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Драга Гавриловић

РАЗУМЕ СЕ, ОНУ ЛЕПШУ

Го спо ђи це Да ни ца и Ани ца ро ђе не су се стре. Обе су јед на ко

ле пе, јед на ко вас пи та не, јед на ких спо соб но сти за до бро и зло и

на по слет ку јед на ког и ми ра за; са мо не ка ко ни су јед на ке сре ће.

Да ни ца је го ди ну ста ри ја од се стре, па ни ко ни да за пи та за њу,

као и да ни је за уда ју, а за Ани цом „да по кр ја ју вра то ве“...

То је да ло го спо ђу Пер су Јо вић, ма тер им, у ве ли ку бри гу. Не

би хте ла да уда је кће ри „пре ко ре да“, а ов да шњи и стра ни „ја -

вља ју се“ тек за Ани цу. Ни је би ла „су је вер на“ већ „вос пи та на“

же на, ал’ го то во да ве ру је ба ба Ани пу да ру ши да је ту „ме тут

прест“...

Ума ло ни је одр жа ла, по упут ству ба ба Ане „де вет ме та ни ја“

– ако не ће по мо ћи, шко ди ти не мо же!...

Али ни је се са мо она бри ну ла о Да ни ци; бри нуо се о њој и

де да Мар ко Љу бић он да шњи тр го вац. Да ни ца је би ла до бро и

уми ља то „де те“, па ка ко не би? Осо би то ка ко је до бро жи вио с

ње зи ним де дом, па и оцем, по кој ним по пом Јо ви ћем.

I

Јед но га да на до ђе де да Мар ко сав за ја пу рен Јо ви ћи ма. Има

ва жна и бр за по сла, а ота као је ви но па се умо рио...

Мо ро, сна’о, што ти не уда јеш Да ни цу? – по че она ко „с не ба,

па у ре бра“, по сво ме тр го вач ком на чи ну, чим оста де на са мо до -

ма ћи цом.

– Бо же чи ко, ка ко то пи та те? Ка ко ћу је уда ти, кад је де те те -

шке сре ће. Ко год се ја ви, све за Ани цу.

– Хм! А ти бар удај то па шче. (На зив „па шче“ био је код де -

це те па ње).

– Ди би ја да ва ла де цу „пре ко ре да“.

– Аха! Сад си по го ди ла и ти ред, а кад сам ти го во рио: „Же -

но, же но, ред др жи свет; не во ди пр ви пут на игран ку оба две

кће ри за јед но.“ Сме јеш се и ти и она мо ја ма то ра лу ца. „Шта то

фа ли“, му дру је те ви, ле пе су оба две, па ко по па ко по па ди ју...

Ето вам сад по па и по па ди ја! – ре че де да љу ти то, па ста де ис -

тре са ти лу лу.
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– Па зар ни је та ко, чи ко, укус је раз ли чит; са мо је мо ја си ро -

та Да ни ца те шке сре ће.

– Хм, ’ди ли ћеш ти са же ном да го во риш па мет но!... „Укус“,

„сре ћа“, хајд’ ре ци још и суд би на... И то ви же не уме те, тек да

ни сте ви кри ве, већ не ко дру ги...

Јо вић ка се на сме ја.

– Смеј се, смеј, ал’ опет ја имам пра во. Пре жи вио сам ја и

пре па тио мно го; ви диш ли ти ову се ду ко су?!

– Ви дим, чи ко, па за то вас и по шту јем...

– До дај ми јед ну ва три цу – ре че де да по мир љи ви је. На пу нио

је био лу лу, па се опет сме стио на ка на бе. Кад је по ву као не ко -

ли ко ди мо ва по че опет, но са да мно го бла же.

– Ви дио сам ја још он да да ти по сао не ва ља. Не ма ту, ћер ко,

суд би не, ни сре ће, већ ка ко удро биш она ко ћеш ку са ти...

– Е, да, има чи ко и суд би не – упа де му у реч Јо вић ка.

– Ка жем ја...

– Не мој те се ср ди ти; са мо сам хте ла ре ћи да...

– Да ни си ти кри ва – сме јао се де да – ал’ ме не не пре ва ри.

Знам ја где ле жи зец... Одав на ја чу јем „леп ша“ и „ру жни ја“ Јо -

вић ки на кћи, а ова мо баш да мет неш на кан тар не би ни за дла -

ку усту па ле јед на дру гој; та не знаш у ко ју ћеш пре да по гле -

диш!...

– Та то је оно што ка жем да је Да ни ца те шке сре ће.

– Чт! Не ма ту сре ћа по сла. Ни је тре ба ло да оба две де вој ке

ује дан пут во диш на игран ку, па то је...

– О, ча сни је по тр’о с игран ком! Шта је она кри ва? – љу ти ла

се озбиљ но го спо ђа Пер са.

– Мно го, мно го. Пр ва игран ка то је за де вој ку што за бо го -

сло ва ил’ пре па ран да пр ва про фе сор ска оце на – фи ло со фи рао је

де да – ако им пад неш пр ви пут у во љу, бла го те би, а ако не сте -

чеш пр ви пут сим па ти ју бо ље се се ли; по сле мо жеш из ру ка ва

му дрост ли ти, не ћеш се асни ти; оста ћеш увек не зна ли ца и глу -

пак... Па то је ви диш, фа лин ка би ла код те бе. На кин ђу ри ла си

оба две де вој ке па хајд’ ш њи ма на из ло жбу ује дан пут, а кад та -

мо, хе-хе-хе (и де да се за сме ја), на ве јао слу чај ви ше љу би те ља

пла ве не го цр не ко се; а жен ске то ро ку ше и они жу то кљу ни удри

по сле ко у бу бањ: Да ни ца ру жни ја од Ани це...
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– Бо же, чи ко, ка ко ви схва ћа те ту ствар; та од то га до ба про -

шло је ви ше го ди на, а свет је ви ђао њих и по сле за јед но...

– Да бо ме, ал’ ком је ста ло да ис пи ту је је л’ та ко. За ким по -

ви чу: „кур ја“ – оста де до смр ти... За то не из но си и оно на па зар

што ти ни је на про да ју, јер не ћеш про да ти ни јед но ни дру го...

– Та то су чи ко, тек тр го вач ки на зо ри!

– Хе, хе, тр го вач ки на зо ри. А да шта је цео свет не го тр го ви -

на? Јест, тр го ви на бо ме, и то не као што је би ла не ка да по ште -

на, не го она ко ва шар ска, чи вуц ка „што за ка чиш, оде ри“...

– Хај де, не ка је и та ко; али ће те тек до пу сти ти, да је Да ни ца

те же сре ће. Укус је раз ли чит, па што да се за њу ни ко не на ђе?

– Па већ сам ти ка зао. Па он да, зар ти не ви диш да је мо да

оку пи ра ла већ и укус... Зар се ви жен ски ње по во ди те за сво јим

уку сом кад но си те ко пи те у ко си и на вра ту, и оно се дло у ха љи -

ни?!... Па та ко вам и му шки кад се же не. Не ка са мо има ми ра за

и не ка тек је дан вик не „ле па је“, па да ви диш чу да, за љу би ће се

у ње ну ле по ту и они што је ни ви де ли ни су...

– Ва ра те се чи ко, има све та ко ји се по во ди и за сво јим уку -

сом.

– Има! Па ди су? – ре че љу ти то де да – Ето и овај то кор се

обра зо ван чо век и фи шкал, па шта ми пи ше?! – Ту де да из ва ди

из џе па не ко пи смо и ста де чи та ти:

Ве ле што ва ни чи ко!

Чуо сам да у ва шем се лу у го спо ђе Јо вић ке две кће ри, од ко -

јих је јед на осо би то ле па. Мо лим вас да кле ле по, ја ви те ми, је ли

исти на да има три хи ља де ми ра за, и има ли из гле да да ћу је до -

би ти, па да до ђем да је ис про сим.

С по здра вом ва ма и стри ни,

Ваш си но вац Љу бић

– Та то је Јо ца, ва ше га бра та син. Кад је био ма ли ви ди ла сам

га је дан пут.

– Да бо ме да је он – љу тио се де да – ал’ зве кан као и дру ги.

Он не ве ли ако су ва ља не де вој ке, до ћу да их ви дим, па ко ја ми

се до пад не, не го са мо ’оће ону леп шу, а му ку му, ко ја је леп ша

– и ту се де да опет за сме ја. – Ал’ ни шта – на ста ви за тим – са мо
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ти сна’о, ка жи, би л’ да ла за ње га сво је де те? Мо мак је друк чи је

ва љан; ке ца не по зна је а ни је ни пи ја нац...

– Па ка ко не би. Куд ћу бо ље при ли ке, осо би то кад ве ли те да

је и по штен; са мо ми је ко ма ло те шко пре ко ре да.

– Хе-хе-хе, пре ко ре да – сме јао се опет де да – ал’ шта ћеш,

кад ни је друк чи је. Са мо ти сна’о не мој ни шта да го во риш де ци

уна пред, а у не де љу по шљи их ов де на ма у по се ту. Стри на их

одав но иш че ку је.

II

Иду ће не де ље ста до ше пред ка пи јом де да Мар ка Љу би ћа

еле гант на ко ла; у њих бе ху упрег ну та два кра сна „зе лен ка“, а из

њих ско чи још еле гант ни је оде вен чо век.

– Гле дај мог си нов ца, по па ра гра фу и про пи су се и во за... Ди

би фи шкал сео на про ста ко ла – сме јао се де да по здра вља ју ћи се

с њим.

– Је дан пут се чо век же ни – при ме ти мла ђи Љу бић ула зе ћи у

ку ћу.

– И ти сми слио да се же ниш? – пи та ше де да свог го ста, кад

су већ ру ча ли, о сва чем се на ра зго ва ра ли и рев но сно от по че ли

пу шта ти ди мо ве.

– Вре ме је – ре че си но вац.

– Бо ме и је сте. Још ко ју го ди пу па ћеш ме сти ћи. Већ сад си

про сед; али ни је ни чу до, но ћу „су ши ти ча ше“ и „вре ба ти ке ца“,

да њу опет пре вр та ти оне па ра гра фе, па пра ви ти од цр но га бе -

ло...

– То нам је за нат – сме јао се си но вац. – Не го чи ко, зна те ли

ви по зи тив но да ће Јо вић ка по ред кће ри да ти све три хи ља де од -

мах на вен ча њу?

– Да не знам, ка ко бих ти мо гао пи са ти. Не го ко ју ње зи ну

кћер ти ’оћеш?

– Раз у ме се, ону леп шу! – уз вик ну чи сто Љу бић – Шта ће ми

она ру жни ја ?!...

Де да се на сме ја.

– Знао сам да ћеш та ко ре ћи – ре че за тим – Али ко ја је леп -

ша?

– Чуо сам да је она мла ђа – бе ше си нов чев од го вор.
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– Да кле Да ни ца?! – ре че од сеч но де да, па се на ка шља и по че

ис тре са ти лу лу...

– Не знам им име на, али та ко сам чуо.

– Та ко, та ко – ре че сад вра го ла стим осме јом де да – и Ани ца

је кра сно че ља де, ал’ Да ни чи не цр не очи па га вра на ста ко са, за -

не ће сва ко га...

– Цр но ма ња ста? – пи та ше си но вац ра до зна ло. – А ме ни као

да ре ко ше, да има пла ву ко су.

– Ани ца је пла ву ша, а у Да ни це је ко са цр на – ре че де да пу -

не ћи лу лу. – Ви ђам де цу сва ки дан па ти то мо гу ка за ти из ве -

сно...

– Мо гу ће је. Ни сам на то ни па зио то ли ко; са мо сам чуо да је

вр ло ле па, мно го леп ша од ста ри је кће ри.

Утом се за чу раз го вор у ход ни ку, и стри на уђе с Да ни цом и

Ани цом у со бу.

– Док тор Љу бић, мој си но вац; Да ни ца и Ани ца Јо ви ће ве, мо -

је си но ви це – упо зна вао их је још с вра та и на бр зу ру ку де да.

– На тај смо на чин и род – осмех ну се Љу бић.

– Брат и се стре – ре че Ани ца уми ља то, па му пру жи ру ку пре

но Да ни ца.

„Гле, ма тор ке, ка ко је пред у сре тљи ва!“, ми шља ше Љу бић

по гле дав ши је ле ти ми це, па чи сто ис тр же сво ју из ње зи не ру ке

и пру жи је Да ни ци.

То пао, иако ис пи ту ју ћи по глед и не жан сти сак ру ке ње го ве

до ве де Да ни цу у за бу ну, те за ча сак обо ри очи; а кад их је опет

по ди гла не бе ше у њи ма оног рав но ду шног по но си тог из ра за ко -

јим је све до са да сре та ла не же ље ни му шки свет.

Шта ће? Пр ви пут у свом жи во ту сте кла је и она на мах и за -

у зе ла „на ју риш“ не чи ју сим па ти ју, па ка ко би и мо гла би ти рав -

но ду шна?!...

– Кра сна де ца, шта ве лиш? – пи та ше де да си нов ца сво га, док

се „ски да ху“ го шће.

– Та ко је, као што сам чуо. Да ни ца је за и ста ве нус, а она дру -

га као и сва ка ма тор ка, кад хо ће да игра уло гу на ив не.

– То се по на ша ње, до ду ше, ста ри јој не при сто ји... али и она

је див на. По гле дај је са мо до ле. Укус је раз ли чит...

– Ех, што је ле по, ле по је за сва ко га. Два пу та два је увек че -

ти ри – фи ло со фи рао је Љу бић, а по глед му оде за Да ни цом...
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„Хајд’ хајд’, са мо ти фи ло со фи ши“, ми шља ше де да; „али кад

ви фи шка ли мо же те на чи ни ти од цр но га бе ло, што не би смо ми

про сти љу ди ис те са ли од два пут два – шест...“

За тим се спу сти де да у сво ју на сло ња чу и по че за до вољ но

пу шта ти ди мо ве, ов де-он де ба ца ју ћи ле ти ми чан по глед на сво -

га си нов ца и го шће.

За ма ло от по че жив раз го вор.

Љу бић не ски да ше ока са Да ни це. Сва ка ње го ва реч бе ше

упра вље на њој а с Ани цом је про збо рио она ко „из уч ти во сти“

тек по ко ју реч, при то ме је по гле дао рав но ду шно и ле ти ми це и

са осме јом на усна ма ко ји као да хте де ре ћи: за луд стри че ду ван

де ваш, не из ду ва че га не маш!...

Ани ца га у по чет ку по сма тар ше из не на ђе но, за тим се по че

са ма пле сти у раз го вор са удво је ном уми ља то шћу; но кад јој па -

де у очи онај осмех на усна ма ње го вим, на пр ћи уста шца окре те

гла ву гор до од ње га, па се за ду би у по сма тра ње сли ка на сто лу.

Обе де вој ке бе ху са да као пре о бра же не. Да ни ца из гле да ше

као ве дра ча роб на мај ска ноћ, а Ани ца ли ча ше до ду ше мај ско ме

да ну али – облач ном.

– Си ро то дсте! ми шља ше де да, па уста де и при ђе Ани ци у

на ме ри да је сво јим ће ре та њем раз ве се ли. Но и то не по мо же.

Она оста де су мор на и хлад на – лед што се с Да ни чи ног ср ца то -

пи ти по чео по ско ру шио се у гру ди ма ње зи ним...

III

– Те би се кан да до па да Да ни ца? – пи та ше стри на си нов ца

кад су го шће оти шле.

– Ви ше но што би тре ба ло – бе ше ра се јан од го вор Љу би ћев.

– За што? Кра сна је и вред на то де вој ка. Ја је во лим ко сво је

де те; са мо јој ко ма ло сме ће се стра... а као што ви дим оба две су

ле пе.

– Зар их Јо вић ка не би да ла пре ко ре да?

Стри на га за чу ђе но по гле да.

– Бо ље иди ти „ма то ра“ па спре ми до бру ве че ру, а за дру го се

не бри ни! Про во да џи ја мо ра нај пре ома сти ти гр ло – сме јао се на

то де да.

– Идем, идем.

И стри на иза ђе ве се ло у куј ну.
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– Ја сад идем да на го во рим Јо вић ку да ти да де Да ни цу. Ти се,

ме ђу тим, док стри на зго то ви ве че ру про ђи ма ло по се лу – ре че

де да кад је стри на иза шла.

Си но вац га по слу ша и оде.

Де да за тим об у че свој „ге рок“, мет ну ше шир и узе лу лу и

штап, па иза ђе у куј ну.

– Ку да ћеш? – пи та ше стри на.

– Идем да се раз го во рим с Пер сом.

– Иди, иди! Па гле дај да се што пре пр сте ну ју. Све се бо јим

да се не окре не за Ани цом. Чуо си да већ пи та ’оће л’ да ти пре -

ко ре да; а баш би ми жао би ло си ро те Да ни це, во лим је ко сво ју

ду шу.

– Знаш ти шта во леш, ко и онај зев зек што оде...

И де да иза ђе на ули цу.

IV

– Но, сна’о, де ца се ви ди ла, па оћеш ли ми да ти де те за си -

нов ца? – ре че де да Јо вић ки, кад се уве рио да „де ца“ ни су у со -

би.

– А ко ју?

– Раз у ме се, ону леп шу – и де да се на ка шља.

– Хо, Бо же! Ка ко ћу пре ко ре да?

– Шта ћу ти; друк чи је ни је. Ону дру гу не ће че сти то ни да по -

гле ди...

– О си ро то и не срећ но мо је де те! Па шта ће ре ћи и свет?!

– Бри ни се ти са мо за свет. Ње го во те то ро ка ње и до ве ло до

оно га...

– Па кад ни је друк чјие, да ћу је. Са мо ка ко ћу то де ци да ка -

жем. Си ро та Да ни ца, про па шће у зе мљу од сти да.

’Оће да! Вал да је па ла с кру шке. На’ће се и за њу ка кав жу -

то кљун (де да је сав не же њен му шки свет та ко ти ту ли сао).

– Та је сте, но ме ни је тек те шко. Ма ти сам.

– А ти их зо ви ова мо, да им ја ка жем. Од ме не ће лак ше при -

ми ти...

Јо вић ка отво ри вра та и вик ну:

– Де цо, хо ди те ма ло у со бу.

– Аха! Ту се не што ку ва – ре че Ани ца се стри, па је узе за ру -

ке и од ву че у со бу.
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– Да ни це ти си мо је па мет но де те – по че де да – па ћеш ме

раз у ме ти а да ти баш пр стом не по ка жем – Ја сам Љу би ћев про -

во да џи ја, па ’оћеш ли при ста ти да бу де сва то ва?

Да ни цу об ли ру мен, па не ко вре ме ћу та ше.

– Но, па ако ти не ћеш, не мо ра то би ти – ре че сад де да.

– Ка ко хо ће ма ти. – Пре ли се ти хо пре ко Да ни ци них уса на. –

Ја ни сам про тив на.

– Слат ко мо је де те – ре че ма ти у су за ма, гр ле ћи је – шта ћеш,

кад је та ко су ђе но. До ста смо окле ва ли, а де да ве ли да је ва љан

мо мак па нек’ се свр ши у Бо жи је име.

Да ни ца је по љу би у ру ку па са су зним очи ма на гло оде из со -

бе.

– Сад сам ја по ли чар ка – ре че Ани ца, па за гр ли ма тер и ста -

де ска ку та ти око ње. 

Де да сс тре сао од смеха, а ма ти је за ча сак за чу ђе но по сма -

траше; за тим је за гр ли и уз ди шу ћи ре че:

– Вра же ма ли, за то си и за пи ња ла сва ко ме за око...

– Ма ни сад то – ре че де да – не го бо ље по ша љи по по пу, да

их ве че рас пр сте ну је мо. Мој мла до же ња су тра зо ром од ла зи.

– Бо же, Бо же, ко га ћу да по шљем?! Слу шки њу сам пу сти ла

на игру – вај ка ла се Јо вић ка.

– Ко га ћеш да по шљеш. Хај де са ма. Ићи ће мо бар до по пи не

ку ће за јед но. И ја мо рам ку ћи по мла до же њу.

– Ја бих се и са ма упу ти ла, али тре ба спре ми ти и ве че ру.

– Не бри ни те се ма ми це – те ши ла је Ани ца. – Зго то ви ће мо

ми ве че ру и без вас. Са мо на ре ди те што хо ће те.

– За ко љи те ко ју ко кош па ску вај те ки се лу чор бу; ис пе ци те

јед но пра се и ћур ка и уме си те кроф не; са мо па зи те да вам се пе -

че ње ле по ис пе че, а кроф не да не пре ки сну...

И Јо вић ка огр те свој „ман тил“ па по ђе са де дом.

На вра ти ма ло за ста де па шап ну Ани ци на ухо:

– Па зи на Да ни цу, ја ко ми је узру ја на.

– Е да, не бри ни те се ви. С ње ном је во љом – ре че Ани ца, па

оде да са се стром хва та ти жи ви ну...

V

Де да сти же до ма, а по сле не ко ли ко тре ну та ка до ђе и Љу бић.

– Ствар је свр ше на. Де вој ка ’оће а и Јо вић ка при ста је! – вик -

ну де да чим га је угле дао на вра ти ма.
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Љу би ћу се ли це раз ве дри.

– Па шта сад? Ка ко сте уго во ри ли? – пи та ше.

– Ићи ће мо, оби ча ја ра ди, да те ви ди пу ни ца; али пр стен ве -

че рас не фа ли. Са мо је си ли ти по нео дар?

– Је сам.

– А шта ће би ти од мо је ве че ре? – ре че стри на, ту жно по гле -

дав ши „лу ку ми ће“ што су већ на да сци на ра сли „ко ду ша“, па

са мо че ка ју да их стри ни на ве шта ру ка спу сти у маст...

– Не ће се две ве че ре сва ди ти. Са мо се ти по жу ри. Ко зна кад

ће она би ти го то ва. Сад се тек ’ва та жи ви на – те шио је де да.

По сле по ла са та бе ху већ про во да џи ја и мла до же ња на пу ту

Јо ви ћи ма.

– Па не мој та мо тек да пи љиш ко ма че у жи жак са мо у Дан -

и цу, не го бу ди ма ло љу ба зни ји и пре ма Ани ци – све то вао је де -

да мла до же њу – ни је ти де те ни шта кри во, а до ста јој је и

онако...

– По се би се раз у ме. Сад ми је шо го ри ца...

За ко ји тре ну так уђо ше у дво ри ште.

Пред њих ис тр ча из куј не ра до сно Ани ца у ле пр ша вој до ма -

ћој оде ћи са за су ка ним ру ка ви ма и опа са ном ке це љом, али и

цве ћем у ко си.

Љу бић јој љу ба зно пру жи ру ку, но у ду ши му опет од јек ну:

„Ко ке та! И у по след њем ча су мо ра да про за на ти...“

Уђо ше и у ку ћу; и де да упо зна де зе та са пу ни цом.

Раз го ва ра ло се о сва че му. Пу ни ца је „на фи ни на чин“ ис ка за -

ма кол’ко да је уз кћер и ис пи ти ва ла о зе то вље вом „ста њу“, а зет

јо опет умео још „фи ни је“ од го во ром за до во љи ти; при том је по

де ди ном упут ству и ина че био вешт – тек по кат кад је по гле дао

Да ни цу и то кра ди ми це, а за ба вљао се са пу ни цом, де дом и

Ани цом, ко ја је с ра до сним ли цем „све ле ти ла“ по ку ћи. Ра до ва -

ла се што јој је „шо гор“ та ко иму ћан, на у чен и при ја тан чо век...

Ма ти је не ко вре ме за чу ђе но по сма тра ла. За тим је пре кор но

и опо ми њу ћи по гле да ла, но она се не да де сме сти. Хте ла је да

за ба ви „шо го ра“, а тре ба ло је би ти и у куј ни – ваљ да тек не мо -

же до пу сти ти да Да ни ца и ве че рас у куј ни то ли ко ра ди?! Ре кло

би се, да хо ће да по ка же ка ко уме ку ва ти...

Оста ни ти ов де! – ре че јој на је дан пут по лу гла сно и зна чај но

ма ти. Да ни ца ће и са ма до го то ви ти ве че ру.
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– Бо же, ма ми це, ка ко ћу је баш са да оста ви ти са му? – про ша -

пу та она; но кад је ма ти стро го по гле да, оде сну жде но при ђе

про зо ру и се де; за тим згр ну за ве су па се за гле да у зве зда но не -

бо, су зе су јој на ви ра ле, се ти ла се ка ко ће јој бити без  се стре.

Љу бић је по гле да баш у том тре нут ку. За тим је ду же вре ме -

на озбиљ но по сма тра ше и не ка вр ста са жа ље ња по кре ну се у

ње го вом ср цу...

Де да и Јо вић ка баш се у исти мах пре пи ра ху: ко је је пе че ње

сла ђе – пра се ће или ћу ре ће... Он уста де и при ђе Ани ци.

Она се тр же, а у су зно ме оку за си ја се осме јак.

Љу бић се за гле да у те очи...

„Гле! Очи су јој као ро сан по ме нак при из ла ску сун ца. Пра -

во има де да што ве ли, да је она ле па.“

И Љу бић се ско ро ка ја ше што јој учи ни то ли ку не прав ду.

Ми раз је је дан исти, па је мо гао баш и њу узе ти – кад је већ она

на ре ду...

– Ани це, до дај де ди ду ван ке су. Та мо је у мо ме ге ро ку – тр же

га де дин глас из по е тич ног срав не ни ја и ху ма ни стич ног рас по -

ло же ња...

Док је Ани ца од ска ку та ла по ду ван ке су, вра та се отво ри ше а

у со бу сту пи Да ни ца за ја пу ре ног ли ца од ку хињ ске ва тре и по -

кре ти ма Ми нер ве или ка кве уми ља те кра љи це...

Љу бић се за гле да у њу.

– Ба да ва – ми шља ше леп ша је од се стре. Та не би свет ба да -

ва ви као да је ле по ти ца...

Утом до ђе и све ште ник.

– Ве че ра је на сто лу – ја ви Да ни ца ма те ри и до ма ћи ца по ну -

ди го сте у дру гу со бу.

За ве че ром уста де Љу бић па се окре те Да ни ци.

– Го спо ђи це – ре че све ча ним но ма ло дрх та вим гла сом – мој

чи ка је још да нас ре као го спо ђи ма те ри мо ју же љу и до нео ми

од ње по вољ на од го во ра. Ре ци те да кле и ви пред сви ма при ма те

ли вољ но мо ју по ну ду и хо ће те ли би ти са пут ни ца мо га жи во та?

– Хо ћу – пре ли се ти хо пре ко Да ни чи них уса на.

– Зар њу?! уз ви киу Јо вић ка и ско чи са свог ме ста, те за чу ђе -

но гле да ше час у де ду час у Љу би ћа и Да ни цу.

– Ја сам чи ки ре као да же лим го спо ђи цу Да ни цу – из ви ња -

вао се збу ње но Љу бић. 
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– Ни шта, ни шта син ко – бла жио је де да – ни си ти крив већ

про кле та слич на име на. Да ни ца и Ани ца, па мо жда сам се ова -

ко стар и смео.

За тим се на же на ухо, од чу да скам ње ној до ма ћи ци, па јој

шап ну:

– Же но, не ква ри ми по сла, већ бла го сло ви де цу, а ша ла не -

ка ти је за оно што си во ди ла без мо је во ље пр ви пут на игран -

ку оба две кће ри ује дан пут...

Јо вић ки спа де ко пре на с очи ју а и ка мен са ср ца...

Гр ца ју ћи се у сме ху и пла чу и бри шу ћи су зе ра до сти окре те

се на по слет ку Љу би ћу и ре че:

– Па кад је та ко, не ка сте син ко и с њо ме бла го сло ве ни! – па

се опет за сме ја.

– Оче! Бла го сло ви де цу – ре че де да по пу и узе ча шу у ру ке.

Све ште ник је све не ра зу ме ва ју ћи гле дао, но кад ви де да је

Љу бић при шао Да ни ци и узео је за ру ку, с мир ном са ве шћу их

пр сте но ва...

***

Већ иду ће га да на до знао је Љу бић за де дин „ма не вар“. Слат -

ко се на сме јао и уве ра вао да би му се Да ни ца и без то га ви ше

до па ла од Ани це. Де да на то ћу ти па се тек сме ши, а у се би ми -

сли: ви де ли би смо...
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Драга Гавриловић

САН

Да нас ћу да ти при чам са нак свој. Не мр го ди се! Знам ја да

ти ни си ба ба ко ју сно ви за ни ма ју, но овај баш чу ти мо раш. Он

ће да ти од го во ри на пи та ње тво је: „Ути че ли спо ља шност љу -

ди и на сим па ти ју и не сим па ти ју чо ве ка све сно обра зо ва на?“

Еле, сним ја; по стао сам чу вен, ви ђен књи жев ник. Да је на ја -

ви, ра то си љао бих се то га, али у сну – ме ни бе ше пра во. Ди чио

се, лу дак, ти ме. Шта ћеш? – Сан! А лу да гла ва, по ги би ја го то ва!

Пи сао сам мно го, до бро и са успе хом. Пу бли ка ме љу би ла,

во ле ла, већ ма не го ле пу глу ми цу ка кву. Не гле душ, без раз ми -

шља ња о при ка зу, пи са њу мо ме, ви тла ла и хи та ла вен це, пред

но ге мо је. Па да ли пу сти, као да жда, као ме те о ри сјај ни. Њој бе -

ше до ста већ име, већ по ја ва мо ја.

Вен ци су па да ли, а с њи ма и бо ља стра на мо ја. По стао сам

горд, а жу дан бо гат ства и не пра ве дан. Гу рао сам сва ког ис пред

се бе да раш чи стим пу та сла ви, сре ћи сво јој. Ни при ја тељ ство,

ни по ве ре ње, ни бе за зле ност дру го ва сво јих ште дио ни сам. Ни -

ка да ме увре ди ла ни су, но ја сам их сву да по ти ски вао и нај зад

по ти снуо.

То је ис ка ла се бич ност, то пре те ра но сла во љу бље мо је. Очи

мо је умар ла све тлост дру го ва мо јих. Ни сам мо гао ни ко га да тр -

пим на ис тој ви си ни уз се бе.

Та ко сам ус пео, та ко по стао чу вен; а што је глав но и – бо гат.

Жи ве ћи у из о би љу, до ђе ми ћеф да пу ту јем. Мо гао сам. Пу -

то ва ње же ле зни цом спа ло, а не ко књи жев но дру штво – за бо ра -

вио сам му име – баш на гра ди ло мо ју рас пра ву: „Ути че ли спо -

ља шност љу ди и на сим па ти ју обра зо ва на чо ве ка, или је за њу

до вољ но прет ход но зна ње о ва ља но сти истих?“

На гра да та бе ше огром на, та ман то ли ка, да сам ле по мо гао при -

спе ти у Аме ри ку, та мо не ко вре ме про ба ви ти и опет се вра ти ти.

Ку да ћу, не го та мо?!

При спео сам и срет но об и шао све знат ни је ва ро ши. До ђох и

у не ку не по зна ту ва рош. На ма пи јој ниг де име на. Са гра ди ли је

ту од ско ра.
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Ди вио се и чу дио кра со ти ње зи ној, а нај чуд ни је ми не ке об -

ја ве, ве ли ке ли то гра фи са не ли сти не. Би ло их на сва кој ку ћи, по

две-три.

За гле дах и ја у јед ну. И гле! То бе ше по зив на ве ли ки књи -

жев нич ки збор. При ступ има ју сви књи жев ни ци и књи жев ни це

без раз ли ке ве ре и на ро да. Глав ни је пред мет ре ша ва ња: „Ути че

ли спо ља шњи из глед љу ди и на сим па ти ју све сно обра зо ва на

чо ве ка?“

Сва шта! Ко у Аме ри ци – сме јем се ја – зар се то рас пра вља

на збо ру? По сле, ја сам то већ ре шио! Да ни је та ко, зар би ми па -

ло на ум да пу ту јем у Аме ри ку? (По ред свог бо гат ства, по стао

сам и џи мри ја. Све сам хтео да ужи вам, али да не кр њим сво је

на сла га не хи ља де.)

Ра до зна лост ме ода гна ла и на збор. Ула зак је био бес пла тан.

У Аме ри ци све ба да ва. Ба да ва те мо гу и нај уч ти ви је ћу ши ти...

У јед ној грд ној дво ра ни се ди, око још грд ни јег сто ла, мно го

ви ше књи жев ни ка и књи жев ни ца не го прет плат ни ка на на ше

срп ске ли сто ве. (Та мо ко хо ће да пи ше, мо ра да бу де књи жев -

ник, а код нас, ко хо ће да чи та, не мо ра би ти прет плат ник. Узме

књи ге и ли сто ве на про чи та ње од дру гих, ни жих од се бе.)

Се де око сто ла, а „ша ти ра ни“ су, као код нас на го зби и пик -

ни ку. У Аме ри ци је та ко и у жи во ту. Код њих се по ло ви не де ле

ни по ко јем ста ле жу. Јед на пла та, био ти жен ско, био му шко.

Хва ла Бо гу, не тре ба им пе ва ца ни ве ро во ђа, па да мо ра ју за учи -

те љи це рас пи си ва ти сте ча је ве са ма њом пла том. И код ли сто ва

вла да та мо јед на кост. И му шки и жен ски до би ја ју та мо јед нак

хо но рар.

Не знам ка ко, ал’ ме не по зна ли да спа дам у њи хов ранг, па ме

по са ди ли у за че ље, баш до пред сед ни ка.

– Хва ла! Хва ла! – ус те зао се ја. – До пу сти те, да се нај пре

при ка жем. И већ зи нуо да ка жем сво је име, кад ми пред сед ник

ме ком ру ком при ја тељ ски сти ште де сни цу и ре че:

– Не мој те се тру ди ти. Из во ли те са мо се сти, при ја те љу дра -

ги; ко још не ће зна ти та ко чу ве на књи жев ни ка?!

По рас тао сам с пе дља. Пар дон! С јед ног де ци ме тра. Сад ни -

је оно при ми тив но до ба, кад се ме ри ло пе дљом.

За хвал но му по гле дах у очи. И ма ло што не пље снух ру ка ма

од чу да – то бе ше жен ски ња!
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„Аха!“, ми шљах ја, „сад раз у мем ту нео бич ну пред у сре тљи -

вост. То је ка ква ‘бла го на дежд на’ удо ви ца или усе де ли ца, па у

сва ком стран цу слу ти се би згод ну пар ти ју.“

По че ше и ве ћа ти.

Јед ни ово, дру ги оно; ни ка ко да се сло же.

Упи та ше и за мо је мње ње.

По кре том ка ква ви со ка др жав ни ка, ди гох се са сво га се ди -

шта.

Сви упр ли очи у ме не а ти ши на, да чу јеш от ку ца је ср ца сво -

га.

– Што ва ни збо ре – ре кох то ном двор ског са вет ни ка – мо је је

скром но, али на чвр стом те ме љу осно ва но мње ње, да ва ља но и

све сно обра зо ва на чо ве ка ни ка да не мо же при ву ћи ша ре ни ло

љу ске. Глав но је, шта се у њој скри ва.

– Та ко је, та ко! – чу ло се са свих стра на. – Крат ко, али је згро -

ви то! Ни Со крат, ни Ди о ген, не би бо ље од го во ри ли. Он за слу -

жу је од ре ђе ну пре ми ју.

Ја се раз ба ла ћио, као ћу рак, па са мо ба цам по бе до но сне по -

гле де око се бе. Еле, ни сам ја ко је ко; јед на иста те ма два пут на -

гра ђе на. Ви ди се, да вре дим! ...Сре ћо, хва ла ти, баш си ми од не -

ког до ба вер на пра ти ља!

Још ни сам ни к се би до шао од ра до сти ве ље, а на дру гом

кра ју сто ла ди же се жен ска, ре као бих де во јач ка при ли ка; гле да -

ла је сва ко ме, и жен ском и му шком, отво ре но у очи. Ни је их сва -

ки час оба ра ла, а још ма ње је ко кет но жмир ка ла и ма зно пре вр -

та ла њи ма, као што је оби чај у удо ви ца и ко кет них же на.

„Шта ће ова?“, пи тао сам се, „зар да ми про тив ре чи, да ме

по би је? Не би ни чуд но би ло. Жен ски ња, па зар мо же а да сву да

не за че гр ће?!“
Она мо ља ше за реч.

– О че му же ли те го во ри ти? – пи та пред сед ни ца, ба цив ши

ме ни свој сти дљи ви али зна чај ни по глед. Из гле да ло ми, као да

ве ли:

Не стра ши се, че до мо је дра го!

Та тво је је и ср це и ду ша;

На гра ду ти не оте,

Ни хи ља ду
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Жен ских

Кле пе ту ша.

Леп стих! Са мо не знам, ка ко сам га ство рио? Пе сник ни сам

ни кад био. Ал’ кад чо ве ка ко кет но гле ди ка ква ле па жен ски ња,

као што је мо ја пред сед ни ца, би ва од ње га сва шта.

– Же лим, да го во рим о ути ца ју спо ља шно сти на сим па ти ју

обра зо ва на чо ве ка – ре че књи жев ни ца.

– Жао ми је, али не мо же би ти. Та те ма је већ ре ше на. Го спо -

дин при ма на гра ду, па крај!

По гле дао сам је вр ло за хвал но. Да смо би ли са ми, кле као бих

пред њу и ка зао јој ка ко сам јој за хва лан и ка ко ме је оча ра ла ле -

по том и до бро том сво јом. Ни сам баш та ко осе ћао, али ти знаш

да је то већ наш му шки оби чај. Дај ми јед но га од нас ко ји го во -

ри као што ми сли. Лу ди би и би ли; зар су жен ски ње бо ље?!

Свр нуо сам по глед свој, с пред сед ни це на књи жев ни цу, а

она, као да ми чи та ми сли, гле ди у ме не не ка ко по дру гљи во и

сло бод но, глу по сло бод но, та ко да сам баш ра до знао шта мо же

има ти про тив мог ме ро дав ног мње ња и та ко не знат на осо ба ко -

ја се ди чак на дру гом кра ју сто ла? Да је ува же на, би ла би и она

ов де, уз пред сед ни цу!

Пла нуо сам:

– Из во ли те го спо ђи це, го во ри ти. Ако ме по би је те, усту пам

вам на гра ду.

– То је ле по од вас – сме је се она. – До бро та ва ша над ма ша

мо је оче ки ва ње. Код нас у Аме ри ци ни је оби чај да та ко ла ко

сво је на гра де дру го ме усту па мо. Ми смо прак тич ни љу ди. Зна -

мо да је но вац све и сва. Па се оти ма мо о њих, баш и кад нам ни -

су од пре ке по тре бе. Мо же мо да пу ту је мо с тим нов цем, на при -

мер, у Евро пу. До бро се ма ло и про ћи, са мо кад не иде из свог

џе па... За то стре ми мо за њи ма, свом сна гом, па што год не мо же -

мо да по стиг не мо зна њем и да ром сво јим, по сти же мо дру гим

пу тем. Ула гу је мо се осо ба ма од упли ва, де нун ци ра мо им оне ко -

ји нам мо гу би ти на смет њи; оцр ни мо их и он да смо на ко њу. Та -

ко ми ра ди мо. А ви сте ме, го спо ди не, за ди ви ли. Сто га ћу, ви ди -

те, од сту пи ти од на ме ре сво је. Не ћу да вам бу дем про тив ни ца.

Наш сте гост! Не го, ако смем мо ли ти ма ло па жње и стр пље ња

од што ва ног збо ра, при по ве ди ћу је дан до га ђај из свог жи во та.
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Лак ша те ма кан да ће нам сви ма при ја ти. Умо ри ли нас сил ни на -

уч ни до ка зи...

Ни сам знао ша да јој од го во рим. За то сам ћу тао. Се тио сам

се да је ћу га ње зла то.

Ме сто мене по ви као збор:

– Из во ли те са мо! Ми вас ле по мо ли мо.

– Нај пре хо ћу да чујем: спа дам ли и ја у ред ин те ли ген тих,

ва ља но обра зо ваних љу ди? – пи та вра го ла стим осме хом књи -

жев ни ца.

– Зар се то сме су мља ти? При ступ на ово ме сто не ка нам је

га ран ци ја – из ја вљу је збор.

Она је, ме ђу тим, при ма кла сто ли цу бли же сто лу, на сло ни ла

узур но лак то ве на ње га, па се за ча сак за ми сли ла; а ка жи пр стом

и пал цем де сне ру ке ме ха нич но окре ће пр стен на ле вој ру ци.

Др жао сам да ће то окре тањс ићи бр зо, све бр же и бр же, као је -

зик у же не, али то ишло по ла ко и равно мер но.

Ме ђер до бро ве ле Нем ци: „Же не су сву да код сво је ку ће!“ –

па ло ме ни на па мет. Љу ти ла ме ње на мир но ћа и узур на по зи ту -

ра.

Она от по че:

– Цр ти ца, што ћу да је при чам, до жи вљај је из жи во та мо га.

Али пре не го што от поч нем, да раз ја сним и на шем што ва ном го -

сту, ко сам и шта сам. Име сво је не ћу ка зи ва ти. Би ће да га већ

зна. А ђе ни је пе сник на ро да ње го ва још ве ли и учи да је име

пра зан знак.

Да кле. Ја сам књи жев ни ца. Но то ми је уз гред но за ни ма ње.

Дру го ме хле бом хра ни. Тим дру гим за слу жу јем и ме са и дру ге

по тре бе; а овим нуз гред ним мо гу се би да ку пим бом бо на кад

хо ћу да се осла дим...

Сме ја ла се, а с њо ме и цео збор.

– Из во ли те на ста ви ти! – опо ми ње пред сед ни ца.

– Ја сам де ло во ђа у јед ној ов да шњој твор ни ци ве штач ког

цве ћа, по че опет она. Но уз све то, мо је је књи жев но име по зна -

то по свој Аме ри ци. Ра дим на мно гим ли сто ви ма. А и го спо да

књи жа ри и на клад ни ча ри има ју ме у сво ме ра бо шу. И њи ма сви -

ма пу ним ја џеп, као и сви ми, го спо до мо ја, че сто без ика кве на -

пла те. Та ква је сад мо да. А и мно го нас је. Дру га је ствар је смо

ли сви за тај по сао?
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За ста ла је и вра го ла стим по гле дом пре ме ри ла грд ну ону сто -

ли цу, а по глед јој за стао баш за ме ни. По сле је опет озбиљ но на -

ста ви ла:

– Би ло је вре ме на, кад сам и ја, као и наш вр ли гост, обо жа -

ва ла тек уну тра шња свој ства и вр ли не, а љу ска, спо ља шност би -

ла је ме ни не са мо спо ред на ствар, као што тре ба да бу де, не го

баш ни шта ва.

