хо ва је моћ би ла ча роб на: они су, не у мор но, од ча са до ча са,

иза тки ва ли онај, сад ру жи ча сти и злат ни, сад опет си ви или

там ни вео, кроз ко ји су по ја ве, фак та и од но си жи во та до би -

ја ли тек сво је пра во, осо бе но ли це, сво ју жи ву ре ал ност.

Ују тру, од мах при бу ђе њу, на при мер, ка да сам свој пр ви,

још не си гур ни по глед, кроз ме ку шни су ри су мрак по мра че -

не со бе, при нео ве ли ком про зо ру (ле во, пре ко пу та од мо је

по сте ље), кроз чи је је уске, зе лен ка стом за ве сом не по кри ве -

не ру бо ве, бо ја жљи во, већ про ди ра ла днев на све тлост, ко ли -

ко је би ла ва жна, по – ако бих смео та ко да се из ра зим – це -

лу основ ну ин то на ци ју то га по чи њу ћег да на, бо ја и ин тен -

зив ност тих та на них све тлих пру га! ако су исте би ле ја сне

и зла ћа не или још и као ис пре ки да не не ким зрач ним, бле -

шта вим зве зда ма ко је су на па тос, па че сто и на на сло ња чу

крај мог кре ве та про ји ци ра ле по ко ји тре пе ре ћи ду кат од ва -

тре или ако сам – ле ти – отво рив ши очи, онај дру ги, од мо -

га одра уда ље ни ји про зор за те као већ отво рен, та ко да сам

кроз бла гим јун ским ве три ћем рит мич но за ле пр ша ну про -

зи р ну бе лу за ве су мо гао, са свим ја сно и бли ско, да ви дим

буј ну сма раг дну кро шну ба гре на што је ста сао ту, пред про -

зо ром и да чу јем жи вах не шу мо ве ју тар ње ули це: тре сак се -

љач ких ко ла, то пот и звон цад ко ња и сто ке, ве се ле, као сун -

цем оза ре не гла со ве љу ди, же на и де це, не мо са ња лач ки чи -

ло зви жду ка ње, не ке чуд не, на пра сне уз ви ке или и чул но

раз ву че не зву ке хар мо ни ке, по не кад – то је зна чи ло да је ле -

по вре ме и ја сам, хи тро и ра до сно, ска као из свог ноћ ног

гне зда. У та ква ју тра, чи ни ло ми се, не ка ко – мо жда и без

осно ве – да је и мо ја мај ка, ко ја се увек пр ва по ја вљи ва ла

пред мо јом по сте љом, би ла ве дри ја и не жни ја но ина че и

но си ла оде ло све тли је и жи вље бо је. и кад сам он да, об у чен,

пре шао у дру гу, већ чи сту, спре мље ну и са свим све тлу со бу,
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у ко јој сам про во дио дан, ја сам осе ћао не ку све жу и би стру

ла год ност, као да сам имао иза се бе не ки успех или не ку са -

вла да ну опа сност и ла тио сам се са јед ним осо би тим, об но -

вље ним за до вољ ством сво јих ша ре них пи саљ ки, сво је „зо о -

ло шке ба ште” од па пир ма шеа и ра зних оста лих игра ча ка

ко је сам си ноћ, мр зо вољ но, оста вио био, раз ба че не по сто лу

и по ду. Све је би ло, не ка ко, жи во, згод но и за ни мљи во и цео

је дан про те као ве дро и хар мо нич но. Са свим је дру чи је

ишла ствар ка да је кроз за ве су је два при мет на сла ба и си ва

ју тар ња све тлост огла ша ва ла је дан ру жан, ки шо вит дан. Тај

мут ни, ди со нант ни пре луд нум по ка зао се, обич но, исто та -

ко ефи ка сан, на свој на чин, као и она ли ку ју ћа злат на фан -

фа ра срећ них сун ча них ју та ра. из гле да ло ми је да на ту ште -

но не бо са не из бе жном ло гич ном ну жно шћу по вла чи за со -

бом осе ћа ње не ла год но сти, не за до вољ ства, до са де и оно

што се – као што сам то тек ка сни је са знао – на зи ва ме лан -

хо ли јом. и че сто је бор ба би ла ве о ма те шка про ти ву те, та -

да још ано ним не ме лан хо ли је. Ме ђу тим, ме те о ро ло шке

при ли ке ни су би ле, ни ка ко, је ди не и ис кљу чи ве усло вља ва -

ју ће чи ње ни це мог днев ног жи вот ног рас по ло же ња, на чи -

јем су обо ја ва њу, ра све тља ва њу и осен ча ва њу, по ред сун ца

и обла ка, са ра ђи ва ле још и мно ге дру ге, ма ње, скром ни је,

про ла зни је и слу чај ни је ки чи це. и као што у сли кар ству, че -

сто, је дан, сам по се би, са свим прост и не зна тан, али на пра -

вом ме сту и оном бо јом ко јом баш тре ба по ву че ни ма ли по -

тез или мр ља мо же, од јед ном, као ча роб но да ство ри илу зи -

ју све тло сти, сун ца, ва тре, ре флек са у во ди, ре ље фа, ду би не,

да љи не и да, на таj на чин, ожи ви и за вр ши це лу сли ку, та ко

је и у сва ко днев но из ра ђи ва ном пеј за жу мо га рас по ло же ња,

че сто, је дан, сам пo се би, са свим ба на лан и ни шта ван мо -

мент или слу чај по вла чио онај по след њи, ма ђиј ски по тез.

Це ло бла жен ство, це ла иди лич на зим ња сласт јед ног дав на -

шњег Бо жи ћа до шла ми је до све сти и оста ла ми је, са кри -

стал ном ја сно ћом, у па ме ти, у ве зи са оним бал за мич ним,

по ма ло, за гу шљи вим ми ри сом по лу о су ше ног је ло вог гра ња

и до го ре лих во шта них све ћи ца ко јим је мо ја со ба би ла та да

као опи је на; умор на се та мно гих фе бру ар ских по сле по дне -
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ва, про ве де них иза већ са мо сла бо за ма гље них про зо ра у са -

њи вој, су вој то пло ти мо је, бо ле ћи вим ли му на стим од бле си -

ма (са осун ча не жу те ку ће пре ко пу та) осве тље не со бе, до -

би ла је свој пу ни из раз, свој син те тич ки лајт мо тив и, за ка -

сни је, свој мне мо тех нич ки знак у би зар но до сад ној, ту жи ој

и раз ву че ној кан ти ле ни јед ног пре жи ве лог вал це ра ко га је, у

оно до ба, не ки вер глаш, стал но, из да на у дан, сви рао, не где,

у на шој ули ци; а у јед ној ле пој ма лој сфин ги од зе ле ног ба -

зал та, на пи са ћем сто лу мо га де де, ви део сам, не ка ко, сим -

бол, и ин кар на ци ју оне чу де сне, бле шта ве и опој не фан та -

сти ке што је тре пе ри ла и плам те ла у не ис црп ним при ча ма и

бај ка ма не за бо ра вље ног стар ца.

Та кве су вр сте би ле за ба ве, им пре си је, сен за ци је и са ња -

ри је ко је су ми про цве та ва ле у осо бе ној, за тво ре ној ат мос -

фе ри ро ди тељ ске ку ће. Оне су би ле де ли кат не, пре у тан ча не,

ако хо ће мо и дра го це не, али, сва ка ко, пре ра не и, услед то га,

не што бо ле ћи ве, нер во зне и слич не оном ве штач ки од га је -

ном, рас ко шно обо је ном и опој ном цве ћу ста кле них ба шта

ко је нас, по сле не ког вре ме на, сво јом суп тил ном кра со том

за ма ра и бу ди у на ма нео до љи ву но стал ги ју за про сти јом,

али је дри јом ве ге та ци јом шу ма и ли ва да.

и та ко сам из свог зна лач ки спле те ног и за плет ног су -

бјек ти ви зма и це ре бра ли зма, че сто, че знуо за не чим објек -

тив ним, не чим про сто, не по сред но при род ним и ма те ри јал -

ним, за не чим што бих мо гао мир но и без мно го раз ми шља -

ња и сен ти мен та ли зма да по сма трам, за не чим што је ван

ме не, ван сва ког од но са сам ном, па, ипак, за ме не при сту -

пач но, за јед ним ши рим, сло бод ни јим, ту ђим све том где бих

мо гао, не знан, не за па жен, још нај бо ље, са свим не ви дљив,

као у бај ка ма да раз гле дам и са зна јем, про сто ре че но, за јед -

ним по зо ри штем, у ко ме ја не бих био ви ше ни пе сник, ни

глу мац, већ пу бли ка. и по што ни сам мо гао (ни ти бих се био

усу дио) на не ки ро ман ти чан на чин да по бег нем у свет, то

сам пpoнашаo то сво је же ље но по зо ри ште у са мој ку ћи, тј.

у оном из гле ду ко ји нам се кроз про зор отва рао на спо ља -

шњи свет. По зо ри шна се зо на је и за ме не ту по чи ња ла у је -

сен да би се за вр ши ла у про ле ће – ка да су ми ло жу за тва ра -
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ли, а отва ра ли лет ње атрак ци је све жег ста кле ног ход ни ка (у

ко ме смо у тој се зо ни и ру ча ва ли и ве че ра ва ли) и од да на у

дан све зе ле ни је и рас цве та ни је ба ште – и ја сам за то је ди -

ни, стал ни де кор по зор ни це, оних че ти ри-пет ку ћа пре ко пу -

та ко је сам са про зо ра мо гао да об у хва тим по гле дом, ви ђао,

ве ћи ном, са мо под оним ма ње или ви ше де бе лим кр зни ма

сне га, ко ја су се, обич но, тек под деј ством ја чег ре флек то ра

мар тов ског сун ца рас пли ња ла и сру чи ва ла, у об ли ку пљу -

ште ћих во до па да, низ ста ре стре је и кроз раз не, рас кли ма та -

не олу ке. Са ме те ку ће би ле су, са сво јим жи вим бо ја ма –

јед на бле до жу та, дру га ру жи ча ста, до ле с тму ро си вим ру -

бом до по ло ви не чо ве чи је ви си не, тре ћа и че твр та бо је ме -

де на ко ла ча и бе ле ка фе, пе та зе лен ка ста – са ово јим при ми -

тив ним ка пи ја ма и чуд но, аси ме трич но рас по ре ђе ним про -

зо ри ма, до ста за ни мљи ве, a и као „фонд“ или ку ли се за, ве -

ћи ном, там не си лу е те про ла зни ка до ста згод не. Глав на мо ја

па жња ва жи ла је, на рав но, овим по след њи ма, ме ђу ко ји ма

су се опет од ли ко ва ли не ки ко ји су би ли не што ви ше но про -

сти про ла зни ци: су се ди; љу ди, же не и де ца ко ји су ми, у не -

ку ру ку, би ли не што као по зна ни ци, по што сам им пам тио

ли ца и оп шти из глед, знао ста но ве и за па зио био (че сто са

ху мо ром и иро ни јом) из ве сне на ви ке и од но се. По је ди ни од

њих чак су ме и не мо по здра вља ли ка да су ме у про ла же њу

спа зи ли на про зо ру, a јед ном је је дан ма ли шан, у крат ком зе -

ле ном зим ском ка пу ти ћу, ди гао ви со ко из над гла ве, да би га

по ка зао, јед ног ма лог др ве ног ко ња ко га је, по сле, уз ве се ло

сме шка ње и ска ку та ње, сте гао ме ђу но ге, озна ча ва ју ћи ти ме

ја ха ње и ма шу ћи ми при ја тељ ски да бих и ја до шао да му

пра вим дру штво. Taj ми се при зор ве о ма до пао и ја сам се

оног да на, све до уве че, слат ко играо са мо јим др ве ним ко -

њем (ко ји је имао ле пу, глат ку, пра ву коњ ску дла ку).

Та кве при јат не аван ту ре, ме ђу тим, би ле су рет ке и ефе -

мер не. Ме не су, обич но, ви ше за ни ма ла од ра сла ли ца, на ро -

чи то она, на ко ји ма је би ло не чег осо бе ног, упа дљи вог или

и чуд ног, ко ја су се, та ко ре ћи, пред ста вља ла под не ком до -

бром, ус пе лом ма ском. Го спо ђа P., јед на на ша не што да ља

су сет ки ња, од го ва ра ла је тим усло ви ма у пу ној ме ри. Она је
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не са мо ме ни, већ и це лој ули ци, па, мо жда и це лој ва ро ши

па да ла у очи и би ла по зна та сво јом чуд ном, пре буј ном и ја -

ко ку дра вом цр ном ко сом ко ја се ни је да ла ни пле сти, ни ти,

ика ко, са ви ти у пун ђу, већ јој је, сло бод но и не у кро тљи во

та ла са ла низ ле ђа и по ра ме ну, као не ка жи ва, при род на

аланж-пе ри ка. јед но као снег бе ло, вepoватно, ја ко пу де ри -

са но ли це фи них и оштрих цр та (Г-ђа P. би ла је је вреј ка),

све као у сме ло по ву че ним кри вим ли ни ја ма ком по но ва но,

чи ни ло је, са сво јим са ња лач ким си вим очи ма, сво јим кла -

сич ним (иако ма ло од ви ше „ор лов ским“) но сем и стал но,

го то во, сте ре о тип но на сме ја ним бле до цр ве ним усна ма, је -

дан са свим из не на дан кон траст пре ма оној пла хој, цр ној ла -

вов ској вла су љи. Сем то га је Г-ђа Р. и у свом на чи ну обла че -

ња по ка зи ва ла не ки сме ли, осо бе ни укус, не ку љу бав за

жар ке, рас ко шне бо је и ши ре, сло бод ни је дра пе ри је ко ји ма

се она, го то во, бун тов нич ки про тив у ста вља ла вла да ју ћој

мо ди и иза зи ва ла, стал но, ту по дру гљи ву, та мо љу ти ту кри -

ти ку кон зер ва тив ни јих ду хо ва. Њен муж, не ки са свим скро -

ман и без бо јан чо век сред њих го ди на, у крат кој, на ко стре -

ше ној жућ ка сто про се дој бра ди и са не ким мут ним, зе лен -

ка стим на о ча ри ма нa нocy, био је тр го вац или, мо жда, вла -

сник ка квог ма њаг ин ду стриј ског пред у зе ћа ка ји је цео дан

бо ра вио у сво јој рад њи, ода кле је са мо у под не и уве че до -

ла зио ку ћи. У то је до ба Г-ђа P., увек, – ако ни је би ло баш

не ко са свим не мо гућ но вре ме – из ла зи ла ис пред ње га и ја

сам је та да че сто ви ђао ка ко, пре ци о зно уви је на у је дан ве -

ли ки шал са ши ро ким пру га ма за га си то цр ве не и бре скви не

бо је или у је дан огр тач од сјај не љу би ча сте ка ди фе, укра шен

не ким чу па вим ри ђим кр зном (се тио сам се он да да сам у

не ком илу стро ва вом ча о о пи су ви део не ку кра љи цу или

прин це зу ко ја је има ла огр тач са свим слич ног кро ја), по ла -

ко и као ра се ја но, ко ра ча дуж ули це, у мир ном, стр пљи вом

оче ки ва њу. Рет ко је са мо по гле да ла де сно или ле во – ни ка -

да на мој про зор (што ми је, го то во, би ло жао) – и ка да ју је

не ко по здра вио или осло вио, она је од го ва ра ла са на ким да -

ле ким, ту ђим осме хом око уса на и очи ју да би од мах по сле,

ра во ду шно, на ста ви ла свој пут. To по на ша ње, то ли мо про -
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тив но на чи ну свих оста лих су сет ки ња, же на из сред њег и

ма ло-гра ђан ског ста ле жа – ко је су во ле ле да за ста ју јед на са

дру гом и да раз го ва ра ју и при ча ју, уз нај жи вљу, че сто, гро -

теск ну ми ми ку и ге сти ку ла ци ју или да ce, у слу ча ју не ке на -

ро чи те жур бе, ба рем, у про ла же њу, апо стро фи ра ју и јед на

дру гој, хит но и кре шта вим гла со ви ма, до ба це, пре ко ули це,

сво је но во сти и при мед бе – то по на ша ње Г-ђе Р. из гле да ло

ми је из ван ред но ин те ре сант но, гoтово, та јан стве но.

Она ни је би ла ни са ки ме у при ја тељ ству, у ин тим но сти

и ни је по ка зи ва ла ни ка кве ра до зна ло сти; као да је пре зи ра -

ла цео свет или, ба рем, це лу ули цу. За што то? – He знам ка -

ко ми је до шла иде ја да је то кра љев ски на чин и да је Г-ђа

P., мо жда, не ка кра љи ца ко ја, као што се то че сто де ша ва у

бај ка ма, из не ких чу де сних, ро ман тич них раз ло га, жи ви, не -

зна на и пре ру ше на, ов де, ме ђу обич ним љу ди ма. – Чим је

спа зи ла сво га му жа где иде са – ме ни не ви дљи вог – гор њег

кра ја ули це, она се за у ста ви ла пред углом оне бле до жу те

ку ће и мах ну ла му је два пут-три пут ру ком, у знак по здра ва.

Скоpo за тим сти гао је, по ја вио се на сце ни Г. Р. и су пру жни -

ци су се за јед но вра ћа ли сво јој ку ћи. Он јој је та да, обич но,

не што го во рио, об ја шња вао, док је она, са јед ном ру ком ла -

ко по ло же ном на ње го во ра ме, a у дру гој др же ћи ње гов

штап, не што за ми шље на и, сва ка ко, са мо у по ла слу ша ју ћи,

ко ра ча ла до ње га. Ка ди кад је и она не што ре кла, при ме ти ла,

увак са оним ње ним окле ва ју ћим, ра се ја ним осме хом и очи -

ма упе ре ним не што ко со у стра ну, као да је та мо био за бе ле -

жен, зна ци ма са мо за њу ви дљи вим и чит ким, текст ње ног

го во ра.

јед ном, у је сен, пред ве че, она се по ја ви ла са свим нео -

бич на, са свим друк чи ја но ина че; сва ка ко је до при не ла том

ути ску и окол на сти да сам је та да ви део све ча но оде ве ну –

ишла је са сво јим му жем у по зо ри ште – и у цр вен ка стој све -

тло сти јед не улич не лам пе, под ко јом је, тре ну тио, за ста ла

би ла сa не ким слу чај но на и шлим по зна ни ца ма. има ла је на

се би не ко мо дер но, стег ну то оде ло од сјај не цр не сви ле, у

ко ме је из гле да ла, не ка ко, ви ша, вит ки ја и им по зант ни ја; из -

над че ла јој је све тлу цао не ки чу дан, фан та сти чан ше шир, у

38



об ли ку чал ме, са ста вљен сав, кан да, од злат не жи це и ша ре -

ног фа за но вог пер ја, под ко јим су ње не, ина че, увек бла ге,

го то во, са њи ве си ве очи са да жи вах но плам те ле, каo две

круп не и ца кла сте цр не пер ле. У це лом ње ном др жа њу и

кре та њу би ла је не ка енер гич на, од сеч на хи три на и бле шта -

ва ноћ на чар ко је су при ча ле о по зо риш ту, о ро ман ти ци, о

ве ли ком све ту и као о не кој мо гућ ној дру гој, ви шој ег зи -

стен ци ји Г-ђе Р.

Ка сни је, би ло је то, опет, ле ти, играо сам се, јед но га да -

иа, са не ком де цом, у авли ји, оне ку ће где је ста но ва ла и Г-

ђа Р. Ку пи ли смо у ба шти раз не биљ ке, пу пољ ке, се мен ке и

пло до ве ко је смо не ким, кра ди ми це, до ба вље ним но же ви ма,

Бог зна већ у ко је свр хе, сец ка ли, усит ња ва ли, ме ша ли, ме -

си ли. При том ми се по слу до го ди ло да сам, уме сто да пре -

се чем на ки боб, за се као се би у ка жи прст. је дан мој ма ли

дру гар, са ко јим сам за јед нич ки спре мао ту са ла ту, по гле дао

је на то, не што згра ну то, пр во мој прст, за тим мој нож, за -

тим ме не са ма, али се, па сле, од мах, при брао и при ме тио је

са су пер и ор но шћу јед ног ста рог ди аг но сти ча ра да „то ни је

ни шта“. Да би ме, ипак, још бо ље раз у ве рио, он ми је при -

ма као ча шу во де, у ко јој смо пра ли сво је зе ље и но же ве и

по звао ме је јед ним ре чи тим ге стом да умо чим ту свој ра ње -

ни прст. ја сам то учи нио и – чуд но! – во да је на је да ред по -

ста ла сва цр ве на. Ди аг но сти чар се збу нио и, уско ро, из гу -

био, a ја сам по чео да сте жем и бри шем свој прст, пр во, ра -

зним зе ле ним ли шћем што сам га имао при ру ци, за тим сво -

јом ма ра ми цом ко ја је, убр зо, би ла про ша ра на це лим ро јем

пур пур них мр љи ца. То ме је по пла ши ло, збу ни ло и ја се,

нео д луч но, упу тих у прав цу ка пи је, раз ми шља ју ћи са мо о

то ме, ка ко бих мо гао це лу ствар да за та јим пред мај ком. је -

дан ду бо ки, ме ло дич ни же не ки глас за у ста ви ме на пра сно:

„Шта је ма ли, шта си то ра дио?“ – Би ла је Г-ђа Р. којa ме је

спа зи ла краз жи ву огра ду сво је ра зним чуд ним цве ћем пре -

тр па не ба шти це где је се де ла за јед ним сто лом, са пу ним

јед ним чан ком све жих, је дрих ри би зли (би ле су цр ве не, као

оне мр ље на мо јој ма ра ми ци) пред со бом. Она је по мо ћу јед -

не ма ле злат не (тј. ме син га не) ви љу шки це са ша ре ном пор -
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цу лан ском др шком кру ни ла глат ка ру ме на зр на са њи хо вих

ме ких ста бљи ка и ба ца ла иста по сле, опре зно, у јед ну чи ни -

ју лад не во де. али, спа зив ши ме не, она је пра ки ну ла би ла

свој рад и сто ја ла је са да пре дам ном, у свом ши ро ком, ле пр -

ша вом бе лом оде лу и у би зар ној там ној гло ри ји сво јих ште -

дрих ко вр ча стих вла си ко је су ми, ова ко, из бли за из гле да ле

још цр ње и још сви лен ка сти је. – „Ма ло сам се по се као, од -

го во рих јој вр ло сти дљи во. и сме те но, али, ни је ни шта“. По -

што ме је на то за пи та ла да ли су ми ру ке ба рам чи сте и до -

би ла, п о но во, је дан до ста не си гу ран од го вор, она ме ухва ти

за ру ку, уве де у ба шти цу и, по са див ши ме та мо на јед ну ни -

ску клу пу, по че де ли кат но да ми ис пи ра и бри ше мо ју ра ну.

За тим је до не ла из ку ће јед ну бо чи цу на ке ја ко ми ри сне теч -

но сти ко јом ми на ма за мој бол ни прст – што је, при лич но,

шти па ло и пе кло.

ја сам се др жао хра бро и мир но, мада сам цр ве нео од бо -

ла што је она – раз у мео сам то из јед ног ње ног ша љи во-лу -

ка вог по гле да ис под ока – од мах опа зи ла. „Са да не ће ви ше

бо ле ти“, ре че ми нај зад ве се ло, по што ми је за ле пи ла би ла

ра ну јед ним уским и ма ју шним че тво ро у глом цр но га плат -

на; „и та ко, ба рем, ма ма не ће са зна ти ствар и не ће мо ра ти да

стра ху је за свог не смо тре ног син чи ћа“. ја сам за це ло вре ме

по сма трао ње не фи не бе ле, не жне и ве ште ру ке, за ко је се

ухва ти ло би ло не што од цвет не ру ме ни и осве жа ва ју ћег ку -

са ри би зли (од ко јих ми је Г-ђа да ла јед ну пу ну ша ку) и тр -

гао сам се из те кон тем пла ци је тек ка да сам већ био пред ка -

пи јом, на ули ци, ку да ме је мо ја ми ло срд на се стра, не при -

мет но би ла из ве ла и где ми је са да, пре по ру чу ју ћи ми по но -

во да се не играм ви ше но же ви ма, да па зим на се бе и да,

уоп ште, бу дем до бар, она ре кла збо гом. ја сам јој на то про -

мр мљао са мо уоби ча је но „љу бим ру ку“ и по хи тао сам ку ћи,

по што је сун це би ло већ на за ла ску.

Мо ја мај ка је, раз у ме се, ипак, са зна ла, још истог ве че ра

„це лу ствар“ и по што caм јој ис при чао био, са сви ма мо гу -

ћим по је ди но сти ма и ми ло срд ну ин тер вен ци ју Г-ђе P., она

се, ти хо, осмех ну ла и за пи та ла ме је од мах да ли сам се го -

спо ђи, ба рем, ле по за хва лио? – ја сам јој од го во рио да је -
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сам, ма да сам осе ћао у се би, са свим ја сно да је оно мо је

„љу бим ру ку“, из го вор но – и то још ка ко тра ља во! – тек

пред од ла зак, са мо је два мо гло да ва жи као не ки при сто јан

по здрав, а већ ни ка ко као је дан фор ма лан из раз бла го дар но -

сти. „Мо гао си да је по љу биш у ру ку, на ста вља ла је мо ја

мај ка већ са свим озбиљ но и опо ми њу ћи, то је јед на да бра,

пле ме ни та то спо ђа, ка да ти је, и не по зна ва ју ћи те, та ко

усрд но по мо гла и ти тре ба да је по шту јеш.“ Те су ме ре чи

ма ло осра мо ти ле, али су ми, исто вре ме но, и ду бо ко го ди ле,

по што су ми из гле да ле пот пу но тач не и исти ном на по је не.

За пи тао сам мај ку да ли не бих мо гао мо жда и са да да одем

и да по љу бим у ру ку Г-ђу Р..? – али је мо ја мај ка то од би ла,

при ме тив ши по но во са осме хом, да са да ствар ви ше не би

има ла сми сла и да дру ги пут тре ба од мах да oceтим и учи -

ним оно што ва ља.

афе ра са по се че ним пр стом има ла је, уоста лом, ди сци -

пли нар ну по сле ди цу да ме ни су ви ше пу шта ли са ма ни на

ули цу, ни ти у ком ши лук. Оста так оног ле та про вео сам у на -

шој ба шти и ни сам, услед то га, за це ло то вре ме, имао ви ше

при ли ке да ви дим, по но во, Г-ђу P. а ни сам је ви део ви ше ни

по сле, ка да сам се, пред је сен, вра тио у мо ју со бу и опет за -

у зео мо ју „ло жу“. Г-ђа Р. ни је се ви ше по ја вљи ва ла. Ре кли

су ми да се од се ли ла у не ку дру гу ули цу; али то ми је из гле -

да ло су ви ше про сто и ба нал но да би мо гло би ти исти на. Г-

ђа Р. је за ме не пред ста вља ла не ко из ван ред но, ода бра но би -

ће чи ји је жи вот мо рао би ти нео би чан, ро ман ти чан и око чи -

јег сам „иш че зну ћа“ на слу ћи вао не ку тај ну. Ра зни, слу чај но

на чу ве ни и у по ла схва ће ни раз го во ри под у пи ра ли су то мо -

је ве ро ва ње. јед ног ве че ра чуо сам ка ко је кро ја чи ца у дру -

гој со би, при ча ла мо јој мај ци: „...По ми сли те, та ко да оста ви

тог до брог, по ште ног чо ве ка, код ко јег је би ла го спо ђа... да,

по бе гла, по бе гла... и још са том тип чи ном!... чу јем да су оти -

шли за Трст... бе срам ни ца јед на!... шта ћe са мо та мо да поч -

ну, то вас пи там ја?... ваљ да да – али у том тре нут ку за тво -

ри ла су се вра та и ја ни сам чуо на ста вак. Оно што сам чуо,

ис пу ни ло ме је ужа сом и – ди вље њем. Ону ин гу ри о зну

стра ну са оп ште ња ни ти сам мо гао пра во да раз у мем, ни ти

41



42

сам, уоп ште, хтео да је при мим. Пре шао сам пре ко ње са

пре зре њем, го то во, рав но ду шно. али оно „по бе гла“ ме је

др жа ло, опи ја ло! „Бег ство“, то ме је се ћа ло на аван ту ре ра -

зних кра љи ца и прин це за из бај ки ко је су, че сто, „бе жа ле“ и

лу та ле по све ту, при ну ђе не на то нај чуд ни јим, нај на стра ни -

јим окол но сти ма, ну жно сти ма, опа сно сти ма или баш и не -

ким огром ним, чу де сним за дат ци ма? Г-ђа Р. би ла је, мо жда,

ствар но, не ка за ро бље на, oпчињена кра љи ца – и она је са да

по бе гла, она се осло бо ди ла! Див но! Ка ко је сме ла и уме ла?

Див на је ње на сме лост... ја не бих смео да по бег нем... и оне

но ћи са њао сам Г-ђу P., ка ко, за о гр ну та јед ним огром ним

љу би ча стим пла штом и овен ча на јед ном ба сно слов ном кру -

ном од бле шта вог фа за но вог пер ја и се ва ју ћих, као ри би зле

цр ве них ру би на, на јед ном као ла буд бе лом ко њу, три ум фал -

но ула зи у је дан фан та сти чан Трст где је ли ку ју ћи на род по -

здра вља као вла дар ку и спа си тељ ку.

Су тра дан сам ду го ћу тао и раз ми шљао. Нај зад сам, охра -

брив ши се, на пра сно, за пи тао мо ју мај ку: „Шта би ти ре кла,

ако бих ја, јед ног да на, по бе гао?“ али ни сам био још ни до -

вр шио фра зу, а већ сам осе ћао ко ли ко је иста сме те на, не мо -

гућ на, глу па. и мо ја се мај ка, ствар но, на сме ја ла; али ме је,

по сле, ипак, за пи та ла, за што бих ја то бе жао? – За што? – To,

зби ља, ни сам знао ни ја сам – и за сти део сам се; и ни смо ви -

ше ни ка да го во ри ли о тој ства ри. и ни сам ви ше спо ми њао

ни Г-ђу P., ма да сам је се, још че сто, ce ћao.

Тек, мно го ка сни је са знао сам да се она скан да ло зна и уз -

бу дљи ва при ча кро ја чи це ни је ни од но си ла на Г-ђу Р. ко ја се

оне је се ни (за јед но са сво јим му жем), ствар но, од се ли ла у

је дан дру ги крај на ше ва ро ши где, ве ро ват но, жи ви још и да -

нас. али ка ко да је он да ни сам ни ка да ви ше срео, по сле, ка -

да сам већ и ја смео да из ла зим у ва рош? Мо жда се про ме -

ни ла, да је ус пе ла да укро ти, да упле те ону сво ју чуд ну, фан -

та стич ну ко су? мо жда је и ба ци ла оне сво је ка рак те ри стич -

не ша ре не ха љи не, па се са да оде ва про сто и без бој но, као

све оста ле гра ђан ске же не?... мо жда је већ и оста ре ла, па јој

и ли це ви ше ни је оно од не ка да – и ја за то не мо гу ви ше да

је пре по знам?... Осе ћам не ку чуд ну ме лан хо ли ју, ка да по ми -



слим да сам, ваљ да, че шће, про шао рав но ду шно ми мо јед не

рав но ду шне, ту ђе, осе де ле же не ко ја је, не ка да, ипак, као не -

ка иро ди ја да или Кра љи ца од Са бе, ца ро ва ла у по то ну лом

злат ном па ви љо ну мо јих пр вих де ти њих сно ва.

(1928)
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То дор Ма ној ло вић

ДВа БеР Бе Ра МЛа Да

(При ча из ста рог Бе о гра да)

У бер бер ни ци не ма ни јед не му ште ри је. Ни ко се не бри је

пет ком, ни ти ши ша. Сви ће да на гр ну су тра, у су бо ту. Па и

у не де љу, paнo из ју тра, Па ће би ти по ву ци, по тег ни! Са да и

кал фа – је ди ни; онај дру ги је пре не ки дан оти шао у вој ску,

а га зда му још ни је на шао за ме ни ка, да кле, и кал фа и ше грт

лон џа ју ту бес по сле ни: Кал фа, зо ве се То ша, па жљи во и

зна лач ки оштри бри јач. За гле да га, пре се ца њи ме пар чен це

хар ти је, па и јед ну ду гу жен ску ко су, а да је ни је ни при те -

гао, већ јој др жи са мо је дан крај међ пал цем и ка жи пр стом

ле по не го ва не ру ке. Бри јач се че кao гром.

– Хо ће л’ ова ко до бро би ти? – обра ти се То ша за до вољ но

осмех нут на ше гр та ко ји је, за ва љен у јед ну од већ до ста

рас кли ма та них бер бер ских сто ли ца и ба ра та ју ћи ме ђу жи -

ца ма не ких ма лих там бу ри ца, ра се ја но пра тио ма ни пу ла ци -

ју свог ста ри јег ко ле ге.

– е, бо јиш се, је ли? – од вра ти му де ран, да ће ћа ле опет

да те из гр ди као оно пре кју че кад ти је под вик нуо да тре ба

да уз ја шеш тај бри јач, ка ко си га фи но на о штрио!

– Већ твој ћа ле!... – од мах ну ру ком и слег ну ра ме ни ма

као од до са де онај дру ги.

– Шта мој ћа ле?! – ша љи во се уз бу ни мла ђи, – мој ћа ле

је чо век-пер со на, имаш да га че ству јеш, јер ти је га зда!... а

ја ма ли га зда ка ко ме ви диш ту!

– Баш си ша шав, Пе ри це! – на сме ја се То ша. 

Пе ри ца је био мај сто ров син, па на тај на чин, ка ко је уз

оца из у ча вао бер бер ски за нат, ствар но: и ше грт и ,.ма ли га -

зда“. У од су ству „ћа ле та“ – као што је то баш и са да био слу -

чај он га је за ме њи вао, на пла ћу ју ћи бри ја ња и ши ша ња, вра -

ћа ју ћи ку сур, из да ва ју ћи пи ја ви це из не ког ста рог зе лен ка -
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стог ста кле та за слат ко, по здра вља ју ћи уч ти во као не ки ма -

тор ко „бо ље“, а она ко свој ски „обич ни је“ му ште ри је, раз го -

ва ра ју ћи, бр бља ју ћи одре ши то и ве се ло са сви ма. ина че, на -

ро чи то ка да je и мај стор био у рад њи, он је вр шио и све ше -

грт ске по сло ве: чи стио под и ок на на про зо ру и на вра ти ма

исто као и огле да ла, те рао ле ти му ве, а ло жио зи ми пећ, па

и, ка ко већ при ли чи, слу жио оца и кал фе при по слу, пру жа -

ју ћи или узи ма ју ћи им, хи тро и дис крет но, из ру ку зде ле са

са пу ни цом, чи ни ју са во дом, пе шкир, ме тли цу. Он сам је

бри јао обич но са мо оне про сти је го сте; али, у слу ча ју на ва -

ле и жур бе, бо га ми, и оне от ме ни је, Та квим при ли ка ма, он

се упу штао чак и у ши ша ње, у че му ина че још ни је био не -

ки ве штак. али и то је увек знао да оба ви не ка ко, не уз бу ђу -

ју ћи се мно го, оштрим кри тич ним по гле ди ма и нер во зним

ми го ви ма ко је му је до ба ци вао „ћа ле“ из над гла ве свог на са -

пу ње ног му ште ри је. Био је би стар, отре сит де чак – цр но ма -

њаст, окру гле гла ве на крат ком сна жном вра ту, пу них ру ме -

них обра за, жи вах них сјаjниx цр них очи ју и све жих, увек

не што по дру гљи во осмех ну тих уса на; ни је баш на ро чи то

по рас тао за сво је го ди не, али је ина че био раз ви јен, кре пак

и ги бак, ве чи то у по кре ту.

То ша као и да са да раз ми шља, са ња ри о њи ма ка ко је,

склад не и та ла са сте сјај не сме ђе ко се, по ма ло ки цо шки оде -

вен и угла ђе них ма ни ра. Био је он пре у Пан че ву, Беч ке ре ку,

чак и у Но вом Са ду, па је ви део ка ко се „шту це ри“ но се и

по на ша ју. Чуо је та мо и ону мод ну пе сму: „Бер бе ри су пр ви

љу ди.“ али је у тим фи ним ме сти ма на ро чи то за во лео „те а -

тар“. Гле дао је Ми ту Ру жи ћа и Ру жић ку, ада ма Ман дро ви -

ћа, Ђу ру Пе ле ша, Љу би цу Ко ла ро вић ку, Мил ку Гр гу ро ву, –

и сав био се за нео ка да би о њи ма и о ко ма ди ма, у ко ји ма су

игра ли, при чао Пе ри ци. а и овом би очи за све тле ле од ди -

вље ња и ми ли не. Ка ко је ди ван био онај „ер на ни“, па

„Xерцег Вла ди слав“, па „Ла во ри ка и про сјач ки штап“, па

„Ми лош Оби лић“, „Сплет ка и љу бав“, „Вој нич ки бе гу нац“,

„Док тор Ро бин“, „Смрт Сте ва на Де чан ског“, „Ђу рађ Бран -

ко вић“ – и, ко ли ко, ко ли ко још и дру гих ве ли чан стве них

„жа ло сних и ве се лих ига ра“!
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То ша као и да са да раз ми шља, са ња ри о њи ма ка ко је,

скло нив ши на о штрен бри јач, за стао пред ве ли ком сли ком

кне за Ми ха и ла што ви си на глав ном зи ду бер бер ни це, из ме -

ђу „југ Бог да на са де вет ју го ви ћа“ и „Та ков ског устан ка“.

Упро је очи у ви те шку, па рад но оде ве ну по лу фи гу ру Кне за

(до бро из ра ђе на гра ви ра), али је уства ри и не гле да, не ви -

ди: ње го ве ми сли лу та ју да ле ко.

Пе ри ца ко ји га је це ло вре ме лу ка во по сма трао ис под

ока, чуп не од јед ном муч ки на там бу ри ца ма је дан стра хо ви -

то бу чан и ди со нан тан ,,туш“, на ко ји се Toшa трг не и окре -

не као да се из сна пра бу дио.

– ја знам шта ти та мо шпе ку ли раш пред Кне же вом сли -

ком! Сви ђа ти се она ње го ва ску по це на до ла ма сва у кр зну

и злат ним гај та ни ма; па онај кал пак са че лен ком до ње га, на

сто лу; па она са бља што се сва бли ста од дра гог ка ме ња!...

е, дâ! у та квом оде лу и са та квом ђор дом, ми слиш ти, фи но

би мо гао да из и гра ваш Бо шка ју го ви ћа или Кра ље ви ћа

Мар ка!

али То ша мир но при ми ту ша лу и од го во ри ша љив ку са -

свим озбиљ но и го то во не ка ко све ча но:

– Па, ако баш и не у кне жев ском ко сти му, али ја ћy га

игра ти; игра ћу их обо ји цу!... и јoш раз не дру ге ју на ке.... си -

гур но!

Пе ри ца се за чу ди, зи не она ко упо ла и не мо гле да у То шу

не ко ли ко тре ну та ка да би нај зад про збо рио са свим ти хо:

– Хо ћеш у ак те ре?

– Хо ћу, ве ре ми! – по твр ди „ак тер“ in spe.

– а хо ће ли да те при ме? – пи та ма ли да ље, сав за бри нут.

– Па, ја ми слим да... хо ће, слег ну ра ме ни ма мла дић, до -

па дљи во по сма тра ју ћи свој лик у не баш мно го ве ли ком

огле да лу из над јед ног од бер бер ских кон зо ла.

– еј, бла го те би! – от ме се од јед ном та ко жар ко и бол но

Пе ри ци да То ша из не на ђе но об у ста ви раз ма тра ње свог по -

лу про фи ла у зе лен ка стом огле да лу да би ви део шта је спо -

па ло де ра на?

– Шта ти је? – за пи та га усрд но-иро нич но.

– е, шта ми је! шта ми је!... Ти ћеш ле по из и гра ва ти ер -
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на ни ја, Уро ша Пе тог, и Фер ди нан да, и Ро меа, и Ми ло ша

Оби ли ћа, и Лу кре ци ју Бор џи ју...

– Ка кву Лу кре ци ју Бор џи ју? бу да ло! та тo је жен ско! –

хте де ша љи во да се огра ди То ша...

– Све јед но!... шта знам ја ко га још све... – на ста ви Пе ри -

ца че мер но – а ја!... а ја!... – и очај нич ки од мах ну ру ком.

– Шта ти! – по ку ша ва друг да га те ши, – па још си дер ле;

че кај да по ра стеш ма ло, па ће он да при ми ти и те бе! Си гур -

но ћe те при ми ти! Знаш ка ква је си ла го спо дин Ђор ђе вић?

Тај од мах ви ди ко има та лен та, а ко не ма...

– Па да ме баш и при ми, – те ра и да ље свoje жал бе ма ли

пе си ми ста, – шта вре ди? ћа ле би ме од мах на ли цу ме ста

пре мла тио чим би са знао да ћу у ак те ре!

– Та не ће! Твој ћа ле је пр гав и ми сли увек да он све зна

бо ље не го сви оста ли љу ди; али он те за то не ће баш пре мла -

ти ти... а ка да би баш и хтео, а ти се не дај! Чо век си, или

ћеш бар уско ро већ по ста ти чо век!

Тај по след њи ар гу мент учи ни из ве стан ути сак на Пе ри -

цу: уми ри га ма ло, го то во раз ве дри. По ла ко, по ла ко там бу -

ри це по но во за зу је под ње го вим пр сти ма,

– Нeгo, на ста ви То ша бо дре ћим гла сом, чуј са да да ти ка -

жем: Хо ће мо ли су тра код „ен гле ске кра љи це“?

– На прет ста ву? – про мр мља Пе ри ца и очи му за све тле.

– Па дâ, – по твр ди То ша ла пи дар но.

– а шта из во де?

– Нов ко мад: „Срп ске Цве ти“ или ти „Та ков ски уста нак“,

на пи сао Ма ти ја Бан. 

– аоој! – ус хи ће но клик ну Пе ри ца, – Ма ти ја Бан!... ста -

ну је та мо у Го спод ској ули ци!... он и ње гов зет: го спо дин

Сте ва То до ро вић, мо лер...

– Ти га знаш? – за чу ди се То ша.

– Па, она ко лич но не, об ја шња ва Пе ри ца, али су ми га

јед ном по ка за ли. Па по е та је! и пи ше за те а тор! а мој ћа ле

га је че сто ши шао... и ње га, и оног ње го вог зе та, мо ле ра. Ка -

же ћа ле да је тај го спо дин Сте ва та мо у њи ној ку ћи на мо ло -

вао на зид це лу не ку тур ску ва рош и мо ре... фи ни љу ди!

– е па ви диш! – по вла ђу је му То ша.
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– а је си ли до био ула зни це? – пи та га Пе ри ца сав узру -

јан.

– је сам!

– Са мо јед ну, – од го ва ра крат ко и та јан стве но То ша. 

– Па ка ко ће мо он да? Дво ји ца смо...

– Ле по! – на те же То ша рас по ло же но – ти ћеш у са ли, а ја

на би ни!

– Ha би ни!? – уз вик ну Пе ри ца, – ла жеш!... Не мој де се

ше га чиш!

– На би ни, да!... Озбиљ но ти, го во рим!

– из и гра ва ћеш и ти за јед но са ак те ри ма?! – за ди ха се Пе -

ри ца, – а ко га? шта? ко ју ро лу?... не ког Ср би на или Тур чи -

на?... Ре ци!

– Не ћу да ти ка жем! Хо ћу да ви дим да ли ћеш ме по зна -

ти у ко сти му и ма ски?

– аој! би ћеш и ма ски ран?... ипак ћу те ја од мах по зна ти!

He бри ни ти то!... али де, мај ке ти, ре ци ми са мо ка ко си...

– ис при ча ћу ти ја све! – уми ру је га То ша, али хајд мо на -

по ље на клу пу, ви диш ка ко је див но вре ме! Шта ће мо ту у

ду ћа ну?... Баш ни ко да до ђе да нас!...

Пред вра ти ма бер бер ни це, при сло ње на зи ду, сто ји. удоб -

на ста ра клу па, са ко је по глед мо же да об у хва ти го то во це ле

Те ра зи је. To су још Те ра зи је Кнез Ми ха и ло ваг до ба: до ста

за пу ште но, не пра вил но ра штр ка но ме сто, ни ти ули ца, ни ти

трг, из га же на пра шња ва ле ди на (са да, док је, ле по вре ме,

пра шња ва, а кад пад ну је се ње ки ше, блат ња ва, док зи ми нај -

зад, од на го ми ла ног сне га, ско ро не про ход на пу сти ња) оску-

д но оиви че на са две стра не не ким ку ћер ци ма, ве ћи ном још

из тур ских вре ме на, са њи хо вим мр ша вим ба шти ца ма и гру -

бо слу па ним, рас кли ма та ним, па ду скло ним та ра ба ма – ту -

роб ни оста ци не ка да шњих бе гов ских лет њи ко ва ца и буј них

„ђу ли ста на“ и „бо ста на“. На ни же, ка Стам бол-ка пи ји, уско -

ро се гу бе ку ћи це међ не ким ди вљим, од лет ње же ге по тав -

не лим, па већ и од је се ње рђе на гри же ним ши праж јем, др -

ве ћем и бур ја ном, док се на ви ше, ка Вра ча ру, оне још ре ђа -

ју скром но и да ље, ипак и ту про ре ђу ју ћи се до ста на гло.

Усред тог тр га, шта ли је? на ла зе се те ра зи је за во ду – да нас
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би смо ре кли: ,,во до мер“ – по ко ји ма се на зи ва и цео тај про -

стор, и по ред ко јих, ла ко са ви ја ју ћи у прав цу Мар ко вог гро -

бља и Та шмај да на, во ди не ка вр ста пу та ње – што су је по -

ступ но про се кла, про кр чи ла кроз тра ву и тр ње с вре ме на на

вре ме ту да про ла зе ћа ра ба џиј ска ко ла.

и са да баш не ко ли ко та квих во зи ла ге га кроз пра ши ну.

Мом ци на клу пи не мо их по сма тра ју раз га ље ни бла гом ти -

ши ном сун ча ног је се њег по сле по дне ва – ко ја као да је тре -

нут но уту љи ла и Пе ри чи ну не стр пљи ву ра до зна лост.

– По гле дај, – про збо ри од јед ном То ша – ено где иду мај -

сто ри ца и го спо ђа Ра дој ка! Вра ћа ју се с гро бља.

Ка ко су и по след ња ко ла за о кре ну ла пу та њом где се ова

ши ро ком ви ју гом одва ја од Те ра зи ја да би за др ла у онај сму -

ше ни по јас жбу ња, згра да и др ве ћа, ствар но се по ја ви ле две

жен ске при ли ке упу ће не пра во бер бер ни ци. јед на ви со ка и

круп на, дру га ви ше сит на и уоп ште скром ни јег из гле да. Пе -

ри ца и То ша по ђу им у су срет.

– ах, ево и тво јих мла ди ћа да нас по здра ве, – обра ти се

она круп ни ја со нор ним, не што ма сним гла сом сво јој са пут -

ни ци. Ова од мах по зва Пе ри цу да по љу би у ру ку ку ма Ра -

дој ку. Де чак смер но из вр ши по упут ству ма те ре, а за њим

исто и То ша, по што се уч ти во по кло нио.

– Хва ла вам, де цо, за до вољ но им уз вра ћа ку ма Ра дој ка,

уљуд ни сте обо ји ца! а са да ма ло да сед не мо ов де. Баш вам

је згод на та клу па.

– Зар не ћеш да уђе мо? – при ме ти мај сто ри ца – на мин -

дер лу ку би ће ти ка мот ни је.

– Ta гре хо та би би ло по ова квом вре ме ну – при го во ри Ра -

дој ка – ово је, бо га ми, као да ле то по чи ње по но во! а ту нам

је већ ок то бар пред но сом. ја по не ла ову ма ра му кад сам по -

шла од ку ће, а кан да ми не ће ус тре ба ти ни ве че рас... Баш

смо ле по ис ко ри сти ли овај дан; хте ла сам још да иза ђем на

гро бље пре не го што још на ста ну ла па ви це и пад не снег. а

да нас вре ме као по ру че но за тај по сао. е, да нам је и Ру жи -

ча ло би ло та кво! Се ћаш ли се – ама ку да ћеш, же но?

– Да до не сем слат ко – од го во ри мај сто ри ца ко ја је уста -

ла.
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– Та не мој, бо га ти, шта да ме слу жиш ту? Ни сам ти ја

до шла ваљ да у про сид бу! Скра си се де и од мо ри се ма ло!

– Не ка, не ка – про ти ви јој се до ма ћи ца – хо ћу да ти се по -

хва лим са мо јим зе ле ним смо ква ма. Као од ста кле та су!

– Хај де... – по ко ри се Ра дој ка – кад ми већ пра виш за зу -

би це!...

– Ви до тле за ба вљај те ле по ку ма Ра дој ку – окре не се још

мај сто ри ца мла ди ћи ма, па уђе у рад њу.

Ку ма Ра дој ка, иако не баш мно го ле па, би ла је до сто јан -

стве на по ја ва. има не ко чуд но не пра вил но ли це ви ше ба кар -

не бо је, не го ру ме но, нос по де бео, ни ма ло кла си чан, уста

ме са та, а из над њих чак и не ку та на ну там ну сен ку ко ја би

се мо гла на зва ти већ и, ако не баш бр ко ви ма, оно, сва ка ко,

бр чи ћи ма. али ње не круп не и сјај не цр не очи сим па тич не

су и ода ју би стри ну и ху мор. Ње на тач но по сре ди раз де ље -

на ко са, цр на, не што ри ђа стог сја ја, та ла са сто уокви ру је

гор њи део ње ног ли ца, док јој из над те ме на, упле те на у је -

дан густ пер чин, склад но оба ви ја те пе лук сав об ло жен се де -

фа сто бли ста ју ћим сит ним би се ром. и ина че је бо га то оде -

ве на: ли ба де од фи не за га си то љу би ча сте ка ди фе оп ши ве но

те шким злат ним гај та ном, а ис под ли ба де та бе ла чип ка на

ма ра ма за ка че на над пр си ма јед ним круп ним аме ти стом.

Сре бр на сто си ва сук ња са ,.кар не ри ма“ па да јој, ка ко се ди,

пре ко ци пе ле до зе мље, по кри ва ју ћи сво јим ши ро ким на бо -

ри ма ујед но и це лу клу пу го то во. Оп шти ути сак углед на,

још ..др же ћа“ же на (иако већ има ћер ку уда ва чу), пра ва „тр -

го вач ка го спо ђа“.

Пе ри ца сто ји пред њом и не зна са да да ли при ли чи да

сед не и он на клу пу, крај ње? – а још ма ње шта да јој при -

ча? ка ко да је за ба вља? Сре ћом га ту ку ма Ра дој ка, ко ја се

не ко вре ме за ми шље но за гле да ла би ла, у су мор ни пеј заж

што се пред њом рас про сти ре, од јед ном за пи та:

– а ку да ти то оде ћа ле?

– У Зе мун, по не ку ро бу, код оног швап ског бер бе ри на –

уч ти во је из ве сти Пе ри ца, и, охра брив ши се, по ста ви са да

од мах и он сво је пи та ње:

– је сте ли би ли ско ро у те а то ру, ку ма Ра дој ка?
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– е, па дâ! – на сме ја се ку ма – то те бе ин те ре су је!... Да -

ка ко, син ко, би ли смо са да, у не де љу.

– A је ли био ка кав леп ко мад?

– Па, леп, фи ни ко мад, иако ма ло по ду га чак. Не ка жа ло -

сна игра... че кај, да се се тим са мо!... да! Ма ри ја... Стур...

Ма ри ја Стур ја... пa ни је!...

– Ма ри ја Стју арт ка, – по мог не јој услу жно То ша ко ји је

це ло вре ме ста јао био не што по стра ни, пред вра ти ма рад ње,

па се он да не при мет но при ма као чим се по вео раз го вор о

„те а то ру“. – Ма ри ја Стју арт ка, тра ге ди ја од Ши ле ра – по но -

ви он све ча ним гда сом. – Ди ван ко мад! Гле дао сам га ла не у

Пан че ву.

– Гле ти ње га! – по хва ли га ку ма Ра дој ка – ка ко он зна све

те ства ри! Да, та ко је, Ма ри ја Стју арт ка. Баш тра ге ди ја! Би -

ло их је и ко ји су пла ка ли. а и ле по су из во ди ли! Па оне ве -

ли ке де кла ма ци је, оно сјај но оде ло, све она ко ве ли ка шко,

двор ско... али она бе сна кра љи да!... она је ли са ве та!... Ђа во

од же не! Све сам мо ра ла да ми слим на ону на шу про кле ту

је ри ну.

– је си ти ме ни при чао тај ко мад? – чуп не Пе ри ца, сав уз -

бу ђен, То шу за ру кав.

– Та је сам! – од го во ри овај – зар се не се ћаш?... она ле па

шкот ска кра љи ца што јој на кра ју от се ку гла ву... е, кад бих

ја мо гао да играм је да ред Мор ти ме ра! – уз дах ну То ша че -

жњи во.

– Мор ти мер! – се ти се ку ма Ра дој ка, то је онај мла дић

што се про бо де кад они та мо хо ће да га ухап се! Знам, се ћам

се. има ли смо ми про грам, али га је мо ја јел ка оста ви ла.

Она их при ку пља. а био je и од ли чан ак тер што га је играо;

и леп као упи сан.

– To је био Ру жић! – по но во по хи та То ша да об ја сни. –

још је са свим млад, али већ ве ли ки глу мац!

У то ме се вра ти до ма ћи ца и при не се го шћи по слу жав ник

са слат ком, али joш пре но штo би се ова по слу жи ла – за и -

ста не у по ре дљи вим зе ле ним смо ква ма, Пе ри ца, сав оду ше -

вљен, већ по зва мај ку да слу ша са да и она ка ко ку ма Ра дој -

ка див но при ча о те а то ру.
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– О те а то ру? – на сме ја се мај сто ри ца, зар и ти ку мо?

– а што да не? – од вра ти јој Ра дој ка. – Зби ља, ни сам ти

ни спо ме ну ла да смо у не де љу би ли на прет ста ви код „ен -

гле ске кра љи це“.

– Гле ти њих! – ша љи во се за чу ди мај сто ри ца – а и кум

Ме лен ти је? 

– Па да, и Ме лен ти је; а, раз у ме се, и мо ја јел ка. Ра ди ње

смо углав ном оти шли та мо. Лу да је за те а тор. Књи ге, оне

књи ге са пе сма ма, и те а тор, то јој је са да нај ми ли је.

– ето ви диш, ма ма! – хи тро уба ци и Пе ри ца.

– е, то је баш оно! – од мах при хва ти „ма ма“ – ти ко ме ди -

ја ши за лу ђу ју нам де цу, па ни на шта дру го не ће ви ше да

ми сле. ево, и овај мој све: те а тор, па те а тор! а овај То ша му

све ’на ко пу ни гла ву тим ма за фла ри ја ма, а јо ва се опет од -

мах на љу ти, гр ди их обо ји цу, па чан та он да и ме ни по цео

дан.

– а шта има да чан та? – не мар но од би ја ку ма Ра дој ка –

де ца су, мла ди су, па не ка сe за ба вља ју, па ма кар и за но се по -

ма ло; жи вот ћe их по сле већ рас тре зни ти, опа ме ти ти. јо ште

ка ко! а бо ље и те а тор, не го скит ња и ко је ти ка кве ман гу па -

ри је, у ко је ла ко упа да ју та кви де ра ни и фић фи ри ћи. и по -

сле, у те а то ру ви ди и чу је чо век мно го ле пих и па мет них

ства ри... По у ча ва мо се та мо и ми ма то ри, а ка мо ли мла ди!

или се бар на сме је мо! а и то вре ди. Да си ви де ла са мо што

је би ло све та на пред ста ви! По ла Бе о гра да. Па сви ужи ва ју.

а био је ту и наш Го спо дар...

– и сам Кнез је био у те а то ру? – из не на ди се мај сто ри ца,

a Tошa и Пе ри ца, ус треп та ли, ба ца ју са мо по гле де је дан

дру го ме.

– Био је, био је, – за до вољ но по твр ди ку ма Ра дој ка – a са

њи ме и це ла фа ми ли ја, сем го сп о ђе То ма ни је, она је још у

Шап цу; па ађу тан ти, мла ди Бла зна вац, офи ци ри, го спо да из

пра ви тељ ства и још си ла от ме ног све та.

– а је ли би ла и го спо ђа ан ка? – упи та до ма ћи ца.

– Ho! ка ко не би она! – при ча све жи вах ни је ку ма Ра дој -

ка; и она и Ка та ри на. Го спо ђа ан ка се де ла је у фо те љи де -

сно од Кне за а Ка та ри на ле во. Оба две фи но оде ве не, али не
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у срп ском, већ у фран цу ском оде лу, са свим по но вој мо ди. а

кнез у уни фор ми, го спод ствен, ви сок, леп и још увек та ко

мла до лик, ма да му је бра да до ста оштра и гу ста. Знаш, би -

ло је за и ста она ко све ча но ка да су ушли у дво ра ну: ми ко ји

смо на рав но би ли већ та мо и че ка ли, ди го смо се сви и по -

кло ни смо; а вој на бан да за сви ра „Шта се бо ре ми сли мо је“...

To је ње го ва пе сма; а ле па је, дир љи ва... Ка жу да ју је спе -

вао баш Ка та ри ни!... Бо га ми, – за вр ши Ра дој ка, уз је дан зна -

ча јан по глед – би ће ту кан да не што!...

– али кад ми тро по лит не ће да га раз вен ча са ју ли јом, ни -

ти да му да до зво лу за нов брак? – при го во ри мај сто ри ца.

– Да кле, да ти ка жем, – на ста ви ку ма по вер љи во, ти шим

гла сом – ствар је од при ли ке већ у ре ду. још оно мад ми је то

ре као мој де вер Ђо ка; а ве че рас ће мо код њих на ве че ру, па

ћу чу ти ту шта се у ме ђу вре ме ну још де си ло. али, мо лим те,

не мој то ни ко ме да при чаш. Не ка оста не ме ђу на ма. Не бих

ни ка ко хте ла да се про чу је, па да он да ка жу да је од ме не по -

те кло! – а ти знаш да Ђо ка има ве за и по знан ста ва... Ви ђа

се че сто и са Га ра ша ни ном ... али шта да ти још мно го при -

чам! ... Он да кле ве ли да је Ми ха и ло на шао у ер де љу не ког

на шег, срп ског вла ди ку ко ји хо ће и да га раз ве де, и да му

бла го сло ви брак са Ка та ри ном. Ка же Ђо ка да је то је дан ве -

ли ки бо го слов ко ји зна бо ље не го ико на ше цр кве не за ко не,

па је ту и про на шао да не ма ни ка квих пре пре ка но вом бра -

ку Кне же вом. и та ко ће мо ми мо жда већ уско ро по но во до -

би ти кне ги њу! ако, ако! ка жем ја: во ле се обо је, па не ка се

узму. Не ка им је срећ но!... а знаш, ви де ло им се она ко по

ли цу да су не што за до вољ ни, сви, да зна ју већ не што што

оста ли свет још не зна!... Кнез рас по ло жен, чио као мла дић,

а го спо ђа ан ка ис пра ви ла се по ред ње га, гор да, па све јој се -

ва ју оне ње не па мет не цр не очи ка ко раз гле да по са ли.

– а Ка та ри на? – ин те ре су је се до ма ћи ца – је ли што ле -

па?

– Па, знаш, ле па је, она ко... мла да, де ли кат на... али исти -

не ра ди, мо ра се ре ћи: го спо ђа ан ка је у сво је до ба би ла

леп ша... па још и са да им по ну је!... а ова: мла да, не жна,

мир на, ско ро су мор на. али баш то се кан да сви ђа Ми ха и лу!
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Гу та је про сто очи ма!... па сва ки час има што год да јој ка же,

ти хо, го то во на уво, или да је упо зо ри на не што. а го спо ђа

ан ка, за ва ље на у сво ју фо те љу, чи ни се ба ја ги не ве шта, гле -

да ра се ја но осмех ну та пре да се у ва здух и ле пе за се по ла ко

и рав но мер но сво јом ле пе зом од но је вог пер ја, али уства ри

мо три, и она ко са стра не, ис под ока, стал но на Кне за и на

ћер ку. а ова опет, бе за зле на, је два да отво ри уста. Сва ки пут

са мо клим не по ма ло гла вом и обо ри очи ка да јој Кнез не што

го во ри, па ћу ти и да ље. Њу као да је ви ше за ни ма ло оно што

се на би ни де ша ва ло. исто као и мо ју јел ку! Мла до, лу до!

Сва уз бу ђе на пра ти ла је ко мад. Па да си је са мо ви де ла ка ко

је за пље ска ла ка да се оно, чи ни ми се баш у тре ћем чи ну,

оне две кра љи це за ма ло ни су по чу па ле! (а То ша ту за ма ло

не пр сну у смех, али се, на је дан строг по глед мај сто ри це,

срећ но са вла да...) али су тај при зор и мај стор ски из ве ли. и

јед на и дру га. На ро чи то она што је игра ла Ма ри ју. Ка жу, то

им је нај бо ља глу ми ца. ама, ка ко се то зва ше са мо?... Спо -

ми ња ли су јој име... не ка Љу би ца...

– Ко ла ро вић ка! – до пу ни То ша као на шла гворт.

– Та ко је, син ко! Ко ла ро вић ка, Љу би ца. Ко ла ро вић ка, – по -

но ви го спо ђа Ра дој ка. – е, то ти је ле по че ља де! Пла ву ша вит -

ка ста са, фи на ли ца, пла вих очи ју; као она фран цу ска ца ри ца...

– ев ге ни ја! – до пу ни, круп ним, звуч ним гла сом, овај пут

не ви ше То ша, већ мај стор јо ва ко ји је, вра ћа ју ћи се со ка чи -

ћем што во ди на Зе ле ни ве нац, не при ме ћен при шао и из не -

бу ха ба нуо у дру штво. Ски де ши ро ким по кре том свој ма ло

већ згу жва ни цр ни ше шир и по кло ни се пред го шћом уч ти -

во као не ки „шту цер“.

– ју, ју, – ша ли ce ca њи ме Ра дој ка – ка ко ме ти ту фи но,

по швал ски по здра вљаш! Ви ди се да си био пре ко у аустри -

ји!

– Ка ко не бих, – сме је се мај стор јо ва – фи но по здра вио

та ко рет ку го шћу! Па кад још и во ди та ко фи не раз го во ре о

ца ри ци ев ге ни ји, па сва ка ко и о на шем фи ном све ту, o го -

спо ђи ан ки и шта ти ја знам још о ко ме све!

– Та ко је! – по твр ди ку ма Ра дој ка – али да нас смо при ча -

ли још и о не ким дру гим ства ри ма.
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– Ле по, ле по! – по вла ђу је јој мај стор – али ка кав је то раз -

го вор без ка фе?... – и, обра ћа ју ћи се сво јој же ни – ка мо ка -

фа, до ма ћи це? Зар се та ко до че ку је ку ма?

– јао! хо ћу од мах! ја се за го во ри ла ту... – из ви ња ва се

мај сто ри ца и по ђе.

– Не мој, бо га ти, и она ко ћy већ мо ра ти да по ђем – за др -

жа ва је ку ма.

– Ни ка ко без ка фе! – про те сту је јо ва; и по што је же ни са -

мо јед ним из ра зи тим ге стом озна чио да по жу ри, а Пе ри ци

утра пио па ке тић што га је са со бом до нео, опо ми њу ћи га да

па зи, јер има уну тра и не ких ти ган чи ћа са по ма дом, он рас -

по ло же но се де на клу пу по ред ку ма Ра дој ке.

– е, та ко, лепo! Да чу јем сад и ја не што од вас и о ва ма!

(Он је ку му, из по што ва ша, осло вља вао увек са ви, ма да му

је она – као и го то во сва ко ме ко га је по зна ва ла – го во ри ла

свој ски са ти). Ка ко је Ме лен ти је? Шта ра ди? а ва ша фрај -

ли ца?

– Ме лен ти је, зна се, та мо је на др ва ри, стал но. Ви дим га

са мо у под не и уве че. До бро је. и, и јел ка ми је здра ва, хва -

ла Бо гу. Ве че рас ће мо код Ђо ки них на ве че ру. Ку ћа им је,

знаш већ, ту на Ва ро шка пи ји; а ме ни то баш зго да би ла да и

вас по се тим, па сам вам се по пе ла ова мо од мах ка ко смо ру -

ча ли. Ни је то ша ла, бра те, до ка са ти из Са ва ма ле ту на крај

ва ро ши. Оти шли смо са тво јом бо љом по ло ви ном, и на гро -

бље. За па ли ле све ће на гро бо ви ма. а сад се ту ма ло од ма -

рам, па ћу се он да уве че на ћи са Ме лен ти јем и јел ком код

Ђо ки них.

– ја ћу вас от пра ти ти, ку мо, – љу ба зно се по ну ди мај стар

јо ва.

– A штo да ме пра тиш? Не бо јим се ја да идем са ма. још

кад бих би ла не што мла ђа, она ко, за два де се так го ди на, –

ти тра се Ра дој ка, – па хај де де! али ова ко већ! ... Heгo (она

лу ка во по гле да до ма ћи на) ти и не пи таш ви ше, о че му смо

то ма ло час раз го ва ра ли?

– Ни сам пи тао, ни ти пи там са да, – од го во ри исто та ко

лу ка во јо ва – јер сам по го дио!

– е чик да ни си!
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Пе ри ца и То ша сме шка ју се и на ми гу ју је дан дру го ме.

– Шта се вас дво ји ца ке зи те ту? – на пра сно им до ба ци

мај стор.

– He ке зе се, већ се сме ју – ис пра вља га Ра дој ка. – A шта

је, ако се сме ју? Мла ди су, па су ве се ли! Хо ћеш и то да им

за ме риш?

– а што су то та ко ве се ли? 

– При ча ла сам им о не ким ства ри ма ко је они ра до слу ша -

ју – ку ша ку ма Ра дој ка свог са го вор ни ка.

– Знам ја до бро, ку мо, о че му сте им ви при ча ли: ви део

сам се ја још оно а мад са Ме лен ти јем, па ми се хва лио да сте

у не де љу би ли код „ен гле ске кра љи це“. То су та ко за ба ве за

фи ни свет... за го спо ду и утлед не тр гов це...

– A као за што са мо за го спо ду и углед не тр гов це? – од -

вра ти Ра дој ка, иро нич но на гла ша ва ју ћи јо ви не ре чи.

– Па за то што, – при ме ти ће ба ја ги про сто ду шно, а та ко -

ђе ма ло ус пи ја ју ћи, мај стор јо ва – ни су то ства ри за прост

свет, за нас за на тли је и оста ле труд бе ни ке ко ји има мо да ра -

ди мо свој гру би по сао, па се и не раз у ме мо баш мно го у та -

кве нобл ун тер хал тун ге...

– ама, јо во, не мој ти ту ме не да за ви тла ваш! – за пре ти

му Ра дој ка. – јао! ко те не по зна је...

јо ва се на сме ја за до вољ но, али се ту из не на да и То ша

уме ша у раз го вор:

– Не ма те пра во, мај сто ре! По зо ри ште (ре као је овај пут

„по зо ри ште“ као што се у оно до ба са мо зва нич но го во ри -

ло) по зо ри ште је за цео на род, а не са мо за го спо ду! Оно ни -

је не ка пра зна за ба ва и раз би бри га, већ слу жи вос пи та ни ју

и про све шче ни ју це ло га срп ства...

– Да! a у пр вом ре ду баш про све шче ни ју срп ске омла ди -

не! – упа де му у реч Пе ри ца, сав ус треп тао.

– Шта је ово?! – пра сну мај стор јо ва – уста нак на да хи је

или бу на Ву чи ће ва?...

– Шта при чаш то, мо лим те, о бу ни? – пре ки де га мај сто -

ри ца ко ја се баш по ја ви ла са ме син га ном џе звом пу ном ми -

ри сне и пе на сте ка фе кај ма кли је и ca фил џа ни ма – знаш да

не тре ба го во ри ти о тим ства ри ма...
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– Хај де, не бр бљај ту са да још и ти кад и не знаш јoш о

че му је реч! – обо ри се он од мах, већ озбиљ но нер ви ран, на

сво ју же ну – Овај твој па мет ни син што си га раз ма зи ла као

мај му на бу ла зни ту о омла ди ни! раз у меш ли? – о омла ди ни!

а овај ла ла опет узео да нам де кла му је оне бу да ла шти не што

их је на чуо та мо пре ко! а ти ту ме ни хо ћеш да по пу јеш шта

ја да го во рим, а шта да не го во рим!... Хај де! дај нам ка фу, па

ни ре чи ви ше!...

Пе ри ца је од мах ућу тао, по ку њао сме те на, a То ша, по цр -

ве нео и при лич но збу њен, по ву као се ма ло у стра ну. али

уме сто њих узе реч ку ма Ра дој ка, па се мир ним, тре зве ним

али нео до љи вог ауто ри тар ним то ном обра ти јо ви:

– ама, чо ве че, шта те је спо па ло? Шта се же стиш, за бо -

га! По гле дај га са мо, сав се на ко стре шио!... а ни ко те ни је

увре дио. На па даш и же ну и ову де цу ни за шта. Ни су они

ни шта рђа во ре кли! још на про тив! Да, да, ста ни са мо мир -

но и не мој да се тр заш! Хо ћу и ја да го во рим са да ма ло! а

оно што је тај твој „ла ла“ при ме тио ма ло час ни је ни ка ква

пре чан ска бу да ла шти на; има их и ов де, и то са свим па мет -

них љу ди, ко ји та ко ми сле: пр ви од мах наш Кнез! е да! чу -

диш се, је ли? а та ко је! (Пе ри ца и То ша сме шка ју се и за -

ма ло да не тр ља ју ру ке од за до вољ ства.) ево шта се де си ло

баш на по след њој прет ста ви код „ен гле ске кра љи це“: за

вре ме од мо ра из ме ђу два чи на, он, Ми ха и ло, дао је до зва ти

к се би, у са лу, ди рек то ра дру жи не, па се ле по, свој ски, ру ко -

вао са њи ме и че сти тао му на успе ху ње го вих ак те ра.