У то ме се од ли ку је и сав мој књи жев ни рад. Сви мо ји ју на ци

и ју на ки ње жр тву ју се па и за љу бљу ју тек у вр ли не. То је до бро.

Та ко и тре ба да је у жи во ту оно што за узор из на ша мо. Кит ња -

сто ша ре ни ло спо ља шно сти не тре ба да прет по ста вља мо, ни да

по пу шта мо да нас оно за сле пи. Про тив но мо же мо до пу сти ти,

ми књи жев ни ци, тек он да, кад хо ће мо пу бли ци да по ка же мо

штет ну стра ну и кон се квен ци ју за сле пље ња то га.

Мој пра вац бе ше да кле до бар. Сви ми мо ра мо на сто ја ти, да

сво јим ра дом по у чи мо. Из на ша ти ствар са мо онак’у ка ква је, то

је ствар и по сао би о гра фа, кро ни ча ра и исто ри ча ра. На ма се то

сме до пу сти ти тек про ме не ра ди и из у зет но. Обич но сви пи ше -

мо за ши ру пу бли ку, за на род, а не за књи жев ни ке и за на у че ња -

ке. То мо ра мо сви има ти на уму, па не скри ва ти и ме та ти сво ју

по у ку под за стор и омо та че, не го је из не ти на ви дак и ре ћи: „ево

је!“

На рав но да то све мо ра би ти нео сет но ис ка за но, али тек не

сме би ти ни за мо та но; ре дак је онај ко во ле да пре вр ће, да тра -

жи...

Та ко сам ја ра ди ла; са мо сам гре ши ла што сам по че ла пре те -

ри ва ти. До пу шта ла сам, као и наш што ва ни гост, да и вр ба ро ди

гро жђем; а твр до кор но сам твр ди ла да и ма гар цу мо же би ти

при ја тан див ни сла ву јев глас. За не та сам би ла рав но прав но шћу,

па ми жао би ло и вр бе и ма гар ца. За бо га, зар су они кри ви, што

су та кви? А стро го узев ши и у ма гар цу је вр ли не, као и у сла ву -

ју. Па нај по сле, што да је бо љи чо кот од вр бе?!

Та ко сам ком би ни са ла, а та ко и осе ћа ла. Др жа ла сам, да би

мо ју сим па ти ју, сим па ти ју обра зо ва на чо ве ка (по след њу ре че -

ни цу ја ко је на гла си ла) сте кло, већ на пр ви по глед, и чу до ви ште,

са мо ако би прет ход но чу ла и прет по ста вља ла, да је ва ља но.

Украт ко: Ја ни сам би ла за до вољ на, што сам до ка зи ва ла, да је

и ру ме на ја бу ка из ну тра че сто тру ла, не го сам твр ди ла, да је и
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под тру лом љу ском вр ло че сто, сре ди на здра ва. Ни то ни је рђа -

во. Де ша ва се и та ко. Има љу ди, ко ји ни су ја бу ке, већ ора си; са -

мо је по гре шно би ло, што сам ја твр ди ла да све сна обра зо ва на

чо ве ка спо ља шња тру леж ни шта не бу ни, ни шта не же ни ра.

Књи жев ни ца, по сле ових на гла ше них ре чи, уму кла, па упра -

ви свој по глед у ме не. Гле ди као да хо ће да ка же: „Разу меш ли,

шта хо ћу да ка жем? Раз у меш ли, где је би ла по гре шка?“

Ни сам је раз у мео. (Сад ви дим, да је та ко). Био сам та ко за нет

не по гре ши во шћу обра зо ва на чо ве ка и до су ђе ном на гра дом сво -

јом.

Она уз дах ну ла и про ду жи ла:

– Пре не ко ли ко го ди на па де ми у очи у Њу јор шкој „Зо ри ци“

не ко ли ко чла на ка под јед ном и истом ши фром. До па да ли ми се

вр ло; би ли су као да су из мо је ду ше по те кли. Ка сни је на ђох

исту ши фру и у дру гим ли сто ви ма, у члан ци ма и у при по вет ка -

ма; а сву да ми сли као да су из ср ца мо га.

Ко ли је пи сац њи хов? То ме ја ко за ни ма ло. Ни сам има ла ми -

ра, док ни сам до зна ла. То бе ше де ло во ђа цве тар ске твор ни це у

Фи ла дел фи ји.

Сад ме још ви ше за ни ма ло. Ко ле ге су нам обич но бли жи не -

го дру ги. Рас пи ти ва ла сам и о при ват ном жи во ту ње го ву. И све

што сам чу ла сла га ло се с оним што је пу штао у пе ро сво је. Ни -

је, да кле, био од оних ко ји јед но ми сли а дру го го во ре.

То је при ву кло и за до би ло још већ ма сим па ти ју и по што ва -

ње мо је.

Лич но се ни смо по зна ва ли, но слу чај хте де да сту пи мо у пре -

пи ску. Прин ци па ли на ши има ли све зе у рад њи, па се мо ра ли ми

пот чи ње ни о то ме до го во ри ти.

Та ко смо се по зна ли, а као ко ле ге, дво стру ке ко ле ге, пи са смо

че шће јед но дру гом, те по ста смо и до бри или не по зна ти при ја -

те љи.

Про шло та ко две го ди не. Јед ном ме по сло ви при мо ра ли да у

Фи ла дел фи ји про ве дем ви ше да на. Мој не по зна ти јед но ми шље -

ник то до знао, па ми у свом иду ћем пи сму из ја вљу је са жа ље ње.

Да је ра ни је до знао, до шао би ве ли, да ми учи ни сво је по дво ре -

ње.

Би ло, па про шло, а јед на го ди на опет од ма кла; те се опет на -

ђох у ис тој ва ро ши. У по зо ри шту се при ка зи вао баш нов ко мад.

24



Аутор ми по знат, те одох да ви дим. Узе ла сам обич но се ди ште.

Ло жа ми бе ше ску па.

Ко мад се от по че. Из ме ђу пр вог и дру гог чи на па де ми у очи

не ки му шки. По сма тра ме, пу сти, не ски да око с ме не. Се део је

у ло жи, а већ у дру гом чи ну на ђе се на се ди шту уз ме не. Му шки,

већ по стар чо век што је ту се део, из ви ри вао из ло же ње го ве.

– Ко ће то да бу де? Што ли га ин те ре су јем? – ма ло сме шно,

но за ме не и гро зно – си ну ло ми у па мет, да је то мој не по зна ти

јед но ми шље ник. До знао, ко зна ка ко, да сам ја та осо ба, па сад

хо ће до бро да ме ви ди. А и овај је ви сок, као ка кав Па та го нац; а

та ки је, ка жу, мој при ја тељ.

По гле да ла сам и ја ње га и сва се згро зи ла. На о па ко, зар да је

то?! Оде ло му ка же бо га шти ну и до бар укус, али...

То „али“ и па у зу соп стве них ми сли ни сам уме ла, ни сам се

се ти ла да разјша њу јем. Да сам то учи ни ла, зна ла бих да спо ља -

шност ути че и на сим па ти ју чо ве ка обра зо ва на...

Ова ко сам, што ва ни збо ре, тек осе ћа ла да би не при род но и

гро зно би ло да је то био мој не по зна ти при ја тељ. Та из ре да ка

ње го вих, што их ни же по па пи ру, ви ри тек чи сто ср це, тек по -

ште ње, а ов де ти све, све ка зу је крај ну про тив ност оно му, и то

та ко ја сно, да ти на да у очи као ка ква круп но штам па на об ја ва.

Леп је чо век, али.. али,..

То „али“ стра шно ме збу ни ло. Се дим као на игла ма: упр ла

очи у по зор ни цу, а осе ћам ње го ве по гле де на се би. Су сет ки њи

му па де ле пе за; он је ди же и от по че с њо ме го вор, а ме не кра ди -

ми це по сма тра. Кад год ме по гле да, ме ни се у жи ла ма крв сле -

ди. Бо же, зар да сам с та ким чо ве ком сту пи ла у при ја тељ ство?

Па зар да га и про ду жим? Не, ни кад! Ја ћу све пре ки ну ти. Та сва -

ки по крет ње гов, сва ка цр та, сва ки осмех ка зу је пр ља во ср це,

пр ља ву ду шу, па не ка он пи ше, не ка свет го во ри о ње му шта хо -

ће!

Ка мен ми се спу стио на ср це, а ва здух ме гу ши. Ли је ми зној

са че ла, ма да ле пе за јед на ко има по сла. Кад год се не по зна ти

мрд не на сво ме се ди шту, ме ни се ср це стег не. Стре пим да ће се

обр ну ти да ми се при ка же.

Свр ши ла се и пред ста ва. Стра нац се вр ло уч ти во по кло нио и

оти шао. Ја сам хо ти ми це окле ва ла а ти ме за др жа ла и су сет ку.
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– Ко је тај го спо дин, мо лим вас? – пи та ла сам је. (Она ме пре

то га не што осло ви ла, те сам би ла у пра ву да ми слим да ће ме од -

го во ра удо сто ји ти.)

Ре кла ми не ко пот пу но не по зна то име.

Ка мен ми па де са ср ца. Чи сто бих је, од ра до сти, за гр ли ла.

– Ви га по зна је те? – за пи та ме за чу ђе но она.

– Ве че рас сам га пр ви пут ви де ла.

– Е, он да ни је зго рег зна ти да је то не же њен чо век и вр ло бо -

гат. Пра ви На боб.

– А ина че?

– Пр љав ка рак тер – ша ну ми она. – Да ни је „на боб ских вр -

ли на“, ко зна ка ко би свр шио.

Ту до ђе го спо ђа с ко јом сам до шла, те се ра ста до смо.

Књи жев ни ца је за ча сак за ћу та ла.

– Зар сте свр ши ли? – пи та пред сед ни ца. – Ти ме још ни сте

мно ги ка за ли.

– На рав но. Го во ри ти се да је вр ло мно го – сме ши се мо ја про -

тив ни ца – са мо се бо јим да ћу по ста ти до сад на. Мо жда би го во -

ри ли и дру ги?

– Свр ши те са мо ви. Ова ко не мо же мо пре су ди ти ко има пра -

во.

Та ко пред сед ни ца, а ис под сто ла не жно при ти ску је но гу мо -

ју ма ле ном но жи цом сво јом. Ба ја ги да се не бри нем.

Књи жев ни ца опет по че:

– Раз у ме се, да сам ко ре спон ден ци ју на ста ви ла с не по зна тим

јед но ми шље ни ком сво јим. Са мо сад сам би ла још оба зри ви ја.

Се ћа ла сам се мо гућ но сти да се у ње му мо гу и пре ва ри ти; а до -

бро сам зна ла и пре, да ско ро сви му шки во ле да се хва ле при ја -

тељ ством и по ве ре њем жен ски ња. (Књи жев ни ца вра го ла сто по -

гле да на ону стра ну где су по нај ви ше се де ли још вр ло мла де

жур на ли сте и књи жев ни ци.)

– Про шло опет ви ше го ди на. На ша твор ни ца из го ре. Го са мој

ни је по стао про сјак, још се да ље по ди гао; би ла је на ве ли ко оси -

гу ра на. Али за то је опет хтео ме не да пре ва ри. Има ла сам и ја у

рад њи уло же на нов ца. И то ни је хтео да ми из да.

Шта да ра дим? Адво ка та сам се бо ја ла она ко не гле душ узе -

ти, а ни ког ко би ме на пут из вео и ва ља ном чо ве ку упу тио.
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У не во љи се тих се свог ко ле ге јед но ми шље ни ка. И он је

слич но па тио, па ће ме уме ти на до бар пут из ве сти.

Ре ших се и одох ње му. Усме на из ме на ми сли увек је бо ља и

пот пу ни ја од пи сме не.

Одох. Но то ме мно го ста ло. Чи ни ло ми се, да гре шим про -

тив уоби ча је них дру штве них пра ви ла. Ја ни сам при ста ли ца спо -

ља шње фор мал но сти, али дру ги свет оце њи ва ће ме па мо жда и

он сам.

Збу ње на ти ме и бри гом из му че на, при ка зах се бр зо плет но и

за гле дах му у ли це. Овог пу та ни сам се тр гла и згро зи ла. И ово

је би ла „круп но штам па на об ја ва“, али исти ни та и вер на књи -

жев ном ра ду ње го вом.

При мио ме и упу тио при ја тељ ски.

За хва лих се и одох.

Ствар сам за тим у ред до ве ла; а то сам ње му има ла да за хва -

лим.

У ча со ви ма до ко ли це па де ми у па мет да сли ку ње го ву пред

очи из ве дем. Хте ла сам да је срав ним са сли ком оно га стран ца

у по зо ри шту, па да ви дим раз ли ку. По ку ша ва ла сам, но без успе -

ха; сли ка је ње го ва увек би ла не пот пу на и у гу стој ма гли. Ни бо -

је ко се ни очи ју ни сам се се ћа ла.

Сме ја ла сам се и се бе из ви ња ва ла сво јом та да шњом за бу ном.

Про шла и опет јед на го ди на. Ја па дох у дру гу клоп ку. Мој но -

ви, са да шњи прин ци пал, фа ли рао, па хтео да пре ва ри и ме не.

Шта ћу, не го опет сво ме при ја те љу! По мо гао ми пр ви пут, па

ваљ да ће и са да!

Овог пу та је два му на ђох стан. Од се лио се на дру ги крај Фи -

ла дел фи је.

На ка пи ји су сед не ку ће, ко ју ми озна чи ше као ње го ву, на ђох

не ког му лат ског де ра на, по свој при ли ци слу шче те ку ће. Но си

пи смо на по шту.

– Ста ну је ли у оној су сед ној ку ћи тај и тај го спо дин? Пи там

га ја.

– Ста ну је.

– Има ли ви ше пар та ја у тој ку ћи?

– Не ма.

– А ко га има још у тој ку ћи? Има ли ка кве свој те?
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– Осим че ља ди, ту му је још се стра. Вр ло ле па го спо ђи ца –

ве ли де ран.

– Хва ла вам! – и ја по ђох, дав ши де ра ну не што „на пој ни це“.

До ђох и под пр ви про зор, али зло вољ на и збу ње на што сам опет

при ну ђе на ње му на до са ду и му шко ме у по се ту. Шта ће ре ћи се -

стра ње го ва кад ме ви ди?

– Љу бим ру ку! – чу се сад од о зго, и ја за ста дох. – На про зо -

ру ње го вом сто ји му шка при ли ка, па се љу ба зно сме ши, као на

ка кву по зна ни цу.

За ста дох, као уко ва на, па се ода звах ње го вом по здра ву.

– То је он – су ну ми у па мет. Али ка ква раз ли ка! Ни на лик на

оно ли це!

По гле дах га и опет. Сад бе јах на чи сто – под фе сом је, а та да

бе ше го ло глав. Али зар да је због те ка пе то ли ко про ме на? Ја га

по гле дах и опет. Ни је он – бе ше ре зул тат то га по гле да.

„А да ко ће би ти? Дру гог му шког у ку ћи не ма. То сам чу ла и

од де ра на“, ми сли ла сам у истом мо мен ту.

Опет сам га по гле да ла. Он сто ји, па се јед на ко при ја тељ ски

сме ши.

„Ни је он! Он је!“ И ја ста дох, до крај но сти збу ње на, ис пи ту -

ју ћим по гле дом ме ри ти чо ве ка на про зо ру. И он ме не исто та ко

ме ри, а нуз то се сме ши, као да ужи ва у не при ли ци мо јој. Сме -

ши се, али не ким из ра зом ко ји ме не љу ти. Не умем да га рас ту -

ма чим. Збу ни ла сам се, као ни кад у жи во ту.

Про шло та ко ви ше тре ну та ка, а ја не знам на че му сам. Нит

ја ње га што пи там нит он ме не. Ја јед на ко гле дам, а он обо рио

очи, па ћу ти; тек по кат кад их диг не, по гле ди ме, па се опет сме -

ши.

Си ту а ци ја мо ја бе ше вр ло не при јат на. Осе ћам да му мо рам

из гле да ти вр ло сме шна. Сме шан је и он ме ни. Па што бар не го -

во ри, да му чу јем гла са, кад је већ под про кле том ка пом! Љу тим

се ја; а у сво јој за бу ни не се ћам се пре ког пу та. Не се ћам се да

га за пи там за име и да му се ка жем ко сам. 

Ме сто те спа со но сне ми сли је тек ста ла, па га за чу ђе но ме -

рим од гла ве до пе те. Пар дон, од гла ве до пр си ју. То ли ко се на

про зо ру ви де ло.

То се све де си ло за не ко ли ко тре ну та ка, те чи сто не умем да

ми слим, са мо осе ћам да сам ба да ва до шла. Ово ли це – ако је за -
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и ста он – као да је с фе сом мет ну ло на се бе дру го од лич је, дру -

гу при ро ду; ја му сад ни у по лак она ко по вер љи во не мо гу го во -

ри ти. Чи сто бих оти шла, да му ни шта и не ка жем. Из овог ли ца

про ви ру је не што што ја не раз у мем, што бих тек мо ра ла ис пи -

ти ва ти и сту ди ра ти. Ни је ми од врат но, али ми не ули ва ни по ве -

ре ња. Не мо ра би ти рђав чо век, али без сту ди ра ња не мо гу о ње -

му ни до бро ни зло да твр дим. Тек кад би га че шће ви де ла, зна -

ла бих на че му сам.

При бра ла сам се и на гло по шла у ку ћу. На да ла сам се да ће

се та мо за го нет ка ре ши ти, но она се још већ ма за пле ла.

Пред ме не је иза шла слу жав ка.

–Је ли код ку ће го спо дин?

–Је сте.

–Пи тај те мо гу ли с њи ме го во ри ти? Ја сам са стра не.

Де вој ка уђе. По сле не ко ли ко тре ну та ка, ево је опет па ми ре -

че, да го спо дин ни је до ма. Она ни је зна ла – из ви ња ва ла се – а

го спо дин је још ју че от пу то вао у Бал ти мор.

–Па, ко је онај го спо дин на про зо ру? – пи там је у чу ду.

–Ка кав го спо дин? Не ма ту ни ко га. „Кла вир мај стер“ још ни -

је до шао. Го спо ђи ца је још у по сте љи.

Крв ми су ну ла у обра зе. Да кле та ко!? Са крио се, не ће да ме

при ми. Те ра ко мен ди ју са мном.

Из ле ти ла сам на ули цу. По глед ми и не хо ти це оде про зо ру.

И гле чу да! При ли ка се она још већ ма про мо ли ла, па кад ме

ви де, по че се опет сме шка ти.

То, то је су ви ше! То је...

У чу ду сво ме ни сам зна ла, шта је...

Али не ка, сад ће до би ти ми ло за дра го!

Оштро сам при шла про зо ру, од луч но ста ла под ње га и још

оштри је га по гле да ла. Он је од мах обо рио очи. Сад сам га за тре -

ну так ко мот но по сма тра ла.

Ни је, па ни је он, ре ши ла сам и опет. – Али, ко би он да био?

Го спо ђи ца још спа ва, па от ку да по се те!?

Опет сам ста ла нео д луч но и по гле да ла га још озбиљ ни је. Час

ми се чи ни ло да има слич но сти с мо јим при ја те љем, час да не -

ма. А он по ру ме нио, па збу њен не ди же очи ју.

Аха! Он је, ми сли ла сам. Но баш до бро, што се та ко де си ло,

бар му се не мо рам по ве ри ти. На овом ли цу, ка кво је сад, не ма
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оно га из ра за, ка квом бих се ја, као оно пр ви пут, свој ски и

искре но из ја да ти мо гла. Ко зна ка ква се ме та мор фо за од тог до -

ба с њи ме де си ла; па ме не би ни раз у мео. Зар ми ни је до каз и

ње го во по на ша ње. Ви ди да ни сам на чи сто, па хо ће да ме исме -

је. Баш ко да сам ја с њи ме већ ве ко ва ла, а не тек је дан пут се ви -

де ла!... То је за и ста ру жно од ње га. Но сад ћу да му то да дем по -

зна ти.

– Мо лим, је ли код ку ће тај и тај го спо дин (ре кла сам име ње -

го во).

– Је сте. Из во ли те уну тра!

– Али ме ни у ку ћи ре ко ше да је од су тан. (По гле да ла сам га

три јум фу ју ћи. На да ла сам се, да ће се гро зно збу ни ти.)

– Ка ко то? – ве ли он, а у ли цу се не ме ња баш ни ма ло. – Ја

знам да је до ма. Из во ли те са мо. Ја ћу вас ње му од ве сти.

Опет се дво сми сле но сме шио. У ме ни се већ ку ва ло.

– Хва ла! – ре кох хлад но. – Ви ве ли те да је ту; но ме ни ре ко -

ше, у ку ћи, да је од су тан, па ваљ да му је не згод но да ме при ми.

До ћи ћу дру ги пут. Мо жда је ова ко и бо ље.

По след њу ре че ни цу ја ко сам на гла си ла.

По шла сам у хо тел ка мо сам од се ла. Иду ћи же сти ла сам се

нај пре ја ко. По сле сам се слат ко сме ја ла. Ја се љу тим на ње га а

ко зна ка ква је то осо ба!

Сме ја ла сам се по што ни сам би ла на чи сто, је ли он или ко

дру ги, пе кло ме то у ср цу. Ако бу де он, ка ко ће се слат ко сме ја -

ти! Да ја одем да га не за пи там, ко је! За и ста сме шно, па и глу -

по. У пра ву је да ми се сми је. Зар је он крив, што сам ја кад сам

га пр ви пут ви де ла би ла збу ње на, па ми ули вао по ве ре ња, а сад

ми из гле да друк чи је, мо рам да бе гам од ње га? – А бе га ти сам

мо ра ла. Из очи ју му ви дим да не ми сли до бро о ме ни. Гле ди ме,

као да сам па ла из обла ка. Па он да, оно за чу ђе но дво сми сле но

сме шка ње? Не, он ме сад не би раз у мео. Па ко зна шта је и пр -

ви пут о ме ни ми слио? Му шки су чуд ни. Бо ље је, за и ста бо ље,

што се ова ко де си ло; на ли цу му не на ђох ни трун ка од оне пр -

ва шње искре но сти и при ја тељ ског рас по ло же ња.

Но би ло ка ко би ло, ми сли ла сам, та ко оста ти не сме. Ако је

он, бла ма жа се мо ра за гла ди ти. Ве шти но, уобра зи љо и до се тљи -

во сти књи жев нич ка, сад ми по мо зи те! Ла ко је ства ра ти члан ке

и ро ма не кад се не ти че на ше ко же!
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До ви ја ла се и до ви ја ла, на по слет ку на пи сах сво ме јед но ми -

шље ни ку ово пи смо:

По што ва ни го спо ди не!

Ју че хте дох с ва ма го во ри ти. До ђох до вас. На про зо ру ку ће

ва ше опа зих јед ног го спо ди на. Из ви ше раз ло га не хте дох му ту

ка за ти мол бу сво ју, те уђох у ку ћу. Та мо ми ре ко ше, да сте од -

сут ни; оти шли сте у Бал ти мор.

Др же ћи се то га одох, ни шта вам не ре кав ши. Хте ла сам да се

вра тим и до ма, но сад сам пре и на чи ла. Оста ћу, док се с ва ма не

раз го во рим.

Сто га вас ле по мо лим, да ме за ча сак при ми те! Ваш ми је са -

вет у не кој мо јој ства ри вр ло по тре бан.

Ја сам у хо те лу „Код зе ле на вен ца“. Та мо мо лим од го вор, да

не до ђем опет у не вре ме.

Пи смо сам пре да ла на по шту и с гро зни ча вим не стр пље њем

че ка ла од го вор. Та пи смом овим хте ла сам све да за гла дим!

Ком би ни са ла сам ова ко. Ако је био чо век на про зо ру дру га ка -

ква осо ба, ме не се мно го не ти че; пи смо ово не ће му у ру ке до -

спе ти. А ако ли је био он сам – што сам сум ња ла – мо ра ће, по

пи сму мо ме, по ми сли ти, да сам га по зна ла, но да сам и ја хте ла

с њи ме ша лу да зби јам, као што је сво јим по на ша њем и за слу -

же но.

Падало ми је још на ум шта ће мислити о моме писму, ако

није он? У том случају врло смешно, управо без смисла изгле-

дају моје речи: „Из више разлога не хтедох му ту казати своју

молбу“. Шта имам ја да кажем своју молбу страном човеку? Но,

зашто он не може помислити да се нисам у писму добро изра-

зила? Нека, на пример помисли, да сам хтела рећи „из више раз-

лога не хтедох га питати за домаћина“; или тако што. Зар се

човек једанпут у писму рђаво изрази; особито кад се жури!

И у то ме је ле жа ла мо ја на да! Сме шно ће му из гле да ти сва -

ка ко, то сам зна ла; но бо ље и та бла ма жа, не го она пр ва шња!

Пред ве че до бих од го вор, ово га са др жа ја:

По што ва на го спо ђи це!

Сто јим вам у сва ко до ба на рас по ло же њу. Ра до бих вам учи -

нио сво је по дво ре ње у хо те лу, али не мо гу. Ве зан сам за со бу;

уга нуо сам но гу.
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Пи смо ово збу ни ло ме још ја че. Ра до бих до шао, али уга нуо

но гу! Је ли то опет ка ква ла кр ди ја? Би ће да је на про зо ру био он

сам, па сад хо ће и да ље да се ша ли.

Би ло ка ко би ло, ја се ре ших да одем. У ње му сам се и та ко

пре ва ри ла, па му не мо рам по ве ри ти сво ју ствар. Из ми сли ћу ма

шта дру го. Он је по чео да те ра ко ме ди ју, а ја ћу је до вр ши ти.

То бе ше ду га, не мир на ноћ. Је два сам че ка ла да сва не.

Око де сет са ти бе јах већ у ку ћи ње го вој.

Де вој ка ми ре че да је го спо дин у со би.

На соб њим вра ти ма ста дох да се од мо рим. Те жак, кри ти чан

мо ме нат бе ше то. Ко га ли ћу угле да ти, кад у со бу сту пим?

Ско ро не ди шу ћи за ку цах.

– Сло бод но! – ода зва се из со бе му шки глас.

Ме ни на мах лак ше. Тај глас не бе ше онај ју че ра шњи. Ње га

сам чу ла пре го ди ну да на. Али, ме ни па де на па мет гро зна ми -

сао – мо жда уме и глас да ме ња? Мо жда је пот пун глу мац?

Енер гич но сам ухва ти ла за бра ву и ма ло што ни сам од ра до -

сти уз вик ну ла, у со би бе ше мој пра ви јед но ми шље ник. Фес ни -

је имао на гла ви; но имао или не, по зна ла бих га у хи ља ди.

И сад му ни сам зна ла бо ју очи ју ни ко се ни по је ди не цр те ли -

ца, али та ке ка кве су, не оту ђу ју ме као оне ју че, не го ми на пр -

ви по глед ули ва ју по ве ре ња.

Да ми је ко кру ну дао, још се не бих та ко об ра до ва ла.

Он је устао и о шта пу по шао ми на су срет; а ја сам му у ра -

до сти сво јој ме ха нич но пру жа ла обе ру ке. Та сад сам би ла спа -

ше на!

Ју че ра шња осо ба не бе ше он, већ бог зна ка кав стра нац.

Доц ни је сам до зна ла да је то био го спо ђи чин учи тељ свир ке.

Му зи чар тај па тио од рев ма тич них бо ло ва у гла ви. Чу вао се ја -

ко на зе ба и про ма је, а у го спо ђи чи ној со би про зо ри ве чи то отво -

ре ни. Јед ном се на то по ту жио бра ту го спо ђи чи ну. Го спо ђи ца га

та да мо ља ше да се ди под ше ши ром. Уч ти ви Не мац не хте де. Го -

спо ђи ца се он да до се ти ла не чем дру гом. По кло ни ла му за имен -

дан ве зен фес и умо ли ла га да га но си кад с њо ме му зи ци ра.

Ту же љу ни је јој је већ мо гао од ре ћи. И та ко сам га ја ви де ла

на про зо ру под том ка пом. Го спо ђи ца је то га да на доц не уста ла.

Уч ти ви гла со ви раш се, ме ђу тим, у дру гој со би спре мио за свир -

ку, па се та ко спре мљен на сло нио на про зор.
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– Ре ци те ми, мо лим вас, ка ква је ту за бу на? – ре че, по сле пр -

вог по здра ва, мој јед но ми шље ник. – Ви ве ли те: „ју че“; а ја сам

то га да на био код ку ће. Па он да, ка квог го спо ди на по ми ње те?

Шта ће те ви ње му ка зи ва ти сво ју мол бу?

– Ни шта... ма лен кост – му ца ла сам ја. – Фа љен је са мо да тум.

Ни сам гле да ла... зна те... је сте... та ко је... рђа во сам се из ра зи ла...

да тум ма ла за бу на и ни шта ви ше!

Збу ни ла сам се го ре не го ју че. Гле дао је у ме не, па ни сам

уме ла да ла жем.

Он је при ме тио мо ју за бу ну, те – хва ла му – не хте де да ље ду -

жи ти, не го ми по че при ча ти ка ко је бр зим вла ком оти шао у

обли жњу ва ро ши цу, а не у Бал ти мор. Кад се вр нуо, ско чио је не -

згод но из ко ла ко ја су га са ста ни це до ве зла, па уга нуо но гу. Це -

лу ноћ је об ла гао хлад ни об ло зи, те је сад ма ло бо ље.

Ја сам, ме ђу тим, бр зо до шла к се би и ис при ча ла му сво је ја -

де. Отво ре но гле да ла сам у очи то ме чо ве ку и све му по ве ри ла

као бра ту, као при ја те љу сво ме. Са да сам мо гла. У овим цр та ма

не бе ше ни че га као у оним ју че ра шњим, што ми не би би ло ја -

сно и што би ме се ћа ло да је до бро ма ло па зи ти и чу ва ти се од

искре но сти. Украт ко ове су ми на пр ви по глед ули ва ле сим па ти -

ју, а оне ју че ра шње ми бе ху за мо та не и не ја сне.

Књи жев ни ца уму че. За гле да ла се пре да се, она ко без ци ља.

– Из во ли те про ду жи ти! – опо ме не је оштро пред сед ни ца.

– Ја не мам ни шта ви ше да ка жем – ве ли књи жев ни ца, па се

ди же са свог ме ста.

– Не ма те? На рав но. До ста је и ово! Отво ри ли сте нам ср це

сво је. Сад зна мо, ко вам је сим па ти чан; а све смо до зна ли тек

слу чај но... Вр ло про ми шље но и прак тич но!

– Па? Шта он да? – ре че књи жев ни ца, па се по но си то ис пра -

ви. До шла је гла вом ви ша а очи јој за плам ти ле. – Шта хо ће те,

дра га го спо ђо, ти ме да ка же те? Ви дим, ку да ци ља те. Али зар је

мој по сту пак ка ква сра мо та, зар је грех? Је сам ли ја до тич ној

осо би па ла око вра та? Је сам ли тра жи ла да га за до би јем за се бе

и да га об ве жем? Је сам ли га стре ља ла ко кет ним по гле ди ма сво -

јим? Је сам ли му из ја вљи ва ла зна ци ма или реч ма љу бав сво ју?

Је сам ли се пре тва ра ла да сам бо ља но што је сам? Је сам ли му

по ру чи ва ла да би по шла за ње га? Је сам ли му пред очи ис ти ца -

ла сво ју бо га шти ну, свој ми раз? И је сам ли му, на по слет ку, да -
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ла по зна ти да га љу бим, а у ср цу да ми ту ђа сли ка пи ше? Све то,

дра га мо ја, ни сам ја чи ни ла, па кад ни сам, оста ви те ме с ми ром;

не мам се че га сти де ти! Ме ни је све сим па тич но, што сим па ти ју

за слу жу је: и по ље и цве ће, и жи во ти ње и љу ди; са мо ме не ки

већ ма при вла че а не ки ма ње. У не ки ма ви дим свој ства већ на

по вр ши ни а у не ки ма мо рам тек да на га ђам и тра жим.

За то вам са да ве лим, и на сим па ти ју обра зо ва на чо ве ка ути -

че спо ља шност сва ко га пред ме та; а спо ља шност љу ди још нај -

ви ше!

То је нео бо ри ва исти на, то је до ка зан факт. Па сад до су ђуј те

на гра де ко ме год хо ће те!

Не го ја ве лим, дра га го спо ђо; спо ља шност, а не ша ре ни ло

спо ља шно сти. Упам ти те то до бро! А ша ре ни ло, ве штач ка угла -

ђе ност спо ља шно сти чо веч је ути че по вољ но тек на љу де ла ко -

ми сле не, глу па ке и не зна ли це.

Кад је то из го во ри ла, се ла је опет на сво је ме сто.

– До бро, до бро! – пла ну сад мо ја за штит ни ца, а ис под сто ла

ме зна чај но гур не. – На што то ли ко ду жи ти? Ви сте се на гра де

већ од ре кли. А до пу сти те, да и ја не што при ме тим! – Из сим па -

ти је, зна мо сви, по ти че при ја тељ ство и љу бав. Но мо лим вас,

дра га го спо ђи це, раз ми сли те до бро ко ја ће скром на и бе за зле на

де вој ка јав но ре ћи да јој је овај или онај му шки сим па ти чаи?

Про ми сли те са мо то!

– Да про ми слим? – ве ли књи жев ни ца а пре ко ли ца јој пре ле -

тио лак осмех. – Знам ја и без то га, да из сим па ти је ни че љу бав.

Али зар је чи ста љу бав? Ја др жим, да ни је. Али баш и да је грех,

шта ме се то ти че? Ја вам још ни сам ре кла да до тич ну осо бу

љубим; а сви зна мо, да из обла ка мо же да бу де и ту че, за то још

не стре пи мо од ње чим се на о бла чи!

Ба ци ла је пре зо ран по глед на пред сед ни цу, ко ја сад уз вик ну

ба ја ги тек за се бе:

– Та ко го во ре тек жен ски ње ва ше вр сте; скром на де вој ка

друк чи је су ди!

– Ја не ћу да сам скром на! – сме ши се књи жев ни ца. – Бар не -

ћу да бу дем скром на по ва шем на чи ну и уку су. Ја ћу тек да бу -

дем по ште на и све сна жен ски ња. Ва шу скром ност пре зи рем.

Она тек уме из по та је да ба ца зам ке и хва та до бре пар ти је; уме

да се за ру ме ни и обо ри очи кад не осе ћа сти да и кад јој ни је та -
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ко у ду ши; уме ко кет но и ма зно очи ма да жмир ка и да стре ља

њи ма; уме да се пра ви на ив на и де ти ња ста, ма да ви ше ни је де -

те, уме да по гле ди и он да да ис ка же љу бав, кад осе ћа од врат -

ност, а уме на по слет ку ис под сто ла не жном но жи цом да га зи

но гу оног му шког ко га хо ће да за до би је, да му ти ме по каже по -

ве ре ње и гре шну љу бав сво ју. Све то уме ва ша скром ност н

неви ност. Осим то га уме мај стор ски да ва ра сво је му же ве, а још

из вр сни је да при сва ја ср ца ту ђих му же ва и да за ка зу је са стан ке

ин тим не при ро де...

–Ах! – чу ло се из уста не ко ли ци не жен ски ња, по нај ви ше

скром них, сти дљи вих уда ва ча и мла дих удо ви ца; па бр же бо ље

за кло пи ше ле пе зом сво ја за сти ђе на ли шца.

Пред сед ни ца до шла пр ва к се би, од ве љег сти да. Бар та ко

сам су дио; јер јој на ру бин-устан ца на вре ла пе на као су па ис под

за клоп ца.

–Ја вас, го спо ђи це, опо ми њем на ред! – ви че она. – То је гад -

на не при стој ност. То је... то је Зо лин ски!

– Зо лин ски? Мо гу ће. Ја га не знам. Ни сам га сту ди ра ла. Али

сту ди рам свет. Он ми да је осно ва. Па и овај што ва ни...

Ни је свр ши ла. Гра ја јој не да де. Ди гла се ве ћа не го кат кад у

кар ло вач кој или пе штан ској са бор ни ци... Јед ни мла та ју ру ка ма,

дру ги ру ка ма и но га ма и ср ди ти ви чу. Дру ги опет сти сли ма ра -

му на уста па да пук ну од сме ха; а тре ћи упр ли за чу ђен или за -

до во љан по глед у го вор ни цу, па је гу та ју очи ма.

Она сто ји на свом ме сту. Ни шта не го во ри, али се од сил них

ис пи ту ју ћих по гле да за ру ме ни ла, па за ча сак обо ри ла очи. Гле -

да пред се бе али око уса на јој го рак иро ни чан осмех.

– Је сте, го спо ђо – по че ла она опет и ди гла очи; али гра ја јој

не да де до ре чи до ћи. Пред сед ни ца зво ни, да ти мо зак пи шти, не

да ус по ста ви ред, већ да на чи ни још ве ћу лар му. Та ко бар ме ни

из гле да. Но мо жда се и ва рам. Ти знаш да сам ја за ту ца но сум -

ња ло.

Лар ма и гра ја не пре ста је.

– Мо лим, дај те бар ме ни реч! – ви као сам ја, ви де ћи, да ствар

узи ма озби љан из глед.

То је по мо гло. Сви се ути ша ли, да чу ју го ста. Но ја сам ћу -

тао, скром но ћу тао.
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– Да јем вам реч. Из во ли те го во ри ти! – при јат но ме опо ми ње

пред сед ни ца.

– Да го во рим?... Да... то сам хтео. Али шта сам оно хтео?...

Је сте, хтео сам, да за мо лим го спо ђи цу да за вр ши сво ју при чу, да

је не оста ви кр њу, не го да нам ка же за што се из ње зи не и ње зи -

на при ја те ља сим па ти је ни је раз ви ло при ја тељ ство и љу бав?

– А ко вам, го спо ди не ре че, да се при ја тељ ство ни је раз ви ло?

Ја за це ло не – сме је се она. – Што се ти че љу ба ви, то је мо ја тај -

на.

– Али ми вас ле по мо ли мо учи ни те нас уче сни ци ма тај не

сво је! – ви че ви ше гла со ва, ве ћи ном му шких. Ту сам ви део да

ни су ра до зна ле са мо жен ске.

– Кад је та ко, а ви чуј те. – Ни смо има ли ка де да се за љу би -

мо. А уз то се на шао и дру ги „ка мен пре ти ка ни ја“.

– А тај је? – пре ки ну не ки ра до знао млад књи жев ник.

– Го спо ђи чин по стан ми раз – шап ће ме ни пред сед ни ца. – О

го спо ди не, тек да мо же те ви де ти мо ју ку ћу у Њу јор ку, па план -

та же у Бра зи ли ји. Кра со та! Зна те, ја сам удо ви ца. А мој по кој ни

муж, чу вен тр го вац, оста вио све ме ни. Си ро мах, ра но је умро!

– То је ле по! Вр ло ле по! Из ред но! – тра бу њам ја, не зна ју ћи

шта. Хтео сам тек да је ућут кам, да чу јем књи жев ни чин од го -

вор.

И опет сам про ма шио. Она већ не што ре кла, а цео збор се

одо бра ва ју ћи сме је.

– Шта је го спо ђи ца ре кла? – пи там не ког го спо ди на до се бе.

– И ја се љу тим, што сам про ма шио – шап ће ми он. – Слу -

шао сам, шта вам го спо ђа при по ве да о сво јим план та жа ма. Има

не што и исти не. Не би се баш са свим пре ва ри ла.

Хтео сам му не што од вра ти ти, но он ме пре те че.

– Слу шај те, слу шај те! – ве ли он – књи жев ни ца опет го во ри.

Зи нуо сам, да бо ље чу јем.

– Био је већ оже њен – сме је се она – а ме ни ни је па ло на ум

да га од же не ра ста вим. Ни је ми у при ро ди. То уме ју тек бе за -

зле не и скром не жен ски ње...

– Оже њен?! – уз вик ну чи тав збор. – Тај му лат је ре као да му

је ту са мо се стра.

– Та ко је. Де ран ме је до бро из ве стио. Ту је би ла са мо се стра;

же на и ћер чи ца бе ху у Њу јор ку, у го сти ма код де де.
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– Па, ка ко нам о ње го вој же нид би пре не ре ко сте? – пи та не -

ки књи жев ник.

– Зар је би ло ну жно? – сме ши се она. – Зар мој при ја тељ ни -

је и уз же ну и де те онај исти? Ти ме он ни је ни бо љи ни го ри, а

што ва ни збор ни је уда ва ча.

Сви се сме ше, али ћу те; са мо ће не ка жи вах на мла да књи -

жев ни ца уз вик ну ти:

– Пра во има те, дра га се стро! То ни је би ло ну жно. Не го зна -

те шта сте фа ли ли?

– Шта? – пи та ра до зна ло она.

– Тре ба ло је да ка же те го спо ди ну на про зо ру: „Мо лим, ски -

ни те фес!“ Та да би сте би ли од мах на чи сто.

– Ха, ха! – за сме ја се књи жев ни ца. – Баш вам хва ла! Та ко ћу

и ра ди ти. Још се да је из ме ни ти.

– Из ме ни ти? Шта ће то да зна чи?

– То ће да зна чи, да сам вам ис при ча ла гра ди во за сво ју бу -

ду ћу ху мо ре ску.

– Гра ди во за бу ду ћу ху мо ре ску! – уз вик нуо чи тав збор, а ја

сам се од чу да и про бу дио. Вре ме је и би ло; сав сам се озно јио

а сун це уве ли ко огра ну ло.

Твој Дра гу тин
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Сла ви ца ГА РО ЊА РА ДО ВА НАЦ

ДРА ГА ГА ВРИ ЛО ВИЋ – ЗА ЧЕТ НИ ЦА КРИ ТИЧ КОГ РЕ А ЛИ -

ЗМА У СРП СКОЈ ЖЕН СКОЈ ПРИ ПО ВЕ ЦИ

Сем што је са по чет ком 21. ве ка огла ше на као пр ва же на ро -

ма но пи сац (Де во јач ки ро ман, 1889, об ја вљи ван у на став ци ма у

ли сту „Ја вор“), Дра га Га ври ло вић (Срп ска Цр ња, 1854-1917),

мо же се не дво сми сле но на зва ти и за чет ни цом жен ске при по вед -

не про зе, та ко ђе об ја вљи ва не у срп ској пе ри о ди ци, и то од го ди -

не 1884. ка да је об ја вље на ње на пр ва и обим ни ја при по вет ка

„Из учи тељ ског жи во та“ (та ко ђе у „Ја во ру“).