– Шта? – за пре па сти се мај стор јо ва – Кнез се ру ко вао са

јед ним ко ме ди ја шом?

– Та ка кав ко ме ди јаш! Бог те ви део! – уми ру је га Ра дој ка –

ди рек тор но во сад ског На род ног по зо ри шта, го спо дин чо -

век!... Ка ко му оно бе ја ше са мо име? ... не ки... да! Ђор ђе вић!...

– јо ван Ђор ђе вић! – опет тач но до ско чи То ша.

– Та ко је, син ко, – одо бри ку ма Ра дој ка и од мах на ста ви

– ка жу да је вр ло учен и уме шан чо век; по бра тим Ми ле ти -

ћев и Змај јо вин... пи ше и он књи ге...

– е, он да раз у мем све! – три јум фал но упа де јој у реч јо -

ва; то је већ са свим не што дру го! Ви ми не ве ру је те, ку мо?
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е, ви же не не раз у ме те те ства ри! He ра ди се ту о те а то ру и

о ко ме ди ја ши ма!... ни ти о три ча ри ја ма као...

– Beћ о че му? – не стр пљи во га за у ста ви Ра дој ка.

– О че му? Зар не по га ђа те? – твр ди па зар мај стор – о по -

ли ти ци! о на шој на ци о нал ној по ли ти ци! Да, да! о на шој по -

ро бље ној пре ко са во кој бра ћи! За то је наш Го спо дар оти -

шао у те а тор, а не ваљ да ак те ра ра ди! Баш му је ста ло мно -

го до ак те ра и њи ног кре ве ље ња! Ни су то ства ри за озбиљ -

не љу де!

– е, па ни је та ко! – ус про ти ви се Ра дој ка – не знаш ти о

че му је Кнез са тим Ђор ђе ви ћем раз го ва рао! елем, рас пра -

вља ли су, и то нај о збиљ ни је, баш о те а то ру. Кнез му је по ну -

дио да пре ђе ова мо, код нас, у Бе о град, па да ство ри и ту јед -

но стал но по зо ри ште као што je оно но во сад ско. и још му је

ре као да ће он, Кнез, да по диг не ту јед ну за себ ну по зо ри шну

згра ду ... да се не би мо ра ло игра ти све по ка фа на ма и ко је -

где!

– жи вео кнез Ми ха и ло! – клик ну Пе ри ца.

– ћу ти, бил ме зу је дан кад ста ри ји го во ре! – под вик ну му

„ћа ле“, па он да са не ком ти хом, по ди ла зном иро ни јом за пи -

та Ра дој ку – а где то ми сли да по диг не ту згра ду?

али ку ма са свим хлад но и от сеч но (иако је тај про јект

уства ри и њој зи из гле дао ма ло на стран) од го во ри:

– Код Стам бол-ка пи је.

– Бо га ми, још до бро кад не ће у Мо кром Лу гу или у Ви -

шњи ци! – за тре се се од сме ха мај стор јо ва.

– е, та ко ти је то увек и сву да, сен тен ци о зно при ме ти Ра -

дој ка: мла ди ма се сви ђа ју но ве ства ри, а ма то ри ма ни ка ко.

– Зар ја ма тор?... – бу ни се ба ја ги ша љи во, али по ма ло и

озбиљ но пец нут мај стор.

– је си! ма тор си, јо во! џан др љив си, a то је знак ста ро -

сти. 

– ама, ку мо мо ја, ка ко да се не љу тим кад ја хо ћу да на -

пра вим од свог си на че сти тог чо ве ка, по ште ног мај сто ра, а

он се ту за но си те а то ром!?... Да ми оде у ак те ре!...

– а што да не бих? – про гун ђа Пе ри ца она ко по ни зно-др -

ско – ако имам да ра...
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– Ти да имаш да ра? Бу да ло јед на! – уз бу ђу је се „ћа ле“ –

ни си на у чио још ни да бри јеш по ште но, а хо ћеш да имаш

већ и да ра за ак те ра! Као да је то са мо та ко! За ак те ра тре ба

има ти и из глед, др жа ње и на чи на; ви диш, овај То ша ба рем

има фи гу ру и ли це као што тре ба, па ће мо ћи да се из мо та -

ва та мо!... а ти?... ти да играш Ми ло ша Оби ли ћа и Сте ва на

Де чан ског?... Па ци цврк је дан!

У Пе ри це се под том паљ бом очин ског гне ва уста (још

са свим де ти ње де бе ле усне) не ка ко чуд но на кри ви ла, а очи

за сја ле вла жно, и из гле да ло је већ да ћe сад да бри зне у плач

– али он се ју нач ки са вла да и, угу шив ши је дан же сток гр цај,

про го во ри са не ким гор ким, скру ше ним ина том:

– Па, кад не мо гу Ми ло ша Оби ли ћа, а ја ћy из и гра ва ти

па ци цвр ке и ба џе и гр бо ње и на ка зе!... али ћу из и гра ва ти!

али на то се тек за и ста раз ја ри мај стор јо ва! 

– Срам да те бу де! Та ко ти го ва риш оцу сво ме!? ем ни је

до ста што хо ћеш у го лон фе ре и без гаћ ни ке! не го хо ћеш да

по ста неш још и ру гло све та? Да ти се сме је це ла чар ши ја!...

да се сме је и те би и ме ни!...

– Па бо ље да се сме је, не го да пла че!... – јо гу на сто се бра -

ни Пе ри ца и да ље.

– е, са да не ка је до ста, Пе ри це! – уме ша се нај зад као не -

ки ми рав ни су ди ја и ку ма Ра дој ка – де за де ни ма ло и за по -

јас и не мој да те раш мак на ко нац са сво јим ћа ле том! Ко је

то још ви део!...

– јој, ово де те! – уз дах ну мај сто ри ца – осе тљив је, знаш

ку мо, и прек исто као и јо ва. исте су на ра ви обо ји ца... Му -

чим ja му ку са њи ма!...

али јо ва на ста вља са све све ча ни јом и ус треп та ли јом ре -

чи то шћу:

– е, мој не срећ ни си не, ку да си ми ти за лу тао!... али не -

ћеш ово га ми кр ста мо га (и мај стор јо ва се жу стро пре кр -

сти), не ћеш ми ти на не ти ту сра мо ту!... Не ћеш, ба рем док

сам ти ја жив!... а по сле!... (не до вр ши, са мо тра гич но од -

мах ну ру ком). али јед но ти мо рам ре ћи: ви диш шта пи ше ту

из над мо је рад ње? Ви диш ли? – пи ше: Јо во До бри но вић бер -

бе рин... а ти знаш, је ли, да је то по ште но и ча сно име!...
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Сва ки га зна од Кар ло ва ца до Бе о гра да!... He смеш га да кле

ни ти ука ља ти! He смеш!... је си ли чуо?

Пе ри ца, за пла шен, за бе зек нут ви со ко пар ним то ном мај -

стор јо ве, по хи та да га, го то во пла чев ним гла сом, уми ру је:

– ћа ле мој, па ја не ћу да га ука љам!... ја ћу... ја хо ћу да га

про сла вим!...

Са да се и „ћа ле“ за бе зек ну: не зна на про сто да ли Пе ри -

ца те ра ше гу са њи ме, или је озбиљ но си шао с ума? Гле да га

не мо и мрач но, а не ће или не мо же да про го во ри.

Сви ућу та ли као под не ком прет њом.

Нај зад опет ку ма Ра дој ка, свој ски-тре зве но, учи ни крај

тој муч ној па у зи:

– ама, јо во, шта се ти ту се ки раш и жде реш? Шта си ту

узео да се пре пи реш са њи ме? он је још де ри ште, зар не ви -

диш? па не зна ства ри! Ка да бу де та ко стар као ти, опа ме ти -

ће се и он! He бој се! а са да пу сти га, не ка лу ду је ма ло! Хо -

ће да се про сла ви? е, чуд на ми чу да! ко то не би хтео? Са мо

што то не иде баш та ко ла ко као је сти ђе вре ке! е, али то још

ти де ра ни не зна ју, па се за ле ћу... ево и овај ваш То ша: ба ја -

ги је већ ста ри ји и па мет ни ји; а ја да јем гла ву да и он ми сли

исто што и Пе ри ца! Ви де ли Ру жи ћа и Ко ла ро вић ку и не

знам ко га још – па, хај де, и они да про ба ју! Зар ни је та ко? –

упу ти она реч пра во То ши – да! баш да ми пра во ка жеш,

мла ди ћу: да ли и ти ми слиш она ко у се би, да про сла виш

сво је име – што но ре че Пе ри ца?

То ша се тре нут но осмех нуо и за ми сли, али се убр зо опет

уозби љи и од го во ри мир но и од луч но:

– ја?... не.

– Зар не? – ку ша га са не вер ним осме хом ку ма Ра дој ка.

– He, – по но ви исто та ко од ме ре но и са не ким та јан стве -

ним на гла ском То ша – јер је мо је име већ и ова ко слав но.

– Слав но? тво је име? – из не на ди се, већ по ма ло уве се љен

мај стор јо ва.

– Та ко је – по твр ди мир но То ша и до да. – Зар име Змај јо -

ве јо ва но ви ћа ни је ваљ да слав но?

– је сте! Па шта он да? – не стр пљи во на ва љу је мај стор.

60



– Шта он да? ... е, па ја се исто зо вем јо ва но вић... мо је је

име да кле слав но! – за кљу чи То ша фул ми нант но.

– Ви диш ти овог ђа во ла? – пра сне јо ва, окре нув ши се ку -

ми. 

али ова лу ка во од ме ри очи ма ша љив ка, па му исто она -

ко ве дро и мир но уз вра ти: 

– До бро је, син ко! па кад си већ сла ван он да ба рем и не

мо раш у ак те ре; већ држ’ се ле по бри ја ча и ма ка за до кле год

си жив? Не ма бо љег од бер бер ског за на та!

То ша пр сну у смех, a са њи ме и сви оста ли.

– е, та ко!... – одах ну за до вољ но ку ма Ра дој ка, ди же се са

клу пе и ба ци се би пре ко ра ме на свој за га си то цр ве ни ме ки

ву не ни шал. За да нас је до ста! Ле по смо се из ра зго ва ра ли,

па и пре пи ра ли по ма ло, а на кра ју и на сме ја ли; са да је за и -

ста већ вре ме да идем. елем, ку ме, ако хо ћеш да ме пра тиш,

а ти хај де да по ђе мо... – и ту од мах још до шап ну и до ма ћи -

ци (али она ко да се чу је): – Да ти ски нем ма ло с вра та овог

твог му жа? а?

же не се из љу бе са це ре мо ни о зном ср дач но шћу, а То ша и

Пе ри ца, смер но и искре но за хвал ни по љу бе ку ма Ра дој ку у

ру ку. По ла зе ћи, она још по зи ва мај сто ри цу да јој до ђе што

пре на це ло по сле под не, а опо ми ње мла ди ће још јед ном да

бу ду по слу шни и да се не сва ђа ју и не бр ка ју са „ћа ле том“.

– Па ви сте не ки бу ду ћи ак те ри, тре ба да кле да бу де те

фи ни и. па мет ни! Мо жда ће те ви још и игра ти та мо, на.

Стам бол-ка пи ји!... Ко зна?...

Мај сто ру се ова по след ња при мед ба ни ка ко не сви де и он

хте де већ да при го во ри, али га Ра дој ка пред у хи три и пре се -

че не у мо љи во:

– јо во, бра те, не мој ви ше! Ти си им да нас већ ре као сва -

је; оста ви их са да не ка и сва ре оно што су из гу та ли. A са

мном, ево, мо ћи ћеш, ако баш мо раш, да се пре пи реш још и

ус пут, све до Ва ро шка пи је, ко ли ко год ти је дра го!... – и сме -

ју ћи се свој ски, она га по ву че за со бом у прав цу Зе ле ног

вен ца.

(1951)
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Ста ни ша Во ји но вић

је ДаН ЧО ВеК На ПРО ЗО РУ иЛи ПРи ПО ВеТ Ке иЗ -

Ме ЂУ аВаН ГаР Де и ТРа Ди Ци је ТО ДО Ра Ма НОј ЛО -

Ви ћа1)

иако је у све му дру гом био оби ман (дра ми, по е зи ји, есе -

ји сти ци, пре во ђе њу) и стра ствен, у про зи је био шкрт и уз -

др жан. Као да су му при че би ле на мар ги ни ства ра ла штва,

уз гред на пи са не, ипак је за сту пљен у Антологији српске

авангардне приповетке (1920-1930), Нови Сад, 1989., Гој ка

Те ши ћа (Пе сник па ли ку ћа и че ти ри хра бра ва тро га сца).

По е зи јом, есе ји ма и дра мом Цен три фу гал ни играч (1930)

био је у цен тру нај мо дер ни јих стру ја ња, не ка да и за чет ни -

ком по је ди них пра ва ца код нас.

При че је об ја вљи вао у ча со пи си ма и днев ним ли сто ви ма.

и на рав но ни ка да ни је об ја вио по себ ну збир ку при ча, иако

би се и то мо гло, при че су за ни мљи ве, ра зно вр сне, и те мом

и сти лом, пу не но стал ги је, вре ме на ко је је за на ма и у на ма. 

Ње го ве при че су сло же не као по гле ди са про зо ра (или

би не), ко ји је „чуд но ват и дра го цен“ као у при чи Пр во по зо -

ри ште и го спо ђа Р. емо ци ја ма бо ји пред ме те („из рез ули -

це“) и ко ри сти за ко не и тер ми не дра ма тур ги је („де кор“ дво -

ри шта), у пр вом ли цу при ча до га ђа је као је дан тре ну так,

трен, ко ји са не стан ком сце не и лич но сти оста је са мо јед на

сли ка сно ви ђе ња, по гле да из јед ног угла (са про зо ра), по гле -

да де ча ка или мла ди ћа. Ко ри сти ду ге ре че ни це, на бу ја ле

емо ци ја ма из ко јих на ви ру ег зал ти ра не ми сли иза зва них

при ро дом. Та бор ба са де чач ком ме лан хо ли јом до во ди при -

по ве да ча до упо тре бе еле ме на та сли кар ства у кре та њу ка за -

о бља ва њу сли ка сва ко днев ног жи во та. и за то сли ка пеј са же

сво га рас по ло же ња, ко јим ре ла ти ви зи ра сли ке тре нут ка ко -

ји не ста је у на ма. Ова кво стал но кре та ње ми сли усло вља ва

бри са ње већ ство ре них сли ка и гу бље ње све та, ко ји ла га но

62



не ста је. из тог раз ло га и ни је слу чај но да се пр ва по ло ви на

при че де ша ва из ме ђу ле жа ја и про зо ра, у со би, ко ја ће не -

ста ти, ка да отво ри тај про зор и спу сти по глед на дво ри ште.

У при чи Два бер бе ра мла да (1951) по ред при че о по зо ри -

шту, од но сно о по че ци ма глу мач ког по зи ва До бри но ви ћа,

уно си и је зик се дам де се тих го ди на 19. ве ка у ди ја ло зи ма. Да

би до ча рао сре ди ну и вре ме ко ри сти за бо ра вље не ре чи: не -

мач ке (нобл), сла ве ни зме (про све шче ни је, вос пи та ни је),

тур ци зме (фил џан, џе зва, ба ја ги, џан др љив).

Ма ној ло вић је био у пре пи сци са Мла де ном Ле сков цем и

ка да је за вр ша вао при чу обра тио се пи смом од 26. мар та

1951, ре чи ма: „У ме ђу вре ме ну на пи сао сам (за вр ши ћу је за

2–3 да на) и јед ну чи сто бе ле три стич ку ствар: Два бер бе ра

мла да, при ча из ста рог Бе о гра да (до ба кне за Ми ха и ла) не ка

ево ка ци ја у Kilturbild, и ху мо ри сти чан и су мо ран. По сла ћу

Вам га, па га за вр ши те ка ко год хо ће те“. Ле ско вац је од го во -

рио 10. апри ла 1951: „При мио сам овог ча са Два бер бе ра

мла да и од мах про чи тао. Delicieuse! Хва ла. и за до во љи те се

са ово шкр тих не ко ли ко ре чи, у пот пу ном не скла ду (што се

крат ко ће ти че) са при јат ном, пи то мом ча ро ли јом ко ју при ча

до ча ра ва“. На при чу је Ма ној ло вић под се тио Ле сков ца и 18.

ма ја 1951: „Хо ће ли мо ји Бер бе ри сад у јун ском бро ју Л/ето -

пис/а. Во лео бих да хо ће, на ро чи то из ма те ри ја ли стич ких

(јао стра шне ре чи – по ду жи ни као и по су ште ству!) раз лог

– све пре сант ни јих. Са пен зи о ни са њем за пе ла ствар“. (Ми -

ли во је Не нин, Слу чај на књи га. Ко лаж о То до ру Ма ној ло ви -

ћу. Зре ња нин, 2006, 184, 186, 187). 

1) То дор Ма ној ло вић је ро ђен у Ве ли ком Беч ке ре ку (Зре ња ни -

ну) 17. фе бру а ра 1883, у по ро ди ци адво ка та, али је ра но (де цем бра

1899) остао без ро ди те ља. Основ но обра зо ва ње сте као је у род ном

ме сту, у ма ђар ској гим на зи ји код пи ја ри ста. За по чео је сту ди је

пра ва у Бу дим пе шти, али их про ду жа ва Нађ ва ра ду (Тран сил ва ни -

ја). Ту де фи ни тив но на пу шта ове сту ди је (1910.) и од ла зи у Мин -

хен, где слу ша пре да ва ња из исто ри је умет но сти, ко је је за вр шио

1914. у Ба зе лу (Швај цар ска). У Пр вом свет ском ра ту 1916. го ди не

при кљу чу је се као до бро во љац срп ској вој сци, и ра дио у Прес–би -

роу Кра ље ви не Ср би је. На Кр фу је са рад ник Срп ских но ви на, и
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књи жев ног до дат ка За бав ни ка. По сле осло бо ђе ња, не ко вре ме

1919. про во ди у Фи рен ци, а по сле по врат ка у ју го сла ви ју ра дио је

као се кре тар Опе ре (1920–1924), се кре тар Ма ти це срп ске (1931) и

би бли о те кар Се на та (од 30. но вем бра 1933–1941). За вре ме оку па -

ци је др жао је у Умет нич кој шко ли у Бе о гра ду ча со ве исто ри је

умет но сти, a 1943. огле де о сли ка ри ма и са ра ђи вао са Срп ском

књи жев ном за дру гом. Го ди не 1944. об ја вио је „Огле де из књи жев -

но сти и умет но сти“. По сле осло бо ђе ња жи вео је у род ном гра ду,

и из др жа вао се пре во ђе њем, углав ном са ма ђар ског је зи ка, до смр -

ти 27. ма ја 1968. го ди не

До ла ском у Бе о град 1920. при кљу чио се гру пи мо дер них ства -

ра ла ца „ал фа“ и са Ста ни сла вом Ви на ве ром 1921. по кре нуо би -

бли о те ку „ал ба трос“. У то вре ме се ис ти цао као зна ча јан пе сник

аван гар де, те о ре ти чар (пи ше књи гу Осно ве и раз вој мо дер не по е -

зи је, 1922; есеј Дух фу ту ри зма, 1923) и драм ски пи сац, а 1931. и

уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске.

Де ла То до ра Ма ној ло ви ћа об ја ви ла је Град ска би бли о те ка

„жар ко Зре ња нин“ (Зре ња нин) у не ко ли ко књи га: По е зи ја (1996),

Дра ме (1997), Осно ви и раз вој мо дер не (1997), Но ви књи жев ни са -

јам, огле ди, кри ти ке (1997), Ди ја ло зи или умет ност раз го во ра

(1999), Пе сме (2005), Ли ков на кри ти ка (2007), По зо ри шна кри ти -

ка (2010), а осно ва на је и На гра да фон да „То дор Ма ној ло вић“.

Про зу је об ја вљи вао у ча со пи си ма и листовима: Ми сао (1922),

Во ља (III, 1928, књ. I, бр. 1, ја ну ар, 2–12), Време (1928), Прaвда

(1933) и Ле то пи су Ма ти це срп ске (1951, бр. 6, ју ни, 478–490).
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Dragi{a Vasi}

U GO STI MA 
^o vek pri ~a po sle ra ta

1
Go spo do, u`a sno sam bio ner vo zan. Ko ra ~a ju }i po so -

bi ta mo-amo tr qao sam no gu o no gu i mi cao ra me ni ma
da, tre nut no, oda gnam pre ko dva mi li o na `ma ra ca {to
su gmi za li pod ko ̀ om mo jih le |a i do vo di li me do lu -
di la. Ni ka kva po sla ni sam imao. I ta ko o~aj no bes po -
slen to ga da na po ku {a vao sam da raz mi {qam o svo joj
ner vo zi i svo jim ~ud nim po sle rat nim ras po lo ̀ e wi ma.
Pre ra ta, pam tim, ni je bi lo ova ko. On da, ako bih ne ras -
po lo ̀ en bio, to je ipak tra ja lo do sta du go; isto ta ko
ako bih, na pri li ku, bio do bre vo qe. Sad na pro tiv: ma -
lo ~as su mo ran i snu ̀ den me wam se za tren oka i evo me
ve se log. Je l’ te, pro sto ne ve ro vat no? Za to i ka ̀ em:
~ud na i mo ̀ da sa mo za me ne neo bja {wi va ne ka ner vna
po ja va po ko joj mo ja ras po lo ̀ e wa za vi se, re ci mo, od to -
ga, na ko ju stvar za u sta vqam svoj po gled ili ka kve pri -
ro de ili vr ste zvuk ili {um ose }am oko se be. 

Kad sam to ga ju tra po gle dao na po li cu s kwi ga ma ona
se bi la po gla kao skru {e na, u o~aj no po gu ren ma li glo -
bus, ukras na pi sa }em sto lu, ni sam smeo ni da gle dam, a
{e ta li ca na zid nom sa tu je ca la je je dva mu ca ju }i se kun -
de dok na je dan put, vaq da slu ~aj no i ko li ko da me pot pu -
no do tu ~e, sta de kao sr ce u sa mrt ni ka. Ali kad sam po -
gle dao kroz pro zor i spa zio ve li ki `ut krst na cr kvi,
u~vr {}en na ku gli iste bo je, u~i ni mi se: kao da vi dim
na sme ja na ogrom na usta nad stra {no ote ~e nom gu {om.
I bi lo mi je pri jat no da gle dam u krst ko ji se sme je, i
gle dao sam u we ga za du go i ra do sno do raz dra ga no sti, ne
uvi |a ju }i ni naj ma we da ta kvom sme ju ap so lut no ne ma
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ni me sta ni smi sla i da je on sa mo je dan od neo bo ri vih
do ka za mo ga ja ko po ko le ba nog du {ev nog zdra vqa. 

Me |u tim mo rao sam se uklo ni ti sa pro zo ra jer mi iz
da le ka do pre {e zvu ci po smrt nog mar {a, ko ji me po no -
vo ba ci {e u tu gu, iza zva nu sad po gre bom ne kog ofi ci -
ra; i gle da ti u krst ni je mi vre di lo. A tek {to je spro -
vod pro {ao kad se gla va i ru ka po {tan skog raz no sa ~a
po mo li {e na vra ti ma mo je so be. Ru ko pis na pi smu ko je
mi ova ru ka pru ̀ i, iako ne {to iz me wen, po znao sam od -
mah. I ne sa mo ru ko pis ne go sam po ga |ao una pred i sa -
mu sa dr ̀ i nu pi sma. U Vu ja nov cu, jed noj ma loj okru ̀ noj
va ro {i ne gde do le, imam naj bo qeg dru ga iz de tiw stva,
mla do sti i ra to va ko ji me, ne znam ve} po ko ji put, po -
zi va da mu odem u go ste. „To li ko vre me na pro |e od po -
sled weg na {eg vi |e wa, osta ri smo i ostah te `e qan... a
zna{ da bo qeg pri ja te qa ne mam“... i {ta ti ja znam.
Otvo rim pi smo: ta~ no kao {to sam o~e ki vao. 

I na je dan put, i sad ne znam da ob ja snim ba{ ot kud i
ka ko, pla nu u me ni od lu ka da se na po slet ku oda zo vem
ovom sr da~ nom po zi vu. A kad je od lu ka pa la opet se i
jo{ ka ko raz ve se lih; sa mo sad sa pu no raz lo ga, kao {to
sam se doc ni je uve rio, jer me ovaj put do Vu ja nov ca bar
pri vre me no iz le ~i od ne iz dr ̀ qi ve ner vo ze. 

Da kle sko ~im na glo, po ju rim u dru gu so bu i ka ̀ em
de voj ci: 

– Slu {aj te, Ma ri ja, spre mi te me za put... pet da na,
ve ~e ras, mo lim vas. I ne za bo ra vi te ku ti ju sa `u tim
ima li nom kao pro {li put, ta ko vam Bo ga.. 

Pa on da gru nem u ta {ti nu so bu i u`a sno je pre pad nem.
Ona se, ne is ka za no udu bqe na u pod li stak To me Mi li no -
vi }a „An ka Obre no vi} i smrt Kne za Mi ha i la“, spe ci jal -
no u Vr lo in te re san tan od lo mak „An kin san uo~i Sve tog
Ni ko le“, to li ko upla {i la, da me je, qu ti to se sa gi wu }i
za cvi ker ko ji je pao s no sa kad sam ja ne smo tre no ba nuo,
ozbiq no pre ko ri la {to sam u so bu upao kao po be sneo.
Iz mi ri li smo se, raz u me se, po sle mog qu ba znog iz vi wa -
va wa i umi qa va wa, pa je umo lih da iza |e u va ro{ i na ku -
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pu je ne ko li ko skrom nih po klo na: za `e nu od 28 go di na,
~o ve ka 37, tro je de ce do de set go di na, jed no `en sko, dvo je
mu {ko, sve ga jed no pred rat no. Ne znam za {to sam ovo po -
sled we na po me nuo. A kad sam sve ta ko le po ure dio i po -
slao te le gram da sti ̀ em su tra uve ~e, ja se upu tih u „Mo -
skvu“ da ta mo pri ku pim {to vi {e auten ti~ nih ve sti iz
po li ti ke, po {to sam znao, ni je mi pr vi na, da }e me ta mo
svi re dom, a na ro ~i to pro pa li po sla ni~ ki kan di da ti,
sko li ti da pi ta ju o no vo sti ma u Be o gra du, i to onim no -
vo sti ma „{to ni su za ka zi va we“. 

Uve ~e sve be {e sprem no i u re du. Sli {am se jo{ je -
dan put o no vo sti ma i ko men ta ri ma {to sam pri ku pio
od qu di ko je su dru gi la ga li, do ko pam stva ri i ra do sno
kre nem na `e le zni~ ku sta ni cu. Tu, na sa mim vra ti ma
sta ni ce, sti ̀ e me Ma ri ja i pru ̀ i mi ku ti ju sa `u tim
ima li nom ko ju je opet bi la za bo ra vi la i ko ju ja osta vih
u xep gor weg ka pu ta, pa odoh da uzmem kar tu. Raz u me se
da pu tu jem br zim vo zom. Jer kad ~o vek pu tu je, tre ba da
pu tu je go spod ski. U|em, da kle, u je dan od va go na, sret -
nem kon duk te ra, po gle dam ga zna ~aj no, to jest pro sto
na mig nem, a on po {to shva ti, od ve de me do jed nog mra~ -
nog ku pea ko ji ot kqu ~a, pri no se }i le vom ru kom sve -
tlost ru~ ne lam pe do kqu ~a ni ce, za mo li da ne pa lim
sve }u, pa se iz gu bi. 

Ta ko ja u|oh unu tra, za kqu ~ah se i o~e ki vah po la zak
vo za. Pa da la je br za ki {a i ka pi kao su ze sli va hu se niz
za ma gqe no ok no. Kroz to ok no ja sam iz mra ka mo gao da
po sma tram mo kre {i ne i va go ne i ka ko no sa ~i, pqa ska -
ju }i po ba ri ca ma, `u ra hu s dvo ko li ca ma da une su put -
ni~ ke pr tqa ge ko ji su ki sli. Po ne ki za doc ne li put nik
pro tr ~a vao je `ur no da za u zme me sto. 

Ma lo po sle kre nu smo se... Ja na ro ~i to u`i vam kad
br zi voz po la zi iz sta ni ce. Jer on po la zi ele gant no,
kli ze }i, bez onog se ca wa i ne sno snog {kri pa wa, kao
kad po la zi obi ~an voz ko jim, kao {to re koh, ni sam vo -
leo da pu tu jem ni kao stu dent. A na dru goj sta ni ci u|e
kon duk ter, pre gle da kar tu, ob ra ~u na smo se, to jest is -
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pla tih mu ko li ko sam sma trao da vre di we go va iz u zet -
na pa ̀ wa pa osta doh sam da, uz pri jat no truc ka we, slu -
{am ka ko se pro zo ri la ko tre ska ju i ka ko lu pa ju ka pqe
po kro vu va go na, {to me je pod se }a lo na {a tor i na rat,
ili na mu ke ko je su pro {le. 

I za va qen ta ko ugod no sta doh raz mi {qa ti o po bra -
ti mu ko me idem u go ste. Dru go vi smo iz de tiw stva i za
sve vre me |a ko va wa bi li smo ne raz dvoj ni, naj bo qi dru -
go vi. Ras ta li smo se po svr {e nim stu di ja ma, a jed no ga
da na pre ra to va iz ve sti me da }e da se `e ni i po zva me
da do |em dva da na pre ven ~a wa. Se }am se le po kad sam
sti gao u pa lan ku gde je on `i veo sa svo jim sta rim ro di -
te qi ma. Do ~e kao me je pred ve ~e na sta ni ci, sa svo jom
ma lom se strom, pa smo oti {li we go voj ku }i, gde je vla -
da la ona pred svad be na sve ~a na ti {i na. Sve je bi lo ~i -
sto, po bo ̀ no, o~e ku ju }e. Po sle ve ~e re ko ju smo pro ve -
li u raz go vo ru sa we go vim ocem, ugled nim tr gov cem
sta ro ga ko va, stro ge spo qa {no sti i na zo ra, i maj kom,
smer nom i sme ̀ u ra nom sta ri com, pre |o smo u we go vu
so bu u ko joj je, pam tim od li~ no, `mir ka lo kan dil ce
pred iko nom ar han |e la Mi ha i la. Pro zor je bio otvo -
ren i za dah vla ̀ ne ze mqe i mo krog li {}a, ona vla ̀ na
sve ̀ i na pu na mi ri sa, sa me se ~i nom iza ki {e, is pu wa -
va la je so bu neo d re |e nim ali mi lim uspo me na ma r�  ne
na {e mla do sti. Po vre me no ~uo se bat za doc ne lih pro -
la zni ka, ina ~e vla dao je pot pun mir za spa le pa lan ke. 

Ja se se }am do bro da sam ova ko ot po ~eo raz go vor. 
„A sad, dra gi po bra ti me, pri ~aj mi ka ko se re {i da

se o`e ni{ i sve dru go {to ima{ da mi po ve ri{, ali
pra vo mi ka ̀ i, pre sve ga, ko ja ti je to qu bav po re du?“ 

On se na sme jao. 
„Je l’ od pra vih?“ 
„Pa jest od pra vih, prav ca tih.“ 
„Eto, da ka ̀ em pra vo, tre }a.“ 
„I ti me uve ra va{, da je ona isto ona ko sna ̀ na, po -

mam na i oda na, kao pr va, ko ju ni sam za bo ra vio i ko ja se
ni je naj bo qe svr {i la?“ 
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„Ona je sil ni ja od svih ra ni jih, ve ruj mi. 
„I to mo ̀ e bi ti i ne ~u dim se, naj zad, jer te po zna -

jem. 
„A zar je me ne te {ko upo zna ti? Ja sve ka ̀ em {to mi

je na sr cu. A evo ti po ~e mu znam da sad vo lim isto ona -
ko, ka ko da ti ka ̀ em, bez um no kao {to sam vo leo kad
sam bio stu dent i jo{ vi {e... Pre me sec da na u Be o gra -
du o~e ki vao sam je, jed no pre pod ne, da iza |e iz zub nog
ate qea u onoj naj ve }oj ku }i na Te ra zi ja ma. Sta jao sam
na tre }em spra tu na slo wen na ogra du i gle dao do le u
du bi nu be ton ski pod kad je ona iza {la. I od jed nom do -
|e mi da je uve rim ko li ko je vo lim pa joj re koh: Ho }e{
li da sko ~im do le? Ali mo lim te re ci, klim ni sa mo
gla vom. (Go vo rio sam br zo.) I da je ona klim nu la gla -
vom ili da sam u we nim o~i ma sa mo na zreo `e qi cu da
se uve ri u mo ju na me ru, ja bih, ose }ao sam do bro, za tren
oka, le ̀ ao is kr va vqen, sav raz mr skan do le na be to nu.
A ti zna{, ta kav sam, da ka ̀ em, bio i pre pet go di na
kad sam sa dru go ga spra ta sta re Ve li ke {ko le, opet jed -
nog ju tra pred ~as kri vi~ nog pra va, to isto hteo da u~i -
nim da je sa mo on da to po ̀ e le la... ti zna{ ko. 

„I ta kav }e{ umre ti.“ 
„To ne znam. Ali sad ta kav sam. I to od zi mus kad sam

jed no ve ~e po pr vom sne gu {e tao sa wom pu stim uli ca -
ma. Taj sneg, re kao bih, mno go je uti cao. Krup ne pa hu -
qi ce pa da le su u mla ze vi ma po dr ve }u i na ma i za su ti
wi ma mi smo iz gle da li ne ka ko ~ud no ~i sti to ga ve ~e ra
kad je sne ̀ na be li na bi la sa kri la i svu onu ru ̀ no }u
be o grad skih stra }a ra ko je su u na {im o~i ma od je dan put
po sta le ~a rob ne pa la te. Ti mi se mo ̀ e{ sme ja ti, jer se
sla bo u ovo me raz u me{, ali ja ti ne mo gu is ka za ti sa ka -
kvim sam us hi }e wem, idu }i za wom, gle dao u trag we ne
ma le ci pe li ce po ~i joj se ivi ci bio na hva tao zgru dvan,
~ist sneg i u ko vr xi ce we ne cr ne ko se po su te su vim pa -
hu qi ca ma ko je se ni su to pi le. Da me je ko to ga ~a sa upi -
tao: – Ni ko la, {ta mi sli{, ima li na sve tu lep {e sre -
}e od tvo je? – Ja bih mu od go vo rio: – ^o ve ~e bo ̀ i ji, ka -
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ko da ti ka ̀ em, ni ko, ni ti je ose tio ni ti }e kad ose ti -
ti lep {e sre }e od mo je. – I ve ~e ras ti to isto po na -
vqam. 

Za tim se le po se }am kad on po sle ovo ga kre snu pa li -
drv ce da upa li ci ga re tu. Li ce mu je si ja lo od zdra vqa i
bi lo do bro du {no de ti wa sto, a sna ̀ an, kao od va qen od
bre ga, sa ras ku {tra nom ku dra vom ko som ko ja mu je pa da -
la po ~e lu, ona ko is pru ̀ en pod se }ao je na la va. 

„I tvo ju sre }u ni naj ma we ne mu ti okol nost: {to
we zin otac ne pri sta je na brak i {to }e{ se prek su tra
ven ~a ti na ma lo ne zgo dan na ~in, jer, kao {to mi re ~e,
ona tre ba da od beg ne?“ 

„Ne, {ta me se ti ~e wen otac?“ 
„^a sti mi – uz vik nuo sam odu {e vqe no i gla sno da

we go va se stri ca utr ~a u na {u so bu – ja u`i vam kad ~o -
vek ot me `e nu, kad je iz bo ri. [ta tu va zdan! Ja bih se
sa mo ta ko i `e nio. Jer pra va sre }a ose }a se sa mo po sle
po be de, a brak {to se za kqu ~u je u op {toj sa gla sno sti
li ~i sa mo oni ma {to ni su spo sob ni da ose te slast
osvo je wa, ra dost da na si lu za do bi ju, mi li nu bor be.“ 

„Pra vo ka ̀ e{, i ja ni ko ga ne mo lim.“ 
„A tvo ji ro di te qi, {ta ovi ka ̀ u?“ 
On se ma lo za mi sli: 
„Ovi mo ji? Sta ri su, za do voq ni da me vi de o`e we -

nog. Sve osta lo je spo red no.“ 
Do zo re smo osta li u raz go vo ru. A su tra dan kre nu -

smo se u su sret ve re ni ci, ko ji smo ima li da sa ~e ka mo na
jed noj ma loj sta ni ci ni {ke pru ge. Ta mo su ima li da do -
|u i ku mo vi i tu, u ma lom se lu jed nom, pa ro hi ji na {eg
pri ja te qa sve {te ni ka, spre mqe no je sve da se oba vi
ven ~a we. 

I ba{ sam hteo da se pod se tim svih po je di no sti ori -
gi nal nog ven ~a wa mo ga po bra ti ma – u tom tre nut ku to
mi je bi lo naj pri jat ni je raz mi {qa we – kad ~uh ko ra ke
i ne ra zu mqi vo ne ko gun |a we u hod ni ku, a od mah za tim
po ja vi se kon duk ter sa jed nim sa wi vim go spo di nom ko -
ji je ne {to mr mqao i kao pre tio. 
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Ja br zo sku pih no ge ko je be jah ugod no opru ̀ io pre ko
ce log se di {ta, pa skrom no za u zeh ugao ko ji sam iza brao
kao naj zgod ni ji i ne gle da ju }i ~o ve ka ko ji je ula zio, kad
me on po zna de i ob ra do va se: 

– Iz vi ni te {to sam vam po kva rio ra ~u ne! 
– O, go spo di ne po sla ni ~e, – od go vo rih usta ju }i – to

ste, da kle vi? Na dam se: da }e te mi qu ba zno osta vi ti
jed nu po lo vi nu stra ne ka ko bih na sta vio svo je sno ve ko -
je vi {e vo lim od va {e po li ti ke. Ali ako i na wu ras -
pro sti re te svo je sve to po sla ni~ ko pra vo, on da... on da
se po ko ra vam i iz la zim u hod nik. 

Du ga~ ka fi gu ra mo ga sta rog {kol skog dru ga, ko ji mi
pru ̀ i ru ku, uozbi qi se usi qe no: 

– Ti zna{ da ja, kao na rod ni po sla nik ko me pu ca ju
le |a od na rod nih bri ga, tre ba da pu tu jem ne u zne mi ra va -
no. 

– Pot pu no sam sve stan – re koh pa le }i sve }u. – Jer,
za i sta, je dan po sla nik tre ba da pu tu je ne u zne mi ra va no,
za raz li ku od nas osta lih, za to {to pu tu je bes plat no. 

A za to vre me i dok smo mi una pred za mi {qa li ka ko
}e mo u pri jat nom raz go vo ru pro ve sti na pu tu, ja pri me -
tih: ka ko ne ka mr {a va pri li ka, kao utva ra, po vi ri na
vra ta na {eg ku pea, pa se po vu ~e, da ma lo doc ni je sa jo{
dve pri li ke, jed nom mu {kom a dru gom `en skom o{i {a -
ne ko se, pro dre u na{ ku pe. 

– Mi se ta mo ugu {i smo, iz vi ni te. 
I pa ke ti po ku qa {e. 
Ali dok se oni raz me {ta hu i ne ob zi ru }i se na na {u

ner vo znu zbu we nost i qut wu, vra ta ra pa vo za {kri pi -
{e pa se otvo ri {e i jed na de be la, ras kop ~a na, zno ja va i
bu bu qi ~a va qu di na, u po a ba nom ode lu pa la na~ kog za na -
tli je, u|e bez po zdra va n iz vi wa va wa, no se }i u ru ka ma
dve pot pu no no ve ru~ ne tor be od fi ne `u te ko ̀ e. I sa
iza zi va~ kim dr ̀ a wem po {to po zva svo ju `e nu, ko ja se
iza we go vih le |a ne {to ma lo vi de la, da mu sle du je,
pro ce di kroz zu be: 

– I mi smo, vaq da, pla ti li kar te. 
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– Go spo do – {e pr tqao je ne {to moj drug re {en da su -
zbi je neo ~e ki va ni pre pad ({to se ti ~e me ne ja se ni sam
me {ao jer su me ni i mo joj ner vo zi ba{ go di li ova ki su -
ko bi) – go spo do, ja sam na rod ni po sla nik, a ovaj ku pe
rez... 

– Ni {ta ne znam, kar ta je tu – ote ̀ e qu di na lup ka -
ju }i se po xe pu. 

– Ne pri zna je mo ne bi ra ne po sla ni ke, ni ti pri vre -
me ni par la me nat – pre ki de ga, u isto vre me, ona pr va
pri li ka {to nas je pro na {la. 

– Ov de smo svi jed na ki i sva ki ima pra vo sa mo na jed -
no me sto – do da de ~o vek s no vim tor ba ma. I ja sam od -
mah bio na ~i sto da su no vo do {av {i vr lo la ko od ne li
po be du. 

Me |u tim, moj drug, sva ka ko po sti |en i uvre |en, du nu u
sve }u ta ko jak o da je obo ri, ali od mah za tim ona pri li ka
{to nas je pro na {la kre snu pa li drv ce pa upa li dru gu.

Po tom ~o vek s no vim tor ba ma ude si svo je stva ri pa
se na me sti, za u zi ma ju }i sa mo za se be dva me sta, on da
ski de ci pe le ko je osta vi pod se di {te i od ve zu ju }i za ve -
`qaj s je lom obra ti se `e ni: 

– Je si li glad na? 
@e na, ko ja je mr da la usna ma i sa ne ka kvim upre pa -

{}e nim iz gle dom, kao da sto ji nad am bi som, pla {qi vo
pogléda la u mu ̀ a, pro ce di: 

– Pa mo gla bi’ jed no kri lo. 
i ta ko, dok su krc ka le ko ko {i je ko sti i za do voq ni

su pru zi nu di li se vi nom, mi smo }u te }i slu {a li ka ko
ki {a pqu ska u pro zor i ka ko rit mi~ no lu pa voz od mi -
~u }i sve da qe i da qe. 

Po {to je po ve ~e rao, iz bri sao usta ru ka vom, pa ̀ qi -
vo uve zao za ve ̀ qaj sa ostat kom je la i po pu {io ci ga re -
tu, po sle ko je smo svi ka {qa li, ~o vek na slo ni gla vu na
`e ni no ra me, na me sti ugod no no ge iz me |u one pri li ke
{to nas je pro na {la i me ne pa se umi ri, dok se `e na ju -
na~ ki na pre za la da rev no sno iz dr ̀ i ogrom nu slo nov -
sku te ̀ i nu te la svo ga mu ̀ a. 
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Bez sva ke vo qe za raz go vor, moj uvre |e ni drug i ja
po ku {a smo da spa va mo. Ali po ku {aj ovaj, bar {to se
me ne ti ~e, osta uza lu dan, jer one tri pri li ke ko je pr vo
u|o {e i po svoj pri li ci be hu stu den ti, ot po ~e {e vr lo
za ni mqiv raz go vor, ko ji su vo di li sa svim ti ho, ta ko
ti ho i po ver qi vo da sam se mo rao na pre za ti da ga ~u jem. 

Stu dent ko ji nas je pro na {ao, kre zub, ve li kog za ba ~e -
nog ~e la, pro dir nog po gle da i pod sme va~ kog iz gle da, ~i -
je mi se dr sko po na {a we, iako i na mo ju {te tu, ipak svi -
de lo, obra ti se ono me dru gom, sa fi nim, ot me no umor nim
i bo le {qi vo ble dim iz gle dom, a na ~i jim ko le ni ma be hu
dve kwi ge {to ih tek be {e uzeo iz pre gra de za stva ri.

– [ta ti je to? 
– Pe ~e war ni ca kod Kra qi ce Pe dok. 
– Je si li pro ~i tao? 
– Jo{ ni sam za vr {io. 
Pa su mor ni stu dent odi ̀ e kwi gu s ko le na i tom pri -

li kom ja pri me tih da ima sve ga je dan i po prst na de snoj
ru ci. 

– Taj opat Ko a war – re ~e onaj pr vi – To je ne ka fa -
mi li ja Si ra nu od Ber ̀ e ra ka. Ili bo qe: Si ra no i opat
Ko a war to su dva brat od ko jih je pr vog ope vao Ro stan
u sti hu, a dru gog Ana tol Frans, svo jim sjaj nim sti lom,
u pro zi. Bar me ni se ta ko ~i ni. Sa mo ne znam da li je
Ro stan za mi slio Si ra na pre ne go {to je Ana tol Frans
za mi slio opa ta Ko a wa ra. [ta ti mi sli{? 

Stu dent bez pr sti ju skrom no sle ̀ e ra me ni ma i na -
sme {i se. 

– Ne bih re kao, ne znam ja ne na la zim. Na pro tiv, to
su dva raz li ~i ta ~o ve ka. Onaj vi tez, ubo ji ca, bo rac;
ovaj bo em kra de kar te u igri... A po sle, dve raz ne sud bi -
ne: onaj ju nak gi ne od ce pa ni ce, ova pro pa li ca od ma ~a.
Bar pre ma ovo me {to sam do sad pro ~i tao. 

– Ne bih ti mo gao ta~ no re }i – od go vo ri pr vi – ni -
sam pri bran; ali imam taj uti sak i ~u dim se da ti ne -
ma{ isti. Uosta lom, raz mi sli i slo ̀ i }e{ se sa mnom.
Kao i Si ra no, @e rom Ko a war od ska ~e du bi nom uma.
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Obo ji ca ne mir ni du ho vi, ot me ni du ho vi ti, ge ni jal ni,
vi so ko nad sre di nom u ko joj pro vo de je dan ne mi ran `i -
vot i obo ji ca ne pri zna ti i ne sre} ni. Uto li ko... Ima,
ima ne {to od Si ra na u opa tu Ko a wa ru. 

– Ne na la zim da ste u pra vu – re ~e o{i {a na stu dent -
ki wa, su va, do sta du ̀ na i is pi je na `e na ni skih gru di,
ko li ko da se ume {a. 

– O ovo ov de, {ta ti je to? 
– To su: Sen ke ju tra Ar ci ba {e va. 
– To je do bra stvar – pri me ti kre zu bi stu dent. – Ja

na ro ~i to vo lim Ar ci ba {e va. – Pa za ba ci ru ku i iz va -
di iz pre gra de pqo ska vu bo ~i cu s ko wa kom ko ju po nu di
stu dent ki wi. Ona na ̀ e ne ko li ko gu tqa ja pa je pru ̀ i
dru gom stu den tu, ali on od bi. 

– Dru ̀ e, – nag nu se ona pre ma we mu i go vo ra {e sa -
svim ti ho – i sa ma na la zim da je to do bra kwi ga. Je ste
li vi de li, mo lim vas, ka ko su du ho vi pri pre ma ni, bo -
dre ni. I zar sa mi ne uvi |a te ka ko na ma da nas ne do sta ju
Ne zna mo vi i Ko re we vi? – Pa jo{ ti {e: 

– Ve ruj te, dru ̀ e, po mom du bo kom uve re wu, ova ke
stva ri tre ba naj vi {e pre vo di ti, one nam ni kad ni su
bi le po treb ni je. Jer i kod nas tre ba pri pre ma ti du ho -
ve i jer iz laz iz ovog ha o sa i ka la ne mo ̀ e se ni za mi -
sli ti bez te ro ri sti~ ke ak ci je. Mo ra te se u ovo me sa
mnom pot pu no slo ̀ i ti. I mo ra te nam, naj zad, pri }i. 

Su mor ni stu dent, naj pre od me re no, za tim sve `i vqe
i va tre ni je od go vo ri ovo: 

– Go spo |i ce, ja sam vam re kao ve} da me jo{ ne mo ̀ e -
te ta ko oslo vqa va ti. Ja ni sam ko mu nist, jo{ ma we
anar hist, ni ti va{ drug. To li ko sam vam hteo re }i, jed -
nom za svag da. Ja... ja bih hteo ali ne mo gu. Opro sti te,
ali vi ba{ ja ko pod se }a te na ovu Do ru Bar {ov sku. Svi
mi sa mo imi ti ra mo, zar ne? Go vo ri mo otvo re no. Ali
me ne ni {ta vi {e ne mo ̀ e da za gre je, kao ne kad pre ra -
to va. Ne ma or ga ni za ci je, ne ma sre di ne u ko ju ~o vek mo -
`e da u|e bez re zer ve. A po sle: ja sam se raz o ~a rao, u`a -
sno raz o ~a rao; ne mam vi {e ve re. U ra tu `r tvo vao sam
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se jer sam ve ro vao da slo bo da vre di vi {e od `i vo ta, bo -
rio sam se za bo qe dru {tvo, to jest na dao sam se da }e
qu di po sta ti bo qi. Zar ne? Svi smo ta ko. Ko ni je ve ro -
vao da }e zlo bi ti ka ̀ we no? Ko je sum wao u Prav du?
Ko ni je ve ro vao u bo qe da ne? A da nas, {ta smo do ~e ka -
li? Onaj ma li deo {to je po stao bo qi za mo rio se. On je
sa mo ne mi sve dok ono ga {to da nas ra de oni od mor ni ko -
je rat ni je ni ma lo iz me nio ili bo qe ko je je rat uto li -
ko iz me nio {to im je sa svim is kva rio sr ca, A {ta je sa
slo bo dom? Kad smo no si li te ̀ e oko ve od ovih {to ih
da nas, ina ~e umor ni, vu ~e mo? Oko vi to vam je na gra da.
Za wih su pa li mi li o ni. I zar po sle sve ga {to sam vi -
deo, do ̀ i veo, tr peo, tre ba sve sno da za ̀ mu rim pa da po -
no va ve ru jem? U {ta? Ko me da ve ru jem? Za ~im da po -
|em? [ta je to {to sad tre ba da us ta la sa qud ska sr ca,
da po no va ras plam ti ono ple me ni to, ne za in te re so va no
odu {e vqe we ko je se uga si lo? Ko ja je to re~ `i vo ta ko -
ju, kao buk ti wu pra ve sve tlo sti, tre ba sad da pro ne su
oni iza bra ni usred ove mra~ ne i per verz ne ge ne ra ci je?
Ja ne znam. Ja za i sta ne znam. I za to, kad mi go vo ri te o
va {em ide a lu, ja sam hla dan – pot pu no hla dan. Jer to
{to tra ̀ i te ne od go va ra objek ti vi nim uslo vi ma i ni -
je to ono sa svim no vo {to smo mi tra ̀ i li i ne ja sno za -
mi {qa li u ra tu, no se }i na {e Kr sto ve Stra da wa. I ko
da nas, po sle ra ta, mo ̀ e re }i da je ve} go tov sa svo jom
du {ev nom or ga ni za ci jom, da zna {ta ho }e i da je to {to
ho }e istin ska i naj ve }a Prav da? A vi? Ka ̀ i te sa mi,
Vi bi ste ne {to hte li, a to {to ho }e te to ni je iz vas, iz
nas, ne po sred no. Re ci te sa mo: zar vi ni ste Ru si bez ru -
ske du {e? Ima te ne {to od we, mo ̀ da, ali ni je sva i ni -
je va {a. Za to ne ma Ko re we va i Ne zna mo va. I jo{ ih ne -
}e bi ti. A u no vom po ret ku ko me te ̀ i te, ve ruj te, go spo -
da ri li bi kod nas opet od mor ni, to jest ko ji ni su stra -
da li, jer oni {to stra da ju uvek se umo re do vla sti, ko ju
pri hva ta ju oni ve {ti iz mi {i jih ru pa. Ja ni sam na i van,
ja vi {e ne ve ru jem, ne znam u {ta i ko me da ve ru jem, ne -
mam ide a la. Ne moj te me zva ti: dru ̀ e. 
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– A ti, braj ko, kad ne ma{ ni vo qe ni ide a la, skr sti
ru ke kao {to si skr stio, tr pi, {kri pi zu bi ma i gle daj
{ta se ra di – od go vo ri mu kre zu bi stu dent, ko ji ga je za
sve vre me pa ̀ qi vo slu {ao iako u we ga ni je dan put ni je
po gle dao. Kad bi svi go vo ri li kao ti, {ta bi bi lo?
Sre }om ne mi sle svi ta ko. Tre ba se, braj ko, o~aj no na -
preg nu ti, tre ba raz mi sli ti {ta da se ra di. Ne ka nas je
u po ~et ku {a ka qu di. Do sta. Bo qe i{ta ne go ni {ta.
Jer da nas i ne ma pra ve opo zi ci je. A za {to ne ma opo zi -
ci je? Za to, {to qu di mi sle po gre {no kao ti i ne ma ju
ide a la. Mi tre ba da stvo ri mo istin sku opo zi ci ju. Jer
{ta je na rod bez opo zi ci je? Opo zi ci ja, re kao je Re nan,
~i ni ~ast jed ne ze mqe. [to se me ne ti ~e, ja imam ide a -
la: Prav da. I ja, ni ti mo gu, ni ti ho }u da skr stim ru ke.
Ja sam po lo mio zu be {kri pe }i, sad ho }u dru gom da po -
lo mim re bra. Eto ta kav sam, be san, sa go re vam, ne mo gu
da qe da gle dam {ta se ra di na na {e o~i. @i vi{ li ti
u Be o gra du, pri ka ne? Ima{ li o~i? Ru ku ne ma{, znam.
I ne ka je{ se {to si je dao. A ja bih se ka jao, vi di{.
Eto, sam si mi ka zao: steg ne li ma lo re ak ci ja, afe re se
za ta {ka ju, a rat ni bo ga ta {i iz mi le. Svu da: na uli ci, u
po zo ri {tu, na tr ka ma; svu da oni i wi ho vi fi ja ke ri,
auto mo bi li, to a le te, bes, ra si pa ne, ne mo ral, koc ka we
u ogrom ne su me; sve pre ko na {ih le |a. Po gle daj ovog
ov de pri ja te qa. 

Pa po ka zu ju }i pr stom ~o ve ka pre ko pu ta: 
– [ta ga ce ni{? Mi li on kao gro{. Po gle daj u ko fe -

re pa u we ga. Pas ne ma za {ta da ga uje de. Tip rat nog bo -
ga ta {a. 

Stu dent ki wa po tvr di gla vom i sko ro gla sno re ~e: 
– Za i sta, tip no u ve au richea.

Za to vre me ja sam kra do mi ce po gle dao da se uve rim:
spa va li ~o vek na slo wen na `e ni no ra me ili se pre tva -
ra. @e na je; to sam pri me tio, ne ko li ko pu ta otvo ri la
usta kao da je hte la ne {to da ka ̀ e. Ali ja ni sam si gu -
ran: da li je odi sta ima la na me ru da ne {to pro go vo ri
ili joj se ze va lo. [to se ti ~e ~o ve ka, po krat kim i is -
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ki da nim po kre ti ma u~i we nim u to ku po sled wih re ~i
ko je [su] se na we ga od no si le, za me ne ni je bi lo ni ka kve
sum we da se on sa mo pre tva rao da spa va, jer sam i ra ni -
je bio opa zio ka ko je, s vre me na na vre me, kra ji~ kom jed -
no ga oka, kon tro li sao sto je li we go ve tor be od fi ne
`u te ko ̀ e gde ih je osta vio. O~e vid no, da kle, on je pa -
`qi vo pri slu {ki vao zad wi deo re zgo vo ra jer po sle
onih ja snih i iza zi va~ kih re ~i {to su pa le na we gov
ra ~un, us pra vi se pa pla nu: 

– Ko mu ni sta, to je boq {e vik, to je ne rad nik, to je
bun tov nik. Sva ki da nas mo ̀ e da za ra di, ako ho }e i ko -
li ko ho }e. A vi ste vr lo ne u~ ti vi i dr ski. 

– Mo gu }e – od go vo ri mir no stu dent kao da je o~e ki -
vao ba{ ove iste re ~i. – Ja sam vr lo ne u~ tiv ~o vek. Ali
vi ste vr lo rat ni bo ga ta{, a ja. vr lo pred rat ni stu dent.
Ja i ovi ov de. Vr lo! 

^o vek u~i ni po kret kao da se spre ma za fi zi~ ki na -
pad i mi se uz vr po qi smo. 

– Ak sen ti je – uhva ti ga za ru kav pre pla {e na `e na –
bu di pri se ban. A vi ne moj te vre |a ti. 

Pa, ne znam za {to, gle da {e sa mo u stu dent ki wu. 
Ova je pre se ~e: 
– Si len ce![ta se vi me {a te u di sku si ju? 
– Da, u di sku si ju! – pri me ti iro ni~ no kre zu bi stu -

dent, pa ubo de ka ̀ i pr stom u va zduh. 
– Gle – re ~e `e na ko ja ne ski da {e o~i sa o{i {a ne

stu dent ki we i do bi jo{ upro pa {}e ni ji iz gled kao da
}e sme sta pa sti u am bis. – [ta ho }e ova na past od `e -
ne? Ja woj ni {ta ni sam ka za la, ona ne ka }u ti. 

– Jest – do da wen mu`. – Gde pu tu je `en sko sa mo? Da
si mo ja ja bih te ubio, r|o ku sa... 

I da nas, kad sam pri nu |en da se, na ovom me stu pri -
~e, do tak nem to ga ne pri jat nog mo men ta, ja ne mo gu da
znam, upra vo, ka kvim ta jan stve nim na ~i nom stvar uze
taj obrt ili, da se po slu ̀ im voj ni~ kim iz ra zom na ko -
ji sam na vi kao, si tu a ci ja is pa de ta ko ne sret no: da stu -
dent ki wa, a ne kre zu bi stu dent ko ji je stvar no su kob
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iza zvao, da o{i {a na stu dent ki wa, re koh, pri mi na se -
be svu te ̀ i nu be so mu~ nog uda ra, da ona po sta de me ta,
obje kat ili cen tar ogor ~e nog i obe snog pro tiv na pa da
ne pri ja te qa, ko ga je u ovom, po sve `a lo snom i ne ̀ e qe -
nom slu ~a ju, pred sta vqao ~o vek sa tor ba ma od pot pu no
no ve i fi ne `u te ko ̀ e i su pru ga mu upre pa {}e nog iz -
gle da. Se }am se ja sno sa mo de ta qa: da je stu dent ki wa,
po sle onih re ~i {to joj je upu tio ~o vek, smrt no cik nu -
la, ta ko smrt no da je moj drug po sla nik, iako ap so lut no
ne u me {an u afe ru s no vim tor ba ma, in stink tiv no pru -
`io ru ku za fla {u s ko wa kom, da joj je ovu fla {u mu -
we vi tom br zi nom do dao ta ko re }i po tu riv {i je pod
nos, da je ona sme sta pro gu ta la ne ko li ko do brih, vr lo
sna ̀ nih gu tqa ja, ko ji ma, po mom mi {qe wu, je di no ima
i da za hva li {to jo{ od mah, po sle onih u`a snih re ~i,
ni je pa la u ne svest, kao {to smo svi s pra vom i s neo pi -
sa nim u`a som o~e ki va li. 

U tre nut ku, me |u tim, kad su za teg nu tost ne ra va i na -
{a uz ne mi re nost bi li na vr hun cu, dr ski stu dent obra -
ti se raz ja re nom ~o ve ku jed nim vr lo po mir qi vim to -
nom: 

– Ne moj te se qu ti ti – re ~e on sav za ̀ a ren iro ni jom
– ja sam sve mu kriv. Ja vi dim tor be sa svim no ve, a vi kao
da ste iz ap sa ili rop stva. 

– Ku mri ja – drek nu tr go vac – ja mo ram pre stu pi ti. 
Ali, sre }om i na na {e iz ne na |e we, sa vla da se, pa

me re }i stu den ta od gla ve do pe te re ~e: 
– Sum wi vi se obla ~e ta ko fi no. 
– Tor be su na {e – cik ta la je `e na – a moj mu` je sta -

re {i na esna fa. 
– ^e sti tam, o ~e sti tam! – uz vik nu stu dent kao da je

ja ko tro nut. 
– @e no! – pro go vo ri tr go vac, sav cr ven i po sle po -

du ̀ eg i mu~ nog uz dr ̀ a va wa kao stra hu ju }i da uvre da
ko ja }e pa sti ne bu de i su vi {e te {ka. – Ovo su glum ci,
mo ra bi ti. 
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A kad, kao grom iz ve dra ne ba, pa de ova re~, `e na se
pre pa de od iz ve {ta ~e ne uz bu |e no sti stu den ta ko ji se
spre mao da pro te stu je: 

– Ak sen ti je – pri me ti ona pre kor no – ku mim te Bo -
gom, vra ti tu re~ na trag. 

Stu dent ki wa {kr gu ta la je zu bi ma i kr vo ̀ ed no gle -
da la u `e nu, ko ja se po sle ovih re ~i po pu {ta wa bi la
po vu kla iza {i ro kih le |a svo ga mu ̀ a, pa joj je do ba ci -
va la raz ne uvre de na fran cu skom je zi ku (kao „ri ta“,
„ka mi la“, i dr.) dok se kre zu bi stu dent ci ni~ ki sme jao,
a onaj dru gi se deo mir no kao {to bi tre ba lo da se se di
na pre da va wu. 

Ali na ener gi~ nu i is kre nu in ter ven ci ju po sla ni -
ko vu i mo ju pro tiv ni ci po pu sti {e, na preg nu ti ner vi
po ste pe no ola ba vi {e i sve do La po va pro ve do smo, po -
sle to ga, }u te }i. Sa mo kad voz sta de u La po vu kre zu bi
stu dent sna ̀ no pro dr mu sa tr gov ca ko ji je hr kao kao u
ro vu: 

– Go spo di ne rat ni bo ga ta {u, – vik nu on – pro stru ga -
ste {i ne {i ro kog ko lo se ka! 

– [ta, – pre stra vi se on bu de }i se – {ta se de si lo? 
– Svi ra li ste na uz bu nu i voz je stao. 
– Bez uvre de, go spo do, – za vr {i tr gov ~e va `e na „di -

sku si ju“, jet ko i `ur no pri ku pqa ju }i stva ri, dok je
mu` otvo re nih, vla ̀ nih usta jo{ ne sve sno gle dao u nas. 

Pa se po sle svi di go {e da pre |u u kra gu je va~ ki voz
ko jim su ima li da na sta ve put, sem kre zu bog stu den ta. 

– Mo ja kar ta tre }e kla se do Vu ja nov ca – re ~e on
opra {ta ju }i se sa dru go vi ma – dov de me je po {te no vo -
zi la dru gom. Pra vo je sad da je od ve dem na we no me sto. 

Pa uze stva ri i pre |e u tre }u kla su. Sa osta li ma za
kra gu je va~ ki voz ode i na rod ni po sla nik, a ja ostah sam
u onoj is toj vre loj at mos fe ri u ko joj je, po sle wi ho vog
od la ska, jo{ za du go bru ja lo od bur nog su ko ba dva sve ta,
ni kri va ni du ̀ na, uosta lom, {to se ni su mo gla, ni ti
}e se ikad mo }i spo ra zu me ti. 
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Upra vo, su kob ovaj ko ji se de sio iz me |u stu de na ta,

pred rat nih po wi ho vom sop stve nom pri zna wu, s jed ne
stra ne, i bo ga ta {a, rat nog po to me {to to ni je po re -
kao, s dru ge stra ne, a ko ji kao da ni ko ni je `e leo sem
kre zu bog stu den ta dr skog po na {a wa, ne ma ne ka kve na -
ro ~i te ve ze sa ovo m pri ~om; ali on ipak ima ne ke ve ze
jer se de sio u mo me ku peu na pu tu za Vu ja no vac, gde sam
po {ao u go ste kod svo ga po bra ti ma, i gde }u po no va sre -
sti kre zu bog stu den ta. Za to sam ga iz neo. [to se me ne
ti ~e i ~im sam ostao sam po sle do ga |a ja, od lu ~ih da
spa vam. Po {to ni sam ak tiv no u~e stvo vao u su ko bu, {ta
mi sme ta, mi slio sam, da pre ko we ga pre |em kao da se
ni {ta ni je ni do go di lo. Ali, na `a lost, To je za du go
bi lo neo stvar qi vo. Jer su kob ko ji se, raz vi jao na mo je
o~i i uma lo {to ni je bio kr vav, je ste do ga |aj ta kve pri -
ro de da se la ko ni je mo gao ni za bo ra vi ti. I ta ko sam
du go ostao se de }i da raz mi {qam o qud skoj ose tqi vo -
sti i dru gim za ni mqi vim po sle rat nim ~i we ni ca ma. Da
bih ipak sve to za bo ra vio ustao sam i gle dao kroz pro -
zor. Ki {a vi {e ni je pa da la, ali mrak be {e pot pun. Ta -
da se se tih da sad na i la zi me sta {ce gde se moj po bra tim
ven ~ao i bi mi `ao {to bar ni je dan da po no va vi dim
se lo i ja sno o`i vim sta re, ta ko pri jat ne uspo me ne. Me -
|u tim ma lo doc ni je voz sta de i ja si |oh pred sta ni cu da
ba cim po gled una o ko lo, bar ko li ko do pu {ta sla ba sve -
tlost pred wom i oko we. Ali mi se sad sve u~i ni druk -
~e ne go ne kad. Onog da na kad smo sti gli ov de, po bra tim
i ja, se }am se, ima li smo ma lo jed no raz o ~a re we. Je dan
od ku mo va po bo jao se bio da se ne za me ri ro di te qi ma
we nim i od u stao; ali dru gog ku ma, pro fe so ra, ko ji je
po {te no odr ̀ ao re~ za te ko smo {}u }u re nog ba{ u
onom uglu sta ni~ ne ~e ka o ni ce gde sad gle dam ka ko dre -
ma ju, kli ma ju }i ubra |e nim gla va ma, dve se qan ke sa kor -
pa ma u kri lu, iz ko jih vi re sme {no is pru ̀ e ne gu {~i je
gla ve i re po vi. Sa go mi lom kwi ̀ u ri na pod pa zu hom i
jed nom otvo re nom u ru ka ma, ko ju je is pu stio kad nas je
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spa zio, on je rev no sno o~e ki vao do la zak na {eg vo za, pa
ga ipak ni je ose tio. U sve ~a nom ode lu i ve li kom cr nom
{e {i ru, sa pri met no kra }om de snom ru kom ko ju je re -
dov no po di zao u vi si nu o~i ju kad se zdra vio, krat ko vid
i vr lo zbu wen, kum je iskre no za gr lio Ni ko lu i ne {to
ne ra zu mqi vo mu cao kad mu je ovaj, sr da~ no mu ste ̀ u }i
ru ku, za hva qi vao na odr ̀ a noj re ~i. 

Dok sam bio u ni zu ovih se }a wa voz pi snu i ja utr ~ah
unu tra tru de }i se da sli ku, ko ju sam o onoj ve ~e ri stao
ob na vqa ti, ne po br kam... Go to vo u isto do ba no }i kad
pro la zim ovu da, pri li~ no ner vo zni, {e ta li smo ono
ve ~e du` pru ge ko ja je bqe {ta la na sve tlo sti me se ~i ne,
o~e ku ju }i da ona stig ne. Ne mo gu }e je, uosta lom, za bo ra -
vi ti tu no} uo~i ovog neo bi~ nog ven ~a wa. ^i ni lo nam
se, po red sve ga, ne ve ro vat no da }e se ona po ja vi ti i hi -
qa de smet wi iz la zi le su nam pred o~i. A da nas je ne ko
ta da pa ̀ qi vi je za gle dao mo rao bi s ~u |e wem za sta ti da
po sma tra: ka ko za mi {qe no i br zo ko ra ~a mo, oda va ju }i
bri gu qu di ko ji o~e ku ju ne ka kav vr lo va ̀ an do ga |aj.
Ima lo je ne ~eg za ve re ni~ kog u na {em po na {a wu. 

I ta ko {e ta smo, ~e ka smo, udi sa smo di van mi ris tra ve,
slu {a smo zri kav ce, la ve` pa sa, ot ku ca va wa te le graf -
skog apa ra ta ili pogléda smo na ta man zvo nik usred uspa -
va nog se la i be li ~a ste, raz ba ca ne ku }i ce {to sne va hu na
me se ~i ni, kad naj zad, ~u smo u da qi ni pi sak. Za drh ta smo i
za gle da smo se ta mo oda kle tre ba da se po ja ve dva cr ve na
oka vo za ko ji i ne zna da no si jed nu qu bav ta ko od lu~ nu,
neo bi~ nu i ver nu. Pa se cr ve ne ta~ ke po ja vi {e, sr ca nam
za lu pa {e, a ma lo po sle ala {to je brek ta la sta de. Mi po -
ju ri smo ko li ma, zve ra ju }i na sve stra ne, kad se jed na vra -
ta na glo otvo ri {e i na ste pe ni ca ma uka za, sa pu no ru ̀ a
na le voj stra ni gru di, ona, u put ni~ kom {e {i ri }u od sla -
me, du ga~ kom me kin to {u, li ca oza re na sre }om i u onoj
mi loj uz bu |e no sti ko ja ~i ni da ~o ve ku i pri tiv vo qe o~i
za vod ne. – Kad la ko sko ~i na sna ̀ na pr sa Ni ko li na, on je
po ne se iz la zu, ka ko li ma ko ja su ~e ka la. Ali se ona iz mi -
go qi, od sko ~i ela sti~ no, pa nam pri tr ~a, ku mu i me ni,
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sr da~ no za hva qu ju }i i ste ̀ u }i nam ru ke. Vit ka, ele gant -
na, ne iz ve {ta ~e na, sve sna da je le pa, uve re na da nas je
o~a ra la, kao naj lep {a ti ca, ska ku ta la je od jed nog do dru -
gog. Ja sam bio odu {e vqen do ma ni to sti. Ju rio sam ~as
ta mo ~as ova mo, ni sam ne zna ju }i {ta ~i nim, pa sam svo -
je ru~ no do hva tio we ne stva ri te {ke kao olo vo, na to va -
rio na le |a i no sio od ko la do ko la. Kum bu kval no ni je
znao gde mu je gla va. Cvi ker mu be {e spao, ali on ga ni je
tra ̀ io, ve} je pi tao me ne da li je po neo jo{ je dan, re zer -
vni i da li znam gde mu je, peo se na ko la i ski dao dok su
mu ku pu sa re is pa da le iz xe po va. A ona se sme ja la, re kla
nam da smo div ni, da }e nas vo le ti kao {to nas vo li Ni -
ko la, pa nam je, po sle, kad se ko la kre nu {e pu tem u se lo,
pri ~a la o to me ka ko je si no} ve {to i la ko uma kla iz ku -
}e. Otac ni {ta ni je pri me tio, ra no je le gao, maj ka i
osta li is pra ti li su je na sta ni cu, sti gla je u po sled wem
mo men tu, pu to va la bez ne pri jat no sti. I gle da ju }i mi lo u
Ni ko lu pi ta la ga sva ki ~as: – A {ta bi ra dio da ti ni sam
do {la, je li {ta bi ra dio? 

Do ju tre wa pro ve li smo u po po voj u qup kim i ve se -
lim {a la ma i raz go vo ru ko jim je ona zna la da ru ko vo di
sa ne is crp nom sr da~ no {}u i sa pu no gra ci je, obra }a ju -
}i se uvek ono me ~i je ras po lo ̀ e we po pu {ta, cvr ku }u -
}i ne pre sta no, o~a ra va ju }i nas svo jom umi qa to {}u, i
za no se }i nas do naj sla |eg za bo ra va. Pop, mlad, ve seo
~o vek i po pa di ja, pu na, sa ve li kim cr ve nim pe ~a ti ma,
`e na „u srp ski“, ni su kri li ko li ko im ~i ni ~ast {to
smo wi ho vu ku }u iza bra li za ovu sre} nu pri li ku. A kad
je bi lo vre me ju tre wa odo smo u cr kvu. Se }a ju }i se i sad
onih sve ~a nih tre nu ta ka ce re mo ni je, jed ne od naj ve }ih
i naj sve ~a ni jih oba ve za ko ju ~o vek mo ̀ e pri mi ti, znam
ka ko sam on da ve ro vao: da se ona ni kad ne mo ̀ e po ga zi -
ti, bar ra di le po te one uspo me ne, naj mi li je u `i vo tu,
naj sve ~a ni je od svih, naj ~i sti je i naj dra ̀ e. Iz gle da la
je lep {a od sva ke kra qi ce, pod kru nom na sred cr kve, i
na sme {i la se ta ko za no sno na Ni ko lu on da kad je sve -
{te nik upi tao je li we na dra ga vo qa da za we ga po |e,
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da sam se ja to ga tre nut ka, i sa mo ra di to ga da ga i ja do -
`i vim, od lu ~io da o`e nim. A po sle ven ~a wa oti {li
smo na za ku sku pod ve li ko gu ma sto dr vo, u bli zi ni cr -
kve ne por te. Po se da li smo na {a re ne pro stir ke i ona
nas je slu ̀ i la. Usred one ve dre i `i ve sve ̀ i ne pre kra -
snog let weg ju tra, na ve li koj tra vi i me |u cve }em, po -
red {u me pu ne ti ca, ono qup ko stvo re we vi {e ni je
ima lo ni ~eg ze maq skog. Oh, ka kvo bla ̀ en stvo! To pi li
smo se od we nog osme ha, drh ta li smo pod po gle dom we -
nih `ar kih o~i ju. Ku ca li smo se ~a {a ma, is pi ja li, kli -
ca li, pe va li. Pi jan stvo mla do sti do sti za lo je svoj vr -
hu nac kad nam je ona pe va la. Pa su na sta le zdra vi ce.
Pop je dr ̀ ao ~i ta ve pro po ve di i go vo rio gla sno kao da
ga slu {a ce la pa ro hi ja. A ja sam re kao: „Snaj ka, po bra -
ti me, da Bog da ce lo ga ve ka bi li sre} ni kao da nas. Eto
to je sve {to znam i mo gu da vam ka ̀ em“, pa sam ba cio
pra znu ~a {u u tra vu. Kum, bez cvi ke ra, gle dao je ra zro -
ko i sa ~a {om u onoj kra }oj ru ci, ka zao: „Ni ko la, spre -
mio sam bio div nu zdra vi cu na la tin skom, sad ni na srp -
skom ne umem da go vo rim. Ali {to je ov de, ov de je“, pa
se lu pi po sr cu. Sa bur nim „`i vio“ pro pra ti smo ovaj
kraj we go ve zdra vi ce, pa Ni ko la za svi ra ko lo. Pop, po -
pa di ja, kum i ja ska ka li smo bez tak ta do kraj weg za mo -
ra. Po sle je pop ga |ao iz re vol ve ra moj {e {ir od pa na -
me oka ~en o dr vo, a kum, po be do no sno, na svom {ta pu do -
neo ve li ku zmi ju ko ju je ubio i stao da opi su je. Ni ko la
nas je gr lio i po no vio da ne ma bo qih pri ja te qa od nas,
a mi smo qu bi li snaj ku u ru ku, uve ra va li je da nam je
ona od da nas ro |e na se stra, da je Ni ko la naj pa met ni ji,
naj hra bri ji i naj sre} ni ji ~o vek na sve tu i da }e ga ona
vo le ti tek kad ga bo qe bu de upo zna la. 

I, naj zad, kad bi vre me za po la zak odo smo na sta ni cu.
Na ra stan ku, naj sr da~ ni jem ko ji sam upam tio, obe }a smo
sko ro, po nov no vi |e we i kad voz po |e du go ma ha smo {e -
{i ri ma po sma tra ni sa na ~i~ ka nih pro zo ra od ra do zna -
lih put ni ka. A po sle, sva ki ode na svo ju stra nu, sem ku -
ma ko me voz be {e uma kao Dok se ne gde ba vio. 
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Oh, a ne ko li ko tre nu ta ka za tim, kad sam se na {ao
sam u ku peu vo za ko ji me je no sio za Be o grad, se }am se
ka ko sam bio utu ~en. Kao da mi je sr ce bi lo i{ ~u pa no... 

3
Kad sam se pro bu dio, pro te gao i po gle dao kroz pro -

zor voz je naj ve }om br zi nom ju rio mo rav skom do li nom.
Ja spu stih ras kli ma ta no ok no i oslo nih se. Pa umi ven
sve ̀ i nom mi ri snog ju tra za gle dah se u bli sta vi, zmi ja -
sti vo do tok re ke. Ona se, vi ju ga ju }i, gu bi la iz me |u uz -
vi {e nih, ze le nih stra na po ko ji ma su, usred po vr sta nih
vo} wa ka, pro vi ri va li cr ve ni kro vo vi skrom nih ku }i -
ca. A da qe na ho ri zon tu, nad ve li kom pla vom pla ni -
nom, je dan usa mqe ni beo oblak, kao ogrom na ov ca od
sne ga, ras pa dao se po ste pe no i{ ~e za va ju }i. @u te wi ve
i bes kraj na ze le na po qa, po ki sla, buj na, pu na sve ̀ ih
bo ja, i po su ta pra vil nim re do vi ma ko sa ~a u ko {u qa ma,
bqe {ta li su u svoj ras ko {i ve li ~an stve nog sun ca {to
se ro di lo iza ki {e. Re kao bi ~o vek da le ti kroz bo ̀ i -
je raj ske ba {te, da ose }a dah Bo ga i u ose }a nu ka ko taj
dah bo ̀ an ske ~i sto te pro ̀ i ma ceo sve mir ~i ni mu se:
da }e sva kog tre nut ka ugle da ti an |e le ka ko iz le }u iz
gu stih, vi so kih {u ma i sle }u na ze le ne, cvet ne oba le
vo da. Za ne sen ne is ka za nom le po tom ovo ga ju tra ja sam
sa ti ma gle dao kroz pro zor, za bo ra vqa ju }i i na kwi ge
ko je sam po neo i na ciq mo ga pu ta i na sve dru go. Tek
kad sam se umo rio, za du go sto je }i kraj pro zo ra, ja se po -
no va is pru ̀ ih pre ko ce log se di {ta i po ku {ah da ~i -
tam. Ali sam br zo od ba cio do sad nu kwi gu i stao, bez re -
da, da mi slim o sva ~e mu. I ta ko se opet se tih po bra ti -
ma na ko me se za u sta vih, pa jed nog tre nut ka ose tih ~ak
du ̀ nost da o we mu mi slim kad ve} idem da ga vi dim. I
ce lo ga to ga da na na pu tu ni {ta dru go i ni o kom dru gom
ni sam ni mi slio. 

Od ven ~a wa we go vog mi smo se ret ko do pi si va li. Ja -
vqao mi je da su sre} ni, a pred pr vi rat iz ve stio me da
su do bi li }er ku. Po sle smo u ra tu, kao re zer vni ofi ci -
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ri, ba ~e ni u dve raz ne di vi zi je. Vi de li smo se sa mo je -
dan put pred ve li ko od stu pa we. Te {ko ra wen u gru di on
je le ̀ ao u kru {e va~ koj re zer vnoj bol ni ci, gde sam oti -
{ao da ga po se tim. Tom pri li kom `e na se na la zi la uz
we ga i ne go va la ga sa pu no naj lep {e ne ̀ no sti. Bi la je
bri ̀ na, osla bi la, dra ̀ e sno smer na, i ret ka, dir qi va
mir no }a i do bro ta oza ra va la je we no bla go li ce. A su -
sret na{ bio je ozbi qan i vr lo tu ̀ an. Stra da wa be hu
osta vi la tra ga na svi ma na ma. Ta da mi je Ni ko la iz ja -
vio da je ne is ka za no raz o ~a ran svim {to se ra di u ze -
mqi ali da ni po {to ne }e osta ti da ~e ka ne pri ja te qa,
ve} da }e od stu pi ti s voj skom i po tra ̀ i ti me. I ta ko
smo se ras ta li da se po no vo vi di mo tek po sle ne ko li ko
go di na na so lun skom fron tu. 

Da kle dve i po go di ne doc ni je, jed no ga da na, do bi jem od
we ga pi smo ko jim me po zi va da ne iz o stav no odem k we mu,
ako sam onaj sta ri; da mu je mo ja po mo} neo p hod no po treb -
na i da }u, mo ̀ da, ̀ a li ti ako se ovom po zi vu ne oda zo vem.
Mi slio sam po si gur no da mu je no vac po tre ban, jer je ta -
kva osku di ca on da pred sta vqa la op {tu ne vo qu, bar onih
na fron tu, na ba vim ga i kre nem se ta mo ~im do bih ob ja vu
o odo bre nom tro dnev nom od su stvu. Po sle dva da na klac -
ka wa na ko wu po ka me ni tim i vra to lom nim sta za ma sti -
goh uve ~e do re zer ve we go vog pu ka, gde mi re ko {e da je on
za tu no} do bio ne ka kav spe ci ja lan za da tak na iz vr {e we
i da }u mo ra ti, zbog to ga, sem ako ni sam qu bi teq ju ri {a,
tu osta ti da no }im. Ka ko ja to ni kad ni sam bio, ra do sa -
~e kah kraj ovog kon cer ta u Do brim za klo ni ma re zer ve, a
su tra ra no, pre sva nu }a, po {to te ren be {e ot kri ven i
ne pri ja teq bli zu, upu tih se Ni ko li. Tek je svi ta lo kad
sam sti gao pred we go vu ze mu ni cu. I voj nik mi sa op {ti
da je si no} bio ma li na pad ju ri {nog ode qe wa, da je ko -
man dir sko ro i le gao i na re dio da ga ne bu de bez na ro ~i -
te po tre be. Tre ba lo je, pre ma to me, da osta nem po red ze -
mu ni ce i da ~e kam. Ju tro je bi lo ve dro, sve ̀ e i mir no. U
ne str pqi vom o~e ki va wu i se de }i na ma loj tro no| noj sto -
li ci ko ju mi voj nik iz ne se, okru ̀ en plit kim, u ra znim
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prav ci ma iz u kr {ta nim sa o bra }aj ni ca ma, ja sam po sma -
trao kri vu da vu, u ka me nu use ~e nu, li ni ju ro va sa we go vim
tra ver za ma i nad stre {ni ca ma od. ze mqe i ma lih, ce men -
tom is pu we nih xa ko va, pre ko ko jih je, da ma ski ra li ni ju,
na ba ca no ve} osu {e no po ̀ u te lo gra we. Iz tih ro vo va,
kao iz ras puk nu tih gro bo va, iz vla ~i li su se, po gu re no i
je dan po je dan, voj ni ci mra~ na, pa }e ni~ ka iz gle da, u spre -
mi, pod stro gom pri prav no {}u, i sa ~u tu ri ca ma u ru ci
mr zo voq no od la zi li da se umi va ju. Vla dao je onaj na ro ~i -
ti, pri vre me ni mir fron ta kad va zduh jo{ po drh ta va od
eks plo zi je, ka da se `u ri da se odah ne, pro ̀ i vi ne ko li ko
si gur nih tre nu ta ka, kad se cr ne slut we umi re i kad se
pret wa smr ti od ma ra da se, ma lo po sle, opet ustre mi. De -
`ur vi su opre zno ali stro gim gla som bu di li sme nu, ko ja
je ne i spa va na, bu nov na i na tmu re na iz la zi la le wo iz pa -
siv nog za klo na, na red nik je pso vao i pre tio, je dan po ra -
nio avi on zu jao je iz da qi ne; a ta mo pre ko pre pre~ nih
`i ca, kr sti na, ne pri ja teq skih ro vo va, uko pa nih me |u
{i qa ste i o{tre kar pe, usred kr {e va, ta mo u da qi ni i u
zo ri noj sve tlo sti pre ko bes kraj nih ta la sa stih ma si va,
ocr ta va li su se ogran ci Ba bu ne, pla vi la se Otax bi na. Ja
se po tom di goh da pro {e tam tan kom, zmi ja stom „sta zom
uz da ha“, ka ko se ta mo na zi va hu one uske pu ta wi ce {to su
slu ̀ i le za {et wu u slo bod nim ~a so vi ma i ko je su ofi ci -
ri, u bes kraj nim tre nu ci ma o~a ja wa, sa mut nim po gle dom
u pla ve da qi ne i sno vi ma o slo bo li. vre me nom uga zi li
{e ta ju }i se go re-do le. Za tim, kad mi se i to do sa di, pri -
|oh opre zno pro zor ~e tu Ni ko li ne ze mu ni ce i ugle dah ga
opru ̀ e nog na poq skom kre ve tu, po kri ve nog {i we lom, sa
ka pom na o~i ma. Na jed nom on se gr ~e vi to pru }i, krik nu,
pro bu di i zve ra {e, ali me ne spa zi. i kao zbu wen i mu ~en
snom ko ji ni je upam tio on se iz bu qe no za gle da u zid pa
po no va spu sti gla vu. Jo{ je bi lo vr lo ra no i sve tlost je
kroz sa svim ma li i ~e tvr tast pro zor, ko ji je li ~io na ap -
san ski, ula zi la bo ja ̀ qi vo u ze mu ni cu, kao da po {tu je
umor ofi ci ra ko me je po sle ta ko te {ke i ri zi~ ne no }a -
{we slu ̀ be jo{ tre ba lo mra ka i sna. 

86



Po ~e kah jo{ ma lo, pa, ne iz dr ̀ qi vo ne str pqiv, gur -
nuh, naj zad, vra ta ko ja za {kri pa {e. On se tr ̀ e qu ti to,
za gle da se, po zna de me, sko ~i (spa vao je ob u ~en) pa se za -
gr li smo. Po {to me pu sti n iz ma ~e se on po no va pri sko -
~i pa me pri ti {te na svo je gru di. 

– O bla gi Bo ̀ e, ni sam se na dao, hva la ti. 
Pla ka li smo obo ji ca. 
– Za {to se ni si na dao? 
– Pa, zna{ ka kvi smo da nas. 
U onom uz bu |e wu ja ne smo tre no po ̀ u rih da ga ob ra -

du jem: 
– Mo lim te, pre sve ga, evo nov ca, do neo sam ti. 
On me po gle da bla go-pre kor no pa mi hi tro za dr ̀ a

ru ku ko jom sam se ma {io da tra ̀ im no vac. 
– Ba{ si sme {an, po bra ti me. Osta vi to, ne tre ba mi.

Ti mi tre ba{. 
– Pa {ta je, bra te, go vo ri. Gle ka ko si po tav neo! 
– Po la ko, se di, pu {i. Pa kad si po {ao, ka ko si pu to -

vao, {ta ra di{? 
I opet ne ~e ka ju }i od go vo ra na ko je od svo jih pi ta -

wa: – Ko li ko ima{ od su stva? 
– Tri da na bez pu to va wa. 
– O, ba{ ti hva la. Pro ve {}e{ sve kod me ne? Ne }e{

u So lun? 
– Ne mi slim. [ta je kod ku }e? 
On me po gle da }u te }i pa ne ski da ju }i ru ke s mo jih

ra me na: 
– Sve }e{ re dom ~u ti. 
– A si no} si imao na pad? 
– Jest, i to je zbog ~e ga sam te zvao. Do {ao si ba{ kad

tre ba. 
Pa po {to se do smo on ot po ~e ova ko: 
– Bo le stan sam ti; te {ko spa vam, sva ki ~as bu dim se.

Bo lo vi u no ga ma... no ge su mi pro pa le, a gla va... kao da
na woj imam olov nu ka pu ko ja me pri ti sku je i ne da mi
da mi slim. Dok sam bio u re zer vi, imao sam je dan raz go -
vor s ko man dan tom pu ka i o~e ku jem ve li ke ne pri jat no -
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sti. Ja sam, da ka ̀ em, pro tiv ovih iz li {nih, de li mi~ -
nih na pa da... tr pi mo gu bit ke, a re zul ta ti ni ka kvi, pa
po vo dom to ga. Ali, ve ruj mi, ne mu ~i me ono {to sam ta -
da ka zao, ve} {to ni sam go vo rio sa svim ona ko kao {to
mi slim da tre ba da go vo ri po {ten ~o vek. 

On je se deo pre ma me ni, pre pla nu la li ca, ogr nut
blu zom, sa pro stom voj ni~ kom {aj ka ~om na gla vi i Ka -
ra |or |e vom zve zdom na gru di ma, bez pa le tu {ka i osta -
lih ofi cir skih zna ko va. A ja sam s di vqe wem gle dao u
we go vo iz mu ~e no li ce i pu no bo ra ~e lo po ko me su, is -
pod {aj ka ~e, ne u re |e no pa da li pra me no vi we go ve cr ne
ko se, pa sam mi slio: ko li ko ovaj sta re {i na, pun sna ge i
pro sto te, mo ra uli va ti po ve re wa qu di ma ko je vo di. 

– Ti zna{ – na sta vqao je on – svi smo da nas ner vo zni.
Ne mo ̀ e{ mir no da go vo ri{, ne mo ̀ e{ da vla da{ so -
bom, ne mo ̀ e{ da ~i ta{, ne mo ̀ e{ uop {te da se skra -
si{; tra ̀ i{ sa mo s kim }e{ da se po sva |a{, ko ga }e{
da iza zo ve{. Ta kvi smo svi, pa ta kav sam i ja. I ni je ni
~u do. Go di na ma ne raz dvo jan `i vot pa smo se, ta ko da ka -
`em, po zna li pod svi ma pri li ka ma. I kad se po zna je mo
on da ne vre di da se la ̀ e mo, je li? Kad znam {ta u du {i
mi sli{ za {to go vo ri{ druk ~i je? I ja sam jed no ve ~e
re kao pred svi ma ono {to no sim u du {i, ne ba{ sve i to
je ono {to me mu ~i. „Vi se sve ne {to bu ni te, sve va ma
ne {to ni je pra vo, vi...“ ta ko mi je re kao ko man dant.
Tre bao sam od go vo ri ti: „Go spo di ne pu kov ni ~e, Vi
ste... svi smo mi naj ve }i ni tko vi.“ A on bi ka zao: „Vi
ste po lu de li, vi }e te bi ti op tu ̀ e ni i de gra di ra ni.“ Ja
sam ve} de gra di ran, ja sam po ni ̀ en do `i vo ti we, ja sam
osu |en, ne mo gu me da qe od `i ca, zar ne? A ja sam re -
kao... ali evo ~i taj op tu ̀ ni ra port i ka ̀ i sam. 

Pa uze sa sto la jed nu ma lu gru pu ak[a]ta, po tra ̀ i ne -
{to i kad pro na |e: 

– Evo, mo lim te, ~uj {ta sam re kao: „Mi se da nas bi -
je mo i gi ne mo da bi sre} ni je `i ve li bu du }i na ra {ta ji;
na {i su o~e vi ~i ni li to isto da bi stvo ri li {to bo qe
uslo ve za `i vot na ma; wi ho vi su se o~e vi bo ri li i
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stra da li da bi wi ho va de ca bi la sre} ni ja, na {a de ca
~i ni }e to isto da bi obez be di la lep {u bu du} nost na ra -
{ta ji ma ko ji do la ze.“ I ja sam ga upi tao: „Raz u me te li
se vi {to god u to me, zbi qa, po spo di ne pu kov ni ~e?“
[to se me ne ti ~e ja ni {ta ne raz u mem. Ja ovo ka ̀ em –
a to je bio in ti man, dru gar ski raz go vor i ja sam mi slio
da to mo gu re }i – ja ovo ka ̀ em: pre ra to va imao sam ve -
li ki broj pri ja te qa, dru go va, srod ni ka i se }am ih se.
Naj ve }i broj iz gi nuo je ili po mro. Pred mo jim o~i ma
pro la ze je dan po je dan... Zaglédam sva ko ga. Sva ki po se -
bi ce imao je pre ra ta svoj ciq. Sva ki od wih za gre vao
se svo jim li~ nim pla nom. Je dan se stra sno odao sli kar -
stvu, dru gi po qo pri vre di, tre }i ma te ma ti ci, ~e tvr ti
kwi ̀ ev no sti, pe ti tr go vi ni itd. Ne se }am se ni jed nog,
ali ni jed nog se ne se }am me |u wi ma, u ~i jem je pla nu bi -
lo da po gi ne. U to ku ra to va sre ta li smo se, to sam zna{.
[ta su nam oni go vo ri li? „Sa mo da se ovo svr {i.“ Oni,
da kle, ni su hte li da ti ra tu svo je `i vo te. A {ta se o
wi ma go vo ri? [ta sva ki dan ~i ta mo? [ta pi {u pa tri -
ot ski pe sni ci {to iz da le ka dru ge tut ka ju u smrt? Pi -
{u: da su oni hte li umre ti, da oni ma ni {ta sla |e ni je
bi lo ne go umre ti. Je li da je to la`? Je l’ da se sva ko -
me `i vi? Ja sam sre tao qu de ko ji ma je u ovom pa klu ra -
ta i{ ~e zao i po sled wi raz log da `i ve: on im je pro gu -
tao i po ro di cu i og wi {te i sve {to su ima li, a wih
u~i nio ne spo sob nim za rad i obi ~an `i vot. Zna{ li
{ta ka ̀ u ovi jad ni qu di? „Mi jo{ je di no `i vi mo iz
ra do zna lo sti za sud bi nu ovog ne sre} nog na ra {ta ja. To
je no va ha qi na ego i zma, isti na, ali glav no je oni ho }e
da `i ve. Eto onu la` ja sam na pao. Jer slat ka smrt i ni -
je ni {ta dru go do pe sni~ ka la` ili la` sa ko jom ope -
ri {u oni ~i ji je ra ~un rat. „Sa mo da se ovo svr {i.“ U
naj te ̀ im tre nu ci ma opa sno sti, ka ̀ i sam, oni su kao i
mi, a mi smo, su tra {wi mr tvi, pu ni gro zni ~a ve zeb we
uz di sa li: „Sa mo da sve ovo pre ̀ i vi, sa mo da se ovo pre -
bro di.“ Ja ne go vo rim o iz van red nim pri ro da ma... I,
evo, ka ko je da qe na veo mo je re ~i, evo {ta sam jo{ ka -
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zao: „I da ne smem go vo ri ti ka da se bez po tre be na re |u -
ju kr va vi ju ri {i i na pa di {to re dov no sta ju `i vo ta ne -
ko li ci nu naj hra bri jih ali ne i naj sve sni jih...“ Ili da
se mo ram sme {i ti dok moj ko man dant pri ~a: ka ko uvek,
pre ne go ode svo joj `e ni u So lun, svra }a u tr go vi nu da
joj ku pi du ga~ ke svi le ne ~a ra pe, jer je to za we ga naj ve -
}a dra` kad po mi sli da }e ih ona isto ve ~e na vu }i. Za -
tim da ve ru jem, kao on, da su sa ve zni~ ki po li ti ~a ri ge -
ni jal ni. I kad Bo nar Lo ka ̀ e: „Mi mo ra mo po ka za ti da
ovaj rat ni je vo |en uza lud, sa svim uza lud, {to bi stvar -
no bi lo kad se mi ne bi smo osi gu ra li da ni kad. vi {e ne
bu de u mo }i jed nog ~o ve ka ili jed ne gru pe qu di da ba ce
ceo svet u sve ove be de – on da ja ne smem pi ta ti: „Zar su
tre ba li mi li o ni ne vi nih da pad nu pa da se tek po sle
to ga pre du zme osi gu ra we od sve mo }i jed nog ~o ve ka ili
jed ne gru pe qu di? Zar se to osi gu ra we ni je mo glo po -
sti }i bla go vre me no i sa mno go ma we `r ta va? Zar je mo -
ra lo da do |e do to ga da se ~o ve ~an stvo une sre }i pa da se
po stig ne, u`a sno, sa mo taj re zul tat: da rat ni je vo |en
sa svim uza lud!?“ 

Isti na je, ta ko sam, uglav nom, re kao. Ali to je po li -
ti ka, ve li on, a u voj sci to je ubi ja we mo ra la. i za i sta,
to }e mi {ko di ti. Pr vo su mi tra ̀ i li od go vo re, pa }e
me sa slu {a va ti, is pi ti va ti sve do ke, su di ti, `i go sa ti.
Za to sam te zvao. Sa ve tuj me, po ma ̀ i, na u ~i me {ta da
ra dim Jer, ka ̀ em ti: ja ne mo gu da gle dam sit na slo va
ko man dan to va i pa ko sno li ce isled ni ko vo. Jest, sec ka -
}e me, mr cva ri }e me, tu ca }e me. A ja bih vi {e vo leo da
sta nem pred pre ki sud pa da iz sveg gla sa ka ̀ em: kriv
sam, go spo do! Su di te me, stre qaj te me, se ci te me, ali ne
mr cva ri te. Jer ja ne mo gu se de ti dok me sa slu {a va te,
o~e ki va ti pre su du, ja ne mo gu... to bi bio crn `i vot
pro }i kroz sva ta mu ~e wa. Ja imam i dru gih bri ga, li~ -
nih, fa mi li jar nih... 

Bio je sil no po tre sen i po sled we re ~i iz go vo rio je
gu {e }i se. Ja sam }u tao. A on me, u na di vaq da da }e ga
sve` va zduh ko li ko-to li ko okre pi ti, za mo li da otvo -
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rim ma lo ok no pro zo ra ko ji se sam bio za klo pio. Za tim
se di ̀ e sa sto li ce, iz vi ni mi se pa se ba ci svom te ̀ i -
nom na svoj la ba vo u~vr {}en poq ski kre vet ko ji je
{kri pao. 

Ali to plo jul sko ju tro, pu no za pa re, ne une se ni ma -
lo sve ̀ i ne, ni ti onog zo ri nog mi ri sa stva ri ko ji je po -
`e leo da udi {e da bi se okre pio i on se kao za ~u di kad
ne ose ti ba{ ni ka kve pro me ne u ze mu ni ci. Jer ne sa mo
sve ̀ i na, ve} spo qa ne u|e ni ka kav zvuk, ni ti `u mor,
ni ti mi ris, ni {ta sem ne {to vi {e sve tlo sti i to
umor ne, su mor ne i mr tve. 

Oh, po zna vao sam do bro ovaj mir, mir gro bqa, mir
ko ji gu {i, ne iz dr ̀ qiv, u`a san. Sa mo se sve tlost po la -
ko uvla ~i la i, po ste pe no i opre zno, ot kri va la stva ri. 

On uz dah nu is pre ki da no. 
– I va zduh ovaj ni je vi {e va zduh. 
I do i sta, ko li ko sam pu ta, bu de }i se u svo joj ze mu ni -

ci i pri ti snut istim grob nim mr tvi lom ma }e don skih
ur vi na, imao ovaj uti sak i se }ao se ka ko ova sve tlost
ne kad ni je ula zi la sa ma. Kao de te, kad sam se zo rom raz -
dra gan bu dio i otva rao pro zor ma le, vr tom op ko qe ne
ro di teq ske ku }e, jur nu la bi, pam tim, ona okre pqu ju }a
mu zi ka stva ri, pu na ne ke sna ̀ ne `i vot ne ener gi je ko ja
po di ̀ e, pr ko si, opi ja. Pa uve ren da se ni {ta sla |e u
`i vo tu ne mo ̀ e ni do ̀ i ve ti od ono ga {to ose }a de te
kad ga bu di sun ~a ni zrak i sla vuj, ko li ko sam se pu ta na -
pre zao da za mi slim: ka ko opet kroz san slu {am onaj
isti `u mor sve mi ra i ose }am sav onaj, bu ran, pun stra -
sti dah zo re pro le }a, kad je va zduh sav od mi ri sa i od
cvr ku ta, zu ja wa osa, ve se lih uz vi ka, zvo na, {kri pe ko -
la, od je ka mo ti ke {to ce pa mi ri snu ze mqu; svu slast
onog |iv-|iv ne sta {nih vra ba ca, ~i ja ne u mor na i stra -
sna pre pir ka, uz pr ve sun ~a ne zra ke, uz bu |u je i po zi va
na igru de te, a ono na o~i ma ose }a sun ce i uve re no u le -
po tu da na ipak pi ta: „Ka kvo je vre me, ma mo?“ 

I pod se }a ju }i se to ga uti ska, po mi lo van ovim da hom
de tiw stva, ja se po vra tih. 
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– Po bra ti me, – re koh od lu~ no – ni po mi sli ti ni sam
mo gao da si ta kva sla bo ti wa. Mo lim te: ti, kao prav nik,
kao ~o vek od za ko na, zna{ i sam ko li ko je be zna ~aj na, ne -
znat na ova tvo ja kri vi ca. A TI SI je to li ko na du vao! Ne
pre te ruj i bu di uve ren: da bi ofi ci ru kao ti {to, si pro -
gle da li kroz pr ste i mno go ve }u, Mno go te ̀ u gre {ku.
Gre {ke kao {to je tvo ja, uosta lom, de {a va ju se svu da, sva -
ko ga da na, sva ko ga ~a sa, na ce lom fron tu, gde svi pro te -
stu ju ali svi i da qe, kao i pre to ga, sa pu no sa ve sti i sa -
mo po ̀ r tvo va wa vr {e slu ̀ bu, no se svo je kr sto ve. 

On od mah nu ru kom I du bo ko uz dah nu. 
– Znam, po bra ti me. Ali da mi ..je sa mo ta mu ka! 
– Ja vi dim, ja ose }am da ima{ krup ni jih bri ga – re -

koh. – Za {to mi se ne po ve ri{? 
– Pa, evo – re ~e on – pr vo: otac mi je obe {en. 
– Jad ni Ni ko la – krik nuh iz ne na |en i zgra bih ga za

ru ku. – [ta mi ka ̀ e{? 
– Je ste, jo{ u ma ju pro {le go di ne. Ima vi {e od go di -

ne da na. Pot ka zan od su se da, on je osu |en za to {to je
pod pa to som spa va }e so be pro na |en Moj tur ski ka ra -
bin... Moj otac bio je ve li ki ju nak. Ti si ga vr lo ma lo
po zna vao. To ga maj sko ga ju tra, po {to se po zdra vio s
maj kom i kad ga po ve do {e na ve {a la van va ro {i, za stao
je na pi ja ci i re kao sta re {i ni stra ̀ a ra: „Ov de sam do -
{ao kao se qa ~e u svo joj {e stoj go di ni. OD {e gr ta po -
stao sam ugle dan gra |a nin i sve sam tu ste kao. Do zvo li -
te mi da jo{ jed nom, po sled wi put, po gle dam ~ar {i ju u
ko joj sam po {te no `i veo {e zde set go di na. A kad mu je
do pu {te no on je ba cio po gled una o ko lo pa ga on da, ka -
`u, upra vio do le, ova mo k na ma. Su ze ni je pu stio. 

Pa po sle krat kog }u ta wa: 
– Ali sve to ja bih mo gao da pre bo lim. 
– Ne sret ni Ni ko la, zar jo{ ima? 
I ja is pru ̀ ih ru ke kao da bih po ku {ao spre ~i ti ne -

{to od ~e ga sam stre pio. 
– Taj grob a na pre zao se on da go vo ri mir no – osra -

mo ti la je mo ja se stra. 
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– Za ime Bo ̀ i je – uz vik nuh za pre pa {}en – to ne mo -
`e bi ti! 

– Na `a lost ta ko je, pre va re na od ne pri ja teq skog
ofi ci ra, ne ven ~a na, osta vi la je maj ku... 

I tek po sle ovo ga on na glo pri ne se ru ke li cu i ta da
bri znu u ta kav pla~ od ko ga ne znam ka ko mi sr ce ni je
pre pu klo. 

To pri gu {e no je ca we, ne {to kao ro pac, krat ko, tre -
nut no, ali neo b u zda no i je zi vo bol no, taj pla~ jed nog do
bez u mqa hra brog ~o ve ka kao {to be {e on, To je ne {to
naj dir qi vi je, {to sam u `i vo tu vi deo. Ja ga za gr lih i
pla kah za jed no s wim, ali od mah za tim on se pri bra i
sta de me umi ri va ti: 

– Evo – pru ̀ a ju }i mi jed nu do pi snu kar tu ko ju uze sa
sto la. – ^i taj ovo. 

Pa se bla go i ne ̀ no na sme {i, te ja pri me tih ja sno
ko li ko mu sad be {e lak {e ne go ma lo ~as. 

Uzeh kar tu i po zna doh ru ko pis we go ve `e ne. Ona je
pi sa la o ma loj k}e ri wi ho voj ko ja je o se bi go vo ri la:
„Ja ni sam vi {e ma la Bo ba. Ja sam ve li ka Slo bo dan ka
Ni ko le Gli {i }a. Moj ta ta je u ra tu, a ja sta nu jem u Va -
tro ga skoj uli ci. 

– O, – re koh bri {u }i o~i – Bo ba je ve} ve li ka! 
– Jest, ma tor ka... I ra di we, eto sa mo ra di we sve }u

pod ne ti. Jer, ve ruj, na sva {ta sam po mi {qao u stra -
{nim tre nu ci ma gor ~i ne. 

Pa pa le }i ci ga re tu: 
– Da zna{ ka ko me je ob u ze lo no vo, sna ̀ no i slo ̀ e -

no ose }a we kad sam sa znao da je to ma lo bi }e, {to sam
ta mo osta vio na mi lost i ne mi lost, po sta lo jed no ra -
zum no stvo re we. Pre bez ma lo tri go di ne, kad sam je dr -
`ao na sre} nom sr cu i uno sio se u we ne o~i ce da sa -
znam: da li i ko li ko raz u me o li ci ma i stva ri ma oko se -
be, ona je zna la sa svim ma lo, po zna va la svo ju ma mu i
tra ̀ i la svo je sle do va we on da kad je ose }a la glad. Ta ko
sam je osta vio i od ta da pred o~i ma uvek imao we nu sli -
ku iz to ga vre me na. 
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Ali da nas, kad znam da je onaj cr vi} {to je on da umeo
sa mo da gle da, da se mi ~e i da tra ̀ i, po stao raz bo rit i
sve stan, ose }am: da se u me ni ne {to no vo ra |a, bu di, ra -
ste, kao da sti ~em no vu jed nu du {u. I tek sad shva tam
{ta to zna ~i pro du ̀ i ti du {u, nad ̀ i ve ti se. Ovu su
kar tu pre ba ci li Bu ga ri pre ko `i ca. Kad sam je pri mio
ja sam se ob ne zna nio od sre }e. 3ami sli: ona zna mo je
ime, uli cu gde sta nu je, ona ne }e da je sma tra ju za ma lu.
Raz dra gan, ot po ~eo sam da pi {em dnev nik ko ji sam woj
po sve tio. I ve} je za mi {qam u do bu baj ne de voj ke ka ko
udu bqe na pre da no raz mi {qa o is ku stvu svo ga na pa }e -
nog oca. Oh, ko li ko `a lim {to je ni sam mo gao pra ti ti
u we nom raz vi ja wu, u jed nom ta ko slat kom uz ra stu kad
se ras cve ta va, {to je ni sam mo gao ma zi ti, gr li ti, dr ̀ a -
ti na sr cu. Pa ipak, ova je kar ta u~i ni la kraj mo joj ago -
ni ji, po vra ti la me. Jer sve do we pro veo sam u ne kom bu -
ni lu i tek sad ose }am da sam do {ao k se bi. Kad sam ih
osta vio, udar je ono ta ko si lan da sam bio one sve {}en
sve do ove pr ve po voq ne ve sti. Osta vqa ju }i ih, ve ro vao
sam da je sa wi ma svr {e no, da na {a og wi {ta vi {e ne
po sto je i da su na {i dra gi iz go re li u ze maq skom pa klu.
Ko li ko sam pu ta po ku {a vao da pi {em, pa u bez um noj
gro zni ci sum we ba cao pe ro pi ta ju }i se: ko me da pi {em,
zar su oni `i vi, zar je To mo gu }e, zar mi ni je bli ̀ e i
sa mo ne bo od wih? I kao {to sam bez sve sti od stu pao
pre ko ar ban skih go ra, ra se ja no pre la zio mo ra, zbu wen
lu tao iz me |u ma sli na, lud ko ra ~ao po usi ja nom Hal ki -
di ku, ta ko sam se go di na ma ve rao po ovim gad nim ~u ka -
ma i ~a mio u ovoj vla ̀ noj ze mu ni ci, kao `iv mr tvac,
sve dok me ova kar ta ni je otre zni la. Oni da kle `i ve i
po red svih ne sre }a i sa mo nas pro stor i vre me de le. A
ona ra ste, na pre du je, ras cve ta va se, po sta je sve sna i ra -
zum na, ona je na pu tu da po sta ne ono {to sam da nas ja.
Po bra ti me, raz u me{ li? Ja sam ste kao jo{ je dan sve -
stan `i vot, za do bio sam jo{ jed nu qu bav, ja imam jo{ je -
dan svet. Sre }an sam {to sam otac, uvi |am da ni kad ni -
sam bio ta ko ozbi qan kao sad. Po bra ti me, uzmi ~i taj
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ovu Bo bi nu kar tu. Ja sam uve ren da ti brat ski de li{
mo ju ra dost. A ja ti se za kli wem da }u sve pre bo le ti,
we ra di. Jer, evo, moj put be {e tr no vit, u`a san. A sad
sam se us peo na ve li ~an stve ni pla to sa ko ga raz dra gan,
po no vo o`i veo po sma tram ra |a we svo ga no vog sun ca,
ciq `i vo ta. To no vo, to mi lo sun ce, taj ciq, To je Bo -
ba. Opi ja me po mi sao da }e me dok sam `iv gre ja ti, za -
no si me ve} Mi ris cve ta ko ji }u ne go va ti, drh ti mi du -
{a od `e qe da je vi dim ve li ku... 

Ve ru jem da ni kad do tle ni sam po znao uz vi {e ni je
ose }a we qu ba vi, i slu {a ju }i ga ka ko u jed nom neo b u zda -
nom `a ru, pre o bra ̀ en, us hi }en, sre }an go vo ri o svo me
de te tu ja sam gr cao gu {e }i se. 

– Ni ko la – re koh ukla wa ju }i ma ra mu s o~i ju – ti
zna{ i mo je ne sre }e. Ali ve ruj mi kao bra tu: do da nas
zbog wih mo je oko ni kad ni je za su zi lo. Mo lim te, osta -
ni hra bar, po sto jan, ~vrst, iz dr ̀ i, pod ne si sve i za mo -
ju qu bav, za qu bav bra ta tvo ga ko ji te obo ̀ a va. 

Po sle smo se smi ri li. On je }u tao i pu {io du bo ko
ozbi qan, blag i lep. 

A kad ga, po tom, upi tah o snaj ki, on br zo od go vo ri: 
– Ona je, ka ̀ e, do bro... ne re dov no do bi ja no vac, osku -

de va, pi {e sa pu no pre ko ra. A ja, {ta mo gu? [a qem, ot -
ki dam od usta... 

Pa jo{ br ̀ e i ner vo zno: 
– [ta }e{? To je taj `i vot o ko me mi ni smo ima li

poj ma. Ne kad je, to do bro zna{, pla men na {e qu ba vi li -
zao do ne ba. Vo le li smo se iskre no, to plo, lu do, ali,
na iv no. U go di na ma u ko ji ma smo mi bi li, uosta lom, ni -
kad i ni je druk ~i je, ni kad se i ne mi sli na onaj `i vot
{to ~e ka. Na{ je ide al bio da se spo ji mo ra di za jed ni~ -
kog `i vo ta. A kad smo go vo ri li o bu du} no sti, on da su
raj, sun ce, cve }e, za gr qaj i sre }a bi le je di ne re ~i ko je
smo po zna va li. U tom raj skom vr tu, gde smo se za mi {qa -
li ne pre sta no za gr qe ni, mi smo gle da li na {u sre }u ne -
po mu }e nu, ne pre kid nu, ap so lut nu. 
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Evo, ~e sto uzmem we nu fo to gra fi ju, gle dam i mi -
slim: ko li ko sam joj pu ta, dr ̀ e }i je na gru di ma, obe }a -
vao raj u ko ji }u je uve sti, i ko li ko su sto ti na mo jih
vre lih pi sa ma pod za kle tvom po tvr |i va la ovo mo je
obe }a we u ko je sam sâm naj i skre ni je ve ro vao. A za tim,
se }am se ka ko ni je bi lo pi ta wa u ko me se mi, u to vre -
me, ne bi slo ̀ i li. Jed nom re ~i, mi smo bi li jed no ose -
}a we, jed na du {a, jed na mi sao. @i vot na{ imao je da bu -
de ve ~i ta pe sma i mi ne pre kid no pi ja ni od sre }e. A po -
sle, ume sto ra ja i cve }a sti za la je na iz me ni~ no bo lest
we na, Bo bi na, mo ja. Za tim ne spo ra zu mi, qu bo mo ra, raz -
o ~a re wa. Pa u ~i na sti, ide al ni sno vi na {eg `i vo ta i{ -
~e za va li su, ma gla na {eg qu bav nog pi jan stva ne sta ja la
je po ste pe no i mi smo se s bo lom po vla ~i li u se be da
pre tre sa mo svo je ilu zi je. Hi qa de sit nih i krup nih
stva ri, ne pri jat nih i mu~ nih, ko je su nas ne mi nov no
o~e ki va le, mi ni smo bi li pred vi de li. Kao i ve }i na ve -
re ni ka mi ni smo hte li pred vi |a ti taj stvar ni `i vot
ko me smo i{li u su sret, ko ji se ne mo ̀ e obi }i, ni ti
nas se ti cao `i vot dru gih ko jim smo se mo gli ko ri sti -
ti. 

A sad, kao {to ti re koh, nov ~a na osku di ca, o{tro
okri vqa va we i dru go. Ali ja ho }u da me do bro raz u me{,
po bra ti me. 

I s ple me ni tim se }a wem na svo ju qu bav: 
– Ja vo lim svo ju `e nu i s mo jim de te tom ona je raz log

mo ga `i vo ta. Hteo sam je di no da ti uka ̀ em na `i vot.
Eto, ho }u da ka ̀ em da `i vot ni je ono {to smo mi mi -
sli li. 

I na we go vom li cu po no va se ja ko ocr ta {e du bo ki
tra go vi pat we. 

U tom tre nut ku, na ma lom sto lu do po ste qe, za zvo ni,
pa kr kqa {e poq ski te le fon u svo joj ko ̀ noj tor bi. 

Ni ko la pru ̀ i ru ku i uze slu {a li cu: 
– Alo, jest ja sam. 
– – – – – – – – – – – – –
– Raz... raz u mem. 
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. . . . . .
– Da po no vim za po vest? Pa ja sam je raz u meo i iz vr -

{i }u je! 
– – – – – – – – – – – – –
– Vi go vo ri te s ko man di rom, mo lim vas! 
– – – – – – – – – – – – –
– Raz u mem. Da od mah vra tim sav ne po tre ban ma te ri -

jal za utvr |i va we u {tab pu ka i da... raz u mem, gos’ pu -
kov ni ~e! 

Pa, osta vqa ju }i slu {a li cu: 
– Da pro |e je dan dan a da te ne po ni ze, to je ne mo gu -

}e. 
– ^u jem – re koh – tra ̀ i ti da po no vi{ za po vest. 
– Kao da sam ka plar! 
Ja sam, po sle to ga, ustao i pred lo ̀ io mu da pro {e ta -

mo do we go ve osma tra~ ni ce... 
I to ga da na, i dru ga dva {to sam ta mo pro veo, ni sam

se mo gao do voq no na di vi ti du {ev noj sna zi i he roj skoj
vo qi ovo ga uzo ra od ~o ve ka, ob hr va na svi ma ne sre }a ma,
iz lo ̀ e na to li kim opa sno sti ma, za u ze ta naj te ̀ im du -
`no sti ma {to ih `i vot mo ̀ e na tu ri ti, du ̀ no sti ma
pu nim od go vor no sti. Ni kad ku ka vi~ luk, u mo jim o~i ma,
ni je bio po ni ̀ e ni ji i me ku {tvo od vrat ni je, ni kad do -
tle mo je pre zi ra we za sva ki mli tav `i vot, ko ji ne po -
zna je bor be i is ku {e we, ni je bi lo pot pu ni je. Usred
onog su ro vog ste wa ko jim je op ko qen, on mi se ~i nio
jak, po sto jan, is tra jan kao i to ste we, ~o vek u ko me kao
da su zbi je ne sve ne is ka za ne pat we i bo lo vi ra se i sve
ne ve ro vat ne sna ge we ne iz dr ̀ qi vo sti i ve li ~i ne.
Ose }ao sam da mu je je di no po treb no bi lo da ga ne ~i ja
ru ka, ma i naj ma we, po dr ̀ i u po vre me noj du {ev noj klo -
nu lo sti. 

I kad sam mu tre }e ga da na, na ra stan ku, re kao: – Po -
bra ti me, ti si uvek bio ~o vek, osta ni to do kra ja, mo -
lim te – on se bla go i po sti |e no na sme {io: 

– @ao mi je {to ide{. Ta ko mi je do bro bi lo uz te -
be. A sad, kao de te ko je gle da ka ko se ra zi la ze svi {to
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su oko we ga bi li da ga te {e dok mu maj ku ne sa hra ne,
kao i ono, i ja sam se na dao da me ni kad ne }e{ osta vi ti.
Ali obe }a vam ti: vr {i }u slu ̀ bu kao i do sad i sve }e
do bro bi ti, na dam se. 

Pa se je dva ra sta vi smo iz za gr qa ja i ja po |oh uskom
sta zom ko ja vo di ka re zer vi. A kad sam se stao pu za ti uz
ja ru gu ka ko si, po za di ko je se na la zio ba ta qon i {tab i
pre vi ja li {te, naj pre ~uh opa qe we, pa hu ja wa, a za tim
fi juk i stra {an tre sak gra na te ko ja eks plo di ra u mo joj
ne po sred noj bli zi ni. 

Ja utr nuh pa se okre toh we mu sa po gle dom ko ji je pi -
tao. 

A on vi de }i me za bri nu tog po ka za ru kom: 
– Sa mo dr ̀ i le vu sta zu i ne bri ni, ga |a ju put. 
Ja se upu tih le vom pu ta wom i za du va no po ̀ u rih.

Ali fi ju ka we se na sta vi, i zr na ~i ja su par ~ad zvi ̀ da -
la, ras pr ska va hu se na sve stra ne. 

Kad sam se ma lo vi {e us peo, ugle dah ne ko li ko ko -
mor xi ja ka ko dah }u }i vu ku zbu we ne ma zge uz ono br do
ko je sam osta vio. 

^et ni na red nik, ko ji be {e iza {ao u su sret tran -
spor tu, vi kao je: 

– Ma gar ci, ta ko vam tre ba kad ste za doc ni li! 
– Ko me sar je kriv, mi ni smo – od go va rao mu je je dan

od voj ni ka, vu ku }i sa o~aj nim na pre za wem ma zgu ko ja je
vi so ko uz dig nu te gla ve tr za la na zad. 

– A je ste li svi ~i ta vi? – raz le gao se Ni ko lin glas. 
– Mi je smo, ali ko bi lu {to ne ma ko wo vo ca svu raz -

ne se. 
U tom sam ja za la zio... Na sa mom za vi jut ku gde na sta -

je ma la za ra van okre toh se i ugle dah Ni ko lu na istom
onom me stu gde smo se ra sta vi li. Ma hao je ka pom i po -
zdra vqao me. A me ni je du {a bi la na smrt `a lo sna, i si -
la ze }i za vo ji tom sta zom niz br do, ja se za pla kah, kao da
je To bi lo po sled we na {e vi |e we. 

98



4
A voz ju ri, le ti. Sko ro }e Vu ja no vac. Kri vo mi je

{to sti ̀ em po mra ku. Ka ko li }u za te }i po bra ti ma?
Ka ko iz gle da ju snaj ka, de ca? Bo ba, sva ka ko, ve li ka de -
voj ~i ca? Ali ka kav sam ja ~o vek, ka ko sam mo gao sa mo
da ~e kam to li ke opo me ne, pa tek sad da po |em u ovu po -
se tu ko ju sam svo me div nom i mi lom dru gu du go vao mno -
go ra ni je? De ca spa va ju. Na ko ga li ~e? Snaj ka se, znam,
sa tr la spre ma ju }i ku }u. Sav go rim od ne str pqe wa da u
onoj is toj so bi, u ko joj smo raz go va ra li uo~i we go vog
ven ~a wa, po sle to li ko go di na, ob no vi mo sve uspo me ne,
pre tre se mo sve do ̀ i vqa je, svu na {u pro {lost ta ko
bur nu, mu ~e ni~ ku, ali bog me, i ju na~ ku... Ona je stvar,
bez sum we, iz rav na ta: ona we go va mu~ na sum wa ko ju mi
je uz gred i vr lo opre zno na go ve stio ono ga da na kad smo
se, po sle oslo bo |e wa, pr vi put sre li u No vom Sa du.
Ali ko je taj ni tkov {to se usu dio okle ve ta ti jed nu `e -
nu kao {to je mo ja snaj ka? Od on da se, isti na, ni smo vi -
de li. A div no je i ne vi |e no bi lo ono ga da na kad je on s
pu kom ula zio u No vi Sad. Ce la va ro{ po di gla se be {e
da ih do ~e ka. Mo je ne str pqe we da ga vi dim, kad sam sa -
znao da puk tu da pro la zi za Su bo ti cu, ne mo ̀ e se opi -
sa ti. Ce la va ro{, ka ̀ em, iza {la je za do ~ek: de voj ke,
so ko li, de ca, mu zi ka, kor po ra ci je, ci lin de ri, sva Sa -
laj ka, po li caj ci u ma |ar skoj uni for mi i se qa ci iz bo -
ga te oko li ne; i ven ci, za sta ve, ka ru ce u cve }u, tri jum -
fal ne ka pi je, ne is kra za no odu {e vqe we, jed nom re ~i, u
ko me je kao ni kad do tle pli va la opi je na srp ska Ati na.
Sve po kon cu ure |e no, pom pe zno spro ve de no, bez po gre -
{ke, bez za doc ne wa, bez ma le ra, jer su No vo sa |a ni maj -
sto ri sve ~a no sti. Pa, po spe po zdrav nih go vo ra, puk na -
i |e. Naj pre {tab ia ko wi ma umo ta nim u pe {ki re. O
kow skim vra to vi ma kla te se ve li ki, div ni ven ci. Ofi -
ci ri, sme {e }i se, pri hva ta ju ras ko {ne bu ke te ko ji do -
le }u s pro zo ra, tro to a ra, ske la no vih gra |e vi na, s kro -
vo va, sa svih stra na. Star ci, ta ve li ka de ca, bri {u o~i
i po gle da ju u nas: „Sa mo kad ovo do ̀ i ve smo. @i vi li
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na {i oslo bo di o ci.“ Bron za ni voj ni ci, u ko lo ni dvoj -
nih re do va, tru de se da ko ra ~a ju po tak tu svo je mu zi ke,
ali pri hva ta ju }i pe {ki re i cve }e, gre {e, za o sta ju, su -
sti ̀ u, br za ju sit nim fran cu skim ko ra kom i sme {e se.
Ofi ci ri di vi zij skog {ta ba, van stro ja, po sma tra ju puk
i pri me }u ju: „Do bro iz gle da ju qu di.“ Je dan ma li voj -
nik, ku var, do bro du {nog, de ti wa stog iz gle da, na za ~e -
qu mi tra qe skog ode qe wa, sa ma ga re tom ko je no si kuj nu
ode qe wa, ne vi di se od pe {ki ra. Ma ga re, sa ven cem ko -
ji do di ru je ze mqu, ko ra ~a pro pi sno, za re pom po sled we
ma zge, `mir ka i sme {i se na pi ta wa {to pa da ju s ra -
znih stra na: „Zar je i on pre {ao Al ba ni ju?“ U jed nom
tre nut ku uz bu dqi ve sve ~a ne ti {i ne je dan pu {a u na -
ru~ ju svo ga oca klik nu: „3ivio srp ska voj ska, i pro zo ri
se za tre so {e od ma ni tog odo bra va wa tap {a wem. A od
pri sta ni {ta do Vla di ~i nog ko na ka po no va se za ho ri,
za hu ja i pro lo mi: „@i ve li, `i ve li, `i ve li“ i mla ze vi
cve }a si pa hu na za sta vu ko ja se po ja vi i do ve de uz bu |e -
we do vr hun ca. Elek tri zo van uz bu |e wem go mi le ja sam
po drh ta vao, ~e kao sa mo dru gi ba ta qon, ~e kao Ni ko lu.
Na je dan put, je dan oma len fran cu ski ofi cir, {to je
pre da mnom sta jao u dru {tvu da ma i pro pi wao se ce lim
te lom da bo qe vi di, po ka za ru kom u prav cu ~e te {to je
na i la zi la: 

– Qu el be au type!

Ja uz vik nuh do vri ska. To be {e Ni ko la. Na div nom
ze len ku, sav u cve }u i pe {ki ri ma, u pro stoj voj ni~ koj
{aj ka ~i, sa Ka ra |or |e vom zve zdom na pr si ma, po no sit,
ozbi qan, hla dan i kao da mu je ne pri jat na sva ova hu~ na
ga la ma, on je uz dr ̀ a vao ko wa, ko ji se, upla {en od sve -
ti ne, pro pi wao i is ko la ~e nih o~i ju gle dao pre ko ma se. 

– @i vio, po bra ti me! – i ja zgra bih za uzde. On me
spa zi, sko ~i hi tro na ze mqu pa se sr da~ no iz qu bi smo,
dok je svet oko nas bri sao o~i tro nut na {im brat skim
za gr qa jem. 

Po {to kroz su ze i `ur no iz me ni smo ne ko li ko re ~i
mi se, obo ji ca, upu ti smo pe {ke kroz va ro{ sve dok ne
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sti go smo u ka sar nu. A ta mo po sle iz da tih na re |e wa,
voj ni ci do bi {e „voq no“ pa se raz dra ga no kli ca ju }i
raz mi le {e po {i ro kom, ogra |e nom, pro sto ru is pred
ka sar ne i oko ogra de na ~i~ ka ne sve tom, gde na sta de sr -
da ~an raz go vor iz me |u bra }e ko ja su se upo zna va la. 

A mi se la ga no, ru ku pod ru ku, vra }a smo u va ro{ ku -
da su pro ti ca le mi ri sa ve re ke sve ta oza re nog kra snom
ve dri nom i ra do {}u. Sve `i vo okre ta lo se za wim po -
sma tra ju }i ga i u`i va ju }i u we go voj sta si toj po ja vi voj -
ni~ kog dr ̀ a wa. Qu di nas po zdra vqa hu du bo ko ski da ju -
}i {e {i re, dok su se slat ke `e ne sme {i le i, mi lo na -
pu }e ne, do ba ci va le na ra ~un we go vog ozbiq nog dr ̀ a wa
i hlad nog po gle da: „Ka kvi su ovi Sr bi jan ci, svi na mr -
{te ni. 

To ve ~e po zva ni smo na ban ket, ko ji su nam pri re di -
li no vo sad ski rat ni bo ga ta {i; oni isti {to su, u me |u -
vre me nu kad ni ~i je voj ske ni je bi lo, raz gra bi li sav pe -
tro va ra din ski plen, za o sta li ma te ri jal ne ma~ ke pri -
sta ni {ne ko man de. 

Ali Ni ko la je pret po sta vqao mir ni je me sto: 
– Pri me tio sam – re ~e mi on – u bli zi ni pri sta ni -

{ta jed nu ma lu ka fa nu s po dru mom. Ima i }e vap ~i }a.
Ba{ kao is pod „Ma ke do ni je“ gde smo kao stu den ti od -
la zi li. Ako pri sta je{ da od bi je mo onaj po zi va ta mo }e -
mo slat ko po raz go va ra ti. 

Ja ra do pri hva tih. 
A ta mo, po sle ve ~e re, on mi je is pri ~ao sve {to je

pre ̀ i veo u po sled wim ope ra ci ja ma pro bi ja wa fron ta
i na stu pa wa. Re ~e mi da je svra tio ku }i na dva da na, ali
da bi bo qe u~i nio da je ob i {ao, jer mu ovi pr vi da ni
oslo bo |e wa ne bi bi li gor ki kao sad. 

– Jo{ na fron tu pred o se }ao sam ne {to ~e mu ni sam
smeo da po gle dam u o~i – go vo rio je on ~i ste }i xep ni
no ̀ i} ~a~ ka li com – kad mi je je dan bli ski ro |ak pi sao
da tre ba sa mo se be da gle dam, da ne bri nem pre te ra no za
ku }om, jer, ve li, sva ki da nas ume se be da gle da. Taj isti
ro |ak do ~e kao me je sad pr vi i pre ula ska u ku }u iz neo
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stra {ne, sram ne op tu ̀ be. Sad sve zna{, po bra ti me, i
sad mo ̀ e{ slu ti ti ka ko mi je u du {i. Oba da na pro veo
sam kod. ku }e; ni ko ga ni sam hteo da vi dim, ni s kim da
go vo rim. Mo ja maj ka ni {ta ni je hte la da po tvr di, ali
me mu ~i ono {to vi dim na we nom li cu. Ja sam re kao da
}u stvar iz vi di ti kad se vra tim. No }io sam sâm u dru goj
so bi, obe no }i. Oka ni sam sklo pio. I sad se ~u dim da
jo{ `i vim, da idem, da ra dim, da je dem i da go vo rim, i
po sle sve ga i po {to je u me ni ne {to pre pu klo, slo mi -
lo se, umr lo. Eto, po bra ti me, ni {ta od one ra do sti ko -
ju smo za mi {qa li do le. Bog, ko ji je di ni zna sve mo je bo -
lo ve i ko ga sam mo lio da me bar ova ~a {a mi mo i |e, taj
Bog oglu {i se. Jo{ je sa mo to bi lo osta lo. I ta ko, dan
ra ni je ne go {to mi je is te klo od su stvo, kre nuo sam se
za pu kom. Ose tio sam, na ne sre }u, da mi je ~e ta mi li ja,
ver ni ja, to pli ja ku }a od mo je. Ali {ta }u po sle? 

We gov glas o~aj nog bo la ce pao mi je sr ce i ozlo je |en
na ova ko svi re pu, ne za slu ̀ e nu sud bi nu ko ja ga go ni kao
di vqu zver, u ne pri jat nom po lo ̀ a ju u ko me sam se na la -
zio slu {a ju }i ga, ja sam ga umo lio da ne na gli i da stvar
do bro pro ve ri. 

Su tra dan is pra tio sam ga za Su bo ti cu, oda kle mi je,
dva me se ca doc ni je po slao po voj ni ku jed no do sta op -
{ir no pi smo, iz ko ga sam sa znao po ne {to o we go vom
ras po lo ̀ e wu ko je ni kad ne bih mo gao o~e ki va ti. 

„Dra gi moj po bra ti me – pi sao mi je iz me |u osta lo ga –
iz gi bo smo pi ju }i po ovoj Ba~ koj. Pi ja ne ze mqe, ako ko
Bo ga zna! Ti zna{ da na fron tu ni kad ni {ta ni sam pio.
A sad, da me vi di{, ne bi me po znao. Oble sa vio sam od
zdra vi ca i vi na. Po Sen to ma {u (oh, naj pi ja ni jem Sen to -
ma {u!), po Be ~e ju i Ka wi ̀ i po gu bio sam re dom sve svo je
bo lo ve pro {lo sti. Ka ko be {e ono, ~i ni mi se iz Mi wo -
na, „ne se }am se vi {e svo jih bo lo va ko ji su pro {li“? Pa
`e ne, po bra ti me! I tvoj glas na da le ko sti ̀ e. A ja sam se
bar ne {to dr ̀ ao. Ba{ pre ne ki dan re ~e mi jed na: Ni {ta
ne bi bi lo in te re san ti je ne go opi sa ti sve pro me ne ko je
su se u va ma iz vr {i le od do la ska ova mo. Da je ka kav pi sac
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bio po red vas da po sma tra: ka ko se ka men po vra }ao u du -
{u, nem ka ko ste pro go vo ri li, mr tav ka ko ste o`i ve li.
Gnu {aj me se, ako ti je mi lo, po bra ti me. Ali ne bu di su -
vi {e strog i se ti se ka ko smo se pa ti li, go di na ma `i vi
sa hra we ni.“ Ta ko mi je pi sao. 

Ali to je bi lo i pro {lo. Ni smo ni mi mo gli bi ti
sve ci. Ili, bra te, do sta smo i to bi li na fron tu. A sad
kad stig nem, znam {ta }e mi re }i; re }i }e mi od re ~i do
re ~i: – „Je si vi deo, po bra ti me? Sve pro gu ra smo pa opet
do bro, hva la Bo gu. Ne ma ni {ta ja ~e od ~o ve ka, tvrd je
kao ka men: i ra ne i ti fus, je dan pa dru gi, i sto ne sre }a
i opet se ne dam, sto jim, `i vim, evo me.“ Na pi }e mo se,
bo ga mi. Ona stvar mo ra da je iz rav na ta. [ta }e ~o vek,
mo ra da za bo ra vi i na mr tve i na ra ne i na sra mo te, jer
~o vek je ~e lik, jo{ tvr |i. Na pi }e mo se, vi dim. I `e -
qan sam, ~a sti mi; pa jo{ u ku }i i opet da nas ona slu -
`i. 

– Go spo di ne, sad, vaq da, Vu ja no vac? – obra tih se ne -
ko me {to je gle dao kroz pro zor u hod ni ku. 

– Jed na po sta ja, ali br zi ne sta je, pa Vu ja no vac. 
– Hva la. 
Pri ku pih stva ri pa iza |oh, a ma lo po sle voz za i sta

pro |e po sta ju ne za u sta vqa ju }i se. 
Mo glo je bi ti de set sa ti. Me se ~i na. Po red pru ge u

~e stim ba ra ma iza ki {e ogle da ju se zve zde a po ce pa ni
ob li ci ~i ne se ogrom ne cr ne ave ti. Pa i kad pro |e mo:
kao da je ze mqa i{ ~e zla i da ju ri mo nad bez da nom. ^e -
sti gvo zde ni mo sto vi nad du bo kim bez vod nim pro lo ka -
ma. Vo} wa ci, usred ko jih se be la sa ju ku }i ce ret ko osve -
tqe ne. „Po bra tim }e bi ti na sta ni ci.“ Na gi wem se
kroz otvo ren pro zor i bi jen o{trim ve tri }em, gle dam
una pred. Bli ̀ i mo se sta ni ci ko ja se ras po zna je po raz -
ba ca nim cr ve nim i `u tim sve tiq ka ma. „Jo{ ne ko li ko
se kun da pa }u ga za gr li ti.“ Vra }am se i uzi mam stva ri
sa uz bu |e wem ko je ob u zi ma ~o ve ka kad je uve ren da ga na
sta ni ci ~e ka ju. Ma le ku }i ce ~u va ra pru ge pro le }u i
naj zad, ne uspo ra va ju }i na ro ~i to, voz sta de. 
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Na pe ro nu jad no osve tqe ne sta ni ce ti ska le se otr -
ca ne pri li ke ne ko li ci ne no sa ~a i de ce i dr sko se gra -
bi le oko stva ri put ni ka. Ja se oba zreh svud una o ko lo,
`eq no tra ̀ ih da vi dim Ni ko lu, ali uza lud: we ga ni je
bi lo na sta ni ci. Po red me ne pro ma ~e kre zu bi stu dent
pa se iz gu bi u go mi li. Ja sta jah jo{ ma lo i la ka je za raz -
o ~a re wa pro stru ja kroz me ne, ali se br zo pod se tih ne -
u red no sti po {tan skog sa o bra }a ja i to me umi ri. On da
po zvah jed nog no sa ~a ko ji pri hva ti mo je stva ri, pa se
kre nu smo u va ro{. 

– Va ma tre ba stan, go spo di ne? 
– Ne, idem pra vo kod Ni ko le Gli {i }a, {e fa... Ti

zna{ gde sta nu je? A mi slim znam i ja. 
On za sta de pa spu sti stva ri na ze mqu. 
– Kod go spo di na Ni ko le Gli {i }a? A {ta ste vi we -

mu? 
– Ro |ak. 
– Go spo di na Ni ko lu – re ~e no sa~ po di ̀ u }i stva ri i

sum wi vo vr te }i gla vom – mu~ no da }e mo na }i kod ku }e.
Ne }e mo ga ta mo na }i. 

– Ka ko? za {to? 
– Ne ide on ta ko ra no ku }i, go spo di ne. We go va ku }a

je „Laf“. 
– [ta ka ̀ e{? 
– Mno go se pro pio – od go vo ri no sa~ – mno-go. 
– [ta bu la zni{, ~o ve ~e? 
I ja mu na re dih da ne dro bi, ve} da me vo di kud sam

mu re kao. Ali kad smo na i la zi li po red „La fa“ on spu -
sti stva ri, utr ~a u ka fa nu, bez pi ta wa, pa kad otud iza -
|e: 

– Tu je, tu, znao sam ja. 
Ja ma lo raz mi slih {ta da ~i nim, ona je za raz o ~a re -

wa pro stru ja sad kroz me ne mno go ja ~e, pa se naj zad re -
{ih da u|em u ka fa nu. Ta mo mi po ka za {e jed no za seb no
ode qe we, oda kle je do pi ra la pa kle na sva |a. Ja za sta doh
da oslu {nem, okle vah opet ne ko vre me dr ̀ e }i kva ku la
se na glo od lu ~ih da otvo rim. De se tak pri li ka, s Ci ga -
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ni ma ko ji su pod ni mqe ni na vi o li ne pa ̀ qi vo pra ti li
pra vu ci gan sku pre pir ku, ras po zna va lo se u di mu od du -
va na. A kad me pri me ti {e qu di se zgle da {e i sva |a se
oset no uti {a. Ja pu stih ru ku na ra me Ni ko li no, jer on
ne be {e spa zio kad sam u{ao. 

On se okre te, po gle da me mut nim, iz nu re nim o~i ma,
po zna de me, pa usta de i za gr li me, ali je bio iz ne na |en. 

– Go spo do, – pred sta vi me on ra se ja no, po sle po zdra -
va – ovo je moj po bra tim, ovo je ~o vek, si la, |i... |i da. 

A me ni po ka zu ju }i svo je dru {tvo: – Ovo su mo ji pri -
ja te qi. Ka ̀ u ta ko, a ja mi slim da me |u wi ma ima i ni -
tko va, kle vet ni ka, hu qa. A sad, go spo do, ta~ ka! Ima da -
na za meg da na. Ovaj ~o vek ov de stra nac je i ne ti ~u ga se
na {e stva ri. Da kle, ta~ ka! 

Ja se doh po red we ga i sam vr lo zbu wen mu~ nim pri -
zo rom. 

Ali je dan sta ri go spo din, suv, sed, sa {i qa stom bra -
di com, od go vo ri vr lo br zo dok mu je bra da po drh ta va la: 

– Ka ko, bra te, mo lim te, ka ko ta~ ka? Ne ma ov de ko -
man do va wa. [ta sam re kao, go spo do? Re {e we je ne za ko -
ni to i kvit. Eto, go spo do, {ta sam re kao. A... a {ta ~ar -
{i ja go vo ri to ja ne znam, ni ti me se ti ~e. To se te be
ti ~e i ti ras pra vqaj ka ko zna{, bra ni se. Pro na |i kle -
vet ni ka: pa, ili ne ka do ka ̀ e da si pot ku pqen, i on da
ni je kle vet nik, ili – u aps. Ka ko do sta, bra te, mo lim
te? Ka zao si ti, pa da ka ̀ em ja. Uvre dio si, vra }am
uvre du. Ka ko, bra te, mo lim te, ov de ne ma ko man do va wa. 