Су мар ни по глед на оно што су пи са ле и што пи шу же не у до -

ме ну при по вед не про зе у ра спо ну ве ћем од јед ног ве ка у срп ској

књи жев но сти, мо же чи та о цу пру жи ти не са мо низ нео че ки ва -

них от кри ћа и из не на ђе ња, већ че сто и вр хун ске до ме те умет но -

сти ре чи, али и спе ци фич ну про бле ма ти ку и угао по гле да на

свет ко ји, ина че, не по сто ји у офи ци јел ној и го то во је ди но по -

зна тој исто ри ји срп ске књи жев но сти (му шких ауто ра). У сво јим

при по вет ка ма Дра га Га ври ло вић (1854-1917)1 отва ра род ну про -

бле ма ти ку у пу ном сми слу и го то во би се мо гло ре ћи, она иде

уко рак са свет ским трен до ви ма тог вре ме на. И док би се зна чај -

ним до при но сом срп ској про зи с кра ја 19. ве ка епо хе ре а ли зма,

и то ње го вог спе ци фич ног огран ка – кри тич ког ре а ли зма, мо гла

из дво ји ти, пре све га, при по вет ка „Не де ља пред из бор кме то ва у

се лу“2, са сли ко ви тим ди ја ле кат ским еле мен ти ма ба нат ског на -

род ног го во ра, ко ји до пу њу је ти пич ну ка рак те ри за ци ју му шких

и на ро чи то – жен ских ли ко ва се љан ки (у сце на ма у цр кви, на со -

ка ку, у шко ли и по ку ћа ма), са сјај ним кри тич ко-ре а ли стич ким

сним ком јед не ти пич не дру штве не си ту а ци је – као што су из бо -

ри – чи јој се уни вер зал но сти у про дор оп штих од ли ка људ ске

при ро де ни шта не мо же од у зе ти ни да нас (у пот пу но слич ним

си ту а ци ја ма у ко ји ма се „ку пу ју гла со ви“ и аги ту је за по је ди не

пар ти је), Дра га Га ври ло вић већ ов де при ка зу је оп ште од ли ке

сво је при по вед не по е ти ке:  ху мор ни и са ти рич ни по глед на жи -

вот ба нат ског се ла, кроз кри тич ки од нос пре ма дру штве ним ма -

на ма. У ши рем сми слу, са но вим ду хов ним трен до ви ма, на ста -
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лим са пр вом си сте мат ски обра зо ва ном ге не ра ци јом Срп ки ња,

у сво јој при по ве ци „Из учи тељ ског жи во та“ она већ та да упи ре

по глед у аме рич ку же ну, као нај сло бо до ум ни ју и „ком плет ну“

же ну но вог, де мо крат ског дру штва бу дућ но сти, ко је на ро чи то

за о кру жу ју при ча-ху мо ре ска „Сан“ (са рад њом ко ја се та ко ђе

де ша ва у Аме ри ци и сем жен ског, отва ра и кључ но пи та ње же -

не-књи жев ни це), као и јед на вр ста „ма ни фе ста“ „Пи смо по бра -

ти му“. У тре ћој гру пи при по ве да ка са до ма ћом те ма ти ком Дра -

га Га ври ло вић отва ра „жен ско пи та ње“ са не дво сми сле ном кри -

тич ко-са ти рич ном жа о ком у во двиљ ском ма ни ру, а са те ма ти ком

сли ка ња на шег та да шњег по лу гра ђан ског и до ми нант но па три -

јар хал ног дру штва у Вој во ди ни (пи та ње де во јач ке уда је уз ми -

раз, као до ми ни ра ју ћи мо тив па три јар хал ног бра ка,“ али да ју ћи

пси хо ло шки убе дљив мо дел род них (му шко-жен ских) од но са,

где се на ро чи то осли ка ва пси хо ло ги ја му шкар ца, као „ла ког

пле на“ у по ро дич но-ми ра џиј ским сплет ка ма. Уства ри, она

исме ва људ ску пси хо ло ги ју, по во дљи вост и че сту му шку нео -

све шће ност, чак и глу пост у из бо ру жи вот не са пут ни це („Раз у -

ме се, ону леп шу“, „Она је – ср це му ка же“ и др.). Ипак, тре ба

на гла си ти, да у свим слу ча је ви ма, и по ред аван гард ног ис ко ра -

ка (кри тич ки ре а ли зам, са ти ра, драм ски во двиљ у рад њи), у сли -

ка њу срп ског дру штва на кра ју 19. ве ка са жи го са њем дру штве -

них ма на, у по гле ду „жен ског пи та ња“ као кључ ног у ње ном

ства ра ла штву, у под тек сту свих при по ве да ка Дра ге Га ври ло вић

сто је две основ не те зе: бор ба да се же на из бо ри за брак „из љу -

ба ви“ (а не као по сао скло пљен из ме ђу му шких чла но ва две по -

ро ди це: оца и му жа, са број ним ла жним и не га тив ним ко но та ци -

ја ма ко је из то га про ис хо де ве ко ви ма, на ро чи то за же ну (што не -

ке про зе Дра ге Га ври ло вић, као и сам Де во јач ки ро ман са „срећ -

ним кра јем“ одо во ди у сен ти мен та ли зам и ме ло драм ски тон),

док дру ги циљ – ње на бор ба (сем шко ло ва ња де во ја ка) да оне и

жи ве од свог ра да и зна ња, не за ви сно од му шкар ца и бра ка у ко -

ме су оба ве зно „из др жа ва но ли це“, чи ји је крај њи ци ље и са мо -

ста лан жи вот и рад же не-књи жев ни це (умет ни це),  што као са -

свим аван гард ну те му отва ра и у свом Днев ни ку из Фру шке го -

ре 1854. и Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња – свр ста ва Дра гу Га -

ври ло вић у ред зна чај них срп ских књи жев ни ца у но ви јој срп -

ској књи жев но сти (по Скер ли ће вој пе ри о ди за ци ји). 
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У том сми слу су на ро чи то ин ди ка тив не про зе Дра ге Га ври -

ло вић „Пи смо по бра ти му“ и „Сан“. Та ко у пр вој при чи, у не кој

вр сти ма ни фе ста о жен ској еман ци па ци ји у на шим усло ви ма,

да тој у епи сто лар ној фор ми, аутор ка ис ка зу је ауто пе тич ки став

о „осло бо ђе ној же ни“, од но сно ње ној еман ци па ци ји, лу цид но

при ме ћу ју ћи да се ме ђу Ср би ма то још ду го не ће де си ти јер

„му шки ње још ни је до ра сло да жи ви са осло бо ђе ном же ном“.

Дру га при ча „Сан“, ко ја по фор ми и во ка ци ји нео бич но под се ћа

на са ти ру Ра до ја До ма но ви ћа („Дан га“), на из у зет но мо де ран и

про во ка ти ван на чин про го ва ра in me di as res о суд би ни же не

књи жев ни це, и то са ме стом рад ње – у Аме ри ци! И ова при ча,

ко јој би мо жда при ста јао на слов „Ху мо ре ска“, кроз има ги нар ни

про стор јед не књи жев не ве че ри (пре да ва ња и пу бли ке у аме рич -

ком дру штву), тре ти ра кроз пре ци зно и иро ниј ски пре до че ну,

уства ри и ег зи стен ци ју са вре ме не же не-умет ни ка и да нас:

„Да кле. Ја сам књи жев ни ца. Но то ми је уз гред но за ни ма ње.

Дру го ме хле бом хра ни. Тим дру гим за слу жу јем и ме са и дру ге

по тре бе, а овим нуз гред ним мо гу се би да ку пим бом бо на кад хо -

ћу да се осла дим…“

Овим кри тич ким ан га жма ном Дра га Га ври ло вић да је не ке од

основ них по сту ла та по ло жа ја же не-ин те лек ту ал ке ка ко у та да -

шњем нај а ван гард ни јем (аме рич ком) дру штву, та ко на ро чи то у

ре во лу ци о нар но про ме ње ним схва та њи ма у му шко-жен ским

од но си ма кра јем 19. ве ка. Вр ло је ин ди ка тив но, да чак три при -

по вет ке Дра ге Га ври ло вић, као ме сто рад ње, има ју Аме ри ку

(што не ће би ти рет кост код ста ри јих срп ских књи жев ни ца: за

ме ста рад ње Аме ри ку у сво ју про зу уно се и Је ле на Ди ми три је -

вић и Је ла Спи ри до но вић Са вић). Иако је, по свој при ли ци, ни -

ка да лич но ни је по хо ди ла, Дра га Га ври ло вић је очи глед но пом -

но пра ти ла на шу и европ ску штам пу и до бро је осе ти ла ду хов -

на стру ја ња епо хе, и оства ри ва ње не ких (де мо крат ских) пра ва у

Аме ри ци, на ро чи то на кон гра ђан ског ра та 1864 – а ме ђу њи ма и

пра ва же на, ко ја у пу ри тан ској и још оп те ре ће ној Евро пи ни су

би ла мо гу ћа. Сто га је за и ста за ди вљу ју ћи њен по глед у да ле ку

бу дућ ност и бор ба да се исте де мо крат ске вред но сти пре не су и

на још ца ре ви на ма из де ље ни Бал кан и ме ђу пр ву обра зо ва ну

жен ску по пу ла ци ју ме ђу Ју жним Сло ве ни ма и Ср би ма. Чи ње -

ни ца је да су број ни Ср би исе ље ни ци и по врат ни ци та ко ђе мо -
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гли да јој до не су глас о то ме ка ко се у Аме ри ци жи ви. Сто га ње -

на, јед на од нај о бим ни јих и нај у спе ли јих при по ве да ка „Она је –

ср це ми ка же“3 за ме сто рад ње има Бо стон, а сме ште на у јед ну

исе ље нич ку по ро ди цу из Вој во ди не. Но, ни Аме ри ка ни је ов де

улеп ша на. Кри тич ки ре а ли зам до ми ни ра, јер иро нич но књи -

жев ни ца на во ди да су ро ди те љи вр ло бр зо умр ли по до ла ску на

но ви кон ти нент, да их је Аме ри ка „по је ла“, а да су оста ле две од -

ра сле се стре и ма ли брат, да би те жи ну жи во та о по ро ди ци пре -

у зе ла нај ста ри ја, Јо ван ка, ко ја је уз гред и књи жев ни ца (!) и глав -

на ју на ки ња при че. Спрет ним, ху мор но-во двиљ ским за пле том

(сјај ним ди ја ло зи ма и ка рак те ри за ци јом ли ко ва, на ро чи то тет ке

Пи ја де) и до ми шља то шћу глав не ју на ки ње (за ме ном се ста ра),

ег зи стен ци јал ни про блем је ре шен – до бром уда јом мла ђе се -

стре за бо га тог Ру са, али и про ду же ним епи ло гом – да се и глав -

на ју на ки ња (књи жев ни ца – са усло вом да се мо же ти ме ба ви ти

и у бра ку) срет но „удо ми ла“.

Нај зад, у при чи „Раз у ме се – ону леп шу“, Дра га Га ври ло вић

се вра ћа по но во на до ма ћи те рен, али ва ри ра ју ћи исти мо тив и

те зу, до ду ше, са да на ја кој фол клор ној осно ви: ко ли ко су љу ди

скло ни да фор ми ра ју сво је ми шље ње иду ћи „за гла си на ма“, и

без лич ног ста ва и ути ска, и ко ли ко до бро усме рен и по зи ти ван

циљ то опо вр га ва, а су штин ски усре ћив ши све уче сни ке про -

сид бе. У сјај ним ди ја ло зи ма (и са мим тим ка рак те ри за ци ји ли -

ко ва, на ро чи то де да Мар ко), са та ко ђе еле мен ти ма во дви ља (и

не ма сум ње да је Дра га Га ври ло вић нео ства ре ни и ве ли ки драм -

ски-ко ме ди о граф ски та ле нат), јед на очи глед на не прав да (две

јед на ко ле пе се стре за уда ју, од ко јих је јед на из ра зи та ко ке та и

сто га сви ма „леп ша“, а дру га ско ро не при мет на про сци ма),

спрет ном за ме ном уло га у јед ном ча су, и за ла га њем де да Мар ка,

а пред на ив ним про сцем, све је до ве де но на сво је ме сто, чи ји вр -

хун ски ко мич ни чин – ста вљен и у на слов („Раз у ме се – ону леп -

шу“), до во ди ства ри у свој ред: и до тад не при ме ће на Да ни ца,

„по ка за на“ пр ва, као „она леп ша“, до би ја свог за слу же ног мла -

до же њу.

Пре ма спи ску са ме Дра ге Га ври ло вић, про на ђе ном у ње ној

за о став шти ни,  сем Де во јач ког ро ма на, об ја ви ла је укуп но 14

при по ве да ка, не ко ли ко тек сто ва по ле мич ког и пе да го шког ка -

рак те ра и не ко ли ко де чи јих пе са ма. У Ки кин ди су 1990. об ја -
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вље на Са бра на де ла Дра ге Га ври ло вић, у две књи ге, а књи га

иза бра них при ча У ме ђу про сто ру, у из да њу Књи жев не оп шти -

не Вр шац, 2004, у из да ње у при ре ђи ва њу Ја сми не Ах ме та гић

(2007), ко јим смо се по слу жи ли,  је до бро по ла зи ште да се ње -

но де ло још све стра ни је ис тра жи и укљу чи у зва ни чан ка нон

исто ри је но ви је срп ске књи жев но сти.

Ли те ра ту ра

Дра га Га ври ло вић, Иза бра на про за (из бор и пред го вор Ја сми на

Ах ме та гић), КОН РАС, Бе о град, 2007.

Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац, Же на у срп ској књи жев но сти, Днев -

ник, Но ви Сад, 2010.

Сла ви ца Га ро ња, Врт тај ни: ан то ло ги ја жен ске при по вет ке до

1950. го ди не, Vu ko tić me dia, Бе о град, 2016.

1 Дра га (Дра ги ња) Га ври ло вић ро ђе на је 1854. у Срп ској Цр њи. У

Сом бо ру је за вр ши ла Учи тељ ску шко лу и ра ди ла од 1880. до пен зи -

о ни са ња 1911. као учи те љи ца у Срп ској Цр њи. Пи са ла је по е зи ју,

про зу, пе сме за де цу у „Ја во ру“ (ту, из ме ђу оста лог и у на став ци ма

об ја вљу је и Де во јач ки ро ман, 1889), у ли сто ви ма „Стар ма ли“, „Са да -

шњост“, „Не вен“, „Орао“, а пре во ди ла је и са не мач ког. Об ја ви ла је

че тр на ест при по ве да ка, нај ста ри ју „Из учи тељ ског жи во та“ у „Ја во -

ру“ 1884. го ди не. Умр ла је од ту бер ку ло зе 1917. го ди не у Срп ској Цр -

њи, у 63-ој го ди ни жи во та. Иза бра на про за Дра ге Га ври ло вић (у при -

ре ђи ва њу Ја сми не Ах ме та гић) об ја вље на је у Бе о гра ду 2007. го ди не,

из да ње ко јим смо се слу жи ли и у овом из бо ру.

2 За сту пље на у мо јој ан то ло ги ји срп ске жен ске при по вет ке до 1950,

Врт тај ни (Vu ko tić me dia, Бе о град, 2016).

3 За сту пље на у мо јој ан то ло ги ји срп ске жен ске при по вет ке до 1950,

Врт тај ни (Vu ko tić me dia, Бе о град, 2016).



Иво Во ј но вић

У МА ГЛИ

(Из мог днев ни ка)

Ка да за вје се по ди гох, сла бо свје тло уђе у со бу. Ма гла је јо -

ште по кри ва ла град. То ни је би ла ви ше она гу ста жућ ка ста ко -

пре на ко ја се дан при је под ве чер сле гла по ули ца ма за тво рив ши

сва ко об зор је, за сје нив ши плин ске свје тиљ ке је два про зир ним

ди мом, за ти снув ши рег би сва ки отвор, уду шив ши у глу хо ћи из -

у мр ло га град ско га жи во та сва ки звук, као да је с не ба па му ка па -

ло. Сла би дах ју тр ње га вје тра бје ше рас пр шио гу сте ма се по па -

да лих обла ка ко ји су се ти хим ле том уз ди за ли. Са мо око зво ни -

ка и тор ње ва са ви ше се још гу шћи. Там не им цр те је два про ви -

ри ва ху као из бес крај не да љи не.

Не ста де пра ве ма глу ши не, а про стор се од тр га до ули це очи -

стио. Тек си ви дио гдје по кро во ви ма пу жу зад њи пра мо ви, као

дим из огром не лу ле. Го ри од пра ве ма гле бје ше онај пла ву ша -

сти вла жни дим, што обич но иза тма стих да на пун смра да гњи -

ло ће за сјед не по врх гра да та ко да би не хо ти це уз дах нуо: свр ше -

но је!

Ту жно бје ше то ју тро без свје тла. На не бу са мо је дан рас тег -

ну ти облак, ко ји се ни зак, ни зак про сти рао над зе мљом и до пи -

рао до зво никâ ко ји су га сво јим по зла ће ним кри жи ма про ба да -

ли. Из то га ма гло ви то га за клоп ца па дао је уз за о ста дим од бје -

гле ма гле си т ни во де ни пра шак ко ји је у не по мич но сти за ди -

мље ног об зор ја ба цао пре гр шти ле те ћих па ху љи ца. Кро во ви се

сви је тли ли по пут оби је ље но га ко си тра. У ста кло ви то ме њи хо -

во ме зр ца лу од си је ва ло се си во не бо као у ка квој мут ној пољ -

ској ба ри. Сва та јед но лич ност бо ја, та мо кри на ма гле и ки ши -

це, та не во ља го ли ша ве на ра ви ко ја др шће, че ка ју ћи зим ско кр -

зно да јој угри је ње дра, ули је ва ти у ду шу не ку ли је ност, не ку

без и ме ну зло во љу ко ју мо же да ути ша са мо бу ка свјет ског жи -

во та.

На рав у ти јем ча со ви ма дри је ма као ста рац ко га хва та смрт -

ни сан. Кроз по лу за кло пље не ве ђе ми сли о оно ме, што је про -

шло: о зе ле ни лу шу ме и цвр ку ту по бје глих ла ста ви ца, о по зла -
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ће ној пра ши ни ко ја се ви је ве се ло по ра жа ре ној це сти, о ше ви

ко ја но си у не бо пје сму на ра ви и мла до сти, о ти ши ни бај них

љет них но ћи, ка да на не бу и на по љу треп те зви је зде и сви јећ -

ни це. Ми сли стар ца ми сли на ра ви! – Иста ма гло ви та ко пре на

сте ре се пред њи хо вим по гле ди ма, иста ри јеч про ди ре кроз дрх -

та ве усне: Про ље ће!... гдје си? – Про ље ће?... О ње му је ваљ да

са њао и го луб, ко ји је на про тив ној стра ни ста ро га про зо ра ви -

рио кроз ру пи цу бли жњег кро ва па ту жно гу као и ма хао гла вом

као да не ко га зо ве. Иза мут но га ста кла сли је дио сам не мар ним

по гле дом сва ње го ва кре та ња, и чим сам га ви ше мо трио, знао

сам да го луп че бо лу је од жи ва ца баш кô и ја.

Али он би ја ше сло бо дан!

Ето! Са ру пи це ско чи на буј на ње дра раз ва ље не ка ри ја ти де.

Го луб је про мо три пла хо са стра не, као да не вје ру је ње зи ној не -

по мич но сти, пак по ско чи јој на ко ље на те окре нув ши се још јед -

ном да јој за пам ти рас ко шно ли це и вјеч ни по сми јех вла жних јој

усанâ, мах ну гла вом и од ле ти на кров. Одан де мо га ше раз гле да -

ти сву ули цу чак до тр га, мо гао је ви дје ти у про ље ћу вр хе тан -

ких је ла, ко је су ви ри ле над мо јом ку ћом, и та мо у да ли ни, кроз

дим ња ке и тор ње ве за ве дрих да на по здра вља ти там ни ју пла вет

горâ. 

Са да на кро ву бје ше го ре не го у ру пи ци; хла дан вје тар тје рао

за о ста лу ма глу, ба цао ки шу на ша ке, за ви јао се око дим ња ка

при гнув ши им дим, што се по пут мо кре пер ја ни це њи хао у зра -

ку. У за ди мље ном об зор ју тје ра ле су се ма гле во де, обла ка и ди -

ма, те шким али не пре ста ним ле том. Би је сно се ше тао го луб по

кро ву. Вр тио се око се бе, сти снуо врат из ме ђу кри ла, гу чу ћи му -

кло и гњев но. На бре кло му пер је од зи ме и од је да. На јед ном

ипак осо ви гла ву као да чу је по зна ти глас. По гле да цр ним оком

не што што је до ла зи ло с тр га, за тр чи се до ка ме но га ру ба, от кле

се во да у жљеб пре ли је ва, мах не још је дан пут гр лом, пак ра ши -

ре них кри ла су но вра ти це спу сти се на ули цу.

Чо пор го лу бо ва до ле тио не знам от кле и за у ста вио се крај

рпе бла та.

Што све мо же зло во ља! – Био сам од ви ше тром да се пре нем и

да одем с про зо ра, ода кле је мр тви ло на ра ви сла зи ло по ма ло и у

мо је жи ле. По гле дах око се бе, ал’ у со би тми на за пре ми ла сва ки ку -

тић. Са мо на дну пре ки нуо је та му глатки от сјев ста рин ске пе ћи.
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Самоћа и зима! – Тражио сам нешта живо да ме спаси од

досаде тога несрећнога јутра – ал’... осим гласовира све бјеше

нијемо. Сједнем и заиграм! Хладне, глатке типке, колико сте

пута продрхтале под тајновитом струјом чувства и боли, што се

из мог срца прелијеваху у ваше живце! Ниједан пријатељ није

нигда чуо оно што сам њима приповједио. Мој гласовир бијаше

једина књига, у којој сам ја писао звуком све што је у задњем

скровишту срце тајило другим а каткада и самоме себи.

– Фан та зу је! – ре кли би сми ју ћи се стран ци.

– Пи шем! – шап ну ла би по ти хо ду ша а тип ке су зна ле о чем

са њам. Са мо јед ном жи це про збо ри ше пре ја сно. Же на их чу ла и

ра зу мје ла.

Би ло је у со би не да ле ко од дво ра не гдје се пле са ло. Кроз бар -

шу на сте за сто ре до пи ра ше звук ор ке стра и буј но свје тло. Сâм у

то ли кој рас ко ши, му чен од јед не са ме ми сли, сје дох до гла со ви -

ра и ње му са мо ме стра стве но опи сах сву ле по ту оних мра мор -

них ра ме на, сав чар оно га цр но га по гле да. Сва ка жи ца гла со ви -

ра дрх та ла је као мо ја ру ка, ка да сам њу за пâс сти снуо и с њом

у вр тлог пле са по ле тио. Не знам, ни је ли гла зба под из ље вом то -

га чув ства од ви ше гла сно за пје ва ла пје сму љу ба ви јер из не на да

оћу тих на сво ме ра ме ну ти хи до дир јед не ру ке. Не чух јој ко ра -

ка, а ни ти шу шње би је лих ду гих јој ску та ал’ ипак, је два ме се

она ру ка до та кла, про тр нух кô да је стру ја мо јих ми сли и бу ји -

ца гла збе них зву ко ва ври сну ла: она је! – Не ста де ми сна ге. По -

гла дих још јед ном тип ке, уста дох, а у зад њој је ци уми ру ћег зву -

ка она шап ну за мам на, та јан стве на: „Хва ла!“ – Има ла је у ко си

гран чи цу че ми на, а на сње жном ра ме ну ти трао ве ли ки цр ни

ноћ ни леп тир. Јад на успо ме но! По лу та ма ма гло ви то га ју тра,

дажд, ко ји је пра скао на ста клу про зо ра као пр жи на коју ва ло ви

на жа ло ба ца ју, са мо ћа тми не со бе ис тје ра ше и ту при ка зу мла -

до сти, баш као ври је ме ко је бје ше раз де ра ло кри ла оно га леп ти -

ра. Оста дох опет сâм, без че жњâ, сло мљен, зло во љан, мр зе ћи и

гла со вир, ко ме ни је сам имао ви ше ни шта да по вје рим. Ох! ти

жив ци, што ћу те вла гу и ве дри ну! Те лу де, ста ре жи це јад них гу -

са ла ко је за зве че, ако дах про ле ћа ми мо њих про зу ји, са ви ше се

не рас тег ну те око мо је ду ше пу шта ју ћи да се и у мо ју за бит уву -

че пла ву ша сти дим су мор но га ју тра.
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Дан је ра стао, али сви је тло кô ни зо ром. Обла ци се сти сли

око ло тан ких му њо вод них жицâ а ки ша се не пре ста но ци је ди ла

у не бро је ним тан ким тра ко ви ма.

На ули ци је пу за ло бла то, жућ ка сто, во де но,  ву ку ћи су хо ли -

шће и раз де ра не хар ти је. Ра ши рив ши се по пут ма ле ри је ке по

ба ра ма, гдје је че та за мр ља них вра ба ца др жа ла сво је буч но си -

је ло, те кло је бла то до отво ре них ко на ла, у ко је се шу мом ма ло -

га во до па да из ли је ва ло.

Чуд на ли при зо ра, гле да ти у тој смје си во ду ри не и бла та ону

јад ну без и ме ну по вор ку дје це, слу шки ња, сеља ка, рад ни ка ко ји

хр ле сви за бри ну ти сво јим по слом, сво јим си ро ма штвом. Чи ни

ти се, кô да су се ма гла и ки ша од озг а гну со ба од о здо уро ти ле,

да от кри ју и зад ње кр пе, што по кри ва ју би је ду. А вје тар по ма же

зло чи ну на ра ви, ба ца ју ћи у ли це си ро ма ха сва ку ка пљу ки ше,

уз ви тлав ши јад не сук њи це да бла то по кри је, из гну си, ока ља све

што во да ни је још мо гла оки сну ти.

Јед на ко чи ја про ју ри, рас пр ши врап це и го лу бо ве, исп њу -

скав ши бла том про ла зни ке пак иш че зну у ма гли. Вје тар го ни

ули цом но ве обла ке, ја у че кроз пе ћи, ку ца на све про зо ре и зо ве:

Ту сам! ту сам! – Сли ка ту ђих бо ло ва под оним не сми ље ним не -

бом дој ми се и мо је ма ште. Гле дао сам ма глу као да имам пред

со бом за вје су ко ја се ди же да по ка же све што мо же глад, би је да

и зло чин ство. Те шко вје ру јеш људ ској не во љи, ка да сун це гри је

ку ћа ри це и жа ри сва ко убо го окан це пла ме ном ве се ља. У ве дри -

ни ва здуха гу би се ва пај не срећ ни ка; чо вјеч је ухо мо ра чу ти ви -

хор да се сје ти оних ко је оба ра.

На за хак ну то ме ста клу пу зле су ка пљи це ки ше, за у ста вив ши

се гдје гдје на глат кој по вр ши ни, по пут ти хих не ис пла ка них су -

за. Још јед ном, по гле дам ули цу: ки ша и бла то би ја ху све смо кри -

ли, све из гну си ли. Ру жне ли сли ке! Окре нув ши гла ву одем с

про зо ра и... На јед ном у ти ши ни за чух као сла би звук фру ле. Мо -

ра ло је не гдје би ти у бли зи ни; гла сић је до пи рао си тан и та на -

хан као из да љи не. Звук је до ла зио с ули це. Та мо на дну, код пр -

ве ку ће крај тр га ста јао је чо вјек и вр тио ор гу љи це. Са да сам ра -

за би рао по све ја сно дрх та ве но те „ор га не та“! Чо вјек је сви рао и

по ла ко по бла ту ко ра цао. Рас тег ну ти тре мо ло то га „ор ке стра си -

ро махâ“, ње гов плач ни дрх та ви глас ко ји опе ту је уви јек исте

пје сме знао би ме дир ну ти и у нај ве дри јим ча со ви ма. Од дје -
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тињ ства сам са чу вао тај ути сак; пр ва ми сао, ко ја би ми до шла

слу ша ју ћи звук ор гу љи ца, бје ше уви јек ми сао ра стан ка.

Ал оног ту жног ју тра глас је ор гу љи ца био дрх та ви ји, не го

ли обич но. Гдје гдје би му по мањ ка ла но та кô да му је од зи ме

или од ја да не ста ло гла са. То дрх та ње по ста ја ло је све то ја сни -

је. Ме ло ди ја за ме ло ди јом ву кла се кр је шта ва, хра па ва као да је

у њој још траг је ца ња и пла ча.

Ушут ка ти тај глас не бје ше мо гу ће, оте ти му се још ма ње, –

узех књи гу, не бих ли чи та њем пре чуо тај глад ни до зив. Ал’ за -

ман све!... Ње зин звук над ви као штро пот ко ла, на тје цао се с вје -

тром, при си лио ме да слу шам – и ја спу стив ши књи гу из ру ке

про дрх тах, ка да су ис под мо јих про зо ра ор гу љи це на је дан пут

за пла кале ари јом  Т р а в и а т е: „Ah! quell‘ amor!“...

Пје сма љу ба ви пре тво ри ла се у пје сму про сја ка! Стра стве ни

ва пај ду ше, тај крик че зну ћа за не у мр лом љу ба ви, ко ји је у сја ју

сто ти ну по зо ри шта из гр ла Па ти це про ле тио ци је лим свијетом

и раз и грао љу ве ном рас ко ши сва чи ју ду шу – та иста пје сма, као

да је јад ни ца ва пи ла гласом љу ба ви – м а л о  к р у х а!...

„C r o c e e d e l i z a“ – шап та ле су плaмените ри је чи у рас -

пу ца ним ор гу љи ца ма, коje рас тег ну ше љу бав ну ка ден цу од

стра ха, да им вје тар не на ду ши сит ни, а стра шни до зив  м  у к

е   и   б л а ж е н с т в а.

От кле, у то ра но до ба, под гу стим да ждем, от кле сти же ја дан

ор гу љаш? – Зи ма тје ра пу ту ју ће умјет ни ке. Тек иза Ус кр са до ле -

ти из зе мље „гдје на ран че ра сту“ ка кав „ор га не то”, и та да за ве -

дри јих да на за чу јеш из не на да гла сом пре ра но до ле тје ле ла ста -

ви це, тан ки тре мо ло ор гу љи ца ко је сви ра ју вје ко ви ту „Mira o

Norma“, до чим на углу за ми ре вру ћи ми ри са ви дим пeчених ко -

ста ња. Али за ки шни јех зим ски јех дне ва?... Ко да ми од го во ри

на то пи та ње – по ми слих, a на вра ти ма мо га ста на не ко по ти хо

за ку ца.

Сâм отво рих вра та. На пра гу је ста ја ло д и је те одје ну то мо -

крим кр па ма: дје вој чи ца од ка квих де сет го ди на. Да је ка кав

сли кар хтио при ка за ти нај цр њу сли ку би је де, или да је чув ши

звук оне  јад не љу бав не пје сме уто пље не у бла ту хтио да ти јој

људ ску при ли ку, не би био ниг да ство рио дру га чи ји тип. Ја сам,

у пр вом ча су, угле дав ши то јад но би ће, на до ве зао звук ис тро ше -

них ор гу љи ца па по ми слих, да је баш из то га гр ла из и шла про -
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сјач ка, жа ло сна ари ја Тра ви а те. Дје вој чи ца пру жи ру ку, цр ве ну

и вла жну, а сит ни гла сић, – глас оних ор гуљи ца! – про мр мља:

– Мо лим нов чић! –

– Ти пра тиш оца? – за ва пих за чу ђе но. Ди је те из не на ђе но по -

гле да ме ве ли ким, мо дрим очи ма, али не про го во ри ви шта. Пра -

зна но та у пук ну том ор га не ту! Ру ме ни ло сра ма или стра ха про -

би ло се бли је дим ли цем а она при гну гла ву.

До ле у дво ри шту ор гу љаш на ста ви сви ра ње. Ор гу љи це су

из бли за још хра па ви је, још ту роб ни је кри је шта ле. По се гох у

џеп али ни ти крај ца ре.

– Че кај ма ла! – ре чем јој и одем у дру гу со бу. Кад сам се вра -

тио, ди је те бје ше се уву кло у пред со бље. То пли на је при ма ми -

ла. Смр зну та пти чи ца за бо ра ви ла да су јој пре ши ро ке ци пе ли не

пу не бла та, да се са убо ге опра ви це и са там ног руп ца, ко ји јој

ти је ло је два по кри ва ху, ци је ди во да као са мо кро га псе тан ца.

Она за бо ра ви на оца, ко ји је у ки ши вр тио сво је ор гу љи це, а и

на ме ко га је за ми ло сти њу про си ла. Она се за гле да ла у пећ.

Крај би је ло га тр бу ша стог ти је ла ста ре до бри чи не гри ја ла се

јад ни ца упри јев ши по глед у отво ре на вра та шца, от кле је пла мен

ве сео, не ста шан ба цао на ран ча сте от сје ве на ње зи ну мо кру тма -

сту при ка зу. Тај от сјев за бли ста у ра ши ре ним зје ни ца ма, за ца -

кли се у ка пља ма ко је су јој пу зле низ че ло и низ опра ву, те на -

ки ти по де ра но ру хо злат ним игла ма.

Ла га на па ра пу ши ла се из мо кро га ти је ла.

– Ево ти, ди је те мо је, ре кох, – пру жив ши јој да рак.

– Бог Вам пла тио и мај ка бож ја – од вра ти дје вој чи ца ти хим

пје ву ца њем као да из го ва ра одав на на у че ну мо ли тву и уда љи се

тро мо, не вољно пра ма вра ти ма.

– Идеш ли са да ку ћи? – за пи тах је др же ћи вра та при тво ре -

на.

– Не – од го во ри ма ла гле да ју ћи свеђ у пећ. Фа ли нам још...

не што ма ло.

– А што ти фа ли?... – за пи тах је за гле дав ши се у цр ни ру бац,

ко ји је по кри вао бли је до лиц це. Не ко ли ко пла вих пра мо ва ви ри -

ло је крај сљепо чи ца.

Ор гу ље су сад сви ра ле „Ман до ли на ту“. Ди је те ко рак ну до

пра га ву ку ћи не зграп не цре вље ти не, пак се за у ста ви и ре че јед -

но став но:
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– Умро ми је брат... Пе три ца!...

У ње зи ном оку би ла је сва по ти ште ност, сва та ма жи во та.

Чи ни ло ми се као да ме гле да ста рост.

– Тре ба ло нам је не што нов чи ћа, на ста ви дје вој чи ца пла хо,

јер Пе три ца мо ра до би ти ли јес и сви је ће, а ма ма хо ће и вјен чић

би је лих ру жа. Та та је тад узео ор гу љи цу, ре као ма ми да ће сви -

ра ти за ли јес али не за би је ле ру же, јер је ру жно вре ме а про зо -

ри се не отва ра ју.

Ма ла је го во ри ла гла сом смр ти.

Ја умук нух. Сли ка те се стри це ко ја по ки ши и бла ту пра ти

оца, да ску пи не што „за ли јес“ мр тво му бра ту, при чи ни ла ми се

то ли жа ло сна и здвој на да по сум њах. Ди је те би ја ше пре стра ше -

но што га ис пи ти вам.

– За што ни је си оста ла до ма с мај ком? – за пи тах је још не ка -

ко сум њи во. Не што као по сми јех пре ле ти ње зи ним усна ма. По -

гле дав ши ме ис под ока, ре че не што гла сни је и ве се ли је као да се

чу ди мо му не зна њу:

– Али та та је сли јеп...

Имао сам још вре ме на да са знам гдје је ле гло то ли ке не во ље,

пак от пу стив ши дје вој чи цу вра тим се у со бу.

Е д и п е  и  А н т и г о н а, што сте ви пре ма оно ме ор гу ља -

шу ко ји се ву че по бла ту са сво јим озе блим дје те том!... При че –

на ду те еп ске при че ко је по кри ва ју пла штем гри ми за и ве ли чан -

ства не људ ске уде се, глат ки звон ки сти хо ви грч ке поези је, бо -

жи це мра мор на не по мич на по сми је ха и ни шта дру го. Што је

ваш удес с ко јим рав на мах ни ти гњев мах ни тих бо го ва, пра ма

не срећи оног не зна ног без и ме ног сли јеп ца, ко ји иза шав ши из

тми не па сје га ле гла вр ти у ма гли ор гу љи це за по коп мр твог си -

на? А ипак се за Еди па про ли је ва ју још уви јек све су зе ре то ри -

ке а за те бе ор гу ља шу, ни про зо ри се не отва ра ју. За што?

Да ли мо жда за то што Едип ни је ниг да жи вио?

– – – – – – – – – – – –– – –

По уре ка сни је бих на ули ци.

Ћу тио сам да ми тре ба кре та ња, да га зим бла то, да осје тим и

ја бар за трен мо кри ну оног враж јег вре ме на. Вје ре ми, не што је

у ме ни ку ха а ло! – Био бих за у ста вио сва го спод ска ко ла, отво -

рио им вра та и до ви ко бо га та ши ма: „До ли! Ку шај те и ви ма ло

ово га зра ка си ро ма хâ“. – Сми је шне ли ства ри! – Сли је де ћи са мо
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ми сио ко ја се у мо јим мо жда ни ма же ље зном не по мич но сти ути -

сну ла, су дио сам сво јој сла бо ћи, сво јој, вла сти тој удоб но сти.

– Ка мо ћеш? – за пи та ме при ја тељ, ко га не би јах опа зио у ма -

гли.

– Ше там се! – до вик нух му. Он ме по гле да отво ри уста а ја

бр зо да ље.

Пра во је имао чу ди ти се. Ни ја сâм ни је сам знао ко ја ме си -

ла оте ла вру ћој со би ци, мо ме пи са ће му сто лу и оном угод но му

чув ству его и сте ко ји за па лив ши смот ку спо кој но гле да кроз ста -

ко не во љу бли жње га. Ко би знао рас ту ма чи ти све што по глед и

ри јеч мо же на људ ски ор га ни зам. Хр ле ћи кроз мо кре ули це, га -

зе ћи по бла ту, бра не ћи се од сит не ки ше, гле дао сам свеђ пред

со бом оне  мо дре ве ли ке очи и пје ву цао на пјев из Тра ви а те. Cro -

ce e de li zia!...

Да! Хотио сам видјети!

У књигама, које говоре о људској невољи, ријеч мало кад од-

говара истини. Залуду се трудио писац најцрњим шарама да

предочи слику сиромаштва, истина је још црња. Фраза, ма била

у блату написана, тражи прије свега да се на њу пази, па и наји-

скренији реалисте жртвују често своме стилу и властито своје

начело. Тек онога јутра у сивој магли нарави упознах сву дуби-

ну људске невоље.

Предграђе је почимало. Ниске кућарице редале су се једна за

другом, трбушасте, нахерених кровова, малених жмирећих ока-

на. Шарене и густе, врата до врата, набијене као насип проти на-

вали градског господства, сједиле су у блату, док им је дажд цу-

рио низ жљебове, клокотао кроз распукнуте лимене цијеви, ду-

бећи јаме, претварајући сву околину у неку трому, бљутаву ри-

јеку. Мало људи на цести. Из ниских дућана излазила која жена

мокрих сукања, завраћених рукава. Лијено је вукла хламине по

глибу, пробрбљала би испод дажда са каквом другарицом, пак и-

шчезла. Гдјегдје залајао пас у дворишту, заштропотала сељачка

кола, пак све тихо, блатно, магловито. Чим сам даље ходао, ку-

ћице све то ниже. Град је свршавао. Дуги плотови откривали су

пожутјеле вртове. Сухо лишће трепетало на дрвећу пак би тихо

слазило и утопило се у ријеку блата. На дну улице морало се

стерати недогледно поље, али магла зачепила излазе и прострла

се по цести. Уморан од тешка хода и задушљива ваздуха гледао
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сам ниске кућарице, не бих ли нашао тражени број. И причини

ми се да сам га нашао. На први мах помислих да није кућа већ

само кров, али приближивши се, опазих два мала прозорчића

тик над земљом, а над њима висјела папуча. Као глава утопље-

ника, кому је вода допрла до устију, вирила је та наказа на крај

улице. Пригнем се да погледам у собу; била је крчма. Код стола

сједила дебељаста, пијана женетина. Развалила се до свог друга

и смијала се, смијала. Неко је у куту свирао хармонику а крај

прозора задријемао пијан сељак. Број 152 било је написано на

таблици. Пред вратима ближњег плота плакало је дијете једва

кошуљицом одјевено; модрасте ножице бјеху гнусном крастом

покриве. Велики кућни пас стајао је непомично крај њага и гле-

дао га. Одох. Смијех оне жене и јецање дјетета изумираху у да-

љини. Пас залаје и разгледа се улицом и уђе натраг у двориште.

Хладни вјетар са равнице прохуји цестом терајући облаке

према граду. Осјетих зиму и зажелих кочију. Али нигде јој тра-

га. Цестом је само пролазила дружба сељака. Викали су, препи-

рали се, штрцајући опанцима блато на све стране.

– Суд је криво судио! – завиче један усред улице а тројица

гракнуше за њим пљујући на земљу, пријетећи шакама а све то

у једноме купу, лице до лица, рука до руке, погрда до погрде.

Жене су држале растворене црвене кишобране, те савративши

бијеле оправе, дречале кô гуске на гувну. Прођоше и они. Гласо-

ви се разлијегаху слабо, у даљини бјеласале су још сукње сеља-

киња, црвени кишобрани попут огромних гљива њихали се по-

кривајући жарким отсјевом толико једа и глупости.

– Број 183. То је, ускликнух, али гдје је кућа? Таблица бјеше

прибијена над вратима заграђенога дворишта. Плавушасти дим

дизао се изнутра, а ваздух смрдио распаљеним гнојем. Отворих

врата.

У пространоме заклону товарило је неколико сељака на ла-

дањским колима сметлиште из дубока јарка. Неколико гусака

тетурало по дворишту. Кућарица бијаше на страни сакривена за

високим складиштем нагомиланих греда. Нигдје живе душе.

– Што ћете, господине? – зачујем за собом женски глас. Бје-

ше постара жена на грађанску обучена. Носила је копању пуну

кишнице.

– Тражим обитељ оргуљаша, одговорим јој.
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– Ах! – промрмља стара и насмијешивши се зажмири лукаво.