Pa gle da ju }i u me ne: 
– Go spo di nu ~ast i po {to va we. 
^i ~i ca je go vo rio jet ko, va tre no i ono drh ta we vi -

dqi vo se pre no si lo sa bra de na gla vu, pa na ru ke i ce lo
te lo. On je jo{ ne {to hteo da ka ̀ e kad Ni ko la drek nu: 

– Ta~ ka, kle vet ni ~e! 
Ci ga ni ustuk nu {e pre stra vqe ni, po lu pi ja ni qu di

po gle da {e u Ni ko lu, a ~i ~i ca je ner vo zno mr vio hleb i
drh tao. 
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– Jo{ sa mo ovo – re ~e on po sle ma le po ~iv ke i po red
sve ga {to je iz gle da lo da }e ga Ni ko la smr vi ti ako
otvo ri usta – jo{ sa mo ovo: Prav nik si, prav nik sam.
Go spo da su tu. Ras pra vi }e mo ovo po zna tim pu tem. 

Sav uzru jan Ni ko la za u sti da ne {to ka ̀ e, ali u tom
tre nut ku na vra ta stu pi kre zu bi stu dent sa svo jim stva -
ri ma i svo jim pod sme va~ kim iz ra zom. On nas ob u hva ti
br zim, o{trim po gle dom ko ji ma lo vi {e za dr ̀ a na me -
ni, sva ka ko iz ne na |en {to me tu vi di, pa se obra ti ~i -
~i ci ko me je jo{ sa mo bra da drh ta la: 

– Dra gi uja ~e, – re ~e on – Ti si bla go vre me no iz ve -
{ten o do la sku vi so kog go sta (i tu se ubo de pal cem u
gru di) pa si ipak ku }u za kqu ~ao. Du bo ko uvre |en po -
{ao sam da te tra ̀ im, ali... ali ka ko to da tu ma ~im? 

O~e vid no ob ra do va ni po ja vom stu den ta pri sut ni na -
va li {e na we ga da osta vi stva ri i da sed ne, a kad ga po -
zva i ~i ~i ca on po slu {a. 

Za to vre me Ni ko la mi je pru ̀ io ~a {u s vi nom: 
Do bro do{‘o, po bra ti me! Is pij, mo lim te, sve is -

pij! Ni smo sva ki dan! 
Ja ga po slu {ah. 
– Pa kad sti ̀ e? Za {to mi ne ja vi? A jest, sad sam do -

bio, ma lo ~as. Hteo sam ovog mo men ta... 
– Ne ~i ni ni {ta – re koh. – Ka ko su ti kod ku }e? 
On mi opet pru ̀ i ~a {u: 
– De de, ni smo sva ki dan. 
– Dra gi po bra ti me, ba{ za to {to ni smo sva ki dan... 
– E kod nas je ta ko. Pa lan ka kao pa lan ka... To ti je

grob svih sno va, moj po bra ti me. Ne ma, da ka ̀ em, sta rog
`i vo ta, ne ma pri ja teq stva, ne ma ni ~e ga. La ̀ e mo se,
splet ka ri mo, sva |a mo se i pi je mo. To ti je sve. 

Pa po pi na is kap. 
– Za ku ma zna{? – upi tah. 
On me ne ~u. 
– ^uo si za ku ma? 
– A, jest, znam. Umro je u rop stvu. ]o ra vo, na le te lo,

pa za ro bqe no. 
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– A pop Mi ja i lo? 
– On ti je crk’o od gri pa, po sle ra ta. Osta mla da po -

pa di ja. 
Pa se za ce re ka i cmok nu u pr ste. 
– [ta ti je po bra ti me? – {ap nuh zgra nut ovim od go -

vo ri ma. – Ja te, Bo ga mi, ne po zna jem. 
– Po bra ti me – od go vo ri mi on pri mi ~u }i sto li cu i

gle da ju }i me gro zni ~a vo u`a gre nim o~i ma – ne po zna -
je{ me? A ot kud bi me i mo gao po zna ti? Pa i ja vi {e se -
be ne po zna jem. Znam, vi dim i sam: ni sko sam pao; sti -
dim se od te be; zvao sam te pa za bo ra vio. Znam: to ho -
}e{ da mi pre ba ci{. 

– Ne, ni sam... – pro mu cah. 
Ali mi on ne do zvo li da do vr {im ne go pro du ̀ i: 
– Ima{ pra vo, po bra ti me. Mo ̀ e{ me mr zi ti i ga di -

ti se, ali ti bar zna{ ko sam bio. Ni na ko ga se ni sam
ba cao, ni sam bio r|av, pa ko stan, ni kom zla ni sam `e -
lio. Ni kad. A eto do ~e ga sam do speo. Sad je sva ka r|a
bo qa od me ne. 

Pa po gle da u ~i ~i cu i na sta vi sa svim gla sno: – Svi
su da nas bo qi od me ne, po {te ni ji od me ne; svi pa tri o -
ti, a ja ne va qa lac, pro pa li ca. A kad je tre ba lo iz vla -
~i ti, on da, ti zna{ ka ko sam iz vla ~io. Ja sam iz vla ~io,
a oni su se iz vla ~i li, i si no ve iz vla ~i li i slu ge iz vla -
~i li; i sad svi bo qi od me ne, po {te ni ji od me ne, pa met -
ni ji od me ne. 

Ali od mah za tim na mr {ti se, po gle da me po taj ni~ ki
i po tre }i put pru ̀ i mi ~a {u. 

– Is pij, bre. 
Ja se us te zah. 
On drek nu: 
– Lo ~i! Uvek si bio iz rod. I te be ja po zna jem.

Uobra ̀ en. Po ni ̀ e we mu da pi je. 
Pa se okre te Ci ga ni ma: 
– Svi raj! 
Ci ga ni ne {to za kre {ta {e. 
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– ^e kaj! Sta ni! Ti, Mi ko be re, de kla ma ci ju jed nu,
ali grom ku. 

Je dan tip pred rat nog prak ti kan ta, mr {av kao ~i -
buk, is teg nu ta li ca, u cr nom iz li za nom ka pu tu sa krat -
kim ru ka vi ma, sa gu stim cr nim ma qa ma po ru ka ma, pre -
vr tao je o~i ma i kre ve qio se. Vaq da, da bi me po vra tio
iz za pre pa {}e no sti je dan go spo din u osta ci ma ofi cir -
ske uni for me pri ma ~e mi se: 

– To je Mi ko ber, – re ~e on – na{ Mi ko ber, na {a sim -
pa ti ja. Sam se kr stio. Vrag bi ga znao ot kud mu to ime.
Ka ̀ u iz ne kog en gle skog ro ma na. 

Ni ko la se sad okre te me ni ali me ni je gle dao u o~i: 
– E moj po bra ti me – go vo rio je kli ma ju }i gla vom i

dr ̀ e }i ~a {u u ru ci ko ja je drh ta la. – 
Se }a{ li se ono ga iz Sve to ga pi sma: do bar rat ra -

to vah, tr ku svr {ih, vje ru odr ̀ ah... Jest, va qao je ne -
kad ovaj |i da, odu ̀ io se, ali ga za de si jed na sa mo ne sre -
}a: ne umre na vre me. 

Pa se on da na ̀ e i {a pu ta {e mi pro mu klim gla som
na uvo: Sa mo pa zi ovo {to }u ti re }i: Kad jed nog le pog
da na ~u je{ da je ne sta lo tvo ga po bra ti ma Ni ko le Gli -
{i }a, ne moj se ~u di ti. 

I po di ̀ u }i ru ku vi {e gla ve na po sle do gu {e: 
– Jer, evo dov de je do {lo, ne dov de. Ne {to se u me ni

slo mi lo... Ali go vo ri }e mo su tra... A to {to ti re koh,
po bra ti me, ~u }e{. Ima sa mo dvo je: ne `i ve ti ili po be -
}i u svet. A ja jo{ imam sna ge. I de set no ka ta bi }e mi
do sta da za ra dim mir ko ga ne mam i ko ga ov de ni kad ne -
}u ima ti. 

Utom mr {av ko usta de i po di ̀ e ~a {u: 
– Messieur?, man gons et buvon?, car de main nou? mo ur -

rons! Za i sta vam ka ̀ em: Ne sva |aj te se, pra {taj te je dan
dru gom. Par don nez, op vou? par don ne ra! 

Pa, sa vr {e no ta~ no po dra ̀ a va ju }i Ni ko lu, drek nu: 
– Ta~ ka! 
Je dan de beq ko is kri vqe nog vra ta na va qi vao je do -

bro }ud no. 
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– Jed nu od Vo ji sla va Mla |eg, Mi ko be re, mo lim te. 
– To ne do pu {tam – pro de ra se Ni ko la. Sit sam ga.

Ni ve }eg za bu {an ta, ni do sad ni jeg pa tri o te. Sa ener -
gi jom {to je sku pqao za vre me ra ta, ga |a sad te {kim ka -
li bri ma. Dru gu, sin ko, bo qu, po {te ni ju. 

Ta da se kre zu bi stu dent po di ̀ e upo la, nag nu pre ma
Ni ko li i po gle da ga dr sko u o~i: 

– Ja znam naj bo qu – re ~e on – ^o vek pe va po sle Ra ta.
– ^uj mo ga – za gra ja {e pi ja ni ce te se sve uti {a. 
Stu dent se de i pod ni miv {i se tan kim i du ga~ kim

ru ka ma, ne ski da ju }i po gle da s Ni ko le, re ci to vao je: 
Ja sam ga zio u kr vi do ko le na 

i ne mam vi {e sno va. 

Se stra mi se pro da la, 

a maj ci su mi po se kli se de ko se. 

I ja u ovom mut nom mo ru blu da i ka la, 

ne tra ̀ im ple na. 

Oh, ja sam `e qan zra ka! I mle ka! 

I be le ju tar we ro se! 

Ja sam se sme jao u kr vi do ko le na 

i ni sam pi tao za {to? 

Bra ta sam zvao du {ma nom kle tim, 

i klik tao sam kad se u mra ku na pred hr li, 

i on da le ti k vra gu i Bog i ~o vek i rov!... 

I da nas mir no gle dam ka ko mi `e qe nu `e nu 

gu ba vi ba ka lin gr li... 

I ne mam vo qe – il’ ne mam sna ge da mu se 

sve tim... 

– Stoj! – grm nu Ni ko la sa iz ra zom di vqe ja ro sti i
usta ju }i. – Ti si to spe vao, sko te! 

Kre zu bi stu dent pre ki de, na sme {i se de mon ski i od -
go vo ri sa svim mir no: 

– Par don! Ja ne pe vam. To je spe vao dru gi, a me ni se
do pa lo. 

– Ko? 
– Du {an Va si qev. 
– Na sta vi, na sta vi! 
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– Ne – re ~e hlad no stu dent, ~i je me sme lo dr ̀ a ne za -
di vi. – Ni kom ne do pu {tam da me pre ki da. 

Ta da mr {a vi prak ti kant po sko ~i sa svo ga me sta, po -
tra ̀ i olov ku i be le ̀ nik i se de do stu den ta: 

– Monsieur, cher monsieur, – re ~e afek ti ra ju }i – per -

met tez! Do pu sti te mi da pre pi {em ovu je din stve nu pe -
smu i daj te mi va {u tvr du re~: da }e te me pr vom pri li -
kom u Be o gra du pred sta vi ti pe sni ku Va si qe vu. On, bez
sum we, or di ni ra kod „Tri {e {i ra“? 

Ni ko la je iz gle dao stra {an. 
– Na ko le na! – gr meo je on mla ta ra ju }i se – nek og-lu -

vi i ~o-vek i Bog!

Mr {av ko po di ̀ e gla vu i sve ~a no is pru ̀ a ju }i ka ̀ i -
prst u ta van, upa de: 

– I Ju go sla vi ja... Du reste, je m’ en fou?!

A Ni ko la se za ble nu u we ga i kao pod su ge sti jom
ote ̀ e: 

– I Ju go {la vi ja, da ka ̀ em. 
Pa se gro zno is kr qe {ti na me ne. 
– Lo ~i! – i opso va mi ma ter. 
U uz bu dqi vom }u ta wu ko je na sta de po sle ovo ga, ~u lo

se sa mo {kr gu ta we we go vih zu ba, ko je ne znam ka ko ni -
je po lo mio, vaq da sa vla |u ju }i se da ne uda ri me ne ili
ko ga dru gog, dok se ja od lu~ no ne po di goh tvr do re {en
da na pu stim dru {tvo. 

Ali me on zgra bi: 
– Se di... mar{... se di! Do {ao si kod po bra ti ma; ka -

kav ti je, ta kav ti je! A po sle }e mo, je l’ te go spo do, da
mu po ka ̀ e mo zna me ni to sti? Ne }e mo se po sti de ti, po -
bra ti me. I ov de ne {to ima od ci vi li za ci je. A kad vi -
di{ Slo ven ki wu? 

Pa se od vrat no na sme ja. – Da mu ustu pim Slo ven ki -
wu? 

– Go spo do – re koh usta ju }i – iz vi ni te me. Umo ran
sam... mo ram i}i. 

– A, ne mo ̀ e. Ne }e{. Pij! – de rao se Ni ko la. 
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– Les premieres seront les dernieres et les dernieres seront les

pre mi e res – bun cao je i mla ta rao se mr {av ko. 
– Ne }e te, ne }e te – pot po ma ga li su ga i osta li i Ci -

ga ni me za glu {i {e kre {ta wem... 
A du van ski dim bi vao je sve gu {}i dok sam ja pra znio

~a {u za ~a {om. Ni sam, na po slet ku, hteo da se za me ram
i da bu dem iz rod. Ono {to je naj od vrat ni je u jed nom ve -
se lom dru {tvu to je: kad se ne ko pra vi mu dar pa se iz -
dvo ji i ne ide uko rak sa op {tim ras po lo ̀ e wem. Gr cao
sam, pio sam na si lu, ali sam pio. I ose tio sam da je ras -
po lo ̀ e we po sta ja lo sve `i vqe i lep {e dok se ni je pre -
tvo ri lo u pra vo odu {e vqe we. Sa mo je sad Ni ko la }u -
tao, ali i pio ju na~ ki. ^u dio sam se ka ko su mi ma lo ~as
ova ista li ca mo gla bi ti od vrat na. Na pro tiv, ona su
bi la vr lo sim pa ti~ na. I Ni ko lu sam sad gle dao dru gim
o~i ma. Pri me tio sam ka ko me Ci ga ni po sma tra ju, i wi -
ho ve be le, ve li ke kao ja je, be o wa ~e ska ka le su po cr nom
li cu, ~as po bra di, ~as po obra zi ma, ~as po ~e lu. Ve ro -
vat no, opo mi wa li su me da ih ne za bo ra vim. ^u dim se,
~a sti mi, ka ko sam mo gao bi ti ta ko ne pa ̀ qiv. Ali po -
{to sam za le pio bank no tu na ~e lo jed no me {to su mu se
naj vi {e o~i ko lu ta le, oni me osta vi {e na mi ru. Po sle
je do me ne seo je dan qu ba zni go spo din pot pu no }e la ve
gla ve i pod bu lih ka pa ka. Se deo je vr lo kru to i iz gle -
dao ve li ki ki co{. ^i nio mi se, isti na, mno go sta ri ji
ne go {to mi je re kao da ima go di na. A br ko vi su mu bi -
li ma sni, uma za ni i u{i qe ni kao igli ce. Po ~e {}e na -
gi wao je svo ju }e la vu gla vu i ma sne br ko ve pa mi se `a -
lio ka ko je ko sto bo qan, nu dio mi da je dem „pro baj te sa -
mo fi no pra sen ce“ i ne {to mi po ver qi vo ob ja {wa vao.
A ja sam ga sva ki ~as pi tao: „Je l’ te mo lim vas, mo ̀ e li
se ina ~e?“ Pa se sve po ~e lo ta la sa ti oko me ne kao ne -
kad u ka bi ni „Ver do na“ kad sam bo le stan pu to vao u Bi -
zer tu. Sve sam stre pio da ne pad ne lam pa {to je vi si la
nad na {im gla va ma i mo ra bi ti da sam imao upre pa -
{}en iz gled kao `e na onog rat nog bo ga ta {a u vo zu. Sa -
mo {to je ona uvek gle da la do le u am bis, a ja sam gle dao
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go re, kao da }e se ne be ski svod sru ~i ti na me ne. Go spo -
din sa ma snim br ko vi ma, i sa na vi kom da ner vo zno po -
di ̀ e de sno ra me, mo lio me je stal no da opo me nem Ni -
ko lu te da ide mo ta mo gde je ma lo ~as pred lo ̀ io. „Ni je
da le ko, tu na kra ju va ro {i, zna te. A vre me je i vre di
oti }i, ne ma go vo ra, jer je mo der no ure |e na stvar i ne ma
bo ja zni, {to se ti ~e... ono ga. Me ne, zna te, mr zi i ne ra -
do idem ta mo, `e wen sam ~o vek, pri rod no, ali ra di dru -
{tva. Ima fi nih ko ma da, ne ma go vo ra, ima i no vih. Kod
vas, ne ma go vo ra, ima i bo qih stva ri, ali za ov de je do -
bro, sred we, na pri mer.“ I ~u dio se da ni sam znao ka ko
je onaj go spo din, u osta ci ma ofi cir ske uni for me, pop.
„Kad je do {ao iz ra ta za te kao ko pi le pa ga sad ~u va i
vo le kao svo je ro |e no. Sa mo ne sta nu je za jed no, na pri -
mer, s po pa di jom, i to, re ci mo, for mal no, a ide no }u ta -
mo i ce pa joj dr va; da wu vo di de te za ru ku, i... sve kao
ina ~e. Sad ni je kao pre ra ta, ne ma go vo ra, sad sve pro -
la zi, ne? Dru gi je, re ci mo, mo ral. Pa le po, sa mi ka ̀ i -
te: ko je si gu ran u `e nu za vre me oku pa ci je? Ajd’ re ci -
te sa mi. U sva koj ku }i ofi cir, je l’ te? Jed na ku }a, bra -
te. Stâri po spe, de ca po spe, a ne gde je i bez de ce, ne ma
go vo ra. Tu ti je je di ni Go spod Bog sve dok. A kad si se
vra tio ona ne mo ̀ e da ti se na pri ~a o po {te wu. I sve
dru ge ne va qa ju sa mo ona po {te na. Ona ni za jed nu ni je,
ve li, si gur na. A ti je gle da{, obr }e{, me ri{, mi sli{:
de ca, bru ka, raz vod ko {ta, da se `e ni{ po no va ne ide,
ne ma go vo ra – i on da sleg ne{ ra me ni ma, za ̀ mu ri{, po -
mi sli{ {to je ko do bio ne ka no si i ide{ sva ki dan na
ra ki ju, sa mo idu }eg da na pi je{ po jed nu ~a {i cu vi {e. A
ov de je do bra ra ki ja, ne ma go vo ra. Pa, bo ga mi. Po gle -
da{ u pr vog kom {i ju, on bo lu je od iste mu ke. Ako ni je
`e na, a ono je }er ka. Eto ma la Le la {to sta nu je do cr -
kve, de voj ~i ca, ve li vi de }u je su tra na pro zo ru, oko pi -
li la se i ceo svet zna da je apo te ka ro vo; i on se sad `e -
ni dru gom; a kad je po li ci ja do {la da tra ̀ i de te {to je
ne gde ba ~e no ona li~ no slu ̀ i po li ci ju ka fom, sme je se
i za ni ma s po li ci jom. Pa i vla sti ni su kao ne kad, ne ma
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go vo ra“... i ta ko ne {to ot pri li ke. „]er ku biv {eg
pred sed ni ka op {ti ne sli ka le [va be go lu, kao od maj ke
ro |e nu, a sad se ve ri la. Kr {na de voj ka, ne ma go vo ra, bu -
bac, sva ko ve ~e na kor zu. Li~ no sam vi deo go lu fo to -
gra fi ju; div na je, sve ca mu, ne ma go vo ra.“ 

Pa mi du nu sav pu hor sa ci ga re te u o~i. 
Ja tr qam o~i i po gle dam u lam pu: qu qa se. I pod i

du va ro vi i ta van sve se ta la sa, a ja ga sva ki ~as pi tam:
„Je l’ te, mo lim vas, mo ̀ e li se ina ~e? Je l’ pred rat na
ko sto bo qa?“ A on me vu ~e za ka put, po ka zu je gla vom na
Ni ko lu ko ji je za dre mao i ve li: „Vi zna te mu` po sled -
wi vi di. Eto i on. To je sud bi na sva kog mu ̀ a.“ Po sle
mi je po ka zao jed no ga go spo di na vr lo uslu ̀ nog i do sad -
nog. „Za vre me oku pa ci je bio ov de pred sed nik op {ti ne
i ni je bi lo ve }eg zlo tvo ra od we ga: in ter ni rao, ba ti -
nao, `a rio i pa lio i obo ga tio se, pa sad kao da ni {ta
ni je ni bi lo, opet pr vi. Svi ma nam, isti na, ~i ni, sve
nas po ma ̀ e, ima ja kih pri ja te qa go re. Jed no ga da na za
vre me oku pa ci je, a|u tant Krajs-ko man de po slao voj ni ka
kod {naj de ra An dre je vi }a da mu is pe gla pan ta lo ne.
„No si, ve li, kod An dre je vi }a da li~ no on is pe gla.“ A
voj nik ni je raz u meo, pa me sto kod {naj de ra An dre je vi -
}a, od ne se kod An dre je vi }a, pred sed ni ka op {ti ne. I on
uzme pe glu i fi no is pe gla i po {a qe a|u tan tu. ^a sti
mi mo je. Zna ce la va ro{, i a|u tant je pri ~ao jav no...“ A
ja sve od mi ~em gla vu da me ne ubo de onaj brk {to je {i -
qast kao igla. Sa mo stu dent se di ne po mi~ no, gle da me
pod sme va~ ki i do ba cu je mi sva ki ~as, kli ma ju }i obe {e -
wa~ ki gla vom: „Ser vus, ba to, go tov si.“ Kraj wa ne u~ ti -
vost, jer se ni smo li~ no upo zna li. Ja ose }am da je glu po
{to }u tim i da je po treb no ko li ko-to li ko da po dig nem
svoj ugled, pa usta jem da odr ̀ im zdra vi cu. I usta ju }i
po gle dam u ogle da lo. Ta mo, u tom ogle da lu, is pr ska nom
mi li o ni ma sit nih cr nih pe ga kla ti lo se ne {to u ma -
gli, za cr ve ne lo, tr {a vo, tu po. Za gle dam bo qe i po znam
svo ju no vu ma {nu na za ve zi va we, is kri vqe nu, raz ve za -
nu, pi ja nu. Po gle dao oko se be ili u ogle da lo, sve jed no:
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svud se ugi ba lo, ta la sa lo, kla ti lo, ko vi tla lo. Kao da
sam na sred oke a na i da ja {im da sku. Ali po sva ku ce nu
tre ba lo mi je po di }i svoj ugled i ja ot po ~eh zdra vi cu: 

– Go spo do, sre }an sam {to se na la zim u ova ko od li~ -
nom... da kle, dru {tvu. Kao {to vam je po zna to ja sam do -
pu to vao ve ~e ras, br zim vo zom... 

I ohra bren te~ no {}u po ~et ka na sta vih va tre ni je: 
– ...Do pu to vao sam, da kle, br zim vo zom. Ja uvek pu tu -

jem br zim vo zom. Jer on, da kle, po la zi iz sta ni ce ele -
gant no, kli ze }i, bez onog, da kle, do sad nog se ca wa i
{kri pa wa... Do no sim va ̀ ne, po voq ne no vo sti. Dr ̀ a va
se ra pid no kon so li du je. Ja ne vo lim, da kle, da upo tre -
bqa vam stra ne iz ra ze, ali ov de ih ne mo gu iz be }i... Ce -
ne }e pa sti jer ~e ka mo... Ame ri ku. Voj ska di {e jed nim
du hom i... Ma ri na, isto ta ko. 

– Je l’, da kle, na je dan oxak? – pre ki de me stu dent. 
– At ten dez! Con ti nu ez seulement, s’ il vous plaît! – pi {tao

je mr {av ko. 
– Ne upa daj te, ~e kaj te... Ne ma, da kle upa da wa? – za -

gra ja {e osta li. Ja sam se pri ku pqao i ne ko li ko se ku -
na da raz mi {qao sam da li da fi zi~ ki na pad nem stu den -
ta, ~i ji me svi re pi pod smeh po gle da do vo dio do be sni -
la. Ali se od lu ~ih da to osta vim za po sle i na sta vih: 

– Go spo do, od go va ra }u doc ni je na in ter pe la ci je, a
sad ho }u da ka ̀ em: imaj te pu no po ve re wa. Ja sam, da kle,
na li cu me sta, ja znam sve. Ve ruj te, ta mo je kao {to vam
ja ka ̀ em. A vi zna te, da kle, {ta vam ja ka ̀ em. I sve
{to vam ja ka ̀ em isti na je, o~i ju mi. 

Pa raz ja re no, jer slu ~aj no po gle dah stu den ta: 
– ... Ne ma, da kle, vr da wa, ne ma ustu ka. Mi gu ra mo na -

pred i sa mo na pred i opet nap... to jest na pred. Sa mo
tre ba, da kle, slo ge, tre ba op {te... @i ve lo op {te... 

– Op {te je vas kr se ni je – uba ci opet kre zu bi stu dunt
sa o~e vid nim iz ra zom za vi dqi ve iro ni je. 

– @i ve lo op {te je vas kr se ni je! – za ho ri se sa svih
stra na i Ci ga ni za svi ra {e „tu{“. 
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– ... A sad, go spo do – za vr {ih ja u pa ni~ nom stra hu. –
Ne daj te, da kle, ta van! Pri dr ̀ i te lam pu! Aman! 

– Ne daj te ta van! Pri dr ̀ i te lam pu! – vi ka li su svi
oko me ne. Pa ja se doh u naj ve }em uz bu |e wu, a svi pri la -
`a hu da mi ~e sti ta ju. Ali od ~e sti ta wa ni je ni {ta mo -
glo bi ti, jer kad sam lu pio ~e lom o astal u~i ni lo mi se
kao da ce la va si o na po to nu. I ni sam ga mo gao po di }i
po red naj ve }eg na pre za wa. Sa mo sam ose }ao: kao da se
ku pam u ne ~e mu {to je mi ri sa lo na mr ve; du van i ~ar -
{av umo ~en u vi no, I ~uo ka ko ne ko ka ̀ e: „Ne ka ga, dok
se od mo ri.“ A kad mi ne ka te~ nost u|e u ru kav ne ko je
opet ka zao: „Pu sti te mu ru ku, nek’ is cu ri.“ Upla {io
sam se da ni je krv, jer znam da sam jed nog tre nut ka po mi -
{qao da ubi jem stu den ta, pa u tom stra hu po di goh gla -
vu. On da svi po vi ka {e: „Daj te mu ko wa ka da pre se ~e; da
pre se ~e, da pre se ~e.“ Ja sam raz u meo da }e mi pre se }i
ru ku, pa se }a ju }i se da sam uvek bio pro tiv sva ke ope ra -
ci je, uz vik nuh o~aj no: 

– Ne pri sta jem da se se ~e, raz u me te li! Ni kad! 
– Mais il fa ut co u per! Absolument! Du reste, je m’en fou?! 
I ta da se opet ugle dah u ogle da lu, ali ta ko mr tva~ ki

bled, bled kao duh, ni kad ni sam bio. Me |u tim bi lo mi je
lak {e i ja sam mo lio za ti {i nu da na sta vim zdra vi cu. 

Ni ko la se kla tio, be ~io i tra bu wao: 
– Po bra ti me, bra vos;... ni je vaj de, bra vos, bra vos,

bra a a vos! – Ali svi re ko {e da Ni ko la ko ji se lu da~ ki
ki ko tao tre ba da ide ku }i i da ja mo ram i}i s wim. Mi
smo se ne ko vre me opi ra li, ali, na po slet ku, po slu {a -
smo. I kri ve }i se na kli ma vim no ga ma po ne smo na {e
ka pu te, pa na pu sti smo ka fa nu osta vqa ju }i dru {tvo u
naj bo qem ras po lo ̀ e wu. 

Ja sam, za ~u do, na po qu sa svim do {ao k se bi i vo dio
Ni ko lu is pod ru ke. (Da sam do {ao k se bi po znao sam po
to me, {to sam se ve} po ~eo sti de ti.) Bi la je pro {la
po no} i ja sna me se ~i na oba sja va la je pa lan ku, ne mu kao
se o sko gro bqe. On je vu kao no ge i sva ki ~as spo ti cao se
o {i qa to ka me we kal dr me. 
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– U no gu, dru ̀ e, u no gu, ej, mo re, u no gu! 
Ste zao sam nos da ne pr snem u smej. Ta ko mi je ne {to

sme {no bi lo. 
On se te tu rao, na va qi vao na me ne svom te ̀ i nom,

i{ao ~as br ̀ e ~as lak {e. 
– Dr ̀ i tem po, dru ̀ e, tem po! – opo mi wao sam ga. 
– E, moj po bra ti me, eto do kle sam do te rao. Kad pro -

la ̀ a smo pre ko pi ja ce se tih se we go vog oca. 
– Slu {aj – re ~e on za pli }u }i je zi kom – vi deo sam

pro pa li ca, ali kao {to smo nas dvo ji ca – nig de ne ma. 
Pa se lu da~ ki sme jao kao da je ca. A taj smeh, oh bla -

gi Bo ̀ e, neo bi~ no me pod se ti na onaj we gov pla~ u ze -
mu ni ci na fron tu. 

– Ali za pam ti – pro du ̀ i on – ako jed nog da na ~u je{
da je ne sta lo Ni ko le Gli {i }a... 

– Ama gde }e{, ne sre} ni ~e? 
– Gde? To ne znam. Ali odoh, znaj od-oh... 
Pro |o smo cr kvu i skre to smo u we go vu uli cu ko ju

sam po zna vao. Ve li ke, cr ne sen ke li pa po kre ta le se na
ze mqi po taj no kao utva re. Na uli ci pred ber ber ni com
ka {qao je i gla sno ze vao no} ni stra ̀ ar. Is pru ̀ en po -
le |u {ke on je gle dao u Me sec, Dok su se ple ha ni ta so vi
po kre ta ni la kim ve trom, ta jan stve no bru je }i, le lu ja -
li. 

Kad sti go smo pred ku }u on is tr ̀ e svo ju ru ku: 
– Pri ~e kaj, po bra ti me. 
Ja za sta doh, a on pro du ̀ i kla te }i se, pi pa ju }i i dr -

`e }i se zi da bez ~i je bi se po mo }i sru {io. 
Za tim u|e na ka pi ju pa se ma lo po sle za ~u we gov pro -

mu kli i pi ja ni glas i is pre ki da ni, pre stra vqe ni {a -
pat `e ne. A od mah za tim kao ne ka bor ba, o~aj no za dr ̀ a -
va we kao rva we ne ko i ne {to se sur va i ot ko tr qa niz
vi so ke dr ve ne ste pe ni ce. 

Ja `ur no stu pih unu tra i ugle dah cr nu pri li ku Ni -
ko li nu zgr ~e nu u gro znu gu ̀ vu na dnu ste pe ni ca. U
istom tre nut ku, pre ma sve tlo sti iz pred so bqa, spa zih
i `e nu gde drh }e na vr hu ste pe ni ca. 

116



Kad ka zah ko sam i da se ne pla {i we ne sta de da se ma -
lo po sle po no va po ja vi, us pla hi re na, sa sve }om u ru ci: 

– Ah, sve mo gu }i Bo ̀ e, vi ste?! 
S kraj wim na pre za wem po di zao sam Ni ko lu, otom bo -

qe nog, mli ta vog, opu {te nog i tek po sle neo pi sa nih mu -
ka us peo sam da ga po lo ̀ im na po ste qu u is toj onoj so -
bi u ko joj smo raz go va ra li one ve ~e ri, na dva da na pred
we go vo ven ~a we. Ni je se mi cao. 

Za i sta mno go mu ke be {e me sta lo dok sam ga iz neo i
po lo ̀ io u po ste qu we go ve spa va }e so be. Ali u tom na -
pre za wu ko je mi je snaj ka olak {a va la pri dr ̀ a va ju }i
ga, ona i ja do di r nu smo se ne ko li ko pu ta n uvek se ~ud -
no po gle da smo. Ne {to pri jat no do ma ni tog za no sa, ne -
ko slat ko uz bu |e we ko je mi je uli va lo no ve sna ge, pro -
stru ja lo bi kroz me ne i za go li ca lo bi me pri sva kom od
tih slu ~aj nih do di ra. A kad bih ja za u stio da se iz vi -
nim ona bi me, pre ko jad nog, raz ba ru {e nog Ni ko le,
pre se kla ne kim po ̀ ud nim, stra snim po gle dom do lu di -
la. 

U sa lo nu, gde smo pre {li, po tom, ona me je mo li la za
opro {taj wi ho ve ne iz gla di ve sra mo te pre da mnom. Re -
kla mi je: da se sti di od me ne, da ni {ta si gur no ni je
zna la o mom do la sku, da je wen `i vot ~e me ran. Za hva -
qi va la mi {to sam do {ao, a on me je po zvao sa mo na we -
no na va qi va we, te da se za jed ni~ ki po sa ve tu je mo: mo ̀ e
li {to god bi ti od wi ho vog `i vo ta i od Ni ko le, ko ji se
od do la ska iz voj ske, a na ro ~i to od sko ra {we smr ti
svo je maj ke, sa svim iz me nio, iz gu bio, pro pio, is kva rio
u slu ̀ bi. To je po sled we sred stvo i ona vi {e ne }e da
bu de lu da. Pa stra stan pla~ i od mah za tim osmeh ka kav
ni ka da ni sam vi deo na ne nom smer nom li cu, ne {to ~ud -
no ne stal no, iz ve {ta ~e no, ci ni~ ko, ~ul no, ne {to dra -
`e sno i ne ~ed no, u isto vre me. 

Po ku {a vao sam, ko li ko sam mo gao, da ob ja snim, da
umi rim, da iz ra zim ve ru: da }e se sve iz gla di ti s ob zi -
rom na wi ho vu ple me ni tu, he roj sku qu bav ko ja ih je
sjed ni ca, na de cu ko ja ih po no va ~vr sto i ne raz dvoj no
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mo ra ju ve za ti; i obe }a va ju }i da }e mo, su tra dan, kad bu -
dem do {ao, o sve mu hlad no i pa met no raz mi sli ti, na u -
mih da iza |em. 

Ali se ona ener gi~ no us pro ti vi: 
– Ne, ne }e te i}i – re ~e ona hva ta ju }i me za ru ku ko -

ja od to ga do di ra za drh ta. – Ima me sta ov de. Su tra ve}
ne }e te ga po zna ti. Sti di }e se i po kaj ni~ ki mo li ti za
opro {taj. 

Neo d lu ~an po sma trao sam je mu ca ju }i ne {to i pa da -
ju }i u sve ve }u za bu nu. Vit ka, ali buj nih for mi, sa ve -
li kim gru di ma ko je su se uz di za le, za ̀ a re na, upla ka na,
bi la je dra ̀ e sna u svo joj la koj ha qi ni sa svim pri pi je -
noj uz drh ta vo te lo. 

Po no va sam uzeo ka put da idem, da je ne gle dam, kad,
iz ne na da, obla ~e }i ga, obo rih ne {to {to se ot ko tr qa
pod astal. Ja se sa goh da ono do hva tim i ka ko se, ma ~i -
jom hi tri nom, ona po ̀ u ri da to u~i ni pre me ne, ja po -
klec nuh i pa doh ob gr liv {i je. 

U slat koj na preg nu to sti, uzru jan al ko ho lom, mo rao
sam je ~ud no po gle da ti usta ju }i. Oh, one iste `ar ke o~i
za se we ne du gim tre pa vi ca ma! 

– Osta }e te... mo ra te, sva ka ko mo ra te osta ti. 
– O, hva la... mo lim... kad ka ̀ e te. 
Iz de ~i je so be za ~u se is pre ki dan, gla san uz dah u

snu. A iz cr nog okvi ra na zi du po sma trao me stro gi iz -
raz o~i ju sta ro ga oca ta ko od lu~ no opo mi wu }i da se
ska me nih. 

Ali blud na pa ra slat ke po ̀ u de iz bi ja la je po mam no
iz `e ne, ona opoj se ras pro sti ra la oko we i bi la ja ~a
od sve ga. Sve se oko me ne okre ta lo. I ne zna ju }i vi {e
{ta ~i nim ja stra sno pro {ap tah. 

– Snaj ki ce!... Oh, snaj ki ce! 
Pa je be sno zgra bih oko pa sa. I dok se ona sva upi ja -

la u me ne, ja sam je gri zao u onoj bez um noj gro zni ci
stra sti ko ja – – – – – – – – –. 
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5
Sjaj no sam se pro veo u go sti ma, mo je mi ~a sti. Pro -

{lo je od ta da ne ko li ko du gih me se ca, a ja ni o ~e mu
dru gom i ne mi slim. Sve {to me ti {ta lo to je: da pro -
na |em ka kav bi lo po sao ili iz mi slim ka kav mu dra go
raz log pa da po no va odem u Vu ja no vac. A kad ono mad
pro ~i tah u ne kim no vi na ma da je Ni ko le Gli {i }a, ta -
mo {weg {e fa bla gaj ni~ kog ode qe wa, mo ga po bra ti ma,
za i sta ne sta lo, ni ma lo se ni sam za ~u dio. Jer po zna ci -
ma mo ral ne po me te no sti ko je sam na we mu pri me tio,
pri li kom pro {log vi |e wa, ni {ta dru go i bo qe ni je se
od we ga mo glo ni o~e ki va ti. U no vi na ma sto ji: da se
jo{ ne zna je li i {ta pro ne ve rio i da ni ka kvo pi smo,
pri od la sku, ni je za so bom osta vio; kao i da je in spek -
tor Mi ni star stva ot pu to vao da utvr di sta we ka se i
osta lo. Me |u tim sti glo mi je i op {ir no pi smo od snaj -
ke. Pi {e mi: da je Ni ko le ne sta lo su tra dan po {to su
iz da li sed mi cu Bo bi ko ja je, u ovoj po sled woj ve li koj
epi de mi ji gri pa, na stra da la. Ka ko iz gle da, za ono dru -
go dvo je de ce ni je mno go Ni ma rio. Ima we je osta lo
pri li~ no. ^im sam pro ~i tao pi smo po ju rio sam u dru gu
so bu i re kao de voj ci: 

– Ah, Ma ri ja, spre mi te me za tu ̀ no pu to va we ve ~e -
ras br zim vo zom. I ne za bo ra vi te ku ti ju sa `u tim ima -
li nom kao pro {li put, ta ko vam Bo ga! 

Ali kad je sve bi lo sprem no od u stao sam, ma da ni ka -
kva po sla ni sam imao. Me |u tim doc ni je svra ti }u, o raz -
u me se. Mo ram, `i vo ta mi, vi de ti ka ko sto ji du bo ka cr -
ni na mo joj dvo stru ko o`a lo {}e noj snaj ki. ^ak se no sim
mi {qu da je sa svim pre se lim u Be o grad, jer, ako }e mo
pra vo, ono sun ce i ni je za pa lan ku. Sa mo ~e kam da se
ona ma lo smi ri... A ~im odem po tra ̀ i }u isto ono dru -
{tvo da jo{ je dan put ona ko slav no is pi je mo za du {u
mo ga „po koj nog“ po bra ti ma. [ta, vra ga? Ako ne bu de
crk’o, kao {to on go vo ra {e za svo ga ku ma i we mu ne }e
bi ti r|a vo. Jer za ba da va se ni je go vo ri lo: ka ko je na
fron tu imao ve ze sa ne kom En gle ski wom ko ja ga je, dok
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je le ̀ ao pe ga vi ti fus, ve o ma ne ̀ no ne go va la. Mo ̀ da
}e na we nim rav nim gru di ma na }i onaj mir {to ga je,
ov de, na ob lim, uza lud tra ̀ io. Uosta lom, ka ko mu da
Bog. Ima jed na stvar sa mo: we mu ova mo vi {e me sta ne -
ma, on ova mo vi {e ne ma {ta da tra ̀ i. I sa mo za to jav -
no ovo pri ~am, {to znam da me |u va ma ima la pa ra la, a
ku gla Ze mqi na ni je vi {e ono {to je bi la, pro stra na i
ne pro hod na, te da bar od vas, kad vas ne ka ko mi si ja slu -
~aj no na ne se ta mo gde je on, sa zna pra va na {a ose }a wa i
da ova mo ne do la zi jer ne ma gde. Mo ̀ e po ce lom sve tu
tra ̀ i ti svo ju sre }u, ja sam svo ju na {ao. A To }u re }i
onom istom po {to va nom dru {tvu kad se po no va bu de mo
is ku pi li kot „La fa“, i To u vi du jed ne du bo ke i du ho -
vi te, da kle, zdra vi ce, ko ju sam ve}, uglav nom, sa ~i nio.
I Mi ko ber nam mo ra de kla mo va ti jed nu grom ku. A tom
pri li kom, evo mo je re ~i, is tu }i }u na mr tvo ime kre zu -
bog stu den ta, sa mo ako se bu de ta mo za te kao; to ga pod -
sme va la pre ma ko me od onog ve ~e ra ose }am ne sa vla dqi -
vu od vrat nost. Bi }e ru sva ja. Jest, je di no ~e kam da se
snaj ka ma lo smi ri. Jer ne bi bi lo le po, ~a sti mi. I `a -
lost ima svo je vre me. I ce lo mo je mo ral no bi }e po bu -
ni lo bi se... Za to ne ka pro |e {to tre ba da pro |e... ^a -
sti mi, ne bi bi lo ni naj ma we le po... [ta mi vi na to
ka ̀ e te? Rad sam da ~u jem va {e ve o ma ce we no mi {qe we
i... i da vas umo lim za jed nu ci ga re tu. Zbi qa, ne ve ro vat -
no, po pu {ih vam sve ci ga re te, go spo do! 
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Dragi{a Vasi}

OSVE TA 
Sva mi je sa vest u ra na ma.

Drh }em, sam mr tva~ ki mo dar drh }em. „Maj ko“, ka ̀ em,
„do bra maj ko, pu sti te me, pu sti te me, be ̀ i te!“ Oja |e na,
be la kao kre da, una ka ̀ e na, drh ti i ona kao uhva }e na,
pre pa la zver. „[ta ti je, si ne? Si ne, {ta ti je? Si ne, si -
ne!“ – „Ho }u da ubi jem, da ras po rim, da ise ~em na par -
~ad.“ – „Ko ga da ubi je{? Za {to da ubi je{? Zar oca ro |e -
nog da ubi je{? Umi ri se, po vra ti se, pre kr sti se, po mo -
li se Bo gu, po mo li se Bo gu!“ – „Be ̀ i te, be ̀ i te, be ̀ i te
br zo, skla waj te se, pu sti te me“, vi ~em i oti mam se, a o~i
mi pu ne kr vi i smr ti i mr ̀ we. „We ga da ubi jem.“ – „We -
ga? We ga da ubi je{? Zar we ga da ubi je{? Za {to? [ta ti
je kriv?“ ja u ~e ona. – „Kriv! Kriv mi je, kriv, ne raz u -
me{, ni kad ne }e{ raz u me ti; pu sti me, ti ni si u sta wu, ti
ne mo ̀ e{ raz u me ti.“ I rvem se, i be sno se bo rim, i svom
gr ~e vi to {}u svo ga be sni la lo mim ko {~a te pr ste mo je
maj ke, jad ne mo je maj ke. 

A do nas, u ve li koj so bi, je ~i otac, moj otac, moj ro -
|e ni otac. On i ne sa wa {ta se ova mo zbi va, bo le stan je
i na slo wen na go mi li be lih ja stu ka, u naj ve }im je mu ka -
ma i star, pre star, na mu ~en, ja dan, ka {qe, ka {qe, ka -
{qe. Na sto lu ku ca sat ona ko, u uglu trep ta vim, bol -
nim, ~i ni se, po sled wim pla mi~ ci ma puc ka ra kan di lo.
Mir uko ~en. „Jao, {ta ja ra dim? Po lu deo sam. Da li
sam, Bo ̀ e, po lu deo? Za {to, za {to mi je kriv?“ i ba cam
no` ko jim sam vi tlao, ve li ki, vi tak, s obe stra ne
o{tar tur ski no`, i go lo glav, iz gu bqen, po lu deo, be -
`im, be ̀ im da le ko iz van gra da. 

Po pu tu, pra vom i be lom od me se ~e ve sve tlo sti, ve -
li ke, te {ke i po kret ne sen ke od {u me. Ja bih re kao da
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su sen ke; ko ra ~am, pa u`a snut ustuk nem nad wi ho vim
mra kom, kao nad cr nom pro va li jom pa kla. Pre pa dam se,
strah me da }u se sur va ti. I obi la zim, osvr }em se, pa
bu qim u ve li ki sjaj ni ko tur na ne bu; le po vi dim ogrom -
nu mr ku mr qu: ba{ kao sen ka ubi ce nad `r tvom. I
skqo kam se na oba li re ke, gle dam, gle dam. Sva sre br na,
sa drh ta vim ta la si ma, {u mi ona, {a pu }e ne {to: pla ~e
li, je ~i li, pre ti li, sme je li se, ne znam, ne raz u mem,
ne znam. U pod no` ju ve li ke pla ni ne be la sa se grad,
pri bio se, sa wa. Ko je taj grad? Za {to sam se tu ro dio?
Za {to ba{ tu do ve li kog tor wa? Gde sam? [ta je sa
mnom? Ka ko da `i vim? Ku da da be gam? Da li da ubi jem?
[ta da ra dim? Gde }u, Bo ̀ e, gde }u? I umuk nem, za }u -
tim, mu ~im se, stra dam do be sni la, i slu {am ka ko mi
uda ra, uda ra, uda ra sr ce i zvo ni u u{i ma, ka ko uz bu we -
na krv u mah ni tom be su bun tov ni~ kog bu ni la ju ri {a,
bur qa, kqu ~a i raz di re jad ni moj pre na preg nu ti mo zak.
Pa na glo ska ~em i po ju rim: „Ku ka vi co!“ vi ~em iz sveg
gla sa. „Ku ka vi co! Ku ka vi co!“ I po sr nem, sru {im se
po no va kraj pu ta po red sre br ne re ke; hteo bih da vi dim
u ~e mu je to stvar, da se smi rim, da se pa met no pi tam:
{ta mi je kriv, {ta mi je kriv? [ta? Za {to da ga ubi -
jem? Ali iza bre ga od ne kud, du bo ko od ne kud do pi re ne -
~i ji glas, ne ko dr sko po na vqa mo je sop stve ne re ~i. Ja
se tr ̀ em, po di ̀ em zbu we no gla vu i di vqim, ne ~o ve~ -
jim kri kom pi tam, pre tim: „Ko je? Ko je? Ko je?“ Ne bo -
jim se ni kog. Rvao bih se sa ze mqom. Smr vio bih je. I
stra {nom sna gom ste ̀ em ~e lo; uza lud tra ̀ im jed nu je -
di nu mi sao: ne znam ni {ta, ni {ta ne znam, sa mo is kr va -
vqe nim pe sni ca ma uda ram, uda ram, uda ram po zbu we noj
gla vi i vi ~em i ri ~em pi {ta vim i pro mu klim gla som
zve ri: „Ku ka vi co! Ku ka vi co! Ku ka vi co! Ku ka vi co!“ 

I ne znam ni sam {ta me smi ru je, do la zim po ma lo k
se bi, pri se }am se... Go spo de! Bo ̀ e! Bo ̀ e Go spo de! Bio
je zdrav, stra {an, mo }an, bo gat. Mi pu ni u`a sa od we go -
vog po gle da. ]u tqiv, mra ~an, su rov, su rov, su rov. Za
obe dom, pred go sti ma, na uli ci, u du }a nu, u ko li ma, svu -
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da, svo jim po gle dom stra {ni jim od sve ga, se ~e sva ku na -
{u ra dost, za u sta vqa sva ki na{ osmeh,: ka me ni sva ki
na{ po let. Mi stre pi mo, pre pa da mo se, ne mi mo, umi re -
mo, kao da smo se ro di li, do {li na svet sa mo da drh ti -
mo. On je go vo rio: „Bo le stan sam, zar ne vi di te? [ta je
va ma, zar ne vi di te da }u umre ti; go tov sam, jo{ do je se -
ni, {ta }e te po sle?“ Mi mu ve ro va smo do da nas, vi {e je
od tri de set go di na, ce lo ga `i vo ta, osta re smo i sa mi, a
sle po ve ro va smo, mu ~i smo se, drh ta smo i pre mi ra smo
nad wim; nad we go vim `i vo tom, bez ko ga se ni smo mo -
gli za mi sli ti... 

Ma li smo bi li, po la zi li u {ko lu, u Be o grad, ra sta -
ja li se, gr li li ga, pla ka li. On pla ~e za jed no s na ma:
„Zbo gom“, go vo rio je, „vi {e me ne }e te vi de ti.“ U po -
{tan skim ko li ma, {}u }u re ni pod ar we vi ma, ce lo ga pu -
ta bri {e mo o~i sa svim mo krim ma ra ma ma. Doc kan, po
mra ku sti ̀ e mo na ma lu sta ni cu. Ne po zna je mo ni kog.
Sa mi smo, se di mo na |a~ kom pr tqa gu, drh ti mo i une zve -
re ni uz dr ̀ a no je ca ju }i ~e ka mo po la zak vo za, dok nam
pi sak ma {i ne raz di re sr ce: „[ta li je s wim? Jad ni ta -
ta, {ta }e bi ti s wim; oh, do bri Bo ̀ e, {ta }e mo po -
sle?“ I svu no}, ce le bo go vet ne no }i, je ca mo ta ko na
plat for mi va go na, ubi je ni, oja |e ni, lu di, sa gru di ma
pu nim su za, sa sr cem pu nim o~aj ne bri ge i u`a sne ne iz -
dr ̀ qi ve slut we. 

I po sle ta ko, do la ze nam pi sma, ve li ka, na mer no
drh te }a slo va, kao pi sa na sa svim iz ne mo glom ru kom,
pre ti nam uvek: ne sta }e ga, ne }e mo ga za te }i, tu je, go -
tov je, ve li. ^u di se ka ko ve} ni je is tru lio i ve ru je da
je to po sled we pi smo, a mi na we ga ne mi sli mo i tek kad
ga ne sta ne vi de }e mo {ta smo u we mu iz gu bi li. I sve ta -
ko, sve ta ko. 

Pa se vra }a mo ku }i le ti o ras pu stu i sr ca bi nam
cve ta la od sre }e da ni je one stra ve. @ur no si la zi mo s
ko la, stre pi mo, ne vi di mo ga na ve li koj ka pi ji gde nas
osta li ~e ka ju. Pre mi re mo, bez da ha smo, ula zi mo. On
~e ka unu tra, na mr {ten, na bre kao od zdra vqa, ali pr vo
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{to nam ka ̀ e raz di re nam du {u: „Ni sam se na dao da }u
vas vi de ti, ni ka ko se ni sam na dao, je dva sam se iz vu kao,
jo{ ovo le to, jo{ sa mo ovo le to.“ Cr no nam le to. 

Cr no nam le to. Mi smo sve vre me u du }a nu, od ju tra
do mra ka, i po ma ̀ e mo, pro da je mo, me ri mo, pa ku je mo,
slu ̀ i mo ga. On se di na klu pi, }u ti, na bra nih ve |a, uvek
mra~ no }u ti, gle da u ze mqu, sa ti ma gle da do le. Da li
mi sli, {ta mi sli, ko bi znao! A mi se igra li, nad na -
{im gla va ma vi so ko le te {a re ni zma je vi, po red du }a na
pro la ze na {i ne sta {ni dru go vi ~u je mo wi ho vo ve se lo
kli ca we, ma me nas, za dir ku ju. Mi ga gle da mo mo le }i vo,
pre kli wu }i, ne ka nas pu sti sa mo ma lo, sa mo ma lo. Ali
po no va se ~e nas we gov po gled i pri ki va za pro kle tu
mr sku te zgu, iza ko je je dva vi re na {e tu ̀ ne ma le gla ve.
Oh ka ko smo du bo ko mr ze li taj du }an i ka ko smo iskre -
no mo li li do bro ga Bo ga da se on upa li, da iz go ri, sa -
svim da iz go ri i da ga ne sta ne, pa da slo bod ni kao na {i
dru go vi ko ji ga ne ma ju, ko ji ga ni ka da ni su ima li, iz le -
ti mo na bur no igra li {te kod ~e sme. 

I go di na ma ta ko, u me lan ho li~ noj po vu ~e no sti, sa
o~i ma obo re nim i sti dqi vim, sa sr cem sla bim i pla -
{qi vim, bez de tiw stva, bez ra do sti, bez sme lo sti, neo t -
por ni, upla {e ni, sla bi, isme va ni, mi ni smo zna li pro -
tiv re ~i ti, mi ni smo zna li na pa da ti (uvek smo bi li na -
pa da ni), mi ni smo zna li vo di ti (uvek smo bi li vo |e ni),
sne bi va li smo se, uvek smo se sne bi va li, spu ta ni we go -
vim stra {nim po gle dom kao te {kim, ne mo gu }im sin xi -
ri ma... Bio sam ve li ki, ~i tao sam no vi ne: ne ko je uda rio,
dru gi raz bio, tre }i otro vao, onaj po be gao u svet, ovaj
pro va lio, {e sti se po bu nio, sed mi ubio. Je li mo gu }e?
Je li mo gu }e? Je li mo gu }e? Ka ko su sme li? Ka ko sa mo
sme ju? I svi ri zi ku ju, pro te stu ju, bo re se, bo re, bo re,
oti ma ju se, `i ve, pre stu pa ju, pr ko se. O bla go wi ma! O
bla go wi ma! Iz li {an, ba{ kao sa svim iz li {an na sve tu,
~u dio sam se, za vi dio, di vio sam se ovim mo} nim, ak tiv -
nim i sme lim li~ no sti ma, ju na ci ma ovim {to sve sme ju
i {to su ja ki, pr ko sni, hra bri, na sil ni. I sve vi {e i sve
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dr ski je opi jao sam se jed nom je di nom, po sled wom, spa so -
no snom, ras koq ni kov skom na dom – zlo ~i nom, i sve vi {e
i sve o~aj ni je `a lio za sna gom ko je ne mam da raz va lim,
da pre gri zem, jest da pre gri zem i da is ki dam te {ke, mr -
ske, od vrat ne oko ve ko ji ma sam spu tan... 

Ide mo svi za san du kom we go vog si na. Spu {ta ju ga u
grob u ko ji ga je on ote rao. Po sled wi je ~as, ba{ po -
sled wi. I ja ho }u da vri snem, Bo ̀ e, da vri snem; i u tom
~a su ka ko bi mi bi lo lak {e! A on mi ne da. I to mi ne
da, eto ni to mi ne da, ni to, ni to, sa mo to da vri snem;
mo ram da umuk nem. I ta ko uvek, uvek, uvek, da vio me i
na sre di ni, na po la pu ta, spre ~a vao me i za dr ̀ a vao mi
sr ce, dah i na gon. 

Idem u rat: „^u vaj se!“ ve li. Bu nim se pro tiv ne prav -
de: „Za {to ti, ima dru gi?“ Ho }u da po mog nem da olak -
{am, da od bra nim: „Ne ma{ ko me, ne ma{ ko ga!“ 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 ni kad ni {ta ni sam smeo, ja ni -
{ta, ku ka vi ca, ne smem. I ta ko je on pod se kao mo ja kri la.
Pod se ~e nih kri la, ja ni kad ni sam mo gao po le te ti, ja sam
uvek ska ku tao. I ta ko gle dam se be, sav `i vot – umi ra we
od stra ha. A za {to? A {ta sam? Iz ~e ga sam? Gde }u? Bo -
`e, ni {ta sam bio, znam; idem po no va ta mo, osta je sli ka,
je di no, je di no sli ka osta je ~o ve ka. I ku ka vi~ luk, sne bi -
vqi vost, po vi ja ne – zar mo ja sli ka? Zar to? Zar sa mo to
da osta ne mo ja sli ka? Ako ni {ta dru go, zar te sli ke ra -
di ne vre di da ubi jem, da ubi jam, da otru jem, da tru jem, da
svr {im sa pro kle tim sta rim te re tom, da kroz zlo ~in
stu pim u nov `i vot, i da pre sta nem s ka me na na ka men
pre la zi ti re ku, gle da ju }i pre da se, pun stra ha da se ni kad
ne ukva sim? A ja bih hteo da se us pra vim, to bih hteo; da
se us pra vim, da se us pra vim, da se us pra vim, da ga zim po
vo di, po bla tu, po kr vi, ma kar po smra du, da ra wa vim no -
ge, ali da ga zim, da gle dam pra vo, da le ko, u sun ce, une do -
gled, da {i ro ko, eto sa mo to, da {i ro ko otvo rim o~i, da
is ki dam lan ce, da se oslo bo dim, da bu dem jak, pr ko san,
stra {an dru gi ma, kao zver stra {an dru gi ma... 

125



I tu, po no va be snim, usta jem, ju rim na trag ku }i.
Sme lo ula zim unu tra, pra vo u o~e vu so bu. On le ̀ i na
go mi li be lih ja stu ka, br zo di {e, br zo, kr kqa. Na ~e lu
vi ju ga ju de be le, na bre kle `i le, li ce mo dro sjaj no, oko
upa lih o~i ju `u to. Ja mu pri la zim, uzi mam opu {te nu
ru ku, gle dam ga pra vo u o~i. „Ta ti ce“, ka ̀ em, „do bri
ta ti ce, ka ko ti je? Je li, ka ko ti je?“ On ude {a va stra -
{no mu ~e ni~ ki iz raz i ka {qe, ka {qe. „Go to vo je, tu
sam.“ „[ta, {ta re ~e? Go to vo je, tu si? Jest, jest, vi -
dim“, ka ̀ em, „vi dim, go to vo je, tu si; go to vo je tu si; i
puls ti ne ra di.“ On otva ra o~i, on da usta i za pre pa -
{}en, pre stra vqen ja uk ne. „Gle, gle“, ka ̀ em, „{to ja u -
~e{ `a lo sni je, sve mi je sme {ni je. Vo lim da te gle dam
tu, eto ta ko, u tom kre ve tu, kao u mr tva~ kom san du ku.“
I le po vi dim stra {ne gr ~e ve mi {i }a na we go vom u`a -
snu tom li cu, i ne po i ma we i stra {nu ne mo}, pre kli wa -
we i pro kli wa we, mr ̀ wu i lu di bol i o~aj i ne ki slom
do le du bo ko u we go vim gro zno upa lim o~i ma. „E pa
umri“, ve lim, „umri, umri, vre me ti je, umri. Le po }e mo
te sa hra ni ti, pa }e mo se vra ti ti ku }i da po ve ~e ra mo, a
po sle da pre gle da mo {ta si nam osta vio i su tra }e mo
ru ~a ti, i pre ko su tra, slat ko }e mo je sti za ne spo koj
tvo je du {e, i jo{ }e mo za du go mi `i ve ti, a ti }e{ se
ras pa da ti. Jest, ras pa da }e{ se. Ho }e{ li da ti pri ~am
ka ko fi no ide sa tim in te re sant nim pro ce som? Ima
pu no fa za u tom pro ce su. To je, za i sta, za ni mqi vo, ~ud -
no, div no. Bo ga mi, bo ga mi, i grob ni ca te tvo ja ~e ka,
sko ro si je opra vio, pa za ko ga? Za se be sa mo ga! A {ta
si ti mi slio, za dru gog? Ne, ne go za se be sa mog! I ve li -
ki sun co kre ti okre nu ti su ova mo, bi }e ta ko fi no; pu no
je vo de i zmi ja i skor pi ja i cr vi, i tri ras pa la le {a
tvo je de ce ko ju si mu ~io. Ka ̀ u – ne {a lim se – ozbiq -
no tvr de: ~o vek ose }a, sve ose }a ka ko po we mu mi li, pu -
zi, si sa, gri ze, ga mi ̀ e, li ̀ e.“ 

I sav se tre sem od lu da~ kog sme ha, i stra sno se na -
sla |u jem we go vim mu ka ma, naj gro zni jim ko je sam u `i -
vo tu vi deo. I sve mi sla |e da ga mu ~im i mr cva rim, pa

126



na sta vqam i u sa svim po lu de lom za no su fan ta zi je iz -
mi {qam sve stra {ni je, dok me on od bi ja o~aj no mla ta -
ra ju }i ru ka ma ko je se tre su, i ka {qe, ka {qe, ka {qe da
ne ~u je, sa mo da ne ~u je, iako ja sve gla sni je kre {tim,
vi ~em, gu {im se, ce re kam, is kri vqen, po lu deo, una ka -
`en kao i on, ne zna ju }i {ta go vo rim, sav ra stro jen od
u`a snog po be sne log bun tov ni {tva. 

Pa ga osta vqam i be ̀ im u dru gu so bu. Mr tva umor na
spa va mo ja maj ka. U so bi smo moj sin i ja. Cvr ~i po pac.
Ti {i na. Ra do sna, bla ̀ e na li ca sin moj gle da sli ke i
sri ~e slo va svo ga bu kva ra. Ja ga pre ki dam, zo vem i uzi -
mam na kri lo. „[to ne spa va{? Je li {to ne spa va{?“
pi tam ga. „^e kam te, ba ba mi ka za la“... 

„Ama, Ba ne“, ka ̀ em, „si ne, hteo sam ne {to da ti ka -
`em, si ne... po gle daj me. Za gle daj me do bro.“ On po di ̀ e
krup ne, cr ne o~i ce, gle da me pra vo, sme {i se. Upam ti
ta ti nu sli ku, do bro je upam ti. Jer, evo, ma lo, jo{ ma lo,
pa me vi {e ni kad ne }e{ vi de ti. Ja }u umre ti, bo le stan
sam, stra {no bo le stan, truo, ov de me bo li i ov de i ov -
de, evo go tov sam, go tov sam.“ Za pre pa {}en, on se na pre -
`e, gr ~i, ne raz u me, ho }e da bri zne u pla~. „Po gle daj,
po gle daj“, ka ̀ em, „umre }u, ne ma {ta, za i sta. Ova ko,
skr sti }u ru ke, ovaj pr sten bi }e tu, evo ova ko, za klo pi -
ti o~i, za ko pa }e me u ze mqu, du bo ko do le, i ti mo ra{
ba ci ti ze mqe na san duk, na me ne, na tvo ga ta tu, bar ne -
ko li ko pre gr {ta, ta ko se va qa, i vi {e ne }e{ ima ti
oca. [ta }e{ po sle, jad ni, jad ni moj Ba ne, {ta }e{ po -
sle?“ On je ve} vri snuo, pre vi ja se kao cr vi}, o~aj no
pru ̀ a ru ~i ce pre ma me ni dok se ja iz mi ~em, pre kli we
me, mo li: „Ta ti ce, ta ti ce, ta ti ce, mi li ta ti ce, ne dam
te, ne dam, ne }e{ umre ti“, i gr li me, ste ̀ e, pri ti sku je
na svo ja ma la pr sa, na ko ji ma je be la ko {u qi ca ve} sva
mo kra od su za. I ja ne pre sta no vi ~em: „Ho }u, ho }u, ho -
}u, umre }u, umre }u, umre }u.“ i mu ~im ga, i mu ~im se, i
ras pi wem se od bo la, a slat ko mi; dok on vri {ti, pre -
vi ja se, ja u ~e, ce pa ju }i ma lo sr ce; i sve ta ko, za du go, za -
du go, dok sa svim ne ma lak {e i za spi. 
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On da sto jim ja nad we go vom gla vom i gle dam bed no,
upla ka no li ce. On se tr za, mu ~i, ~as is pre ki da no uz -
dah ne, ~as za je ~i, gru di mu se na di ma ju, ~e lan ce mr {ti,
usni ce za drh te, sa wa. Gle dam ga jo{ ma lo, pa ga osta -
vqam da {~e pam svo ju ru~ nu tor bu. Spre mim se da be -
`im. 

Pa otva ram pro zor i zve ram po uli ci. Grad za mro.
Me sec ne stao. Li {}e {u {ti, i ne gde da le ko pre ma cr -
noj {u mi drh ti je di na sve tiq ka. Sve je za mr lo, sve. Sa -
mo pas na {eg su se da, ve zan u dvo ri {tu do nas, kob no i
pro mu klo ur la, te se we go vi di vqi I zlo slu ti to no vi
to pe u sa mim mo jim gru di ma, i pu nim ra na i pi ja nim od
ne iz re ci ve sla sti osve te. 
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Kristina Stevanovi}

MA SKU LI NI TE TI U GO STI MA

Dra gi {a Va si} (1885-1945), ro man si jer, pri po ve da~,
ese jist, pu to pi sac, no vi nar, ured nik, advo kat i ko na~ -
no, po li ti~ ki ak ti vi sta, ne sum wi vo je uti cao na stva -
ra we i ob li ko va we srp ske kul tu re i isto ri je. U tom
smi slu, u od go vor noj kul tu ri, ova kva li~ nost za slu ̀ u -
je te meq no in te re so va we sa vre me nih pro u ~a va la ca u
do me nu isto ri je, di plo ma ti je, prav nih na u ka, i sa svim
si gur no, kwi ̀ ev ne isto ri je i te o ri je. Va si }ev opus bi,
naj ve ro vat ni je, bi lo naj bo qe is tra ̀ i va ti in ter di sci -
pli nar no, u okvi ri ma stu di ja kul tu re. 

We go vi sa vre me ni ci, raz li ~i tih po li ti~ kih i po e -
ti~ kih or jen ta ci ja, od Jo va na Sker li }a do Rast ka Pe -
tro vi }a i Sta ni sla va Vi na ve ra, ve o ma su ce ni li i vi -
so ko vred no va li kwi ̀ ev ni rad Dra gi {e Va si }a. Pri -
po ve da~ ka pro za Dra gi {e Va si }a je, u tom smi slu, ima -
la ve o ma spe ci fi~ nu sud bi nu u po gle du kwi ̀ ev no-kri -
ti~ ke re cep ci je. Utu qe na kan di la (1922), Vi tlo i
dru ge pri ~e (1924), Pri po vet ke (1929), kao i Pad sa gra -
|e vi ne (1932) je su zbir ke ko je su Va si }e vi sa vre me ni ci
si tu i ra li u sam vrh ta da {we kwi ̀ ev no sti. Re ~i Va si -
}e vog ku ma, Mi ro sla va Kr le ̀ e, zvu ~e go to vo pro ro~ ki;
kao da na go ve {ta va ju vre me u ko me ne }e bi ti onih ko ji
}e raz u me ti wi hov pra vi smi sao:

„Dra gi {a Va si} kao kwi ̀ ev nik je mi ran na tu ra li -
sta, ko me vi o lent ne sna ge ne kih podsvje snih po ri va i
raz dor nih na go na ni ka da ne pre vi ru pre ko so lid ne li -
ni je i iskre no ga do ̀ i vqa ja i kao ta kav je za re zao cr te
svo ga kwi ̀ ev no ga pro fi la si gur no i mar kant no; te
cr te sta jat }e ja sne, ka da svim {ar la ta ni ma i sno bo vi -
ma i pi ska ra li ma, {to dr qa ju da nas po po sled woj fa -
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so ni sed mo ra zred nih li sto va, ve} dav no ne }e bi ti ni
tra ga ni gla sa...“ (Kr le ̀ a, 1990: 14).

Me |u tim, „do ba {ar la ta na, sno bo va i pi ska ra la“ je
po tra ja lo. Va si} je, zbog svog po li ti~ kog an ga ̀ ma na
(bli ski sa rad nik i sa vet nik ge ne ra la Dra ̀ e Mi haj lo -
vi }a do 1943. go di ne), ne stao iz srp ske kul tu re. Li kvi -
di ran bez su |e wa – to je epi log Va si }e vog `i vo ta. Bez
su |e wa je li kvi di ra no ~i ta vo we go vo de lo, ka ko po li -
ti~ ko ta ko i i kwi ̀ ev no. Ka ko je, za pra vo, Dra gi {i
Va si }u od u zet `i vot, mi i da nas, ne zna mo po u zda no
(po sto ji ne ko li ko ver zi ja). Za bo rav, rav no du {nost ili
du hov na le wost po to wih ge ne ra ci ja mno go je ve }i greh
od ubi stva u to ku jed nog, kr va vog gra |an skog ra ta. Ko -
na~ no, mno gi pi sci iz me |u rat nog pe ri o da, po e ti~ ki
oci sa vre me ne srp ske pro ze, kao {to su Sta ni slav Kra -
kov i na ro ~i to, Rast ko Pe tro vi}, osta li su za bo ra vqe -
ni, `i vi sa hra we ni ne gde u tu |i ni. 

Kra jem osam de se tih go di na pro {log ve ka, za hva qu ju -
}i en tu zi ja zmu i pre da no sti ma lo broj nih srp skih kwi -
`ev nih isto ri ~a ra, u pr vom re du Goj ka Te {i }a, ta na -
{a utu qe na ba {ti na, do bi la je pri li ku da stek ne ~i -
ta o ce i pro u ~a va o ce.1

***
Svi pro u ~a va o ci pro znog opu sa Dra gi {e Va si }a, od

we go vih sa vre me ni ka (Slo bo da na Jo va no vi }a, Mi la na
V. Bog da no vi }a), pa do na {ih (Ra do va na Vu~ ko vi }a,
Mar ka Ne di }a) sma tra ju da je rat osnov na Va si }e va
pre o ku pa ci ja. Me |u tim, Va si }ev do ̀ i vqaj ra ta je slo -
`en, am bi va len tan i pro ce su a lan – mo glo bi se re }i,
pro gre si van u od no su na an ti rat nu ide ju ko ja je do mi -
nant na kod osta lih srp skih mo der ni sti~ ko/avan gard -
nih pi sa ca. Mar ko Ne di} uka zu je na pro me nu pri mar -
nog Va si }e vog sta va pre ma ra tu ko ji }e re zul ti ra ti
raz li ~i tim pro jek ci ja ma ra ta u po e ti ci we go ve pro ze
(Ne di} 2008: 139). Pro u ~a va ju }i ra ne pri po ve ke Dra gi -
{e Va si }a, da kle, one ob ja vqe ne u sa mi osvit Pr vog
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svet skog ra ta, 1914. go di ne, Ne di} za kqu ~u je da u ovim
tek sto vi ma („Pac ko“, „^ast“, „San Be li }a Ka pla ra“)
pre o vla |u je pa tri ot ski za nos na kon za vr {e nih Bal -
kan skih ra to va i odu {e vqe we ko lek tiv nim uspe hom
na ci o na ko ji je is pu nio oslo bo di la~ ku mi si ju. Ju na ci
ovih pri po ve da ka ve ru ju u ko lek tiv nu i hri {}an sku
prav du; dr ̀ a va i po ro di ca su, jo{ uvek, ne pri ko sno ve -
ne vred no sti (Ne di} 2008: 139-140). 