То је у оној кући тамо с друге стране. Бокци, умрло им дијете...

Хтјела је даље говорити али обрнувши леђа, прођох преко

смрдљивога дворишта и закренух иза кућарице. Ново крило бје-

ше изграђен боље рекавши климава зграда продуљила се бјеше

за једну ново прилијепљену собу. Мали прозор напола раство-

рен, једва мала стопа над земљом, привуче ме. Заклоњен за ста-

ром зградом, гледао сам: У тмастој кухињи видјех одмах мртво-

га дјечака. Лежао је пружен на ниској постељи, до паса покри-

вен пребаченом женском сукњом. Мршаво је лице почивало на

бијелом узглављу. Та сњежна бјелина платна била је једини на-

кит мртвачког одра. Пепељаста боја образа, застрте, улупљене

очи, мала поцрњела уста, она неизрецива боја мртве пути која се

на бијеломе затку претвара зеленкасту гњилоћу – све то бјеше

доиста смрт.

Магловито јутро бацало је на то увехло, непомично тијело

блиједи одсјев, дочим у тами кукавне собе једва си могао раза-

брати згурену женску која је, сакривши лице прегачом, тихо на-

рицала.

Валови невоље и сиромаштва, који као подземна ријека буче

и тргају човјечанством, задавише и ту малу жртву; утопљеник у

мору свеопће биједе почивао је на убогом одру. Над њиме рас -

кри лио ру ке цр ни криж као пти ца над пра зним гни је здом.

– Био је до бар, ре че ми ка сни је убо га же на, ишао је у пр ву

шко лу, и по ка за ми у ку ту на зе мљи не ко ли ко књи га. Крај одра

био је ко мин, сла ба ва тра је пра ска ла. У лон цу се ку ва ло не што

крум пи ра. Мај ка отре су зе и при гнув ши се до ва тре, ста де свом

си лом пу ха ти. Ли це јој се за жа ри ло, а гу сти дим на пу нио сву со -

бу. Хтје дох оти ћи, али вра та се отво ри ше и уну тра сту пи сна -

жна, пле ћа ста дје вој ка.

Ли је пе, цр не очи би ја ху мут не и цр ље не. Об у че на као обич -

на слу шки ња, не ре че ни ти ри је чи, не по гле да мај ке, а ни ти ме -

не, већ оде рав но к мр тва цу и ба ци се над њи ме цје ли ва ју ћи га.

Во да је ки пи ла на ог њу, а дје вој ка ја у ка ла.

– Ето вам оди је ла за Пе три цу, ре че она су ро вим гла сом, по -

ко пај те га с њи ме. Раз де ра ла сам сво ју би је лу опра ву и та ко сте

ме ра ди ње до ста из гр ди ли... Кад је ја не ћу но си ти, не ка је бра -

тац об у че !
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Окре нув ши се за тим пра ма мр тва цу, по гле да га из ра зом ди -

вље бо ли.

– Збо гом, зла то! – за ри да дје вој ка. По крив ши ли це ру ка ма

иза ђе не ре кав ши ни ри је чи мај ци. Мај ка по че ла гу ли ти крум пи -

ре. Вру ћа во де на па ра об ли јој зно јем ли це.

– Ви ди те је, ка ква је – ре че же на, чим дје вој ка би ја ше иза -

шла. У оштро ме гла су и у сумор ном из ра зу ли ца ви дио сам траг

обич них не при ја тељ ста ва ко ја че сто пла ну мед мај ка ма и дје -

цом.

– По бје гла из ку ће про шле го ди не са не ка квим ше гр том, на -

ста ви мај ка гу ле ћи крум пи ре. Он је оста вио, а она слу жи – и

пле ше! Са мо је Пе три цу ми ло ва ла!.. А са да?... Не – не – не ма ср -

ца...

И ота ре се би мо кро ли це.

Цје ло ви се стре бје ху мак ну ли гла ву ма лог мр тва ца; чи ни ло

се са да као да гле да мај ку... Иза ђох за ми шљен. Код вра та дво ри -

шта са ста дох сли јеп ца. На ле ђи ма је имао на то ва ре не ор гу љи це,

а ма ла га је во ди ла за ру ку. Ди је те ме пре по зна и шап ну не што

оцу. Он ски ну ше шир и оста де усред дво ри шта, за ве за них очи -

ју, за бла ћен, мр мља у ћи не што као мо ли тву. Би ја ше још јак, сна -

жа чо вјек – код ка ме но ло ма од нио му ди на мит очи. 

Ди је те ме по гле да још је дан пут бла гим по сми је хом, пак ми

се при бли жи. За ру ме ни ла се ал’ ипак ре че ми ти хо:

– Ку пи ла сам и би је ле ру же... и по ка за за мо так у џе пу сли јеп -

ца.

Мах нув ши јој ру ком отр чим на ули цу.

Под не је зво ни ло. По за ма гље ном је зра ку је два леб дио звук

да ле ких зво на. Ни она ни је су мо гла раз ве дри ти мо ју ду шу пу ну

ма гле, бла та и су за.

C r o c e e d e l i z i a ! – – да – баш та ко!

– –– –– –– – – – – –

(За греб 1883)
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Иво Во ј но вић

ЧЕ МУ 

(При зо ри из жи во та)

ПРЕД И ГРА

Ваљ а да пу ту јем! – До жи вио сам све га и сва че га, ви дио сам

ли је пих и ки шо ви тих да на, наловиo сам се и нај ео му ши цâ и

злат них ба бу ри ца, рас плео сам сво је мре же у хла до ви тим за ку -

ци ма ма на стир ских пив ни ца, гдје и са ма пра ши на во ња по ка -

пљи ци, а мошт пје ву ца као цвр чак иза пе ћи... (ли је пих ли успо -

ме на!) али не успех се још ниг да до ви синâ оне там не, ста ре ку -

ће ти не. Чуд но ва то!... док је до ље све са кри ве но у тми ни пред ве -

чер ја, та мо го ре јо ште сун це си ја а око ло оног отво ре ног про зо -

ра ле те ве ли ке му хе, ко мар ци... Ох, да ми је ра за пе ти у злат но ме

сун ча но ме пра шку тан ке жи це мо јих чи па ка!... Ло вио бих ци је -

ли дан оне му ше ти не, гри јао бих се на сун цу и био бих срећ ни -

ји од све ове га ма ди, што до ље но ру па ма пла зи и ла зи. Же не не -

мам. Дје це не по знам. Ко да ми при је чи ус пе ти се из над хла да и

за бо ра ви? Хо ћу да ужи вам сре ћу у ви си на ма, гдје не ма тми не.

Бо јим се са мо ду љи не пу та! Ох! да сам млад!

Ста ри сме ђи па ук уз дах ну та ко, али та ко ду бо ко, да је про -

зир на пра шна мре жа, на ко јој се за ми шљен рас кре чио, за треп -

та ла, а пра зне ље шине иси са них му ха про дрх та ва ху, као да им

је зад њи дах жи во та баш он да от прх нуо кроз рас тег ну ту па у чи -

ну. Та не из вје сна же ља за кре та њем, задњи хир јо гу на стог ста -

рог ме штра па у ка, за о ку пи му све ми сли. За бо рав њао је на свој

за нат. Зловољан, сит, пуштао је да се мухе копрцају по распуцу-

цалој паучини, да му бјеже испред чупавих очију носећи на себи

лепршасте крпице раздеранога ткања.

Он је сни је вао и зу рио за бле нут у онај цр ни про зор чић на ве -

ли кој там ној ку ћи.

То здвој но ста ње не по тра ја ду го.

Јед ног ју тра, баш кад је зад ња сви јећ ни ца уду ну ла у тра ви

свој фе њер, не ста де па у ка.

Ве ли ка гра ја на ста де ме ђу ње го вим знан ци ма. Спу жи, гу -
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ште ри це, гу сје ни це и све што је ма ђу пу ко ти на ма зи да, ме ђу го -

ми ла ма ка ме ња, сме тли шта и др вља жи вје ло и шу шка ло, све по -

хр ли да ви ди за пу ште ну па у чи ну. Би ли су се то ли на ви кли на

ста ро га ме штра-ткал ца, ко ји је у там но ме за кут ку му ча љи во јео

свој за ју трак и кр пио по др ти не сво је мре жу ри не, да ни ко му и не

пад не на па мет, да би мо гао дру га чи је иш че зну ти, не го жр твом

ка ко ва зло чин ства.

– Окла дио бих се за сво ју ку ћи цу, да га је она та мо из је ла!...

– шап ну нај мла ђи спуж сво ме ба бај ку по ка зав ши де сним ро жи -

ћем на тр бу ша сту жу ту ко кош ко ја је мир но ле жа ла на сун цу.

– Пст!... – од вра ти опре зни ћај ко. Не пр ти се у по сло ве го спа -

ра. Ако га је по је ла, био јој је у сласт!

То за чу ше гу сје ни це и па у чи ћи ко ји су се са про зо ра би ли

спу сти ли по пут мор на ра на жи ци... Ма ли жа мор на ста де ни да

би вра бац по га зио су хи лист и сви по бје го ше. Ко ка Плав ка по -

гле да у чу ду тај би јег и уда љи се зло вољ на и глад на. На „ицу

мје ста“ оста ло још ја то му ха, ко је су са ка ле по тра ља вој па у чи -

ни, раз ди ру ћи јој поп уца ле ни ти, ви ју ћи се у ве се ло зу је ће ко ло,

ба ца ју ћи у зрак по др ти не сру ше не Ба сти ље.

И ни ко се ви ше не спо ме ну ста ро га па у ка. 

А он се ме ђу тим пе њао и пе њао.

Зво на су се раз ли је га ла по ва зду ху на вје шту ју ћи љу ди ма и

на ра ви да ве чер сла зи, а он тек до спио до пр вих гран чи ца ди вље

ло зе, ко ја се са под нож ја ку ће ти не рас те гла по зи ду. Па ук се за -

у ста ви пред гу стим пла штем ли шћа. Ноћ, там на, цр на, кô у пра -

шу ма ма људ ског сви је та, сте ра ла се ис под мре же пре пле те ног

зе ле ни ла. Ни је дан за блу дје ли пут ник не осје ти са мо ћу и не из -

мјер ност шу ме, као наш ма ли пут ник сту пив ши пр ви пут у ту

тми ну. Би ло је ти хо и цр но кô и у др вар ни ци, са мо гдје и гдје за -

би је лио се зид, на ко ме је ти тра ла ру мен утр ну лог за па да. Пак

опет шу ма по там ње ло га ли шћа. Па ук не хтје де да ље. Ме ђу двје -

ма гран чи ца ма за пре де жи це, учвр сти их тра ко ви ма и за сје де

тму ран, до чим је ли шће по чи ма ло шап та ти у по вје тар цу и њи -

ха ти се над ње гом гла вом. Ста рац је шу тио и ми слио. Кат ка да би

за дрх та ла гран чи ца, на ко јој би ја ше ра за пео сво ју по сте љу, а он

би по диг нуо дви је но ге и по слух нуо...

Ли шће је шу шка ло на вр ху жа мо ром бр бља вих вра ба ца, до -

чим је ни же је два треп тио у хла ду. Чи ни ло му се да др шће зид.
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Не из вје сна не ка сје на спо па не стар ца. По ми сли за час на свој

ку тић и за спи. Зад њи звук, ко ји му до пре до уши ју, би ја ше тру -

бља ноћ не стра же ко ја се раз ли је га ла по мир ној звје зда ној но ћи.

Што да вам ка жем о ду го ме пу то ва њу ме шта ра па у ка кроз

ди вље ло зе? Сто пу та хтио се пре ва ри ти; био је већ и по ми слио,

ка ко ће се спу сти ти по жи ци до бли жње га вр та; али се бо јао сви -

је та и ру гла. Пу то вао је да не и да не пи та ју ћи гув ште ри це ко је су

хр ли ле уви јек ра до зна ле; пу то вао је без ци ља, вра ћа ју ћи се сто

пу та ис тој гран чци, ис то му ли сту. Да се мо гао зно ји ти, био би и

то учи нио од му ке и до са де.

Јед ног да на по ја ви му се на по кон пред рас пе че ним очи ма

зид, пуст, би јел, без ли шћа. Сун це је сја ло око ми то ба ца ју ћи на

ру пе ка мен то га зи да жар ко сви је тло.

Он по гле да ту стр му го лу зи ди ну, на ко јој су се сун ча ле зе ле -

не гу ште ри це, а та мо се до ље цр нио мр твач ки оп ход мра ва ца.

Још је дан је дино трак ди вље ло зе ви ју гао се, рег би пла зио пре -

ма про зор чи ћу.

Па ук га угле да, али не ма ле на по пут ру пи це, већ као ждри је -

ло, у ко је је сун це ба ца ло сно пље сво га сви је тла. Јад ник за жми -

ри очи ма и уз дах ну од ра до сти. Да ни је би ло оса мље не гран чи -

це, био би се стро ва лио у без дан.

Оног истог да на око ло по дне ва усп не се па ук до про зор ца.

Ка да се окре ну пра ма сун цу, беш ћут ни ма те ри ја ли ста за дрх та.

Пра во је имао, ка да је у тми ни по но ра за ви дио ви си на ма! Ту, са

тог про зор ца по глед је то нуо у бес крај ност сви је тла и ва зду ха.

Пла вет ју жног не ба за сти ра ше пла ни не пла вим ди мом, сте ра ла

се там ни ја на неизмјер ност пу чи не, над ко јом је ти трао зрак зла -

ћа ним ис па ри ва њем. Би ја ше ор ги ја сви је тла и пла ве ти. Ни гдје

кра ја ни кон ца. То би ја ше од ви ше и за па у ка. Окре нув хи тро ле -

ђа пла ме ну то ли ке сла ве, ушу ља се кроз отво ре но окан це у не -

по зна ту со бу.

– Као у мо јој др вар ни ци! – за цви ли па ук пре се не ћен.

Да, – у ви си на ма пла вог ва зду ха, у бли ста вом жа ру злат но га

сви је тла, ко је упи ја ше све од сје ве мо ра и хри ди на, сву рас ко шну

ве се лост љет но га да на, пут ник на шао за пу ште ну, за пра ше ну со -

бе ти ну, у ко јој су мје сто др ва и вр тлар ског ору ђа, још ку кав ни је

по др ти не ста рих сто ла ца, по лу па них ор ма ра, остан ци ку хињ ских

по су да и згу жва них чи зме ти на за пре ма ли ку то ве и тра ља ви под.
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Пра ши на је по кри ва ла рас пу ца ле жућ ка сте ми ре, ле жа ла је

кô ла га ни вео на то ме сме тли шту на пу ња ла је ва здух сив ка стим

ди мом. Вје трић, ко ји је ти хан ула зио са сун ча ним зра ци ма, по -

ди зао би као ље ти на пу стим пје ско ви тим це ста ма пра ши ну ко -

је је ти тра ла у сун ча ној по вла ци. Че му је од ју тра пак до за па да

ра свје тли ва ло сун це злат не кр сто ве по но сних ку по ла? До ље у

ни зи на ма рав ни це би ла је до ду ше тми на, али свје жа, ми ри са ва

као у спре ми шту ла ђе. Кроз пу ко ти не вла жних зи до ва ви ри ле су

гран чи це дри јен ка, из го милâ на ба ца ног др вља леб дио тан ки,

опој ни ми рис бо ро ви це, ко ји је збо рио у ти ши ни оди са јем гу -

стих, хла до ви тих шу ма. Али та мо го ре?... Би ло је сви је тла као

на вр хун ци ма охо лих пла ни на, а че му?

Хлад, што по кри ва си ро ма штво и гр до бу, јест дје ло сми ло ва -

ња, јест бла го дат и урес на ра ви али без о бра зни сјај сун ца, ко ји

от кри ва све пје ге, све мр ље, све по др ти не би је де, ко ји пре тва ра

гр до бу у јад и руг... што је то?

Не знам да ли је баш о то ме раз ми шљао ста ри па ук... то ми

ни је ка зао. Сва ка ко, за чу ђе ње и јед, да, пра ви па уч ји јед ока ме -

ни ше га. Гле да ју ћи ту жну сли ку те за пу ште но сти, бје ше му жао

сво га ду го га пу то ва ња.

– Пак за што сам дош’о?... – по ми сли раз о ча ра ни ту ри ста.

Же га љет ног сун ца ко је је цр та ло на тру ло ме по ду сјај ни че тве -

ро кут, при си ли га да се по ву че у хлад.

Он да опа зи не бро је не гну сне па у чи не ко је се ди за ху до стро -

па. Хи тро се усп не па ук до јед не од нај бли жих мре жа. Би ла је

пра зна као и све дру ге. Тру дан, зло во љан сје де на њу, за жми ри

очи ма и за спи. Ка да се пре не, ку кав на се со ба жа ри ла цр вен ка -

стим од сје вом за па да. Сјај ни че тве ро кут био се по ла ко са по да

ус пео на тма сту сти је ну; у по лу та ми при чи њао се ка но цр ве ни

по зо ри шни оглас на углу ка ко ве ти је сне, цр не ули це. Кроз раз -

лу па ни про зор до ла зио је рас тег ну ти звук „здра ве Ма ри је“ и је -

ка кри ча вих ла ста ви ца. Ку кав на со ба скри ва ла у сје ну пред ве -

чер ја сво је ку кав но ли це; не ста ја ло прв ши не, тру ло сти и би је де;

све се по кри ва ло гу стом, цр ном ко пре ном, до чим је са пу чи не и

да љи не про ди рао зад њи трак, зад ња нит, зад њи ру жи ча сти по -

сми јех уто ну лог сун ца. Па у чи не за ру ме ни ше се гри ми зним цр -

та ма, а тру ле гре де на стро пу за о дје ну ше се ша ра ма по зла ће не

ко же. То бје ше пре о бра же ње. Што је дан от кри вао, ве чер је по -

кри ва ла. Не бо је би ло та ко бли зу!
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Тај би при зор био сва ко га дир нуо, са мо не па у ка. Глад је мо -

рио стар ца а ноћ му ни је обе ћа ва ла пли јен. Ја чи дах вје три ћа, ко -

ји је са мо ра пи рио, за ви јао је по пра шним сти је на ма, скли зао по

по ду, и чуд ним, ме тал ним зу ја њем за цви лио. Не гдје је у тми ни

ле тје ла ка ква жи ви ни ца или... Не, не! – То бје ше пре тан ко цви -

ле ње, као да се не ви дљи ва ру ка до та кла за тег ну те жи це. Ноћ за -

стр ла цр ним си је ном пу сту избу, у ко ју је вје тар на ма хо ве ду вао

а он да опет не што за зу ји ло сит но и ту жно. Па ук по слу ша опре -

зни је... слу тио је пли јен. Спу стив ши се на жи ци, по бр за у тми -

ни су ста ју ћи са мо он да, кад би му вје тар за ху јио ме ђу но га ма.

Са кри стал ног не ба, на ко ме је треп тало не што зви је зда, па -

да ше сла бо, си во свје тло на про тив ну сти је ну; па ук на ста ви свој

пут по тој мли јеч ној ста зи те ту ра ју ћи пре ко пра шних по др ти на.

Ста ри гра бе жљи вац при бли жа вао се стра ни от кле је цви ле ње

до пи ра ло, сли је дио је на го ном лов ца дах уми ру ћег вје тра. Јо ште

је дан сла би, као да љи ном за ду ше ни цик та мо на де сно; ма ло ви -

ше у ку ту на!.. ту!...

Био се до так нуо окру гло га, глат ког ти је ла. Опре зно за о кру -

жи до њи дио. Ћу тио је да се вр ти око не што др ве ног, облог, што

је ви сје ло на зи ду.

У том тре ну са зад њим уз да хом ла хо ра до шу ља се по ти хо

кроз окан це плав ка сти, бли је ди трак мје се ца. Сви је тла му цр та

пре си је че тми ну, али је не уда љи. На сти је ни за ца кли се од сје -

вом оби је ље ног ко си тра глат ка по ду га по вр ши на, око ло ко је се

вр тио за бле ну ти па ук.

Трак мје се ца от крио у ти хо ме за кут ку за пра ше не, ста ре гу -

сле. Ви сје ле су при ве за не ко но шцем као ко мад су ха ча ђа ва ме -

са. Дви је бјел ка сте жи це бје ху јо ште за тег ну те, јед на се за ви ја -

ла по пу ца на око др жа ла.

Ка да се па ук осо ви и пре ко жи ца пре ле ти, све му се ти је ло

на је жи; знао је, от кле не по зна тој зуј.

––––––––––––––––––––––

По ноћ је ту кла на мје де но ме зво ни ку тр га, а на рав дри је ма -

ла у сја ју мје се чи не. То је час, ка да ла веж уда ље ног пса на ви је -

шта но ћи да је „све у ре ду“. – Све спа ва и шу ти. Та да по чи мље

тај но ви ти раз го вор ни је мих ства ри. По ноћ je, али у тми ни шап -

ћу не чу ве ни гла со ви оно га сит но га ча роб но га сви је та, ко ји је от -

крио но ви Ко лум бо – Ан дер сен. У там ној из би, ко ју је
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расвиjетлио мје сец на тра ља во ме зи ду, ме ђу жи ца ма ста рих гу -

са ла за прео мре жу па ук и слу шао при чу, ко је су гу сле Бог зна ко -

ме већ и ко ли ко пу та при ча ле.

Не пи тај те ме, ка ко сам до ње до шао. Зна де ли скла да тељ от -

кле ње му ме ло ди ја?...

Он је ни је ство рио, она је не гдје из азур них ви си на, из ва зду -

ха, или из сви је та са ња ње му до шла.

***

Ко тра жи у овим ри је чи ма ро ман, не ка их не чи та. Исти на је

го ла и су хо пар на. За то слу шај те што су гу сле ка за ле па у ку.

I

О Н А

По клад на се зо на у Ри му го ди не 187* би ла је пр ва иза ула за

та ли јан ске вој ске, што се од ли ко ва осо би том жи вах но шћу и сја -

јем за ба ва. Не ко ји ари сто крат ски са ло ни отво ри ше вра та кру го -

ви ма ди пло ма ци је и ви со ко га рим ског плем ства.

Не бје ху то до и ста оне гла со ви те рим ске за ба ве па пин ског

до ба, ко је су са ку пља ле по ло ви цу из о бра же но га сви је та „на

угод ни раз го вор“ ни ти оне умјет нич ке ве че ри, о ко ји ма су ка -

сниje ге не ра ци је го во ри ле. Но ва стру ја, ко ја бје ше име ном та ли -

јан ства раз дво ји ла нај ко змо по лит ни ји од свјет ских гра до ва,

прем да од мно гих угод но при мље на, на ла зи ла је у ни жим и у

нај ви шим кла са ма, до кле у оним сло је ви ма, ко ји су нај ви ше

утје це ца ли у све ча но сти и за ба ве, ти хи али од луч ни от пор. Пук

је за пу стио „ги ран до ле“ – ари сто кра ци ја за кљу ча ла са ло не.

Вој вот ки ња Д. би ла је оне го ди не јед на од пр вих, ко ја по ку -

ша на мра мор но ме по ду сво је кра љев ске па ла че ство ри ти сви јет

за се бе, опри је ти се бу ји ци зло во ље и по ли ти ке те са ку пи ти под

злат ним пла фо ни ма рас пр ше не чла но ве рим ско га дру штва. Она

хтје де сво јим soirée-ама да ти оби љеж је умет нич ке на сла де а

ујед но раз го вор дру ги пра вац. Она ус пје, али у обрат но ме сми -

слу. Ма ло је ко слу шао гла збу, а го то во сви су је два че ка ли час,

ка да ће до ма ћи ца да ти знак да плес и по ли тич ке ди ску си је за -

поч му. У оста лом не бје ше за лу ду да се код вој вот ки ње сма тра -

ла гла зба не из бје жи вим „злом“. Оно што је она све му дру штву
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ну ђа ла под на сло вом но во сти и ори ги нал но сти, раз не се на да -

ле ко чу дан глас ње ног са ло на.

„Спе ци ја ли тет вој вот ки ње“, на зи ва ла се у Ри му при ду ше -

ним по сми је хом она по вор ка хра па вих те но ра, ко ји су под фир -

мом не ка ко ве слав не про шло сти на пу ња ли сјај не дво ра не плач -

љи вим бе ка њем и вјеч ним уза луд ним ло вом за ви со ким С-ом. За

њи ма ре да ла се по ко ја фран цу ска пје ва чи ца псе у до „ве ли ке

опе ре“, да по ан ти ра дра же сном на ив но шћу, ус пр кос кри вим зу -

би ма, кри вим за вој ци ма и кри во му би се ру... Рот шил ди чи ну: „Si

vous n’avez“? – или фан та стич ни пи ја ни сте са дугом ко сом и

пре ду гим нок ти ма.

Јед ном пре ста ви се и не ка ње мач ка „coupletsängerin“, ко ја

под ети ке том опер не пје ва чи це из Бе ча за пје ва уз прат њу гла со -

ви ра ону ње жну: „Aber Franzl!“

Је дан члан аустриј ско га по слан ства за мо ли ку ће до ма ћи цу да

сми је го спо ђи цу Те ре зу Се лиг ха им от пра ти ти на двор.

То би уда рац за јад ну вој вот ки њу. За час хтје де од у ста ти од

сво је на ка не, да ши ри „до бар му зи кал ни укус“, али ви дје ла је

око се бе та ко ве се лу дру жбу, бај ни јој са ло ни бје ху та ко пу ни

све га, што је „ста ри“ Рим бро јио слав на и ве ли ка, да се бр зо по -

ка ја што се да ла том ма лом не зго дом уз не ми ри ти. Од он да пре -

ста де До на Фла виа ку пи ти ег зо тич не ре пре зен тан те ино зем -

ства.

– Ми мо ра мо отво ри ти пут до ма ћим та лен ти ма, наш је Рим

за умјет ност „ter ra in cog ni ta“, покушаћу открити то благо, гово-

раше ле па вој вот ки ња сво јим при ја те љи ца ма.

Ту за поч ме дру га, али ве о ма крат ка пе ри о да. Иза тре ће га

„фе но ме нал но га“ по ја ва не ког пе кар ског дје ча ка, о ко ме се го во -

ри ло да ми је си крух пје ва ју ћи као Ру би ни, за ба ве вој вот ки ње Д.

преста до ше би ти му зи кал не. Ње зин се муж био вра тио из Бер -

ли на.

Вој во да, чо вјек од ка ко вих 46 го ди на, гла сио је као еко но ми -

ста пр во га ре да. Очи ти при ја тељ ста рог си сте ма, ра до ви ђен у

Ва ти ка ну ра ди отво ре ног до бро ћуд ног ду ха, оде сво је вољ но по

ра зним при је сто ни ца ма Евро пе да се увје ри осо би то о на зо ри ма

мје ро дав них ди пло ма та гле де рим ско га пи та ња. То по тра ја пре -

ко дви је го ди не, и он да, баш по ло ви цом по кла да, вра ти се да

учи ни ко нац не у спје лим по ку си ма јад не до ма ћи це.
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– О ме ни мо жеш ре ћи да сам до са дан, да во лим ви сто ва ти

не го удва ра ти, да сам пе да нат, ре ак ци о на рац, све, дра га су пру го,

ал’ да сам му зи ка лан, то не...

– Ти да кле др жиш да је то увре да?

– Нај ви ша за озбиљ на чо ве ка! – Му зи кова ти а не ра зу мје ти

ни штао гла зби, то је вр шак сми је шно сти!

Вој вот ки ња уз дах ну и оде у сво је ода је. Још јој не бје ше по све

ја сно да ње зин ду хо ви ти раз го вор, да је кра љев ска го сто љу би вост

то га упра во рим ско га до ма, је ди на при влач на си ла, ко јом је на пу -

ња ла сво је дво ра не. Хтје ла је да се о њој го во ри ма и под ци је ну

иро нич ког по сми је ха. Вој во да је пре тје ри вао, кад је ба цао на се

ља гу „пре зи ра те ља“ гла збе. Као мно ги ум ни ци за зи рао је од пра -

зне бу ке, од дру штве них вар ка, од свих оних фик ци ја, ко је у ста -

но ви то ме сви је ту ври је де као нео бо ри ви увје ти бон то на. Он је до -

бро по зна вао че вр ља ву, не ста шну на рав сво је Фла ви је, а још бо -

ље мо гао је про ци је ни ти по вр шност дра же сног јој ду ха и жа ли -

бо же вр ло обич но по мањ ка ње пра вог кри те ри ја. За бра на, да кле,

да се у ње го вој при сут но сти не сми је гла збо ва ти, бје ше до не кле

из ли ка да ис три је би из сво га са ло на а до не кле из гла ви це ли је пе

вој вот ки ње не у кус. Ди пло ма ци ја, у ко јој на у чи пра ви ла жи во та,

до ђе му у по моћ да из ве де сво ју на ка ну. Вје шти ном, ко ја му у

мно гим кру го ви ма сте че име фи но га ди пло ма те, увје ри до ско ра

До ну Фла ви ју да је бо ље сли је ди ти глас пу ка те при зна ва ти и на

умјет нич ко ме по љу вр хов ни суд оп ћин ства, не го ли бро ди ти про -

ти бу ји ци или хтје ти умјет ним сред стви ма ства ра ти не на рав не и

го то во уви јек ва ра ве це ле бри те те. Та ма ла до ма ћа кри за про ђе

нео па же на за стра ни сви јет. Игра ло се у дво је. Вој во да хи не ћи

пре зир за дру жбу вој вот ки ње ба цао је ка ди ка да зна чај ну при мјед -

бу о гла со ви тим пје ва чи ма ко ји су на по зор ни ци ка за ли шта „Апо -

ло“ ус хи ти ли ци је ли Рим, и вој вот ки ња се обра ћа ла ма ло по ма -

ло му же во ме си сте му пре пи ру ћи се ипак „par point d’honneur“ за

на че ла о ко ји ма је са ма дво ји ла. Ко нац те крат ке бор бе би ла је по -

зив ни ца, ко ју је зад њих да на по кла да га ло ни ра ни ла кај ди је лио по

рим ским па ла ча ма а ко ја је гла си ла по фран цу ски : Don vojvoda

od D... princ od S... u Donna Flavia vojvotkinja D... pozivlju Vaše go -

spod stvo na So iré-dan san te u nji ho vo me sta nu, Pi az za*** dne 20. ve -

lja če 187* u 9 sa ti na ve čer, M. Z. O.

Мало ниже читала се женском руком наП сана кратка опаска:
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Пјеваће госпођа Bi an ca Ri vel li.

Било је доиста вриједно промучити се малко да дођеш до та-

кова позива. Цијели је Рим знао да ће та забава бити врхунцем

поклада, не само ради познатога сјаја, којим се хтио домаћин

окружити сваки пут, кад би он ступио на поље забава, него и ра-

ди оно мало ријечи, које бјеху набачене као незнатна примједба

на дну једноставне позивнице.

Bi an ca Ri vel li! – Велика умјетница која у једну саму вечер

електризова тешко распаљиво римско опћинство; жена коју ци-

јела легенда пустоловина и оригиналних доскочица уз разгла-

шену љепоту узвиси на пједестал европске гласовитости, мора-

ла је први пут ступити у салонски свијет, извргнути се оштроме

и често неправедноме суду људи, а не казалишних ha bi tuès-â,

све што је даљина позорнице и свијетло плина претварало и

идеализовало. Нема у истини тежега испита и несноснијега по-

ложаја за умјетника, него ли је тај први, готово интимни дотицај

са свијетом што сачињава публику. Ту нема више вараве расвје-

те, нема личила, нема перспективе, нема кривих драгуља, а ни-

ти оне часовите, каткада само живчане узрујаности гледалаца

која ствара све у једно успјех. Умјетник и публика престају хи-

нити, чим обуку своју обичну кожу; дапаче нека врста пркоса и

анимозитета прати овакве појаве које често открију једној од

странака да је бар у нечем преварена. На четири корака даљине

мало који целебритет налази успјех позорнице. Ко га ту извој-

шти, тај је у броју великана.

Није дакле чудо да је појав гласовите примадоне, која је у Би-

зеовој К а р м е н  прије мало дана била узвитлала праву буру ус-

хита, подавао забави војводе Д-а биљег знаменитог догађаја у

свијету, у ком таквих није било.

Успркос навици високих кругова, да so irèe com me il fa ut не

смије почети прије десет сати, хрлиле су кочије барем по сата

прије у величанствени улаз Д-ове палаче. Кроз шпалир лакаја,

одјевених у модро и сребро, шаре домаћега грба, уз огромне

мраморне стубе, урешене киповима из класичног римског доба,

ступали су гости усред пôма и бајне расвјете у собе кнежевнога

стана. Није залуду гласио двор војводе Павла као ријетки музеј,

у ком се спајала сва величајност старог хисторичког доба са нај-

рафинованијим укусом модернога великаштва.
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Зидови, на којима бјеху затегнути непроцјењиви гоблени, да-

масти или урешени са afreschim-ма Вазаријеве школе, смирниј-

ски сагови на којима је цвјетала фантастична флора источних

прича, блиставе свјетиљке од млетачкога стакла, драперије зла-

том извезене, покућство у ком си распознавао домаћу повијест

старог племена, али нада све збирка сликâ, једна од најпозна-

тијих у Риму, која је ресила стијене цијелога реда дворана, пода-

вало је тој палачи неку кралевску сјајност, нешто као одсјев свих

оних кардиналâ, војсковођа, папâ, који су из тих соба запо-

виједали Италијом, а често свијетом.

Оне вечери блистале су дворане војводе Павла у свијетлу

стотина свијећа. Са цизелираних дванаеструких сребрних ђи-

рандола, са огромних кристалних свјетионика пламтило је свје-

тло по златним стоповима, бацајући пламените искре на голи-

шаве, бљедолике божице, које се играху по младоме зеленилу

гобелинске Аркадије, пузло је по густим саговима, гладило ста-

кловитим одсјевима мраморна леђа нимфâ, које се међу тамним

лепезама одмах сакривале и смијешиле, пружало се као сунча-

ни тракови по мраморним подовима, по засторима, по мириса-

воме зраку као да прољеће слави у ускоме кругу прву своју по-

јаву. Двораном шуштио је већ жамор живахних разговора, до-

чим је дворјаник јаким гласом навијештао госте. Имена свих

римских породица, звучна и поносита као њихова прошлост,

надвикала би за час шапутање разговора, одјекнула би по сјај-

ним дворанама као јека тога призора, као једини и најскупоце-

нији урес који је толикој раскоши јоште фалио. Гледалац је ћу-

тио да су оне словке, они обитељски називи великога римскога

друштва прирасли уз блиставост сребра, уз одсјев мрамора, уз

арабеске рафаелских сводова. Кад би се име каквог иноземског

великаша огласило искривљено из устију надутог дворника, чи-

нило се као да варварин проси римско уточиште, закон и одбра-

ну.

Десет сати било је прошло, а салони бјеху препуни. Није се

више чуо глас собара који је непомичан крај врата гледао у на-

дошлу вреву. Жамор је већ наличио шушкању вјетра кроз сухо

лишће; каткада одјекну као птичји дозив јачи смијех из женско-

га грла, пак опет завладала она једнолика бука сакупљеног дру-

штва, у ком је вјештије ухо могло разабрати уз дубље ноте му-
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шких кругова хихотање женских грла, махање лепеза и жубор

свилених шлепова. Ипак се опажао неки немир, нека узруја-

ност, која је напуњала зрак звучнијим одјеком, која одсијеваше

у радозналим погледима, у чешћем придушеноме смијеху. Сва

та великашка друштва, то клупко људи можних и неприступ-

них, тај свијет, који се каткада сакупља само да прозрачи своја

бучна имемна, све је то наличило у свијетлу сребрних дуплије-

ра, у загаситоме блистају кристалних свјетионика публици ка-

ковог казалишта која се у међучинима сакупила у фоајеру, па де-

батује о тенору. Много погледа упирало се у велика врата дво-

ране као у застор позорнице.

Почела је нестрпљивост. Неки млади шаљивчина хтједе за-

викнути: ф о р а!

У тај час дворјаник разгрне завјесу на вратима и довикне:

– Госпођа Bi an ca Ri vel li.

Сви се окренуше према улазу, а тихи шапат прође огромном

двораном.

На вратима појави се жена.

Бјелоћа оправе, бљедило голишавих рамена и рука заблиста-

ше на тамноме баршуну завјеса свјежошћу исклесанога камена.

Један тренутак забуне заустави је.

Дворана се зачас претворила у позорницу.

На срећу војвода Павао хрлим кораком дође до осамљене же-

не. Она га опази, те се макну лаганим кораком према домаћини.

На мраморноме поду салона ступала је нагнута еластичним

ходом, вукући за собом повлаку бијелих чипака које се у меким

наборима као плашт невјесте за њоме стераху... То није била пје-

вачица казалишта „Аполо“ која је долазила да запјева страноме

опћинству неколико арија. Она је улазила међу густим редови-

ма кнезова и великаша уздигнуте главе, с невидљивим посмије-

хом на проблијеђелим духовитим уснама, погледом, који је био

упрт равно преда се, као владарица која је навикла гледати луде

са висине или негледати их.

– Irréproc ha ble! – шаптаху стари великаши који су испод оча-

лина мотрили зачуђено ту поноситу господску приказу.

Она пружи руку војводи, наклонивши се оним једва видњи-

вим поклоном струка, тим  non plus ul tra елеганције.
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– Жао ми је, Ексцеленца, да сам закаснила, проговори она

прва понешто застртим гласом, у коме је нешто неталијанско

звучило. Мала незгода на мојој тоалети...

– Увијек на вријеме за нас! – одврати војвода пруживши јој

галантно руку.

На вратима ближње дворане угледа је војвоткиња. Ускликну

од весеља и побрза према њој.

– Ma chère, која срећа!... огласи се војвоткиња примивши је

за руку. Желим вас прет ставити моме друштву! – и уведе је у

своје „светилиште“.

Ту је могло бити много теже придобити наклоност оног збо-

ра великашица и љепота, којему нема готово пара на свијету. Bi -

an ca Ri vel li баци испод полузатворених дугих веђа хитри поглед

на сјајни круг госпођа. Драгуљи бајних огрлица, диадема и зви-

језда, који су ресили бијеле вратове и просипали се по црним и

златним косама, мирис цвијећа, које је на вијенце падало са

златних кошара, пак појаве тих усправљених у баршуну и дама-

сту одјевених кипова, који су хладним погледом као са пријесто-

ља свога великога положаја проматрали ту плебејку; ту жену,

чије је бијело грло скривало моћ које ниједна од њих није има-

ла, као да помутише њезино хладно и поносито држање. Она се

дубље поклони, али не изусти нити ријечи. Када се усправи,

лебдио је на њеном блиједом лицу неки израз наивног зачуђења,

дочим је црни поглед затитрао влажан, кристалан као један од

„солитера“, који су трептали на лабудском јој врату. Ни трага

ономе заносноме жару, ономе пламену страсти и дивљег усхита

којим бјеше надахнула своје улоге и потресла свијетом. Гледају-

ћи ту весталску бјелоћу ношње, а још више оно шутљиво,

озбиљно лице, онај застрти поглед, који се губио непојмљив и

тајанствен под црним трепавицама, свак бјеше присиљен пита-

ти самога себе: откле тад извире грчевити плач Леоноре, узви-

шени врисак Валентине, разблудна раскалашеност Карменците.

Изменађење било је свеопће. Свак је слутио да се под дјевичан-

ском бјелоћом оне приказе сакрива необичан дух; нехотице сви

су чекали на промјену или на какав театралии co up de scène да

мрипознату пјевачицу.

Они који су мислили наћи модерну Фрину, гледали су пред

собом бијело рухо Ифигеније. Залуду чекати! – Bi an ca Ri vel li
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остаде каква је била од првог часа, кад се на вратнма показала.

Она запјева али је и ту казалишна пјевачица ишчезла а дала мје-

сто дами, која се достојала забавити своје друштво. На тиху про-

шњу кнежевске домаћице приближи се Бианка до гласовира од-

бивши сваку пратњу.

Она сједе да се прати сама. Свукавши хитро дуге бијеле ру-

кавице, потапка замишљена и нијема неколико пута по типкама

Erard-ова глазбала. Бијела, подуга али фино моделирана рука је-

два се дотицала гласовира, лијено је пребирала по типкама, као

да тражи Изгубљени звук. Глава се малко пригнула, регби сли-

једи далеки непознати глас.

Нешто је тражила или се нечега сјећала. Јачи акорд прене за-

мишњену пјевачицу и она запјева у полугласу једну Рубинштај-

нову пјесму.

Као њезина вањштина, тако и глас и израз и све бјеше прео-

бражено. Каткада би продро као из недогледне дубине један

глас, једна нота, у којој је дрхтао пламичак страсти. Тај часови-

тити изљев потрајао би само трен. Из полузатворених усана

слиједила је чедна ганутљива пјесма као исповијест најтајнијих,

најњежнијих чувстава. Кад се задњи сребрни звук изгуби тихим

уздахом, још за час потраја замама. Али онда клицању ни краја

ни конца.

Најсрећнија била је војвоткиња. Напокон се орио њезиним

дворанама бучни усклик затрављенога мноштва. Она, да, управ

о н а  је славила успјех са Бианком Ривели; успјех надјавним

мнењем и над антимузикалним супругом.

– Хоћеш ли сада рећи да не волиш глазбу – шапну дона Фла-

вија заборављајући да је баш он довео њу до промјене програ-

ма.

Војвода се насмијеши и помилова малу ручицу.

Али ко бијаше та чудновата жена, чије име звучило као јека

њеног славља? Прије пет година навијестише једном иноземске

новине да је у Петрограду нека млада Талијанка поновила у јед-

ној вечери славу епохалних de but-а Патице, Нилсонове и других

звијезда умјетности. У годину дана упозна је Париз и Лондон.

Гдјегод је долазила, исто славље и исто удивљење. Чинило се да

су се вратила времена Фрезолинаца и Медорица. Беч је напокон

овјенча вијенцем велике умјетнице. Гостовала је за онда у двор-
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ско опери. Код првога покуса цијели оркестар устаде и поздра-

ви је клицањем.

Успркос бучној гласовитости пјевачице, стерала се копрена

тајанствености над „дивом“ Бианком. Репортери и критичари

хтјели су пронаћи њезино родно мјесто, али ту се догодише

смијешне опреке. Нетко је маштао да је Словакиња, други кћер-

ка некога оргуљаша на граници међу Галицијом и Русијом; у не-

ким бечким новинама мако окрстише је ништа мање већ нарав-

ном кћерком владајућега кнеза Р. А... и његове праље! Бианка не

одговори нити словце. Она је пјевала и шутила.

Неки нутарњи нагон независног живовања и фантастичне

смјелости чинио јој је презирати друштвене споне и још теже

вериге умјетничкога сталежа. Зајашивши виловита коња, ког је

увијек собом водила, виђали су раним јутром елегантну и смје-

лу амазонку гдје бијесним летом проваљује поља и краје.

На вечер је пјевала, а око поноћи, када је град спавао, она је

јурила у затвореној кочији, замотана тамним крзном далеко у

ноћ, и враћала би се пред зору у свој стан. Необуздано уживање

самоће и слободе, нека неодољива тежња да у нарави свуче са

себе све што ју је сјећало на њезино звање, подаде јој и биљег

ексцентричности.

Када се сврнуше у војводичину одају, не бјеше ни једне даме

која јој не би пружила руку. Иста кнегиња Р., најохолија и најгла-

совитија љепота римска, приближи јој се и љубазним начином

пружи јој киту ружа коју је у руци држала.

– Ја Вам се дивим, рече лијепа Римљанка, упријевши поглед

у бистро око пјевачице. Пак одмах затим: Нијесте ли уморни,

настави кнегиња, пруживши јој цвијеће.

– Ја почивам, када пјевам, одговори Бианка, приближивши

ружу до лица.

– Чудновато! – мишљах да је гласовир и тијесни салонски

круг запреком....

– Не, кнегињо! На позорници живим; код гласовира сањам!

– А о чем може слављена умјетница сањати? – запита дома-

ћица, која се била приближила и чула задње Бианкине ријечи.

– О чем сања задња женица из пука –Одврати Бианка, по-

гледавши растресено у даљину.

67



– О срећи? – рече војвоткиња, стиснувши Бианкину руку.

– Можда! – шапну она.

II

ДВА АТОМА

Јесте ли мотрили игда море за тиха времена када плима пљу-

ска жалом и хвата се црног руба пећина? Онда се појаве на опал-

ној површини мрачни мјехурчићи, у којима титрају боје дуге, као

на кугљицама сапуна. Тиха бибавица пружа их далеко од обале,

разноси их према пучини, гдје за час заблистају у сунцу кано би-

сери од муранског стакла, пак пукну и ишчезну, останивши једва

капљицу пјене на неизмјерности пучине. Често пригнут у рибар-

ској лађици, мотрио сам садјетињском радозналошћу путовање

те војске мјехурића. Гледајући позорније једног од њих који се

њихао као празна стакленка, опазио сам ипак неко самостално,

властито кретање у томе свеопћему путовању. Нека нутарња си-

ла тиснула је мјехурић од осталих, турнула га је даље кроз ту

силну вреву. Он је путовао једва видљивим кретом као да га не-

ки нутарњи нагон вуче далеко од осталих. Сто пута зауставио се

у клупку мањих мјехурића, заостао за осталим, издубио се; крх-

ка кристална лупина путовала је неозлијеђена све док се не са-

стане тамо далеко с једним другим од тих хиљада мјехурића.

Обадва похрлили у сусрет; за час се зауставили непомични, пак

– мали ситни прасак и ето спојили се и у исти час нестали. На

мјесту гдје они прије бијаху остаде нешто микроскопично, чуд-

но рекао би: једна слеђена суза на неизмјерности мора. Роман

двају атома на пучини сјетио ме кашње догађајâ, што описујем;

зачудио ме као одгонетка многим тајнама. И у вјечној плими жи-

вота, у каосу људства, опазих исти неумољиви закон привлачи-

вости. Као у свијету твари и атома, тајна нека сила вуче из да-

љинâ непозната, туђа бића, те их баца у неразрешив, неуклонив

фатални загрлај. Ко нијече тај фатализам, тај не позна истине.

Бианка Ривели не бјеше још никада чула за име Ивана Орлови-

ћа. Њу је водио вихор славе на противну страу. А ипак!...

Док је слазила из Париза у Беч и у Италију Иван Орловић пу-

товао је по сјеверу, разносећи по славенским крајевима Полске

и чешке звукове својих гусала. Било му је тек осамнаест година,

68



кад је оставио кућицу и мајку. Први успјех изненади га и усхи-

ти. Његови нади бјеху се дакле испунили; није се дакле варао,

када је сам у забитној својој собици ћутио да му струја заноса и

сласти улази кроз прсте у љубљено глазбало, и да му душа пје-

ва на слабим струнама.

Млад и гласовит! То су му шаптали са свих страна и слатка

опојност обмами дјечака. Слике удаљене мајке и успомена дје-

тињске мирне доби,  тонуле су у жару младеначке главе.

Номадско путовање по туђим мјестима, то вјековито коме-

шање нових утисака, та врућица кретања и узрујаности задава-

ла му је вртоглавицу. Ћутио се као птица коју је дохватио вихор,

немиран и дивљи. Али вечер би дошла.

Баш у свјетлу дворана на слабим даскама дрвенога подиума,

откле би растресено, замагљено око тек слутило оне небројене

зјенице које га пробадаху, Иван је налазио мир, наслонивши гла-

ву на глатко, хладно дрво гусала, притворио би око, а дјетињски

посмијех задрхтао на стиснутим уснама. Првим потезом чароб-

нога лука нестало метежа и немира у његовој глави. Он је сад

слушао само себе. Пред замрлим погледом дизале су се у лага-

ној магли слике његове маште неизвјесне и ружичасте као ко-

прена која се прије излаза сунца стере над пучином. Та апотео-

за ћутилâ разлијевала се по жицама његових гусала, пјевала је

гласом прољећа, смијешила се, дрхтала од весеља као птица на

грани. А кроз ту симфонију младости шуљала се тиха, сјетна

мелодија срца, дозив за далеком, далеком мајком. Кад би жице

задрхтале у задњем свом потезу, Иван би се тек онда пренуо као

иза сна, те зачуђен, збуњен слушао громовито пљескање усхи-

ћенога опћинства. „Што сам свирао?” – питао би кô у чуду са-

мога себе.

Кудгод је дјечак пролазио, остављао је незаборавну успоме-

ну. Пут га водио све даље и даље. Прелетивши Њемачком, при-

ближавао се из далека Италији, оној чаробници, чије је посми-

јехе и дивоте слутио већ као дјечак у тамној плавети свога Ду-

бровника.

Лако распаљива, премузикална ћуд талијанскога опћинства

узнесе Орловића до неба умјетности. Откада умукнуше вражје

гусле Паганини-а и оне анђеоске Миланолових сестара, није би-

ло такова славља.
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Кроз Млетке, Милан, Болоњу, стигну млади умјетник напо-

кон у Рим. Ко позна чудновати у умјетности ексклузивно локал-

ни дух римскога опћинства, тај се неће зачудити да долазак Ива-

на Орловића није узбунио баш никога. О њему се било прочи-

тало у талијанским новинама, али Римљани, опори туђем енту-

зијазму, чекали су са непритајеним индиферентизмом дан њего-

вог наступа. Та вечер дође. Црно око Бианке Ривели загледа се

први пут у тамно лице Ивана Орловића. 

Она га видје, какав доиста он бјеше. Танак, висок, понешто

уских рамена и неразвијена тијела. У нагнутом држању цијеле

особе, у неспретној наивности пренагло узраслога дјечака, од-

сијевала се сва поезија прве младости. На том исклицаломе ти-

јелу дизала се глава, с које су златни завојци меки и свилени сла-

зили до рамена. Бјелоћа овалнога лица, ружичне подебље усне,

давали су му неки изражај невине грације Луинијевих анђела,

али застрто сиво око, са притајеним блијеском црних зјеница,

вукло је нехотице поглед гледаоца као пред замамном загонет-

ком.

Бианка остаде мучаљива и запањена. То не бјеше класичан

умјетник. Његове гусле нијесу продирале у дно човјечје душе

пјесмом љубави, ту није било оних дивних потеза, оних звукова

срца, које је јаукало од весеља и од бола; он не бијаше нити Jo -

a him, нити Vi e ux temps. Али баш зато у праскању замамних фи-

оритура, у смјеломе жару вратоломне технике, у неизрецивој

дражести кантилене, трептио је одсјев оних плавокосих дваде-

сет година мира и безбрижности, клицао је загонетни чар мла-

дости.

„Што такова нијесмо још чули“ шаптали су слушаоци, збо-

рили су погледи и посмијеси мноштва. Тамно око велике пјева-

чице зажмири као да ју је одвише јака свјетлост сунца изненада

заблијештила. Гледала је младића, слиједила је сваки потез ру-

ке, сваки дрхтај бијелих подугих руку, упрла напокон суморно

око у полузатворене усне, у влажни поглед умјетника који се

смијешио својим гуслама, и чудила се што јој ти звуци све шап-

ћу.

Умјетник зачара Рим, пресенети најблазираније познаваоце

глазбе. Војвоткиња Д. приступи најпрва младоме чаробњаку и

замоли га да је части посјетом; Бианка се не макну већ проту-
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равши се иза леђа брбљаве војвоткиње ишчезну из дворане. До-

шавши до своје кочије сједе и не пазећи на радознале погледе,

одвезе се прама Пинчу. Јека оних гусала или можда ненадана

мисао заокупи сву њену душу.

III

AVE MA RI JA

Иван Орловић сједио је слиједећег дана  у својој соби неда-

леко цркве San ta Tri nitâ dei Mon ti. Био је изнајмио за кратко ври-

јеме свога боравишта мали али лијепо уређени стан у другоме

кату неке старе куће. Прозори његова стана гледали су прама

Пинчу, а поглед је могао блудити пољаном del Po po lo и допира-

ти до задњих цртa римских брежуљака. Пред њиме у плавој ма-

гли дизала се купола св. Петра.

Весело зимско сунце бацало је по томе мору кровова живах-

но свјетло; зрак чист, прозиран откриваше запањеноме младиће-

ву погледу сву ону разноликост боја и хармонију контура који-

ма се вањски лик Рима не даде ничим сравнити на свијету. Не-

бо тамно-модро, стерало се недогледно над куполама, губило се

у свјетлију плавет за св. Петром. Глас звона губио се у даљину

магловите Кампање. Неко сунчано весеље, нека раскош свјетла

и звукова пливала је по зраку.

Иван Орловић наслоњен на прозору слушао је тај поздрав

непознатога му града, дисао је из пуних плућа свјежост зимског

дана и мислио на синоћњу незаборавну вечер. Која сласт, усхи-

тити пук тога града од градова, окусити клицање потомака оних

који су крунили пјеснике на Каптолу! Неко необуздано весеље

титрало је у свакој жили младог умјетника; ћутио се лаким, оби-

јесним, био би загрлио првога странца ког би састао, или би се

успео на каково стабло, напунио зрак смијехом и клицањем.

Док је он у триумфалној љепоти римскога ваздуха уживао

своју славу, неко закуца на врата. Иван се окрене и довикне: На-

пријед!

Стара једна слушкиња уђе.

– Што је? – запита је Иван с прозора, зловољан због ненада-

не приказе.
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– Опростите, сињоре, одговори служавка звучном роман-

штином римског изговора, неко Вас тражи – и крезуба уста ра-

ширише се лукавим посмијехом.

– Мене? – Ваљада мој чичероне?

– Не, сињорино; једна госпођа жели с вама да говори.

– Госпођа?... рече зачуђено младићи макну се прама старици

која је жмирила као мачак на сунцу. Ви се варате...

– Питала ме за младога виолинисту а то сте Ви! – Затим при-

ближивши му се шапну усхитно: Co me é bel la!... oh! ma bel la!...

Иван не видје лукави посмијех старе слушкиње. Замишљен

гледао је у затворена врата.

– Нека уђе! – шапну Орловић, а стара ишчезну.

Зачас отворише се врата а у собу ступи Bi an ca Ri vel li. У там-

ном сукну енглеског кроја, са малоm to que на глави, причињала

се мања и њежнија. На прсима јој је забодена китица љубица.

Нешто смјело продирало је из те тамне, готово строге приказе.

Лице, једва слабим руменилом разиграно, одавало је одлучност.

Иван заокружи једним јединим погледом лик незнанке. 

– Госпођо?... изусти нехотице младић макнувши се напријед.

– Жао ми је да Вас сметам, проговори Бианка једноставним

тоном, али ствар, о којој желим с Вама да говорим, превећ ме за-

нима да бих оклијевала. Прије свега допустите да Вам кажем

своје име... Ви ме не познате...

– Не... госпођо! –!

– Можда сте чули име Бианке Ривели?

– Бианка Ривели!... шапну младић као да тражи какав траг за-

борављенога имена. Не пјевате ли Ви у te a tro Co stan zi?

– Да... – рече Бианка упријевши поглед у младића. Лице јој

се бијаше разведрило финим скоро ироничким посмијехом.

– Пролазећи јучер улицама, паде ми ваше име у очи... наста-

ви Иван безазлено.

– Јер је тискано великим словима!... прекину га пјевачица у

смијеху. Ви ме нијесте још нигда чули?

– Не! – одговори мирно гуслар. Он је мало дуље погледа као

да тражи одгонетку томе посјету. Она се смијешила. Било јој је

тако чудновато да тај умјетник није негдје нашао бар јеку њези-

ног имена. Видјело се да ју је тај дочек изненадио.
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– Тим боље! – настави она, пруживши му руку коју он не-

спретним кретањем слабо притисну. Доста је да ја познам Вас.

Имала сам срећу да Вас чујем синоћ у концерту.

Лице се младићево мало зарумени.

– Чула сам Вас, да, – настави она – и зато сам ту. Ви ћете ко-

јешта помислити о тој пјевачици која непозната и сама долази –

али нама умјетницима опраштају се многе смјелости. Затим иза

кратке паузе сједе на столац и рече: Ја дођох, да склопим с Вама

уговор.

– Са мном?– запита младић зачуђен и немиран.

Крај те смионе љепоте која је застртим погледом слиједила

сваки крет Иванова лица, губио је младић и задњи трачак хра-

брости и окрености. Не бјеше доиста сада занимљив у жаркоме

свијетлу сунца, што продираше кроз широм отворени прозор.

Неспретност предуга тијела и бљедоћа лица причињале су га

болежљивим покрај бујне Бианкине раскоши. Глас му је звучио

придушен и слаб.

– Одлучила сам пустити за неко вријеме позорницу, настави

Бианка, гледајући кроз отворени прозор. Пак тише: требам мира.

– Ви не љубите позоришта ? – нехотице запита Иван који је

свеудиљ стајао.

– Нијесам то казала, одврати пјевачица безбрижно. Одгојена

на даскама позорнице, упила сам у своје жиле сву прашину ко-

лишâ и сав чар својих улога; али ћутим, да ме та вјечна ватра за-

носа и страсти умара. Желим мир и ништа друго него мир. Обр-

ве се стиснуше, а на лицу крај усана појаве се двије тврде црте.

– Немате никога свога? – запита је иза кратке станке Иван.

Она га промотри великим, а неизрецивим погледом. Иронија

бол, сућут: све прелети у томе краткоме блеску.

– Немам, – одговори кратко – или ако хоћете: имала сам. Не

познам мајке а отац... боље да га није ни било. Сви други неста-

доше ми с очију. А Ви?

– Је имам мајку, одврати потихо Иван, а нешто му задрхта у

грлу.

– А зашто сте је онда оставили? – запита га Бианка хладно.

Младић умукну за час. Ћутио је као нешто увредљиво у то-

ме нагломе питању. Погледа је испод ока, пак мукло, скоро

оштро одговори:
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– И ви знате што је та болест, која се зове умјетност.

Звона римска прелетише тишином. Бианка се прену и смије-

шком настави:

– У истину чудновато! Дођох, да се равговарама о послови-

ма, а ми се завели за сентименталним успоменама. Рекох да же-

лим с Вама склопити уговор, и ето ме с мојим предлогом. Али

прије свега реците ми, господине, имате ли посебних обавеза са

каковим импресаријом?

– Пратиоца додуше имам, – одговори сухопарно Иван, али

немам никакових обавеза гледе своје особе. Плаћам му мјесеч-

но 300 франака, а он води сву моју кореспонденцију, уговара за

концерте...

– Ријечју пословођа, који од Вас зависи, – прекину га Биан-

ка, извадивши из џепа бијели куверт. У њем бјеше писмо. Рас-

твори га на маломе столу пред канапетом и пригну се цијелим

струком да га прочита. Обле црте тог попрсја божице биле су

као саливене у бронзу.

– Овдје нацртах у мало ријечи главне тачке нашега уговора.

Ми склапамо умјетничку заједницу на годину дана. Ви ћете уда-

рати, а ја пјевати, и то само у концертним дворанама. Гледе про-

грама ћемо се напосе споразумјети. Ко први усхтједне да преки-

не ту заједницу прије времена, а да не наведе никакових важних

разлога, платиће глобу од 3000 франака.

Док је Бианка говорила кратким, пословним тоном, Иво је

сједо напрама њој, те наслонив главу на руку, загледа се у пра-

знину простора, а чудне мисли пролетиле му преко главе. Он

заборави на оно црно око које је бљескало кроз спуштене трепа-

вице: њезин је глас допирао до њега једноликим штропотом на-

вијене уре. Бјелило њене пути, опојни мирис љубица, што је на-

пуњао собу дахом прољећа, све то исхлапи у ваздух; он је пред

собом виђао само туђе створење, жену, која се непозвана дошу-

љала у његов тихи стан и смјелом руком хтјела окренути корми-

лом његове мирне лађе живота. Ко ју је звао да се привеже уз не-

познатог умјетника који није знао још јучер што значи име Би-

анка Ривели? Нека неизрецива слутња, као нијеми страх пред

женом, обузе га. Да је послушао тај нутарњи глас зловоље и је-

да, био би јој уљудно али одлучно показао врата. Тај трен мину

као муња. Иван се прену и нехотице протрну, опазив пред собом
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живо њено лице и влажни стакловити поглед који се мучаљиво

упио у њега.

– Ви оклијевате? – огласи се прва Бианка и устаде. Чинила се

већа а тврђа.

– Не, госпођо, размишљам... одврати Иван замишљено...

– О чему?

– Не знам ни сам! Ваш ме предлог зачудио. Нијесам никада

размишљавао о могућности да би се с иким здружио. Али како

сте дошли Ви до те мисли?... Ви пјевачица, вична сјају позорни-

це, усхиту мноштва, одричете се свега тога да ужавате чедну

славу дворана.

– Ал’ ако ја хлепим за том славом? – Оно, што Ви називате

усхитом и што годи толико нашој таштини, није награда за све

оно, што ми бацамо у ждријело ненаситног мноштва. Пљеска-

ње, цвијеће, усхити? – што је то за ону ватру, која нас мори, за

онај пламен заноса и страсти, којим надахњујемо наше улоге,

који нам пали крила, а да нас не убије, који расвјетљује одсјевом

радости само који часак, дочим нам трује душу!... Зар не види-

те да ту мед комедијашицом и умјетницом нема више разлике?

Бианка говораше нагло, испресијецано, као да је мори нека

затајена узрујаност. Приближивши се отвореном прозору, гледа-

ла је модру даљину, у којој се дизала као сребром окована тија-

ра купола св. Петра.

– Требам мира; зато дођох; непозната к Вама. Рекох Вам да

сам чула звук Ваших гусала; сјетиле су ме којечеса, што је ти-

њало у мени. Зажелила сам да окусим једном што значи слава

без кринке хињених чувстава, без страсти које не осјећам и ко-

ју мрзим. Хтједох да сјединим свој глас са струнама безимених

гусала! А сада одлучите.

И то рекавши, приступи до гласовира и стаде немарно пре-

бирати по разасутим нотама. Кратак мук настаде у соби.

– Молим Вас само једну пјесмицу, шапну он. Пјевачица га

погледа и насмијеши се.

– Чудновато! – шапну за себе и сједе до гласовира. Свуче ру-

кавице и заигра растресено кратак prélu de.

– Што да пјеван?... запита Бианка замишљено. Иван не одго-

вори. Наслони се на стијену баш напрама њој, прекрижио руке

и гледао ју је мирно, хладно.
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Бианка се тргну и за час престаде свирати.

Слушала је задњи звук далеких звона, који се разлијегао и

ишчезавао у ведрини зимскога дана. У титрању звучне јеке на-

ђе акорд на гласовиру и запјева: Ave Ma ria!

Та молитва свих патника напуни тијесну собу звуком који се

ријетко на земњи чује. Бианка је откривала гуслару велику

умјетницу, ал’ не посмијехом ни чаром божица. – Врући, дивот-

ни јој глас кликну вјечним вапајем милосрђа. Бианк-Ривели по-

јави му се у мистичној екстази, у отсјеву плавога етера, који се

стерао над вјечним градом, у хармонији вјетра и звона која су  се

разлијегала пут Кампање. Бианка бјеше глас Рима.

Ко би знао, што се збивало у души Ивана Орловића? ...Зјени-

ца му потамнила и упрла се у тле као да му се отварају невиђе-

на обзорја. Ћутио се онемогао и уништен. Њезин глас растопи

ледену кору дјетињске ћуди. Врући дах живота и усхита распуп-

чи му душу као грану озеблог јоргована. Кроз жиле потече бу-

јица, а са  очију кане једна суза, горућа и слатка као безимени

бол, што га око срца стисну.

– И Ви дођосте к мени! – скоро врисну Иван, пољубивши ру-

ку Бианкину. Она устаде мирна и шутлива, а приказа потамни-

ла.

– Пристајете ли сада? – рече Бианка блиједим посмијехом.

– Па Ви још питате! ...

– А још нешто... заборавила сам на један увјет наше погод-

бе... 

– А то је?

– Ништа одвише тешко, пријатељу! – Докле пјевам у Риму,

не смијете ме нигда слушати...

– Нити у казалишту? . . . прекину је Иван у чуду.

– Тамо мање него игдје! – одврати Бианка закопчавши рука-

вице. Обећајте ми да ћете се држати тога незнатнога увјета а он-

да све је готово. За десет дана путујемо у Ницу.

– Обећајем! – бјеше задња ријеч Ивана Орловића.

Иза мало часака Бианка оде. Иван остаде сам, пак затвори

прозор и наслони главу на стакло, зурећи без мисли, без осјећа-

ја у кровове вјечнога Рима.
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IV

Д У О

Ница, 10 ожујка.

Драги Ђуро! – Видим ти посмијех. „Нешто је по зраку“,

шапнуо сам, пак отварајући замот овога листа, сјетио се свих

оних дјетињских изљева, оних љубавних очитовања, што сам ти

иза нашега растанка из даљине слао. Ти си ми одговарао слич-

ним детињаријама; поздрав за поздрав, љубав за љубав; пак би

настао дуги низ једва прекинут којом кратком вијести мајке, „да

ме Ђуро поздравља“. Прошло је и то, пријатељу мој а стара на-

вика постала успоменом. Ја сам ти јавио да сам у Прагу срећно

прескочио свој début, а ти? – да си се заручио; затим, ако се

добрo сјећам, иза године дана прочитао сам на челу твога пи-

сма: „Оженио сам се“ али од мене ниси до био ни ти оне обич не

уљуд не „че сти там“. Опро сти, мој Ђу ро, дје те ту чо вје ку (не

знам ка ко би се ви ше на звао), ко ји не ма ста на, а ипак не гдје у

свра ти шти ма има то ли ко вре ме на да скло пи очи, ко ји тје ра по -

сао ци га ни на т. ј. пу ту је и уда ра; ри јеч ју: стре си по спрд но ра ме -

ни ма и за ви чи: та умјет ник је!! – Ов дје (ка ко ви диш, на ла зим се

у Ни ци) на ста нио сам се за не ко ли ко тје да на, не да окри је пим

сла бе сво је жив це, већ да их осла бим сви ра ју ћи дру гим и – ду -

ше ми! не знам, от кле да поч нем. Ру ка ми др шће, а ми сли се

гоми ла ју не мир не, раз у зда не, без ци ља и ре да, као да би се хтје -

ле све на је дан пут пре ли ти на ову хар ти ју и ка за ти у два тре на

оно, што до жи вјех у то ли ко мје се ци. Да, не што је по ва зду ху,

али не пи тај, што? – Олу ја ни је, јер имам ту крај се бе сво је ми -

ле, је ди не гу сле. Ка да је у гла ви или не гдје у пр си ма пре пу но,

он да згра бим њих и за тег нем стру не. У зву ку гла зба ла ис ти че

бу ји ца и ме ни је лак ше. Да кле? – Слу шај ме, при ја те љу. Бу ди

глас мо је са вје сти, или не – шу ти, као пе ро ко је збо ри мје сто ме -

не. Тре бам оду шка! Гу сле су без ри је чи, прем да го во ре а ја мо -

рам да гле дам сво јим очи ма цр но на би је ло сво ју не моћ и сво ју

сла бо ћу.

По ми сли да сам бо ле стан, али не обич ним ко јим бо лом же -

лу ца или ср ца. Ни ти ми је на је зи ку по зна ти би је лу мре ну (ка ко

ми се чи ни, то је знак „аб нор мал ног же лу ца“), а ни ти ги нем с
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љу ба ви. Оно, што ја ћу тим, не да се ри је чи ма опи са ти; ба рем ја,

не ук у ре то рич ким из ра зи ма не на ла зим име на да опи шем сво -

је ста ње. Узру јан сам до сми је шно сти. Ју чер вје жба ју ћи пу кла

ми је стру на а ме не ухва ти дрх та ње у ру ци, до чим је не зна тан

звук те про кле те жи це је цао у мо јој гла ви, опе то вао се, ду љио се

у пра зној лу ба њи зву ком ци је лог ор ке стра. Ка да уда рам, а то се

те шко до га ђа, ћу тим не ку фи зич ну бол, нер во зну узру ја ност, ко -

ја ми огор чу је за час сву на сла ду пр вих по те за. Да сми јем при -

спо да бља ти ап сурд не са обич ним ства ри ма, ре као бих да осје -

ћам не ку же гу у ду ши, као да се јед на не из вје сна ми сао за би ла

у нај о се тљи ви ју стра ну мо га мо рал но га ја па да се пре вр ну ла у

јед ну ра ну. И ако не ћеш мо жда ра зу мје ти тај не сми сао, ипак то

је пра ва озна ка оно га не из вје сно га чув ства, што ме тре се као

про ла зна вру ћи ца и што да је мо јим гу сла ма из ра жај не ми ра. Да,

свак ве ли, а ја по твр ђу јем: Иван Ор ло вић ни је већ исти. Не ко да -

па че твр ди да је тај мла ди, али већ слав ни умјет ник, на пра вој

ста зи да по ста не ве ли ка ном. Је ли то исти на? – Мо гу ће, да ме

љу ди бо ље  ра зу ми ју, јер из мо јих гу са ла про ди ре глас њи хо вих

не ми ра. Мо жда им је би ло већ и до ста мога ве се ља, мо је мла до -

сти. Је ли то кри за мо јих жи ва ца или пре врат дје тињ ске на ра ви

у до ба му жев них бор ба? Ко ће ми то рас ту ма чи ти? Ти познаш

моју нарав. Навикао од дјетињства сакривати погледу мајке и

строгости оца црну страну својих мисли, научио сам се подно-

сити под кринком безбрижности све јаде свог положаја и тугу

толиких горких растанака. Хтио сам да будем срећан – и био

сам. А сада?– – – – ––––––––

Знаш ли, што зна чи ри јеч : Б и а н к а ? Те би ће мо жда ово

име зву чи ти пра зно и ро ман тич но као јед но од оних хи ља ду

име на, што на ла зиш у књи зи, а ма ло кад у сви је ту. Чуј ме при -

ја те љу, то је име назив мо га не ми ра а мо жда и мо је бо ле сти. Не

ми сли, да је то име мо је љу ба ви; те бо ли не по знам. Мо ја љу бав

је – умјет ност. Али у тим сло ви ма ле жи кли ца чуд но ме окре ту

мо јих осје ћа ја.

Не мој ме псо ва ти, до бри мој Ђуро. Не ру гај се дје те ту, ко је

ти се ис по ви је да као при је све ће ни ку, – не мам не го те бе. Мај чи -

ца ме не би ра зу мје ла. Не ре ци јој ни шта, јад ни ци.

Је си ли ика да што чуо о Би ан ки Ри ве ли? А ка ко не би, ти по -

зна ва о че свих це ле бри те та ста ро га сви је та. Да, то је Би ан ка Ри -
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ве ли, она ве ли ка умјет ни ца, ко јој је Па риз, Пе тро град и Беч пје -

вао хим не ус хи та, она не до стиг ну та пје ва чи ца, ко ја је за ни је ла

по сви је та, итд. итд. У Ри му се на ђо смо. Она је пје ва ла у ка за -

ли шту Ко стан ци а ја... гу дио сам на ма ло ко ра ка да ле ко и... ни -

је сам знао ни да је жи ва. Јед ног да на баш ка да су пôдневна зво -

на по здра вља ла ве дро зим ско сун це (ја сам био на про зо ру и ми -

слио сам на на шу Го спу!) до ђе она к ме ни. Био сам не спре тан,

луд, не вјешт у кре та њу и у го во ру, збу њен ал’ са пет нео до љи вом

си лом. Гле дао сам јој цр ни, ду бо ки по глед и... раз љу тио сам се

на њу. Хтје ла је да се сло жи мо за кон церт ни пут на го ди ну да на,

а ја сам је ско ро про тје рао. Би ла је др ска, ну ђа ју ћи ми прат њу,

што ни је сам тре бао, по га ђа ју ћи се са мном као са тр гов цем, ко -

ји про да је плат но на лак те. С на мје ром да ми по ка же тр го ви ну,

ко ју она ну ђа сво ме удру га ру, сје де до гла со ви ра и за пје ва... Од

оно ча са бјех свла дан, са пет, схр ван. Ње зин глас, мо жда нај љеп -

ши на сви је ту, све зао ме у лан це, спу тао ме као ро ба. Не чу јем

им зве ке та, али ћу тим њи хо ву сте гу и њи хов чар. Ка ко ћеш ваљ -

да слу ти ти, при ве зао сам свој удес уз ње ну сла ву. Би ан ка се од -

ре кла за го ди ну да на ка за ли шта и ето је у Ни ци, гдје је сту пи ла

пр ви пут као кон церт на пје ва чи ца ко ја окре ће ле ђа кра љев ству,

у ком је вла да ри цом би ла! Ка при ца, мо жда по тре ба од мо ра, на -

тје ра ла је да иза бе ре дру штво не по зна тог ви о ли ни сте. Све је тај -

на за ме не; от кле до ла зи, гдје јој је дом, што се са кри ва у хлад -

но ме окло пу ње на по но са? – Тми на и не зна ње. Је ди но ћу тим да

крај те же не др шћем као пти ца у ру ци дје ча ка, да стра на јој при -

ка за бу ди не што са кри то у мо ме ср цу, што ни је љу бав али ни је

ни јед. Ка да је са ста нем слу чај но по да ну у дво ра ни хо те ла, гдје

ста ну је мо, чи ни ми се као да ви дим у охо ло ме др жа њу, у шу -

тљи вом, стро гом из ра зу бли је дог јој ли ца при је кор и са жа ље ње.

Ох! ка ко сам ма лен, си ћу шан, не зна тан по крај ње; гњев ми са -

пи ње гр ло. Хтио бих је уври је ди ти, по ни зи ти, ба рем за је дан

тре ну так по тре сти ње зи ном вла дар ском хлад но ћом, раз би ти

лан це ко ји су ми те жи од же ље за. Али... до ста је је дан глас из

ње зи на гр ла, и ја сам њезин роб ду шом и ти је лом роб. Чуд не ли

се ми сли вр зу по мо јој гла ви, ка да у сја ју пре пу не дво ра не слу -

шам пје сму сво је дру га ри це! Ја имам сво је гу сле а она свој глас.

На мо ме гла зба лу зр ца ли се сва ка пје га, сва ки за ку так ду ше као

хрид у не по мич ној мор ској ду би ни. Али што се од си је ва у жар -
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кој, див ној пје сми Би ан ке? Да ми је по гле да ти у ну три ну то га

пре ли је по га ки па, да ми је ана то мич ким но жем рас тво ри ти гр -

ло, те би је ле мра мор не гру ди, да ви дим – што?... –

Ето ви диш, мој Ђу ро, ни је сам пре стао го во ри ти о њој. Ни је

ли то знак бо ле сти? А што је нај чуд но ва ти је и нај и сти ни ти је, ја

не љу бим Би ан ку. Она ми је ту ђа као и пр ви час, ка да је ви дјех.

Мо гао бих се су тра ра ста ти од ње, а да не про дрхт не ни ти јед на

жи ла у мо ме ти је лу. Оно, што ме к њој при вла чи, што ме ба ца

на ко ље на пред тим идо лом, ле жи из ван ње. Ја љу бим ње зин

глас. Ра зу ми јеш ли ту лу дост? Чим она отво ри уста, ја ћу тим да

тај глас има ти је ло, има ру ке, има уста, за ко ја бих дао жи вот. Ја

жу дим та да са зна ти све, по зна ти све, јер сам љу бо мо ран на све

оне ко ји тај глас слу ша ју, ко ји су тај глас пла ти ли, љу би ли,

оскрв ну ли мо жда! – От кле до ла зи то вру ће вре ло ље по те, што

ме опи ја, што ме тру је?... Ка да пје ва, она је бо жи ца вјеч на као

по е зи ја. Али не том тај глас умук не а Би ан ка са ђе са под нож ја

умјет но сти; же на је кô и дру ге. Он да има го то во три де сет го ди -

на. И он да Бо же про сти, ја је мр зим.

Ни ца 25 ожуј ка.

Ко ја ве чер! За лу ду опе ту јем са мо му се би да је сан, не што ми

шап ће у тми ни са мот не со бе, да све то ипак ни је лаж. Не!... про -

ла зна за ма ма ус хи та утр ну ла је у но ћи, као пла мен оних сви јећâ,

ко је се јо ште кри је си ле у за пу ште ној дво ра ни, али ње зин по -

глед, ње зи на ри јеч сто ји ту уса ђе на у мо јој пу ти. Са да, гдје по -

ноћ би је на свим тор ње ви ма гра да, а мје се чи на се љу ља на мо -

ру, те би ћу, при ја те љу, шап ну ти тај ну, с ко је ми ру ка др шће, а

вру ћа па ра за сти ре ми по глед.

Не на дај се Бог зна ка ко вим стра шним до га ђа ји ма: ово што

се у ме ни зби ва, за о ку пља са мо мо је ми сли; бор ба је са кри ве на;

ни ко је не слу ти, али ја?...

Си ноћ њи кон це рат да вао се на ко рист по пла вље ни ка Пад ске

до ли не. За мо ли ше њу и ме не. Не знам за што, али оче ки вао сам

ту ве чер с не ком чуд но ва том слут њом. Чи ни ло ми се да ту га ко -

ја за сти ре од не ког вре ме на мо ју на рав, мо ра иш че зну ти; че као

сам да елек трич на стру ја пра сне и раш чи сти ва здух што је ле -

жао те жак око ме не. Кад ми со бар ре че да ме го спо ђа Би ан ка Ри -

ве ли зо ве, не хо ти це про дрхт нух.
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– По зва ни смо да су дје лу је мо, ре че Би ан ка диг нув ши се ис -

пред гла со ви ра. По зва ла сам Вас, да се по са вје ту је мо. До ди ја ле

су ми већ ове ста ре но те... Зна те ли Ви што но во...

Ја ни је сам знао, што да од го во рим. Још ни ка да ме Би ан ка ни -

је би ла уве ла у сво је ода је. Ба цих хи тар по глед по со би. Све је

во ња ло по цви је ћу као на ше цр кви це у ма ју. Би ан ка је ре си ла ва -

зе пре гр шти ма ру жа и ми мо за. Ни је си чуо ње них ко ра ка ко ји су

се гу би ли бар шу на стом ме ко ћом са го ва. Ду га по вла ка плав ка сте

сви ле не опра ве пу зла се змиј ским за вој ци ма.

– Ви дим да ни је сте до бар са вјет ник, пре ки ну она мук и по -

гле да ме са стра не; за тим при бли жив ши ми се, оши ну ме ла га -

но гран чи цом хе ли о тро па по ли цу.

– За што ме не спро ва ђа те са сво јим ча роб ним гу сла ма?...

– Ви би хтје ли... ре кох у чу ду и не на да на ра дост сти сну ми гла -

ву. Тај ће глас би ти као он да у Рим ско ме по дне ву, мој, са мо мој!

– Опро сти те, ако се др знух сни зи ти гла со ви то га умјет ни ка

до... на ша ли се Би ан ка.

– Не ру гај те ми се... за мо лих је.

– Ша лим се, Ор ло ви ћу, на ста ви она, пру жив ши ми ру ку. Иза -

бе ри те Ви пи је су... што хо ће те, ба ла ду, ро ман цу, ле ген ду... све.

За овај пут пу сти мо кла си ке у ми ру. Оп ћин ству ће би ти до ста да

нас ви ди у хар мо нич ној гру пи. Tableau vivant са прат њом тре мо -

ла и фла у та!

Би ла је оби је сна, пре ве се ла, го во ри ла је обич но, не ли је по,

ско ро хра па во. Бје ше глас же не. Пру жи се на chaiselongue и сти -

сне очи. Ја сам jе гле дао као да ви дим не што цр но пред со бом.

Опој ни ми рис про су тог цви је ћа за ма ми ме крат ком вр то гла -

ви цом; пре нух се и је два из ре кох:

– Ако до зво ли те, по тра жи ћу. Она бје ше по ди гла око и гле да -

ла ме. Да, гле да ла... и сми је ши ла се не срећ ној бу да ли ко ји ју је

гле дао хлад но, не при ја зно, ко ји ни је имао ни јед не ри је чи при -

ја зно сти, ни је дан бље сак уди вље ња за то пре ли је по ста ту ар но

ти је ло, ко је је ту ле жа ло ис пред ме не за ме не!... Али у исто до -

ба не што ме оши ну. Као тан ка а вру ћа стру ја пре ле ти ми ти је -

лом. Ја сам имао кључ да от кри јем тај ну те хлад но ће. Хи трим

кре том згра бим гу сле и за сви рам као у ви хо ру про бу ђе не стра -

сти де мон ску пје сму. Збо гом умјет но сти, пре чи ста бо жи це, не

зву чи ви ше гу сла ма мла ди ћа је ка тво је ди ке; ве дри на се про му -
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ти ла, успо ме не дје тињ ства про бли је ди ле, иш че зле по пут тра ка

мје се ца у по жа ру; жи це мо јих гу са ла дрх та ле су као за тег ну те

жи ле за не чим... што се скри ва ло у оној же ни цр на по гле да и би -

је ле пу ти.

Сва та смје са не из вје сних, там но ви тих осје ћа ја, то бôно ста -

ње ду ше, ко јој ни је до ста ни жи вот ни ужи ва ње да се ри је ши

сво јих без и ме них че жња, све то на го ми лах у оно ме пи је ву у ком

је гла зба пи та ла што ни ко на сви је ту не мо же да ти.

– Ва ше дје ло? – ре че Би ан ка и уста де по гле дав ши га у чу ду.

Крат ка шут ња на ста де. Она не ре че ни слов це. Ње зин глас не од -

го во ри мом упи ту. Са мо код вра та окре ну се и хлад но, умор но

на ста ви:

– На пи ши те ту Ва шу ком по зи ци ју. Ја ћу је пје ва ти уз Ва ше

гу сле. Ри је чи ће би ти мо је – и не ста де ми с по гле да.

Од то га да на пак до кон цер та не ви дје смо се. Она ни је ни

спо ми ња ла мо је пје сме, ко ју јој би јах по слао ни је му, без ри је чи.

Ни је сам знао што ће пје ва ти. Бо јао сам се ви дје ти же ну, ко ја је

већ го спо до ва ла мо јим дне ви ма и мо јим бе са ним но ћи ма. И она

ве чер до ђе. По ло жа ма пла мен дра гу ља и би је лих пр си ју.

Ор ке стар од и грао „Danse macabre“ од Saint-Saënsa, ко ја је

враж јим ур не бе сом па кле ног пле са чуд но бу чи ла у ша ре но ме

бли је ште ћем кру гу пре пу не ку ће. Сту пим на по зор ни цу, од и -

грам не што, че га се ни да нас не сје ћам, за чух кли ца ње оп ћин -

ства, али ду ша мо ја не бје ше ту. Она је би ла од ле ти ла из мо јих

гу са ла. Ру ка не мир на чу па ла је по жи ца ма да их рас трг не... До -

ђе и час кад је Би ан ка сту пи ла на по зор ни цу. Још ми се бли је -

шти пред очи ма, ка да по ми слим на онај врат, с ко јег су ви си ле

ка пље алем-ка ме ња и па да ле на она ра ме на и пр си, ко је су рас -

цва ле из ме ђу ру жа и дра гу ља. Бје ше би је ла, бли ста ва и ле де на

као сни јег у сја ју зим ско га сун ца. Она по ђе ми мо ме не као утва -

ра и хит но а за чу ђе но ми за по вје ди: До ђи те! – Што Вам је? –

Пје вам Ва шу пје сму с ва ма.

За час био сам у пла ме ну сви је тла, дра гу ља, очи ју, ко је су

треп ти ле, бље ска ле од вр ха до дна те ча роб не, стра хо ви те шпи -

ље. А ми дво је са ми као на вр ху су хе хри ди у жа мо ру уз бур ка -

но га мо ра. Гла со ви ром пре ле ти ијук вје тра и ку ца ње ка па ља на

твр дим сти је на ма. Не из мјер на ту га са мо ће, ти ши не и не звје сне

цр не слут ње за је чи из мо јих гу са ла. Ја ми слим да је сва ко од
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оних не бро је них ср да ца за дрх та ло мо јим че ме ром и мо јом че -

жњом – да је свак у се би шап нуо не из ре че не ми сли о про ла зној

вар ци жи во та. Али мо је му ва па ју од го во ри над на рав ни ја ук све -

ми ра. Ње зин глас – глас ље по те и мла до сти – за по че уде сни раз -

го вор са жи ца ма мо је пре бол не ду ше. А ри је чи бје ху ње зи не, и

оне су мо ме ва па ју шап та ле и ур ли ка ле, збо ри ле и пла ка ле че -

жњу из гу бље не дру ге ду ше, ко ја блу ди, до зи вље, тра жи, хр ли и

– ох! сла сти ја да – у јед ном за гр ља ју, у јед ном гр че ви том спо ју

са на ђе ним дру гом, не ста не и про па не.