U po sle rat noj (po e ti~ ki an ti rat noj) pro zi (zbir ke
Utu qe na kan di la, Vi tlo i dru ge pri ~e, ro man Cr ve ne
ma gle) do la zi do po me ra wa u do ̀ i vqa ju ra ta ko ja se re -
pre zen tu je na ni vou na ra tiv ne kon struk ci je ~i ji mo du -
si za vi se od su bjek tiv nog, psi ho lo {ki ra slo je nog, de -
sta bi li zo va nog, iro ni~ nog po gle da na rat. Ju na ci po -
sle rat ne Va si }e ve pro ze su pro iz vod iz ne ve re nih o~e -
ki va wa i mo ral nog slo ma, da kle, slo ma do ta da {wih pa -
tri jar hal nih vred no sti na kon Ve li kog ra ta. 

Ima ju }i u vi du an ga ̀ o va nost kao jed nu od mar kant -
nih oso bi na Dra gi {e Va si }a, sa svim je ra zu mqi va we -
go va po tre ba, da, i kao pri po ve da~, tra ga za no vim vred -
no snim obraz ci ma ko je je mo gu }e us po sta vi ti u de mo ra -
li sa noj dru {tve noj za jed ni ci. U tom smi slu tre ba shva -
ta ti we gov, po ma lo iz ne na |u ju }i put od „mla dog na ci o -
na li ste sa neo gra ni ~e nom ve rom u svoj na rod do re vo lu -
ci o nar nog hu ma ni ste“ o ko me je pi sao Slo bo dan Jo va -
no vi} u pred go vo ru zbir ci Utu qe na kan di la (Jo va no -
vi} 1990: 128). Va si} je za gle dan u mo der nu svest, ci ni -
~an ali we go va pri po ve da~ ka evo lu ci ja je hu ma ni sti~ -
ki usme re na jer je na pu sti la ra di ka li zam sum we u on -
to lo {ku mo gu} nost „po gle da na svet“ u ko rist kri ti~ -
kog po ten ci ja la te sum we (Lom par 1996: 210). 

Da kle, Dra gi {a Va si} je du bo ko sve stan ni hli sti~ -
kog is ku stva vre me na i te ma ti za ci ja te vr ste is ku stva
re zul ti ra spe ci fi~ nom na ra to lo {kom kon struk ci jom
u tek sto vi ma we go ve pro ze (Ste va no vi} 2011: 96-99 ) ko -
ja osci lu je iz me |u tra di ci o nal no mi me ti~ kog mo de la
su bjek ta i re a li te ta i we go vog na pu {ta wa (Sto ja no vi}
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Pan to vi} 1995: 172). Kao sup sti tu ci ju ni hli sti~ kom
ose }a wu stvar no sti Va si} na go ve {ta va so ci jal no-kri -
ti~ ko mi {qe we i re vo lu ci o nar nu ak ci ju (Lom par
1996: 211-211). Na ra tiv ni pro stor Va si }e ve pro ze je,
ka ko se po ka zu je, ogro man u svo joj am bi va lent no sti –
upr kos ili ba{ zbog stal ne pri sut no sti ra ta kao te -
mat ske pre o ku pa ci je. I upra vo tu, u slo ̀ e noj na ra to -
lo {koj mre ̀ i, stva ra se mo gu} nost za is tra ̀ i va wa i
tu ma ~e wa ko ja po ku {a va ju da tekst iz no va pro ~i ta ju,
ko ri ste }i se is ku stvi ma rod nih stu di ja, ta~ ni je, te o -
ri jom ma sku li ni te ta.

***
U po sle rat noj i an ti rat noj pro zi Dra gi {e Va si }a

uo~a va mo pro ces ra slo ja va wa i pre o bra ̀ a ja mo de la he -
ge mo nog ti pa ma sku li ni te ta2 ko ji na sta je usled raz li -
~i te per cep ci je ra ta, od no sno, ~i je ob li ko va we i me ha -
ni zmi kon struk ci je za vi se od auto ro vog pri mar nog sta -
va pre ma ra tu. Na i me, isto rij sko-kul tu ro lo {ki kon -
tekst Bal kan skih ra to va pro iz veo je jed nu vr stu nor ma -
tiv nog he ge mo nog ti pa ma sku li ni te ta (ju nak/ he roj),
dok je Pr vi svet ski rat, usled slo ma tra di ci o nal nih
mo ral nih vred no sti, ka ko u Evro pi, ta ko i na we noj pe -
ri fe ri ji (u ge o graf skom smi slu, sa svim si gur no), pla -
si rao dru ga ~i ji, ma we ro man ti ~an tip ma sku li ni te ta.
He ge mo ni ja po sle rat nog he ge mo nog ti pa ma sku li ni te -
ta mo gla se za sni va ti je di no na pa tri li ne ar noj i pa -
tri lo kal noj pa ra dig mi ko ja nu ̀ no, sa mim svo jim po -
sto ja wem, pro iz vo di no si o ca pa tri jar hal ne mo }i iako
we gov po ten ci jal, oso bi to bi o lo {ki, mno go ma wi u od -
no su pred rat ni pa tri jar hal ni tip ma sku li ni te ta ko ji
je bio no si lac he ge mo ni je. S dru ge stra ne, ova dva ti pa
ma sku li ni te ta ne po sto je odvo je no ve} su deo jed nog pa -
tri jar hal nog si ste ma ko ji je i sam u pre vi ra wu, ta ko da
su kon struk ci je na ve de nih mo de la ma sku li ni te ta ne -
pre kid no iz lo ̀ e ne me |u sob nom de lo va wu i ne po sto je
u ~i stom ob li ku. 

132



Bal kan ski ra to vi su, pre sve ga, bi li oslo bo di la~ ki
i u wi ma je isto rij ska mi si ja srp skog na ro da i we go ve
po li ti~ ke eli te bi la u svo me ze ni tu {to je do ve lo do
na ci o nal nog odu {e vqe wa ko je je pro ̀ i ma lo sve slo je -
ve srp skog dru {tva. Od bram be ni i oslo bo di la~ ki rat
(ili rat ko ji se do ̀ i vqa va na ovaj na ~in) ima po ten ci -
jal da u pr vi plan is tak ne ostva re we ko lek tiv nih na -
ci o nal nih in te re sa i pro mo vi sa we hri {}an skih vred -
no sti kao {to su sa mi lost, sve ti wa po ro di ce, bez re -
zer vna i bez in te re sna qu bav pre ma otax bi ni. Ova kav
do ̀ i vqaj ra ta uslo vio je po sto ja we he ge mo nog ti pa ma -
sku li ni te ta ko ji je ne pri ko sno ve ni no si lac i pro mo -
ter upra vo ovih vred no sti. 

To je, da kle, mo del he ro ja ko ji ko lek tiv ni in te res
sta vqa is pred li~ nog, te mu je o~u va we pa tri jar hal nog
po ret ka i pa tri jar hal nih vred no sti dvo stru ko nu ̀ no.
Naj pre, u sva koj kul tu ri he ro ji is ti ~u po zi tiv ne nor -
me eto sa, a he roj je od re |en kao oso ba stvar na ili ima -
gi nar na ko ja evo ci ra od go va ra ju }e mi {qe we i po na {a -
we (Ba no vi} 2011: 168). He roj kao vr hov ni ide al, sli ka
i ostva re we he ge mo nog ma sku li nog ti pa, u slu ̀ bi je
odr ̀ a va wa pa tri jar hal nog po ret ka i we go ve re pro duk -
ci je, tj. pro iz vod we po ̀ eq nih ma sku li ni te ta. Ovu vr -
stu he ge mo nog ti pa ma sku li ni te ta ko ju smo, za po tre be
na {eg is tra ̀ i va wa, na zva li ju na kom/he ro jem ili pr -
vim kon struk tom ma sku li ni te ta u tra di ci o nal noj, pa -
tri jar hal noj za jed ni ci, pred sta vqa ju nak pri po vet -
ke/no ve le „U go sti ma“, Ni ko la Gli {i}.3

Pre ma re ~i ma na ra to ra/ju na ka, we gov po bra tim Ni -
ko la Gli {i} bio je oli ~e we fi zi~ ke le po te, sna ge i
zdra vqa:

„Li ce mu je si ja lo od zdra vqa i bi lo do bro du {no
de ti wa sto, a sna ̀ an, kao od va qen od bre ga, sa ras ku -
{tra nom ku dra vom ko som ko ja mu je pa da la po ~e lu,
ona ko opru ̀ en pod se }ao je na la va.“ (Va si} 1929: 136).
Ili,
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„Na je dan put, je dan oma len fran cu ski ofi cir, {to
je pre da mnom sta jao u dru {tvu da ma i pro pi wao se ce -
lim te lom da bo qe vi di, po ka za ru kom u prav cu ~e te
{to je na i la zi la:

Qu el be au type!
Ja uz vik nuh do vri ska. To be {e Ni ko la. Na div nom

ze len ku, sav u cve }u i pe {ki ri ma, u pro stoj voj ni~ koj
{aj ka ~i, sa Ka ra |or |e vom Zve zdom na pr si ma, po no -
sit, ozbi qan, hla dan i kao da mu je ne pri jat na sva ova
hu~ na ga la ma, on je uz dr ̀ a vao ko wa, ko ji se, upla {en
od sve ti ne, pro pi wao i is ko la ~e nih o~i ju gle dao pre -
ko ma se.“ (Va si} 1929: 167).

Oba opi sa uka zu ju na iz u zet ne atri bu te mu ̀ ev no sti
ko ji su neo p hod ni za kon struk ci ju he ge mo nog ma sku li -
ni te ta u pa tri jar hal nom si ste mu. Sna ga, vi te {ko dr -
`a we na ko wu, hlad no krv nost, rat no od li~ je ko je sim -
bo li zu je hra brost po ka za nu na boj nom po qu i ko na~ no,
{aj ka ~a ko ja uka zu je na skrom nost i do sled nost ka da je
u pi ta wu na ci o nal na i so ci jal na pri pad nost. Ni ko la
Gli {i} za i sta po se du je kom pe ten ci ju ko ja je neo p hod na
mu {kar cu za pot pu no ostva re we rod ne ulo ge u tra di ci -
o nal noj za jed ni ci ~i ji je isto rij ski usud od bra na i za -
{ti ta na ci o nal nih vred no sti i in te re sa.

S dru ge stra ne, kao {to smo ve} na go ve sti li, nor ma -
tiv nost ovo ga ti pa he ge mo nog ma sku li ni te ta za vi si od
ne pre kid ne pro iz vod we pa tri jar hal nih vred no sti.
Ono ga tre nut ka ka da se te vred no sti, usled isto rij -
skih, po li ti~ kih ili ne kih dru gih okol no sti, do ve du u
pi ta we, he ge mo ni ja ovo ga ti pa ma sku li ni te ta do vo di
se u kri zu. Upra vo to se de {a va ka da se Ni ko la na |e u
ve li koj kla ni ci Pr vog svet skog ra ta. We go vi mla da -
la~ ki ide a li ve za ni za otax bi nu po ste pe no ne sta ju u
me te ̀ u Ve li kog ra ta ko ji se vo di „za tu| ra ~un“, u in -
te re su ve li kih si la. To vi {e ni je bor ba za op sta nak;
rat se za pra vo pre se lio u po li ti~ ku i eko nom sku sfe -
ru ko ja je Ni ko li pot pu no tu |a, ko ju on ne mo ̀ e da poj -
mi i za to je, po we go vom mi {qe wu, sva ka qud ska `r tva
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u ta kvom ra tu, uza lud na. Po li ti~ ki in te re si, da kle
rat kao vr lo or ga ni zo va na mu {ka de lat nost pred sta -
vqa ne po treb nu svi re post. Na si qe ne mo ra sa mo po se -
bi bi ti svi re po, we ga svi re pim ~i ni or ga ni zo va nost
od stra ne ra zum nog bi }a (Ba taj 2009: 65). Ta ra zum na bi -
}a ko ja or ga ni zu ju rat su pri pad ni ci po li ti~ ke eli te,
srp ske ali i sa ve zni~ ke. Ni ko la shva ta da vi {e ni je u
pi ta wu is kqu ~i vo ko lek tiv ni in te res srp sko ga na ro -
da i da je po treb no uda qi ti se od pa tri jar hal nog pa tri -
o ti zma.

Kao obra zo van ~o vek, prav nik po stru ci ali i kao
pre ka qe ni rat nik, Ni ko la Gli {i} uvi |a svu be smi sao
i uza lud nost rat nih stra da wa. Je dan deo we go ve li~ no -
sti otax bi nu do ̀ i vqa va kao ap strak ci ju a „slat ku
smrt“ u `a ru bor be, o ko joj ta ko na dah nu to pe va ju pe -
sni ci ko ji ni ka da ni su bi li na bo ji {tu, kao vr hun sku
pe sni~ ku la`.4

S dru ge stra ne, Ni ko la je du bo ko uko re wen u pa tri -
jar hal noj tra di ci ji u ko joj se do sto jan stvo, pod ra zu me -
va se, mu {ko, mo ̀ e ste }i i o~u va ti sa mo ta mo gde si se
ro dio i gde su `i ve li tvo ji pre ci. Pre ci zni je, Ni ko la
je pro iz vod tem po ral nog i per for ma tiv nog de lo va wa
pa tri jar hal ne prak se u ko joj su na ci o na li zam i mi li -
ta ri za ci ja usko po ve za ni i ~i ne jed nu od va ̀ nih kom po -
nen ti za us po sta vqa we he ge mo nog ma sku li ni te ta.

Dru ga, ne ma we zna ~aj na, upo ri {na ta~ ka pa tri jar -
ha log si ste ma je po ro di ca i wen ne pri ko sno ve ni go spo -
dar, gla va po ro di ce – otac. Otac obez be |u je pa tri li ne -
ar ni kon ti nu i tet i {ti ti pa tri jar hal ni po re dak pri -
pre ma ju }i isto vre me no svo ga na sled ni ka za isti za da -
tak. Pre ra ta Ni ko lin otac je bio ugled ni tr go vac, do -
ma }in, re~ ju, ~a stan ~o vek ko ji je u sve mu od go va rao
rod noj ulo zi ko ja mu je do de qe na u okvi ru pa tri jar hal -
ne ide o lo gi je. Me |u tim, usled rat nog ha o sa otac je op -
tu ̀ en za iz da ju i obe {en. O~e va smrt ve} bi sa ma po se -
bi zna ~i la gu bi tak ga ran ci je za uspe {no na sta vqa we
pa tri li ne ar ne i pa tri lo kal ne pa ra dig me jer u Ni ko -
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li nom slu ~a ju ni je do {lo do pro pi sa ne ma sku li ni za ci -
je usled rat nih okol no sti ma da se voj ska na me }e kao mu -
{ka in stan ca ini ci ja ci je ([ma le 2011: 208). No, jo{
po gub ni ja je ~i we ni ca da je Ni ko lin otac pot ka zan od
stra ne su se da i obe {en, da je obe{ ~a {}en. He ge mo ni
ma sku li ni tet u se o skoj pa tri jar hal noj za jed ni ci ne mo -
`e op sta ti uko li ko se ne za sni va na po ro di~ noj ~a sti
i ugle du jer se pod ra zu me va da je to mo del ma sku li ni te -
ta ko me svi ~la no vi pa tri jar ha ta te ̀ e da se sa o bra ze.

Gu bit ku po ro di~ ne ~a sti ta ko |e do pri no si i se -
stri na iz da ja. Na i me, Ni ko li na se stra na pu {ta po ro -
di~ no og wi {te na kon o~e ve smr ti i od la zi da `i vi u
van bra~ noj za jed ni ci sa ne pri ja teq skim ofi ci rom.
Po sta je ja sno da me ha ni zmi na ko ji ma se za sni va kon -
struk ci ja Ni ko li nog ma sku li ni te ta ko ja se, na po ~et -
ku pri ~e, ~i ni la ne do dir qi vom, po pu {ta ju. Jed na sjaj -
na mu {ka fi gu ra, oli ~e we i nor ma tiv mu {ke he ge mo -
ni je, ras ta ~e se pred ~i ta o cem. Jed na po jed na, ne sta ju
kom po nen te bez ko jih he ge mo ni tip ma sku li ni te ta
pred rat ne pa tri jar hal ne Sr bi je, ne mo ̀ e da po sto ji.
Otax bi na vi {e ni je maj ka ko joj se bez re zer vno ve ru je,
qu di su iz gu bi li ~ast, rat ni (ne)mo ral je na met nuo po -
tre bu za dru ga ~i jim ti pom ma sku li ni te ta ko ji mo ̀ e
ostva ri ti mu {ku he ge mo ni ju.

Je di no {to je Ni ko li pre o sta lo je we go va mo ral ni
i te le sni in te gri tet. Me |u tim, i to }e, pri kra ju ra ta
po ~e ti da kop ni. Dez in te gra ci ja Ni ko li nog ma sku li -
ni te ta traj no je za po ~e ta ono ga tre nut ka ka da je, po -
sred no, sa znao za `e ni no ne ver stvo. To ga tre nut ka, Ni -
ko la po ~i we da sum wa u svo ju `e nu i gu bi oslo nac ko ji
je mo gao ima ti u po ro di ci. Jer, po ro di ca vi {e ni je to -
li ko va ̀ na kao bi o lo {ko-re pro duk tiv na gru pa, kao u
ra ni jem, pri mi tiv ni jem ob li ku pa tri jar ha ta. Od ve }e
va ̀ no sti je struk tu ra od no sa u woj jer se za hva qu ju }i
toj struk tu ri po ro di ca pre tva ra u la bo ra to ri jum po -
tre ba i emo ci ja. Ona po se du je po ten ci jal da vra ti sna -
gu za mo re nom mu {kar cu ko ji se vra tio sa bo ji {ta uko -
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li ko on `e li da se po no vo ute me qi i pro na |e svo ju
li~ nost jer na rat nom fron tu we go va li~ nost ne igra
vi {e ni ka kvu ulo gu (Ka tu na ri} 2009: 119). Me |u tim,
pa tri jar hal ni ko deks je vr lo stro go struk ti ran i Ni -
ko la, unu tar we ga, vi {e ne ma iz la za. On je du bo ko sve -
stan svo ga po lo ̀ a ja u okvi ru po sto je }eg si ste ma i za to
svom po bra ti mu ka ̀ e:

„... Ima sa mo dvo je: ne `i ve ti ili po be }i u svet. A
ja jo{ imam sna ge. I de set no ka ta bi }e mi do sta da za -
ra dim mir ko ga ne mam i ko ga ov de ni kad ne }u ima ti“
(Va si} 1929: 176).

Ni ko la iz ri ~e svo ju ne mo} da po be di pa tri jar hal nu
nor mu u okvi ru ko je je iz gu bio kre di bi li tet ne sa mo da
bu de no si lac he ge mo nog ma sku li ni te ta, ve} i da sa ~u va
sop stve ni iden ti tet jer ni je u sta wu da pro me ni na ~in
shva ta wa vla sti tog bi }a usled zah te va i o~e ki va wa
sre di ne. Otud Ni ko la naj pre po ku {a va da uki ne, uni -
{ti svo ju svest i te lo upor nim opi ja wem i pre te ra nom,
za bra we nom (van bra~ nom) sek su al nom ak tiv no {}u.
Me |u tim, u we go vom te lu osta lo je jo{ `i vot ne sna ge.
Mo} uvek do la zi od o zdo – ka ̀ e Fu ko, da kle, iz te la jer
je te lo neo p hod no da bi se mo} opred me ti la. 

Jo{ u to ku ra ta, a na ro ~i to na kon we ga, Ni ko la ne
pri sta je na upo tre bu svo ga te la iako voj ni~ ki i pa tri -
jar hal ni dis kurs po ku {a va ju da kon tro li {u i di sci -
pli nu ju we go vu fi zi~ ku sna gu, zdra vqe i sek su al nost.
Ni ko li no te lo se su prot sta vqa pru ̀ a ju }i ot por ko ji
za pra vo, vo di sa mo u ki da wu. I Ni ko la ne sta je iz po bra -
ti mo ve pri ~e, ne sta je iz tek sta. Osta je otvo re no pi ta -
we: da li je Ni ko la za i sta us peo da iza |e iz okvi ra pa -
tri jar hal ne ide o lo gi je i ne gde, da le ko, iz gra di ma sku -
li ni tet po sop stve noj me ri?

^i ta o ci ma osta je na ra tor/ju nak ko ji je za pra vo is -
pri ~ao pri ~u o svo me po bra ti mu, pred rat nom, rat nom
ili an ti rat nom he ro ju ali i o se bi. We go va pri ~a, za -
pra vo, po ~i we pri zna wem. Iako to pri zna we iz gle da,
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na o ko, kao sa mo voq no, ne iz nu |e no – ono to ni ka ko ne
mo ̀ e bi ti jer je re zul tat dru {tve no upi sa nih nor mi i
vred no sti ali i pri po ve da ~e ve unu tra {we po tre be.
Jer, mo gu} nost po sto ja wa i po sta ja wa su bjek ta u dvo ja -
kom smi slu ostva ru je se sa mo kroz pri zna we (Fu ko
1994: 44). Da kle, na ra tor/ju nak zna da je ne {to „zgre -
{io“ i za to mo ra da se is po ve da. U tom smi slu ~i ta va
no ve la je is po ved mu {kar ca ko ji ima ja ku po tre bu da
jav no iz rek ne svoj „greh“ pred ne kim, ma kar ire al nim
ili vir tu el nim, auto ri te tom. Za to we go va pri ~a po ~i -
we: „Go spo do, u`a sno sam bio ner vo zan“ (Va si}, 131) i
za vr {a va se obra }a wem: „Rad sam da ~u jem va {e ce we no
mi {qe we i ...i da vas umo lim za jed nu ci ga re tu. Zbi qa,

ne ve ro vat no, po pu {ih vam sve ci ga re te, go spo do“ (Va -
si}, 187). Mi ne zna mo ko me se pri po ve da~ ta~ no obra -
}a, je di no je si gur no da je u pi ta wu za jed ni ca mu {ka ra -
ca, pu {a ~a.

Ka kvu to taj nu kri je pri po ve da~, ka da we gov op sta -
nak, o~i gled no ugro ̀ en ne sta bil nim psi hi~ kim sta -
wem, tj. ja kom ner vo zom, za vi si od pri zna wa? Ni je li u
pi ta wu ri val stvo, za vist mu {kar ca ko ji ni je us peo da
od go vo ri zah te vi ma rod ne ulo ge ko je je tra di ci o nal na
pa tri jar hal na za jed ni ca pro pi sa la, pre ma dru gom, ko ji
je te „nor me“ is pu nio. Iako ni je do ̀ i veo osu du od
stra ne dru {tva, pri po ve da~ je u po zi ci ji da zbog sve sti
o de for ma ci ji rod ne ulo ge osu |u je sa mo ga se be. Isto -
vre me no, to je ne do zvo qe no ose }a we ko jim se po tvr |u je
ne raz bo ri tost i ne mo ral jer je u pi ta wu po bra tim,
kum, da kle ve o ma va ̀ na oso ba u si ste mu ~vr sto struk tu -
i ra nih pa tri jar hal nih od no sa. U bi nar nom fa lo go cen -
tri~ nom si ste mu ova vr sta emo ci je naj ~e {}e se pri pi -
su je `e na ma. 

Pri po ve da~ ni ka da ni je ras po la gao po ten ci ja lom da
bu de no si lac he ge mo nog, nor ma tiv nog ma sku li ni te ta u
onoj me ri u ko joj je Ni ko la to bio. U ne ko li ko na vra ta
na ra tor iz ra ̀ a va di vqe we ka da su u pi ta wu upra vo Ni -
ko li ne oso bi ne ko je su kqu~ ne za he ge mo ni ma sku li ni -
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tet u pred rat nom pa tri jar hal nom dru {tvu kao {to su
fi zi~ ka sna ga, le po ta, po {te we, iskre nost, po ̀ r tvo -

va nost i oso bi to, voj ni~ ka spo sob nost.5 Iste te oso bi -
ne po sta }e pre pre ka da Ni ko la „pre ̀ i vi“ po rat no
vre me ko je je o~i gled no zah te va lo dru ga ~i ju vr stu ma -
sku li ni te ta usled pro me ne dr {tve no-po li ti~ kog kon -
tek sta. Do mi nant na for ma ma sku li ni te ta uvek iz ra -
`a va in te re se onih ko ji ras pla ̀ u dru {tve nom mo }i,
da kle, po se du ju vlast i ona se uvek po sma tra u od no su na
kul tu ru, vre me i pro stor. U po sle rat nim uslo vi ma he -
ge mo ni ma sku li ni tet vi {e ni je ra ~u nao na spo sob nost
ra to va wa, ko lek tiv ni na rod ni ine res, re~ ju, pa tri jar -
hat je po ~eo da me wa svo je li ce. Usled to ga do la zi do
de cen tri ra wa nor ma tiv nih ma sku li ni sti~ kih vred no -
sti te one pred rat ne, tra di ci o nal ne, pa tri jar hal ne
vred no sti po sta ju mar gi na li zo va ne i ne po treb ne.

Sve to pri po ve da~ no ve le „U go sti ma“ ve o ma do bro
raz u me i u toj ~i we ni ci le ̀ i uzrok we go ve ner vo ze i
iro ni je ko ju su is tra ̀ i va ~i ve} pre po zna li pro u ~a va -
ju }i na ra to lo {ke stra te gi je u Va si }e voj pro zi (Lom -
par 1996: 110; Ste va no vi} 2011: 99). Sa o se }a we ko je pri -
po ve da~ is ka zu je pre ma sud bi ni svo ga po bra ti ma je la -
`no ili je sa mo pro iz vod usta qe nih prak si, od no sno
pro pi sa nog se ta po na {a wa ko je se od po bra ti ma i ku ma
o~e ku je u jo{ uvek po sto je }oj, ma da de sta bi li zo va noj,
pa tri jar hal noj za jed ni ci. Du bo ko u se bi, pri po ve da~
u`i va u ras pa da wu mo de la ma sku li ni te ta ~i ji je re pre -
zent Ni ko la; tog ne ka da mo} nog i ne do sti ̀ nog ma sku -
li ni te ta ko ji je bio no si lac mu {ke he ge mo ni je. Pre po -
zna ju }i taj ose }aj u se bi, pri po ve da~ je ci ni ~an, ner vo -
zan i ima po tre bu za is po ve da wem. U pe tom po gla vqu,
ka da ko na~ no otvo re no iz no si svo je mi sli, pri po ve da~
upo re |u je svoj tre nut ni po lo ̀ aj sa Ni ko li nim. Ta~ ni -
je, on svo je pri su stvo tu ma ~i kao po be du, tri jumf di ci -
pli no va wa i opre si je umi ru }eg ra ni jeg pa tri jar hal nog
si ste ma, u od no su na Ni ko lin ot por i ne sta nak, ko na~ -
no, kao po raz do ta da {weg nor ma tiv nog ti pa ma sku li -

139



ni te ta (Va si} 1929: 187). Is po ve da ju }i se, pri po ve -
da~/ju nak po ku {a va da kroz je zik sa mo(re)pre zen ta ci -
jom za u zme su bjekt nu po zi ci ju u pa tri jar hal nom po ret -
ku ~i ja je `r tva bio we gov po bra tim.

Me |u tim, iro ni ja ko ju pri po ve da~ kao no si lac mo -
der ne, po sle rat ne sve sti ne sum wi vo po se du je, mo gla bi
se tu ma ~i ti i kao ti pi ~an je zik ne u zvi {e ne, nar ci -
sti~ ke me lan ho li je (Ha mer 2009: 34). Me lan ho li ja je,
iz me |u osta log, re ak ci ja na gu bi tak ne ke ap strak ci je
kao {to su slo bo da ili, kao u slu ~a ju na {eg pri po ve da -
~a, ne ki ide al (Frojd 1985: 120). Pri po ve da~, na i me, od -
bi ja da tu gu je za Ni ko lom i za vred no sti ma ~i ji je re -
pre zent Ni ko la bio iako du bo ko do ̀ i vqa va wi hov gu -
bi tak. 

„Po ri ca wem re al no sti gu bit ka – da je ne {to ne sta -
lo, da je vre me pro {lo – me lan ho lik je bez na de ̀ no
usme ren sop stve nim fan ta zi ja ma o ono me {to je bi lo,
ne spo so ban da se oslo bo di ve za ko je su ga ne ka da ve zi -
va le“ (Ha mer 2009: 68).

^i ta va no ve la je upra vo po tvr da i sla do stra sno is -
po ve da we pri po ve da ~e ve ne mo }i da se otrg ne od objek -
ta me lan ho li je, tj. od pred rat no-pa tri jar hal nog mo de -
la he ge mo nog ma sku li ni te ta. I na me sto da na pu sti
objekt svo je me lan ho li je, me lan ho li~ ni ~o vek pro na -
la zi na ~in ka ko da ga sa ~u va. To ~u va we se, po Froj do -
vom mi {qe wu, po sti ̀ e in kor po ri ra wem objek ta u sop -
stve nu psi hu, te on na sta vqa da `i vi u ima gi nar nom
smi slu. Po lo gi ci stva ri, bi lo bi pri rod no da sa da me -
lan ho lik vo li se be bar ono li ko ko li ko je vo leo „iz gu -
bqe ni“ objekt. Me |u tim, me lan ho lik se be po sma tra
kao gu bit ni ka, oso bu ni ̀ e vred no sti ko ja za slu ̀ u je sa -
mo pre zir i kri ti ku – we gov ego, a pre ko ega i ceo svet,
iz gu bio je vred nost (Ha mer 2009: 69).

Eg zi sten ci jal ni po nor otvo ren je pred ~i ta vom po -
sle rat nom ge ne ra ci jom, i to je, sva ka ko, nu ̀ no uti ca lo
na de sta bi li zo va nost su bjek ta pri po ve da wa ko ja je ka -
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rak te ri sti~ na i za osta le Va si }e ve no ve le, kao {to su
na pri mer „Sum wi va pri ~a“ ili „Is po ve sti jed nog
sme te wa ka“. U ovim pri ~a ma do mi ni ra vi zu ra ~o ve ka
ko ji je iz gu bio smi sao za tra gi~ no, jer ne mo ̀ e se uni -
{ti ti ono {to vi {e i ne po sto ji – qud sko do sto jan -
stvo. Otud ta non {a lan ci ja pri po ve da ~a no ve le „U go -
sti ma“ ka da go vo ri o svo jim mo ral nim po sr nu }i ma kao
{to su pre qu ba, ne bri ga za bli ̀ we... Kao i sva ki me -
lan ho lik, on pro na la zi iz o pa ~e no za do voq stvo u iz la -
ga wu tu |em pre zi ru, po sta je be sra man. Sra mo tu je, da -
kle, mo gu }e ose ti ti sa mo ako ~o vek ce ni sa mo ga se be
(Ha mer 2009: 69).

U pri po ve da ~e vom slu ~a ju to je, za i sta, vi {e stru ko
ne mo gu }e. Na ra tiv ni pro stor no ve le uki dao mu je, jed -
nu po jed nu, mo gu} nost da ostva ri svoj iden ti tet. Rat je,
kao okvir za pre vred no va we pa tri jar hal nih vred no sti,
na met nuo no vu ma tri cu ko ja je pru ̀ i la var qi vu na du
mu {kar cu da }e, ipak, us pe ti da iz beg ne de for ma ci ju
rod ne ulo ge. Me |u tim, mu {ka rac na kon ra ta po sta je
me lan ho lik. On po sta je sve stan da ni ka da ne }e us pe ti
da ostva ri svoj de ~a~ ki san, od no sno, da ni ka da ne }e po -
sta ti no si lac one tra di ci o nal ne pa tri jar hal ne he ge -
mo ni je ko ja je bi la nor ma tiv na u pe ri o du we go vog od ra -
sta wa. Ovo sa zna we po sta je traj ni uzrok sa mo pre zi ra i
ne za do voq stva ko je vo di u ci ni zam i iro ni ju ko ja za -
pra vo, ma ni fe stu je du bo ku ras ce pqe nost bi }a. Mu -
{kog...
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Ђуро Виловић

БијеЛи ЛаОКОНТ

1.

Хиу… ха ха... хиу! Про ва лио је ме та лан пра сак сми је ха

кроз вра та у са лон. По тре сао за вје са ма, на ми ри са ним зра -

ком и суп тил ним гран чи ца ма ег зо тич ног би ља. Од јек нуо о

ви со ке сво до ве и бр бљао по рас ко шном про сто ру. Та је про -

ва ла као бу ди ла од сна ред на сла ња ча од цр ве ног пли ша око

сто ла и ве ли ке сли ке у окви ри ма по зи до ви ма. Све је по че -

ло да се бу ди и при ста је уз сми јех, што је уле тио... Оста де

не по ми чан и беш ћу тан је ди но би је ли кип тро јан ског све ће -

ни ка Ла о кон та и ње го вих си но ва с гр чем и зми ја ма у по за -

ди ни са ло на. Би је ла је са дре на гру па бол но стре ми ла у на -

ми ри са ном про сто ру. и иван је То до ро вић осје тио ту про ва -

лу, али се не по ма че.

– Хиу... ха ха... хиу... По но вио се је пра сак, а од мах је за

њим уле тје ла у со бу мла да же на у пле сном ско ку, уз диг ну -

тих ру ку, окру же на ме ком сви лом и ужа реним сми је хом.

Она је по ска ки ва ла. На њој је пле са ла сви ла, чип ке и не по -

му ће на, ла га на сре ћа. иван се То до ро вић са да ла га но по -

кре не и ста не др ве но уда ра ти дла ном о длан и хра па во

клик та ти: – Хиу… ха... а... ха... хиу!

же на је пле са ла по так ту ње го вих уда ра дла ном о длан,

иван То до ро вић осје ти, да му је глас хра пав, па га је смек -

ша вао и гла дио. Она се окре та ла у пле сним по ско ци ма сви -

ле, чип ки и мла до сти. Обо је је кли ца ло: Хи ха ха... ха... хиу...

же на за ста не. ис пру жи ру ке: – Да ги!

– Ва на! Уста не он, да при ми ње зин за гр љак. Сад је осје -

тио, да су му по кре ти те шки, не гиб ви. – Кра сно, пре кра -

сно... Гле дао ју је и про ма трао. – Све ти сто ји... кра сно, пре -

кра сно.

Она је оче ки ва ла, да ће је он са да об у хва ти ти и згу жва ти

од за но са и да ће је по ни је ти пре ко со бе.
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– Не ви дим, да то та ко кра сно сто ји... На мр го ди ла се она.

– Сто ји, сто ји.

– Хва ла ти... Ти си кра сан, ти си па ме тан. Ре кла сам ја, да

ни тко не ма та ква му жа. – Од бр за ла је она пред зр ца ло. Би -

ла је за до вољ на са ма са со бом. Вра ти ла се опет пред ње га.

Са мо су је дан час ста ја ли на сред са ло на, а он да се она от ки -

де у ва лу пле сних по ско ка, нај ве ће сре ће и за до вољ ства. Ва -

на је пре кра сна же на. У сва ком јој уду пје ва мла дост и сна -

га. Сва ки јој уд зво ни као ба кар или бронц. Све је пу но и ни -

шта на њој не бу љи мло ха во у про стор. Од ве ла је са со бом

сми јех, сви лу и плес за вра та су сјед не со бе. Ско ро се вра ти -

ла пре о бу че на у рас ко шној кућ ној ха љи. – и ово је та ко кра -

сно... Сје ла је до му жа и на сми ја но му гле да ла у очи. – Мо -

лим те, ре ци ми, ка ко је то, да ти уви јек знаш, што ја во лим

и што ме ни до бро при ста је?Тко ти је то ка зао?

– Ти.

– Ка да?

Зна чај но ју је по гле дао, али јој ни је ка зао ни од го во рио

на то пи та ње: ка да? Устао је и про ше тао по са ло ну. Он би

нај ра ди је шу тио, али не сми је да са да шу ти. То би по му ти -

ло же ни ну сре ћу и она би мо гла да се на мр го ди, да по ста не

ма ло, ује дљи во и ру жно жен ско. За стао је на сред со бе. –

Ми слио сам и на ти... Ни је мо гу ће, а би ло би та ко ли је по...

Ти имаш уку са... Ов дје би за и ста пре кра сно ста ја ла јед на

умет нич ка фон та на.

– Во до скок? је ли оно, што сам ја го во ри ла?

– Да с во до ско ком, ко ји би пр скао. Во да би па да ла, а до -

ље би се у во ди ље ни во и ги зда вао ше та ле ма ле цр ве не ри -

би це. Ми слио сам и на то, али ни је би ло мо гу ће. јед но став -

но ми ни су до пу сти ли да про ве дем во до вод.

– ја сам то већ дав но за бо ра ви ла... хии... дав но.. Мах ну -

ла је она ру корн, а он да је од мах на до да ла: – и то је та ко

чуд но. ја не што ка жем и за бо ра вим, а ти ни ка да ни шта не

за бо ра вљаш. Она је уста ла да га при ву че се би и ма зи... – и

о пу ту у ита ли ју... Кра сно нам је би ло. Нај љеп ше оне во жње

по Ри му. Уви јек смо до би ли нај кра сни је ко ње и ко чи је... Тек

што смо се вра ти ли... сту пи ла сам у но ви стан и ко ли ко из -
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не на ђе ња. Не знам, што бих при је гле да ла. По кућ ство, за -

сто ри, сли ке, па те ха љи не Баш ти је успје ло, да ме пот пу но

из не на диш, а ја то сил но во лим. Оно баш ни је ни шта, кад се

зна и че ка, али ова ко из не на да... Ти си све то знао и о све му

си та ко ду го шу тио... Ка ко си мо гао?

– ја мо гу да шу тим...

– ја не бих мо гла. Зби ља ште та, што се ни је мо гао из ве -

сти тај во до скок. Но, он да бих ја хтје ла да ви дим и чу јем Ву -

ки цу, Бе бу и Ште фу... На ма са да иде до бро, зар не? је ли да

нам иде до бро? Но, да је оста ло ка ко је би ло, ја не бих из др -

жа ла. Не бих. Уби ла бих се... Ми слиш ли, да не бих...?

За ста ла је с дра га њем и обје си ла се по гле дом о му же во

ли це.

– Не би ти би ло жао ме не? – пи тао је муж.

– Би, али ја не бих мо гла... Би ли смо та ко си ро ма шни; на -

ше по сте ље од нај про сти је је ло ви не. Кад су шкри па ле, ја,

сам уви јек хтје ла пла ка ти. Гро зно ми је би ло, знаш... Ми ни -

смо ни ку да мо гли, а сви су дру ги има ли, ужи ва ли и зна ли су,

за што жи ве. Што би нам она кав жи вот? Уви јек си ро ма шно,

у сти ду, бо лу и скри ва њу. Не мо жеш ни ку да, јер куд гуд до -

ђеш, ви диш: сват ко има, сви има ју. Ни ко га не мо жеш до че -

ка ти. То је го ре од смр ти. Са да? Сад смо ми љу ди, сад знам,

да жи ви мо и да је смо не што. Ва на је хтје ла још не што да ка -

же. Не тко је ва ни зво нио. Зво ни ло је ду го и упор но, а чу ли

су се и удра ци по вра ти ма.

– Ка кав је то ди вљак?

– Ви зец.

– То сам од мах ми сли ла...

При је не го што су њих дво је до спје ли уста ти, про ва ли о

је Ви зец у са лон. За стао је на вра ти ма. По гле дао је на о ко ло

и ни је мо гао да за та ји за чу ђе ња.

– а Гдје је ка на ри нац? – Пи тао је на сме јан по ру гом и це -

рио се. – Без ње га не ма оне по треб не жи вах но сти у ста ну

пра вог чо вје ка. Ва на? Та ко срет на, ве се ла као уми ве на гу ска

над ду бо ком во дом ве ли ке ба ре... Пар дон, то је са мо фи гу -

ра...

– Ви зец, оста је Ви зец... Ре кла је Ва на и би ла ужа ре на.
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– Бу да ла, ни тко и ни шта. Пи ска ра ло и др ља ло... То је Ви -

зец. Уоста лом не мој те се ср ди ти, јер је Ви зец ов дје по тре -

бан.

– По тре бан? – Сми јуц као се трп ко То до ро вић.

– Без ме не све ово не би би ло о в о... Кад ме не ов дје ви -

ди те и кад се сје ти те, гдје сам ја за о стао, он да за клик ће сва -

ки ча вао и рас пје ва се сва ки лист тих ва ших пал ми. Си ро ма -

шни ји од вас ова мо не ће до ћи. Уоста лом мо гу и до ћи, али

са мо да по гле да ју и оду, па да се ни кад ви ше не вра те. Бо ли

их што су си ро ма шни ји, а ни тко не ће сво је вољ них бо ло ва.

Бо га ти ји су ва ма не при лич ни, јер зна те да има ју ви ше и да

се баш не ди ве. Ви зец спа ша ва. Он до ла зи и не бо ли га, а ни -

ти не за да је бо ла.

Чо вјек је ки ко тао у не и спа ва ном оди је лу, под рас тре се -

ним ше ши ром. Ње го ва је ша ре на огр ли ца ми ро ва ла у сје ни

бра де бол но и на мр ште но. То до ро вић ње жно при сту пи за -

пра ше ном чо вје ку и огр ли га. – Не по пра вљив си, дра ги...

Уви јек си паш и уви јек ду хо ви то. Сјед ни!

По вео га је до на сла ња ча и на пра вио је та ко ву крет њу,

као да му по ма же да се спу сти и сјед не. Ви зец је остао на -

сме јан и до бро ду шан. Бр бљао је, го во рио, пец као Ва ну и

очи то на сто јао да опет сте че ње зи ну скло ност. Го во рио је о

ита ли ји. Та мо ни је ни ка да био, али је ту ма чио ту зе мљу хо -

до ча сни ка То до ро ви ћу и Ва ни.

– је ли скуп тај Ла о конт. – Пре ки нуо се у оном ча су кад

се је за гле дао у ста рог тро јан ског све ће ни ка. – Ка ко је он

ова мо до шао? Он је дис то на ци ја он је ов дје кон траст. – Ду -

го је ни је мо ми слио, за што је ова мо уне сен ста ри Ла о конт

са сво ја два си на. Трг не се на јед ном у ми сли ма и за вр ти по -

глед у до ма ћи на.

– ива не То до ро ви ћу, от кту да све ово.

– От ку да? – је два осје тљи во уз дрхт не до ма ћин. Ва на ни -

је па зи ла на њи хов раз го вор. игра ла се је с чип ка стим окрај -

ком сво је ве чер ње ха љи не и њи ха ла је но гом, ко ја је не хај но

пре ба ци ла пре ко ко ље на.

До ма ћин ни је од го во рио Ви сцу. Че као је за пра ше ни чо -

вјек и још уви јек зна чај но гле дао у до ма ћи на. У тој трп кој
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па у зи шут ње као да је пи та ње при ти ски ва ло у на ми ри са ном

про сто ру са ло на.

– От ку да? От ку да све ово?

То до ро вић се по нио као да не мо ра, као да ни је по треб но

од го во ри ти на то пи та ње. Пре шао је с осмје хом пре ко пи та -

ња и го во рио о ја ти ма го лу бо ва у Ве не ци ји и о јеф ти ном та -

ли јан ском ви ну.

– Што ће те са да? – Упи та на јед ном Ви зец усред при по -

ви је сти о та ли јан ским дво ко ли ца ма.

– Ка ко са да? Сад смо ту и оста је мо.

– Да... Ми слио сам, ка ко за ми шљаш овај пре врат?

– Пре врат?

– То је ва ља да чи та ва ре во лу ци ја у твом жи во ту, и о њој

ће се сва ка ко го во ри ти. Не по ста је се пре ко но ћи бо га тим

гра ђа ни ном и не ска че се лиф том из би јед ни ка на спра то ве

бо га тих...

– Ти не пре ста но го во риш о бо гат ству, Ви зец. То је по гре -

шка.

– Да, а ти по тој по гре шки пу ту јеш по ита ли ји и ета бли -

раш гро фов ски стан. Све ово сто ји грд них па ра.

– То је са мо не што… Бо же, ми слим не што, што мо ра да

има сва ки при сто јан чо век.

– Ви дим, ви дим... Са сви ле и пал ми си ла зи и већ пре ла -

зи са те сви ле на иде о ло ги ја. Мо гао би да отво риш са лон.

Ми слим та ко не што, да би оку пљао око се бе не при стој не

љу де с при стој ним ду ша ма. То би би ло нај бо ље. Ва на је кра -

сна, пре кра сна же на...

То до ро вић се трг не. Про бли је ди и оштро се за гле да у

при ја те ља...

– Ха ха... Ви ше не ће до ла зи ти ни Ву ки ца ни Бе ба, а ни

Ште фа... Не тко ипак тре ба да до ђе, јер ко нач но све ово ви не

тре ба те за жи вље ње не го тек за, но ре ци мо та ко, за ре пре -

зен та ци ју, за дру ге... За жи вље ње је те би исто та ко по треб -

на јед на ба чва као и Ди о ге ну... и Ва на би се, што се ње ти -

че, за до во љи ла с ка квом год изби цом, у ко јој је стол, сто ли -

ца и кре вет... Ву ки ца, Бе ба и Ште фа ће до ћи су тра и ви ше

ни ка да. Ва на их ви ше не ће ни же ље ти, јер ти ме ће би ти по -
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стиг ну то оно глав но: Ву ки ца, Бе ба и Ште фа ви дје ше и упо -

зна ше, да су да ле ко за о ста ле за Ва ном. Ти ме је свр ше но.

Њих ће са мо тје ши ти пи та ње: от ку да све ово? и у њи хо ву ће

их оча ју спа са ва ти тек не при зна то по ште ње... 

– Ти си зло бан, Ти си бр бља вац.

– Ср диш се, ива не? ја ћу од мах оти ћи, али ти пре по ру -

чу јем ону иде ју о са ло ну, Ва на, не сум њај, то ће тек Ву ки цу,

Ште фу и Бе бу на тје ра ти у очај. О та квим љу ди ма у сво јој

ку ћи не ће оне мо ћи ни да са ња ју. Ко нач но то су љу ди сви је -

та, ули це и гла са... С њи ма се да де вр ло по ни је ти. – Ви зец се

опро стио. По ди гао је ру ку и зви жнуо. – Ху, им... Ви со ко је

то, пре ви со ко. Пр ви кру го ви гра да...

2.

иван То до ро вић ни је мо гао спа ва ти. Ве че рао је мр ко и

без те ка, а он да от пра тио же ну у спа ва о ни цу и сјео у са лон.

Про га ња ле су га за оц те не ми сли. По ста јао је раз дра жен, као

да с не ким во ди жуч љи ву по ле ми ку. – От ку да? От ку да све

ово? Не, Ви шће... ни ти, ни Ву ки ца ни Ва на... Ни тко на сви -

је ту не ће до зна ти. Ха-ха ха... Ту ци те гла вом зид, али та ће

тај на оста ти тај на. Ва на ни је још ни кад ни јед ном же љи цом

по ка за ла во љу да до зна. Она је та ко увје ре на о ње го вој ис -

прав но сти, да ни шта не сум ња. До бра Ва на! То до ро ви ћа за -

пљу сне не на да на ми сао; не ће ли она са да пи та ти, са да по -

сли је не го је Ви зец су ге ри рао и ис та као то пи та ње? У том је

ча су без да но мр зио и про кли њао тог бр бљав ца, ко је му ни је

ни шта све то и ко ји ру ши све, што се ње му чи ни да ни је ни

ве ли ко ни ли је по. Ко нач но му се чи ни ло, да би још сват ко

при је мо гао да до зна ту тај ну не го Ва на. Ње зи на се сре ћа не

сми је по му ни ти. Што би она о ње му ми сли ла? Она би га

пре зре ла, за мр зи ла, она би пљу ну ла на њ и зга зи ла га но гом.

То је не ми нов но и она би то сва ка ко учи ни ла. ето, кад би

Ва на са мо при хва ти ла Ви шче во пи та ње, он би је из гу био и

то та ко срам но и ужа сно. Ми слио је упор но о Ва ни. Са њао

је баш о овој но ћи, као но ћи љу ба ви, рас ко ша и ужит ка. Тај

ју је бр бља вац умо рио и она већ спа ва. жа лио је за из гу бље -

ном но ћи, о ко јој је то ли ко са њао. Ва на спа ва. Ње зи на је ли -
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је па ку штра ва гла ва уто ну ла у ја стук но во га кре ве та и са да

не по му ће но спа ва... Ва на је пре кра сна пла вој ка. Она је од

оних же на, ко је усре ћу ју сво јим да хом, при ги би ма и по ра ма

сво га ти је ла. Она го во ри звон ко, а кад се сми је, као да про -

си па ма ле сре бре не звон чи ће. Та ква је са мо, кад је ве се ла,

на сми ја на и срет на. Кад се смрк не и рас ту жи, по ста је ма ло,

ује дљи во и ру жно жен ско. иван је То до ро вић уз дрхт нуо, јер

се сје тио та кве Ва не. Би ла је она че сто и та ква. До ђе, по са -

ди сво је опој но ти је ло на ње го ва ко ље на. Гр ли га, цје ли ва и

он да... он да кад се ње му за ма гле очи, ко ље на уз дрхт ну, Ва -

на на гло не на да но уз дах не:

– Ка ко ће мо до но ва ца, Да ги? Ово је би је дан жи вот. Ми

смо дво је, дво је си ро та. Дру ге... дру ги... Ту на ста је да лек

про стор ис пу њен оним, што има ју дру ге и што стје чу дру ги.

Она ни је ни кад пи та ла: ка ко има ју дру ги? Њој су дру ги па -

мет ни, окрет ни, дру ги су спо соб ни за жи вот. – Са мо ти, Да -

ги... Она за шу ћу је, али јој све за шу ће не ри је ћи иска чу у су -

за ма из очи ју, у оном го лом гр чу ње зи на облог ти је ла.

Он је ре до ви то по пу њао ње зи не за шу ће не ре че ни це: са -

мо ти, Да ги, не мо жеш да ме ни да деш оно, што дру ги да ју

дру ги ма... ја не мам чи ме да се по не сем и по хва лим. иван је

осје тио, да је то ње зи на го ла не сре ћа. искре на и ве ли ка. Она

се на гр ди, смрк не и из ње се ства ра ма ло, ује дљи во и ру жно

жен ско. јед не јој је но ћи и ре као: – Не ми слиш ли ти и на то,

Ва на, да дру ги мо жда кра ду или...

– има ју.

– Они кра ду, ва ра ју, уби ја ју, уне сре ћу ју.

– има ју. а што имаш ти од сво га по ште ња? Она је пла ка -

ла, она је про кли ња ла ње го во по ште ње и искре но га мр зи ла

као сво ју без да ну не сре ћу. иван ни је мо гао да гле да та кво

ма ло жен ско, па јој је го во рио, ни зао осно ве и по ди зао у њој

на ду... Она би се ве дри ла и опет по ста ја ла ли је па и на сми ја -

на. иван би уро нио у ње зи ну ва тру и за бо ра вљао би све. Го -

во рио јој је ша па том и ве ли ким обе ћа њи ма. Би ло је по треб -

но да се ја че раз ве дри, да бу де још љеп ша. У та квим је ча со -

ви ма ни кло оно... Оно, што је са др жај ње го ве тај не. То је би -

ло он да, он да, кад је она пла ка ла у би је ди и кад је са ња ла о
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има њу. Са да је ипак све дру га чи је. – Не, сват ко при је не го

Ва на! Ва на ни кад не ће до зна ти мо ју тај ну. – За кљу чио је

иван То до ро вић. Ко нач но се чи ни ло, да је он ура дио не што

по све оправ да но и по ште но. Био је то је ди ни из лаз. или је

Ва на мо гла пре ста ти да бу де Ва на, а да по ста не вјеч но ма ло,

ује дљи во и ру жно жен ско, или оно, што је за и ста из вео...

Са да је ту. Са да су јед ном за уви јек свр ши ле све ње зи не

бри ге и бо ло ви. Ње му је успје ло, да за уви јек уби је у Ва ни

оно ма ло, ује дљи во и ру жно жен ско.

Ра до стан и освје жен уста не. Ба ци пре зи ран по глед на гр -

че ве и бо ло ве ста рог Тро јан ца и ње го вих си но ва под зми ја -

ма, па оде бр зо и ла га но у спа ва о ни цу. из не на ди га, што Ва -

на сје ди у по сте љи и че ка.

– Што је, зла то... ми слио сам да већ одав на спа ваш..?

– Че ка ла сам те. Хтје ла бих да те не што пи та рам...

– ??

– Оно, што ка же Ви зец: от ку да све то?

То до ро вић на гло про бли је ди и не моћ но се спу сти на сто -

ли цу. При би рао је сна ге и тра жио је тон. – За ра дио сам.

– Ка ко?

– Ка ко, Бо же, за ра дио... Што бих ја не ко му от кри вао сво -

је по сло ве?

– Не ко му... али ме ни?

– Че му би ти то... То су мо је бри ге и оста ви их ме ни. Мо -

лим те за бо ра ви ту Ви шче ву лу дост и го во ри мо ра ди је о не -

че му дру го му.

– ива не? – Ус пла хи ри се Ва на. – Ваљ да не маш пре да

мном тај на?

иван се То до ро вић очај но за гле да у же ну. Сва ка је ње го -

ва цр та и сва ки по крет мо лио: по ште ди, опро сти... Ру ком је

сти скао оврат ник и рас кап чао, па опет за кап чао ка пут. Ње -

го ве су очи би ле стра шне. Ва на је че ка ла.
– Глу па ствар као и тај ци је ли Ви зец... Ка ко? Па јед но -

став но, за ра дио сам на ва лу тар ним спе ку ла ци ја ма и ето...
сад знаш... Од мах је за тим по чео да при по ви је да о игра ма с
ва лу том. Го во рио је бр зо и трп ко. Хтио је да све уто пи у гла -
су и ре че ни ца ма. На дао се, да ће се та ко оте ти ужа су Ва ни -
на пре зи ра и ње зи на би је га...
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Ва на је уста ла са сје да ла, при ма кла му се ње жно и ла га -

но као сје на. По ло жи ла му ру ку на ра ме и ми ло ва ла га по

вра ту. – Да ги...

– Ви диш, ка кав си... Не ћеш да ми ка жеш... Ти имаш тај -

ну пре да мном. Пре да мном?

– Ка кву тај ну?

– От ку да си ово ма ло на ма као?

иван очај но за ло ми ру ка ма по зра ку. Би ла је то очај на

крет ња за по ма га ња. – То ни је за ни мљи во...

– Ви диш... ипак пред сво јом Ва ном имаш не што што ни -

је ње зи но. и то да је љу бав? – Ње зи но се ли це за ма гли ло,

на о бла чи ло. жив ци јој се ла га но тр за ли. Она би ско ро мо гла

да бу де ма ло, ује дљи во и ру жно жен ско.

– Ва на, ти ко паш по на шој сре ћи...

– Да ги, а што је то та ко? ја се бо јим, ме не је та ко страх...

Она се још ви ше смр кла и на бра ла. – Ка кав си ти чо вјек, па

му чиш сво ју же ну... иван је осје тио у тој ре че ни ци по че так

ње зи не ује дљи во сти и ви ше се ни је усу дио да је по гле да.

При гнуо је гла ву на пр са и час је та ко ми ро вао и раз ми -

шљао. – Но, кад баш хо ћеш... Ме не не кри ви, ако се иза ово -

га осје тиш не срет ном... ја сам про не вје рио та мо 200.000!

– Гдје, у кан це ла ри ји? У »Вис« д. д.?

– Та мо... та мо... Кли мао је он ре сиг ни ра но гла вом и ни је

се усу дио да је по диг не с пр си ју. Би ла је то ван ред но спрет -

на опе ра ци ја. Ни кад се не ће ући у траг. Про шла је ре ви зи ја

и би лан са. Про шло је све. Ма њак се осје тио, а они ви ше

сум ња ју је дан на дру го га. Сум ња ју и шу те... Пот пу но је ис -

кљу че но, да се на ђе мо ја крив ња.

– Па? – Крик ну ла је Ва на. По ско чи ла, ра ши ри ла ру ке и по -

но ви ла. – Па? То ли ко му ке за та кву сит ни цу. Би ло и про шло.

Ко му је кри во, не ка се обје си. Хи... хи хи... У ди вљем је на ле -

ту об уј ми ла му же ву гла ву и стра сно га цје ли ва ла по очи ма,

че лу и усна ма. Он је ста јао као ска ме њен. Ни је се сна ла зио.

– Зна ла сам, да си па ме тан, али та ко... Мо гао би оти ћи и

ре ћи им; про не вје рио сам и тра жи те, али не ће те на ћи, је ли?

Ха, ха ха ха... Сми ја ла се Ва на у гр чу ус хи та...
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Те му се но ћи она по да ва ла у пи јан ству оду ше вље ња и

за но са. Ни кад као те но ћи. иван је ја сно ћу тио, да још ни ка -

да ни је био та ко ве лик и драг у очи ма же не. За пао би и он у

ва тру, па би за бо ра вљао све... све! 

Пре ко њих се скли за ла рас по ја са на, раз блуд на ноћ. Бр за -

ла је за ма гље на и ви о лет на. Ва ни но је клик та ње ис пу ња ло

со бу. Она је би ла не из ре ци во ла га на и срет на. На час је То -

до ро ви ћа на па ла нуј ност, али са мо на час... Ко нач но би и

осе тио бу ку пи ја них то но ва, сви ле и ми ри сних ди мо ва. Учи -

ни ло му се, као да се об на вља јед на ноћ раз блуд не му мла -

до сти у из вје сом се па ре ју. Ва на му се ука за као по све но ва

же на, но ве фи зи о но ми је и но ве ду ше. Осје тио је же ђу ви на

и хтио је да у брач ној со би пи је, да пу ши и пи је. До нио је

ви на, и пи ли су. Клик та ло је обо је, а уз клик та ње је пра ска -

ло тан ко ста кло ча ша, ви но се про ље ва ло и раз ље ва ло. Ча -

ше су пра ска ле о твр ђе зи до ве и о под.

– ју ха!

– Прас!

Ста кло је пра ска ло, ви но се пје ни ло, то чи ло и раз ље ва ло.

Ноћ се скли за ла за ма гље на и ви о лет на.

– Ти си див, ју нак, по лу  бог!

– Дје вој ко, дје вој чи це... Тап као је иван по обли на ма. –

Пре кра сно си дје вој че...

– Што ја во лим ова кве но ћи! – Сви ја ла се Ва на.

– Ве се ло је, ве се ло... Да жи ви Ви зец и Ла о конт! Ма ло је

ску по до ду ше, али ври је ди.

– Што је ску по?

– Глу пост. Бун цам; ма ло је ску по, али ври је ди... Бун цам.

Ви но ме је угри ја ло. Ма штам и лу ду јем. Сли ке се из мла до -

сти си лом гу ра ју у мој мо зак. Би ло је не што слич но, али ни -

ка да ова ко. Брак је по себ но...

Ва на је глу па во и на пи је но бу љи ла у ива на. Он ни је на -

ста вио гла сно сво је ре че ни це. Ми слио је са мо о то ме, да је

и ов дје ку пио, да је и са да ку пио. Ва на клик ће, јер је мно го

за слу жи ла. Ње му је би ло ја сно, да Ва на клик ће над па ра ма.

До зна ла је за ци је лу, за го ле му сво ту и за ње гов но ви та ле -

нат, што зна чи го то во исто што твор ни ца банк но та, па клик -
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ће, срет на је, оду ше вље на. Па ре ће те ћи и бо гат ство, а ко му

је кри во, не ка се обје си. Мр ки, нео бри ја ни мо жеш се обје -

си ти, и Ву ки ца, Ште фа и Бе ба...

– Ха ха ха. Сми јао се лу ђач ки иван.

ју тар ње је сун це про др ло у рас ко па ни, об ли ве ни и раз -

блу ђе ни та ла мос ива на То до ро ви ћа и ма ле Ва не. Обо је је

још спа ва ло умор но и бли је до. Ва на је би ла раш чу па на и згу -

жва на, а иван мрк и бо лан. Кад се је про бу дио, осје тио је

ужа сну гла во бо љу и тје ско бу у ду ши. Чи ни ло му се, да је

про шле но ћи из вео не што вр ло пр ља во и ни ско. Крат ко је по -

гле дао на Ва ну и од вр нуо се. Њу ни је хтио ни мо гао тај час

гле да ти. Ми сао, ко ја је про ва ли ла у пи ја ној но ћи, ка па ла је

ју трос те шке олов не ка пи на ње гов мо зак. Ку пио је Ва ну. Ку -

пио је ње зин жар, а но вац ју је на тје рао у пи ја ни за нос. Ви -

ше ни је на ла зио ве ће раз ли ке из међу ње и же не, ко ја се про -

да је. Тим ве се ли је, што је хо но рар ве ћи! Ни је га осу ди ла за

про не вје ре ње. Да ни је до шао Ви зец и пи тао, от ку да све то,

она не би ни ка да ни пи та ла. Сад зна све и та ко мир но, опо је -

но спа ва и од ма ра згу жва не удо ве. Устат ће раз дра га на и још

ће ја че из ва ли ти то сво је ли је по, ску по цје но ти је ло. Не ду -

жна, не ви на, бла га и срет на, јер она... она ни је ни че му кри -

ва. Ко нач но се она ни да нас неће сје ти ти, ка ко је то све при -

ври је дио ње зин ин те ли гент ни муж. Ми сао је ка па ла те шке,

смр зну те олов не ка пи... При је га је мо рио страх: Што ће Ва -

на, кад до зна? При је га је гри зао ње гов до бри чо вјек, ко ји се

та ко упор но оти мао зло чи ну, а са да га мо ри ужа сна, од врат -

на спо зна ја – сво јим је де лик том ку пио за нос сво је вла сти те

же не. Ку пио је и са да има, што хо ће и же ли.

иван се очај но за гле да у сун ча но на ви ра ње кроз про зор

и те шке за вје се. Оно је пр ска ло по ру гу, оно је ци нич ки ки -

ко та ло.

– Да ги... – Бу ди ла се Ва на и свра ћа ла је благ по глед на

му жа. Очи су јој већ би ле би стре као во да. На усна ма јој је

ти трао искре но ла ган сми јех. – Кра сно сам спа ва ла. а ти?

– и ја.

– До ђи, па ме по љу би!
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У цје ло ви ма и ис па ри ва њу мла до га ти је ла не ста де сва ког

ива но ва от по ра као и сва ког мрач ног упит ни ка. Био је опет

благ, до бар и ве сео. При чао јој је лу до сти и за јед но су сно -

ва ли про грам за нај бли же да не.

– Ко нач но што...? Ме ни мо ра та ко да бу де. Пла ти ти мо -

рам јед ну или ви ше њих, ли је пу или на ка кву се на мје рим.

Ова ко је ипак јед на, ли је па и са мо мо ја. У њој се ви ше ни -

ка да не смије да по ро ди оно ма ло, ује дљи во и ру жно жен -

ско.

3.

Ви зец је имао пра во. Ва на је ско ро осје ти ла, да сав овај

рас кош ни је за жи вље ње. Би ла је Ву ки ца, Ште фа и Бе ба. Би -

ле су и све оста ле при ја те љи це. По гле да ле су, пу сти ле у тај

на ми ри са ни про стор уди вље ни – ах! па оти шле за у ви јек. Ни -

тко се ви ше ни је од њих на вра тио. Про сто ри је су пре кра сног

ста на пра зно ва ле и ча ми ле. ако је про зор био отво рен, ла хор

је ули је тао и по тре сао, чи ме је мо гао. Ка кав штро пот, по вик,

цик или псов ка за ле тје ла би се на час с ули це као кра так и

пра зан ла веж. За тут њио би у про сто ру, па пу као. иза то га би

оста ја ла још ве ћа, још глу ша пра зни на. Ва на би се пре се ли -

ла из јед не со бе у дру гу или би се пре мје сти ла с јед ног на -

сла ња ча на дру ги. Зи је ва ла је, и би ло јој до сад но. Че ка ла је

То до ро ви ћа из уре да. Он је сва ки дан до но сио но во сти или

ба рем про грам за ве ће. Он је очи то по ста јао те жи, шу тљи ви -

ји и за тво ре ни ји, а ус то је ипак био при стој но на сми јан и по -

треб но бр бљав. Уви јек је хтио да бу де ка ва лир и за ба ван. Ње -

го ви су по кре ти оте шча ли и скра тио је ре че ни це. Ва на је вје -

ро ва ла, да иван То до ро вић ста ри и да је већ стар. Кад су се

узе ли, био је де сет го ди на ста ри ји, сад је пот пу но стар, а Ва -

на је мла да. Ва ни се чи ни ло, да се по мла ди ла и осје ћа ла се

ла га ни јом не го у сво јим осам на е стим го ди на ма, у ма ју... Мр -

зи ла је тај свој по ло жај, а по ма ло и ива на То до ро ви ћа.

– Бо же, па то је ипак кр лет ка, – го во ри ла му је јед но ве че.

По гле дао ју је из не на ђен, ту жан. – Што би ти же ље ла?

Ни је му од го во ри ла, не го је оста ла ти ха и мр ка. Мо гло се

сва ки час по ја ви ти оно ма ло, пец ка во и ру жно жен ско.
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– Го во ри, што же лиш, са мо не бу ди та ква.... – Мо лио је

иван и же лио да што при је чу је ње зи не же ље.

– Не што но во, не што жи вах но. Са мо да ни је ова ко до сад -

но...

– До сад но? – По но вио је То до ро вић и на гла сио је ту ри -

јеч. Тај је час осје тио, да јој ка же: – За ба ви се...

За ба ви се би ло ка ко и не че кај, да те дру ги за ба ве. и при -

је је то ли ко пу та осје тио же љу, да јој то ка же, јер ни кад ни -

је ра зу мио, за што је Ва ни та ко до сад но и за што уви јек тра -

жи за ба ву из ван се бе. Она би мо гла не што ра ди ти. Не што,

би ло што... а Ва на је свом ду шом мр зи ла рад и сма тра ла га

ни ским по ни же њем. Гла до ва ла је за ба ве и фан та зи ра ла о не -

мо гућ но сти ма. Са да је као и уви јек при је осје тио, да те ми -

сли мо ра оста ви ти и за ко па ти у свом уну тар њем мра ку, јер

би се Ва на бу ни ла. Она би се смр кла и на мр го ди ла, она би

се пре тво ри ла у ма ло, ује дљи во и ру жно жен ско. Сје тио се

је Ви шче ва са ло на и ми слио је о ње му. 

– Ми би смо до и ста мо гли да ва ти ча јан ке. Ви зец би до вео

би ра не љу де. Знам: он ти се не сви ђа, али љу ди, ко ји ће с

њи ме до ћи, ипак ни су као он. има их об зир ни јих ла га ни јих.

– Но, он да и до вра га, кад би би ли сви као он. Она ко ва ег -

зем пла ра не ћеш ско ро на ћи. Ва на је од мах при хва ти ла ми -

сао о са ло ну и ра до ва ла јој се. У њој је од мах за сја ла мла -

дост, ље по та и сна га.

Већ је су тра дан би ла пр ва ча јан ка. До шао је Ви зец с не -

ко ли ко љу ди. Сви су они би ли ве се ли, га ла ми ли су и је ли.

Ва ни су при кла ња ли осо би ту па жњу. Сви су у њој при зна -

ва ли ли је пу же ну и игра ли су се с њо ме као с ли је пим дје те -

том. Го во ри ли су јој ла га не ре че ни це као ма лом дје вој че ту и

успје шно су је за ба вља ли. Ва на је би ла оду ше вље на пр вом

ча јан ком и ви је ћа ло се о дру гој.

Би ла је дру га, тре ћа и че твр та, а све је оста ло као код пр -

ве. Сви су у Ва ни при зна ва ли ли је пу же ну и игра ли су се с

њо ме као с ли је пим дје те том, го во ри ли су јој ла га не ре че ни -

це као ма лом дј е вој че ту. Ту је оста ло и да ље се ни је ни шта

по ма кло. Ва ни је по ста ло јед но лич но, јед на ко и до сад но.
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– Па шта ће опет они? ја тач но знам, шта ће би ти и го то -

во шта ко ји од њих ре ћи.

– Они го во ре и дру ги ма, не са мо те би. Ре као је трп ко То -

до ро вић.

– Не ве се лим им се. То је ипак до сад но. Зашто не би до -

шли и дру ги љу ди, да се ма ло про мје ни. Уви јек јед но, уви -

јек исто, па то до са ђу је...

Ва на је пред ло жи ла, да се по зо ве ка ба рет ни ко мик. Пред -

ла га ла је и дру ге и уви јек је си ла зи ла на ни же. Сваки пут,

кад је не ко га за же ље ла, на мр го дио би се иван То до ро вић и

осје тио по тре бу, да се опре. По гле дао би сму ће ну Ва ну и по -

бо јао би се, да се она ви ше не на о бла чи, да не по ста не на -

мр го ђе на, ма ла...

Обу као би се и од ла зио да ло ви...