Је дан ве ли ки ур лик про бу ди ме. Ја не бјех ви ше на хри ди сам

с тим гла сом пре тво ре ним у људ ско ти је ло, – ек ста за ба ци ла ме

усред мах ни те не по зна те свје ти не, ко ја је ви ка ла, ба ца ла ки шу

цви је ћа, кли ца ла тој дво ји ци ко ји су не том би ли от кри ли без

сра ма, без сти да бо жан стве ну го ло ти њу сво јих за гр ље них, раз -

блу ђе них ду ша. Ва ља да сам чуд но по гле дао ту де мон ску сла ву

кад ме Би ан ка же ље зном ру ком др жа ла да не по ср нем и шап та -

ла: Што Вам је? – За Бо га! – па зи те! за вје са па да.

И она зби ља пад не, а ја не по ми чан гле дам и гле дам ње зи на

уста, – онај ти је сни, жар ки они је мље ли отвор, от кле иза ђе глас

бо жан ства.

– За што ме гле да те ? Го во ри те? – сли је ди ла је она шап та ти

усред про зор ни це гдје су се вр ти ле сто ти не љу ди у пра ши ни и у

цви је ћу.

– Што Вам је? – што?...

– Ја Вас љу бим! из ре ко ше мо је усне и на гло се до дир нух ње -

зи них.

– Ви сте мах нит!... Ива не! Не!... Не! – ни ка да! – из ре че, из ба -

ци то ви дљи вим стра хом или гње вом, па по бјег не но ше на као у

три ум фу од фа лан ге обо жа ва те ља.

Ма ло ка сни је во зи ли смо се у отво ре ној ко чи ји до ма. Она је

хтје ла да је пра тим; слу тио сам да же ли утр ну ти пла мен мо је

бук ну ле љу ба ви. Про ла зи ли смо кроз про ме на де des Anglais. Не -

ко ли ко ко чи ја хр ли ло у ти хој звје зда ној но ћи. Свје тиљ ке пли на

гу би ле су се кô треп те ће зви је зде низ др во ре де. Не бо је све бли -

ста ло; рег би, вје тар је по дрх та вао ро сним ка пља ма.

– Ви сте за бо ра ви ли, Ор ло ви ћу, да не ма љу ба ви у на шем

труд ном зва њу, – ре че она мир но а по гле дом у дрх та во не бо. Ко

ћу ти, као ви, тај по ги ба.
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– А Ви? – ре кох гор ко не гле да ју ћи је.

– Ја?....

Би ан ка за шу ти, пак ти ше, а твр ђе на ста ви: Ја жр тво вах сво -

јој умјет но сти ви ше не го лу бав. По ста дох беш ћут на, окрут на и

не сми ље на као што сам сад... Ето, Ива не, ка кав ва ља да бу де те

и ви ако –

Хтје де још не што го во ри ти, али је за у ста ви бр зи то пот ко ња

и у исти мах до ле ти нам ба чен ру ком ноћ но га не по зна тог ја ши -

о ца је дан бу кет. Би ан ка не хо ти це ври сну и по гра би ки ту. Ја по -

гле дах пра ма стра ни, от куд је ко ња ник до ја шио; био је већ иш -

че знуо у да љи ну.

На сви је тлу бли жње све тиљ ке опа зих мра мор но ли це Би ан -

ке, гдје бу љи у не на да ни дар. Обр ве се сти сну ле гњев не, а не што

као страх про ђе ње ним ли цем.

– По зна те ли овај цви јет? – за пи та ме, пру жив ши ми ки ту.

– Па си фло ра! – је два из у стих гле да ју ћи је у очи.

– Цви јет му ке! дах ну Би ан ка и за дрх та.

V

КРА ЉИ ЦА ОД СА БЕ

Мо дро не бо и по ме ве се ле Ни це бје ху зад њи свје до ци гр че -

ви тог тр за ња и очај не бор бе Ива но ве сви је сти. Дах љу ба ви, ко -

ји се до шу љао у ње го ву ду шу кроз вјеч не пу то ве ле по те и умет -

но сти, по ста де ва тром за ње го во пре о да бра но, бо ле жљи во би ће.

От кад му са дрх та вих уста из бјег не ри јеч: љу бим те, тро ма крв

уза ври вру ћи цом стра сти и уни шти сва ки траг про шлог са мо ва -

ња и скром но сти. У јед ном тре ну он пре жи ви го ди не ис ку ства.

Он је ро бо вао и ужи вао. При ве зан уз ко ло сере ће Би ан ке Ри -

ве ли обо жа вао ју је и мр зио је ону, ко ја га сла вом свог име на и

ча ром по но си те нео б у зда не ћу ди по там њи ва ла и оба ра ла.

Про ђо ше мје се ци, от ка да гу сле мла ди ћа за дрх та ше пр вим

треп та њем кли чу ће љу ба ви. Од мје ста до мје ста ши ри ла се сла -

ва тог не ви ђе ног па ра. Али ко је ви дио то дво је, ту утје ло вље ну

хар мо ни ју зву ка и пи је ва, то са вр ше но на тје ца ње два ју ге ни ја,

ни је мо гао ни ка да на слу ти ти ди вљу бор бу, ко ја се игра ла под

сми је ше ћом крин ком оних два ју иде ал них при ка за. И та бор ба

опе то ва ла се сва ки дан, кат ка да ни је ма као да ле ка олу ја, а че шће

пак на гла и не сми ље на. Ри је чи би је два зву чи ле ти хим ша па том,
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ру ке би се сти сле као у при ја тељ ском ру ко ва њу али на ње го вим

усна ма ки пи ла је страст, гњев пре пу не очај не ду ше.

Би ан ка би не хо ти це ври сну ла од бо ли. У том не ви ђе но ме

дво бо ју Би ан ка је оста ја ла уви јек сла во до бит ни ца. Не, она ни је

хтје ла љу би ти.

– Ми сли те да не знам што че ка умјет ни цу без по но са? – зна -

ла би му до вик ну ти Би ан ка; – ни је сам као дру ге, и то је тај на мо -

је сла ве.

А ипак не хтје де пре ки ну ти са вез са Ор ло ви ћем! Што ју је

др жа ло уз ње га? Ко ја би ја ше на ми сао чуд не же не? Зар ни је ви -

дје ла гро зни ча ва бли је ска ња ње го вих очи ју? Зар ни је мо три ла

из ро ва не цр те ње го ва ли ца ко је су бли је ди ле као ис кле са ни мра -

мор?

Ко да раз гло би та ко во ср це? Би ан ка се сми је ши ла у окло пу

сво је хлад но ће али би упр ла кроз спу ште не ве ђе по глед пун

миља на пла во ко су гла ву гу сла ра. Зву ци ње го ва гла зба ла опо ји -

ли би је за час као је ка ча роб но га, љу бље но га гла са.

Што је она осје ћа ла у пла чу Ива но вих стру на, у би је сно ме

ле ту ње го ве ма ште, ко ја се све то ви ше пе ња ла у ви си не, све то

ра зу мљи ви је од јек ну ла олу јом ње го ве стра сти? Он је био пре -

ско чио све фа зе вир ту о зи те та и ус пео се до вр хун ца, от кле не ма

не го скок до не ба и до – смр ти. Ни гдје ви ше тра га на ив но ме пје -

ву ца њу мла де нач ких гу са ла. Он је са да уда рао као што је и љу -

био. Нео б у зда но, очај но. Још ко рак, а ње го ве стру не би ле би

пре сла бе за гр че ви те, нер во зне му по те зе, за онај ка ос не у ти ша -

них и не ра зу мље них чув ста ва.

Иван је жи вио од да на до да на – че као је не што, че га се сам

бо јао – а ме ђу тим за ле тио се у ви хор свјет ских на сла да. Хтио је

да сво јом гла збом и сво јим жи во ва њем ушут ка узру ја ност пре -

на пе тих жи ва ца и при је го ре не у сли ша не љу ба ви. У тој по лу та -

ми сти за ху му као хлад не ка пље во де у го ру ће гр ло сјет ни по -

здра ви да ле ке мај чи це.

Би ло је пре ка сно. Бу ји ца га је ву кла да ле ко, да ле ко, а ње му

мањ ка ла сна га да јој се опре, да је пре си је че.

Јед ног да на у Бе чу, вра ћа ју ћи се до ма са кон цер та, Би ан ка ре -

че Ива ну:

– До ђи те у мој са лон, имам с Ва ма да го во рим. Чим уђо ше у

пр ву со бу Би ан ки на ста на, Би ан ка ба ци кр зно са се бе и про ше -

85



та се за ми шље на по со би. Би ла је у пле сној то а ле ти, го лих ру ка

и ра ме на. Ли це јој се не чим за ри ло. На по кон се при бли жи до

мра мор не ше ми не, у ко јој је ва тра ти ња ла, те пру жив ши но гу до

же ље зне ре шет ке, окре ну гла ву пра ма му ча љи во ме гу сла ру.

– Што би сте ре кли да за пје вам са мо је дан пут у двор ској опе -

ри?

– Ви, на по зор ни ци! – клик ну Иван и уста де.

– Ју чер је до шао к ме ни ин тен дант двор ске опе ре, – на ста ви

она као као да ни је чу ла ње гов крик; – и из ја вио ми је да ме двор

же ли ви дје ти опет у јед ној од мо јих уло га. Ц. кр. ко мор ска пје -

ва чи ца мо ра да слу ша го спо да ра! – за пи шти Би ан ка гр че ви том

иро ни јом, за тим гњев но цр ним по гле дом про мр мља: Ох! за што

сам се вра ти ла у ово гни је здо ла ка ја!..

Мук на ста де у со би. Сје на за стр ла цвјет не ку то ве, за кло ни ла

Ор ло ви ћа.

– Ви сте при хва ти ли? – за пи та је овај на кон крат ке стан ке.

– Мо ра ла сам.

– Што ми хтје до сте да кле ре ћи? – на ста ви Иван упу тив се до

вра та. Би ја ше сти снуо пе сти, а при је те ћи по глед упро се смје ло

у Би ан ки но ли це.

– Хтје ла сам Вас сје ти ти Ва шег обе ћа ња, – ре че Би ан ка, те

на сло ни ру ку на ње го во ра ме.

Иван не од го во ри ни ри је чи.

– Пр ви пут кад смо се са ста ли у Ри му, обе ћа ли сте да ме не -

ће те ниг да гле да ти на по зор ни ци....

– Ра зу ми јем.

– Хи ри умјет ни це! Ко ке те ри ја же не! – Не знам ни са ма, али

чи ни ми се да пред Ва ма не бих мо гла хи ни ти, глу ми ти!...

– Ре ци те ра ди је: до са дио Вам је овај жи вот, – ка за ли ште Вас

зо ве, при вла чи... и то је све.

– Не пра вед ни сте. Да сам хтје ла пре ки ну ти на шу све зу, пре -

кр ши ти уго вор и по вра ти ти се бар за не ко ли ко са ти у ча роб ни

сви јет, што оста вих – зар не бих би ла има ла при го де? – Ов дје је

не мо гу ће. – Бу ди те чо вјек... Хо ћу да Вам при ште дим не у год на

ус по ре ђе ња. На по зор ни ци би сте ви дје ли у сва кој цр ти, у сва ко -

ме кре ту Би ан ке Ри ве ли – глу ми цу! А то ја за Вас ни је сам и не -

ћу ниг да би ти.
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И он при ста де као увјек. Сна ге ни је имао ви ше не го у че ка -

њу. А што је че као од те не у мо љи ве, беш ћут не же не? – Оне ве -

че ри Би ан ка га ухва ти за гла ву и по гле да му ду бо ко у очи. Ње -

зи но се ли це сми је ши ло као Сфин га али не ре че ни ри је чи. У са -

мо ћи сво је со бе Иван про ми сли да га та же на ода ле чу је од ка за -

ли шта, да не упо зна ње зи ну пра ву на рав, ње зи ну пра ву страст.

– Она и страст, не, не, то ни је мо гу ће. И за час се уми ри.

Ци је ли је Беч оче ки вао по ја ву сла вље не умјет ни це; зна ло се

да оп ћин ство при пра вља три ум фа лан до чек пје ва чи ци, ко ја би -

ја ше оста ви ла не из бри си ви траг у по ви је сти но во га двор ско га

ка за ли шта. Али што је по ве ћа ва ло зна ти жељ ност, што је на не -

ки на чин да ва ло на ви је ште ној пре ста ви знак ори ги нал но сти и

пи кан те ри је, би ја ше оно са мо вољ но од рек ну ће по зо ри шне сла -

ве, онај „иди лич ни“ жи вот кон цер та уз прат њу сла вен ских гу са -

ла. От ка да је Би ан ка Ри ве ли оста ви ла Рим и ка за ли ште, сви јет

је во дио још уви јек жи вах ну пре пир ку о раз ло гу ње ног од ла ска

са по зо ри шта. Ко је шта се на га ђа ло, мно го чуд них на го ви је шта -

ња и злоб них шап та ња раз но си ло се по ве ле град ским кру го ви -

ма о ње зи но ме „бјег ству“. А за што? – Ни ко ни је то га знао, али

је у оп ћин ству би ла не ка не из вје сна слут ња да се ту кри је дра -

ма тич ка епи зо да, не ка ко во из не на ђе ње.

Оне зна ме ни те ве че ри, ка да је Иван сам у сво јој со би бу љио

у пла мен пе ћи и слу шао ку ца ње да жда на про зо ру, ми слио је на

Би ан ку с ту гом у ср цу, али без гње ва. Оста ви ла ме! – опе то вао

је сам се би, оста ви ла ме за сла ву по зор ни це. За ви ђао је свје ти -

ни ко ја ће слу ша ти онај глас, што га је пре о бра зио и уни штио,

па лио и тро вао.

Пред њим је ле жао про стрт на сто лу оглас двор ске опе ре. Де -

бе лим сло ви ма ста јао на ти скан на зив опе ре: Кра љи ца од Са бе.

То ча роб но име пре пу но по е зи је ис точ них при ча, та јан стве на

ча ра би блиј ске ле ген де, за о ку пи за час па мет са мот ни ка. Ко ја

фан та стич на сли ка раз ви се пред ње го вим очи ма! Ни је био сан

а ни ти ја ва. Кроз шу му пôма, ко је су ле пр ша ле као огром не ле -

пе зе у там ној мо дри ни ва зду ха, сте рао се пут хла до вит, ми ри -

сан. Ру же и че ми ни по кри ва ли злат ну пра ши ну; мед гра њем ти -

тра ла злат на кри ла рај ске пти це, на по ма ма пје вао пје сму че зну -

ћа бул бул-сла вуљ. На јед ном за о ри ше бо жан стве ни акор ди. Као

да је ти ха ни вје тар за ху јио кроз не ви ђе не хар фе, као да уда ра ју
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ор гу ље мед гра на ма, пре ли је вао се тај мо жни звук по ми ри са во -

ме зра ку. Си ла на ро да у бо га тим стра ним но шња ма ство ри  се

из не на да на цвјет ној ста зи. Сви су хр ли ли на при јед та мо, гдје се

из да ле ка та див на гла зба к не бу ди за ла. Чим да ље, тим ши ре,

тим по ме ви ше, тим не бо ве дри је. На ко ље на! – за о ри из не на да

од не ку да си лан глас, а пук па де ни чи це. Вла да ри ца вла да ра, ру -

жа Ис то ка, кра љи ца Са бе, Си ри је, Фе ни ци је, при бли жа ва ла се

из да ле ка. По вор ка ка ми ла, но је ва, злат ним узда ма при тег ну тих,

ци је ла вој ска не ви ђе них љу ди, дје ви ца и ба ја де ра, а сву да бли -

штај дра гу ља, од сјев злат них окло па, ти тра ње би је лих ко пре на.

На дну све ће ни ци са ка ди о ни ца ма пје ва ју ћи све те пје сме, за тим

окру же на че том би је лих ко ња ни ка, ро бо ва, у ди му су кља ју ће

мир хе, ко ја се њи ха ла у зра ку са пер јем ле пе за, на при је сто љу

под гри ми зним не бом, по ка за ла се кра љи ца од Са бе. Сун це се

раз би ја ло o дра гу љи ма, ко ји се пре ли је ва ли од гла ве до би је лих

но гу, оба сја ло је злат ним од сје вом, жа ри ло се на сма раг ди ма

тро стру ке кру не, али ко пре на по кри ва ла јој ли це.

„По ка жи се пу ку сво му!“ – орио се као гром глас на ро да, бо -

жан стве ни звук пре ли се по све ми ру, а она уста де као бо жи ца,

при бли жи ру ку до за стр та ли ца и – Иван се трг ну. Тми на је вла -

да ла у со би а он је дрх тао. Вје тар и дажд ку ца ли су на про зо ру.

Био је сâм.

По гле да око се бе као да се пре нуо из сна и спо чет ка не схва -

ти ни шта до ли сво ју оса мље ност.

Сâм! – да! а ни ко га на сви је ту.

За бо ра вио на про шлост, на мај ку, на гу сле, и ту ста јао са тр -

вен без ми сли и осје ћа ја. От ка да? – Јед на је ди на ми сао пре си је -

че то су мрач је ду ше: Она је оти шла! – Гу сле ви си ле та мо на сти -

је ни, он их по гле да, при бли жи им се, до так не их се – би ле су

хлад не. Уда ра ти? – а што би из тих умор них жи ца ви ше из ву -

као? – Исту че жњу, исту не моћ.

– За што не идем? – Обе ћао сам, да, али је ли она др жа ла сво -

је обе ћа ње? И та ми сао ста де се вр ти ти у пра зним мо жда ни ма,

упи љи му се као клин у су хо де бло. Ви дје ти је, от кри ти већ јед -

ном ко пре ну, ко ја је за сти ра ла тај хлад ни кип!

– За што ми је за бра ни ла? Че са се бо ји? Што се кри је за том

крин ком не сми ље ног по но са?
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Ма ло ча со ва ка сни је во зио га је фи ја кер кроз олуј ну ноћ к

двор ској опе ри. Као пи јан до те ту ра, ушу ља се у ин тен дант ску

ло жу. Био је за по чео дру ги чин. Су мрач је пре пу не по лу там не

ку ће, у ко јој је ти ши на хра ма вла да ла, раз би стри за час за ма гље -

ну па мет Ор ло ви ће ву. Ми сли се рас пр ши ле, као ја то га вра но ва.

Гла зба Голд мар ко ва опој на, раз блуд на као ми рис ис точ ног бал -

за ма, шап та ла је до зи вом го лу бо ва, пле ла се као дим си он ског

та мја на кроз там но гра ње чем пре са и по ма, пре ли је ва ла се у

трак мје се чи не. Не из ре ци во бје ше за чу ђе ње Ор ло ви ћа. Гле дао

је сан сво је ма ште! – Исто мо дро не бо, иста буј на ис точ на на рав

а у ду ши иста пу ста че жња као ма ло при је у тми ни пу сте со бе.

Слу тио је да ће тај жи вот бор бе и бо ла на јед ном не ста ти. Коб ни

час био је до шао. Би ан ка је сла зи ла на по зор ни цу низ мра мор не

сту бе па ла че.

Што се је до го ди ло та да у ду ши јад но га гу сла ра? Ко ја бу ра

стра сти уз др ма тим осла бље лим, из ро ва ним ти је лом, у ком је

већ ти ња ла гро зни ца здвој но сти? Он ју је ис пи јао очи ма као да

у сва кој пје ги кра љев ске одо ре, у сва ко ме ми гу ње зи них тре па -

ви ца хо ће да от кри је тај ну те же не. Кра љи ца се при бли жа ва ла

ла га ним ко ра ком до за тра вље ног, кле че ћег Аса да. Мје се чи на

уза шла над об зор је, про ли ла плав ка сто сви је тло на тај стра стве -

ни пар. Гу сле и хар фе за дрх та ше, као да је ноћ ни вје трић за треп -

тио ли шћем. Кра љи ца мак не ру ком, ко пре на са ђе низ ли це и

пле ћа..., а Би ан ка ба ци у ти ши ну за па ње но га гле да ли шта крик

над чо вјеч не стра сти. Све, што је у жен ској ду ши са кри ве не сти -

дљи во сти и за ду ше не љу бав не че жње, иде ал ног за но са и хлеп -

ње за не за сит ном раз блу дом: све за бри зну из то га до зи ва вјеч не

жен ске по хо те... Ова ко су љу би ле же не, ко ји ма је сви јет био под -

нож је сла ве и гро зо те. Ла ви ца, а ујед но го луп че; са ви ја ла се,

пла ка ла, кли ца ла, уви јек за во дљи ва, уви јек ва ра ва. Бо ри ла се за

сво ју љу бав, грам зи ла за цје ло вом љу бље на чо вје ка, ча ра ла, за -

ва ђа ла, пле ла је за тра вље ни ка у злат не мре же, а на по кон опо је -

на стра шћу и хлеп њом, др шћу ћи по пут дје ви це али плам ним

по гле доМ фу ри је ра ши ри ру ке и као пре ки ну ти ли јер па де у ње -

гов на ру чај.

Кроз бур ну ноћ хр лио је чо вјек беч ким ули ца ма. Ви хор је -

сен ске олу је зви ждао је над кро во ви ма, тми ном цр но га не ба ле -

тје ли су још цр њи обла ци. Ки ша се за ви ја ла, пра ска ла на плоч -
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ни ци ма, ле тје ла низ там не фа са де, ца кли ла се у жу то ме пла ме -

ну пли на. А он – хр лио све да ље и да ље. Цр ље ни обру чи за ви -

ја ли су му се пред очи ма. Ка сно у но ћи на ђе се пред сво јим ста -

ном. Не опа зи рас тво ре на вра та, већ хтје де уни ћи, ал’ у исти час

ко чи ја иза ђе и ма ло да га не по га зи. Је два је имао то ли ко сна ге

још да се на сло ни о зид и да ба ци по глед у за кло пље на ста кла.

Би ан ка је сје ди ла за мо та на у тми ни...

Као по ма ман по хр ли сту ба ма и до пре до ње зи них вра та. У

со би го ри ла свје тиљ ка али све пра зно. То пли зрак те по лу там не

ми ри са ве со бе по вра ти до не кле сви јест не срећ ни ку; из гу бље ни,

здвој ни по глед об уј ми пре гр шти цви је ћа, ви је на ца, врп ца, ко је

се го ми ла ле по сто ло ви ма, по сто ли ца ма, за пре ма ле сва ки ку -

тић, на пу ња ле зрак за ду ше ним ми ри сом мр твач ке со бе. Из гу -

бљен, др шћу ћи од зи ме и вру ћи це, го ру ћих уса на сјед не за час

на сто лац и за гле да се у сви је тло ноћ не свје тиљ ке. Је дан се леп -

тир за вр ти око би је ле ку гље, пак уто ну у жа ру при кри то га пла -

ме на. Ми слио је све у диљ на за гр љај би је лих ру ка краљи це од

Са бе, на ону ко чи ју, ко ја је од ју ри ла у но ћи и не хо ти це уста де.

На гла со ви ру по чи ва ла јед на са ма ки та; при бли жи се до ње.

Вла жни ми рис то га цви је ћа сје ти га не че са; др шћу ћом ру ком

згра би је... и пре по зна као у Ни ци ту жни цви јет па си фло ре.

Ма гла за стре мут но око гу сла ре во, он мах ну ру ка ма, хтје де

за вик ну ти... и сру ши се на тле без сви је сти. Ду го је ле жао на ме -

ко ме са гу Би ан ки ног са ло на. Тек јед ном уста не па беш ћу тан,

слом њен хтје де се од шуља ти из те про кле те со бе, али вра та се

отво ри ше и Би ан ка сту пи уну тра. У исти час она ври сну од ужа -

са. Ра ши ре них плам те ћих зје ни ца, с раш чу па ном ко сом, при ка -

за јој се Иван стра хо вит као ноћ на утва ра.

– Ива не! – бје ше ње зин до зив.

– От кле до ла зи те? ја ук ну ње гов хра па ви, дрх та ви глас.

– Ви др шће те, око вам плам ти?...

– От кле до ла зи те? – за ви че Иван не мак нув ши се с мје ста.

– Ви сте по лу ди ли!... Ко јим пра вом?

– Гдје сте би ли у там ној но ћи?... Ка мо блу ди, гдје се кри је по -

но си та, охо ла вла да ри ца?... Ко је оку сио тво је цје ло ве, кра љи це

од Са бе? И на ста де мук ко бан као она ноћ, стра хо вит као руг, ко -

ји је про ди рао кроз ње го ве ри је чи.
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– Ви сте ме ви дје ли?... ша пиу при је зир но али гла сом ужа са

Би ан ка и удаљн се од ње га као ра ње на ца ри ца.

– Да – ви дио сам те! от кри ла си ко пре ну ве стал ке, ба ци ла си

стид под но ге, ски ну ла си и ти крин ку...

– Пре ста ни... луд си... луд!...

– Псуј, при је ти, тје рај ме, али хо ћу да чу јеш и мој суд. Ко је

ко га пре ва рио? Ја сам јед на ду ша, ко ја те љу би ла јад но и вјер но,

али ти – ти си Са ба, ко ја га зиш ме не, а гр лиш сва ко га.

– На при јед!... на при јед! сик та ле су бли је де Би ан ки не усне.

– А сад те ја пи там, на ста ви Иван Ор ло вић при ду ше ним гр -

че ви тим је ца њем, ко га је кра љи ца но ћас усли ша ла? Ја мо рам

зна ти ка ко се зо ве онај, ко ји пла ћа бо ље не го ја...

– Ива не!... за ур ли че же на оши ну та смрт ном увре дом, и хтје -

де на ва ли ти на ње га, али дру ги крик стра хо те не хо ти це про дре

јој из ср ца кад угле да Ива на да се стро ва лио на под а бу ји ца вру -

ће кр ви бри зну ла му из по цр ње лих уса на.

Ха љи на Би ан ке би по шкро пље на цр ље ним ру жа ма.

Као по мам на клек ну пје ва чи ца до ле же ћег Ива на. Об је ма ру -

ка ма при ми ње го ву гла ву и др шћу ће усне по љу би ше твр до

хлад но че ло...

– Ива не!... Ива не!... чуј ме!... Ни је исти на, не!... не љу бим ни -

ко га!... Онај ко ји ме звао – јест мој муж – окру ње на гла ва... ко ји

ме љу био као и ти – ко ји је по слу шао ри јеч окрут них др жав них

ду жно сти – и оста вио ме – оста вио!... Уни штио брак – оже нио

се дру гом – и он је до шао из да ле ка но ћас да ме ви ди...

– Ива не! Ива не!... Имам ди је те с њи ме: хтје дох га ви дје ти...

Мај ка сам – мај ка – и ја – –

Ко зна ко ли ко је још је ца ла и го во ри ла не срећ ни ца над не по -

мич ним тру плом мла ди ћа. Сва ње зи на про шлост, све бор бе, сви

ја ди, сва по ни же ња бри зну ше тек јед ном из то га гла са, ко ји је

са да ја у као хра пав, ја дан, пре ло мљен из ду би на све оп ћих људ -

ских ту га...

Али он ни је ви ше мо гао чу ти тај ну оно га гла са ко ји га би ја -

ше за вео и оп ча рао. Тек са да би био мо гао ви дје ти дно из во ра

от кле су те кле пје сме и зву ко ви, с ко јих ње го ва ду ша би уз диг -

ну та до вр хун ца осје ћа ња. – Био би мо гао – да та ду ша ни је има -

ла стру на и да те стру не не по пу ца ше на је дан пут све до јед не.

(За греб 1884)
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Душан Иванић

НА ГРАНИЦАМА ЕПОХА (ИВО ВОЈНОВИЋ)

Колико год то изгледало данас настрано, ИвоВојновић је

заправо српско-хрватски(или хрватско-српски) писац, писац

једне епохе која је вјеровала у заједнички језик и заједничку

књижевност двају народа, па и у њихово јединство. Не би ни

данас тешко било показати колико је то увјерење било заснова-

но на чврстим, и до данас живим чињеницама: да се служимо

језиком који сви припадници ових двају народа разумију и да

можемо читати, такође с пуним разумијевањем смисла сва

дјела писана савременим језиком који се зове српски и хрват-

ски. Тврдим нешто што је банална истина, али политичари то

не примају ни њихове слуге у језичким и школским приручни-

цима. Војновић је савременик епохе која је рачунала на једин-

ство језичког простора од Баната до Боке и Јадрана, како би

рекао Доситеј Обрадовић. Унутар тога правописно-граматички

стандардизованог јединства постојале су, одржавале се и чак

јачале регионалне језичке традиције, међу којима једна била

дубровачка (словинска), међу појединцима ближа хрватској

или српској књижевнoсти, у основи рачунајући на њихово

заједништво. 

Из тога гнијезда је изникао Војновић, далеки потомак ужич-

ких племића. Рођен у Дубровнику, 1857, у породици угледног

правника, касније универзитетског професора у Загребу,

Константина Војновића. Од 1858. живи у Сплиту; у Загребу је

од 1874, гдје завршава матуру и право. Ради по мањим мјести-

ма у Хрватској; у Дубровник се враћа 1891, гдје остаје седам

година. Потом поново службује на Брачу и у Задру. Четири

године је драматург Хрватског народног казалишта, а од 1911.

до смрти професионални писац. Због отвореног југословенства

ухапшен је, депортован и затворен у Шибенику почетком

Великог рата, а од 1915. је интерниран у загребачкој болници.

За српску традицију Војновића веже поријекло, национално

опредјељење, а дијелом и тематика његових дјела (драме Смрт

мајке Југовића, Лазарево васкрсење).. 
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СлучајИва Војновића у књижевностима Словенског југа

јесте особен, али није усамљен. Дубровчанин, снажног српског

осјећања, дјеловао је готово цијелог вијека у загребачкој среди-

ни и рачунао на српско-хрватско јединство. Колико га хрватска

књижевност осјећа својим писцем, ни српска традиција у

Хрватској (и српска књижевност у цјелини) не може да га се

одрекне, као упечатљив примјер својих дисконтинуитета и раз-

међа, уз сложене и отворене везе са хрватском књижевношћу. 

Војновић се прославио као драмски писац (Дубровачка

трилогија), а почео је као прозаик. Приповијетке објављује од

1880. године, обликујући неке од њих као кратке романе У

загребачком Вијенцу, под уредништвом Аугуста Шеное излази

му „Гераниум“ (1880), а 1884. збирка Пером и оловком

(Загреб), са четири новеле, У магли, Rose Méry, Сирене и Чему?
У односу на тадашњу прозу, и српску и хрватску, њихов аутор

се потврђује као избирљив мајстор ријечи, слике и, нарочито,

атмосфере, што га приближава прози модерне, периода на гра-

ници реализма и експресионистичких струјања. Брижљиво

стилизујући реченицу, по артифицијелности, сликарским еле-

ментима, изразитој пластичности предочавања амбијента, он

једва да има премца у приповједачима као што су Ђалслски на

хрватској, а Лазаревић на српској страни. Међу најособенијим

је његова приповијетка Сирене: необично брујање дјевојачких

гласова, сјенке жеља и тајновитих, само наговијештених

мисли, радост именовања и описивања, раскош игре, боје и

свјетлости, контрастира се слици старог рибара, несрећног оца

двојице синова несталих у пучини мора. Артистичка конструк-

ција радње, повезивање двају планова живота (младост, срећа,

нада – старост, несрећа, узалудност), лирска фраза, дијалошке

сцене и њихов смисао, јаке књижевне реминисценције, чине

Војновића ближим прози модерне (симболизам) него његове

друге савременике из Далмације, рецимо Матавуља и Ћипика. 

Приповијетке (у избору уредника Приче, Славољуба

Марковића) У магли и Чему? несумњиво су такође карактери-

стичне за младог Војновића. Ова прва је настала дјелимично

као одјек пишчевог сусрета са Загребом, у сликама социјалне

невоље и биједе, чамотиње и болести (Рашко В. Јовановић),

потврђујући како је њен аутор био ангажован посматрач своје
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средине. Друга приповијетка, Чему?, с поднасловом „Призори

из живота“, наговјештава тежњу ка непосредној, натуралистич-

ки оријентисаној слици, док с друге стране, посредством бизар-

не фабуле о умјетницима сугерише идеју о фаталности љубави.

Како је написао његов брат Лујо, „у Иву су живјела у уској

заједници два елемента: ...на једној страни јака доза реализма,

рекао бих готово скептицизма у гледању на околне људе и ства-

ри, а на другој страни велика фантазија, управо фантастичност

задојена симболизмом.“ То се огледа у Војновићевим описима

и коментарима, изузетно виртуозно стилизованим, и фабулама

страним реалистичко-натуралистичкој просјечности живота.
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Све то зар Љ. Га ври ло вић 

У ЧАР КИ

– Од ре ди те ме не, г. ка пе та ну!

– Да идем ја, г. ка пе та ну!

По ви ка смо обо ји ца у је дан глас, ка да нам ко ман дир, јед не ве -

че ри, са оп шти, да ће се су тра пред у зе ти опе ра ци ја на Бе ло гра -

чик. Ви дин ски друм бе ше за нас, у Ку ли – пре стао би ти опа сан.

Тур ци су се по ву кли у ви дин ску твр ђа ву и спре ми ли се, да одр -

же оп са ду ру мун ске вој ске. На ма, на овом кра ју, оста ло је, да

очи сти мо Ар чер ску до ли ну, да за у зме мо, или оп сед не мо, Бе ло -

гра чик и да пре ко Бре зни ка и Ца ри бро да до би је мо на сло на – на

на шу вој ску, ко ја је деј ство ва ла с оне стра не Све тог Ни ко ле, код

Ак–Па лан ке, Пи ро та и Тр на.

– Гле, гле, ка ко су ови ка дет чи ћи ва тре ни!.. – за дир ки ва ше

нас, наш ша љи ви пот по ру чик Об рад.

Ми се не освр та смо на то за дир ки ва ње. Да л’ што нам бе ше

до са ди ло кан то но ва ње, ил’ што нас је при вла чи ла та јан стве на

ко пре на бој ног ограш ја, на ма још не ви ђе на и не по зна та – ми

обо ји ца же ља смо, да по ђе мо на Бе ло гра чик. То се ви де ло и по

уси ја ним очи ма и по вр по ље њу и по уз бу ђе ном гла су мо га Ра -

до ја. То се ви ди ло и по ме ни и по мо ме рас по ло же њу... А од нас

је мо гао са мо је дан по ћи са то по ви ма.

– Ха, Ха, Ха?... – сме јао нам се ка пе тан наш ко ман дир... – То

ми се до па да, ве ре ми ! Ба да ва, мо ра се при зна ти, да сте ме ве -

че рас нај ви ше из не на ди ли! Ја већ по ми шљах – да вас ви дим по -

ку ње не, не ве се ле и да про ме ним сво је обе ћа ње да то ди ви зи ји,

да ће и је дан од вас ићи. Ви ди се да је исти ни та из ре ка – да ча -

сто љу бље ра сте са обра зо ва њем!... Не мој те ме мо ли ти – од мах -

ну он јед ном ру ком у ону стра ну, на ко јој се ђа ше мој друг а дру -

гом се бра ња ше од ме не. – Ја не мо гу учи ни ти ни јед но ме на жао.

Ви сте обо ји ца тре зве ни мла ди ћи: ре ши те са ми, ко’ ће ићи!

– Да идем ја Ра до је... – за у стих ја.

– Не Мар ко... – мо лио ми се Ра до је и скло пио и не хо ти це обе

ру ке... – Са мо ме сад пу сти а ти по сле иди сву да, до кле год рат

ус тра је, ја ти не ћу ни бе ле ре ћи!
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– Еј лу да де чур ли јо!... – под вик ну ко ме сар наш до бри Ми лан

Јан ко вић... – Ви се гра би те а и не зна те о шта се гра би те. Зар не

зна те да вас та мо че ка – спа ва ње на по љу, по нај ве ћем мра зу, уз

ове бо жић не по сте; да вас че ка ју не кру шке и ко ла чи већ кур шу -

ми...

– Про ђи се Бо га ти ба та Ми ла не ле ле ка ња ка’ да смо ми де -

чур ли ја!... – ду сао сам се ја и ви ше ср ди то и ви ше жу стро, но

што сâм и хтео.

– Е па до бро, до бро! Ја пе рем ру ке: иди те ако оће те обо ји ца...

– сле же ра ме ни ма ко ме сар... – Ми ће мо ов де чу ту ра ти, ва ма на -

здра вља ти и спе ва ти уз гу сле, ва ша ју нач ка де ла!

Ја и мој друг згле да смо се нео д луч но и у не до у ми ци.

– Па то је ла ко ре ши ти ко’ ће ићи, а ко’ ће оста ти, кад обо ји -

ца не мо же те!.. – ре че наш ве че ра шњи гост ка пе тан Ди ми тра је

Стан ко вић. – По вој нич ки: коц ка нек ре ши! Ево име ња че... –

окре те се на шем ка пе та ну – на јед ној ар ти ји на пи са ћу: „иде“, а

на дру гој „оста је“; па нек коц ка ре ши!

На шем ко ман ди ру чи сто лак ну са ср ца. Во лео нас је обо ји цу,

не хте де ни јед ном на жао учи ни ти. Не уме де се из ву ћи из те не -

при ли ке.

Сад бр же бо ље по тр па суд бо но сне ар ти ји це, она ко око пи -

саљ ке уви је не – у сво ју шај ка чу и ста де њо ме тре сти.

– Де да ви ди мо, ко ме је у књи зи суд би не за пи са но!... – ре че

ко ме сар пре ко свог оби ча ја озбиљ но.

Сви са нај ве ћим ин те ре сом по сма тра ху ово коц ка ње – на

суд би ну. Обо ји ца у је дан мах за ву ко смо ру ке. Из ва ди смо ар тиј -

це и од ви ја смо их та ко по ла ко, као да „гу сти ра смо“ грд но ве ли -

ки до би так! Ме ни је ср це та ко сил но лу па ло, да ми се чи ни ло, е

то сви окол ни ле по чу ју...

Ско чих сав за ја пу рен од сре ће: у ма ло не пре ту рих цео сто и

ве че ру.

– Ја оста јем!... – ре че Ра до је сну жде ним гла сом, да ми га бе -

ше жао.

Чу ту ра се то ве че не бро је но пу та ше та ла кру гом око со фре.

Ско ро све здра ви це па до ше у на ше здра вље, сре ћу и на пре дак...

Су тра дан, већ сам се ре брио на сво јој зе ле ној бе де ви ји, пред

пр ва два то па, што бе ху у пред вод ни ци. Ја бе јах вод ник „ар ти ле -

риј ске аван гар де“, па сам се по но сио ви ше, но што бих, да бе јах
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глав но–ко ма и ду ју ћи чи та вог кор пу са. Не што скри ве ни до дир

мо јих оштрих ма му за, а не што и што бе де ви ја бе ше чап кун: она

се „ко ко ри ла“, то про пи ња ла, то ко њач ке ска ка ла, то вр ти ла на

стра жњим но га ма, то џи ли та ла у јед ну, то у дру гу стра ну. Ме ни

бе ше чи сто ми ло, ка ко сам се на њој сло бод но и чвр сто др жао.

– Але то оде ни и наш То зон ти је!

– Јух ка ко си је то јер ген че (мом че) мла до?

– Па и он си је ви диш гла ве ши на на то по ви те?

– Што тој зна је? Не ма оште ни му ста ћи те?

– Јад на му мај ка – ако му је жи ва!

Та кви се раз ви гла со ви и ра зна ми шље ња чу ла о ме ни, из го -

ми ле оку пље ног му шког и жен ског све та из Ку ле... Све де вој ке

бе ху на оку пу. И Ге на и Пе на и Ве ли ка и Илин ка! Све то бе ху

мо је до бре по зна ни це. Пе ну су већ ма ло ка’ и при пе ва ли уза ме,

као мо је „ли бе то“ (дра го). Ја им се од ко ме ди је пр ви пут кад ме

за име за пи та ше, бе јах пре ста вио као: „То зон ти је“. Под тим име -

ном да кле бе јах и оста дох по знат жен ском све ту у Ку ли.

Ја са ђа во ла стим осмеј ком кли мах гла вом, ма хах де сни цом –

по здра вља ју ћи сво је по зна ни це.

Дру го ви ми, што оста ја ху, да ва ху раз не по ру ке, а ско ро сва -

ка бе ше ђа во ла сто тре бо ва ње: – по ко ли ко сва ком бед них бу ли -

ца да за ро бим и до ве дем.

Та ко у при јат ном рас по ло же њу, уз по пе ва ње мо јих вој ни ка –

оста ви смо Ку лу... Са мо за ча сак, кад чух из го ми ле, где ми не ко

по ме ну „јад ну ма тер“ – ја уз дрх тах, се тив ши се ма те ре и бра та,

ко ји у Бе о гра ду ни шта и не слу те, да ја јед ном већ по ла зим у –

дав но жу ђе ни бој.... Ал’ не, да ље мрач не и ту жне ми сли од ме -

не! Та ме ни ни пред о се ћај, ни ср це не слу те ни ка кво зло! Вра -

ти ћу се ја чио и здрав, као што сам и по шао!... Бе ше ли то мла -

дић ско са мо по у зда ње и чио жи вот и на да? Или то бе ше – су шта

исти на слут ње!...

Ис под чер ке ског квар та сел ског – по де ли ше се ко ло не. Ле ва

кра јин ска оде на пред, на ша, цр но реч ка, окре ну де сно ка Ур ба -

бин ци ма, гди ће за но ћи ти, ода тле ће су тра дан до Ра би ша и ту

ће че ка ти да љу на ред бу.

Зи ма бе ше по пу сти ла. Сун це је си ја ло са свим ра до сно, као

да не бе ше бо жић ни пост. Зра ци сун ча ни пре ли ва ху се у ми ли -

јун бли ста вих ди ја ма на та, по овом не до глед ном бе лом сне жном
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по љу, на све че ти ри стра не све та... Ја чи сто оче ки вах, да чу јем и

ве се ли цвр кут про лећ њих ти ца и жи во сно цвр ча ње пољ ских по -

пи ћа и оста лих си ћу шних трав них хим но пе ва ца...

И кроз то бе ло, не пре глед но по ље: као две грд не цр не зми ју -

ри не, кри ву да во и по ла га но, кре та ла се на ша вој ска, све се ви ше

уда љу ју ћи јед на од дру ге. Ов де он де за бли ста по ко ја са бља, по

ко ји ба јо нет, ве тар до не се час ја че час сла би је из ме ша не зву ке

људ ског го во ра, што све из гле да, као даљ на тут ња ва сил ног гро -

ма, ко ја тек на го ве шћу је бу ру.

Ур ба бин ци су ма ле но се ло, на јед ној при пр тој уз ви ши ци. Ту

смо има ли ко на ко ва ти. Уз ма ле ну цр кви цу, у про стра ној авли ји,

сме сти смо то по ве; по бо до смо кли но ве и уде си смо „пољ ску

шта лу“ за ко ње; од ре ди смо стра жу, на ми ри смо ко ње, од ре ди смо

ко’ ће се по бри ну ти да се на по је, па по ђо смо да се и ми оба зре -

мо – за пре но ћи ште.

На ђо смо у бли зи ни јед ну спрет ну ку ћи цу... Та ман се би смо

рас пе тља ли и раз ме сти ли око то пле пе ћи а „ко нак џи ја“ ру пи са

ко ман дан том јед ног ба та љо на – ка пе та ном Ф. М. – па ти нас без

ика квог из ви ње ња екс пе ди ра на по ље, под ве дро не бо. Три ка пе -

тан ска „чвар ка“ – бе ху моћ ни ар гу ме нат, ко ји нас осу ди, да пр -

ву ноћ мог рат нич ког жи во та, про цво ко ће мо под ве дрим не бом.

Не бо бе ше ве дро као ста кло, зве зде су чи сто лад но си ја ле – све

пред ска зи ва ше по ноћ гро зну – мра зо ви ту.

Мој ста ре ши на, ко ле га, на ред ник Гли ша Је чи нац, по у су ка

сво је ду ге цр не бр ко ве, па ре че у иро ни ји:

– „Бу ве“ оте ра ше „сте ни це“!

То су „чи сто“ вој нич ки из ра зи; где пр во озна ча ва – ка ва ље -

ри ју а дру го топ ни штво.

– Ни је бо ме, већ то је ка пе тан ска „бор ба за оп ста нак“; а на -

шег ар ти ље риј ског од ре да нај ве ћи ста ре ши на ни је ни шта ви ше

до – на ред ник!... – по чех ја фи ло со фи ра ти, ма да ми то већ не

иђа ше та ко слат ко од ср ца.

Ал’ те ве че ри још, до чу смо да ко ман дант ди ви зи је, ко ји је

тре бао пре но ћи ти у Н. до ла зи код нас у Ур ба бин це, из про стог

узро ка што ста ре ши на ле вог од ре да и ако бе ше ма њи ран гом,

бе ше ве ли ки – не чим, што не по ка зу је ве ли ку до зу уч ти во сти и

обра зо ва но сти: – „дао је пре ко сво јих мла ђих по зна ти, да не же -

ли де ли ти пре но ћи ште и ве че ру с ко ман дан том ди ви зи је!“
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И ми бе ја смо уте ше ни због те „бор бе за оп ста нак“ у обр ну -

тој сра зме ри вој не хи је рар хи је. Ми се те ши смо што од на шег

„квар тир ног узур па то ра“ не бе смо ве ћи чи ном, већ бе ја смо мла -

ђи...

На је дан пут ба ну пред нас наш под на ред ник Пе ро, пр ви ки -

цош и нај ве ћи удва рач у це лој ба те ри ји:

– На ред ни че! Уч ти во ја вљам да сам на шао пре но ћи ште и ле -

пу ве че ру!

Ја вља ше он са свим „по про пи су“. Ја од са лу ти рах та ко ђе

„озбиљ но“ и го тов бе јах за гр ли ти та ко до брог гла со но шу:

– Ваљ да се на шла ка ква Пе на ил’ Ге на? – пи та ше Је чи нац а

брк му се за до вољ но сме шио.

– Ма ло из вид ни це око кла ден ца!... – од са лу ти ра под на ред -

ник опет по про пи су.

– Аха, раз у мем: љу бав на ју риш! Да ни је због ва тре ног за гр -

ља ја и ка кав кр чаг стра дао?... – упи тах ја, тру де ћи се, да ми све

то зво ни, као не ка кав виц.

– То не!... – од го во ри под на ред ник и под миг ну се. – Ал’ да

мо же ве че ра ми ри са ти – „на по кој ну же ну“, за то не од го ва -

рам!...

Су тра дан за о би ђо смо око ве ћих за ле ђе них бла ти шта и мо ча -

ри и до руч ка бе смо у Ра би шу. Се ло ле по, по ред ре чи це. Ме шта -

ни у пра знич ном ле пом ру ву. До че ка ли су нас вр ло ле по и ве се -

ло. Го во ри ше отре си то и го то во чи сто срп ски.

Ни је про шло 3|4 ча са од ка ко је пред вод ни ца сту пи ла у се ло,

а већ по знан ства бе ху то ли ко на пре до ва ла – да се у под не, бли -

зу ко ман дан то вог ста на та ла са ло хи тро, чи ло, и ве се ло ко ло вој -

нич ко, за чи ње но нај леп шим цве ћем се о ским.

Кроз је дан сâт, ја сам јед ној до ме не већ пе вао:

Еј од Ви ди на до Стам бо ла,

Ка то Пе на ниг де не ма;

Пе но–ле Пе ру ни ко–ле 

Ге но–ле, Ге ре ки њо–ле!

Бе ху он да срећ на вре ме на: мла деж се за љу бљи ва ла на ју -

риш! Да л’ то бе ше мла дост, ил’ бур на вре ме на, но се у бр жем

тем пу ток жи во та, па ја че по куц ку ју и на жи це осе ћа ја? Или се

он да ва зду хом но си ла грд на ко ли чи на му ње ви не, ко ја, бе ше у

ста њу да ср ца бр зо и нео бич но за љу бав раз дра га...?!
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Да ви ди те ни смо се љу ти ли што до са мог мра ка не до ђе за -

по вест да се кре ће мо да ље. Чи сто смо се ра до ва ли да за но ћи мо

у Ра би шу, јер у на шу част бе ше при ре ђа но не ко ли ко ве ћих „ред -

ни ка“... И ја се искре но ра до вах то ме не са мо због сво је „иза бра -

ни це ср ца“, већ и што ми бе ше да ле ко при јат ни је у ве се љу и

око ло ве се ле ва три це про бде ни са ти ноћ, не го ли ис под два ће бе -

та, она ко оде вен, под ве дрим не бом, „спа ва ти“ у „кру гу“ (код ба -

те ри је): тј. цво ко та ти и бро ја ти зве зде.

Та ман се ја укме тио по ред ва три це и бе ше ми по шло за ру -

ком, да об гр лим ви ти по но си ти стас ле пе Ге не – а под на ред ник

Жи во јин до па де за ду ван:

– На ред ни че! За по вест да по ла зи мо! – при шап та ми на уво,

– По мра ку?... – ре кох ја и не хо ти це зло вољ но, ско чих на но -

ге и без ика квог ре да и пра ви ла, при ти снух Ге ну на гру ди, из љу -

бих је за збо гом остај и про пра ћен ве се лим сме јом пе ша ди је и

ка ва ље ри је, ко ја око сво јих дра га на, не бе ше још до шла до то ли -

ке сме ло сти – те шко узда нух и по ју рих за Жи во ји ном.

Освр тох се још је дан пут и то бе ше та ман до вољ но – да ви -

дим ка ко се је дан пе шач ки „де се тар“ при ма че до мог тро но шца

и до ле пе Ге не, ко ја му, „не вер ни ца“, ни ма ло не бра ња ше, да јој

се удва ра, до кле је она за ми шље но гле да ла у ва тру...

Не ма дох кад ни пи та ти ни куд ће мо ни за што – је два усе дох

на бе де ви ју, кад ба те ри ја пот пу но спрем на из мар ши ра.

– На ред ни че Мар ко!... – до зва ме „пред по ста вљен“ на ред ник

Је чи нац... На ма су од ре ђе на дво ји ца ме шта на за во ђе. Ноћ је а

на ма не по зна ти пу то ви. Не зна мо ни дис по зи ци ју на ше вој ске.

Ни ти зна мо, има ли и где у бли зи ни Ту ра ка. За сва ки слу чај – ре -

вол вер на го то ве. Ја вам их пре да јем обо ји цу у – та о це!

– Раз у мем на ред ни че!... – од са лу ти ра да на шњи вод ник ар ти -

ље риј ске аван гар де, уз те шке уз да хе због ту жног ра стан ка са

сто том „пр вом и је ди ном љу ба вљу сво јом“. Бар да нам да до ше

за шти те? При том по ми слих са зло бом на пе шач ког „де се та ра“,

ко ји сад по ред ва тре ужи ва, ме сто да нам по ред нас, пе шке, с пу -

шком на ра ме ну и ран цем на ле ђи ма – чу ва стра. И ја опет узда -

нух у се би: ,,Бо же, што ти је суд би на. Ја се цео дан му чио у удва -

ра њу – а он на го то во! Ни је ком је ре че но, већ ком је су ђе но!“

Пре да мном ко ра ча ше во ђе, за ви је не у сво је ду ге то пле ка ба -

ни це. За мном сле до ва ше ба те ри ја а свуд уна о ко ло, бе ше се рас -
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ту ри ла – по слу га. Ме сец за и шао за грд но ја то сне жних обла ка...

На по љу вла да ше она сум њи ва све тлост, од бле сак бле де, кроз

обла ке ра су те ме се чи не, о сне жну бе ли ну на о ко ло. Та све тлост

бе ше та ман згод на – по ду шев не слут ње, ко је су скло не ства ра -

њу над при род них сли ка и при ли ка.

Пре део, у ко ји на и ла зи смо, бе ше уза на до ли на ис пре се ца на

сит ним ру кав ци ма пло до но сног Ар че ра, окру же на мрач ним, по -

шу мље нам бре го ви ма. Ре ка бе ше са мо са кра је ва за ле ђе на.

Ме ни бе ше жао на ше по слу ге, на род не вој ске, ислу же них

„топ џи ја“, ко ја бе ше ма хом сла бо оде ве на; са мо „ши њел“ и

„шај ка чу“ до би ше од оде ла. А сад су то ли ко пу та мо ра ли га зи -

ти лад ну за ле ђе ну во ду! На ред ник Је чи нац бе ше не где на кра ју

по лу ба те ри је и си гу рио се за ми слио. Не бе ше мо гућ но сти, да га

чак од о вуд кри шом опо ме нем, да ко ман ду је: „по слу га се дај!“

Кроз не му ноћ ну ти ши ну – чуд но ва то се раз ле гла гро мов на

тут ња ва то пов ских ко ла и то пот то ли ких ко ња. Она се но си ла

не куд да ле ко, да ле ко, а у бли зи ни са мо се чу ло не ка кво ти хо јед -

но сло жно и опет раз ву че но и не пре кид но шу шта ње – што чо ве -

ка чи сто успа вљу је. Са мо кад на и ђе мо на ото ку, кад га зи мо во -

ду – на ста не и око нас, у бли зи ни, нео би чан шум, лар ма и бућ -

ка ње, да се и опет све пре тво ри у по тму лу не пре кид ну тут ња ву,

ко ја као да до ла зи не од нас и из на ше бли зи не, већ као да се но -

си од не куд из да ле ка. Или се то до и ста до но сио од јек са мо, од -

би јен о су мор не, го ро ста сне, сне жне бре го ве око ло? Још чуд но -

ва ти је из гле да ше око ли на, још чуд но ва ти ји по лу мрач ни си лу је -

ти љу ди, ко ња и га ра вих раз ја пље них че љу сти то пов ских – у

овој по лу та ми, у овом од бле ску сла бе ме се че ве све тло сти, што

рас ту ре но кроз обла ке на гви ру је. Има не че га та јан стве ног по

ду шу, по чу ла ви да и слу ха, у ова ко ти хом раз ле га њу гла со ва и

зву ко ва, у овом по лу вид ном, по лу про зрач ном ви ди ку око вас –

у ком се и пред ме ти и зву ко ви нео бич но пре у ве ли ча ва ју, из ди жу

у го ро ста се.

Ме не је при јат но уљуљ ки ва ла у ми сли – и ова чи сто за го нет -

на тут ња ва и ово по лу вид но оба сја ње окол них пред ме та; ова

хар мо ни ја међ ноћ ном ти ши ном, ро ман тич ним пре де лом, и ра -

си па њем све тло сти и раз но ше њем зву ко ва, Озго из јед не шу ми -

це – чу ло се та јан стве но, у не мој ти ши ни нео бич но ја сно, у ова -

ким при ли ка ма чи сто за го нет но ћив ка ње ћу ка. Ме ни је овај глас
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увек по но ћи не при ја тан, а на ри чи то ова ко, ка да иде мо кроз ноћ,

као „гу ске кроз ма глу“, не по зна ва ју ћи око ли ну, не по зна ва ју ћи

на ше во ђе, не зна ју ћи, ку да ће мо и до кле? Зар нас иза ових кла -

на ца, ли ти ца, шу ма ра ка; зар нас иза ових стр мих од се ка и ам би -

са – ни је мо гла сва ки час по здра ви ти ва тра из не при ја тељ ских

пу ша ка? Или, зар нас ове на ше „очи“ по но ћи и не по зна том пре -

де лу – пу то во ђе, не мо га ху исто та ко во ди ти у за се ду не при ја -

тељ ску, као што ми сли мо да нас во де си гур ној по зи ци ји, ка на -

шој пред стра жи, ис ту ре ној к Бе ло гра чи ку? И ко ти зна на по -

слет ку, да већ иза ових стр ме ни ни је Бе ло гра чик, да ни је ка ква

за се да Чер ке ска?... Не дао Бог, да се ма ко ја стра шна слут ња у

де ло пре тво ри, а из овог ко тла, ка ко бе смо ода свуд сте шње ни

окол ним бре го ви ма, из међ ко јих као да ниг де не бе ше пу та, ни

про ла за – не би га мај ци ни је дан гла ве из не ли! Би ти се не би мо -

гли, због не зго ди ог из ви ју га ног те ре на; бе га ти не би мо гли –

због мно гих оку ка, ото ка и раз ли ве них мо ча ри, од јед ног кра ка

Ар чер ре ке.

За то и мој на ред ник Је чи нац и ја сам, нај ви ше ве ре по ла га -

смо у – мој ре вол вер. Ја сам га др жао јед на ко спре мље ног у ру -

ци, да при нај ма њем сум њи вом зна ку, при нај ма њем вр да ра њу

на ших во ђа, пу цам. За во ђа ма и за мном – ћут ке је сле до ва ла це -

ла ба те ри ја.

Да л’ и они во ди ше исте ми сли, де ли ше исте бри ге, или

уљуљ ка ни сво јим сно ви ма, не ки на ко ли ма без бри жио дре муц -

ка ју а дру ги се пре но се ми сли ма – у сво је род но ме сто, на ог њи -

га те сво ја, у сре ди ну сво јих ми лих и дра гих! Ко’ ти зна – ду ше

су људ ске та ко слич но кон стру и са не и опет јед ни исти узро ци,

код ра зних љу ди иза зи ва ју раз ли чи те ми сли, др ку чи је; осе ћа је?

То је ваљ да та ко ђе јед на од мно гих ве ли ких тај ни при ро де?

Шта то би?

Кроз не му ти шину ноћ ну ја сно се чу ло шкљо ца ње оро за на

ре вол ве ру – ја то за пи њах ороз. Јед ног од во ђа бе ше на је дан пут

не ста ло. Око дру гог на че ти ли се не ки љу ди. Та ман бе смо пре -

шли пре ко јед не ото ке и оби ла зи смо је дан бре шчић, ко ји нам

сме та ше, да имам пре глед уна пред.

Ја бе јах због јед не за ле ђе не ба ре об и шао да ле ко у стра ну, из -

гу био из ви да и во ђе и ба те ри ју. И сад, на је дан пут, јед ног во ђу

ниг де не ви дех, а дру гог ви дех у раз го во ру с не ка квим мрач ним
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и стра шним љу ди ма? Ко са ми по ђе у ви си ну, ср це ми сил но за -

ку ца, у ру ци ре вол вер за дрк та, пред очи ма су ми игра ли све,

Чер ке зи, из оне го ми ли це љу ди. Очи ми бе ху за се ну ле од ду гог

гле да ња у бли ста ви, бе лу ска ви снег и од на глог ја ха ња, при пре -

ска ка њу јед ног ро ва. Кроз су зе у очи ма – уве ли ча ва ше ми се

број љу ди!

Но већ, у дру гом тре нут ку, осве сти ме суд бо но сни по ло жај и

те шко бре ме ду жно сти и ја по ви ках што креп чи јим гла сом:

– Стој!... Ко’ је то та мо?

Отуд ни ка квог гла са. Ја ни ша них, на си гур но слу те ћи из да ју.

Ал’ као да ми у том од суд ном тре нут ку не ка кав глас про шап -

та: „уве ри се па он да де лај: све јед но је и она ко, ако је што стра -

шно – а пре а по сле, гла ва је оти шла“. Ја обо дох ко ња и по ју рих

у нај ве ћем га ло пу ка’ оној го ми ли ци. До ђох чи сто са мом се би и

ве ћи и уз ви ше ни ји за то ли ку ку раж. Осе ћао сам, чуо сам за со -

бом, да је ба те ри ја за ста ла. Да кле не бе ше са мо мо ја пра зна

слут ња, мој не у мет ни страх – кад су и они мо ра ли не што по до -

зри во при ме ти ти.

Та мо во ђа и тро ји ца од по слу ге, ко ји бе ху оби ла зи ли оку ке,

за и шли да ле ко и об и шли ба те ри ју – бе ху се ужур ба ли, ва де ћи

дру гог на шег во ђу, ко ји на ма мљен сме том, бе ше се стро по штао

у ја ру гу.

Они мо ра да ме до сад ни су ни чу ли ни ви де ли, па ми бе ше

чи сто ми ло, што не ће ни ко зна ти ни од ба те ри је, ни од њих, шта

сам ми слио и че га сам се пла шио... Ал’ кад ви де ше, ди им не ка -

кав ко ња ник с ре вол ве ром у ру ци, ко ји се све тлу цао, ју ри у нај -

ве ћем га ло пу – а они се рас пр шта ше куд ко ји.

Ба те ри ју ни су мо гли ви де ти, због оног бре шчи ћа а у ме ни

пре ви ђа ше чер ке ског чар ка ша... Ни је вај де, мо рам при зна ти, да

ми је то ја ко ла ска ло и да ме је оби ла то на гра ди ло, за мој оно ли -

ки ма ло пре ђа шњи страх и тре пет.

Ја се грôтом сме јах и бри сах зно јав но че ло.

– Та то је на ред ник Мар ко!... – по ви ка је дан од по слу ге, чи -

сто не ве ру ју ћи ни сво јим очи ма, ни сво јим уши ма.

– Ја сам, не бој те се!... – по ви ках ја и до ма ло час из да вах им

на ло ге, ка ко ће спа сти јад ног во ђу из ја ру ге.

По сле тог слу ча ја, осе ћао сам се да ле ко без бри жни ји. По чео

сам по ми шља ти „ка ко ђа во ни је увек црн, ка ко га мо лу ју!“ Се -
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тио сам се ста рих на ших рат них при ча: да Тур ци ни су љу би те -

љи мра ка и да с те шком му ком но ћу во ју ју; тим пре – што у Бе -

ло гра чи ку мо га ше би ти вр ло ма ле на по са да, јер сва вој ска овог

кра ја, про би ла се, још са Осман–па шом, до Плев не. Се тих се ко -

ли ко сла би ку раж та кве по са де, да сво је за шти ће но ме сто, сво ју

твр ђа ву оста вља ра ди ју нач ких аван ту ра – си гур ност, да су уса -

мље ни, од сво је вој ске оста вље ви и да ле ко; не из ве сност, не пре -

ста но гро зни ча во оче ки ва ње не при јатсљског на па да... И све то

по вра ћа ло је у ме ни ку раж и мла дић ску без бри жност.

И до и ста нас су мо гли из не на ди ти, пре па сти, са мо ма ња оде -

ле ња ко њич ка, тур ски пљач ка ши – Чер ке зи, и Бо га ми, по ред

све га ку ра же ња, мо рам при зна ти, да ми је врат „стра шно“ же ни -

ра ло го ли ца ње чер ке ског ја та га на! Но то је да ле ко од нас! Ми

смо мо гли на си гур но зна ти, да за кре та ње ба те ри је по ова кој но -

ћи и ова ким гу ду ра ма, ни је мо гао не при ја тељ ни ко јим на чи ном

до зна ти. Па и ми са ми не зна до смо, ни на де сет ми ну та пре на -

шег по ла ска; па не ве ру јем, да је и ко ман дант кри ла мо гао зна -

ти мно го ра ни је, за ову про ме ну дис по зи ци је; – не са мо да Тур -

ци ни су мо гли до зна ти за на ше кре та ње, већ ови ни кад ни су мо -

гли ни по ве ро ва ти, да ће се у ово до ба но ћи, јед на те шка ба те ри -

ја, без ика кве за шти те, ло ми ти до ли ном огра на ка ар че ро вих, по

овом мра ку, по овом сне гу и мра зу... Бар ја са си гур но шћу при -

пи си вах на шем не при ја те љу то ли ко „уви ђав но сти!“ 

Та ко са стра шних ми сли о вој ним пре па ди ма и са кри ти ке

на шег на чи на ра то ва ња и мар ши ра ња – уљу шкан ле по том овог

ча роб ног, про зрач ног, та јан стве ног ви ди ка, што нам га пре ста -

вља ше окол ни зим њи пеј саж по но ћи, мо је се ми сли ста до ше

про све тља ва ти, ве дри ти. Ја у ча су за бо ра вих на све опа сно сти и

те го бе ноћ ног мар ши ра ња пред кр ва вим су сре том са не при ја те -

љем и пре не сех се ми сли ма у Ку лу, у наш ма ле ни рат нич ки

квар тир. Шта ли Бо же сад та мо ра де? О че му сад ди ва не! Да л’

зна ју гди смо са да и кад ће мо от по че ти бло ка ду, оп са ду? Да л’ и

са ња ти мо гу, да се ми но ћас го ни мо по овом те шком, ре ка ма и

бре го ви ма ис пре се ца ном те ре ну?... Да л’ још се де за сто лом и

окре ћу чу ту ром у на о круг, стро го мо тре ћи ни ко га да не ми мо и -

ђе и не оби ђе? И ту се на сме јах. Се тих се, ка ко оно мад, бе смо

по ду же пре тре са ли бој не до га ђа је и по дроб ни је, на ма ле ној кар -

ти Бал кан ског по лу о стр ва, обе ле жа ва ли цр ве ном и пла вом пи -
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са ља ком „ма пу Кра ље ви не Ср би је“ она ко, ка ко нам је про пи си -

ва ше: на ша рат нич ка ма шта и на ше срп ске же ље. Бе смо се по -

ду же за се ди ли. По сил ни, дре мљив и рас по ја сан, без за коп ча не

блу зе по про пи су, ваљ да и из гу био ра чун, ко ју је већ чу ту ру на -

лио... Је два пред зо ру уста де ко ман дир иза сто ла, те да де знак да

је – ора ра зи ла же њу и спа ва њу.

Ја и ко ме сар пре пи ра смо се, ово је већ сто ти пут, ко’ ће ко ме

у ђа вол ству до ско чи ти; ко’ ће с ки ме на пра ви ти ђа во ла сти ји

виц!... Ни сам ни осе тио ка ко сам се скљо као на кре вег, кад сам

пре за спао, ни да л’ је ко’ по сле ме не бу дан остао. Спа вао сам

као топ. Не ве ру јем ни да сам се праћ нуо, ил’ на дру гу стра ну

пре вр нуо. Ко’ зна ко ли ко сам спа вао. кад ме сил на жеђ – про бу -

ди. Осе тих да ме не што при те же и ко ље око вра та. да ми не ки

нео бич ни те рет гру ди при ти ску је. По чех тр ља ти очи, да се осве -

стим. Ско чих на но ге. Око ме не се осу грôтан смеј. И ко ман дир

и ко ме сар и офи цир и мој Ра до је, бе ху већ на но га ма и ср ка ше

пр ву цр ну ка фу. Ја се збу них и уне зве рих усред ово га сме ја. Мо -

ра да сам стр шно глу по из гле дао, кад ми се то ли ко сме ју. У ви -

ду нај ве ћег ор де на, ви си ла ми је о вра ту – пра зна чу ту ра. Ја по -

ју рих обе ше ња ка ко ме са ра, ко ји се до че па вра та, па при ста дох и

сам уз њи хов смех.

– Та ко вин ска му ши це!... – је дио ме ко ме сар отуд с вра та... –

За ка зну мо раш да ми ри шеш пра зну чу ту ру...

– А че кај се!... – пре тио сам му ја.

*

За ду бљен у ми сли ни сам ни при ме тио, да смо оста ви ли ар -

чер ску до ли ну и по че ли се пе ња ти уза стра ну. Про ђо смо је дан

бре жу љак, за тим кра ћу ви со ра ван и пе смо се јед ном ду бо до ли -

ном, уза ном кли су ри цом. Свуд на о ко ло го ро ста сни кр ше ви. Из -

глед и пут као да нам у дну са свим за тва ра ше је дан стр ми од сек,

јед но став на сте на, ко ја нам се ис пре чи ла на пу ту...

На је дан пут кроз ноћ ну ти ши ну за чу се јед но сло жно, стра хо -

ви то: „трес! трес!“ као кад чи тав ба та љон узи ма пу шке „к ра ме -

ну“, ил’ „на го то во“ за тим још стра шни је и суд бо но сни је : „цак,

цак!“ као да оро зе за пи њу. Ни сам мо гао раз ли ко ва ти с ко је стра -

не из не ме ноћ не ти ши не, иза ових кр ше ва и стен ских гр до си ја,

из овог ду бо ког, у сме то ве из ве ја ног сне га – до пи ру ти стра хо -
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ви ти зву ци, што дах уста вља ју, ко су у вис из ди жу а це ло те ло је -

зом по ду хва та ју. Це ла ба те ри ја бе ше као на ко ман ду за ста ла.

Нит’ се ко’ на ка шља, ни про ро мо ри, ни ти коњ ка кав фрк ну, ни -

ти ка ква ка ра, или ла фет цак ну. И љу ди и ко њи и мр тва ору ђа –

као да се бе ху ство ри ла у ци гло јед но уво... Ме ни до ђе, као да

сам већ при ве зан за са мрт нич ки ко лац, да су ми очи по ве за не и

да ће отуд, од не куд, упе ре не пу шке осу ти на ме сло жен, уби -

стве ни пло тун. Све се то зби ло у јед ном маг но ве њу.

– Стој!... Ко’ иде?... – Чу ло се отуд иза од се ка што се ис пре чио

на ма на пу ту. Ме ни из ђи ка ко са у ви си ну, да мо ра дох мо кру, те -

шку шај ка чу при др жа ти ру ком. Учи ни ми се, да у том маг но ве -

њу и тур ски и чер кез ки раз у мем. Да, јер ка ко би ја ина че раз у мео

ово стра хо ви то, ра тио пи та ње, ко је ма да бе ше из го во ре но дрх та -

вим, не си гур ним гла сом, опет се но си ло не мом по ноћ ном ти ши -

ном – као гро мо гла сни звук нај ве ћег че тво ро фун та ша то па!

– На ши смо! Не бој те се!... – Чуо се тик по ред ме не та нак

глас на ред ни ка Је чин ца, ко ји се очи глед но уси ља вао да му глас

не за дрх ће; он бе ше до ја хао амо на пред, а за тим, до да де кроз

ша пат: – Ви диш ћо ра ва по сла! Зна ли су да ће мо на и ла зи ти на

на ша оде ле ња и на на ше пред стра же па нам не из да до ше „од -

зив“ и „ло зин ку!“

Сад тек би ми ја сно, што сам раз у мео ма ло пре оно: „Стој,

ко’ иде?“ – та то бе ху Ср би... Јес’ ал’ дре мљи ви, за пла ше ни љу -

ди? Ако се ко ме пу шка оки не, или ако и они у зор ту ви де у на -

ма не при ја те ље?... Бр рр! Би ти се из међ се бе због јед не глу пе по -

гре шке, због јед не ре чи це, ко ја отва ра гра до ве и кор до не без

кљу че ва, ко ја спро во ди у ср це вој ске. у сре ди ну ло го ра?...

Осе тих, ка ко сва те о ри ја ни шта не вре ди; ка ко све то има про -

пи са но, пред ви ђе но и ка ко и опет – сва ки рат има за себ ну исто -

ри ју сит них по гре ша ка а го ле мих гу би та ка и по ра за. Та зар „рат -

на исто ри ја“ ни је пу на при ме ра, ка ко су баш због сит ни ца, због

не пред ви ђе них слу чај но сти гу бље не нај ве ће бит ке...

– А ко зна ко’ сте ви ? – чуо се отуд дру ги ја чи глас, по што се

нај пре мо гло на чу ти до го ва ра ње на по гла са међ’ стра жом.

– Ба те ри ја и Ср би!... – вик нух ја, јер то ми већ из гле да ше сме -

шно.

– Ко ман дир ба те ри је на пред!... – чу ло се од стра же по крат -

кој па у зи.
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Ја и Је чи нац обо до смо ко ње и при бли жи смо се. Иза од се ка

за бли ста ше се око пе де сет ба јо не та, ко ји се сви окре то ше на -

шим ко њи ма међ’ уши а на ма у гру ди.

– Шта је ло зин ка?... – пи та ше нас с ле вог кри ла, си гур но „на -

чел ник стра же?“

– Не зна мо!... – од го во рих ја про сто ду шно.

– Ка ко то?... – Чу дио се је дан из сре ди не стро ја.

– Ми не ма мо за по вест, да ће но ћас про ћи овуд’ ба те ри ја!... –

ода зва се с де сног кри ла дру ги „ба јо не тли ја!“

– Ко’ вам је ко ман дант?... – пи тао је Је чи нац са ка пе тан ским

гла сом и др жа њем.

– Г. ка пе тан Ф. М.... – од го во ри на чел ник стра же, ме шко ље -

ћи се и усит нив ши гла сом, си гур но бо је ћи се да не до ве де у опа -

сност сво ју ду жност и да се не огре ши о за по ве сти ста ри је га;

ви де ло се да се бо ји ка квог „бе ла ја!“

– Ви ће те, на ред ни че, оста ти код ба те ри је!... – за по ве да ше Је -

чи нац стро го а ја по про пи су ,,раз у ме дох“ и од са лу ти рах... – А

на чел ник стра же нек ме во ди код ко ман дан та.

*

Та ноћ бе ше нам се оте гла у веч ност. У јед ном се лу, је два на -

ђо смо кме то ву ку ћу и про бу ди смо кме та, да нам од ре ди дру ге

во ђе, јер ове бе ху дов де од ре ђе не и ре ко ше, да не зна ју да ље пут.

Уз јед ну ду жу стр му ко су, мо ра до смо пре пре за ти за пре гу и све

топ по топ, ка ру по ка ру, из вла чи ти, са ду плом за пре гом и на ру -

ка ма. Не бе ше мо гућ но сти, да се из се ла, по овом мра ку до ба ви

во лов ска за пре га.

На по слет ку је два сти го сми на „ме сто опре де ле ња“ – у се ло

Вр бу. За по вест је при по ла ску гла си ла: чим стиг не мо да се при -

ја ви мо ко ман дан ту вој ске, пот пу ков ни ку Л. Ј. То бе ше строг

сол дат и не ми ло ср дан чо век, па ма ко ли ко да бе смо умор ни и

са њи ви, мо ра до смо с ме ста ја ви ти за до ла зак и при ми ти да ље

за по ве сти. По на шем жур ном кре та њу, ноћ ном пу то ва њу и

стро гој за по ве сти – о нај ве ћој тај но сти по ла ска, ми смо оче ки -

ва ли, да је сва вој ска на но га ма и са мо че ка ју на наш до ла зак –

па да се на па да.

Ма ло нас је раз у ве ри ло у ми шле њу то – што у Вр би не на ђо -

смо ни ка квих тру па. Ту бе ху са мо по лу еска дрон ко њи це и ка -
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ман дант са сво јим шта бом и кан це ла ри јом. Ни ко нас не до че ка,

не за у ста ви. Ни ко га не бе ше да нам ја ви гди ће мо, шта ће мо, хо -

ће мо л’ он де оста ти, ко ње на ми ри ти, од ма ра ти се, ил’ ће мо се с

ме ста, кре та ти да ље. И ко њи и љу ди бе ху по па да ли, због овог

хит ног ноћ ног мар ша.

– Ово су ти ћо ра ва по сла! – ре че Је чи нац и „ка рак те ри стич -

ни је“ већ ка за ка ква су по сла... – Шта да ра ди мо? Д’ иде мо ко -

ман дан ту?

– Не, ја ми слим да ви оде те са ми!... – опи рах се ја, јер се хте -

дох из ву ћи да не ја шем по овом вра то лом ном се лу с јед ног бре -

га на дру ги, но да ма ло да нем ду шом и да се од мо рим – а ја да

оста нем, те да на ста нем да оти ма ре ко ње, да на гнам кме та се ла

да на ђе и да ко ње на ми ри мо. Ко зна ка ко су „па мет ни“ они го ре

– гла ве ши не – да нас не ће и ова ко из ло мље не и глад не те ра ти у

бој.

– А, не, ви ће те сам ном, а под на ред ник Сте пан нек се по бри -

не за „фу раж“, Пе тар за стан а Жи во јин за обор ку – ре че Је чи -

нац.

– Шта? ваљ да да вам др жим стра?... – ре кох ја го то во зло вољ -

но.

– Па и то!... – од го ври Је чи нац и оти ра ше де сни цом иње са

бр ко ва... – А по сле да са зна мо што год по дроб ни је из „дис по зи -

ци је“, а не да иде мо – као но ћас – ,,ка’ гу ске у ма глу!“

И та ко бе ше ми су ђе но да се це лу ту ноћ ло мим на ко њу по

овим ка ме ња ри ма и кр ше ви ма. Вр ба бе ше ве ли ко се ло на дру му

међ Ви ди ним и Бе ло гра чи ком, ра штр ка но на два ве ли ка стр ма

бре га. На јед ном смо се ми уста ви ли а на дру гом – бе ше ко нак

ко ман дан тов. До та мо смо мо ра ли пре га зи ти не ко ли ко ја зо ва, од

по то ча ра, ко јих је не ко ли ко у се лу.

Бе ше по ле ди ца а и од ви ше стр мо, Сва ки час оче ки вах кад ћу

се ко њу пре ко гла ве, стр мо гла ви ти, у ка кав јаз или у ја ру гу.

Кмет нам бе ше дао чо ве ка, ко ји ће нам по ка за ти пут ка ко -

ман дан то вом ста ну. Је два сти го смо пред ку ћу. Ни све ће ни жи -

ве ду ше – да нас до че ка. Ми се за чу ђе но по гле да смо.

Док на ђо смо по сил ног, док про бу ди смо јед ног свог дру га,

пи са ра, – бе ше про те кло до ста вре ме на. Јад на кљу сад, умор на,

глад на, мо кра – цеп ти ла је од зи ме као прут. Ја се ста дох џи ли -

та ти но га ма, „сан ћим“ гра де ћи „гим на стич ки ко рак“, те да ис -
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пру жим жи ле и раз и грам да ма ре. – Бе јах се уко чио од зи ме и од

ду гог ја ха ња.

– Ко ји вас ђа во до не се, да ме про бу ди те?... – го то во нас ср ди -

то до че ка наш друг, ешки ја... Та ман сам са њао, да сам на ба лу у

Те мељ ко ви ћа ме ха ни... За вас не ма ни шта! Иди те спа вај те, па

че кај те „да ље на ред бе!“ Ла ку ноћ!

– Че кај те?... По што се ло ма та смо ба да ва по овим ја ру га ма и

овом мра ку?... – не ис тр пех ја, да не пра вим опо зи ци ју.

– Ва ше ни је раз у ме ти, ни роп та ти, но по ко ра ва ти се „му -

дрим“ на ред ба ма ва ших прет по ста вље них. На „ле во круг“ –

„марш!“ и „раз у мем!“ – па го то ва по сла... Ми слиш, ми смо ти

Ге не, Пе не, Ве ли ке и Смиљ ке...

– Иди те до сто ђа во ла и ви и – сви пред по ста вље ни и ва ше

„му дре на ред бе“ и све – се ка ди ке, што их икад ви де смо и сре -

то смо!... – бе јах се ја зби ља, раз љу тио и је два се по пех на ко ња.

– А шта ве лиш сад јед ну ма зур ку да окре не мо!... – за дир ки -

ва ше ме „ешки ја“.

– Иди бес тра га и ти и... и ма зур ка и сви!... – ду сао сам се ја. 

Је два у зо ру сти го смо код ба те ри је, пре гле да смо пољ ску

шта лу, ко ње и оби ђо смо љу де. Сви су се у ве ли ко „чва ри ли“ по -

ред ва тре и пе кли, ко та ба не, ко ле ђа.

*

Та ман бе јах свео око на око – ка ко се то у фи гу ри ве ли, а на

на шим вра ти ма за ку ца не ки ђа во „ду, ду, ду!“ да је од је ки ва ло

чак на дру гом кра ју се ла... Ко’ ти зна, ко ли ко је та лу па тра ја ла,

до кле про бу ди на ше га до ма ћи на и до кле се овај усу дио да у со -

бу уђе и да ме не по ву че за но гу. Ко ли ко му је вре ме на тре ба ло

да у то ме успе не знам, ал’ кад се про бу дих, ви дех да ми је чи -

зма с де спе но ге ски ну та, а ја ни осе тио ни сам.

Је два раз у ме дох се ља ка, да то ме не не ки „зап ти ја“, на по љу

тра жи.

– А ти си Ми лу не?... – ре кох ја за чу ђе но по сма тра ју ћи ко ња -

ни ка ко ји се по мо ли на кућ ним вра ти ма... – Од куд ти у ово до -

ба? Да не но сиш за по вест да се кре ће мо?

– Ба... – ре че мој по зна ник из кра јин ског еска дро на, је дан од

на ших на пред ни јих мла ђих тр го ва ца... – Већ ка’ ве лим, да по де -

лим с ва ма ве че ру, ил бо ље ре ћи до ру чак, а ви да ми усту пи те
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пар че – ко на ка. Ниг де се не мо га смо скра си ти. Це лу ноћ – про -

бде ни са смо го ре на „мр твој стра жи“ и ду же но да бе ше оно по -

след ње – нај ду же бде ни је, оно кад се кле чи и кад чи та ју свих

два на ест апо сто ла.

Се до смо по крај ог ња, ко ји се раз го рео, јер се љак бе ше унео

су ва ра ка и по но ва ва тру пот стак’о. Под ис це па ним гу бе ри ма ле -

жа ше до ма ћи ца, ста ра ма ти и си ја сет де чур ли је. На ог њи шту ве -

ри ге и мач ке; о ду ва ру две ве дри це и два ба кра ча, си ки ра и са та -

ра, не ко ли ко па ни ца, два до три лон ца у по ли ци – чи та во „бо га -

ство“; кад се до да јед но ста ван кре вет, ко ји за пре ма по ло ви ну

мрач не со бе, осве тље не јед ним про зор че том, што је уле пље но

ар ти јом ме сто ока на – мо же се до би ти ја сна сли ка бед ног на ме -

шта ја у на шег до ма ћи на.

– А ко ји те бе ве тар до не се?... – Упи тах ја и ста дох со ли ти

очу па ног и уре ђе ног пе тла, што га из џе па из ва ди Ми лун... – Си -

гур но – ре кви зи ци ја!... – При ме тих ја со ле ћи пе тла.

– А ја! – од го ва ра ше Ми лун и де ља ше ра жањ... – По пра ву

ја че га – ни је да ре чеш на па да ње на „ту ђу сво ји ну“!... Мо ре, што

ти ову ноћ про пи ти смо, и стрâ по ву ко смо ни смо ваљ’да ни на

Ђу ни су кле том?

– А шта?... Да ни сте би ли у чар ки са Чер ке зи ма?... – Ми лун

клим ну гла вом. – А је ли Бо га ти, ка ко то из гле да? Је ли стра -

шно? Ка ко си се ти осе ћао? Је си ли се збу нио, упла шио?

– Ка ко да ти ка жем?... – от по че Ми лун и на ти ца ше пе тла на

ра жањ и ста де га ве зи ва ти за врат, за тр ти цу и за кра је ве од ба -

та ка... – Ло ми смо се чи тав дан и ниг де не на ђо смо ни тра га ни

гла са од Ту ра ка, ни од Чер ке за... При ча ше нам ус пут, по се ли ма,

гро зне и не чу ве не ства ри. До кле се на ша вој ска не кре те из Ку -

ле, не про ђе ноћ, не осва не дан а да Тур ци ка кав зу лум не из вр -

ше. Ваљ’да све зу лу ме и сви реп ства што бе ху по чи ње на за це ло

вре ме, од ка ко је век овај от по чео – бе ше ниг де и ни шта, спрам

оно га што по чи ни ше за ово не ко ли ко да на. Као да и са ми „пра -

во вер ни“ бе ху на чи сто, да је до шао смак све ту и да је крај њи -

хо вој вла да ви ни и си ли, па се хте де и сва ки го ља и сва ка уља –

по ка за ти ју на ком и го сом... Ал’ кад чу ше за наш до ла зак, кру ни -

са ше сво ја не де ла, јед ним нај гро зни јим. Све што бе ше мла ђе,

леп ше од жен ске че ља ди, сву де цу што по хва та ти мо га до ше –

оте ра ше у град, се би за ужи ва ње, њи ма за му ку и ва пај. Све то

110



ро бље сме сти ше у дво кат не јав не згра де, кај ма ка ми ју, ка сар не,

што над ви су ју зи ди не бе дем ске. Пр ви топ, пр во ђу ле – ко је по -

здра ви од на ше стра не оп сед ну ти град, до не ће смрт, стра и тре -

пет – овом бед ном хри шћан ском ро бљу...

Ја осе ћах ка ко бе јах за ово не ко ли ко да на огру био – опсо вах

та ко, ка ко ни кад ни сам чи нио... Та он да бе јах про пио и ра ки ју,

ма да се ина че згро зим кад на њу по ми слим а то ли кад је осе тим

да за ми ри ше... Та ко се чо век гро зно ме ња и огру би; ја сам ве ро -

вао са да, да чо век мо же да се „остр ви“ и да га ни крв, ни кла ње,

ни мр тви ле ше ви, ни гро зне ра не, ви ше не ди ра ју и не згро жа -

ва ју!

– Нас јед но три де се так ко ња ни ка – на ста вља ше Ми лун сво ју

при чу – с ма лим на шим ве се лим ма јо ром Пе ри цом Па вло ви ћем

бе смо по шли у из вид ни цу. Оку ра же ни ти ме, што ниг да не сре то -

смо и не на ђо смо не при ја те ља, ми бе смо да ле ко за шли на пред –

до под са ми град: та ко – да смо ле по раз ли ко ва ли мр ке ли ко ве

тур ских стра жа ра на ку ла ма и чу ли го вор по са де град ске. Они су

нас отуд’ рâт ви де ли а ми као у пр кос ста до смо се џи ли та ти и ко -

ње раз и гра ва ти. На по слег ку нас по здра ви ше отуд из пу ша ка...