До ла зи ли су љу ди. Сва ка кви љу ди. Ва на је же ље ла, да у

сво јој ку ћи ви ди све ју на ке да на. Све. Са мо да су ипак би ли

не ка кви, би ло ка кви ју на ци да на. Љу ди су до ла зи ли, бу ча ли,

ца у си ра ли, удва ра ли. Ти љу ди ни су ви ше са мо при зна ва ли у

Ва ни ли је пу же ну као Ви шче ви. Ови су хтје ли и да ужи ва ју

ли је пу же ну, па су је раз дра жи ва ли, го ли ца ли сва ка квим

опа ска ма, ша ла ма и до ба ци ва њи ма. Ва на би за па да ла у ва -

тру и он да... Он да би се до га ђа ло, да би ива ти То до ро вић

по стао смрк нут, пе ча лан и бо лан. Он би ја сно ви дио, ка ко се

ти љу ди ду шев но спа ја ју с ње го вом же ном и она с њи ма. Он

је ћу тио ши ро ки блуд у сво јем вла сти том ста ну, пред сво јим

ро ђе ним очи ма и сви јао се је од бо ла. Ва на би се рас по ја са -

ла и за ни је ла до пи јан ства и ус хи та. Она је би ла ве се ла,

срет на и по да ва ла се на све че ти ри стра не у нај и скре ни јем

за до вољ ству и ла га ној сре ћи. Ње зи ној је раз блуд но сти де ко -

ри рао из по за ди не ста ри Ла о конт у смрт ним му ка ма и оба

си на тро јан ског све ће ни ка под кри ву ља ма мор ских зми ја

би ли су са мо – на урес. То ли ко је пу та иван То до ро вић та ко

ја сно осје тио, да је та са дре на гру па ње гов из ра же ни бол и

да у овом ци је лом са ло ну и у све му не ма ни шта сво га осим

се бе. Он се сви јао, у ње му се сви јао чо вјек под би је лом зми -

јом. Сви јао се и па дао све ду бље...

157



Сви јао се и пред љу ди ма: тр ка чи ма, би ци кли сти ма, цир ку -

ским игра чи ма и још ова кви ма и го ри ма... Пред сви ма је мо -

рао да удре че лом о тле. Мо рао је, јер ако ни је уда рио од мах се

је у Ва ни по јавило оно ма ло, ује дји во, не за до вољ но и ру жно

жен ско. Та да се тје шио, да му ипак, ипак још оста је бар ти је -

ло ње го ве же не и ако је ду шом не бро је но пу та пре љу би ла...

ишао је на ули цу и по кли цао пред вр ло про бле ма тич ним

љу ди ма. Мо лио их скло пље ним ру ка ма и са сми је шком на

усна ма, да до ђу...

4.

Све је има ло свој по че так, ду гу пред и гру, па игру и он да

оно не ми нов но же ни но кон крет но, што је уви јек до ла зи ло

као слу чај но, као на ри ну то са мо од се бе. Сва ко је но во ли це

до шло у То до ро ви ће ву ку ћу на кон ду ге, про ра чу на не и за -

крин ка не игре. Уви јек и сва ко, па и ово...

јед ног је по дне ва Ва на до ни је ла с ули це збир чи цу лир -

ских пје са ма. Ше та ла је ули цом, над ви ри ла се у књи жар ски

из лог и та мо јој за пе око о јед ну фо то гра фи ју на ма лој књи -

зи. На фо то гра фи ји се пе ли ван ски ко чио млад дје чак. још

му се на обра зи ма за те за ло мај чи но мли је ко, дје тин ство и

на о чи та ане ми ја. То до ро вић је по гле дао књи гу, по гле дао је и

фо то гра фи ју. још је исте ве че ри слу шао пи тиј ске сти хо ве те

ма ле књи ге.

»Ту жно за ви ја ју кро во ви, бе ћар ски ки ко ће кам па нил...

Зе ле но пла чу мо дри др во ре ди...

Бол, бол, са мо ћа и бол...«

– Ух, ка ко је то слат ко.. Бол.. бол, са мо ћа и бол.. Оду ше -

вља ва ла се Ва на.

То до ро вић је још јед ном по гле дао фо то гра фи ју. – Гдје ћу

до вра га то га на ћи? Ми слио је ни је мо и знао је точ но, ка ко

ће свр ши ти зе ле ни плач мо дрих др во ре да.

– а што те бе бо ли? Зе ле ни сми јех? – Пи тао је Ва ну. Она

је про свје до ва ла, на зва ла га је ме двје дом и спре ма ла на

очај но не за до вољ ство и не сре ћу. Она се искре но осје и ла по -

ври је ђе ном. иван је на сто јао да је убла жи, да до ка зу је, ка ко

је то ре као са мо од ша ле. Он је од мах узео књи жи цу и ре ци -
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ти рао је гла сно Хва лио је сти хо ве и на зи вао их је бо жан -

скима. Да пот пу но одо бро во љи Ва ну на у чио је пар стро фа

на па мет и ју тром је код до руч ка ци ти рао не што о за ви ја њу

бо ро ва, гр ље њу ули ца, па уз ли је пу мла ду же ну бо лу је у са -

мо ћи и као па па гај по на вља: бол, бол, са мо ћа и бол..

То се од са да по на вља ло ду го ври је ме. иван је знао на па -

мет го то во ци је лу ону ма лу књи жи цу не су ви слих ре че ни ца.

Зна ла их је и Ва на.

– Бо же, је су ли пје сни ци у сва ком ча су ова ко ње жни као

кад пје ва ју? Упи та ла је јед не ве че ри при па дом Ва на и за гле -

да ла се у ива на.

–Тко би то знао?

–ја бих то баш хтје ла зна ти... је су ли они уви јек ова кви

и у сво јој при ват но сти, ин тим но сти..? Осо би то овај.. Мо ра

да је ван ред но ње жан млад чо вјек. Да га по зо ве мо?

иван То до ро вић јој није смио да ка же: – Па то си мо гла

ре ћи још оно га да на, кад си до ни је ла ту збир ку лу дих ре че -

ни ца. Њој је ре као на сми ја но и срет но: – Сва ка ко, сва ка ко..

То је и мо ја же ља.

То до ро вић је пје сни ка на шао у јед ној ка ва ни. Пи сао је

вр ло бр зо сти хо ве. иван му се при бли жи јед ним ци та том из

ма ле књи жи це. Мла дић је био оду ше вљен и ма ло што га ни -

је за гр лио и про пла као од га ну ћа. – На ча јанку? Ва ма на ча -

јан ку? То је по себ но..

До шао је, и Ва на је до ско ра раз ви ла плес сво је раз блу де.

Мла ди јој је чо вјек од мах стао при ча ти о бо е ми и сан љи вим

но ћи ма на тр гу пред ка ва ном, гдје га је на шао иван То до ро -

вић.

Ва на се за но си ла тим при ча ма. Би ло је не ште по све но во

и ма ми ло је сво јом та јан стве но шћу. Тај лир ски бес кућ ник

унио у Ва нин рас кош сан љи ву при чу о сло бод ном жи во ту и

опио је њо ме. Она је хтје ла да то са ма осје ти и до жи ви. Че -

сто су по ла зи ли с лир ским пје сни ком по пра зним ноћ ним

ули ца ма и за ди мље ним ло ка ли ма. Ва на је са да би ла  срет на

у бо е ми баш као што је јед ном би ла не срет на, што ни је

успје ло да се у са лон уве де во до вод, умјет нич ка фон та на и

ма ле цр ве не ри би це.
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ишли су с бо е ми ма. Пра ви ли чудне гри ма се, гла до ва ли,

глу по се обла чи ли и го во ри ли о сти хо ви ма бу дућ но сти, а

сми ја ли се вје ко ви ма, ко ји су про шли и свим њи хо вим вер -

си ма, ко је го то во ни тко ни је бли же по зна вао. и Ва на је гла -

до ва ла и обла чи ла се у чуд ну уни фор му жен ских бо е ма. То -

до ро ви ћу је је два успје ло, да јој за бра ни, да под ре же ко се,

сво је бо га те, пре кра сне пле те ни це. У ку ћи се ни је мо гла

сми ри ти. По ста ла јој је су ви шна и ту ђа. Кад ни је спа ва ла,

бје жа ла је у ка ва ну, а уви јек ју је пра тио лир ски пје сник за -

гр ље ни х ули ца.

–Ва на, Ва на, Ви сте мо ја Donna – кли цао јој он.

–Ви сте де ран.

– Слат ки де ран, мо лим…

Она се искре но сми ја ла. То до ро вић је по ста јао све не -

моћ ни ји и све спо ред ни ји. Она је при ре ђи ва ла го збе, ве че ре

и ча јан ке, а чо пор нај чуд ни јих ли ца бан чио је по То до ро ви -

ће ву ста ну и блу дио с Ва ном. Она је би ла срет на..

5.

јед ног зим ског по по дне ва иван је лу тао ули ца ма. У ста -

ну ни је на шао Ва не. Ре ко ше му, да се од ју тра ни је на вра ћа -

ла. На по љу је при ти ска ла ма гла и вла га пу на хла да. Ва не

ни је би ло у ка ва ни. Ни гдје. Лу тао је вла жним ули ца ма, а на

јед ном углу ни пе де сет ко ра ча ја ис пред се бе опа зи Ва ну. Но -

си ла је цр ни плиш и кр зне ну ка пу. Кра сно јој је при ста јао.

Уз њу је ко ра чао лир ски...

Ма гла је омо гу ћи ва ла да их пра ти из не знат не уда ље но -

сти. Они ни су раз го ва ра ли. ишли су бр зо и ни су се освр та -

ли. жу ри ли су се, а бр зао је и ива н за њи ма. Сре тао је про -

ла зни ке и сва ко му за ви рио ду бо ко у очи. Ни гдје знан ца, а

же лио је да бар јед но га срет не. Сва ко му је про ла зни ку за ви -

рио ду бо ко у очи. Хтио је свје до ка, хтио је пра ти о ца. Он ни -

је на слу ћи вао, он је знао... Знао је по све из вје сно, ка мо се

они жу ре. По шли су да ље ули цом ис пред ње га. Пре сје кли

су јед ну, дви је, тре ћу и че твр ту ули цу.

– Ва на.. Ва на..

– Ра хи.. Ра ји..
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Ша пу та ли су они у жу ри ли се. Од ча са до ча са би се ме -

ђу њи ма про суо са мо ди ја лог. Они су се сти сну ли јед но уз

дру го и ко ра ча ли бр зо.

– Ва на.. Ва на.

– Ра ји.

То до ро вић је на ла зио слич ност: ње га је зва ла Да ги, тог

лир ско га Ра ји.. Да ги има сва ка ко ко ри јен у »драг« а Ра ји без -

у вјет но у »рај«.

–Да про жи ви мо не ко ли ко бе смрт них са ти – го во рио је

он. – Да у тво ме рас ко шу отр ки јем сласт и са др жај жи во та,

а он да да пје вам, пје вам...

– Ка ко је то ве ли ко..! Рас та па ла се она. – То.. то, а не она -

ко као во да кад по те че и упи је ју зе мља. ах, ка ко нас же не

му шкар ци ма ло ра зу ми ју, ри јет ко ра зу ми ју. На ма за уз врат

тре ба да ти бе смрт ност, вјеч но... ја ћу он да жи вје ти у тво јим

пје сма ма.

– Сва ка ко, Ва на,

Они су ишли уско спо је ни јед но уз дру го и ни су се ни на

што оба зи ра ли.

иван је у Ва ни ну гла су осје тио са вр ше ни мир. – Зар је то

пр ви пут?

Др жао је, да то ни је ни по што пр ви пут. Сје кли су пе ту

ули циу. Скре ну на ли је во. За ста ше пред бро јем 38. На час.

Са мо су на час за ста ли и од мах кре ну ше да ље. На бро ју 36.

уни шла је Ва на и по ни је ла са вр ше ни мир и ве се ља. иван се

ни је за њи ма пе њао уз сте пе ни це. Ше тао је сат, два по тој

ули ци. Про ла зни ка је би ло вр ло ма ло. Про тр чао би ка кав

мо кар пас и из гу био се за углом. Ва на ни је из ла зи ла. То до -

ро вић се мак не, па уђе и он на број 36. За што је уну тра и пи -

тао је за стан лир ско га пје сни ка. Ре ко ше му да ста ну је у дру -

гом ка ту код го спо ђе Кру шки.

Го спо  ђа га Кру шки сум њи во омје ри ла и твр до му из ја ви -

ла, да лир ски има по сјет. Док му је она то го вори ла чуо је

иван из јед не со бе рас по ја са ни Ва нин ки кот. – Не бих ли

смио зна ти, тко је код ње га?

– јед на да ма.

– је ли и при је до ла зи ла?
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–Да нас сам је ви ди е ла пр ви пут. ја сам уоста лом ри јет ко

код ку ће.

– Хо ће ли тај по сјет ду го по тра ја ти?

– Не знам. – Зна чај но је за шки љи ла го спо ђа, – али ако

има те ка кву по ру ку за го спо ди на..

– Не. Дру ги пут ћу до ћи, Хва ла. Дру ги пут.. Од бр зао је у

кан це ла ри ју. Ку ћи му се ни је да ло. У кан це ла ри ји је још био

ми ран, са бран и туп. Мо гао је та ко бле са во да ми сли о са -

мом до га ђа ју, као да се ње га са вр ше но ни шта не ти че. Кад је

ми слио, ка ко да се са да др жи пре ма Ва ни, ни је до ла зио ни

до ка ква за кључ ка. Осје ћао је, да је туп и пра зан, па да не

мо же ми сли ти. Чи ни ло му се, да је већ одав на пре стао љу -

би ти Ва ну и да га за то ни шта не мо ри тај до га ђај. Од лу чио

је, да се др жи та ко, као да ни је ни шта иза осам са ти. Че као

је још је дан ци је ли сат. Ва не ни је би ло. Ушла је по све мир -

на и ве дра. Она је сја ла од на ми ри са не сре ће.

– Ва на, гдје си?

– У ка ва ни. Сви смо че ка ли те бе. Би ла сам увје ре на, да

ћеш до ћи.

– Ка мо? У ка ва ну. – Она је би ла са вр ше но мир на и не ду -

жна.

То до ро ви ћем је по чео да др ма би јес.

– Кад би би ла увје ре на он да би ме та мо и че ка ла, а не би

се та ко ду го за др жа ва ла код го спо ђе Кру шки на 36.

– Го спо ђа Кру шки? 36? Шта бун цаш, Да ги.

– Ра ји, из ри чем јед ну адре су на ко јој је про жи вје ла не ко -

ли ко бе смрт них ча со ва.

– је си ли по лу дио? Она је ски да ла огр тач од пли ша и кр -

зне ну ка пи цу. За тим је од бр за ла у спа ва о ни цу. Ско ро се вра -

ти ла сва ужа ре на, прк о сна и би је сна.

– је сам. Би ла сам, па што? Би ла сам и оп ет ћу, па што ми

ти мо жеш? Ти зло чи нац, ти про не ве ри тељ.. Шу ти и бу ди

ми ран, ако хо ћеш да те сун це гри је.. ако се мак неш ја вит ћу

про не вје ре ње. Она је још ци нич но и од врат но из ве ла по крет

– имам те у ша ци.

Пар бли је са ка, пар ог ње них ми сли. иван је То до ро вић

звјер ски крик нуо, за ле ти се у ди вљој јур ња ви. јед ном је ру -
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ком згра би под ко ље на, а дру гом под пле ћа. По диг не је, за -

ви тла и стра шном сна гом тре сне њо ме о под...

Крик. Ужа сан очај ни крик и пра сак о под.

Низ ула ште не је пар ке те мир но и бр зо про тје ца ла крв из

Ва ни не гла ве. иван јед на ко би је сно и јед на ком јурња в ом по -

ле ти до са дре не Ла о кон то ве гру пе. По диг не је са по ди ја и

тре сне њо ме о же ни но ти је ло. Кип се рас пр сне на сит не и

ве ће ко ма де. Не ки ко ма ди ћи упа до ше у мла ку Ва ни не кр ви

и бр зо по цр ве ње ше..

иван се над ви над ту го ми лу и мла ку. Ду го је ту по и ни -

је мо бу љио на це ре ним лу ђач ким сми је хом.

Ни је се пре нуо, ни оком ни је тре нуо, кад је до шао Ви зец

бр зим ко ра ком до ње га. За пра ше ни је чо вјек био уз бу ђен и

др мао је То до ро ви ћа за ра ме.

–жи ва? Оне сви је ште на?

иван тек са да по диг не гла ву и свр не по глед на при ја те -

ља. Ли це му је би ло ве дро, на сми ја но али та ко не ви но и на -

ив но. По чео је да се сми је ши. Ви зец се ја че пре пла ши и пре -

бли је ди. На сто јао је да га др ма њем до зо ве к себи, да стре се

с ње га тај чуд ни осми јех, ко ји га је пла шио.

– ива не... Што је; је си ли по лу дио… ива не?

– Ве сео сам. Ре као је он до и ста лу ђач ким на гла сом ве се -

ља. Сми јех се је на гло по ве ћао и он је по чео да се ки ко ће. –

Убио сам про сти тут ку у се би. Она ју је уни је ла. Са да сам

опет чо вјек. За гр ли ме, опет сам чо вјек.

– ива не.. – Др мао је Ви зец. Ње го ва је за бри ну тост ра сла.

– Ни шта, ива не, ни шта.., дру же, бра те, чо вје че.. За гр ли

ме. Она је њу у ме уни је ла. Ку по вао сам и про да вао чо вје ка,

а сад сам је убио..

– ива не...? Ти си до и ста луд.

Ви зец се плео, не спрет но окре тао и до зи вао: – Ва на, ива -

не... Ди сао је те шко и зно јио се од сти ске и из не на ђе ња. –

ива не... Ва на... Од нио вам ђа вао ка на рин ца.
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Ђу ро Ви ло вић

КаР Ми

Леа... Сни јег! Све уско и лед. 

Она ни је ни шта ре кла. Чу ла је све че ти ри но ге у сни је гу.

Шкри пи ме кан и свјеж. Сва ки пут шкри не под но гом. Хо ри -

зонт је та ко узак, да му до хва тиш оба кра ја. Плин ске свје -

тиљ ке апа тич но сто је, су мор но и мр зло... Пре ко њих ви тла -

ју па ху ље и па да ју у бје ли ну. Окру гли се ко мад ули ца по ми -

че пред њи ма. Сни јег за си па ва ни је мо, мр злом вла гом.

– Све уско и ле ди – Она је то по но ви ла. Он се ни је освр -

нуо. Био је увје рен, да је то она са мо ме ха нич ки по но ви ла.

– Све уско и лед. Она је осје ћа ла сву кон крет ност озна ке за

тај кон крет ни жи вот око ли не. За и ста је та ко. Она се из не на -

ди ла, – да је то та ко.

Ми сли ла о сње го ви ма, ко ји су пје ва ли, пле са ли, ру ме ни -

ли се и сла ви ли ор ги је. Сње го ви, ко ји су би ли рас пје ва на по -

за ди на оно му вре ло му, ру ме ном и на ми ри са ном жи во ту у

њој. Они су би ли са мо че сти ца, та ко ма ла, ни је ма, ни ма ло

зна чај на че сти ца ве ли ког ру ме ног сви је та, ко ји је она са со -

бом но си ла на усна ма, у оку и оче ки ва њу... Овај са да њи сни -

јег? Он је све. Он вла да и про го ни при је ко ром. Она је у ње -

му не знат на че сти ца. Он ве лик сви јет. Они дви је сје не, да

по ја чам ње го ву ве ли чи ну.

– ада ме!

– ?

– Ти љу ди? Што ми слиш у оним љу ди ма?

– Ни шта. ја ни шта не ми слим. Би ло је ве се ло.

– Ве се ло?

По гле дао је крат ко. Он се за и ста из не на дио, што она др -

жи, да ни је би ло ве се ло.

Под ру ме ним свје тиљ ка ма, ме ђу зи до ви ма об ло же ним

цр ве ним пли шом пје нио се шам па њац, цво ко тао сми јех и
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ки ко та ла оби јест. Он је у тој оби је сти пи пао ал ко хол, сви лу

и фи не ци га ре, али оби јест је ки ко та ла. – Ве се ло је би ло.

– Да, али... Чу јеш, зар ти се не чи ни... Бар ја сам у све му

осје ћа ла те шку, згу сну ту но ту. Уко че но не што и те шко. Ни -

шта се ни је она ко ла га но, пле сно окре та ло, пје ва ло, пу ца ло

и... Ме ни не до ста је из раз. ја га имам, али не мо гу да га се

сје тим. Од мах ћу се сје ти ти... бо го ва ло.

– Бо го ва ло?

– То је из раз. Сје ти ла сам се.

адам ни је ми слио. Скри вао је пред сни је гом ли це у кр -

зне ну ка ба ни цу. Ни је ни по ку шао да ми сли. Ко ра чао је ме -

ка нич ки и ни је ни шта ми слио. Она је оста ла код из ра за: бо -

го ва ло. То је њој озна чи ва ло чи тав сви јет. жи вот, ко ји је њој

је ди ни жи вот. Оно, кад су је ци је ле но ћи по си па ли цви је ћем,

при зна њем и жуд њом. Оно, кад је пли ва ла и ста ја ла над сви -

ма ми ри сна, ла га на и жу ђе на. То је био онај жи вот, ко ји је

њој пре тва рао сни јег у по за ди ну, не зна чај ни ко мад, а сам тај

ње зин жи вот те као као руј на ри је ка. У ње му је она ко ра ча ла

по сни је гу и ћу ти ла, да ко ра ча по па му ку или по ме ким раз -

мр ска ним би се ри ма, ко ји се би је ле и сја ју. Сни јег је био ду -

бок саг за ње зи не ко ра ке, а па ху љи це зви је зде, што јој се

смјер но и до сто јан стве но као у бо го служ ју спу шта ју к но га -

ма. Свје тиљ ке су за њу сви је тли ле. Ста ја ле у вој нич кој уко -

че но сти и че ка ле, да про ђе. Оне су ста ја ле, да из вр ше сво је

и да да ље ни тко за њих не пи та. Она је отво ре но и ја сно

осје ћа ла да се да нас не бо гу је. То је осје ти ла у вре ме ну и по -

сли је се ви ше ни је бо го ва ло. Љу ди су од лич ни, рас тро шни,

фи ни али она те шка згу сну та но та сто ји и мо ри.

– Ви ше се не бо гу је.

Он ни је од го во рио. Ни јед ним, па ни сит ним по кре том

ни је од го во рио. Бо рио се про тив сни је га. Све је ја че, све је

гу шће за си па вао. Она за мје ћу је све че ти ри но ге, сва ки удар

и сва ки цвил сни је га под ци пе лом.
За гле да се у пр ву плин ску сви јетиљку. Пар ко ра ка да ле ко

је ста ја ла усред ро ја па ху љи ца, са мо пар ко ра ка да ле ко. и
опет је осје ти ла, да свје тиљ ка озе бло сто ји и да је мр ка.
Окру гли се ко мад ули це по ми че ис пред њи хо ве че ти ри но ге
и као да ку не су хим му ком.
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Леа је че ка ла, да он про го во ри. Уду бен у кр зно ни је го во -

рио ни шта. Мр зло је шу тио. Гле дао је у сни јег пред но ге.

још са мо ма ло, па је Леин стан. У ње му не ма сни је га. У

ње му ће она да бо гу је. Он се ни је све до ста на мак нуо ни по -

ди гао гла ве из кр зна. При том ни је управ ни шта ре као, а Леа

је оче ки ва ла, да ће он не што ре ћи, сва ка ко не што при је не -

го уђу у ње зин стан, да уза њу бо гу је… Не ће се ва ља да са -

мо та ко ни је мо по пе ти уза њу уз сте пе ни це, отво рит јој вра -

та на ста ну и про пу сти ти је ис пред се бе. Он ће сва ка ко не -

што ре ћи.

адам ни је по ми цао гла вом. Остао је уро њен у кр зно.

Пред са мом ку ћом по ди гао је на њу очи и дах нуо је у кр зно:

– Ту смо. Гле дао ју је су хим сни је гом.

–Ла ку ноћ, Леа!

Бр за ла је уз сте пе ни це. Отво ри ла вра та на ста ну. Као вје -

тар јур ну ла ход ни ком. Ме ха нич ки, она ко по оби ча ју упа ли -

ла сви је тло и ба ци ла се у пр ви на сла њач. Она ко одје ве на и

на ки ће на ба ци ла се у пр ви на сла њач.

–Ла ку ноћ, Леа?

На на сла ња чу се тр за ла у ни је мом гр чу. Пре кри ла рука -

ма очи и тр за ла се у ни је м ом пла чу. Није ма со ба као да је

ци нич ки ки ко та ла:

–Ла ку ноћ, Леа!

Она је на гло уста ла. При сту пи ла је ве ли ком зр ца лу од

бру ше ног ста кла и ду го, ду го гле да ла у сво ју сли ку: с пло че

бру ше ног ста кла гле да ла је у њу ус пла хи ре на ли је па же на.

Пу на на и строј на. Гла ва је за и ста ка зи ва ла не што сјет но и

оста ла ли је па. На зр ца лу је ста ја ла же на пу на рас ко ши рит -

ма и ве дри не. же на од оних, ко је су ја ке као смрт, ду бо ке као

по нор и вјеч но жед не. Бо га то, ве ли ко ти је ло же не, ко ја не

мо же ни кад да се за си ти. Тр за се у није мом гр чу же ђе

– Ла ку ноћ? Она је за ло ми ла ру ка ма и у смрт ном гла ду

за ва пи ла: Ла ку ноћ, Леа.

адам? адам? и адам... ла ку ноћ? Тр ла је ру ка ма очи и

на сто ја ла да се при бе ре и осви је сти... Био је адам! адам је

уро нио гла ву у кр зно од ка ба ни це, окре нуо се пред ста ном и

оти шао ме ђу па ху љи це сни је га. То је био адам. же на је кри -
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ча ла, при гу ше но пи ску та ла и ло ми ла ру ка ма: – и он.. и он..

Го спо де, и адам? Бје жа ла је у су сјед ну со бу. Ра сви је тли ла

је, по гле да ла сво ју би је лу, би је лу по сте љу, би је лу ме двје ди -

ну и ото ман. Та је со ба уви јек би ла пу на ада ма. Овај је час

чу ла, да су шкри ну ле ко сти у ње го ву ко ље ну. Ми ри ши ње -

гов зној, и др шћу на бре кле жи ле. Ње гов бе сми сле ни лу ђач -

ки ша пат ис пу ња ту со бу. Он жи ви у њој, адам. – Гла дак и

пу нан као мра мор, цр вен и жив као ље ве ни ба кар. Ус пра ван,

ли јеп, сав са ли вен, од ко ма да. Она жед но гу та ње гов зној,

уди ше ње гов бе сми сле ни лу ђач ки ша пат, чу је ка ко шкри ну -

ше ко сти у ње го вим ко ље ни ма...

На ото ману је би је ла ме двје ди на пра зна и не так ну та... 

До шла је у тре ћу со бу. Сје да ли це око цр ве ног пли ша за

сто лом глу па во ви је ћа ју и дан гу бе. Мо на Ли за. У куп ки, и

апо ло с Ним фа ма још пра зни је ви је ћа ју од оних сто ли ца

око сто ла с цр ве ним пли шом... На по ду је отво ре на књи га

Де кам те рон, а уза њу не мо гу ћа ру жа ста ро га са га.

Уда ви ла је свје тло и опет до бје жа ла у со бу, гдје је по сте -

ља, и би је ла ме две ди на на ото ма ну. Ни је ви дје ла бје ли не.

Осје ти ла је хлад ни, ни је ми ко стур, по сте ље од ко ви не. Опет

се је мо ри ла у пр вој со би на пло чи од бру ше ног кри ста ла.

Ви дје ла је, да је и та пло ча ста ра и да по њој има пра ши не.

– Ла ку ноћ, Леа.

– Леа, Лиа Луа.

адам ју је звао Леа, иван Луа, алек сеј Лиа, а са мо Трн -

ка – Кар ми. Трн ка ју је звао Кар ми. Ми сли ла је о Трн ки. Ми -

сли ла... ми сти ла ... и по кри ла ру ка ма очи… – Ла ку ноћ Леа,

Лиа, Луа. и Кар ми... Ла ку ноћ!

Кроз ме ке би је ле за вје се те кло је као мли је ко мло ха во

сун це. Раз ли је ва ло се по ње зи ним би је лим, би је лим по кри -

ва чи ма и бо ле ћи во их ма за ло. Про бу ди ла се не и спа ва на и

те шка. Опа зи ла је, да мло ха во сви је тло пр ља би је ле по кри -

ва че. Осје ћа ла је умор, гну ша ње и гла во бо љу. Хтје ла је опет

за спа ти. Хтје ла је...

– а! – Трг не се. Ус пра ви се и сјед не на по сте љу. По но ви -

ла је: а!
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Она се је сје ћа ла. То се сје ћа ње пру жи ло по њој и мо ри -

ло ... мо ри ло. Оти ма ла се, из вла чи ла и мо ра ла да вје ру је. –

јест, ипак јест! То је био адам. Онај, ко ји је уву као гла ву у

кр зно, окре нуо се пред ста ном и оти шао ме ђу па ху љи це

сни је га... За и ста је то био он. Већ га је кроз мје се це и мје се -

це же ље ла. Од он да је ми сли ла на ње га, от ка да је при ми је -

ти ла, да се ви ше не бо гу је. От ка да је ви дје ла, да су љу ди

хлад ни и пра зно на сми ја ни. Го во ри ли су љу ба зно сти, би ли

при стој ни и смјер ни као мла ди са мо стан ци. Ни тко ни је био

же дан и ни тко ни је го во рио с ва лом гр ча на усна ма. Она је

све њих кри ви ла и оп ту жи ва ла их све, да су по ста ли сви глу -

пи и стра ши ви. Оста ли су пра зно на сми ја ни и смјер ни као

са мо стан ци.

Пу но им је у очи за ви ри ла и сва гдје тра жи ла да ви ди, ка -

ко та мо у дну очи ју из га ра жеђ, а вал гр ча кри ви усни цу над

бе сми сле ном ри је чи. Она је би ла да ре жљи ви ја не го ика да.

Она им је по ма га ла и че ка ла, да са мо скре ну на пут же ђе и

гр ча. Ни тко се ни је по ма као да ље од пра зна сми је ха и бе за -

зле не љу ба зно сти. Он да ви ше ни је зна ла, што је с тим љу -

ди ма. Мо рио ју је упит ник и са ма је не за сит но же ђа ла. – Зар

би и адам, да је ту био та кав? адам, ко ји је уми рао и био

сре тан?

Че ка ла га и стре пи ла од оче ки ва ња. Већ мје се це... Че ка -

ла га је нај жар че га, нај не за сит ни је га, по кло ни ка.

До шао је.

– Ти ме зо веш?

– Хтје ла сам те ви дје ти.

– ипак си хтје ла. До шао је да кле час, кад ти је фа лио

адам? Он да сам имао пра во. ја сам за и ста имао пра во, кад

сам ти ре као оно на ра стан ку: ни кад ни си би ла ве ћа не го оно

у ада мо вим очи ма. – Ни кад? По сли је ни кад!

Ус пра вио се. Гле дао је, гле дао. ис пру жио је обје ру ке, а

она га је сви ја ла к се би. Ура ња ла је у ње га и хтје ла да се ци -

је ла у ње му уто пи. Био је мио, ње жан, али... Она је и код ње -

га осје ти ла што и код дру гих. Хтје ла је, да се иде у за ба ви -

ште. Та мо у исти онај пре ти нац. К оном истом сто лу. Тра жи -

ла је, да дво ри онај исти ко но бар. Би ло је пу но, пу но исто -
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га, што би ја ше и у оним ве че ри ма, кад се оста вља ло за ба ви -

ште и тек у со би до жи вља ва ло нај љеп ше. Ту на мје кој би је -

лој ме двје ди ни и ту... Би ло је пу но исто га. Он ју је хлад но

из вео у сни јег. Ту рио је гла ву у кр зно и клео сни јег. Он је ко -

ра чао ни је мо и до ље пред ста ном је по гле дао су хим сни је -

гом.

– Ту смо... Ла ку ноћ...!

По нор. Црн без дан је про жди рао све. Све је па да ло до ље,

бје жа ло, ко тр ља ло се и гу ра ло у без дан. – Ла ку ноћ! Оста је

то са мо и го во ри, го во ри, па го во ри. – Ла ку ноћ! Ла ку ноћ,

Леа!

По со би је те кло мло ха во сви је тло. То је сви је тло бли је -

до га ју тра на ви ра ло и пу ни ло со бу уми ра њем. У то му је сви -

је тлу осје ћа ла Леа не што те шко, смрт но. Оно је све пу ни ло

и све му од у зи ма ло би је лу чи сто ћу и сјај. Ма за ло је. Ма за ло

је би је ле по кри ва че, кри стал ну пло чу, па и чи та ву њу – Леу

на њој. Она се пре тра жи ва ла. Умор ни бли је ди обра зи са ми -

ло сно и ту жно гле да ју са кри стал не пло че. На њи ма су по -

пу сти ле оне не гда овал не те ти ве. Обле и от мје не, а но си ла

их је на обра зи ма као сми јех жар ко га зла та. Те ти ве су омло -

ха ви ле, по пу сти ле и до ље... До ље, гдје те ти ве си ла зе да се

гу бе, до ље је јед на оте шча на, на бре кла ма са. Она кри ви те -

ти ве у зде паст об лик пре ло мље на ср па. Леа ви ди да јој и ко -

жа сви је тли не ком бли је дом ма шћу. Она се тр гла. Пре стра -

ши ла се и ру ка ма пр е кр ила очи. Па ја сам не и спа ва на, не до -

тје ра на и би јед на.

По ву кла је ла ди це. Ве ли ко је мно штво бо чи ца и ку ти ја

че ка ло, да се по да услу жно. По сма тра ла их и би ра ла. По ли -

цу, пр си ма и ру ка ма па да ла су ма ла не ду жна ство ре ња и по -

да ва ла се. Очи су пу сти ле, да их сви ја, на пи ње; и рас те же.

Би ло је све по кор но и роп ски.

– Да?... Да!

Она је би ла и опет за до вољ на са ма со бом. На кри стал ној

је пло чи пје ва ла ли је па гла ва. иста. Пот пу но јед на ка као и

ју че, као си ноћ. Она је си ноћ би ла та ко ва. адам јој је си ноћ

баш та ко вој ка зао: Ла ку ноћ, Леа!

– Шта је? Шта је... Шта је?
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Она је тра жи ла. Увла чи ла се у се, у ври је ме, у љу де.. Ни -

гдје ни шта.

– Шта је?..? Шта је?

Она ни је ни шта про на шла. Она ни је зна ла: Шта је. Зна ла

је са мо, да јест не што, кад је адам био ни јем. Ту рио гла ву у

кр зно и оти шао рав но ме ђу па ху љи це сни је га. – Он има дру -

гу, љеп шу? Дру га је мо жда мла ђа? Она је зна ла, да је адам

по сљед ње го ди не иза ра стан ка про жи вио на пу стом ото ку,

гдје уоп ће не ма же на.

– Шта је...? Шта је...?

Она не ра зу ми је. Хтје ла је рик ну ти, за пје ва ти или бар

пље сну ти ру ка ма. Леа је за па зи ла, да жи ви у јед ном ста ну

ко ји има већ ста ри и по све тро шни на мје штај. Ње зи на око -

ли на утје че на њу. То је она ра зу мје ла. и кри стал но зр ца ло

на зи ду има ста ро га пра ха...

– ах, Луј за... Луј за!

Дје вој ка се по ка за на вра ти ма.

– Гдје сте, гдје? Зо вем до не свиј сти? Где сте?

– Ми ло сти ва је ја ко нер во зна.

– Шта... шта?

– Ми ло сти ва је вр ло нер во зна.

– Ка ко ви то зна те?

– Ви ди се.

– До не си те ми те ле фон ску књи гу.

Дје вој ка ни је мо до не се те ле фон ску књи гу. Го спо ђа је

окре та ла стра ни це. – Не. До не си те ми адре сар... Шта ми то

но си те? Ко га да зо вем? адре сар, бу кво!

До ни је ла је адре сар: – Мо лим...

Леа је тра жи ла тр го ви не на мје шта ја. Зва ла је нај по зна ти -

ју ку ћу. – Мо лим, али са мо ако има те особ не ства ри. Би ло би

нај бо ље да сам го спо дин струч њак по гле да.

Ли ста ла је тр го ви не мод не ро бе. Тра жи ла је. – Мо лим,

али са мо ако има те осо би те тка ни не. До ћи ћу са ма у под не.

У под не ћу до ћи, да по гле дам.

До шао је струч њак, да по гле да про сто ри је. Они су се

спо ра зу мје ли. Го спо ђа је тра жи ла, да за три да на уђе у стан

ру жа и мла до га про ље ћа.
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– Ру мен и мла дост... ра зу ми јем, ми ло сти ва го спо ђо. Ра -

мен и мла дост.

– Ра зу ми је те?

Струч њак се свио и из и шао.

– Оста ни те, Луј за, и па зи те. Што, да нас је сри је да...? јест

сри је да је да нас. До ћи ћу у су бо ту на ве че. Оста ни те и па зи -

те на све. Збо гом, Луј за...

Го спо дин је струћ њак же лио да бу де при су тан, кад го спо -

ђа Леа уђе у но во уре ђе ни стан. Он је хтио до че ка ти ње зин

– ах! Сми јех јед но га жен ско га – ах! Он је знао, да је ди но та -

ко из ра зу ју же не свој истин ски до жи вљај. Гдје не ма те рјеч -

це, же на ни је до жи вје ла до го ђај. По раз мје стио је ва зе, цви -

је ће, за сто ре и са го ве. Сва гдје је пје ва ло ру ме ни ло, но во и

ми ри сно. ах! је ле жао у све му. Нај ја че у не при си ље но му ру -

ме ни лу. Њи ме ни је ште дио.

До че ка ше је ши ром рас тво ре на вра та. Свје тиљ ке су сви -

је тли ле у ру ме ним за сто ри ма. Цви је ће је пје ва ло, ру ме ни ло

се и ко чи ло ко у оази. Сту по ви, кри ста ли и див не ру же уз

бо ги ње го лих тје ле са.

Го спо ђа је про ла зи ла кроз со бе и би ла осо би то за до вољ -

на.

– Ту је ли је по... Ви сте ме ра зу мје ли. Хва ла! Пру жи ла му

је вр шке сво јих пр сти ју. Струч њак их је уч ти во при не сао

усти ма и по љу био. Слу жин ски мај стор ски, уч ти во, скром но

као мо нах или слу жник, ко ји оче ку је на гра ду.

– Ми слим да сте...

– За до вољ на сам. Сва ка ко сам за до вољ на! 

Го спо да је Леа и иза ње го ва од ла ска би ла за до вољ на.

Ше та ла је по со ба ма и раз гле да ва ла. Сми је ши ла се и че ка -

ла. Она је за и ста не ко га че ка ла.

– Луј за, не ко је зво нио?

– Зво нио ни је ни тко.

Опет је ше та ла и при зна ва ла, да је све то ли је по уре ђе но.

– Са да је за и ста зво ни ло.

Луј за ју је и опет не по вјер љи во по гле да ла и ско ро, па је

при мје ти ла не што о нер во зи.
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Ко нач но је за и ста зво ни ло. Ушао је у уко че ној цр ни ни с

про пи сном бје ли ном.

Го спо дин је Га врил за вид но гле дао руј но пре би ва ли ште

го спо ђе Ле је.

– Ту оча ра ва...

– Мо лим, што?

– Бо гат ство и рас кош.

Она је тр зну ла усни ца ма и по ну ди ла му, да сјед не. На то

му је при је пру жи ла вр шке пр сти ју као и го спо ди ну струч -

ња ку, а го спо дин их је Га врил до та као усна ма као и струч -

њак. Леа их је не за до вољ но по ву кла к се би.

– Ни сам ми слио, да ћу на та ко крат ком пу ту до жи вји ти

та ко дуг до жи вљај. Ду го сам тра жио, да по ста вим точ ку.

Слу чај по сто ји. Са да је точ ка ту и да ље се не иде. По нио сам

са со бом и на цр те. ја ни сам фан таст. За ме не је и љу бав вр -

ло кон крет на ствар и мо ра да има сво је кон крет не те ме ље.

По гле дај те их и од мах ће те ви дје ти вред но те. ја сам го спо -

ђу и от при је по зна вао. Ла ган по сми јех за и гра Га ври лу око

уса на. – Тко би се усу дио? Тко би ми слио, да је го спо ђа та -

ко... То ни сам мо гао ни ми сли ти. ја по зма јем ва ше ве зе и то

ми је вр јед ни је од иче га. Ва ше су вез е за и ста ве ли ке. Ва ма

су свје то ви око пр ста ... Ме ни са мо тре ба по че ти и он да би -

смо жи вје ли, а да... он да... Че му, го спо ђо, че му? Су ви шно је

су ви шно. Нас дво је мо же мо пу но. За што нас дво је не би смо

хтје ли пу но? Ту су на цр ти. Ту су вред но те. Дао сам мно го, а

ви да им да де те жи вот... Та ко ја схва ћам мо дер ни брак. Су -

рад ња и за јед нич ко до бро. Мо ји су на цр ти са ми па тен ти...

Га врил је ну ђао па пи ре. Она их ни је по гле да ла.

– је сте Ви мо жда жи дов?

Га врил је мах нуо ру ком. – Ни мој отац, а ми слим ни дјед.

Не за и ста, ни мој дјед у зре ли јој до би ни је ви ше био...

– Ви ше? Под цр та ва ла је Леа.

– Он се кр стио пред вјен ча ње.

Го спо ђа је Леа жуч љи во ки ко та ла. – У тре ћој ге не ра ци ји

и мо ле кил...?
– Да, тре ћа ге не ра ци ја! Го спо дин је Га врил ње жно по ло -

жио на цр те на стол и опет је по чео го во ри ти о точ ки и о ве -
за ма.

172



– а ци га ни, че ло, цвил ви о ли не и пра ска ње...? а бо го ва -

ње? Во ли те ли бо го ва ње, го спо ди не Га ври ле?

Го спо дин се Га врил ни је из ја вио о ци га ни ма, че лу ни бо -

го ва њу.

Он се ско ро опро стио и др жао, да је спо ра зум го тов.

Го спо ђа је Леа оста ла са ма у со би. Све је по гле да ла. Све

је би ло ли је по и ско ро ви ше ни је има ла што но ва ви дје ти.

Већ је зна ла за све, гдје се што на ла зи и што ће ви дје ти, кад

по гле да би ло ку да. На кон пар ча са ка ни је ви ше ни на што

гле да ла. За све је зна ла и ко нач но ни је ни осје ћа ла, да је у

ста ну са по све но вим и ску пим на мје шта јем. То ни је зна ла.

О то ме ни је ви ше ни мисллла. Ни је ју ви ше ни шта по ти ца -

ло, да о то ме ми сли. и тај се чи тав на мје штај ви ше ни је ње

до ти цао, ни ње го во обил но руме ни ло цви је ћа мла до га и но -

во га.. По го то ву ви ше ни је хтје ла гле да ти по зи до ви ма. Мо не

и До не с пу на ним бо ко ви ма, у чи та вим те ти ви ма на обра зи -

ма и ве дрим ли ци ма. Она на по се њих ни је хтје ла гле да ти.

– Луј за, тко је зво нио?

– Ми ло сти ва, ни тко...

У по све про тив ном ди је лу гра да ста но вао је Трн ка. Фран

Трн ка. Он је уче њак, естет и ка ва лир. О ње му сви го во ре, да

је нај бо га ти ји чо вјек у гра ду, јер пу но има, а ма ло тре ба.

Ше тао је по со би и дик ти рао тип ка чи ци. Она је сје дје ла за

стро јем уз про зор и гле да ла у по диг ну те пр сте над тип ка ма.

– Пи та ње је, је су ли то ступ ње ви ље по те. Срод но, да ле ко

срод но сва ка ко не што има. За једичко им је ипак то, да бу де

естет ска чув ства.

– Го спо ђи це, то ни је до бро. Дај те удри те ова ко: Ка же мо,

да буде естет ска чув ства: уз ви ше но, ли је по, дра же сно. У уз -

ви ше ном ум ја ко су дје лу је, па че...

Ум је је дан од глав них еле ме на та у осје ћа ју уз ви ше но га.

У ље по му је ум већ знат но ма ње по тре бан. У дра же сном га

уоп ће не тре ба мо, јер то из рав но дје лу је на ћуд...

Дје вој ка је за ста ла, бле са во по гле да ла на го спо ди на, а

он да се на гло тр гла, да са кри је свој зи јев...

– Ви то не ра зу ми је те?

– Не.
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– ја вам не ћу ни ту ма чи ти. Ду го је.

Те ле фон ско је звон це за цви ли ло под сто лом. Го спо дин је

Трн ка ли је но при шао и по ди гао слу ша ли цу. – Ха ло! Да.

Трн ка. Тко мо лим... – тко? Кар ми? Глу пост, ка ко не бих знао,

тко је Кар ми. Не би ли мо жда мо гла од го ди ти до су тра? Не?

Чу јеш, Кар ми, он да ве че рас!

– Кар ми? По но ви ла је дје вој ка уз стол.

– Да, го спо ђи це, Кар ми... То је име...

– Го спо ђи ца ни је ни кад чу ла та кво име.

– Кар ми. Хе бреј ска ри јеч. Зна чи: vinea mea.. ви но гра де

мој!

– Ви но гра де мој? То је ли је по. ах, за што са да не ма та -

квих име на?

Трн ка је гле дао у дје вој ку, а он да пра снуо у сми јех и ни -

је га об ја снио. Ко рак нуо је не ко ли ко пу та пре ко со бе. За стао

је и тје рао од се бе сје ћа ње. Оно се сан ки лот ски нагу ра ва ло

и хтје ло да овла да њи ме.

Кар ми се два де сет го ди на ни је ја вља ла. жи вје ла је у гра -

ду и од ла зи ла, па се опет по вра ћа ла, да га по пр ска но вим

при ча ма, име ни ма и ју на ци ма. Ње га ни је ни јед ном зов ну ла.

До да нас ни ка да. Са знао је за ко ма де ње зи не кро ни ке. а он

је знао, да ће га јед ном зов ну ти, сре сти и упу сти ти се с њи -

ме у об ра чун. Он је то имао не гдје у под сви је сти и у под сви -

је сти је че као тај по зив. је дан из вје сни су срет с из вје сним

са др жа јем мо рао је до ћи. је ли то већ? Овај?

– Го спо ђи це, мо же те оти ћи... Су тра! Дје вој ка је ким ну ла

гла вом. Уста ла је од стро ја и ла га но из и шла.

Ме ђу њи ма сто ји јед на ре че ни ца са за по че тим и за шу ће -

ним ди је лом. Тај се за шу ће ни дио мо ра па пу ни ти. Он по све

точ но зна ту рече ни цу, ко ја већ два де сет го ди на че ка свој за -

шу ће ни дио.

Сје ћа ње се сан ки лот ски на гу ра ва ло пред Трн ки ну сви -

јест. Он ни је хтио да се сје ћа. Ча сом је по ми слио да ис пра -

ти дје вој ку и да јој не што бр бља низ ули це. Ни је. При па лио

је ци га ру и остао уз про зор.

...Пред два де сет го ди на. У јед ном је ју тру хва тао хлад но

и пра зно је се ње сви је тло. Спа јао га са сли ком же не на по -
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сте љи. То пла, опру же на и вла жна. На ве ли ким је об ри си ма

от кри ве на ти је ла на бре кла упа ље на вла га. Она је по там њи -

ва ла бје ли ну, она је има ла не мио за дах. Сви су по те зи, цр те

и при ги би вла жно сни ва ли и мло ха во гвир лли у про стор. ју -

че, пре кју че, при је и да нас.

То му ти је ло ви ше не пје ва би је лу пје сму. Оно не ма сна -

ге. То је ма те ри ја. Ме со... Ту ду ша вла жно спа ва и угу био се

са др жај. Ме со, ме со... ме со! Ни жи во ни је. По то му је ти је лу

на бре кла вла га и она се ис па ру је. То ти је ло има гла ву без

очи ју. ју че, пре кју че и да нас гви ри са мо мрак из дви је рас -

тво ре не но здр ве. Кар ми има ли је пу ко су. Та му је ко са пре -

ста ла бити ли је па. ју че, пре кју че при је и да нас та је ко са ма -

сна, мр тва тра ва. По ве ну ла тра ва иза ко сца.

Ту је сли ку Трн ка спа јао с пра зним сви је тлом је се њег ју -

тра. Спа јао ју је ју че, при је и да нас. Он ни је мо гао од те сли -

ке. Ту је био крај хла дан, не мио, али крај. Пре ко те гра ни це

ни је ишло...

– Ту смо, Кар ми. Ов дје. ју че, пре кју че и да нас. Ту смо,

ипак ту. Трн ка је од пр вог ча са био пот пу но сви је стан, што

зна чи на ме та ње те сли ке. Он је то ра зу мио и осје тио се пот -

пу но не моћ ним. Крај је.

Кар ми је би ла дје војче опој них об ли ка. Му шки ју је град

обо жа вао, уха ђао, по си пао цви је ћем. Му шки ју је град но -

сио на гр чу усни ца, кад је при ла зио дру ги ма. Ци је ли јој је

град био ис кре ни тру ба дур.

Трн ка ју је при ву као к се би и уми рао и жи вио уз ње зи не

обри се, цр те и при ги бе. Са њао је о жи во ту уз њу и на дао се

ве ли ком и ли је пом. На звао ју је Кар ми. Он је све сли је вао у

Кар ми.

– Да бу дем ви но гра дар. Да вјеч но ра дим и од ра ђу јем свој

ви но град. Кар ми, vinea mea...! Пре ни јет ћу се бе у те бе. Ти

ћеш би ти ја... Мо је ће ми ши це и зној ро ди ти ви но гра де...

Она се сми ја ла ша па ту ње го ва вје ро ва ња.

– Обо је ће мо умри је ти, да жи ви мо у ви но гра ду.

– Умри је ти?
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– Мо ра се умри је ти.

Смија ла се.

– Наш по род. Трн ка је са њао о по ро ду ли је пе же не. Она

ни је хтје ла по ро да. – ја не ћу. Ди је те ра за ра же ну, ли је пу же -

ну.

– Ди је те из гра ђу је ли је пу мај ку.

– Трн ка? – крик ну ла је. – Да ме ра зо ри?! Она је пла ка ла

и оти ма ла се у гр чу. Да јој не што ра зо ри ли је пу же ну. Трн ка

је ра чу нао на про ла зни страх. До ћи ће же на у на рав. Она ће

по же ље ти ли је пу мај ку. Вје ро вао је у то Трн ка и сла ви ли су

пир. Тај је пир био пун сви ле, ча ша и ци га ра. Био је пир за

сва то ве. Гле дао ју је град и же лио ју је му шка рац.

– Те бе обо жа ва ју сва ка кви.

Она се сми је ши ла. То ју је ве се ли ло.

– Те бе си лу ју, ду шев но те си лу ју сви га до ви.

– Да? Ре кла је: Да...

– Зар те не осквр њу ју за па ље ни по гле ди?

Њу ни је су ври је ђа ли за па ље ни по гле ди. Она се срет на

сми је ши ла. Мр зи ла је све, што би мо гло да на ру ши ље по ту

ње зи не же не. ишла је ки рур зи ма и вра ти ла се на сми ја на као

сре ћа. – Уби ла сам ври је ме и ди је те и...

– Што?

– Ки рур зи су од ни је ли пу но и ни шта од ме не. Пу но од

вре ме на и жи во та.

– Што су ти оста ви ли? Трн ка је био за бри нут над оним,

што су јој оста ви ли.

Ње го ва ла је сво је цр те и пре ги бе. жи вје ла је за њих, од

њих и по њи ма. За обри се, цр те и пре ги бе. Усре ћи вао ју је

спре тан крој. Ба цао ју је у очај не сре тан на бор на оди је ли -

ма. има ла је ван ред но до бро по ву че не обри се, цр те и пре ги -

бе. На тје ца ла се с Ве не ром и Мо ном Ли сом. Трн ки је уз ки -

кот да ва ла цр те. Све ни је ме цр те. Она ни је ни шта, пот пу но

ни шта дру го има ла. Ти обри си, цр те и пре ги би су но си ли

чи та ву њу. Они су би ли ње зи на сви јест, са др жај и со ко ви

ње зи на жи во та. Они су би ли ње зи на је ди на ду ша. Гле да ла је

цр те, до ти ца ла обли не, ми ри са ла по ре. До ти ца ла је те ти ве

на обра зи ма, пр си ма и бо ко ви ма и са ма је осје ти ла цје ло ве
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сво јих до ди ра. Трн ка је и тој ду ши дао сло бо ду. Он је за до -

во ља вао по тре бе те ду ше и над њи ма је му жев но бри нуо

бри гу.

До ла зи ла је с ули це од стр ке и вре ве љу ди и ни за ла на -

сми ја но сво је по бје де. Она је би ла срет на. Трн ка је слу жио

тој ме ка ној ду ши обри се цр та и пре ги ба ви ше ни је мо гао да

је зо ве Кар ми. Ки рур зи су то име сле ди ли на ње го вим усна -

ма.

Она је жи вје ла је ди но мо гу ћим жи во том сво је ду ше.

Он да су до шли ла га но и ни је мо они да ни у ју тра кад је

Трн ка опа зио и осје тио да је на ве ли ким об ри си ма тје ла на -

бре кла упа ље на вла га, ко ја је по там ни ла бје ли ну и ис па ри -

ва ла се. По те зи су и пре ги би вла жно сни ва ли и мло ха во,

сле пач ки гви ри ли у про стор. Ту је био крај. Трн ка је осје тио

крај.

– Ко нац је ме ни уза те. ја сам мр тав, ни јем и не мо гућ. Без

по мо ћи и ус кр сну ћа. ја сам мр тав. Тво ја ду ша још има сна -

ге, али... За што да оме там жа вот тво јој ду ши. ја не мам ви -

ше ни ка ква пра ва. иди, сва су мо ја пра ва умр ла. Остат ћу

ка ва лир. По крит ћу те сво јим име ном и му жев ном за шти -

том. Ту ма лен кост мо гу да ти учи ним. Мо жеш и ста но ва ти

са мном, али то је за те не при лич но. иди. имат ћеш и сред -

ста ва.

– Ка ко, за што?

– Не пи тај. ис цр пи до дна. Тво ја ду ша још има сна ге,

али... Она има, а ја не мо гу да јој од го ва рам. Она за ме не ви -

ше не ма сна ге. Ни мр ви чак.

Леа је си шла на ули це. Но си ли су је као бо штво. Пред

њом су се сви ја ла ко ље на и у њи ма шкри па ли згло бо ви. Ње -

зи на је ду ша су ве ре но вла да ла му шким гра дом. Са жга ла је

не бро је не сре ће и по ди је ли ла мно штво смр ти. Гра дом је

пле са ла ње зи на ду ша и ње зи не су ко се ми ри са ле у ноћ ним

та ма ма. жи вје ла је као Леа, Лиа и Луа. жи вје ла је под кри -

вим име ни ма и ано ним но. Она је ду го има ла про ле ће, сми -

јех и свир ку у ду ши. Ска ка ла је с ол та ра на ол тар. Ње зи на

ду ша ду го ни је осје ти ла умо ра. У истом је гра ду жи вио

есте тик, уче њак и ка ва лир Трн ка. Ни кад ни је осје тио по тре -
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бе да пи та за сре ћу ли је пе же не. Чуо је, да још има сна ге и

че као с ди је лом, са за шу ће ним ди је лом ре че ни це. Њој је би -

ло тек два де сет и че ти ри го ди не, кад јој је ре као ону ре че ни -

цу са за шу ће ним ди је лом. – Тво ја ду ша још има сна ге, али...

– Што хо ће ве ће рас?

До че ка ла га је руј на на ру ме ном ула зу у стан. 

– Трн ка, ти си до шао?

Про ма трао ју је. За па зио је, да су по пу сти ле те ти ве, ко је

је но си ла на обра зи ма као сми јех жар ко га зла та.

– На кон два де сет го ди на. Ти имаш, Леа, пре кра сан стан.

Са ме но ве ства ри.

– Но ве су. 

– Сви је тло, цви је ће, све од го ва ра. Ти до бро жи виш, чу је

се...

Она је нер во зно упа ла: – Што, што, што се чу је...?

– Да до бро жи виш.

– Мо лим те, кад си зад њи пут то ћуо?

Трн ка је ми слио. Ни је знао.

– Дав но. је ли то дав но би ло?

– Не ма ни го ди на.

– Ни го ди на. Она је за ни је ми ла. Ни је мо је по ну ди ла да

сјед не. Ода бра ла је мје сто, да је сви је тло ку па и ис ти че. Гле -

да ла је Трн ку, а он да ско чи ла, да раз га ље не ру ке ови је ње му

око вра та. Да га на пад не ми ри си ма и цје ло ви ма у усне. – То

сми је? То сми је тво ја не гда шња же на?

– Сми јеш... сми јеш. Хлад но је на сми јан из ра зи вао Трн ка

са жа ље ње.

– Ти си та ко хла дан. У ме ни је ус кр сла љу бав. ја је ни сам

ни кад ни по ко па ла. Ти си ме јед но став но от пу стио. Ти си је

са хра нио. 

– Он да, кад је би ло све мр тво, он да... То је тра жио ред у

на ра ви, да се мр тво са хра ни.

Она је опет сви ла го ле ру ке ње му око вра та. – ипак сми -

јем... сми јем. Ни си се ни кад за же лио ме не? Ни дру ге?

Осмјех нуо се. – же ље су ствар ду ше. Ти је ло не ма же ља,

не го по тре ба. Да вао сам му све ба нал не по тре бе. На ма хо ве,

без ве се ља.
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– Што ка жеш о ме ни? По гле дај и ре ци...

– Сум њаш? Да, ти сум њаш?

– Ре ци!

– Пи тај се бе. Тво ја ду ша као да гу би ри јеч. ја бих ре као,

да си ти још ли је па.

Она је сје ла. За гле да ла се у Трн ку и у ша пу ту је ре кла: –

Не знам.

– Трн ка је про ма трао на мје штај. – Но во и мла до.

– Про го ни ло ме ста ро.

Трн ка је за би ље жио тај про гон ста рог на мје шта ја.

– До ђи к ме ни. или мо жда да ја до ђем к те би?

– За што? – пи тао је Трн ка.

– искре на сам. То ми тре ба.

Трн ка је био на чи сту, да је до шао час за за шу ће ни дио

ре ће ни це.

– Осје ти ла си, да ти тре ба но ви на мје штај. исто ве че ви -

ше ни је си при ми је ти ла, да је око те бе но ви на мје штај. Он те

ни је за до во љио. Ни је дао оно, што си оче ки ва ла.

– Ни је. За и ста ни је.

– Ва ра ју те осје ћа ји.

– Мо жда ово дру го? На ме ће ми се не ки жи дов. Сре ли

смо се на мом по сљед њем пу то ва њу. Хо ће да га про ту рам у

жи вот. Да то учи ним?

– То би би ло до бро дје ло. Дје ло ми то ср ђа!

– Та ко не ка ко.

– Тво ји те осје ћа ји ва ра ју. То до бро дје ло ни је јед но крат -

на ми ло сти ња. То би те би би ло до сад но.

– Он да шта? Шта је, шта је са мном, Трн ка?

За шу ће ни је дио ре че ни це ту.

– имаш ли мо жда ка кав ли кер? Трн ка је тра жио ли ке ра.

Хтио је вре ме на, да се сје ти, ка ко би што та ње и нео сје тљи -

ви је увео час, на ко ји је че као два де сет го ди на. Ус прег нуо се

и хтио је све пу сти ти. Да ни да нас ни ика да не довр ши ову

ре че ни цу? Ко нач но се опет сје тио ки рур га и то је пре ваг ну -

ло. Од лу чио је, да јој из не се ње зин ре ал ни са дањи положај.

Она ко, ка ко она за и ста сто ји. На лио ју ча ши цу ли ке ра. –

Сје ћаш ли се, Леа, ки рур га?
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– За што ме то пи таш?

– Са да је ври је ме, да те то пи там. Да се сје ћаш оне Кар -

ми, то сам чуо ју че на те ле фо ну. Са да је ври је ме, и то пи там.

Као Кар ми уз ме не си жи вје ла крат ко, вр ло крат ко ври је ме.

Уз дру ге си жи вје ла као Леа, Лиа и Луа. и уз ме не до ста као

Леа... ја сам не гда у Кар ми че као озбиљ ну дра му. Кар ми је

тре ба ла да бу де ју на ки ња три ју сна га: ја, ти и жи вот. жи вот

је мо рао би ти мо тор. Ти си га за ско чи ла и оне мо гу ћи ла си

дра му Кар ми. За пле са ла је опе ре та Леа, Лиа и Луа. Знаш их.

Кар ми је умр ла кон цем пр вог при зо ра, пр вог чи на. Ни је мо -

гла да бу де дра ма.

Раз и шли смо се, јер ни сам мо гао мр тво уве сти у жи вот.

Кар ми је умр ла, а ти си још жи вје ла и би ла не мо гу ћа у мо -

јој дра ми. Тво ја је ду ша жи вје ла на ми ри са ним и вр ло тра же -

ним ре кви зи том. жи вје ла си сво јом ду шом. је си ли кад ми -

сли ла о ду ши?

Леа ни је ни шта ре кла. Гле да ла је у ње га, про ма тра ла, ка -

ко се из ви ја ју ди мо ви с вр шка ње го ве ци га ре и ла га не ри је -

чи с уса на. Он је го во рио ду бо ким ми ром и на сми ја ним

causiranjem.

Ко нач но она за и ста ни је ни кад ми сли ла о ду ши.

– жао ми је: му чим те. Но овај би час вр ло ра до до зна ти,

што ми слиш о то ме: што је ду ша.

– Па, Трн ка, ја ми слим оно, што пре жи ви чо вје ка.

– Та ко ми сле кр шћан ске же ни це: оно, што пре жи ви чо -

вје ка. Оне да бре ми сле, јер живе ду шом, ко ја их пре жи ви.

Ти си прежјвје ла сво ју ду шу...

– Шта? – тр гла се Леа.

– По све точ но: ти си пре жи вје ла сво ју ду шу. То сам знао.

ја сам то че као још од оног ча са, ка да је умр ла Кар ми, мо ја

Кар ми. Он да сам знао, да ће при је умре ти тво ја ду ша од те -

бе. 

Трн ку је об ли је ва ла ру мен сви је тла, ста на, цви је ћа, ци га -

ре и рас по ло же ња. У тој је ру ме ни био тврд, рас по ло жен и

гро зан. Он се играо гро зо том. Као у игри ту ма чио је, да је

она у ље по ти сво је же не на шла сво ју ду шу. Због ње је све

уби ла. Она ни је ни шта зна ла, ни шта осје ћа ла не го сво ју ли -
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је пу же ну. жи вје ла је са мо за њу и од ње. Она је би ла ње зи -

на сви јест, са др жај и мје ри ло све му. Тој је ље по ти да ва ла

све оно, што се да је ду ши, за то је ње зи на ље по та би ла и ње -

зи на је ди на ду ша.

– Ље по та је же не фал си фи кат, ко га ни ко не про го ни. Ли -

је по име за не ли је пу ствар. 

– Трн ка?

– Не мој се бу ни ти. Ни је ври јед но. Зна ње је бе за зле но и

не тр пи жи ва ца. жи вот, жи вот је са тир, усуд, сми јех и тир -

ја нин. Не мој се бу ни ти. Ли је по је све, што при бли жа ва иде -

а лу сво је вр сте. По то ме ли је па мо же да бу де зми ја, миш и

жа ба. При бли жа ва се иде а лу сво је вр сте... Мо же и же на.

Сва ка ко да мо же. Ље по та. Бит на, ап со лут на ље по та зах ти је -

ва из ве сну сна гу. Ли је по осим дру го га има и ди на ми ку, ко ја

га др жи, по кре ће и ожи вљу је. Сна га је бит но оби љеж је ље -

по те. Гдје је мло ха во сти, не ма ље по те. Кад у же ни не ма мло -

ха вор ти? То ви же не зна те. Ви зна те још ви ше. Ли је пе се и

здра ве же не др же сви је сно и по ја ча но мло ха во. Оне во ле и

да бо ле ћи во го во ре. Оне зна ду, да су он да ње жне, дра же сне

и да се та ко сви ђа ју му шкар ци ма. Леа, све, што се сви ђа, ни -

је ли је по. Сви ђа се жед но му во да, али јој жед ни не ка же, да

је ли је па. Он је пи је, и кад се на пи је, не ми сли на њу.

– За што ми то го во риш? – пи та ла је Леа.

– Стр пи се. Од мах ће ти би ти ја сно.

Леа је би ла не стр пљи ва. Она је ис пи ла ча ши цу ли ке ра.

– же на ни је ли је па. Она је дра же сна. Дра же сно је ли је по.

Мо жда, не знам, па ре ци мо да је ли је по, али та кво, да дје лу -

је на ћу ти ла. Ва жно је, да ти ка жем, на ко ја му шкар че ва ћу -

ти ла дје лу је же ни но ли је по. На сва. За и ста на сва, али из у -

зе тан слу чај, гдје ћу ти ла не во де са мо до сре ди шта у мо згу,

не го и бр зо до јед ног дру гог сре ди шта, до ко је га не до во ди

ни ли је по ни уз ви ше но – до спо ла: То је ипак за ни мљи во. ја

сам то ис пи тао и увје рио се. Тко не ма спо ла, оста је не так -

нут од же нине ље по те. Пот пу но не так нут. Тај мо же да се та -

мо за ба вља по ре ђе њем: ова је же на бли же иде а лу сво је вр -

сте од оне... Кон ста та ци ја. Ни је ма, беш ћут на кон ста та ци ја.
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– Леа! ја сам се сми јао тра ги ци. Тра ги ка јест, али сми јао

сам се. Успјех, мје ри ло же ни не ље по те, би ље жи ја кост утје -

ца ја на му шки спол. Он јој озна чу је жи вот и смрт. Го во рим:

же ни ној ље по ти. же ни – не! Та ко је то уде ше но. До бро је

уде ше но. је ди но по том утје ца ју же на до ла зи у за јед нич ку

дра му с му шкар цем. Да ље во ди жи вот. Уби ја јед но, да по -

диг не дру го. Ди је те ра за ра же ни ну ље по ту, да са гра ди ље по -

ту мај ке. Ти си оти шла ки рур зи ма. Ти си хтје ла жи вје ти оди

же ни не ље по те. Ту је би ло за би ље же но ово, да ћеш жи вје ти

иза смр ти сво је ду ше. Пре зре ла си дра му Кар ми. Ти си је

уби ла. У тој би дра ми би ла играч јед на ке вр јед но сти, мо жда

и вр јед ни ја од ме не. Ти си оне мо гу ћи ла ту дра му.

– То ми са да... То је гад но. Трн ка, то је... У гр чу се бу ни -

ла Леа.

– Мир но. Не мој се уз бу ђи ва ти. ја сам по све точ но го во -

рио. У за јед нич кој је дра ми с му шкар цем та ко. Без му шкар -

ца, ако же на хо ће, мо же, мо же би ти чо вјек, ко ји има ду шу и

ти је ло. Оди је ље но ти је ло и оди је ље ну ду шу.

– ја то не ра зу ми јем.

– Од мах ћеш. Тво ја је ду ша би ла тво ја ље по та. Тво ја је

ље по та же ни на ље по та. же ни на ље по та има мје ри ло,

успјех, смрт и жи вот у му шка рач ком спо лу. То је и тво ја тра -

ги ка. Ти је са да про жи вљу јеш. ја сам јој се то ли ко пу та сми -

јао. Мој је сми јех био зло бан и ни сам се сти дио. Тра ги ка,

али то је жи вот и смрт же ни не ље по те. Ти то ћу тиш. је ли да

то ви диш? Ти си пре жи вје ла сво ју ду шу. Она је мр тва, а ти

још жи виш... Леа жи ви са мр твом ду шом.

– ја то не осје ћам.

– Не?

– Не!

– За што си ме зва ла? Ти си ме зва ла, да ме пи таш, да ли

још жи ви тво ја ду ша. Сми је шно. Ти то ме не пи таш. По што

су ти то сви ре кли. Сви. Сви осје ћа ју, да је тво ја ду ша мр тва.

Они су до бри. Осмје ху ју ти се, а је ли те тко по же лио? Зар

не ћу тиш, да је све друк чи је, но во ужа сно, као да су сви љу -

ди остар је ли, охлад ни ли и по ста ли скром ни. Ти си тек дру -

га чи ја. Не по ма же ни нов ни млад стан у ру ју. Ни опра ве. Ти
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се ло миш. Ти осје ћаш смрт и мислиш: мо жда ипак ни је та -

ко. По зва ла си ме, да ти ка жем, да ли још жи ви она, она, ко -

ја је би ла. Она не жи ви. У њој је умр ла ду ша. Смрт је ту. Не -

ће те спа си ти ни до бро дје ло. Ти уоста лом и не тра жиш до -

бро дје ло. Тра жиш не мо гу ће зна ко ве, да тво ја ду ша још жи -

ви. жи дов не тра жи тво ју ду шу, не го тво је ве зе. Ти би хтје -

ла к ме ни? Ти не тра жиш мо је до бро дје ло, не го и опет не -

мо гу ће зна ко ве. Хо ћеш ли к ме ни, иди, а ја ћу ти до кон ца

би ти »до бар«, али је и тво ја ду ша мр тва, пре жи вје ла си је.

Тво је је пра во на жи вот пре ста ло. Он да сам ти ре као: тво ја

ду ша још има сна ге али... Ту сам за шу тио. Са да на ста вљам:

ти ћеш жи вје ти иза мр тве ду ше. Са да ви ше не ма сна ге и мр -

тва је. Ни тко те не же ли. Ни тко те не же ђа и ко нач но ни тко

те не тре ба. Мр тва је.

Леа га већ ду го ни је гле да ла. је ца ла је и пла ка ла. По кри -

ла очи ру ка ма и пла ка ла. Трн ка ју је хлад но мо трио. Гле дао

је ва ло ве ње зи на ти је ла узи ба на у пла чу. Пла кла је и би ла

та ко сит на, ма ла и ру жна.

– Мо жда не што уми ју ки рур зи?

Она ни је ре а ги ра ла. Пла ка ла је и пла ка ла. Ко нач но га је

по гле да ла ру жним очи ма. – Што да поч нем? 

– је ди, про ба вљај, док не умреш.

– То?

– жи ви од успо ме на, ако те ве се ле.

– Не ве се ле.

– До ђи к ме ни. ја ћу ти би ти до бар и за ба вља ти те.

– из ми ло сти ње?

– То је ди но мо жеш још има ти. Код ме не и код свих.

Ти ви ше ни чим не мо жеш за слу жи ти. Би ла где сва где на

ми ло сти љу ди или успом е на.
Она је гр че ви то пла ка ла. Сви ја ла се у клуп ко и ло ми ла

оно оно те шко ве ли ко ти је ло. Трн ка је устао на но ге и гле -
дао у њу. До шао је по све, по све бли зу ње зи на уха: – Леа,
знаш ли ка ко је свр шио Пе тро ни је и еуни це у ста ром Ри му.

Ва ло ви то се сви ја ло ње зи но ти је ло. Би ла је сит на и ру -

жна.
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– има и дру гих на чи на, Леа. То или ми ло сти ња. Стри хи -

нин дје лу је бр зо и бла го.

– То ми ти го во риш? – ја. ја сам хтио, Кар ми... Пла ка ла

је обо ре на на тлу.

– Ни је ли је по, Леа, да се жи ви иза мр тве ду ше. Та ко ду -

го ми лост њу за ти је ло с умр лом ду шом...
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Ђу ро Ви ло вић

ПРи Ча О МО Ри

Мла да и креп ка се љач ка же на об ла зи ла је од по сте ље до по -

сте ље у ви шем раз ре ду зе маљ ског ро ди ли шта и код сва ке по -

сте ље сте ре о тип но по но ви ла: – Хо ће те да ти ди је те на до ји ље?

– То је ре кла и код по сте ље, на ко јој је ле жа ла бли је да и апа -

тич на ван ред но мла да мај ка. Она као да се трг ну ла из нуј них

ми сли и рас тво ри ла ши ро ке, пре кра сне цр не очи на се ља ки њу:

– Што је с ва шим дје те том? – упи та ла је ла га но и са мо се

мал ко по ди гла.

– Умр ло у по ро ду, – ре че ту жно се ља ки ња. – Ни је се одр -

жа ло жи во.

– Ко ли ко тра жи те? Се ља ки ња је ре кла не знат ну број ку.

– То ни је пу но. Дат ћу вам од мах на шест мје се ци, а на -

кон го ди не да на до бит ће те хи ља ду на гра де. иза дви је го ди -

не до бит ће те дво стру ко, а кад га од вас узмем, дат ћу вам

ве ли ки, го ле ми дар. Ди је те мо же те од мах узе ти. Дај те га са -

мо ма ло, да га још ви дим. Мла да се мај ка ис пра ви и сјед не

на по сте љу. Ма ло је при ми ла ње жно и при ви ну ла к пр си ма.

Оно је ку пи ло усне, на бо ра ло ма ло ли це и жи вах но ма ха ло

ру чи ца ма. Био је пи ре кра сан дје ча чић с ма лом окру глом

гла ви цом. Мај ка ни је ду го пу шта ла ди је те с пр си ју. Гле да ла

га је ни је мо и су ћут но. Ко нач но га је по љу би ла и пре да ла се -

ља ки њи. – Че кај те... За мо ли ла је од бол ни чар ке ма ло па пи -

ра и ис пи са ла адре су. – Сва ког мје се ца мо же те код то га го -

спо ди на диг ну ти сво ју пла ћу. То је мој стриц. Све што бу де -

те тре ба ли за ди је те, до би т ће те од ње га. Све, што има те ја -

ви ти о дје те ту, ја ви те ње му. Та ко, а са да мо же те. Она ни је

ви ше по гле да ла на ма ло, не го је по кри ва чем по кри ла гла ву

и са кри ла се. Она је вје ро јат но под по кри ва чем пла ка ла или

је не што трп ко, вр ло трп ко ми сли ла. С гла ве ни је ски да ла

по кри ва ча ни он да, кад је се ља ки ња већ дав но из и шла из со -
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бе и кад су јој се ко ра ци дав но из гу би ли пре ко ка ме ног ход -

ни ка и до ље низ степцни це...

На стао је мир и ни јед но се но во ро ђен че ни је озва ло у со -

би, а ни ро ди ље ни су ни шта ме ђу со бом раз го ва ра ле. Ко нач -

но та же на трг не по кри вач и за гле да се рав но кроз про зор у

да љи не. До ље су би ле рав не по ља не и да ле ко у дна је за тва -

ра ла не ка ква ма глу шти на об зор је. Ва ни је био дан без сун ца

и под те шким ма сив ним обла ци ма. Одах ну ла је и осје ти ла

се лак шом. За тим је по че ла ми сли ти о су тра шњем из ла зу из

ро ди ли шта. Чи ни ло јој се, као да је то био тму ран сан. Ова -

мо ју је до пра тио у ко чи ји стриц Кле менс. Он је сам био у

кан це ла ри ји за во да и ис пу нио је про пи са не ти ска ни це. Го -

во рио је ли јеч ни ци ма и пре по ру чио је сво ју ма лу... За тим су

на ва лили бо ло ви, и он да је чу ла дје ти њи цвил, па за па ла у

те шку и ду гу за мо ре ну апа ти ју. Мо ри ла је бри га, што ће с

дје те том? Ка зи ва ле су јој бол ни чар ке о се ља ки ња ма, ко је

до ла зе и тра же дје цу, али до да нас ни је до шла ни јед на. Сад

јој је би ло лак ше и др жа ла је, да је уре ди ла вр ло спрет но и

до бро: се ља ки ња ће због на гра де по себ но па зи ти на ди је те

и тај ће ма ли сва ка ко оста ти на жи во ту, а она је без бри ге и

опет сло бод на. У се би је осје ћа ла, да јој се лага но по вра ћа

сна га иза сил не сла бо сти и пред о сје ћа ла је бр зи опо ра вак.

По гле да ла је на сво је су сје де. Оне су срет не и ве се ле сна -

три ле су и по гле да ле пре ма ко ли јев ка ма, у ко ји ма су спа ва -

ла њи хо ва ма ла дје ца. До ла зи ли су сва ки дан иза под не њи -

хо ви му же ви и та ко ње жно и скрб но за гле да ли у ко ли јев ке,

по ди за ли ма ла ство ре ња у нај ве ћој не спрет но сти и стра ху,

да их не сти сну пре ја ко, а за тим су по ста вља ли мно го пи та -

ња и бри ну ли за сва ку сит ни цу. К њој ни је ни ко до шао, па

ни стриц Клменс. Она му је баш би ла за хва лна, што ни је до -

шао. Ње зи но ма ло још ни је ни тко по гле дао и ни тко ни је ни -

шта за ње га пи тао.

– Бог зна, гдје је ње гов отац?

Ми сли ла је о ње му, о се би и о дје те ту. и опет јој се ука -

за све као му тан сан. Све је има ло не ја сне обри се и све се је

окре та ло у сла бом мра ку те шке сје не. За ри ла је у тај сан и

пре ска ка ла:
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...По зна вао ју је ње зин гра дић у про вин ци ји као »го спо -

ђи цу у цр ни ни«. Она је у не бро је ним мо зго ви ма то га гра ди -

ћа жи вје ла уско спо је на с ме ким, цр ним об ри си ма сво јих ха -

ља. Уви јек ме ка на, бла га и жи ва. Ње зин је жи вот био по се -

бан плес: плес вит ка ти је ла уз хар мо ни ју жи вог жа ра у очи -

ма, ко ји се је сли је вао с цр ни ном опра ва. Би ла је че сто на

ули ца ма и ско ро је по ста ла њи хов са став ни дио. По зна вао ју

је град, а мом ци су с њо ме брат ски при ја те љо ва ли и ца у си -

ра ли с на сла дом. Би ла је оп ће ми љен че с мно го не ви но сти.

Она је би ла се стри ца ма ло га гра да. Ње го вим је ули ца ма

про но си ла сје ту цр них очи ју и плес еле гант них обли на гип -

ка жи во та. Про ла зи ла је и со бом но си ла уго дан и мек са др -

жај. Код ку ће је за ли је ва ла цви је ће, сми је ши ла се да ну, ко ји

про ла зи, и но ћи, ко ја ће до ћи. Ње зин је сва ки дан био ла ган,

ми ри сан и на сми јан. Она је жи вје ла у ла га ној игри и сва ки

јој је по крет на сми ја на гла зба. Гла зба? ипак њу пра ти ми ри -

сна, сви је тла гла зба. Под ње зи ним так то ви ма ко ра ча низ

ули це, у так ту се су сре ће и раз го ва ра с љу ди ма. У так ту оче -

ку је ноћ и ју тром се бу ди с так том те му зи ке, ко ја се не чу -

је, али ја сно осје ћа... Сан... Пу но је озбиљ но га сна у све му

про шло ме. Би ло је ли је по и жи вје ла је срет но дје тињ ство и

дје во ја штво.

Кроз те је тмур не, сје на сте пру ге сна бр за ла да ље. Ми мо -

и ла зи ла је су сре те и до га ђа је. из го ми ле сна ис ко чио је Он.

Да ни јел Кос. Онај је пр ви су срет остао ја сан, ван ред но сви -

је тао и јак. ишао је у цр ној сли кар ској пе ле ри ни ус пра ван,

ви сок и ва жан. Гле дао је ве ли ким, ду бо ким очи ма, а ње го ве

су ко се ду ге и буј не цр но са ња ле и сли је по се про си па ле у

про стор. ишао је рав но и ни је се ни на ко га оба зи рао. 

– Сли кар Да ни јел Кос! – шап тао је про стор око ње го ве

гла ве, пу сти парк и кри ве ули це, ко је су зја ле у ње га. Он је

со бом но сио сна гу и та јан стве ност. Но сио је тај ну о сво јој

сна зи и сво јој умет но сти. Сви су осје тли, да он но си не што

та јан стве но и де мон ско, што ни тко дру ги у том ма лом гра ду

ни је имао око сво је гла ве: ни пр ви чи нов ник, ни на чел ник,

ни пред сјед ник су да. Та кав је био и у оном пр вом су сре ту.

Про шао је кри ву да стим ули ца ма уз ша пат све га и ули ца и
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кро во ва и пра зно га пар ка. Од он да се тај та јан стве ни чо вјек

сна жно га мра ка че сто на вра ћао у ње зи не ми сли. Ушао би

ље ни во као без да на успа ва на енер ги ја и про шао. Он би за и -

ста са мо ни је мо про шао кроз ми сли го спо ђи це у цр ни ни, за -

о гр нут у цр ну пе ле ри ну.

– Мо же ли тај чо вјек љу би ти?

– Не. ја се ње га бо јим. Са мо бих хтје ла, да зна за ме не.

Би ла бих по ча шће на, кад би он знао за ме не.

– Он има ду бок, те жак по глед.

– ја се тог по гле да бо јим. Скр хао би ме. Од стра ха бих

кло ну ла. За што га се ја бо јим?

– Он ни је као дру ги.

– То је пра ва ри јеч. Он ни је као дру ги, они дру ги, ко ји би

ме во ље ли и уз ко је се не бих ни че га бо ја ла...

Пре ба ци ва ла је и да ље сје не свог про са ња ног жи во та.

Ми мо и ла зи ла је су сре те, до га ђа је и љу де. ис ко чио је и опет

он. Онај он, ко ју ју је срео у про ље ће, кад је сва око ли на ми -

ри са ла јор го ва ни ма а са мо га он ни је имао. Био је хла дан

као да са да ње му ни је про ље ће и као да му не сја је мла до

сун це, као да ни је из ових кра је ва... Чи ни ло јој се, да је до -

шао из из сту де не да љи не и до нио на сво јим усна ма сле ђе -

ни, ни је ми хлад. Та да су се сре ли. Ње гов је хлад по тре сао

ње зи ним сун ча ним ми ри сом по јор го ва ну. По гле да ли су се

и она је осје ти ла да се бо ји... За стао је и по гле дао. Тај је по -

гле до про шао кор за њу од гла ве до пе те. Она је осје ти ла, као

да је њу раз от крио и за сти дје ла се. Учи ни ло јој се, да је сит -

на, ма ла и не ли је па. Он се на сми је шио, го то во при ја тељ ски

се на сми је шио.

– Бје жи те ку ћи, го спо ди це. Бје жи те: сун це и ми рис ће

вас јор го ва на ско ро рас цва сти. При је ће вам уте ћи мла дост.

Бје жи те... Стао је на мје сту и го во рио ду бо ким гла сом и без

ге ста. Она га је гле да ла и стра ши ла се. Она га ни је ра зу мје -

ла, а он је по шао да ље без по кре та. По шла је за њим. истим

прав цем и истим пу тељ ком, ку да је он про нио сво је тај не.

У сну је пре ска ка ла ма гле ну го ми лу до га ђа ја, су сре та и

љу ди. Опет је ус кр снуо он са цр ном пе ле ри ном. Ус кр снуо је

у јед ном су мрач ју на град ској ста ни ци. Про ла зио је из ме ђу
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пут ни ка по пе ро ну. Он се ни је ни гу рао ни ве рао. ишао је

рав но, а љу ди као да су му се укла ња ли с пу та. Био је и са -

да без бри жан, хла дан и сна жан. У ру ка ма је но сио са мо ба -

ти ну. Био је та ко ми ран, као да ни ти ко га че ка, а ни ти пу ту -

је. Гле да са мо про ла зак во зо ва.

Го спо ђи ца је у цр ни ни гле да ла с ва гон ског про зо ра. Хтје -

ла је да све ви ди и да се оба зре пре ма сва ко му вје тру, са мо

ни је же ље ла да по гле да на ње го ву стра ну. Очи су јој би ле

не по слу шне, и она га је не ко ли ко пу та ви дје ла ка ко хлад но

ше ће по пе ро ну. Опа зио ју је. Он ју је до и ста опа зио и ше -

тао да ље без освр та и ин те ре са. Воз се спре мао на од ла зак.

Кон дук те ри су ма ха ли ру ка ма и пу ха ли у зви ждаљ ке: – На -

при јед!

– На при јед!

Озва ла се и вла ко во ди на тру бља. Та да је сли кар кре нуо

ље ни во и без во ље пре ма во зу. По пео се у ње зин ва гон и

ушао је у ње зин ку пеј.

– Ви пу ту је те? – пи та ла је го спо ђи ца из не на ђе на. У исти

час осје ти, да га је пи та ла, а ни је зна ла за што.

– и ви?

– Пу ту јем. Ре кла му је и ка мо.

– ја да ље. Да ле ко, ва ља да вр ло да ле ко. 

Го спо ђи ца се у цр ни ни огле да. истом са да при мје ти да је

са ма са сли ка ром у ку пе ју. Об у зе је страх пред чо вје ком, ко -

ји та ко хлад но и ни је мо пу ту је да ле ко, ва ља да вр ло да ле ко.

Са мо с ба ти ном у ру ка ма и цр ном пе ле ри ном на ра ме ну. Она

је же ље ла да још не тко уђе у њи хов ку пеј. Ни је ушао ни тко.

Хтје ла се ко нач но пре се ли ти у дру ги... Ни је се усу ди ла. Он

је мир но сје дио на клу пи крај ње. Био је хла дан и те жак и

та кав, као да му сва ки по крет ода је во љу, да је про го ни и му -

чи.

– Кад сте од лу чи ли да пу ту је те?

– Сад.

– Ку да?

– Вје ро јат но су тра у но ћи да ље. Пре ко ита ли је у Па риз.

Уоста лом не знам, мо гу се вра ти ти опет ова мо. Ово ми се

ва ше гни је здо сви ђа. Глу по је до са вр шен ства и мир но као
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ста ра гроб ни ца. Та да је по чео да го во ри и го во рио је. Она га

ни је слу ша ла, она је са мо осје ћа ла гла збу ње го ва гла са. још

ни ка да ни је при ми је ти ла, да у чо вјеч јем гла су има де то ли ко

сна жне му зи ке, ко ја об у зи ма, дро би и по ти че на от пор, а от -

пор је не мо гућ. Го спо ђи ци је у цр ни ни би ло те шко од стра -

ха, да би нај ра ди је бје жа ла, кри ча ла и зва ла у по моћ, а ни је

ни шта мо гла. Сје ди ла је као узе та и слу ша ла. Оча јан хлад и

нео до љи ви уда ри па да ли су из му зи ке ње го ва гла са.

– Хтио сам да пу ту је м с ва ма.

– Са мном?

– Да. Ре као сам: с ва ма. Ва ше су ме очи иза зва ле. Та ми

је ме ка на сје та ва ше цр ни не про сто иза зва ла, при си ли ла.

Мо рао сам за њом. Мо рао сам...

Она ни је умје ла да го во ри. Сми је ши ла се, али та ко љуп -

ко и ње жно, да се са ма из не на ди ла и опи ра ла то ме, без

успје ха.

– За то ви пу ту је те у сви јет?

– Не знам за што, али пу ту јем. За што? То је мр ско пи та -

ње, ко је ни ка да ниг де не по ста вљам. ја не пи там ни за што

ви пу ту је те ни за што сје ди те, кад је ти ме сло мље на и рас тр -

га на див на хар мо ни ја ва шег ти је ла. Ви не  би сте смје ли сје -

де ти, а ни ста ја ти. Са мо је у хо ду ва ша хар мо ни ја сил на.

иапак сје ди те, јер ко нач но за што уви јек жи ви та хар мо ни ја.

Не по сто ји за што. Кад се хар мо ни ја ма ни фе сти ра, не ка

ужи ва у њој тко хо ће, тко је ви ди. Кад се чо вје ку пу ту је, не -

ка пу ту је... »За што« је истин ска му дрост, и »су тра« је фи ли -

стар ска ри јеч. Чо вјек жи ви са мо да нас..

Она је осје ћа ла, да то ни је до бро. То ни је здра ва ми сао,

али се ни је опр ла. Про сто ни је хте ла да он да ље го во ри, јер

ју је му чио. Сва ка је ње го ва ри јеч би ла за њу му ка. Опет је

ми сли ла, да на ђе ка кву год из ли ку и да се пре се ли у дру ги

ку пеј. Ни је се по ма кла.

При спје ли су на по сљед њу ста ни цу. Ду га је та мна згра да

др жав ног ко ло дво ра апа тич но стре ми ла вла жна, и у ма гли.

Љу ди су се жу ри ли по пе ро ну и на ва љи ва ли к из ла зу. Би ла

је то грд на го ми ла, ко ја се је гур ала ка из ла зу. Та да је мо гла

да за ђе у го ми лу и да му се из гу би ме ђу љу ди ма. Ста ја ла је
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уза њ и по ми ца ла се ко рак по ко рак уза њ. За јед но су иза шли

и за јед но су про шли кроз не ко ли ко ули ца. Она га ни је пи та -

ла: ку да? Ми си ли ла је, да га пита. Ми сли ла је и да по бјег не

пре ко ули ца и да му се из гу би..

и он да иза оно га...

Му зи ка је пу на сна ге бру ја ла. Сва је око ли на го спо ђи це

у цр ни ни би ла пу на му зи ке. Сва око ли на и свих пет ње зи -

них ћу ти ла.

– Што је би ло?

Он је уве че от пу то вао. Ду ги цр ни воз као на пре трг ну та,

ду га згу сну та сје на срк ну ла га је и по ко па ла у се би. У ду гој

сје на стој тјел си ни с бље до жућ ка стим че тво ро у гла стим очи -

ма ла га но, али уз пра ска ње и соп та ње по ма че се све и оде...

Он се од ма че у ноћ, у сви јет. Оста све пра зно, где је би -

ло до ста вла ге и пу но ту ге. Љу ди су је дан дру го ме крат ко за -

гле да ли у не по зна то ли це у бр за ли кроз из лаз на по ље...

Воз је соп тао у да љи ни. Соп та ње се сма њи ва ло и гу би ло.

Оде, про па де, не ста де га... у ду гој бје ле си ни са че тво ро у гла -

стим бље до жу тим очи ма... Бру ја ла је му зи ка у свих пет ње -

зи них ћу ти ла. Та је му зи ка у хлад ној но ћи, у ко јој се све сје -

не раз ма ко ше и раз бје жа ше, гр мје ла, пра ска ла и тре сла се.

Час је пје ва ла ње го вим ме та лом и по на вља ла ње го ве рје чи,

сми ја ла се као и он са тир ски и жа ри ла се уси ја ним пла ме -

ном ње го вих очи ју... Гла зба је по на вља ла: Ти си жи вот, Вре -

ло, Мла дост. Гле, ко ли ко ди на ми ке. Ко ли ко слат ких са вр ше -

них фор ма. То је све то, ја се не усу ђу јем ... Окре ни се! Да та -

ко! Зна те ли ви за сво ју ље по ту? Спо зна је те ли по бје ду ових

обли на ... ах, ја не мо гу ... не ка уми ре хар мо мја, ноћ и су -

тра...

Му зи ка је пје ва ла ње го вим ди вљим соп та њем и лу ђач -

ким шап том, кри ко ви ма и без об зир ним ру ше њем.

– Убиј, да се жи ви!

Над том су му зи ком плам са ле ње го ве очи и тре сла му се

ду га вра на ко са. Био је јак као са тан, де спот и го спо дар. Она

је и са да као и он да про шле но ћи слу ша ла, дрх ту ри ла и че -

ка ла, да се отри је зни, да се раз бу ди... Ни је био сан?

– Што је би ло?
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Му зи ка је у свих пет ћу ти ла пје ва ла ве се ли requiem дје -

ви чан ству, ве сео, без бо ли и без ка ја ња. Му зи ка је пје ва ла о

ње му, ко га је срк ну ла и од ву кла ду га згу сну та тје ле си на са

че тво ри на стим бље до жу тим очи ма.

– Што јој је ре као?

Ни шта. Ни збо гом ни до ви ђе ња. Во дио ју је ци је ли дан са

со бом и ка зи вао јој о сла сти Ли је по га... Ше тао је ци је ли дан

уз њу и ка зи вао јој је, да чо вјек мо же да има са мо крат ко ље -

по, нај љеп ше, а то је уви јек и ре до ви то са мо епи зо да. – Та -

кве још ни сам су срео. На ћи ћу те уви јек, кад бу дем тра жио

ли је по.

Она га се ни је ви ше бо ја ла. Она је осје ти ла, да не ма за -

што да га се ви ше бо ји. Он је био ње зин. За у ста вио се код

ње. Он се је сви је сно и ин тен зив но за у ста вио код ње. Од та -

да је зна ла, да га љу би сви је сно и без да но. Ни шта га ни је

пи та ла. Она ни је мо гла да га ишта пи та. Ско чио је у воз,

окре нуо се на сте пе ни ца ма ва го на, осмјех нуо се и ни је мо

мах нуо ру ком. Са да зна, да га сил но во ли. За што га ни је ни -

шта пи та ла? За што је пу сти ла да оде? Зар је она мо гла и да

га не пу сти?...

и он да ду го иза оно га...

Она је зна ла, што се с њо ме зби ло. Оста ви ла је свој род -

ни гра дић с пра зним пар ком и кри вим ули ца ма, ко је су за др -

жа ле ње зи ну сје ну, цр ну сје ну ли је пе »го спо ђи це у цр ни -

ни». До шла је у град стри цу Кле мен су и ре кла му је: – Био

си млад и мо жда си имао ви ше сре ће од ме не. Би ла је јед на

ве ли ка ноћ. Са мо јед на ... По ма гај!

– Што си ре кла сво ји ма?

– идем да свр шим сво ју пле сач ку на о бра збу.

– а они су при ста ли?

– При ста ли су.

– До бро је, бит ће све до бро. Сад пле ши и жи ви, док не

оте шчаш. Са крит ће мо све. – Стриц је Кле менс за и ста био

ми ран и вје ро вао је, да ће би ти све до бро. Стриц је не же ња,

вјеч но млад и ро ђе ни ка ва лир. Пре ма њој је био су сре тљив,

на сми јан и ње жан као пре ма свим же на ма, ко је би су срео.

Во лио је жи вот и у свој ве ли ки стан до во дио при ја те љи це,
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па с њи ма бу чао и из во дио ор ги је. Био је го спо дин. и пре ма

ста рој ври јед ној до ма ћи ци, ко ју је ба шти нио од мај ке, ни је

ни ка да био кра так ни тврд. Ни кад ни је пи тао ни шта о оној

је ди ној но ћи. Она са ма ни је го во ри ла, а он ни је пи тао. »Го -

спо ђи ца у цр ни ни« је осје ћа ла, да му мо же све по вје ри ти.

– Ко пр ца се... – ре кла му јед но га да на. По гле дао ју је и

на сми је шио се. – жи во као и ма ма?

– Вр ло је жи во.

и опет ни шта. Ни ка да ни шта.

До шло је ври је ме, а стриц је Кле менс сам сјео с њо ме у

ко чи ју и до ве зао се ова мо, у ро ди ли ште.

– Гдје је Кос? Ми сли ла је са мо о ње му и пре тра жи ва ла

не мо гу ћи од го вор: што би ре као, да ви ди то сво је че до. Гдје

је он са да? Он се ни је ни ка да ни от ку да ја вио. Пра ти ла га је

сво јом фан та зи јом по сви је ту. Ре као јој, да ће је уви јек на ћи,

кад бу де тра жио ли је по. Она је осје ћа ла, ка ко је то за њу ма -

ло, пре ма ло. Она тре ба ви ше, пу но ви ше. Она ће са ма ње га

по тражлти ве ли ка и жи ва, да уз ње га оста не. Он је по тре ба

ње зи на жи во та и не мо же на ћи том свом жи во ту са др жа ја

без ње га. Сва гдје је пра зни на и сва гдје про ху ја ва са мо вје тар

по пра зно му. Што би она ова ко, па да ље, па за у ви јек са мо са

јед ном ча роб ном успо ме ном и трп ком фан та зи јом о ње му,

ко ји лу та сви је том, а њу на ла зи са мо он да, кад тра жи ли је -

по...

– Гдје је Кос? Гла зба је шу ми ла и са да ње го вим гла сом,

сми ја ла се ње го вим сми је хом и жа ри ла се сја јем ње го вих

очи ју ...

Сва гдје је у ње зи ној ну тар њо сти ипак пра зни на и сва гдје

са мо про пу ху ју вје три по пра зно му...

– Гдје је Кос? Гдје је онај чо вјек, ко га она то ли ко љу би и

ко ји јој је та ко по тре бит за жи вље ње као хра на и крух... и

зрак.

– За што да још ту ле жим? – При ти сну ла је елек трич но

пу це и по зва ла бол ни чар ку. – Се стро, на ру чи те ми ко ла, ја

идем.
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2.

– Све је у ре ду, а? а гдје је ди је те?

– Да ла сам га на до ји ље.

– Да ле ко?

– Ре кла је, да има са мо два са та хо да из гра да.

– Мо ћи ћеш да га че шће по гле даш. До бро је...

– ја то и не ми слим, – ре кла је и за ми сли ла се. – ја ћу от -

пу то ва ти... ја мо рам на ћи ње га.

– Тко је он?

– Он је... ја не знам, знам... Сли кар је.

Стриц се Кле менс трг нуо и не ко ли ко пу та про ше тао пре -

ко со бе. Ко нач но је за стао пред про зо ром и гле дао кро за њ

на по ља не. Он је до и ста не што трп ко ми слио. Кад се је

окре нуо, свр нуо је по глед на ива ну. – Умјет ник? Што ве ћи

умјет ник, ма ње на де за те бе... Они ру ше, да гра де. Они пу -

но сру ше, да мје сто то га из гра де ма ло но во га... Они су по -

ги бељ ни за нас, ко ји...

– Мо рам, мо рам га на ћи... – пре сје кла је ива на Кле мен -

со ву ре че ни цу. Мо рам га на ћи или ћу уми ра ти...

– Уми рат ћеш. Сва ка ко ћеш уми ра ти. То је тек не сре ћа

оне но ћи. То, са мо то, што во лиш оно га чо вје ка из но ћи...

Стриц се Кле менс опет окре нуо пре ма по ља на ма и играо се

злат ним лан чи ћем на би је лом пр слу ку. – Ти ћеш оти ћи,

знам... Ти си та ква ...

– Чим се опо ра вим...

– Ка мо?

Она се за гле да ла у нео д ре ђе но, и вје ро јат но је са да по пр -

ви пут ми сли ла: ка мо? – Пи тат ћу... ваљ да има при ја те ља и

до знат ћу, гдје је он са да. То је др жао и стриц Кле менс. Свр -

не по глед пун бри ге и са жа ље ња на мла ду же ну и ста не је

та ко про ма тра ти, као да се с њо ме за у ви јек опра шта. Као да

му она овај час из ла зи из ре ал но га сви је та, и он ће је од се ле

са мо гле да ти у успо ме на ма. – Си роти ца...

– Во лиш ли ти то сво је ди је те? – упи тао је на кон ду ге ни -

је ме стан ке.

– Да.
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– На рав ски: ро ди ла си га. То још ни је до ста, да осје тиш

то ди је те као сво ји ну, а пре ма ло је, да ди је те осје ти те бе као

не што сво је; то је пре ма ло, то упра во ни је ни шта. ићи ћеш

тра жи ти оно га... Хм... тко зна, гдје је он, а ово ће ма ло осје -

ти ти по све дру ге љу де као сво је...

ива на је гле да ла у стри ца Кле мен са и тај час ни је ра зу -

мје ла го то во ни шта од тих ње го вих ис тр га них ре че ни ца.

– Док сам на жи во ту, бри нут ћу се за то ди је те. Пи тат ћу

за њ и ис пла ћи ват ћу. То ни је мно го, али то је је ди но што му -

шка рац, не же ња, мо же да учи ни за то ма ло ство ре ње. жао

ми га, а и те бе ми је жао. Не би ли ти мо гла да оста неш и са -

ма бар из да ле ка да про ма траш уз раст сво га си на?

ива на му ни је од го во ри ла. Са мо је нер во зно трг ну ла ра -

ме ни ма. – Не! ја сно је ре као сва ки ње зин жи вац и сви је тло

у очи ма.

Стриц Кле менс ни је на ста вио, да је на го ва ра. На сми је -

шио се је љу ба зно и хтио је да је увје ри, да то не го во ри због

се бе са мо за њу... Опро стио се је и иза шао.

ива на је хтје ла да се ку па. Већ ду го је же ље ла да ви ди,

ка кве је тра го ве ро ђе ње оста ви ло на ње зи ну ти је лу. То га се

је бо ја ла. По бр за ла је у ку па о ну, као да ју је по ни је ла не ка

од луч на си ла. Оди је ло је ви ше тр га ла не го свла чи ла. До ско -

ра се је угле да ла у зр ца лу. По род је оста вио тра го ва. Ви дљи -

вих, ду бљих, вр ло не у год них тра го ва. ива на уз дрхт не и про -

бли је ди. Кло не на саг пред зр ца лом и гр че ви то је пла ка ла од

бо ла и ту ге. Она ви ше ни је она... Она, ко јој је бру ја ла опој -

на гла зба цр ног гла са и уз ко ју за но сно соп тао ја ки чо вјек

мра ка. Ње зи но ти је ло ви ше ни је кра љев ско... Та ко га је на -

звао сли кар у цр ној пе ле ри ни. Шта са да има за Ко са? Пла -

ка ла је од бо ла и сви ја ла се на са гу пред зр ца лом.

– Он је то му крив. Он је на гр дио ње зи ну ље по ту. То је пе -

чат ње го ве сна ге. Он има си на и ду жан је, да во ли мај ку сво -

је га си на. – Си на има мо, ре ћи ће му, кад га на ђе и кад га

срет не. – има мо си на!

Он мо же и да се то му на сми је. Она ни је ње го ва же на. У

то му часу осје ти с ужа сом, да сва ње зи на сре ћа и жи вот за -

ви се од ње го ве во ље, ко ја мо жда опет ни је ње го ва... Мо жда
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он не може да во ли. Што више ни је ли је по... – Он не зна још

ни шта за ли је пог дје ча чи ћа. Мо жда ипак... Он је чо вјек и

отац... идем ... идем... Сва ка ко ћу ићи...

3.

У ман снрд ну про сто ри ју јед ног münchenskog зда ња на -

ви рао је обла чан и за ди мљен дан. Сли кар је Кос ћу тио вла -

гу. Она је испaри вaла с ду бо ких, на го ми ла них сје на не пре -

кид ног ре да ку ћа ду ге ули це. Там ни и цр ни кро во ви, на ко -

је је овај час гле дао, вла жи ли се ту гом бола и за пу ште но сти.

Та се је ту га сва ка мо за вла чи ла и овај час за јед но с вла гом

си па ла у ман сард ну про сто ри ју... То га је та ко др ве ни ло, да

је осје тио, ка ко је сва ки на мје ра ва ни по крет те жак и не мо -

гућ, а у ње му се не што кр ши ло и бол но пу ца ло. У тај му се

ћас учи ни, да је у ате ли е ру пре сла бо сви је тло. По ма че се, да

разм је шта њем и по ми ца њем кр па на отво ри ма по ја ча сви је -

тло или да га бар све де на свој по сао. Сје не су се по ми ца ле

и кри жа ле, али оста до ше сје не, а пра во га сви је тла ни је би -

ло. Те су сје не ку па ле и ње гов мо дел на по ди ју. Мла да је ше -

сна естого ди шња дје вој ка го ла и апа тич на стре ми ла по сред

со бе, а ње зи но се би је ло ти је ло ови ја ло сје на ма. Она је нај -

ве ћом са вје сно шћу ста ја ла. има ла је ду жност, да сто ји баш

она ко, ка ко ју је он на мје стио, и она је вр ши ла ту ду жност.

– Ка ко глу по... – ср дио се Кос.

Вла га ве ли ког гра да ис под за пр ља на не ба по ста ја ла је

све гу шћа и твар но је за ди ра ла у но здр ве. Сје не су по ста ја -

ле ја че и мр кли је. Вла га је ви сје ла и о оној мла дој го ло ти њи.

Под њом су ње зи не цр те оте шча ле и кри ви ле се.

– Не иде... – ба цио је Кос кист и при бли жио се дје вој ци.

Хтио је да ма ло раз го ва ра.

– Ка ко је ва ма име?

– Гретл.

Мо дел је то по све ме ка нич ки од го во рио. Звук ове ри је чи

као да је из ле тио из ка ква ауто ма та. Кос је ви дио, ка ко су се

усни це рас твор ле, мља сну ле, па опет бр зо и твр до зат во ри -

ле. Сли кар је пра снуо у сми јех. – Баш Гретл? Ни ка ко дру га -

чи је не го баш Гретл!

196



Мо дел се ни је по кре нуо. Ста јао је чвр сто и не по мич но на

по ди ју. Сли кар је про ма трао ону го ло ти њу. Пу на но, соч но

жен ско ти је ло. Оби ље ме са. При хватио је на час кист, али га

је опет од ло жио. То је ме со... ме со... Не, не ћу..

– За бо га, ка ко се ви то др жи те? – по ви као је би је сно..

Мо дел се по ма че с ли је ве на де сну но гу. Он је пре ва лио

те жи ну свог ти је ла с ли је ве на де сну но гу и то све. 

– То ни је ни шта, го спо ђи це Гретл, то упра во ни је ни шта.

Хтио сам пу но ви ше...

Ма мур но је про ше тао по про сто ри ји. Ус то при ми је ти, да

на сто лу ле жи јед но пи смо без адре се. Узме га у ру ке и опа -

зи, да су на ње му оста ли тра го ви пр сти ју. Би ло је запра ше но,

да кле дав но на пи са но. – Ко му је он то пи сао? Ду го ни је ми -

слио. Сје тио се, да га је пи сао оној пре кра сној »го спо ђи ци у

цр ни ни«. Оном пре крат ком ме те о ру, оној крат кој зра ци... Тај

га час об ли је сви је тло са зна ње. из ву че пи смо, да про чи та:

– Ни кад по сли је. Оно је би ло пар са ти не по сред но га гле -

да ња у ли је по. Ни кад по сли је. ја че знем за оним ли је пим и

ево га тра жим, тра жим, да га за др жим... Не мо гу. Оно је

љеп ше од мо је има ги на ци је и сна жни је од мо ћи мо га до ча -

ра ва ња и из ра жа ја. искре но че знем за тим ли је пим. Сум -

њам, да ли ћу га ви ше ика да сре сти. Оно ми бје жи као и мо -

је нај љеп ше пре доџ бе. Не знам, за што је та ко крат ко тра ја -

ло. ја се ка јем због то га, а ка јем се и за то, што сам од мах

сјео на влак и оти шао. За што сам оти шао? Он да сам точ но

знао, али сад ви ше не знам. Чи ни ми се, да сам бје жао пред

јед ном лу дом илу зи јом. ја се ка јем, ја се ужа сно ка јем...

Да ље ни је чи тао. Хлад но је при вио пи смо и по вра тио га

је на зад у омот. За тво рио је очи. Кад их је отво рио, гле дао је

у го ли мо дел. Сли ка, ко ја је час при је ста ја ла у гри ми зу иза

за тво ре них вје ђа, сра зи ла се је с мо де лом. Сра зи ла се је у

пр вом тре нут ку, кад је Кос угле дао го ли мо дел, уко че ну

Гретл. Ту рио је ру ку у џеп и ис те гао не ко ли ко ма ра ка. – Да -

нас не мо гу ви ше да ра дим, ево... Дао јој је још дви је мар ке.

ево још... Ви од ме не мо же те од мах по сти ћи оно, што ви

тре ба те, а ја не мо гу од вас оно, што ме ни тре ба. – ево још..

Дао јој је још де се так фе ни га.

197



Мо дел је одах нуо и си ла зио с по ди ја др же ћи у сти сну тој

ша ци нов це. Бр зо се је обу кла и оти шла. Кос је остао сам и

ни је се ми цао. Ми слио је о то му, ка ко је он не га ти ван чо вјек.

Чи ни ло му се, да ни је већ ду го ни шта ура дио и да му да ни

пра зно од ла зе. У ну тар њо сти га је не што гри зло и пре ко ра -

ва ло. Да по бјег не то му гла су, згра био је ше шир и из и шао на

ули це. У обла чан и вла жан зрак унио је сво ју не за до вољ ну

и пе чал ну ма ску. Био је сам са со бом пот пун и не за до во љан.

Ко ра чао је плоч ни ком, а сва ки од јек ко ра ка чи нио му се као

куп вре ме на, ко је од ла зи пра зно и без ика ква успје ха. Ми -

слио је о то му, да му не при ја сје вер на кли ма и да он у њој

гу би сна гу. Он ту не ће ни шта ура ди ти.

Спре мао се, да про ми је ни под не бље.

4.

ива на је лу та ла сви је том. Тра жи ла га је, оче ки ва ла и са -

ња ла. Кос јој је го во рио у шу му и штро по ту же ље знич ких

ко та ча. Ви со ки те ле граф ски сту по ви, ко ји су ба ца ли ре ску

сје ну на ва гон ски про зор, би ли су као кри ко ви ту ђе зе мље,

ко ја је не по мич но и твр до ста ја ла. – Мо жда он ипак оста је

код нас, а ти ју риш да ље? из ре зи ва ла га је из ноћ не та ме, су -

сре та ла га је по сву да, а ње га ни је ни гдје би ло. Вир ју је по -

вла чио, од но сио све да ље и да ље. Све су ње зи не цр те, жи ле

и те ти ве че зну ле за њим, ко ји је та ко ли јеп и сна жан. Че зну -

ле су за њим, ко ји јој од не се ср це и све осје ћа је.

ива на је већ на сту пи ла као пле са чи ца и ве ли ки ју је сви -

јет то пло при мио. Она је мр зи ла тај ве ли ки сви јет и ње го ве

рас ко шне дво ра не с мно го сно бо ва, ко ји пи ју и гле да ју ње -

зи не крет ње. Вјеч ни про стор, ис пу њен трп ким хла дом и

уда ље но шћу, ста јао је из ме ђу ње и ње зи не пу бли ке. Кад је

пле са ла, ни је ми сли ла на успјех и пље сак сно бо ва. За ни је ла

се и ми сли ла је сво је ми сли, пле са ла го ли плес сво је би јед -

не ду ше, пу не че жње и не у спје ха. Баш је за то тај плес не -

срет не же не дје ло вао нео бич но, но во и су ге стив но. Пра тио

ју је пље сак, али га она ни је при ма ла, ни је је ве се лио. Мр -

зи ла је сви јет, пље сак и свој плес. Мр зи ла га је све док не би

за шла у њ и он да за бо ра ви ла све, све, а ми сли ла са мо на ја -
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ког чо вје ка мра ка, ко га она још уви јек уза луд тра жи и на да

се... Плес јој је омо гу ћи вао но во тра же ње и но ве на де...

Лу та ла је и оби ла зи ла гра до ве. Нај ви ше оне, гдје се ску -

пља ју умјет ни ци и гдје тра же до жи вља је и на го ђа је.. У јед -

ном ју је та ко ву гра ду ома мље на пу бли ка но си ла на ру ка ма

и за тр па ва ла цви је ћем, а но ви не су ду го пи са ле о пле са чи ци

с ис то ка, ко ја је та ко опој на сво јим пле сом и сје том сво јих

очи ју. Та мо ју је по тра жио је дан но ви нар. Пу но ју је пи тао и

хтио је да од ње чу је мно штво сит ни ца. Био је не ка кав ши -

рок чо вјек, и она му се по вје ри. Пр ви пут се по вје ри чо вје -

ку иза стри ца Кле мен са. Но ви нар је су тра дан при чао сво јој

пу бли ци о тај ни ље пе пле са чи це с ис то ка. из ра био је ње зи -

ну ис по ви јест и ту ма чио тај ну ње зи не умјет но сти. Го во рио

је о не срет ној љу ба ви ли је пе умјет ни це. Ње зи на умјет ност

– ре као је – ни је вје шти на не го до жи вљај. То ни је мај стор -

лук, не го ства ра ње. Су сре ла се с ли је пим и сна жним си ном

сво је зе мље, умјет ни ком сли ка ром... Су срет је био кра так,

ван ред но кра так, али је оста вио у ли је пој мла дој же ни не из -

бри сив траг. Оста вио је по жар чув ства и све сил но за ро бље -

ње. Она, кад се уву че у свој плес, за бо ра вља све, а пле ше

ње му и пред њим раз ви ја гра ци о зни плес сво јих фор ми, ко -

је све ску па из ра зу ју же љу, да га осво ји, и че жњу, да је гле -

да и бу де уза њу. То је плес са мо за јед ног чо вје ка и та умјет -

ност но си са мо не пре кид но и трај но жи вље ње опо је не и не -

срет но за љу бље не же не. Он ју је опло дио и она пле ше ње -

го вом ду шом, ди ше ње го вим да хом. Он је мо тор тој игри, он

ње зин са др жај и краљ. Тај срет ник јед на ко лу та сви је том и

ва ља да да ље опло ђу је и за ро бљу је, а дав но је за бо ра вио ли -

је по ди је те са сво јих ро ђе них по ља на. За бо ра вио је ду шу,

ко јој је удах нуо та ко сна жан са др жај и ко ју мо ри не у га си вом

же ђом че жње. ја чи је од но стал ги је род но га кра ја, јер је

жив. За мам ни ји је од сли ка дје ти ње ду ше, јер је он са ња о

бу дућ но сти. Унио је ту бу ру и из ма као се. Био је про љет њи

вје тар и по ма као се, за шао је за хо ри зонт и бог зна гдје је са -

да? Сва ко се ве че на по ља ни пле ше плес ње го ва до ди ра.

Остао је је дан опло ђен цви јет на по ља ни и он жи ви да ље...
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ива на је ду го гле да ла у штам па не рет ке. Ду го ни је ра зу -

мје ла. Ти тра ли су јој ти но вин ски ре ци и бру ја ли са др жа јем,

ко ји се по ма ло, као кроз ма глу, ука зи вао па по сто јао све ја -

сњи и ја сни ји, док ни је остао гол, ја сан и без ма гле.

– Био је про љет њи вје тар на про ла зу? – Ду бо ка без да на

бол на вре у ње зи ну ду шу. Она је ме ка нич ки по на вља ла:

опло дио и за шао за хо ри зонт? Чи ни ло јој се, као да то зна чи

исто што и: учи нио је сво ју и не ста ло га. Зар га ја ви ше ни -

ка да не ћу на ћи? Кад га на ђем, зар ће се и опет по мак ну ти у

ка кву сје на сту го ми лу са че тве ро у гла стим бље до жу тим очи -

ма? Она је тре ба ла ње га ци је ло га. Она је тре ба ла ње га за у -

ви јек. Дру го је ни шта не би за до во љи ло ни сми ри ло. Осје -

ћа ла је, да је све дру го пре ма ло и исто то ли ко, ко ли ко и ни -

шта. Она тре ба да жи ви с њи ме и да се од ње га не ра ста је.

Тре ба ла је ње го ве ру ке, усне и за гр љај. Тре ба ла је ње го ву

по моћ и ње гов жи вот.

– Зар са мо опло дио и иш че знуо? Зар са мо као вје тар? Он

је чо вјек, а не вје тар и она тре ба чо вје ка, а не вје тар...

До зна ла је, да је био у Па ри зу, Ри му, Ве не ци ји, па да је

пу то вао по афри ци и јед но крат ко ље то про бо ра вио у на -

шем Ду бров ни ку. Ни ка да ни је би ло по у зда них ви је сти и

уви јек је до зна ла пре ка сно. По ми ца ла се је за њим ла га но са

жи во том. и она је има ла она кве пу то ве, ка кве има ју обла ци.

Куд вје тар за ви тла, куд стру ја ње под не бом за не се. Сва гдје

јој је кли ца ла твр да зе мља и ре ске сје не, ко је су па да ле на

ва гон ски про зор, кад се је во зи ла. – Ку да? Мо жда је он баш

он дје код нас? Ку да?

Го ди не су ле тје ле и уви јек за со бом оста вља ле на пра зну

про сто ру њу са му с на да ма и бо лом.

Го ди не су ср та ле јед на за дру гом. Оста вља ле су на пра -

зни ни иза се бе њу оса мље ну, ко ја че ка, да га на ђе и срет не...

5.
Ма ли је Ма ри јо ра стао у се љач кој ку ћи. Код пр вих по гле -

да опа зи ше, да су дје ти ње очи нео бич не. Гле дао је отво ре но
и сјет но. Ди је те је ра сло бр зо: ма ло му је ти је ло бу ја ло, а
очи су по ста ја ле ве ће и сјет ни је. Ди је те се сми је ши ло и тим
је сми је хом по сти за ло све, што је хтје ло и тре ба ло.
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– ах, да сам га ја ро ди ла! – го во ри ла би ус хи ће но се ља -

ки ња и у за но су би по ди за ла то ма ло на сво ја пр са, па му је

цје ли ва ла очи и ли це.

– С њи ме нам је до шла сре ћа у ку ћу и не би зло би ло, кад

би нам и оста ло, – ми слио је ње зин муж.

Ма ри јо је ра стао, бр бљао и раз ви јао се бр зо у пре кра сна,

али сјет на дје ча чи ћа. Од не ког вре ме на пре ста ле су до ла зи -

ти сво те из гра да за ди је те. Стриц их је Кле менс ре до ви то

слао сва ко га пр вог у мје се цу, а он да су на јед ном из о ста ле.

Се ља ки ња ко нач но од лу чи да са ма оде у град и да ви ди, за -

што сво те ви ше не до ла зе. Та мо, гдје је ста но вао стриц Кле -

менс, на шла је не ка кве ту ђе љу де, ко ји су би ли стра шно

крат ки и мр зли.

Стриц је Кле менс не на да но умро. О мај ци и она ко ни су

ни кад ни шта са зна ли и чи ни ло им се, да та мла да мај ка и не

же ли да што са зна о дје те ту.

– Остат ће на ма? – пи та ла је же на.

– На ма. Дје це и она ко не ма мо, а та ко сам се на њ при ви -

као... Баш је до бро, да ће нам оста ти, – го во рио је ње зин

муж. Они се да ље ни су ни за што бри ну ли, ни о че му ис пи -

ти ва ли. Га ји ли су ма ло, а оно је ра сло и по ста ја ло као што

су и дру га дје ца – ма ло му са во се љан че. За јед но би с дру ги -

ма на га њао су сје до ве мач ке по се о ској ули ци и за јед но би с

дру ги ма по сјео у пра ши ну на це сту, па би је пре си па вао, ви -

јао над гла вом и у њу ли је вао во ду, да он да од тог ти је ста

ми је си нај чуд ни је об ли ке. Дје ца су во ље ла то га ли је пог ма -

ло га са сјет ним очи ма, а во ље ли су га и они љу ди, ко је је он

звао »ма ма« и »та та«.

Нај ве се ли ји је био, кад би мо гао да с дје цом на га ња мач -

ке или да на тје ру је пе рад по дво ри шту. У том се дје те ту за

ра на ја вља ла нео до љи ва раз би јач ка си ла. Вр ло је во лио и

при че пу не стра ха и оча ја. Сва ке ве че ри, кад је »мај ка« би -

ла бар ка ко рас по ло же на, мо ра ла му је при ча ти при че. Што

су му се чи ни ле чуд ни је, то је ви ше тра жио, да се по на вља -

ју. Он је сам за по чи њао, сам је тра жио и на ви јао, ко ја да се

при ча.

– је ли мо ра би ла мла да?
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– Да мла да, мла да... – ре кла је »ма ма«.

– Вр ло мла да и ли је па?

– Ре кла сам ти, да ни је би ла ру жна, али је би ла не срет на.

– Па ка ко је оно би ло?

– Ка зи ва ла сам ти...

– још, још... ја бих опет. Она знаш..

»Ма ма« је по чи ња ла с по чет ка.

– Би ла је не ка дје вој чи ца.. Овај је пут на до да ла: – би ла је

вр ло ма ла дје вој чи ца.

– То ли ка, ко ли ки сам ја?

– Баш то ли ка је би ла, ко ли ки си ти.. Ни ли је па ни ру жна.

Ви ше ли је па не го ру жна. Ро ди те ља јој је ра но не ста ло. Отац

је био бро дар и про гу та ла га ри је ка. Ма ма је умр ла од ту ге

за њим, а оста ла она ма ла са ма.

– Са ма?

– Си ро ти ца је ра сла као ди вља тра ва. Ни тко ни је па зио,

ка ко се она раз ви ја ни ка ко на пре ду је. Она се раз ви ја и на -

пре до ва ла до пот пу не дје вој ке... а он да је би ла дје вој ка, као

што су и дру ге дје вој ке. и шла је на во ду и у па шу. Пје ва ла

и игра ла, као што и дру ге пје ва ју и игра ју. Дру ге су има ле

сво је мом ке и ско ро се по у да ле, а она је оста ла. То је дје вој -

ку вр ло жа ло сти ло и ње зи не су очи по ма ло то ну ле и пла ка -

ле. Она је уви јек бра ла цви је ће по по љу и но си ла га са со -

бом, а ни тко ни је до шао, да га од ње при ми и по ми ри ше.

Мом ци су ми мо њу про ла зи ли и ни су се ни освр та ли на дје -

вој ку. Она је по ста ја ла све сла би ја и злоб ни ја. Он да је по -

ста ла мо ра. Кад ни је има ла ко га да љу би, по ста ла је мо ра. У

но ћи, док су нај љеп ши се о ски мом ци спа ва ли, до ла зи ла би

к њи ма као ду га, ду га коњ ска би је ла стру на и при ти ски ва ла

би их.. Та ко је при ти сну ла јед не но ћи се о ског мом ка Га вра -

на. Сви су га зва ли Га вра ном, јер је био сна жан и црн. Га -

вра ну је би ло те шко и јед не се но ћи до го во ри са сво јим дру -

го ви ма: он ће ле ћи и спа ва ти, а он да кад поч не у сну да се

му чи и сте ње, не ка при ско че и уже гу сви је тло, да се ви ди,

што га то мо ри. Та ко је и би ло. Га вран је ле гао и за спао, а

дру го ви су че ка ли и ослу шки ва ли. Кад је би ло ју тром, при -

је зо ре, за чу ју они, ка ко Га вран хроп ће, сте ње и сви ја се.
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При ско че и уже гу сви је тло. Низ Га вра на се опру жи ла ду га

би је ла коњ ска стру на и по ми че се по ње му. Мом ци узму но -

жи це и пре стриг ну ту стру ну. Га вран одах не, опру жи ру ке и

но ге и он да слат ко и мир но за спи и про спа ва све до ка сно

пред под не. То га да на опа зе, да дје вој ка ни је из ве ла сто ку на

па шу. Оду у ње зи ну ку ћу и та мо је на ђу на по ла пре сје че ну,

пре ре за ну. Та ко се до зна ло, ко ја је мо ра мо ри ла мом ка Га -

вра на...

Ма ри јо је ши ро ко отво рио очи и ми слио о при чи

– За што су пре стри гли?

– Па ни су они зна ли, што је та стру на. Ми сли ли су, да је

за и ста са мо коњ ска стру на и пре стри гли су.

– а да ни су пре стри гли?

– Он да би стру на оста ла и још би жи вје иа она дје вој ка.

– а ја бих је ви дио?

Па да, да би је ви дио, ако још не би умр ла...

– Мо ра. има ли још мо ра? – пи тао је Ма ри јо.

– Па има, да ка мо су. То бу де оне же не, ко је не ма ју ко га

да љу бе, ко је ни гдје не з а п н у, не го им жи вот са ми ма та ко

у ту тањ про ла зи...

има их још. Ма ли је био за бри нут, што их још има, и од

стра ха ско ро уснуо на кри лу се ља ки ње. Ле гли су га у ње го -

ву по сте љи цу и Ма ри јо је у но ћи ва ља да са њао, да га мо ри

мо ра, јер је спа вао вр ло не мир но и окре тао се...

ју тром је све за бо ра вио, па је од бр зао на се о ску ули цу, да

се по ми је ша са оста лом де цом и да њи ма за јед но на га ња

мач ке и пе рад.

Та ко су ње му да ни про ла зи, и он је ра стао. По ста ја ло је

од ње га све ви ше оштро се о ско де ран че.

Док је та ко ма ли Ма ри јо ра стао у се љач кој ку ћи, слу шао

при че се љач ке же не и би је сно се на га њао с вр шња ци ма, ње -

го ва је мај ка пле са ла плес че жње за оцем, што је ври је ме ви -

ше од ми ца ло, че жња је ра сла и по ста ја ла све не у та жи ви ја и

нер во зни ја. Пле са чи ца је ива на осје ти ла, да јој ти је ло по ла -

ко ве не, те ти ве мло ха ве, а очи упа да ју све ви ше у оч ни це.

Обра ћа ла се на све знан це и мо ли ла их, да јој озна че, гдје се

на сви је ту на ла зи сли кар Кос. О ње му ни је ни кад ни шта чи -
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та ла, па је вје ро ва ла, да се тај умјет ник ни је про сла вио. Дру -

ги су при ре ђи ва ли из ло жбе у до мо ви ни и ва ни по ту ђим зе -

мља ма. О Ко су се ни је ни шта чу ло ни чи та ло Све је мо гла

да ми сли о ње му, са мо ни ка да да је и он осла био, да су му

се на ли це на ву кле бо ре и да је ври је ме оста ви ло сво јих тра -

го ва. Остао јој је уви јек бу јан, млад и јак као што је био он -

да, кад га је сре ла у пу стом пар ку свог гра ди ћа. Цр на му се

ко са про си па ла у про стор и ни је мо ча ми ла, а ње го во је ли -

це сна жно ре за ло зрак и оста ло пе чал но, не срет но и ја ко.

Та кав је вјеч но ста јао пред ње зи ним очи ма и око та ква се

раз ви јао плес ње зи них осје ћа ја и че жње. Хи та ла је за њим.

Тра жи ла га је по сву да и пу то ва ла је од мје ста до мје ста. Уза -

луд. Ње га ни је би ло ни гдје, ка мо је она при спје ла. Чим је то

уви дје ла, на сто ја ла би, да се што при је мак не ода тле и да

оде не ка мо дру га мо: уви јек пу на на де и оче ки ва ња.

јед не је зи ме при спје ла у Беч о Бо жи ћу. Био је би је ли Бо -

жић пун сни је га. Ве ли ки су ку по ви ле жа ли на ши ро ким ули -

ца ма, а на ви со ким кро ви ма там них зда ња би је лио се сни јег

у вла жном и ре ском зра ку. Ни је мо гла да се сми ри у свом

удоб ном хо тел ском ста ну. Оби ла зи ла је да њу и но ћу по ули -

ца ма. Она је та ко жи во пред о сје ћа ла, да је Кос бли зу, и да га

мо ра сре сти. Хлад не су ули це би ле пу не вре ве и гла со ва по

но ћи, а пре по зна ва ле и дри је ма ле у очај ној из гу бље но сти.

Тај ју је осје ћај сва ке но ћи и му тио и про га њао. Чи ни ло јој

се, да је ври је ме про те кло пре ко тих пра зних ули ца и њу по -

ни је ло са со бом, а оста ви ло би јед ну пра зни ну... Час би јој се

опет при чи ни ло да је ври је ме уте кло, а са со бом по ни је ло

све до бро и ли је по, са мо је оста ви ло њу рас тр га ну и би јед -

ну на пра зном про сто ру... Трп ки су је осје ћа ји на го ни ли на

оча јан плач. Нај ра ди је би ту, на сред ши ро ке, пра зне и пу сте

уили це, за ри да ла и бол но, очај но за ви ја ла у пу сту ноћ. Док

су љу ди још жи вах но ко ра ча ли ули ца ма и док се је чу ла бу -

ка њи хо вих ко ра ка, ти су бо ло ви би ли ти ши и са мо су ча ми -

ли као утр ну ли бо ло ви. Про ва ли ва ли би и раз ди ра ли би тек

он да, кад се је ули ца ма про ни је ла по ко ја сје на и за ми ца ла

за не бро је ним угли ма, ко ји су зја ли и зје ва ли... Она да, кад

би пи јан ци из и шли из за ди мље них и за си ље них и за си ће них

204



ис па ри ва њем ло ка ла и пи ја но те ту ра ли као ноћ не аве ти, он -

да би се по вла чи ла у свој хо тел ски стан, да про дри је ма и

про са ња не ко ли ко рас тр га них ка ри ши ка од не бу ло зних сли -

ка... Бу ди ла се с гла во бо љом и пла чем у ду ши... 

– Гдје је? Гдје је Кос.

Не моћ јој је ис пи ја ла мо зак као од вра тан и упо ран па ук.

У са мој бо жић ној но ћи ни је мо гла да се по вра ти, у хо тел -

ски стан ни он да, кад су пи јан ци те ту ра ли ули ца ма и заус та -

вља ли се код улич них дје во ја ка. Ти су јој љу ди би ли као жи -

во ти ње. Она би их нај ра ди је ту кла, раз де ра ла на ко ма де и

оста ви ла би их но ћи, да при је ђе пре ко њих и оста ви ла њи -

ма сво ју гну сну вла гу. 

Ста ја ла је под јед ном ноћ ном свје тиљ ком и гле да ла у

усну ли град. Тај час из ка ва не на углу из ле ће му шка рац с

мла дом да мом под ру ком. Ду ге цр не ко се скре ну ње зи ну па -

жњу на му шка ра ца. Уз дрх та јој ср це. На очи се на ву че ла га -

на ма гла и про ђо ше јој трн ци.

– Кос? – крик ну ла је она и по ле тје ла пре ма па ру. – је си

ли то ти, Кос?

Он за ста де. Уозби љи се и за гле да у ива ну. Ду го је гле дао. 

– Не пре по зна јеш ме?

– Не. До и ста не.Че кај... глас... мо жда... Зар? Ти? Ти ов -

дје? До пу сти... мо ја же на... Да ме се ру ко ва ше ни је мо. Ко со -

ва је же на би ла ље пу шна та ли јан ска црн ка.

– Да се вра ти мо у ка ва ну? Мо гли би смо да оде мо у ко ју

дру гу?– пи тао је Кос.

– Ни је по треб но. Ни је по треб но. Здрав ствуј! же лим ти

мно го сре ће и че сти там ти Бо жић! – ре кла је ива на и на гло

се окре ну ла. На очи ма, о ли цу јој је ви сио плач. Но си ла га је

та ко још не ко ли ко ко ра каа низ ули цу, а он да је пу сти ла ма -

ха и су за ма и је ца ји ма. У но ћи ни је спа ва ла. Спре ма ла је

ства ри и че ка ла пр ви воз, да кре не на зад у до мо ви ну...

Воз је мр твач ки ту жио и ју рио низ хлад не сње жне по ља -

не. ива на је пла ка ла и ми сли ла на ма лог Ма ри ја. Што је

упор ни је ми сли ла, не ко из вје сно то пло сви је тло се увла чи -

ло у ње зи ну ду шу. Све је осје ћа је и за нос, што га је још би -

ло у ра за пе тој ду ши, пре но си ла на то га ма ло га, о ко му ни је
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ду го ни шта чу ла. Све от ка да је умро стриц Кле менс. Она

ни је зна ла ни за се ло ни за адре су оних љу ди. На да ла се, да

ће то до зна ти и про на ћи ме ђу стри че вим па пи ри ма. – Ка кво

је то ма ло, је ли још жи во? жи вјет ће са мо за ње га и уви јек

код ње га...

Воз је мр твач ки ту жио и ју рио кроз хлад не сње жне по ља -

не. По ља не су ле жа ле под сни је гом и Ма ри јо је био уви јек

на њи ма. На га њао се са дје цом и играо се по сни је гу. Кад су

га по зва ли ку ћи и ка за ли му, да је до шла мај ка, ма ли је ши -

ро ко гле дао и бо јао се те еле гант не да ме, ко ја је има ла та ко

ту жно ли це и за плак не очи. Он ни је ни шта ра зу мио од све -

га оно га што му је ка зи ва ла «ма ма«. 

– Ка ко бих ја имао дви је ма ме? 

Се ља ки ња се трг ну ла да му то про ту ма чи, а ма ли је од -

луч но из ја вио, да он не иде ни ка мо. Он ће оста ти ту, он не

иде ни ка мо. Се ља ки ња је би ла ве се ла. До би ла је мно го, вр -

ло мно го, но ва ца и ту ма чи ла је ма ло му, ка ко му она ни је ма -

ма, а ка ко је ње го ва ма ма бо га та, у гра ду и та мо има сва ка -

квих игра ча ка и сва шта ли је па. Ма ли је пла као и бје жао ван,

на по ља не, у сни јег. Ко нач но су га си лом стр па ли у ко ла.

Пи скао је, за ви јао и хтио да ис кочи и да кре не на зад.

– Ма ма... ма ма! – гр че ви то је за ви јао за се ља ки њом у

бол ном оча ју.

ива на га је ми ри ла, те то ши ла. Го во ри ла му... Гу рао ју је

ма лом ру чи цом и мр зио ју је без да но. До ве ла га је у рас ко -

шан стан, у ко јем ма ли ни је ни што да поч не. Био му је ни -

јем, мр тав и пре у зак. ива на је но си ла сва ка квих игра ча ка:

ме двје да, пу шку, ко ња вр ло мно го слат ки ша. Слат ки ше је

по јео, али ме двје да ни је ни так нуо, а ко ња је с пре зи ром од -

гур ну јо. – Ни је жив...

Мно го је да на про шло у не пре кид ном ива ни ну пла чу. ја -

сно је осје ћа ла, да је тај ма ли мр зи и да у њој не осје ћа ни -

ка кве сво ји не. Че знуо је за се о ским по ља на ма и ши ро ком

игром на њи ма...

От клањао је све да ро ве и мр зло је мај ку. Ди је те је по ла -

ко од ту ге и пла ча про па да ло. је д не је ве че ри био не што

сми ре ни ји. Ви ше ни је имао су за ни сна ге да пла че. Ве ли ким
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је црним очи ма гле дао то не срет но жен ско, ко је се пле те око

ње га, вјеч но са пла ка но и бол но. Бу де му жао те же не. Бол но

и сла ба шно сјед не на сво јој би је лој по сте љи ци и ос мјех не

се же ни....

– Не мој пла ка ти... Не мој. ја ћу ти при ча ти јед ну при чу..

– Ка кву ти при чу знаш? – бли је до се осмјех не ива на..

– ја знам при чу о мо ри... Ка зи ва ла ми ју је ма ма..
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Ве сна Три јић 

ПРе О БРа жа ји еРО Са

(Đu ro Vi lo vić, Za ga lje ni ži vo ti, Ma ti ca hr vat ska, 1923.)

Књи га при ча Za ga lje ni ži vo ti Ђу ра Ви ло ви ћа об ја вље на је

у За гре бу 1923. го ди не; но вин ска кри ти ка ју је свр ста ла me -

đu naj bo lje pro duk te no vi je ju go slo ven ske no ve li sti ke и ауто ру

ве ли ко ду шно да ва ла pr vo mje sto me đu hr vat skim pri po vje da -

či ma, на чел но га по ре де ћи са pi sci ma svjet skog gla sa. Ме ђу -

тим, по е тич ки ар гу мен то ва но вред но ва ње је из о ста ло; ан те

Ко вач, ко ји је Ви ло ви ће ву ли те рар ну суд би ну ко мен та ри сао

као по сле ди цу ко рум пи ра но сти он да шње књи жев не сце не

на ко ју се, пре ма ње го вим ре чи ма, мо гло са мо про тек ци јом,

пред ви део је да ће до од го ва ра ју ћег кри тич ког при је ма ми -

ну ти го ди не. али, ни он ни је мо гао да прет по ста ви да ће Za -

ga lje ni ži vo ti и на кон де вет де це ни ја би ти ма ње-ви ше не про -

чи та на књи га.

Чи ње ни ца је сте да књи жев но кри тич ку про це ну Ви ло ви -

ће вог де ла вре мен ска дис тан ца да нас зна чај но оте жа ва. Од

чи та о ца с по чет ка 21. ве ка, дру га чи је дру штве не све сти и

сен зи би ли те та, не мо же се оче ки ва ти да у ис тој ме ри бу де

осе тљив на иде о ло шку и по е тич ку про во ка тив ност Ви ло ви -

ће ве про зе у оној ме ри у ко јој је то, са свим спон та но, мо гла

да бу де је ди но ње на при мар на пу бли ка; ка кав је она иза зов

би ла за он да шња гра ђан ска схва тања, ми са да мо же мо са мо

да прет по ста вља мо. На не ке од ње них те ма, на при мер, на

хо мо сек су ал ност и по ба чај, на ра сну и ста ле шку дис кри ми -

на ци ју, ви ше се и не гле да као на та буе; ми мо же мо да кон -

ста ту је мо да су Za ga lje ni ži vo ti би ли ка та лог за бра ње них или

не ис при ча них при ча, али нас то, као чи та о це, не ће на ро чи -

то до та ћи. С дру ге стра не, по ло жај жен ских књи жев них ли -

ко ва се у ме ђу вре ме ну дра ма тич но из ме нио: док је пре ма

сек су ал но сти тзв. „сла би јег по ла“ ре а ли стич ка по е ти ка би -
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ла из ра зи то ре стрик тив на, да на шња је ола ко сво ди на ли би -

до, та ко да нам Ви ло ви ће ви по ку ша ји да го во ри о жен ској

по хо ти и ње ном де ло ва њу на му шкар це, али по мо ћу све де -

не атрибу ци је и опи са у ко ји ма не ма ни до ди ра ни ми ри са,

де лу ју цен зу ри са но или бар ро ман ти чар ски су бли ми са но, с

по не што де ко ра тив не мор бид но сти и вајл дов ског ар ти зма.

Виловићева проза јесте била усклађена са токовимa југо-

словенске и европске књижевности између два рата. Ма ко-

лико било примамљиво, реалистичко читање Za ga lje nih ži -

vo ta није довољно; њихов материјал, истина, јесте реали-

стички, али циљ приповедања није ни у психолошкој увер-

љивости ликова нити у репродукцији друштвене стварно-

сти. Напротив, приближавајући се спознајној перспективи

својих ликова, са некима од њих се и поистовећујући, нара-

тор 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 мотива-

цији, 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 поремеће-

ним, напетим односима, окренут наративном истраживању

екстремних унутрашњих стања, растројства, опсесија и ко-

шмарних катарзи. Уколико је, пак, прихватао старе теме, на

пример, потраге за идеалним животом или апсолутном сре-

ћом, антитезу идеалног и баналног, Виловић није мењао са-

мо 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; по-

пут њему савремених европских писаца, ограђивао се од па-

тетике и мелодраме, иронијом разарајући песимизам; непу-

них десетак година након Кафкиног Преображаја, он у сво-

јим јунацимо проналази природу инсеката (Iza zi da).

Ви ло ви ће ви ју на ци ни су ја сно дру штве но по зи ци о ни ра -

ни; сва ка ко да ни су имућ ни, али их то не од ре ђу је; за ве ћи -
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ну му шких ли ко ва је им пли ци ра но да су ин те лек ту ал ци, али

њи хо ви по ступ ци и на чин жи во та о то ме не све до че. Сви су

ста нов ни ци гра до ва, без ијед не на зна ке да су ика да има ли

ка кве ве зе са се лом ни ти да су пре тр пе ли „ис ко ре њи ва ње“;

они, за пра во, не ма ју ве зе ни са јед ном за јед ни цом, би ло дру -

штве ном би ло по ро дич ном, из ко је би тре ба ло да из ра ста ју.

Они су љу ди но вог, дру га чи јег сен зи би ли те та и не ма ви ше

ко лек ти ва ко јем би се, као но си о цу не ких мо рал них вред но -

сти, њи хо ва во ља су прот ста вља ла. из тек ста се, ме ђу тим,

под ра зу ме ва да би те вред но сти тре ба ло да за сту па чи та лац.

Град је, да кле, у овим при ча ма по ла зи ште, осно ва ег зи -

стен ци је; ме ђу тим, сам жи вот у ур ба ној сре ди ни, ауто ра за -

ни ма је ди но у сим би о зи са ју на ком, кроз при зму све га што

он де фор ми ше у људ ском би ћу: уто пљен у мно го људ ну ма -

су, го то во не при ме тан, по је ди нац је при вид но осло бо ђен од -

го вор но сти, а пра ви ла град ског жи во та по ста ју али би за не -

мо рал, за про паст бра ка, по ро ди це, основ них прин ци па ху -

ма но сти. Пот пу но уса мље ни и су штин ски неко му ни ка тив -

ни, без сме ло сти да за ви ре у сво је мрач не без да не, Ви ло ви -

ће ви ју на ци су скло ни да од го вор ност пре ба це на дру ге: ју -

нак Bi je log La o kont-а кри ви цу за соп стве не сла бо сти и не де -

ла сва љу је на сво ју же ну Ва ну, при по ве дач но ве ле Iza zi da

на мај ку, док би ју на ки ња Tram vaj ske ne sre će сво јим са мо у -

би ством да ка зни не за ин те ре со ва ност јед ног мла ди ћа. 

Ви ло ви ћу, да кле, ни је ста ло до дру штве но-кри тич ких по -

тен ци ја ла сво је про зе, јер град не по сма тра ни као со ци јал -

ни ни ти као исто риј ски не го као ег зи стен ци јал ни фе но мен,

кон гло ме рат ра са и иде ја ко ји ла ко про жди ре по је дин ца;

због то га, с дру ге стра не, до ла зи до дез ин те гра ци је ње го вих

ју на ка.

У стам бе ним згра да ма, иза за тво ре них вра та, обич ни љу -

ди по чи њу да ли че на на ка зе, на бес крај но умно же ног До ри -

ја на Гре ја. Сло бод ни то ли ко да их али је на ци ја го то во раш чи -

ња ва, би ћа из у зе та из оп штих нор ми, без иде ја, они су пре чу -

да ци не го без вољ ни ци, нео ства ре ни љу ди ко ји ус пут но уни -

шта ва ју ту ђе жи во те, из до са де или за то што по ку ша ва ју да

се ви ну до не ког об ли ка (ин те лек ту ал ног) ари сто кра ти зма.
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Ту се Ви ло ви ће во про ни ца ње у ћу ди ду ха вре ме на ви зи -

о нар ски ви ну ло: на зи ру ћи обри се по тро шач ког дру штва и

ње го вог ра зор ног де ло ва ња на иден ти тет (ко ји по је ди нац

ви ше не мо ра да из гра ђу је, већ га при сва ја пе ри одич но, са

сва ком но вом ку по ви ном), он го во ри и о про стор ној хи је -

рар хи за ци ји ко ја се тек да нас, на по чет ку 21. ве ка, у пу ној

ме ри мо же са гле да ти: љу ди из ве ле гра да по ста вља ју се као

су пер и ор ни у од но су на ста нов ни ке би ло ко је ва ро ши, док

је циљ сва ког гра да да де лу је као ме тро по ла; у оба слу ча ја,

ме ђу тим, жи вот је ма ло грађан ски а про стор ску чен, све ден

на со бу и ули цу. Ка да ју на ци Ni ko ljin ske ve če ri че жњи во бу -

ду гле да ли ка да љи ни ка ко јој во де же ле знич ке ши не, све сни

су да она ни шта не обе ћа ва: Mo no to ni jom svi je tlom iz gla ča na

že lje za svi je tle do u bes ko nač ne da lji ne pra zne i ni je me dvi je že -

lje zne zmi je (149). За то су град ски при зо ри у Ви ло ви ће вој

про зи чуд но осве тље ни, опа сно не пре по зна тљи ви и пу сти.

При ча ма из ове књи ге до ми ни ра ју жен ски ли ко ви; њи хо -

ва уло га ни је кон вен ци о нал на, али ни је ни до кра ја еман ци -

по ва на од кон це па та из 19. ве ка. Оне, исти на, ни су ви ше ћу -

тљи ве и смер не пат ни це, ни су ни ова пло ће не су блима ци је

свих бо жан ских да ро ва, али су су штин ски оста ле под ре ђе не

му шкар ци ма: ако је же на ле па са мо оно ли ко ко ли ко је по -

жељ на, а чим је пре глед на пре ста је да бу де и за ни мљи ва, то

зна чи да жен ска ле по та, са ма по се би, ни не по сто ји (Kar mi);

са дру ге стра не, му шка рац ко ји је ве ро вао да му људ ска

вред ност за ви си од ме ре жен ске па жње, исме јан је као бу да -

ла (Tramvajsкa ne sre ća). Њи хо ва сек су ал ност је, та ко ђе,

оста ла де струк тив на, не при ја тељ ска си ла: рас па љу ју ћи у

му шкар цу на гон ко ји не мо же да бу де ни са вла дан ни ти за -

до во љен, же на свог иза бра ни ка не из бе жно гу ра у по ни же -

ње, лу ди ло или смрт. Mi sliš da te bu da le mo gu bez nas, са ве -

то ва ће јед на мај ка сво ју ћер ку у при чи Iza zi da, i u pa kao će

oni za li je pom že nom (199). Чи ње ни ца је, та ко ђе, да и по ред

све „ли бе рал но сти“, еро тич ност ју на ки ња има не га ти ван

пред знак и ни је у ве зи с љу ба вљу, већ са кул том ле по те и ве -

чи те мла до сти, као и код Ви ло ви ће вих ре а ли стич ких и мо -

дер ни стич ких прет ход ни ка. иако ви ше ни су па сив не, Ви ло -
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ви ће ве ју на ки ње су оне ко је уми ру, док је на му шар ци ма, ка -

кви год да су, да ла мен ти ра ју или да ис при ча ју при чу. 

иако на сто ји да се при бли жи спо знај ној пер спек ти ви

сво јих ју на ки ња, Ви ло ви ћу је жен ски сен зи би ли тет остао

пот пу но стран и не ра зу мљив; он је му шки пред став ник кул -

ту ре ко ји пи ше о му шко-жен ским од но си ма и жен ској ћу ди.

На су прот екс пре си о ни стич ком ве ли ча њу про сти тут ке

због ње не не по сред не су прот ста вље но сти ли це мер ном дру -

штву, Ви ло вић про сти ту ци ју про на ла зи у углед ним гра ђан -

ским са ло ни ма: не спо соб не да у би ло ком по гле ду функ ци -

о ни шу као уса мље не, из дво је не лич но сти, же не па те од ви -

шка дру штве но сти и кон фор ми стич ки од го ва ра ју на зах те ве

сва ке сре ди не; за то, као да им је при ро да срод на при ро ди

нов ца, иду из ру ке у ру ку. Због оту ђу ју ће иден ти фи ка ци је

жен ског те ла и ду ше, оне се, да кле, про сти ту и шу до ср жи. 

Све сно ко ри сте ћи свој из глед да би се, оп чи нив ши му -

шкар ца и по му тив ши му моћ ра су ђи ва ња, до ко па ле ње го вог

бо гат ства, оне ни су рас ка ла шне за то што су по хот не, већ да

би се ма те ри јал но око ри сти ле ту ђом сла бо шћу, под сти ца -

њем ту ђег по ро ка, што их чи ни го ри ма од „обич них“ гре -

шни ка; у пи та њу ни је про сто кр ше ње па три јар хал ног мо ра -

ла и сек су ал ног та буа: оне су без сти да, не ма ју стра ха од ка -

зне ни ти би ло ка квог об зи ра пре ма дру ги ма. Њихов пут, да -

кле, ни је пут обич не мо рал не про па сти, већ пут де ху ма ни за -

ци је и раз љу ђи ва ња.

Пре ма па три јар хал ној тач ки гле ди шта, ко ју у овој про зи

за сту па ју му шкар ци, же на до бе смрт но сти мо же је ди но ра -

ђа њем; ипак, ни јед на Ви ло ви ће ва ју на ки ња не же ли да бу -

де мај ка, већ да од бра ни и кон зер ви ра ле по ту свог те ла; оне

ко је су већ ра ђа ле, сво ју де цу мр зе и при жељ ку ју им про -

паст. Тран сфор ми шу ћи мо тив цр не удо ви це, ка рак те ри сти -

чан за он да шњу хр ват ску про зу, у Pri či o mo ri при по ве дач

по ка зу је да се же на ми ри са уло гом мај ке тек ка да је са со -

бом за вр ши ла као са (по жељ ном) же ном и по што је њен иде -

а лан му шка рац (сим бо лич но) умрo.

Пре ки да ју ћи афек тив не ве зе из ме ђу мај ке и де те та, за не -

ма ру ју ћи при род ну људ ску по тре бу за до ди ром, оне је су по -
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дат не, али исто вре ме но пот пу но не при сту пач не. Њи хо ва

еро тич ност не во ди ка бли ско сти: по што је по сле ди ца нар -

ци со ид но сти, осло ба ђа ње жен ске сек су ал но сти у се би не ма

оче ки ва не об но ви тељ ске си ле; по тро шна је, де мон ско сред -

ство под вла шћи ва ња и по ри ца ња ин ди ви ду ал но сти, не са мо

њи хо ве, већ и ду хов но ле њих му шкара ца ко ји ма ју на ки ње

ма ни пу ли шу. У Ви ло ви ће вим ју на ки ња ма не ма ни пси хо ло -

шке су бли ма ци је ко ја би ерос тран сфор ми са ла у по на ша ње

ви шег ре да - не мо гућ ност ко му ни ка ци је са дру ги ма по ја ча -

ва њи хо ву ауто е ро ти зо ва ност и, ло гич но, во ди ра сло ја ва њу

и де пер со на ли за ци ји: Ва ни на са лон ска дру же ња ли че на не -

ки очај нич ки кар не вал у ко јем се би ва и прост и рас ка ла -

шан, али без ра до сти и без ви та ли зма (Bi je li La o kont), док

Кар ми ви ше и не ма лич ност, већ мно штво раз ли чи тих ма ски

(Kar mi); сва ки Ва нин уд zvo ni kao ba kar ili bronc, као да ви -

ше ни је би ће од кр ви и ме са.

По што за до во ље „прак тич не по тре бе“, же не се окре ћу

„иде а ли ма“, за љу бав ни ке би ра ју ћи умет ни ке, ва ја ре, сли ка -

ре и пе сни ке, нај пре ра ди аван ту ре и иза зо ва, јер им се та -

кви чи не не до ступ ни ма (по што по ти ску ју сек су ал ност или

су хо мо сек су ал ци), а за тим за то што же ле да им те ле сна ле -

по та, ко ја из ми че ма ко ли ко оне за њу жр тво ва ле, у умет нич -

ким де ли ма бу де обе смр ће на (Tram vaj ska ne sre ća, Bi je li La o -

kont, Iza zi da, Pri ča o mo ri). Угра ђу ју ћи у по за ди ну зби ва ња

ми то по ет ске еле мен те (од еве, пре ко афро ди те и Кир ке до

Ве не ре), при по ве дач та кве њи хо ве на ме ре до во ди у кон -

текст ко ји их ауто мат ски оспо ра ва: не по ре де ћи се ме ђу соб -

но, већ са мо са бо ги ња ма (ле по те и љу ба ви), оне тра гич но

пре сту па ју, јер др ско и без ика квих осно ва по се жу за веч но -

шћу; то их не чи ни ве ли чан стве ни ма, већ гро теск ни ма, јер

уни жа ва њи хо ве про сеч не људ ске ди мен зи је. За ни мљи во је

да је у уло ге та ко ода бра них љу бав ни ка Ви ло вић ста вио де -

ка дент не умет ни ке, „мла де стар це“ у цр ним пе ле ри на ма, на

тај на чин не исме ва ју ћи са мо на ив ност и по во дљи вост сво -

јих ју на ки ња, већ и њи хо ву по е ти ку.
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иако су агре сив но од врат не, Ви ло ви ће ве ју на ки ње ипак

ни су се ман тич ки јед но смер не, са свим про зир не и пред ви-

ди ве: плит ко ум не је су, али над му дру ју му шкар це, све у ве зи

са њи ма је сте ба нал но, успе ва им да ба на ли зу ју чак и са му

смрт, али су све јед но ху ма не, тра гич не, и то не због хи бри -

са спрам афро ди те и Ве не ре, већ због чи сте за па ње но сти с

ко јом до че ку ју ка зну ка да их она ко нач но стиг не; за то и оно

одур но би ће из но ве ле Iza zi da ко је би тре ба ло да бу де мај ка

ва ља при хва ти ти као услов ну сли ку, јер ју је пре до чио оја -

ђе ни и љу бо мор ни едип ко ји се на шао у уло зи при по ве да ча.

Пра ви „не га тив ци“ у овој про зи ипак су му шкар ци, са ди сте,

уби це, ло по ви, по хо тљив ци и блуд ни ци чи је по ти ски ва ње

сек су ал не енер ги је при зи ва зло чин и смрт (Kar mi).

У жи вот ном про сто ру огра ни че ном на дре ча во обо је не

собe и сивe улицe, њи хо ве суд би не за цр та не ма ло гра ђан -

ским оче ки ва њи ма ли че на кр лет ке (па не ка су и гу ске у њи -

ма), об лик су там но ва ња. За ви рив ши у отвр дло ср це сво је

ју на ки ње ан ке (Pri ča o že ni i mo ru) ко ја бес кру пу ло зно за во -

ди не ви ног де ча ка док јој је муж у ра ту, при по ве дач та мо

про на ла зи ду бо ку жа лост за жи во том ко ји се окон ча ва и пре

не го што је по чео, за мла до шћу ко ју ни шта ви ше не мо же да

вра ти. Zar je ovo ži vot, пи та ће се раз о ча ра на Бо жа на, ар ти ку -

ли шу ћи на тај на чин за јед нич ко, и му шко и жен ско, ис ку -

ство по сто ја ња (Ni ko linj sko ve če).
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Je le na Bil bi ja

SEQANKA

U ogrom noj sta rin skoj ku }e ri ni, biv {em `en skom
ma na sti ru ne znam kog ka to li~ kog re da, a sa da pr voj
grad skoj bol ni ci, pod ime nom `e na istog re da, t. zv.
„mi lo srd nih“, na ~e tvr tom spra tu u so bi br. 9 ima dva -
de set i pet kre ve ta. To je tre }i raz red hi rur {kog ode -
qe wa za `e ne. Na dva de set i ~e ti ri kre ve ta od ra sli je
`e ne, a na dva de set pe tom, ba{ po red na ~i~ ka nog ol ta -
ri }a, dve ma le de voj ~i ce. Se ri ja bo le snih bu bre ga, tr -
bu {nih ra ko va, slo mqe nih ili spr ̀ e nih ru ku i no gu,
sa gwi lih ma te ri ca, sra slih no sni ca, po ki da nih cre va.
Kroz {est uskih ma na stir skih pro zo ra ula zi la je si va
ode }a ja nu ar skog da na i iz vla ~i la si vim pa ste lom mu~ -
ne cr te na li ci ma ra znih rad ni ca: slu {ki wa, be di ner -
ki i se qan ki, ve }i nom pa ci e na ta okru ̀ ne bla gaj ne i
op {tin skih am bu lan ti, t.j. tre }e ra zred nih. Ne ke ve}
me se ci ma le ̀ e na istom kre ve tu, a ne ki kre ve ti sva ki
tre }i dan me wa ju go sta. Te pro me ne je iza zi va lo ozdra -
vqe we, ku ka vi~ luk pred ope ra ci jom, od no sno ne u pu }e -
nost, ili ~e sto – smrt.

U na {oj so bi ni je ba{ bi lo la kih slu ~a je va. Sve naj -
te ̀ i, t.j. te `e ne su sla li na le ~e we tek on da, kad ba{
vi {e ni {ta ni su mo gle ra di ti. Se qan ke po go to vu. Za -
to se smrt ~e sto na vra }a la. Po ne kad, kao da je sa mo za -
vi ri la, pre bro ja la smrdqive kre ve te, na slu {a la se ja -
u ka i ste wa wa – mu zi ke svo je, i i{ ~e zla pre ko di mqi -
ve ras puk nu te pe }i. Tih no }i je ma~ ka se stre na stoj ni -
ce ma u ka la ne u mor no fe bru ar ski i ve {to iz mi ca la pa -
pu ~a ma {to su ih ba ca le ne mo} ne bo le sni~ ke ru ke. Ta
pro kle ta `i vo ti wa ugo je na kao svi wa ima la je osim
dru gih i tu pri vi le gi ju da sta nu je ba{ u na {oj so bi to -
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bo ̀ e zbog mi {e va, a u stva ri za to {to u osta le „bo qe“
raz re de ni je sme la ni u}i. Po svu no} je {u {ka la po za -
pra {e nom ol ta ri }u od krep-pa pi ra ne u ku sne bo je, ska -
ka la po kre ve ti ma, oba ra la ~a {e s mle kom sa bo le -
sni~ kih sto li }a i le ga la na tek ope ri sa ne tr bu he.
Zvon ce ta uop {te ni je bi lo u na {oj so bi, a sav na por
ulo ̀ en; u vi ka we i do zi va we bio je uza lu dan. A su tra -
dan je bi lo li ca sa mrt ni~ ki ble dih i upla {e nih od no -
}i ja u ka wa i smr ti.

Iz gle da lo je da le ka ri ni su zna li za ma~ ku ili ni su
ve ro va li, jer su na sve na {e tu ̀ be ti him sme {e wem
bla go ob ja {wa va li da su to sa mo te {ke mi sli ko je }e
pro }i. Ve ro vat no je se stra pri ka za la to o ma~ ki kao
ne ku bo le sni~ ku ha lu ci na ci ju, a sa mim bo le sni ci ma se
obra }a la na iv no za ~u |e no:

– Zar ma~ ka? Zar mo ja ma ca? Pa to ne vi no stvo rew -
ce ni kom zla ne `e li!

Kao da se ra di lo sa mo o ma~ joj ne vi no sti. Sve dok
ne koj od nas ne po ~e do la zi ti je dan mla di} ve se qak.
Po tu ̀ i le mu se bo le sni ce, a on, ni pet ni {est, uhva ti
ma~ ku pa kroz pro zor. Sa ~e tvr tog spra ta. Ne usu di smo
se ni da za mi sli mo pri zor na uli ci. Glav no je da na {e
mu ~i te qi ce vi {e ne ma. (Ta ma~ ka je ima la istu pa ko -
snu fi zi o no mi ju – Bo ̀ e pro sti – kao se stra na stoj ni -
ca; i o~i i nos i br ko ve.)

Te ve ~e ri, mo glo bi se re }i, na sta ne ko ve se qe me |u
bo le sni ca ma. Za jed ni~ ka taj na o ma~ ki noj sud bi ni
zdru ̀ i ih ne ka ko. Po sta do {e po ver qi vi je me |u so bom
i pa ̀ qi vi je. Slu {ki we pre sta do {e is ti ca ti pred se -
qan ka ma na u ~e ne fra ze od go spo ja, a }u tqi ve se qan ke
za {a pu ta {e u di ja lek tu sko ro ne ra zu mqi vom gra |an -
ka ma. Sve su spo mi wa le mla di }a ve se qa ka. Za tim jed na
opo ra vqe na Sla von ka bez ru ke ot po ~e ti hu oteg nu tu
pe smu i kroz po lu mrak iz ma mi prat wu iz ne ~i jeg hra -
pa v
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Se stra u|e i za pa li `i ̀ ak pred Bo` jom ma te rom.
Us put iz gr di pe va ~i cu. Sla von ka pr ko sno pre |e na bez -
bo ̀ nu ru ga li cu:

Ori Bo ̀ e na ~e ti ri ko ze!
Otvo ri {e se {i rom vra ta za no si la. No va bo le sni -

ca na kre vet br. 6, pr vi de sno od vra ta. Re ko {e da je le -
`a la na gi ne ko lo {kom ode qe wu me sec da na i da je se -
qan ka. Ne re ko {e, ali smo to i sa me vi de le da je do ne -
se na u na {u so bu da ne umre ta mo, ve ro vat no me |u „bo -
qim“ sve tom. Na sto li} joj slo ̀ i {e mno go ko la ~a,
u{e }e re nog vo }a, bon bo na i ma li nov ca. Svu no} je {u -
{ka la, pip ka la i uzi ma la te stva ri.

No va bo le sni ca je od ne kle iz Dal ma tin skog Za gor ja
(iz se la, sa ne ke go le vi so rav ni, da le ko od mi ri snih
bo san skih {u ma, jo{ da qe od pi to mih pri mor skih uva -
li ca. Sa vi so rav ni, na ko joj ne ma ni vi no gra da ni {ko -
la, a po vo du se ide s ma ga re tom ceo dan ho da. Mu {ki }i
zi da ri po sve tu, a `en ska di ja pre la zi go lu pla ni nu
pre du }i za ov ca ma). Ona je uda ta, ima tro je de ce, a ~e -
tvr to, eto – sa gwi lo u woj. Te go di ne su {a, pa iz da la
ze mqa, cr ka va la sto ka, a glad is pi la si ro ma {ne Za go -
ra ne. Mu` nad ni ~ar, a ro di te qi odvo ji li deo svo je si -
ro ti we i po sla li je di nu k}er u da le ki grad na le ~e we.
Ima tet ku; ov de u gra du slu ̀ i, pa joj ju ~e do ne la po nu -
da: „mi li moj bo go, qe po ta sva ka kvi je“.

I ta `e na, iako ve} sa svim is cr pe na, sva ki ~as je po -
sled wom sna gom pru ̀ a la ru ku na sto li}, uzi ma la i di -
vi la se bo ji i ob li ku bon bo na, ko la ~a i vo }a. Pa je sve
po ̀ ud no tr pa la u usta, va qa la je zi kom po nep cu i sko -
ro si lom gu ta la.

(Lak {e je na hra ni ti gla dan sto mak ne go li glad ne
o~i i du {u. U ma lom dal ma tin skom se lu ni je se zna lo
za po sla sti ~ar ni ce, ni je bi lo {u ma ni ma li na, a ka mo -
li vo }a; tek po ne gde sa ret kih kr ̀ qa vih {qi va jo{ ze -
len plod ob ra le bi trud ne `e ne.)

A za mle ko bo le sni ca ne hte de ni da ~u je.

217



Do {li joj ro di te qi. Po gu re nu sta ri cu do veo je bo ja -
`qiv star ~i} u su roj dal ma tin skoj ode }i. Po lu tih go -
vor, brz, pre ki dan po qup ci ma i su za ma. Spo mi wu se de -
ca, ov ce, An |i ni pro da ni ta li ri, lip sa lo ma ga re. Sta -
ri ca ne ̀ na i pa ̀ qi va kao ka kva ot me na go spo ja. Qu bi
tan ke pr ste svo je je di ni ce, sve je dan po je dan. A k}i se
ra ̀ a ri la zbog tih „qe po ta sva ka kvi je“ na sto li }u. Nu -
di maj ku i pri ~a joj o ma li nov cu.

– E, zna{, ma jo, kad ga pi jem ja se se tim kad sam ono
i{la u Bo snu u mlin. Pa uju tru pre ko Ri sov ca ka ko je
mi ri sa la ro sa i bo ro vi na – od mi qa bi pla ka la. Ta ko
mi ri {e, ma jo!

Sta ri ca za hval no mi lu je fla {u po gle dom i po taj no
je is pi ja o~i ma, al’ }er ki ne ̀ no od bi ja.

– Pij ti, pe ru ni ko mo ja, kad sa mo vo li{. Pij, kad ti
dok tor ne bra ni.

– Ni {ta on me ni vi {e ne bra ni, ma mo. Ve li da smem
sve {to mi sr ce za ̀ e li. Pa tet ka do ne la...

– Do bra tet ka – pri me }u je star ~i} i, ne mo gav {i
odo le ti `e qi, srk nu ma li nov ca ona ko iz bo ce, ob li za
usne i obri sa dla nom br ko ve.

– Aha, bo me je ovo do bro. Ovo go spo da na pra vi la ka’
za svo ju du {u.

– Osta vi, sta ri, ne tro {i. Ba{ je to za tvoj tr bu’. To
je za wu.

– Imam ja jo{ ce lu li tru ne raz vo dew nog – eno ta mo
u onom pro zo ru. Uzmi ti, }a ko, jo{! – re~e k}i ve} sa -
svim iz mo re na raz go vo rom.

Ma lo po sle za spa. Li ce joj se oteg nu i ma lo is ke zi
kao u mr tva ca. Star ci se zgr ~i {e uz kre vet ne po mi~ ni
kao dve ste ne. Sta ri ca sa ~vr stim po gle dom na li ce
k}e ri, a sta rac sa ru ka ma na li cu. ^i ni mi se, da mu je
is pod ru ku skli znu lo na pod ne ko li ko sve tlih ka pi.

Dok tor ski pre gled je mi mo i {ao kre vet broj 6. Svi -
ma na ma i star ~i }u ocu bi lo je ja sno, za {to. A sta ri ca
je, iz gle da, jo{ ve ro va la u te ko la ~i }e i mi ri sno pi }e
od ma li na.
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Po sle pod ne so ba o`i ve. Po se ti la ca je bi lo vi {e
ne go obi~ no, a ne gde u dnu so be gro ho tom se sme ja la
bol ni~ ka slu {ki wa Ja na (na zva na J-a-n-a, jer je za sko -
ro po la go di ne us pe la da na u ~i na pi sa ti svo je ime.
U~i le su je bo le sni ce na {e so be, pa je za to tre ba lo
sko ro po la go di ne). De voj ~i ce po red ol ta ri }a su vri -
{ta le. Na wih se ni ko ni je oba zi rao. U pe }i je cmi -
zdri la vaq da sa mo jed na ce pa ni ca, pa je bi lo svi ma
hlad no. [te de li su dr va. Po kri va ~i tvr di kao im preg -
ni ra na ju ta, ni su ba{ mno go gre ja li. Ako se uzmu dva,
ni {ta bo qe, sa mo pri ti snu te lo kao dr vo.

Ra ni zim ski su ton jo{ pre ~e ti ri sa ta is te ra po se -
ti o ce. Ve }i nom se }u tqi vo uda qe pre stra {e ni na glim
mra kom i we go vim re flek som na bo le sni~ kim li ci ma.
No si la uno se nar ko ti zi ra no te lo sa svim na lik na mr -
tva ca. Kad po se ti o ci izi |o {e, ob re da ona sme {na okr -
we na po su da, jed na na ce lu so bu. sve kre ve te. Star ~i }a
i ba ki cu ni ko ne te ra, ni ko ni {ta ne pi ta. Pre se de {e
sve vre me }u tqi vi, ne po mi~ ni k’o dva ka me na.

Tek po sle ve ~e re k}i otvo ri o~i.
– Ma mo, ma li ne!
– Evo, ku }o, sre }o mo ja! je li ti bo qe?
– Bo qe, ma mo...
I po ̀ ud no pi je. Sta ri ca po gle dom mi lu je fla {u. I

kra dom, o~i ma je is pi ja. Dok tor ula zi. Pi pa puls i ve -
li „do bro je“, da ne rek ne „svr {e no je“. Ta da star ci od -
la ze. Pr vo sta ri ca a sta rac ma lo doc ni je, po {to se je -
dva odvo jio od k}e ri.

Te no }i te {ko smo spa va li. Ope ri sa ne su ja u ka le od
bo lo va, osta le drh ta le od stra ha. @e na je umi ra la u mu -
ci. Zva la je maj ku i hte la jo{ ma li ne. @i ve ti je hte la.

Se stra, ko ja ina ~e na ce lu no} sa mo dva put obi |e na -
{u so bu, ove no }i je svra }a la sva kih de set mi nu ta zbog
sa mrt ni ce i to sa mo zbog sve }e. Da se – ne daj Bo ̀ e – ne
de si da umre bez sve }e. [kri pa vra ta i lu pa we nih ko -
ra ka raz go ni la je san jo{ `i vi ma.
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Pred zo ru trak `u te vo di ce iz usta sa mrt ni ce po ka -
za kraj. Se stra `ur no i sa ne kom gru bom ka to li~ kom
stra {}u upa li sve }u i iz mr mqa uobi ~a je ne re ~e ni ce.
Ma lo po sle u|e te {ka ko ra ka ~o vek u cr noj ode }i s kr -
stom. We go vo al ko ho li ~ar sko li ce nad ne se se nad bo -
le sni cu na br. 5. Tek {to po ~e mr mqa we, bo le sni ca se
pro bu di i spa ziv {i ~o ve ka s kr stom, drek nu. Sve bo le -
sni ce |ip nu {e. U po lu ta mi on je po gre {io kre vet. I
po sle du gog `u~ nog ob ja {wa va wa on se upu ti mr tvoj
Dal ma-tin ki. Po sle mo li tve mr tvac osta de is ke ̀ e nih
zu ba pre ma raz i gra nom `i {ku na ol ta ri |u sve do 8 sa -
ti uju tru. Osta tak no }i slu {a li smo ne gde sa kro vo va
ma~ ju mu zi ku.

Oko de vet sa ti pr vi za vi ri star ~i}. ^im spa zi pra -
zan kre vet, ~ak i bez du {e ka, na glo se vra ti kao da hte -
de za u sta vi ti sta ri cu. Ona u|e mir no i po ma lo ener -
gi~ no. Li ce joj be {e pu no spre mqe nih osme ha i ne ̀ no -
sti. U{la je, sta la i zgle da la se u zar |a lu mre ̀ u kre -
vet sku. Shva ta li? Iz gle da, ne. Li ce sa svim mir no, po -
ma lo ra do zna lo. Al’ u ~a su kad joj ru ka star ~e va pa de na
ra me, ona vri snu stra ho vi to. Shva ti la je. Pa de po kre -
ve tu po koj ne k}e ri. Sve bo le sni ce za je ca {e s wom.

*
Ka kav je to dan – te ̀ ak, bo lan. Ne ma smi sla sva ta

mu ka. Tre ba lo bi pri }i pro zo ru, ne ka ko se do vu }i pa se
stro va li ti za ma~ kom. To su ose }a le i mi sli le si gur no
sve bo le sni ce so be br. 9 to ga da na. @iv ci – phi, sa gwi -
la pre |a. I ta gwa va tor ska se stra, {to se sve ti zbog
ma~ ke (sve se sa zna lo), po tr ga nam tu tru lu pre |u. Oh,
da sa mo ne umi ru tu po red nas – da ih pred smrt uklo ne
ku da iz na {e so be – kao {to ukla wa ju iz „bo qih“ raz -
re da da ih mi ne gle da mo, da ne udi {e mo wi hov po sled -
wi iz di saj! Pro kle ti ma na stir ski prin ci pi! 
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*
Ve ~e. U kre ve tu br. 6 le ̀ i ve} jed na slo mqe na no ga.

Na 11 i 3 iz va |en bu breg i ko mad cre va. Od kre ve ta do
kre ve ta do da ju se kri {om pi lu le za spa va we. Ne gde na
uli ci mu zi ka. Mar se qe zu svi ra ju. Le po de lu je. Ko mo -
`e, mi ~e no ̀ nim pal ci ma u tak tu. Le po?! Il’ mo ̀ da
ve} de lu je pi lu la za spa va we.

Cin, cin. Sa ne kog tor wa zvo ni. Je da na est sa ti. Da,
da, ova no} je lep {a, mir ni ja.

Vra ta. Ko to u|e? Se stra? Ma~ ka? [ta je to? Da nam
se ne pri vi |a?

U{la je sta ri ca, po koj ne Dal ma tin ke ma ti. U to do -
ba?!

Ista mi sao po di ̀ e gla ve svih bo le sni ca. Pre sta de
de lo va we pi lu la. Sve po gle de po ve za sit na pri li ka
{to se pa ̀ qi vo kre ta la pre ma pro zo ru, onom istom
kroz ko ji je ma~ ka... Otva ra ga...

Ona si gur no zbog svo je iz gu bqe ne je di ni ce. Mo ̀ da
bes kra jan bol do veo je na trag u na {u so bu. Stro va li }e
se kroz pro zor. U`a sno!...

Bo le sni ce za vri {ta {e. Po kri {e o~i i gla ve od
u`a sa. Je za od na pe tog ~e ka wa.

Al’ se qan ka sa svim mir no otvo ri sa mo unu tra {wa
kri la pro zo ra, na |e ta mo fla {u ma li nov ca o kom joj je
pri ~a la po koj na k}i i, kad ~u vri {ta we, za ~u |e no se
oba zre, za sta de i ti ho na pr sti ma vra ti se iz la zu. Kod
vra ta za sta de po no vo, pa ̀ qi vo sta vi fla {u u ne dra, pa
izi |e.

U 11.20 po la zi voz za Dal ma ci ju. Mo ̀ da }e, kad stig -
ne ku }i, na gr nu ti sve se lo da oku {a to fi no pi }e {to
mi ri {e kao „ro sa i bo ro vi na“. To jest, ako ga ona i
star ~i} ce lo ne po pi ju pu tem.

A k}e ri – po koj joj du {i – bi lo je si gur no su |e no da
umre. A kad joj ve} su |e no, ne ma tu po mo }i ni od „qe po -
ta sva ka kvi je“.

Ja nu a ra 1933.
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Je le na Bil bi ja

IDRI ZO VA KAVA

Idriz ko pa. Ona ko gor {ta~ ki vi sok, suv, ma lo po gu -
ren, sad se sav sa vio kao gu da lo i od re |e nim uvek istim
po kre ti ma iz di ̀ e i spu {ta mo ti ku, za o gr }u }i pa ̀ qi -
vo, sko ro ne ̀ no, sva ku ku ku ru znu sta bqi ~i cu. Ko pa ta -
ko od sva nu }a, po mi ~e se po la ko niz ret ke, a za wim
osta ju sve ̀ e hum ~i ce od cr ne raz ro va ne ze mqe, ze le nim
per ja ni ca ma za ki }e ne. Sun ce mu se upi lo u vrat i iz vu -
klo znoj kroz pr qa vu ko {u qu; i {to se vi {e na ne bo
pe we, sve vi {e se oba ~a na to `i vo gu da lo ne u mor no u
kre ta wu kao ka kva ma {i na.

O to plo jun sko sun ce! Zar ti ni je do sta sva ta pi to -
ma Du bra va ta ko ze le na i so~ na, po to kom br bqav cem i
ko no pqom tan ko vla som opa sa na, sa svim we nim vo} wa -
ci ma, ba {ta ma i bo ro vi nom, sa li po vim ga jem i u we mu
p~e li wa kom go spo di na pro fe so ra i ku }i com ~u va ra
Me {a na (be lom bo ro vom ku }i com, mi ri snom od smo le)
– zar ni je do sta tvo jim ne sta {nim zra ci ma za igru, ne -
go se oba ~a{ svom svo jom te {kom vre li nom na ova sta -
ra~ ka le |a? Zar i ti sun ce po vrh svih we go vih te re ta!
Ne vi di{ li da to ipak ni je ma {i na, ve} da su mu, iz me -
|u o{trih bra zda na li cu, qu ba vqu na pi sa pe mi sli:

– Eto, za de set da na za ra di }u po de set di wa ra; pra vo
sto di wa ra; a to je sto ki la ku ku ru za – ta man za me sec
da na, dok i ono mo je p{e ni ce ne pri spe. Hva la Bo gu,
`e na i de ca ne }e ove go di ne bi ti glad ni.

De set da na! Od sva nu }a, u jo{ ne raz mr {e nim bo ja ma
ne ba, pa do ka sne ve ~e ri, kad se bo je po no vo iz me {a ju,
za gri {}e we go va mo ti ka ne bro je no pu ta u pe sko vi tu
cr ni cu, sa vi ja }e se le |a, dok ne utr nu, ste za }e se mi {i -
ce dok ne klo nu. De set da na, de set go di na, ceo `i vot.
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Ko pa Idriz, ko pa, a za wim ra do sne sve ̀ e hum ~i ce
kao da tre su ze le nim per ja ni ca ma, a od vre li ne ti tra -
va da qi na upli }e pla vom tra kom ne ba oblak be li, li -
va du i tu ̀ nu pe smu ne ~i ju.

Ve tri}, sta nov nik pi to me Du bra ve, na ne se mi ri sa vi
dah li po vog ga ja i bo ro va i glas ~u va ra Me {a na:

–O, Idri ze, Idri ze, do |i der!
Snop zra ka po lo mi se o ba ~e nu mo ti ku kad se gu da lo

is pra vi, obri sa ru ka vom znoj i po |e. Du ga~ ke no ge, sve
pre ko tri ret ka, pre |o {e wi vu.

–Haj de, Idri ze! Pro fe sor je oti {ao, a osta lo je ne -
{to ka ve i {e }e ra – ta man da i mi da nas po pi je mo pr vi
fil xan.

Na Idri zo vom tu pom li cu si nu {e dva ra do sna sun ca.
– Ih, bo lan, zar pr vi fil xan? Oh, bra te, ka ko mi ga

sr ce i{te sad! A u `i vo tu sam ga sa mo je dan put pio.
Dav no jo{. [ta }e{, bra te: ni kad mi ni je mo glo za pa -
sti. Uvek je bi lo pre ~ih. Sa mo je dan put – i sad, eto, bi -
}e dru gi.

(U ne kim se li ma Bo sne se qa ci Mu sli ma ni pi ju cr nu
ka vu na na ro ~it na ~in. Kad se sku va ka va spre mi se i
li tar vo de. Pr vi fil xan do bi ja naj u gled ni ja oso ba, a u
pre o sta lu ka vu do li je se vru }e vo de. Dru gi fil xan, ve}
ma lo raz vod wen, pi je dru gi po ugle du u dru {tvu; opet se
do le va vo da it.d. I ta ko se svi po ~a ste ka vom iz ma le
xe zvi ce od dva fil xa na.

Raz u me se, {to da qe, ka va je sve lo {i ja, sve vi {e
raz vod we na. Po sled wi fil xan, ve} sa mo mut ne vo de is -
pi ja obi~ no po sled wi u dru {tvu, slu ga, si ro mah, ka kav
bed ni nad ni ~ar, ka kav je i Idriz bio.)

Se de Idriz pred Me {a no vu ku }i cu i, ~e ka ju }i ka vu,
`ud nim no zdr va ma po vu ~e wen mi ris kroz otvo re na
vra ta. Me {an je usko ro iz i {ao sa xe zvom, fil xa ni ma i
vru }om vo dom. I tek {to se de i za hva li Bo gu, iza ugla
iz le te be lo ku dra vo pse tan ce Go spo di na u~i teq ka (za -
to {to je bio vr lo mlad, `e ne su ga me |u so bom na zi va -
le „u~i te qak“), {to je zna ~i lo da }e se od mah i sam go -
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spo din po ja vi ti. I za i sta, od mah se uka za mla di}, ode -
ven po po sled woj pre sto ni~ koj mo di, le pa na pu dra na
li ca, pla ve ku dra ve ko se (bio je na lik na svo je pse to) a
vi tak i vrc kav k’o ka ba ret ski for ten cer. Do sto jan sin
Ta {li ha na.

Qu ba znom ru ka vi com do dir nu `u qe ve obo ji ce se qa -
ka.

– Di van dan, qu di! Ja izi |oh ma lo na na{ kor zo.
Hteo sam da utu ~em vre me... O, hva la! Ma lo pre sam ba{
pio, ali }u ipak uze ti. Ne bi smeo, zna te, zbog sr ca –
le kar mi za bra wu je, jer pre vi {e ka fe pi jem... E, pa hva -
la!... @ao mi je {to je pro fe sor oti {ao... Zbo gom!

I zvi ̀ du }u }i „Do na Kla ru“ ot ple sa u~iteqak za
{a re nim di mi ja ma dve ju mla dih ci gan ki, koje. su ba{
pro la zi le.

Idriz se za gle da mr ko za wim, a Me {an, is pi ra ju }i
fil xan ne ko li ko pu ta, – jer za go spo dom ne va qa pi ti –
pri me ti:

– Ode pr vi fil xan. Eee – {ta }e{. Ali i dru gi je do -
bar. I bo qi je. Pr vi je za nas pre jak.

[um te {kih ko ra ka pre ki de Me {a na, a va ̀ nost
li~ no sti ko ja do |e di ̀ e obo ji cu sa ze mqe.

Na red nik, Li ko ta, ne kad za „Vra wi na vak ta“ sa ba -
ken bar di ma, a sad iz bri jan kao En glez (bar da ne ka ko
iz gle da mla |i, tra vu mu!), slu ̀ ben kao pa ra graf, a za -
qu bqen u ne ma~ ki je zik kao – pred rat ni li~ ki `an dar,
– ~im se de kre snu tri sta gro mo va i „fre fluk te“ i

„{voj ne raj“ i „du me Bo {wak, bu ko va gla va“ i sun ce i
vru }i nu i {u ma ra i maj ku {u mar sku, jer ga je mo rao ~e -
ka ti zbog ne ka kvih ci ga na ugqe na ra – i uz ~i tav niz
psov ki, ko je se ne mo gu na pi sa ti, pri smo ~i dru gi fil -
xan Me {a no ve ka ve, pa kad ose ti da ni je pr vi, ot pquc -
nu, opso va opet i u taj ~as ~u {tek ta we {u ma re vih pa -
sa.

[u mar Pre drag, sna ̀ na qu di na, pi ja ni ca, kav ga xi ja
i Don ̀ u an se o ski, ne osta de du ̀ an na red ni ku ni na jed -
nu psov ku, pa do hva ti, i ne gle da ju }i ko pru ̀ a, tre }i
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fil xan ka ve is pra }en ve} o~aj nim po gle dom Idri zo -
vim. Za tim okre nu raz go vor na {a lu, na ne ka kvu ci gan -
ku Da{u, na p~e le, na vi no i na sva {ta.

Do tle Me {an do li vo du, po pri ~e ka ma lo i na pu ni
~e tvr ti fil xan. Tek {to ga hte de pru ̀ i ti Idri zu,
uko ~i mu se ru ka i po gled: na vi so koj ba {ten skoj ogra -
di, gu stoj zbog ko ko {i ju, po ma ko {e se dva otrg nu ta
pro {ta ca i uka za se naj pre ja re }a pro se da bra di ca is -
pod `u tih ret kih zu ba, is ke ̀ e nih od vru }i ne, pa ~i ta -
va fi gu ra se o skog ho xe, obla por nog tu ma ra la, ~i jem
no su ni je sko ro ni kad iz ma kla ni jed na ka va sku va na u
se lu.

–Se lam alej kum!
–Alej kum se lam! – Mer ha ba!
–Mer ha ba! – Po mo zi Bog, go spo do!
–He, ta ko bi ti, bi va, Me {a ne po pio ka vu bez svog

ha fi za, ha? Umi sto, da li po po ru }i{ po kom: Efen di -
ja, bi va, do |i da nas na pr vi fil xan, ti bi sam da sve po -
pi je{! Eee, Me {a ne, Me {a ne, sla bo, sla bo se ti bri -
ne{ za svo ju du {u! – i ne slu {a ju }i Me {a no ve is pri ke,
srk nu ho xa po ̀ ud no – za gri ze sko ro – iz ~e tvr tog fil -
xa na, ve} pri li~ no raz vod we ne ka ve.

Ume {a se u raz go vor one dvo ji ce o le ti ni, o p~e la -
ma, o me du i o go spo di nu pro fe so ru, ko ji je s ve li kom
qu ba vqu i tru dom pra vo ga p~e la ra odr ̀ a vao svoj p~e -
li wak i sve slo bod no vre me pro vo dio u Du bra vi, na ve -
li ko ~u do te se o ske „te legen ci je“ ({ta li }e mu to, kad
je go spo din i pro fe sor?)

Idriz i Me {an slu {a hu po ni zno i s po {to va wem te
„u~e ne“ raz go vo re, dok se vo da hla di la a ka va gu bi la
mi ris.

Ni je ni po mi slio Me {an da bi sad tre ba lo da po no -
vo po nu di Idri za. Znao je da }e sad, ~im je tu na red nik,
{u mar i ha fiz-efen di ja, ba nu ti i muk tar, muk ta{ i je -
di ni tr bo wa u se lu. I ni je du go ~e kao. Sti ̀ e i on, a uza
w ver ni pas, wu {ka lo i tr~ ka ra lo se o sko – po qar. Naj -
ra zme tqi vi ja oso ba u se lu, li ce, ko je je – ne bu di pri -
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me we no – svu da i svag da kao Bog – mi lost ga bi lo! Ni
ro di ti se, ni ven ~a ti, ni umre ti, ni obra ti, ni ovr }i,
ni ukra sti, ni po kra den bi ti – ni {ta bez pe qa ra! (Sa -
~u vaj me Bo ̀ e ku ge, gra da, po pa, `an da ra i po qa ra!) Za -
to i po sto ji po na {im se li ma iz re ka: pri spi, pri li,
eto po qa ra! to zna ~i, ako je ma lo ka ~a ma ka spre mqe no
za ru ~ak, spre mi jo{, jer ni kad ni si si gu ran da ne }e i
po qar do }i.

Za to i Me {an, ~im vi de i ovu dvo ji cu, na li naj pre
muk ta ru pe ti, pa on da i po qa ru {e sti fil xan.

^i ta vo se dru {tvo ras pri ~a, za tu tu ni i ras pquc ka,
dok slu ̀ be ni na red nik ne di ̀ e slu ̀ be ne oso be ra di
slu ̀ be t.j. ra di hva ta wa ci ga na ugqe na ra ({u mar si -
gur no ra di ci gan ki), a du hov na se vlast pro vu ~e opet
kroz ta ra be, jer se tu da mo glo pre ~a cem naj br ̀ e do se -
la.

Osta {e Idriz i Me {an.
Sun ce uda ri lo po sred ne ba, za sjak ti lo krov od {in -

dre da ju }i mu bo ju plav ka sta sre bra.
Se di Idriz kao slo mqe no gu da lo, uro we nog po gle da

u ze mqu, lak to va na ko le ni ma, pip ka ju }i ne sve sno pr -
stom jed ne ru ke ~vor no va te `u qe ve na dru goj. Ne po di -
`e gla vu, no je jo{ vi {e spu sti kad Me {an sta vi pre da
w sed mi fil xan mut ne bqu ta ve gor ke vo de to bo` ka ve,
ona kve ka kvu Idriz uvek do bi ja i pi je – Idri zo ve ka ve.

Is pi je on, la ga no, tu ̀ no, bez re ~i, bez po gle da. Is -
pi je str pqi vo {}u svih si ro ma ha, bed nih nad ni ~a ra u
se lu, onih, ko ji ma u {ta li ne mu ~e i ne r`e, ne ble ji
nit me ke }e. Onih ko ji ma `i vot i sna ga pro |e na tu |em
po slu, is ce di se znoj na tu |im wi va ma.

Usta ni za to Idri ze, ne dan gu bi! (Zar xa be da do bi -
je{ de set „di wa ra“!) Pod met ni vre lom jun skom sun cu
tvo ja sta ra~ ka le |a, pod ne }e ga po vrh svih svo jih te re -
ta. Mo ra ju.

Idriz ko pa. Sa vi ja se gu da lo – ne u mor na ma {i na.
Ko {u qa mu se sva sle pi la od zno ja. Za wim u ret ku ra -
do sne sve ̀ e hum ~i ce tre su ze le nim per ja ni ca ma, a od
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vre li ne ti tra va da qi na upli }e pla vom tra kom ne ba
obla ~ak be li, li va du i tu ̀ nu pe smu ne ~i ju.

Ma ja, 1931.
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Je le na Bil bi ja

PRA ZNI SNO PO VI

Go di ne 1917, za vre me svet skog ra ta, u se lu Za cr we -
lu ne gde u ju go za pad noj Bo sni `i veo je na rod te {ko i
pre te {ko. Naj ma wi deo ze mqe je bio za se jan i ne ja kom
ru kom `e na i de ce vr lo sla bo ob ra |en. Pa ipak te go -
di ne za vre me `e tve ni klas se ni je smeo od ne ti ku }i.
Pla {}e je~ ma i sno po vi p{e ni ce ~e ka li su po po qu
ko mi si ju zbog re kvi ri ra wa. Te ko mi si je za pra vo ne bi
tre ba lo ni da pri |u Za cr we lu a ka mo li da {to re kvi -
ri ra ju, jer je Za cr we lo bi lo od u vek naj si ro ma {ni je se -
lo ce log tog brd skog kra ja iz ko ga ni kad ni pre ni po -
sle ra ta, ni za naj bo qih go di na, ni je glad sa svim iz i -
{la, a na ro ~i to sad ot ka ko na sta do {e ne rod ne go di ne.
Ali ra zum ni je od lu ~i vao ne go si la. Ukrat ko re ~e no –
glad je ima la udob no pri pre mqen pre sto 1917 go di ne u
Za cr we lu.

Iz tog vre me na je ova pri ~i ca.
U po ja ti na ta van ku, za tr pa nom law skom tru lom sla -

mom, le ̀ a le su jed ne no }i de voj ~i ce se stre Ran ka i Bo -
ja. Jed na od 16, dru ga od 12 go di na. No} je bi la le pa i ti -
ha. Od bli ze bo ro ve {u me uda ra la je sve ̀ i na i ~uo se
ci juk no} nih pti ca. Kroz ba xu je me sec osve tqa vao po -
ja tu. Obe su de voj ~i ce bi le bud ne. Ran ka je gric ka la
slam ku i {i ro ko otvo re nih o~i ju gle da la u me sec. Bo -
ja je oslu {ki va la s qu ba vqu se stri no di sa we i, da bo -
qe ~u je, za u stav i la svoj dah. Spa va li?

– Ran ka!
– Aa?
– Ne spa va{?
– Ne.
– Ni ja – re ~e Bo ja i po }u ta. – Glad na sam. 
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Ran ka se u~i ni kao da to ne ~u je.
– I maj ka je ve ~e ras bi la vr lo glad na. Ona {a ka ze -

qa da nas pre pod ne – ni je to ni {ta za nas tri.
Ni je maj ka glad na. Ona je sa mo `a lo sna zbog ra ta –

umir qi vo re ~e Ran ka.
– Ah, da! Pre ~a je glad ne go `a lost.
– Da, – uz dah nu Ran ka – ja ~a je glad! – i ne ̀ no spu sti

ru ku na Bo ji nu gla vu.
Raz mi {qa le su obe de voj ~i ce o onom, o ~em – je di -

nom – mo ̀ da raz mi {qa ju glad ni: o je lu; o na ~i nu na ko -
ji bi se mo gla do ba vi ti hra na, o svim mo gu} no sti ma ko -
je ve} pre la ze u ne mo gu} no sti pri ko ji ma jed no stav no
ot pa da ju sve pred ra su de o mo ra lu i sve bo ja zni pred za -
ko nom.

Raz mi {qa le su de voj ~i ce o hle bu, mi ri snom sve ̀ em
je~ me nom, p{e ni~ nom, ku ku ru znom, pro se nom – ka kvom
bi lo. Do zi va le su u fan ta zi ji mi ris hra ne ko ji je ne mi -
lo srd no po ja ~a vao glad.

Ima jed no na ro ~i to je lo ko je je si gur no glad iz mi -
sli la. Jo{ ne do zre lo ili tek sa zre lo zr ne vqe je~ ma
ili {pe ni ce po pr ̀ e no na re {e tu i u `rv wu sa mle ve -
no, uta ̀ a va lo je pr vu glad. Pr ga se zo ve to je lo.

O pr gi su mi sli le de voj ~i ce. Sa da po svu no} po po -
qu u do ba `e tve i re kvi ri ra wa iz me |u pla {}a i rpa
sno po va {e }u „{uc ko ri“. O tom da {e }u {uc ko ri i da
bud no mo tre, raz mi {qa le su obe de voj ~i ce.

– Me sec }e za }i oko po no }i, a {uc ko ri }e si gur no
se sti ne gde uz pla {}e – po mi sli {e obe.

– Ran ka! sva ka po je dan snop, pa su tra va zdan pr ge, a?
– `ar ko pro {ap ta Bo ja.

Ran ka se de. Po di ̀ e je mi sao na tu bli zu, stvar nu mo -
gu} nost da se do |e do je la.

– Bo jo! zna{ od ko jih sno po va? Sa wi ve Bo va nu {e,
bli zu ja ̀ e, zna{, kroz ja ̀ u }e mo!

– Bu da lo! pa u ja ̀ i {uc ko ri uvek se de. I Jo ku su ta -
mo uva ti li. Oni se ta mo za klo ne, pa kad na i |e{ – on da
}ap!
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– Aa? On da }e mo od {u me?
– Od {u me, da {ta! – re ~e pro mu }ur na Bo ja.
– Pa zi sa mo da maj ka iz ku }e ne opa zi {to. Zna{ sta -

ru, ona bi to sma tra la za kra |u. 
– Ne boj se! – re ~e Bo ja ob ra do va na pri stan ku Ran ki -

nom za taj po hvat, ne ose }a ju }i, onom div nom de~ jom go -
to vo {}u, ko li ko je opa san.

*
Kad se me sec za pe tqao me |u bo ro ve i ne mo }an uto -

nuo – od {u me su `u ri le dve sen ke: sta rac \u |an ko me
je ~e qad za mi ra la od gla di a za wim unuk Dra ̀ e, oba
vu ku }i po snop. S ve ~e ra su ih jo{ od ne li s po qa sve pu -
`u }i, otu kli ih, a sad ih pra zne vra }a ju na wi vu Maj ~i -
cu oda kle su ih i uze li. Pra zna sla ma se mo ra la vra ti -
ti le po uve za na u snop jer su svi sno po vi bi li po bro ja -
ni i ~im bi jed no ga ne sta lo ce lo bi se lo bi lo pre tre -
se no. Ko zna ko li ko je ve} se qa na no si lo pu ne sno po ve
a vra }a lo pra zne i za mi ca lo ta ko na trag u {u mu sre} -
no pro {av {i kao sta ri \u |an i we gov unuk!? I tek
{to su oni za ma kli po ja vi {e se dve no ve sen ke iz {u -
me. To su bi le Ran ka i Bo ja. Opre zno su iz i {le i is pod
gr mo va si la zi le po qu. Hod wi ho vih bo sih no gu ni je
stva rao {um ja ~i od {u {ta wa tra ve. Upla {e ne o~i bu -
{i le su mrak i hi tro pre le ta le sve stra ne. [u ma se cr -
ne la, a pla {}e se na zi ra lo po str wi {ti ma. Ne ka kav
{u {aw. U ~a su sr ca pre mru. A zec u mra ku na iz gled ve -
lik kao ja rac ot ska ka. Bo ja se ne mo ga {e uz dr ̀ a ti:

– Iiih! Zec! – ti ho pod vri snu.
– ]ut’ bu da lo! – Ran ka je upla {e no uko ri.
Bli zu sno po va Bo ji no te lo po ~e drh ta ti od stra ve.

Sre }om nig de onog te {kog {uc kor skog ko ra ka, nig de
da ha ni gla sa. Nig de ni kog. Iz da le ka su ob i {le sno po -
ve na rod noj wi vi Maj ~i ci i on da pri {le.

– Sad br zo! – uz bu |e no {ap nu Ran ka.
– Ova dva naj ve }a od o zgo, je li, Ran ka?
– Do bro.
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Opet su oslu {ki va le, a on da hit no ski nu le car ze
(mo dre suk we) i pre kri le iza bra ne sno po ve da se ne be -
la sa ju u mra ku. Osta do {e u krat kim ko {uq ci ma ko ji su
je dva do be da ra se za li. Ran ka po mo ̀ e Bo ji a za tim se
sa ma za met nu.

Du bo ko po gnu te pod te ̀ i nom, je dva da ha hva ta ju }i,
sta ju }i opre zno i hi tro na na ~in bo so no gih t.j. ta ko da
se sve str wi ke lo me pod ta ba nom i da ni jed na ne ubo de
– hi ta le su de voj ~i ce pre ma {u mi. Za sta ja le su u ~a so -
vi toj pre pa sti da ih ne ko go ni i {}u }u re ne pod sno pom
okre ta le se, vu~ jom ne e la sti~ no {}u is kri vqu ju }i
vrat. Snop se ni je smeo zba ci ti jer }e se skru ni ti i te -
{ko se po sle bez pod bo~ wa za met nu ti. Tre ba otr pe ti
sve do ku }e.

– Ran ka! tu su li pi ce (vr sta o{trog tr wa), za o bi |i!
Iako de voj ~i ce po zna ju pu te qak i sva ki grm i trav -

ku, ipak na sva ko tam ni je me sto za sta ju i pre mi ru od
stra ha. Zna ju one – po se lu se go vo ri s u`a som – ka ko
{uc ko ri ka ̀ wa va ju kra dqiv ce `i ta. A da ta ko ne ka -
`wa va ju mo ̀ da bi ve} sve s po qa bi lo raz ne se no. Sa mo
u`as pred ba ti na ma i mu ~e wem za dr ̀ a vao je se lo od
„kra |a“ i pri vo le vao na la ga no cr ka va we od gla di.

Ti {uc ko ri (to bo` na rod na voj ska) bi li su ve }i nom
ci ga ni iz obli ̀ we va ro {i, pre ra ta pre zre ni pot ki -
va ~i ko wa, ko tlo kr pe, {kem ba ri, kra dqiv ci i pro sja -
ci, a po ve ri mu sli ma ni, za vre me ra ta po li ti~ kom vo -
qom ta da we vla sti do bi {e oru` je i sve sni mo }i ko ju
im je da va la {uc kor ska slu ̀ ba, s te {kom mr ̀ wom se
obo ri {e na se la u svom „slu ̀ be nom“ re jo nu – po ve ri
ve }i nom pra vo slav na. Ni kom ni su pra {ta li osim – ka -
ko se po ti ho go vo ri lo – ne kim `e na ma i de voj ka ma ko -
je su do no si le `i to bez ka zne, ali su pre to ga osta ja le
ce le no }i u ja ̀ i s wi ma.

De voj ~i ce su hi ta le, ima ju }i u vi du ve li ku opa snost
u ko joj su se na la zi le. I tek kad su u{le u po ja tu uve re -
ne da ih ni ko ni je opa zio po pu sti na pe tost `i va ca. Pa -
`qi vo spu sti {e sno po ve i bol no is pra vi {e uko ~e na
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le |a i {i je. Ali za od mor ni je bi lo vre me na jer je no}
pro la zi la, a va qa lo je sno po ve otu }i i vra ti ti ih u po -
qe.

Spram smr dqi vog `i {ka (go re la je mast od crk nu -
tih `i vo ti wa) u po lu mra ku tu kla je Ran ka na po wa vi
pa ̀ qi vim jed na kim po kre ti ma po sno pu. Bo ja je ~e ka -
la. ^u ~a la je i glad nim o~i ma pra ti la Ran ki ne po kre -
te.

– Po sve tli Bo jo, ima li ko li ko zr wa? Is pod sla me
ni {ta ni je bi lo.

– Ni {ta?
– Da. Udri jo{.
– Tam – tum! pa da {tap po sla mi. Pe tli za pe va {e.

Bo ja od me ni Ran ku. Tum – tam!
– Po sve tli Ran ka, ima li?
– Ne. Ni dva zr na.
– Ka ko to? Pa `i to je zre lo?!
– Daj me ni, – ve li Ran ka.
– Tam – tum! Opet n{pta. Ran ka ba ci {tap.
– Bo jo, ku ku na ma! Pa ove je sno po ve ve} ne ko no sio

i otu kao. Vi di{ da su pra zni!
– Pra zni?
– Da {ta! Pra zni. I ko zna, mo ̀ da ih je jo{ ko god

ova ko pra zne no sio i vra }ao kao mi!
De voj ~i ce, `a lo sne, po ve za {e pra znu sla mu ka ko je i

bi la i istom mu kom vra ti {e sno po ve na wi vu Maj ~i cu.
Ve} je svi ta lo. Oba zi ra le su se i ni kog ni su vi de le.
Al’ tek {to sno po ve spu sti {e, od ne kud, kao iz ze mqe,
is pa do {e pre da wih {uc ko ri.

Obe se uko ~i {e od u`a sa. I tek kad ih vo |a stra ̀ e
po ~e da gr di, se ti {e se da im krat ki ko {u qak je dva do
be da ra do si ̀ e, jer su car ze ski nu le da sno po ve po kri ju.
U po lu ta mi svi ta wa be le li su im se tan ki udo vi.

Bo ja, de te, u pre pa sti cik nu i, tra ̀ e }i po mo}, ba ci
se Ran ki u na ru ~aj. Na gli stid ko ji je za hva tio Ran ku
zbog go lo ti we, na glo i{ ~e ze pred ne kom maj ~in skom
qu ba vi za mla |u se stri cu. U `e qi da je za {ti ti ona
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po stu pi ona ko ka ko je ~u la da ~i ne one `e ne: ras kop ~a
svo ja de ti wa ne dra i po ~e da se po na {a ne spret no-ru -
`no kao ka kva na mi gu {a. Ali we no jo{ de ti we ne raz -
vi je no te lo i po kre ti ni su mo gli po bu di ti kod za si }e -
nih {uc ko ra dru go ose }a we osim sme ha.

I ta ko su obe de voj ~i ce, sti snu te jed na uz dru gu, pred
pa tro lom oti {le ce stom pre ma ka sar ni.

Sep tem bra, 1933.
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Ne |o Jo {i} 

JE LE NA BIL BI JA

Je le na Bil bi ja (1902–1964) da nas spa da u red za po -
sta vqe nih, go to vo za bo ra vqe nih pro znih pi sa ca. Ova
zna me ni ta `e na (zna me ni ta po svom iz ra zi to me lo di~ -
nom gla su, po spi ker skim i no vi nar skim spo sob no sti -
ma), po sli je Dru gog svjet skog ra ta ma hom se pre da la no -
vi nar stvu. Bi la je ~lan Su da ~a sti (u dru {tvu s Oska -
rom Da vi ~om, Mar kom Ri sti }em, Mi la nom De din com i
dr.). Sa ra |i va la je s naj u gled ni jim li sto vi ma to ga vre -
me na, ka kvi su Po li ti ka ili Kwi ̀ ev ne no vi ne i bi la
ured nik u po je di nim od wih (npr. u li stu Po le ta rac).
Iako su o woj svo je vre me no li je po i po hval no pi sa li
Mi lo{ I. Ban di}, Slo bo dan @. Mar ko vi} i dr., a u no -
vi je vri je me Zo ri ca Tur ja ~a nin i Ran ko Ri so je vi} – Je -
le na Bil bi ja kao pri po vi je da~ osta la je ma we-vi {e ne -
po zna ta {i rim ~i ta la~ kim kru go vi ma.

Iza Je le ne Bil bi je ostao je ne ta ko ve lik li te rar -
ni opus (pet ili {est kra }ih zbir ki pri ~a za dje cu), a
ne ke od we nih pri ~a svo je vre me no su u{le u re dov nu
|a~ ku lek ti ru.

Ov dje bih `e lio da se ne {to od re |e ni je osvr nem na
autor ki nu zbir ku Pri ~e o se lu i gra du (Ge ca Kon, Be o -
grad 1934, str. 133).

Po me nu ta zbir ka ima me |u svo jim ko ri ca ma tek po ne -
{to {to bi mo glo da bu de pri klad no |a~ kom uz ra stu. Bo -
qe re ~e no – to je zbir ka za sva ki uz rast, zbir ka ko ja bi
po iz bo ru te ma, na gla {e nim so ci jal nim ele men ti ma,
sna ̀ nim dram skim na gla sci ma, po sve }e no {}u pri ro dom
i we nim }u di ma, lir skom {ti mun gu itd. – mo gla da ~i ni
pro du ̀ e tak Ko ~i }e ve pri po vje da~ ke po e ti ke i Ko ~i }e -
vog sti la, ili da bu de u ve o ma ti je snoj ve zi s wi ma. 

234



Ova kvo gle di {te pri je sve ga iz no sim kao ~i ta lac,
kao ne ko ko me vje {ti na pri po vi je da wa ni je ni po sve
stra na ni po sve ma glo vi ta. Umje sto da se okre nem ana -
li ti~ kom po stup ku u pri ka zu, umje sto po ku {a ja da Pri -
~e o se lu i gra du upo re |u jem i od re |u jem wi ho vo mje sto
me |u dru gim pri po vje da ~i ma re a li sti~ kog pro se dea,
`e lio bih da na osno vu op {teg uti ska is tak nem one
vri jed no sti pri po vje da~ kog umi je }a ko je se u dje lu Je -
le ne Bil bi je i da nas opi ru zu bu vre me na, op sta ju i tra -
ju kao istin ski bi qeg, `iv i da nas, pod jed na ko kao {to
je bio `iv u me |u rat nom pe ri o du ka da su na sta ja le we -
ne pri ~e, pe ri o du iz ko jeg po ti ~u mo ̀ da naj zna ~aj ni ja
i naj qep {a pro zna dje la srp ske kwi ̀ ev no sti. 

Pri ~e Je le ne Bil bi je re dov no ~i ne za o kru ̀ e nu cje -
li nu; kroz wih pro mi ~u si lu e te pe ri fer nih li ko va
ko ji se uglav nom oku pqa ju oko jed nog sre di {weg li ka,
upot pu wa va ju i pot cr ta va ju we go ve ka rak ter ne oso bi -
ne. Sre di {wi lik Bil bi ja obi~ no gra di krat kim i
o{trim po te zi ma, ali ta ko ubje dqi vo i vje {to da se
~i ta o cu ~i ni kao da je iz ne na da iz ni kao u ta mi i sa mo
na sta vio da `i vi (da ta vo ri i da se pa ti!) u svje tlo sti
no vo ga da na. Kao ilu stra ci ju na veo bih kra }i ci tat iz
pri ~e Idri zo va ka va (str. 70):

Idriz ko pa. Ona ko gor {ta~ ki vi sok, suv, ma -

lo po gu ren, sad se sav sa vio kao gu da lo i od re |e -

nim uvek istim po kre ti ma iz di ̀ e i spu {ta mo -

ti ku [...] Ko pa ta ko od sva nu }a, po mi ~e se po la -

ko niz ret ke, a za wim osta ju sve ̀ e hum ~i ce od

cr ne raz ro va ne ze mqe, ze le nim per ja ni ca ma za ki -

}e ne. Sun ce mu se upi lo u vrat i iz vu klo znoj

kroz pr qa vu ko {u qu; i {to se vi {e na ne bo pe -

we, sve vi {e se oba ~a na to `i vo gu da lo ne u mor -

no u kre ta wu kao ka kva ma {i na.
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Bil bi ji ni li ko vi smje {te ni su ne u ka kav ima gi nar -
ni pro stor bez oslon ca, ve} u stvar ni, obi~ no i ime no -
va ni pro stor, u pri rod no okru ̀ e we do ~a ra no ta ko su -
ge stiv no i vje {to, da se ~i ta o cu ~i ni ka ko je i on sam
su bje kat te `i ve pri ro de ko ju `a ri qet we sun ce ili
pla ve pro qet we bu ji ce, u ko joj vri `i vot, ko ju za o gr }u
bo je, kroz ko je {u me vje tro vi ili se pro vla ~e na ma zna -
ni mi ri si. Kra }i od lo mak iz pri ~e Bu ka vac (str. 52),
to ne sum wi vo po ka zu je: 

Pla ni na otvo ri o~i i pqu sne iz svih iz vo ra,

sa svih sta zi ca i vo do de ri na vo du ko jom je opra -

la li ce. Si ne pr vi sjaj sre br no mle~ nih pu po qa ka.

Mo ~va ra str ga sta ru ode }u i sve, {to je vo da do -

ne la, sta lo ̀ i u ovo go di {wu na sla gu. Za tim fi -

nom so~ no ze le nom bo jom sa svim mla de tra vi ce

pre vu ~e svo je ve li ke vo de ne o~i. 

Iz me |u pri rod nog okru ̀ e wa, pri ro de i de {a va wa u
woj, s jed ne stra ne i Bil bi ji nih li ko va, s dru ge – po -
sto je sup til ne ve ze: de {a va we u pri ro di i sa ma pri ro -
da re dov no ~i ne okvir dram ske rad we ili se ja vqa ju
kao wen pra ti lac; u sa gla sno sti s wi ma li ko vi iz pri -
~a bi va ju uob li ~e ni kao ka rak te ri, oni se s pri ro dom
po kre }u, po ka zu ju svo ja hte wa, is po qa va ju svo ja osje }a -
wa, ko ja se uglav nom svo de na pat wu, ne mo}, na ta vo re -
we u mje stu. A ka da Bil bi ji ni ju na ci pro go vo re – oni
to ~i ne bi ra nim ri je ~i ma i kraj we ne po sre do, ali ta ko
su ge stiv no da i osred wi po zna va lac na {eg je zi ka mo ̀ e
u wi ma da ot kri je `i vo na rod no is ku stvo ili po slo -
vi~ no gle da we na `i vot i svi jet. Uop {te, `i va i sna -
`na ri je~ ne ka rak te ri {e sa mo go vor Bil bi ji nih ju na -
ka – ci je la ova ne ve li ka zbir ka ~i ni vre lo ri jet kih, je -
zi ku sa vre me ne pro ze da nas go to vo ne po zna tih ri je ~i.
Ta kve ri je ~i, ta kva lek si ka, pu na i mo} na re ~e ni ca,
jed no su od va ̀ ni jih obi qe` ja pri po vje da~ kog dje la Je -
le ne Bil bi je.
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Iz bir qiv od nos pre ma je zi~ kim sred stvi ma (uglav -
nom ka rak te ri sti~ nim za `i vi go vor se la), Bil bi ja je
po ka za la i ka da je ri je~ o op {toj bri zi za lek si ku srp -
skog je zi ka: go di ne 1952. pri lo ̀ i la je obim nu i me |u
sa rad ni ci ma na iz ra di Re~ ni ka SA NU ve o ma ci je we nu
zbir ku na rod nih ri je ~i, na slo vqe nu kao Zbir ka re ~i
sa gra ni ce Bo sne i Her ce go vi ne. U po maw ka wu lek si~ ke
gra |e iz za pad ne Bo sne, ova zbir ka ima dra go cjen zna -
~aj. Ona po svje do ~u je lek si~ ko bo gat stvo za pad nog kri -
la srp skih go vo ra, i na ne ki na ~in, ka da je o lek si ci
ri je~, re pre zen tu je sve ono {to je po sled wih de ce ni ja
ob ja vqe no u di ja lek to lo {kim dje li ma ili pu bli ka ci -
ja ma dru ge pri ro de.
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Pri~e za decu, 1932.,
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