– Аха, чу ли смо у Ра би шу у два пут пуц ња ву из пло ту на! –

по твр дих ја.

– За на ма се на да де по те ра!... – про ду жи Ми лун и по че окре -

та ти пе ци во. – Отво ри се град ска ка пи ја и отуд са гро зним и

стра ши им ала ка њем из ле ти је дан чи тав по лу е ска дрон. Из гле да,

бра те, стра шно, кад се по диг не чи та ва го ра бли ста вих кри вих

са ба ља, кад за тут њи зе мља под ко пи та ма оно ли ких ко ња; ба -

крач ли је зве че, ка ни је тан др чу, ко њи фрк чу.... Ми се по ву ко смо

за је дан бре жу љак, ко ман дир нам ко ман до ва да сја ши мо и да от -

поч не мо пе шач ку бор бу. Пра во да ти ка жем бе јах се сав охла -

дио. Ни сам знао да л’ сам жив ил’ мр тав. Не при ја тељ ски по лу -

е ска дрон ју ри у ка ри је ру, с го лим са бља ма, по ва ђе ним ре вол ве -

ри ма, уз стра шно ала ка ње, сил ну лу пу и зве кет; ви диш мр ка ли -

ца, гу сте ве ђе на тму ре не, пре пла ну ле, за жа ре не обра зе, кр во -

жед не по гле де... „Па ли!“ Брум!

Пло тун. И од све га ужа са – ниг де и ни шта. Рас пр шта се еска -

дрон на све стра не. Не ко ли ко се њих за љу ља у се длу, стро по шта

с ко ња и ко њи, без го се, ту жно њи шта ше и при ста ја ше уз по је -

ди не ко ња ни ке... Крв ми по ју ри у гла ву и к ср цу. Ја се осве стих,
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осе ћах се чи сто пре по ро ђе ним. По же лих осве те, кр ви. Про ђе ми

као из ва ја на ко пре на – чи та ва на ша кр ва ва исто ри ја бор бе са пе -

тве ков ним ду шма ни ном – и ја се осе тих му шко, Ср бин. При те -

гох чвр сто та бан пу шкин уз ра ме, ни ша них са свим хлад но крв -

но, са не ком до тле нео се ћа ном злу ра дом сла шћу. „Па ли!“ – и по -

лу е ска дрон, ко ји се бе ше још бли же при мак’о и не ки од чар ка -

ша, ко ји бе ху нај о бе сни ји, до спе ше да из ба це и по ко ји ре вол -

вер ски ме так – бе ше по но ва са гу бит ком раз ве јан на све стра не.

На ших тро ји ца бе ху ла ко ра ње ни...

По ја ха смо ко ње и срећ но ума ко смо, јер ви де смо да се из гра -

да бе ше упу тио чи тав еска дрон – „ин да та“... Је два у са ми мрак

сти го смо у се ло Ка лу ђер – сат ме ста од Бе ло гра чи ка. И ми и ко -

њи бе смо па ли од умо ра. Да ље ни ма ћи. Об и шли смо да ле ко у

ле во, пре ко не ких бре го ва, не ких кр ше ва, ло ми смо се до ли на ма,

кли су ра ма, док не сти го смо на крај се ла... Је два нам на ђо ше и

до ве до ше кме та. Знаш да су нас сву да до че ки ва ли с до бро до -

шли цом, да у на ма сви искре но сма тра ше сво је осло бо ди о це,

сво је из ба ви те ље. Али нас је по ра зио – бле ди, скру ше ни лик не -

срећ ног кме та. Кад нас је угле дао и до шао пред нас, цеп тио је

као прут. Све се вр по љио, по ди гра вао и у же љи да са кри је сво -

ју за бу ну, чи сто је ку као пов то ра ва ју ћи: „саг ште ме сич ко то, све

да до не се ме: и зоб и се но и сла ма!“ Ко ман дант ми при шап та:

„Па зи, Ми лу не, ово су сум њи ва по сла...“ „Але го ђа до поп!“ по -

ви ка ше не ки од окол них се ља на. Кмет се тек сад упре па сти и

још го ре уз вр по љи: „еј Го спод да го уби је! Чу ма га изе ла!“, уз -

ди са ше он на по гла са, а он да ме не по ву че за ру кав, јер му бе јах

нај бли жи: „го спо дин ке, вар дај те се од по па, то ни је наш ду -

шман по го ри од Чер ке зи!“ Ја то са оп штих од ма ко ман дан ту. Он

се уозби љи и не ски да ше очи ју с по па. Овај бе ше при гнуо ман -

ти ју око се бе. Из бе чио од чу да сво је не стал не, зе ле не очи. Ву ла -

ше се као хи је на, као зми ја, кад се пле ну при кра да. Тај ми се чо -

век ни ка ко ни је до па дао. Бе смо сја ха ли ко ње и љу ди их сме шта -

ше под не ка кве за кло не. Ко ман дант из дво ји у стра ну ме не и вод -

ни ка, ко ји бе ше из Ја си ко ва. „Вод ни че, ти ћеш још са јед ним нај -

си гур ни јим мом ком пра ти ти сву да це лу ноћ кме та се о ског. А ти,

Ми лу не, узми по па на око. За ко љи га чим врд не! Ов де ни су ни -

ка ко чи ста по сла!“ Ме ни се сле ди ср це у груд’ма. Чи сто ми из -

гле да ше као да ва зду хом, око ме не, леб ди стра шни ан ђео смр ти.
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Поп се бе ше са свим до нас до ву као. Роп ски, смер но и од ви -

ше по ни зно, по кло ни нам се не ко ли ко пу ти. Хте де ма јо ра це ли -

ва ти у ру ку, но овај је отр же, као да га лад на гу ја так ну ла. Поп

нас по здра ви до ста чи сто срп ски.

Уђо смо у ку ћу. Поп и кмет за на ма. За се да смо за со фру...

Вод ник оде да над гле да љу де, да из да за по ве сти и по ста ви стра -

же... Ме ни се не до па да ша ни ше рет ско ли це по по во, ни ње го во

по ни жа ва ју ће по на ша ње... Он мо ра да је при ме тио, да ми у ње -

га сум ња мо, да га скроз про зи ре мо. За то се тру дио да нас за се

при до би је. Бла го си ља ше и на шу вој ску и „Кра ља Ми ла на“ и

срећ ни удес бра ће осло бо ди те ља и по кро ви те ља... За тим при -

ча ше ка ко је то ли ко пу та до ла зио у Кња же вац и до но сио гла со -

ве на чел ни ку и ко ман дан ту на шем... Ма јор га узе па жљи во и

стал но на око: „Је си л’ по зна вао ка пе та на Пе тра Па вло ви ћа?“,

упи та га стро го. „Уха! ко ли ко сам пу та са њи ме ве че рао – ру чао.

До бра, по ште на ду ша! Ве лик ју нак!“, твр дио је поп а јед на ко из -

бе га ва ше да се очи ма су срет не с мо јим по гле дом.

Ко ман дант ми ве што на миг ну. Ди же се, иза ђе и по зва вод ни -

ка за со бом.

Поп се тру ђа ше очи да ми за ва ра, да мо ју па жњу од вра ти са

се бе. Ја се учи них да га не гле дам и да не па зим па ње га, но као

да се бе јах упу стио у раз го вор с ка пла ром до се бе. Овај се над -

но сио бли же уве том, јер ни је раз у мео кад ни шта не чу је и не

раз би ра ни је дан звук и ако ми усне, ба ја ги, ша пу та ху.

Поп ре че бр зо тур ски:

– Ја ви од мах зап ти ја ма!

Кмет са ту жним, очај нич ким по гле дом сле же ра ме ни ма. У

очи ма му се огле да ла нај по ни зни је мол ба, као да хте де ре ћи:

„мо лим те, са мо ме не по ште ди од то га.“

– Гла ва ти игра на ра ме ни ма, ако не про ка жеш. Ти знаш обес

њих ну. Жи вот ће те на ко лац на би ти. Ку ћу ће ти рас ко па ти. Са -

мо ако им ка жем. ка ко си им ве ран!

Кмет је очај но ру ке кр шио. Из гле дао је као чо век ко ме смрт -

ну пре су ду чи та ју.

Сре ћом зна ђах то ли ко тур ски, да раз у ме дох у глав ном по пов

го вор. Тек та да пој мих ко ли ко вре ди зна ње ту ђег је зи ка – за рат -

ни ка. Гла ва нам бе ше у тор би. Ми бе смо у ти гро вим че љу сти ма.

Пра вио сам се рав но ду шан. Као да ни шта ни чуо, ни ви део ни сам.
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Поп се тру дио, да мо ју па жљу обра ти са кме то вог збу ње ног

и скру ше ног ли ца и от по че при ча ти ве се ле, ша љи ве анег до те, да

на ши без бра жни ор до нан си, хте до ше пу ћи од сме ја.

Вра ти се ко ман дант и при шап та ми на ухо: „По слао сам вод -

ни ка, за сва ки слу чај да оби ђе се ло и да из ви ди, ко ли ко смо ов -

де си гур ни“.

Ја не ски дах очи ју с по па ко ји се љу тио на кме та и пре те ћи

му гла вом вр тио – до кле на не мач ком је зи ку ис при чах ко ман -

дан ту шта бе јах чуо и ви део.

– То ће би ти та уља по пов ска, што га у ма ло не ухва ти ше у

Кња жев цу јед ном, кад нас хте де, ваљ да и по сто ти пут, ухо ди ти!

Па зи још бо ље на ње га! 

И он пре бле де сав у ли цу. Усне му за дрк та ше. Из очи ју му се -

ва ше му ње.

Ја при ста дох уз ве се ла џа гор и ша љи ве до сет ке и при че за

сто лом... А ср це ми је зе бло у гру ди ма, као у оче ки ва њу стра шне

ка та стро фе...

Ни је ду го вре ме на про шло а иза зва ше ко ман дан та на по ље.

Вод ник се бе ше вра тио.

Ја ле по чух ко ли ко ми ср це у гру ди ма би је. По гле дах у окол -

не – а они се бе ху уки пи ли и у ли цу про ме ни ли. Као да сва ки

слу ћа ше да се не што осо би то, стра шно де си ло. Поп се бе ше

уне зве рио. Кмет се тре сао као лист ја си ке. Ор до нан си бе ху на

је дан пут пре се кли. За ста до ше У сред џа го ра и сме ја. Ли це им

до би за бри нут вид, по ме шан с не стр пљи вим оче ки ва њем,

устра ше ним љу бо пит ством.

Тра ја ше при лич но ду го, док се ко ман дант вра ти. Ишао је

стал ним, од луч ним ко ра ци ма. У ли цу бе ше блед као смрт, а

озби љан и хла дан као кип! При ђе сто лу. На ли ча шу ви ном, до -

кле ме ни не мач ки при ша ну: „на дру гом кра ју се ла, па ло је на ко -

нак ше зде сет тур ских ко ња ни ка!“... Очи сви ју бе ху на њ’ упр те.

Он се окре те по пу.

– И ти ве лиш да до бро по зна јеш ко ман дан та Пе тра Па вло ви -

ћа, ко ји бе ше пре у Кња жев цу?... Е па да ис пи је мо ову ча шу у

ње го во здра вље!...

Поп бр же бо ље при ста де с бле са вом ра до зна ло шћу, оче ку ју -

ћи шта ће да ље би ти. Кмет бе ше ви ше мр тав, но жив. Из гу био

сва ко при су ство ду ха.
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– Да ни је рат но вре ме и да ни су бли зу Тур ци, па кра ју се ла,

мо гли би от пе ва ти – „мно га ље та!“ – ре кох ја и по гле дах с очи -

глед ном злу ра до шћу по па.

Но то ње га ни нај ма ње не збу ни и он из др жа уна кр сну ва тру

сви ју по гле да упр тих у њ’. Кмет нит се ди же, нит’ узе ча шу у ру -

ке, већ бе ше спу стио гла ву на гру ди и као да се бе ше ока ме нио.

– И ти по пе по зна јеш ко ман дан та?... Е па до бро: – ја сам тај

Пе тар Па вло вић, с ко јим си ти то ли ко пу та ру чао и ве че рао!...

Поп се сав стре се и по бле де – али се у бр зо тр же и опо ра ви:

– Е ја сам се пре ба цио, оном ко ман дан ту бе ше друк чи је име!

– Ла жеш пси но!... – грм ну ко ман дант и чи сто се ус пра ви и

до ђе ви ши... – Ти си ухо да, ти си из да ји ца... Ми лу не, сад га са -

мо об риј, јер је не до сто јан сво га све тог чи на, а по сле ће мо му

кур шум у че ло. Тур ци су у се лу, а он под го ва ра ше кме та, да нас

њи ма пре да жи ве у ру ке...

До да де он да об ја сни це ло сво је до та да ње по на ша ње за пре -

па шће ним ор до нан си ма.

Кмет, до ма ћин и не ко ли ко се ља на, што бе ше ту, па до ше на

ко ле на и мо ли ше за ми лост; кле ше се, да они ни су ни у че му

кри ви.

Ја, са злу ра дом жуд њом за до во ле ња осве те – пр ви пут у свом

ве ку по ста дох бер бе рин. Са јед ном оштром бри твом, без са пу на

– сма кох бра ду не до стој ном слу зи ол та ра бо жи јег, не до стој ном

про по вед ни ку пра во сла вља. Ко ман дант по ста вла ди ка а ја бер -

бе рин. Чуд на вре ме на – рат на вре ме на!

Ја до вр ших по сао уз ба ца ка ње и оти ма ње по по во и уз бла го -

си ља ње об ра до ва них се ља на. Они се све ти ше сво ме зу лум ћа ру,

од ко га су ви ше за зи ра ли и про па ти ли, но и од са мих Ту ра ка.

По па све за смо у квргу. За пу ши смо му убру сом уста и ба ци -

смо га у је дан ћо шак со бе.

– Ви ми оста је те у та о ци ма!... – окре те се ко ман дант пре стра -

вље ном кме ту и се ља ни ма. – Ако нам но ћас и дла ка на гла ви ус -

фа ли, по кла ћу вас за јед но с же ном и с де цом, као јањ це. Се ло ћу

вам за па ли ти, то по ви ма пре тво ри ти у пра и пе пео, да му се ни

тра га не зна!...

Јед но га од се ља на пу сти смо, да код Ту ра ка вр ши ду жност

кме тов ску и да нам ја вља за сва ки ко рак њи хов. Кме та и оста ле

за др жа смо код нас. Ка ко ли је њи ма јад ни ма би ло, ти Бо же знај?

115



С јед ног кра ја се ла – срп ска, с дру гог тур ска вој ска: њи хов жи -

вот, њи хо ва че љад и има ње по сре ди ни. Не ве ли на род ба да ва:

„те шко се лу ку да вој ска про ђе!“

На ши љу ди са ми, по упу ству њи хо вом, на ђо ше по треб ну фу -

раж, хле ба, ме са. Да ва ли су дра го вољ но, као и сву да што су нас,

као пра ву бра ћу и из ба ви о це пред у сре та ли.

Под нај стро жи јим ме ра ма пре до сто ро жно сти, оче ки ва смо

зо ру.

Не ма ти ни че га стра шни јег од овог стра шног и трепет ног

оче ки ва ња, у ту ђем ме сту, та ко ре ћи – у ру ка ма над моћ ни јег не -

при ја те ља. И ова бли зи на не при ја те ља и овај гу сти мрак, ко ји

олак ша ва пре пад и ова не ма ноћ на ти ши на, ко ја сва ки и нај ма -

њи звук и шум сто крат но уве ли ча ва – све то бе ше по сто пу та

гро зни је, и од са ме ју нач ке смр ти. Та си гур на, ју нач ка смрт, да -

ну на ви ди ку, пр си у пр си, сто пу та је леп ша и сла ђа од овог не -

сно сног жи во та, пу ног стра ха и тре пе та, не си гур ног оче ки ва ња.

Пре зо ре бе смо на ко њи ма и ума ко смо срећ но амо. Та ко сам

ти ја сад ов де – пе че ње је го то во...

Осе тив ши ми рис мр сног пе ци ва, ста до ше се бу ди ти до ма ћи -

но ва де ца. Бле да ис пи је на, го ла. Сви па ти ше у ку ћи од окобоље,

ко ја је у око ли ни сил но рас про стр та.

До ма ћин до ву че од не куд сту бе. Пре сло ни их уз дим њак и

ми се за чу ди смо, кад он у та ва ну по ди же вра та. Она бе ху та ко

ве што скри ве на да их ни нај бо ље, ни нај вич ни је око усред да на

не би мо гло от кри ти. На та ва ну у на ро чи тој пре гра ди скри ва ше

је ло, пи ће – и у ну жди мла де и од ра сле де вој ке.

Наш до ма ћин по ча сти нас са до брим „вр гом ко ми ња ка“.

У наш обед при ста де и Је чи нац, ко ји се бе ше про бу дио...

*

Је два смо обе до ва ли, кад сти же ор до нанс са за по ве шћу.

Већ по сле не ко ли ко ми ну та ба те ри ја бе ше спрем на и ми из -

мар ши ра смо пут Ка лу ђе ра. Та мо бе ху до тле на ши по се ли по зи -

ци је и ис ту ри ли сво је пред стра же.

Око де сет ча со ва бе смо у Ка лу ђе ру, Та мо у фрон ту, „вољ но“,

ста ја ше два ба та љо на. Отуд’ од „ка ра у ле тур ске“, на дру му, чу ла

се пуц ња ва и чар ка ње.

Ми она ко „за мље ним“ ко њи ма по ло жи смо се на и опет оче -

ки ва смо „да љу на ред бу“.
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Ра сма тра смо ма ле ну цр кву без тор ња и зво на. Под јед ним на -

сло ном ви си ло је кле па ло. Јед на стра ћа ра уз цр кву, са јед ном је -

ди ном со бом, ко ја бе ше је два че ти ри ме тра у ква дра ту – бе ше

шко ла. Уза ни, ма ле ни про зо ри гле да ше у цр кве ну авли ју. Пет до

шест ска ми ја и пре пу кла та бла бе ху је ди ни школ ски на ме штај.

Ска ми је за ре зи ва не бри тви ца ма, ома шће ни ду ва ро ви по кра је -

ви ма, на мно го ме ста ис пи са ни пи саљ ком – име ни ми ђа ка. Све

као код нас... Се тих се сво га ђа ко ва ња – де тињ ства. И уз дах нух.

Опет се се тих сво је ма те ре и бра та. Ко’ зна има ју ли др ва, на

овој зи ми; то пле оде ће и обу ће; има ју ли чи ме до че ка ти и ис пра -

ти ти Бо жић, ко ји на ста је кроз ко ји дан... А ја сам им сва на да и

узда ни ца. Ја – да за сла дим ма те ри ста ре да не, да из ве дем бра та

на пут, да му оси гу рам бу дућ ност, бе јах се и при во лео оти ћи у

ака де ми ју... А ко’ зна шта ће од ме не већ по сле јед ног са та би -

ти?...

И на што овај жи вот? Ова већ ма јаг ма, бор ба, ово ме ђу соб но

гра бље ње, ово за ти ра ње и кр ва вље ње? Ово раз ма хи ва ње ру ка -

ма, ис ту ра ње гла ве, над та ла си ма жи вот не бор бе; ово оти ма ње

од да вле ња, од смр ти?...

Из мо јих чуд но ва тих и мрач них ми сли про бу ди ме нео бич но,

сил но ала ка ње. Ја се тр гох. По гле дах до ле од куд глас до ла зи.

Та мо на јед ном ма лом ви со рав њу, бе ше по стро је на ме ни не -

по зна та, стра нач ка не ка ква вој ска – ка ва ље ри ја. Ма ле ни ср ча ни

ко њи ћи, ко ња ни ци круп ни, са уза ним шу ба ра ма у гру бом бе лом

сук не ном оде лу. Офи ци ри се раз ли ко ва ху са мо по бо љим ко њи -

ма и фи ни јем др жа њу и по на ша њу од про стих вој ни ка. Јед на

круп на љу де ска ра, цр них ду гих бр ко ва, на по мам ном ви со ком

мр ко ву, др жа ше еска дро ну сло во. Ње гов сна жан бас раз ле же се

да ле ко, ал’ ја не раз у ме дох ни ре чи. Еска дрон уз вик ну три пут

сло жно ,,ура“! Ко ман дант – ко ман до ва и еска дрон уз ле те на вис

и у ка су спу сти се низ се ло.

– Вла шки ко ња ни ци!... – Чух глас до се бе и за чу дих се кад

угле дах Ми лу на, ко ји бе ше остао у Вр би, за на ма.

– Бог ме др же се вој нич ки! – при ме тих ја и са „зна лач ким“

оком по сма трах кре та ње и ево лу ци је ју нач ког еска дро на... Ко’

би ре као, да су то вој ни ци, ко ји се на пр ви тон раз бе го ше, чим

Ни ко пољ ви де ше?...
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– Да, ал то су по то њи ју на ци пле вљан ски!... – Оду ше вља вао

се Ми лун. – То су, вој ни ци ко ји су са сво јим кне зом на че лу, по -

чи ни ли чу да од ју на штва; ју ри ша ли де сет пу та пр си у пр си, на

нај ве ће ју на ке Осман па ши не и за у зе ли не по бед на утвр ђе ња на

Гри ви ци...

– Ви диш ли ти?... – ре кох ја за ми шље но – да они има ју сво -

је зе маљ ске ко ње и сво је на род но оде ло и у вој сци?!...

– За то што су уви ђав ни ји др жав ни ци и па три о тич ни ји љу ди

код њих. Они по ма жу про из вод њу у сво јој зе мљи а не ку пу ју

ску пе ер дељ ске и ма ђар ске „ку ра де“ за сво ју ко њи цу, ни ти тру -

ле ен гле ске и шта јер ске дроњ ке за оде ло сво је вој ске. То су љу -

ди, ко ји во де ра чу на о сво јој бу дућ но сти! Они по ма жу сво је, по -

ди жу сво ју про из вод њу – па ма кар ко њи би ли ко ји прст ни жи,

но у оста лој је вроп ској ко њи ци. Они оде ва ју ско ро це лу вој ску,

у сво је сук но, из ра ђе но у зе мљи – па ма кар не из гле да ли у ра ту

– као на па ра ди...

– Да, ал’ њи хов на род не ма сво ји не. Њу има ју не ко ли ко бо -

ља ра!... – при ме тих ја а вр хом са бље ша рах за ми шље но чуд но -

ва те је ро гли фе по сне гу.

– То је исти на!... – по твр ђи ва ше Ми лун... – Но ови има ју је -

дри ја на че ла. Њи хо ве пар ти је и пре по што до ђу на ми ни стар ске

сто ли це, има ју свој прак ти чан про грам, за то су и трај ни је и

стал ни је. И њи хо ва опо зи ци ја лар ма и оба ра вла де али у ин те -

ре су свог на ро да, у ин те ре су сво је пар ти је, јер јој да ју основ,

здрав те мељ – у еко ном ским уста но ва ма, ко је су ду жег ве ка и од

пар ти ја и од по ли тич ког пу сто ло вља!...

– Шта ти ту го во риш?... – пре ки дох му ја реч. – Зар си ти то -

ли ко про у ча вао њи хо ве еко ном ске и по ли тич ке при ли ке, да то

све знаш? Или су то са мо тво је же ље – шта ми не ма мо и шта би

тре ба ло да има мо?

– И јед но и дру го! По јед ној по ја ви мо же се за кљу чи ти и на

оста ле. Или је по ја ва што је ви де смо овај час – овај вла шки еска -

дрон на зе маљ ским ко њи ма, оде вен у зе маљ ски про из вод, са мо

пу ка слу чај ност а не про ми шље но де ло?

– Ви диш – ре кох ја озбиљ но – ти си во љан – то се ви ди по

све му – да осу диш на ше јав не ру ко во ђе, љу де ко ји упра вља ју

суд би ном зе мље, а ето си украо, или до пу стио си но ћас да укра -

ду пе тла, а ја то зна дох и по мо гох ти да га по је де мо?
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– Но, а шта ће то ре ћи?... – упи та Ми лун за чу ђе но.

– То ће ре ћи, да при ли ке ства ра ју на зо ре гле ди шта, на че ла, –

па ру ко во де, ме ња ју и са ме учи не де ла. У дру гим при ли ка ма, ни

ти, ни ја, не би до пу сти ли – да цр пе мо кра ђом ко ри сти из ту ђе

сво ји не. Ал’ рат не при ли ке, не зна се шта нас сва ки час оче ку је

– па смо ма ло „од пу сти ли ру чи це“. Та ко се то на по слет ку „огу -

гла“!

– Но, па ка кве то ве зе има, са на шим раз го во ром о по ли ти -

ци?... – још не бе ше Ми лу ну ја сно.

– И у по ли ти ци игра ју при ли ке, на ви ке, сво ју уло гу.

– Да, и ту се огу гла, па се че сто и образ из гу би!... – по твр ди

Ми лун за ми шље но.

– Та ко је ! Та ко се на у чи мо, да у сво јим по ступ ци ма, у сво -

јим де ли ма, ко ја се ви ше са на шим не ка да њим на че ли ма не сла -

жу, ко ја се од њих све ви ше уда љу ју – не ви ди мо ни шта нео бич -

но; да не осе ћа мо ни ка кве не су гла сно сти ни про ме не, из ме ђу

на ших ра ни јих ми сли и ре чи и да на шњих де ла... Ето то чи не

при ли ке и моћ на ви ке. Ми се у њи ма ме ња мо, то не ви ди мо, па

нам се чи ни да се и цео свет про ме нао, а са мо ми да смо оста ли

они исти. А ова мо смо и ми и свет – по ста ли друк чи је. Пу ка се -

бич ност, љу бав се бе са мог!

– Ко’ ти да де то ис ку ство, та кве ми сли, те би мла ди ћу од де -

вет на ест го ди на? – пи тао је Ми лун го то во ви ше за се бе, ма да не

мо га ше скри ти иро ни ју у гла су.

– Раз ми шља ње и по сма тра ње!... – ре кох ја озбиљ но.

– Не, већ тво ја – уни фор ма!... Пре но што њу на ву че – друк -

чи је си ми слио и го во рио.

– Он да ни сам мо гао би ти па мет ни ји, ако сам сад зе лен! –

под сме вах му се ја. – А ако сам се до и ста про ме нио – кри ве су

и опет при ли ке.

– Ти си по стао сол дат!... – ре че Ми лун и на тму ри се.

– А ти по ста јеш без раз ло жан кри ти чар, или ка ко у вој сци ве -

ле и ка ко су ме не то ли ко пу та кр сти ли – „адво кат“... Ти би хтео

да се сва ђаш?... Ти се по чи њеш бу ни ти, роп та ти, љу ти ти?...

– Ваљ да не мам пра ва? – ду сао се Ми лун сад већ са жа ром. –

Љу ди ва ше ба гре, ва шег по зи ва, ви сол да ти, гле да те на нас пре -

ко ра ме на као на ла и ке. А ми у ми ру љу ди дру гих по зи ва, дру -

гих ста ле жа, у че му смо ми у ра ту друк чи ји од вас? У то ме што
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се ни смо у ми ру спре ми ли – ни у во је ва њу, ни у вој ној ад ми ни -

стра ци ји а у ра ту има мо да вр ши мо и јед но и дру го, че сто и на

старш ни јем ме сту и на опа сни ји на чин од вас, ко ји сте се за то

це лог свог ве ка спре ма ли. И ви има те пре ча пра ва, да нас ти ра -

ни ше те, да се над на ма на тре са те са мо за то – што ни ми, ни ви

са ми, не вр ши мо увек у ра ту баш оно, за што смо и за што смо

се и јед ни и дру ги спре ма ли.

– И ја не мо гу на ћи оправ да ња, ни као сол дат ка ко ве лиш –

бра нио сам ја и се бе и сво ју стру ку – у слу ча је ви ма, ко ји су се

мо гли пред ви де ти, или ко ји су ис кр сну ли и не пред ви ђе ни у на -

шем ра то ва њу. Ал’ ми смо још мла ди – и ови на ши ра то ви ће нас

по у чи ти и опа ме ти ти; ту ће мо те ћи ис ку ство. Не ћу да ти го во -

рим о ро до љу бљу, ни о иде ји осло бо ђе ња и не за ви сно сти, као

иде ал ном по кре та чу за на ше ра то ва ње; ал’ ми смо још вој нич ки

не спрем ни, вој нич ки нео бра зо ва ни – па смо се мо ра ли по слу -

жи ти и по лу та ни ма и ла и ци ма.

– Не, ја ми слим да пр стом ука жем на не прав ду, ко ја по сто ји

из међ нас си лом вој ни ка и вас сол да та, као при ви ле ги са ног ста -

ле жа. Ми у ра ту те гли смо све оно, што и ви и ви ше од вас – као

при Бо гу ла и ци; а у ми ру смо и вр ши о ци гра ђан ских и за ко но -

дав них ду жно сти и но си о ци сви ју мо гу ћих те ре та, до кле сте ви

он да – са мо вој ни ци и – одр жа ва о ци ста рог ре да и по рет ка!... Па

шта нам спре ма те за бу дућ ност?

– То је ви ша по ли ти ка!... – на сме јах се ја и сво ју уде ше ну

зби љу по ка зах у при вој бо ји. – Да ми мун дир и са бља не бра не

– на то бих ти од го вор но! –

– То јест ако би имао шта?... – пре ки де ми Ми лун не стр пљи -

во и јет ко реч.

– Ко’ зна?... – за вр ших ја и по ка зах ру ком на чуд но ва ту ка вал -

ка ду што се од Бе ло гра чи ка раз и гра ва ше по ред нас, ис пред се ла

и упу ти се низ друм на траг у Вр бу.

– То бе ху ко ман дан ти вој ске и од ре да и цео штаб с ор до нан -

си ма – и прат њом. Они су се вра ћа ли на зад.

– Да кле да нас не ће мо у бој? – при ме тих ја за чу ђе но.

Ба те ри ја се спре ма ла. Ба та љо ни раз ви ше за ста ве и у чет ним

ко ло на ма – по че ше мар ши ра ти за шта бом.

– Ку да? – упи тах за чу ђе но Је чин ца.

Он ми сну жде но по ка за ру ком да по ја шем ко ња.
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– Ла во ри ке ва ше, што их хте до сте по бра ти, осу ши ле су се,

пре но што их и мо го сте бра ти!... – ре че он и опсо ва не што и су -

ви ше круп но.

Од Бе ло гра чи ка, ко ји бе ше за кло њен бр ди ма, те га не мо га -

смо одав де ви де ти, за чу се сил на гр мља ва, као да се не бо и зе -

мља про ла ма. Пу ца ли су град ски то но ви.

Ја ни ка ко не мо гах пој ми ти – да то ми од сту па мо, пре но што

се огле да смо са не при ја те љем. Да се то Тур ци ве се ле на зло ту -

ма че ћи на ше не над но по вла че ње; да се они за ча сак по ра до ва ше

– да на шој вој сци на дру гој стра ни рђа во иде, кад ми од сту па мо

пре, но што ус пе смо и оп се сти град.

Пра во да ка жем – бе јах као уби јен. Ово ми од сту па ње из гле -

да ше ви ше срам но, но нај срам ни је бег ство.

Су зе ми се у очи ма за вр те ше, кад угле дах скру ше не, бле де,

очај нич ке ли ко ве бед них се ља на, ко је оста вља смо не за шти ће не

од зу лу ма тур ског. И сву да гди год нас сре та ху ови љу ди, ко ји нас

брат ски и ве се ло до че ки ва ше – оби ла зи ше нас да ле ко, као да

смо чу мом за ра же ни. Чи ни ло ми да нас пре зи ру као ку ка ви це,

за оно не ко ли ко ча со ва нај све тли је на де, што им га да де на ше

на сту па ње, наш до ла зак. Ови нас љу ди за це ло про кли ња ше.

– Бар да ви дех Бе ло гра чик! – ре кох ја на по слет ку и уз дах нух

ту жно.

За на ма је сле до ва ла оста ла вој ска – пе ша ди ја, ка ва ље ри ја,

во за ри, ко мо ра. Све је то би ло не мо и му ча љи во. Ниг де ве се лог

жа го ра, без бри жног сме ја, не ста шне пе сми це... Да л’ то бе ше

сви ма жао, што не мо га смо по ле ти ти смр ти у на руч ја? Ил’ их

мо ри ла не из ве сност, те шка слут ња, да је ве ћа нео че ки ва на опа -

сност за гро зи ла на шој до мо ви ни, на шој глав ној вој ној си ли, у

Ста рој Ср би ји, око Ни ша?

Ме ни из гле да ше овај марш, као ту жни, мр твач ки спро вод.

За на ма су не пре кид но гру ва ли три ум фал ни град ски то по ви.

Њи хо ва пуц ња ва из гле да ше ми као сар ка стич ни под смеј на шој

хра бро сти, на шој вој ној сла ви.

Доц ни је, уз пут сре то смо ру мун ску вој ску, ко ја нас је сме њи -

ва ла, за у зи ма ла на ше по ло жа је. Њој бе ше су ђе но да до вр ши оп -

са ду Бе ло гра чи ка.

На ша вој ска пре по ло ви се. Ми оста смо у Ку ли а Кра јин ци

оти до ше, као пот по ра, вој сци око Ни ша...
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И ве дрих да на и ле пих ве че ри – спрам све тло сти то пов ског

ог ња, с по зи ци ја ви ше Ка лу ђе ра и са град ских бе де ма – бе ше ми

су ђе но да пр ви и ваљ да по след њи пут ви дим Бе ло гра чик и то из

Ку ле и са уз ви ши це, на ко јој је наш стан ста јао. Ви со ке ку ле

град ске, при пи је не као гње здо ла ста ви чи је уз го ро ста сне скли -

ске стр ми ни кр ше ва – оба сја ва ше се, по ре ду, као грд не аве ти,

спрам на из ме нич не ча роб не све тло сти из че љу сти то пов ских,

та мо око Бе ло гра чи ка. Ту тањ то пов ски се је два по тму ло чуо ил’

ви ше слу тио – ал’ ми ужи ва смо у нео бич ном, чуд но ва том ви ди -

ку. Ку ле су се и град ја че ил’ сла би је, пот пу ни је ил’ де ли мич но

– као фа та мор га на, бли ста ле, и га си ле, спрам ог ње ва то пов ских

и с ру мун ске и с тур ске стра не. То бе ше ча роб на сли ка, па но ра -

ма, ка кве ни пре, ни по сле, ни сам ни кад ви део. Ја сам при угле -

ду ње ном сва ки пут ту жно уз ди сао и за но сио се у без број не и

ша ро ли ке сно ве на ја ви, што ми их сли ка ше мла ђа на ма шта... И

ти при зо ри и та див на сли ка сва ки пут ми се у ду ши по на вља, у

пу ном од бле ску се ћа ња, кад год за жму рим и по ми слим на оне

да не и оне ча со ве.

По сле Бо жи ћа пао је и Ниш и на ша по са да у Ку ли бе ше при -

ре ди ла ве се ље: игран ку – на сне гу и илу ми на ци ју, ка кве Ку ла

ни је ви де ла...

Ал’ та кви се ча со ви ви ше по вра ти ти не ће, као што се ни мла -

дост ви ше не вра ћа. При ли ке нас ме ња ју а го ди не нас пре о бра -

жа ва ју.

Дан за да ном, го ди на за го ди ном. Ста ре љу ди, ста ре на ро ди...

А иде а ли ?...

(1887)
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Све то зар Љ. Га ври ло вић 

У ИЗ ВИД НИ ЦИ

Чи тав дан смо у из вид ни ци. С на ма је ар ти ље риј ски ма јор, ко -

ман дант од ред не ар ти ље ри је, Пе тар Па вло вић, ње гов по моћ ник

Ми лен ко Ку зма но вић, вод ник кра јин ског еска дро на и по лу е ска -

дрон ко њи це.

По сле бит ке, на Гр де ли ци, бе ше чи тав кла нац у на шим ру ка -

ма. Ка пи ја ту жном и све том Ко со ву бе ше ши ром отво ре на! Раз -

би је не тур ске тру пе, ко је су пре па да Ни ша по хи та ле са свом си -

лом ово ме у по моћ – као да се бе ху по ву кле да ле ко у по зад ност.

Ми смо у Ар на у тлу ку. Бе ше нам на ре ђе но фор си ра ним мар -

шом што ду бље про ди ра ње у де сно, у Ар на у тлук, до кле је шу ма -

диј ска ди ви зи ја с ђе не ра лом Бе ли мар ко ви ћем на сту па ла Вра њи.

Бе ше то жа ло сан фор си ра ни марш, међ’ овим сме то ви ма у

ви си ну ва ро шких дво кат ни ца, у овим бр ди ма што се не бу под

обла ке ди жу.

Ђу ра Хор ва то вић је ко ман дант де сног кри ла, а тај не зна за

ша лу. Ко њи по су ста ли уз вра то лом не кр ше во ар на ут ске, без од -

мо ра и хра не „окво ца ли“ се – је два се ми чу не кад „бе сни па ри -

пи“ а сад мр ци не. По два ба та љо на љу ди гу ра ју то по ве ро дом уз

стрм не кр ше ве ар на ут ске и по ма жу коњ ској и људ ској за пре зи

ба те риј ској. Оти сне се по ко је кљу се и – пре дна од клан ца на ђе

сво ју смрт! Топ се са ла фе та ски да, ве зу је ко ноп ци ма, и од др ве -

та до др ве та, као на че крк, уз вла чи на бес крај ни вис. Пре ме ће се

по сне гу – и са мо се по зна је по по ступ ном оба ра њу сјај не сне -

жне по ко ри це, да то за со бом те шки топ оста вља свој траг. А топ

се не ви ди – по то нув ши у сне гу.

Ал’ и је сте срп ски топ по здра вио сво јим пуц њем клан це и ду -

бра ве, са та кве ви си не, на ко ју се до сад осме ли ла са мо пла нин -

ска ко за, или је два ар на ут ски гор штак! Чуд но ва то се раз ле же пу -

цањ ме тал ног чу до ви шта, што дим и ва тру из га ра вих уста бљу -

је, а стра ши ло је хи ља да ма љу ди! Још чуд ни ји од јек из да љи не,

до кле око до гле да ти мо же, про кла му је сло бо ду ових кр шних

кра је ва срп ских, на ко ји ма пет ве ко ва срп ска са мо стал на ми сао и

срп ска сло бо да, ни је се до тле јав ну ла!
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И тај пу цањ, ко ји се гро мо гла сно раз ле же, пу стим сме то ви ма

оба су тим, овим мр твим кра је ви ма, ко је су Ар на у ти од мах на пу -

сти ли, чим је срп ска вој ска на сту пи ла – по но сом пу ни на ше из -

му че не, про зе бле гру ди, да је ду ха и жи во та на шем уко че ном те лу.

За бо ра ви смо од мах на све му ке, на све бе са не, у сне гу и на ци чи

– зи ми про спа ва не но ћи, на труд не мар ше ве, хр ђа ву хра ну и сва -

ку не у доб ност... Та све до кле оком пре гле да ти мо жеш, сви ови

клан ци, пла ни не, ду бра ве, до ли не, за мр зле ре ке и по то ци, све ове

ињем оба су те, сме то ви ма за су те шу ме, сво до кле ме так то пов ски

на све стра не до ле те ти мо же – све је то, ето, срп ско по ста ло!...

До и ста, би ва ло је да на, да смо се чу ди ли нео бич ној пу сто ши

око нас. На и ла зи мо у ар на ут ска се ла, у ко ји ма се до ма ло час

људ ски си лу е ти ви ђа ли, у ко ји ма се и сад дим њак пу шио, – и сво

ку ће на ла зи мо са свим пу сте. Тек што се жи те љи отуд кре ну ли!

Вој ска је на сту па ла при свем том, под сви ма ме ра ма пре до -

стро жно сти. На пред пред стра жа, са стра не спро вод ни це. Та ко се

на сту па ло...

Ма да на Гр де ли ци бе ше сна га тур ске опе ра тив не вој ске у ово -

мо кра ју са свим сло мље на и раз ве ја на, опет се зна ло, да X.... па -

ша има ђа ше под сво јом ко ман дом грд ну си лу. Тур ске вој ско во ђе

да ле су до вољ но до ка за сво је рат не ве шти не. Ове ће се раз ве ја не

тру пе, ма где опет ску пи ти у по за ди ни. До че ка ће ма где опет, гру -

ди у гру ди, на ше на сту па ју ће тру пе. И за то нам је ово са свим

сло бод но на сту па ње на ше, на сту па ње без ика квог пре сре та и от -

по ра – по че ло вр ло за го нет но из гле да ти.

Због то га је да нас цео дан наш по лу е ска дрон у из вид ни ци.

Би ло је на ре ђе но ма јо ру, да про ди ре до тле, до кле год на не при ја -

те ља не на и ђе мо.

Ја ха ли смо цео дан – и ниг де ни тра га ни гла са од Ту ра ка. Би -

ли смо из ло мље ни од сил ног ја ха ња без од мо ра, од сил не ци че и

ме ћа ве, ко ја је цео дан тра ја ла. Пре ја ха ли смо и пре га зи ли де се так

по то ка и ре чи ца. Ма ло ма ло, па тек по ко ји за јед но с ко њем про -

пад не у ка кав смет – да га је два дру го ви отуд осло бо ди ти мо гу...

Пред мрак, ре че нам ко ман дант, да ће мо се за у ста ви ти, чим на

пр во згод но скло ни ште на и ђе мо, – ра ди пре но ћи шта. Ма ли, жи -

во сни, де бе љу шни ма јор, ко ман дант из вид ни це, бе ше ја ко рас по -

ло жен за смеј и ша лу и нео бич но го вор љив. По ла су нам лак ше

би ле све му ке, што их да нас пре тр пе смо.
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Ка пе тан Ми лен ко, бе ше ви со ка, круп на, на тму ре на љу ди на.

Ћу та ли ца и озби љан. Бра да му је цр на и гу ста, до по ја са до пи ра -

ла. Бр ци и бра да бе ху му, ка’ и на ма сви ма, круп ним сло је ви ма

иња пре кри ље ни – да је из гле дао као се ди ста рац. Ал’ ње го ве цр -

не, стро ге очи, чуд но ва то су уте ри ва ле у лаж ста рач ку „ма ску“,

што му је да де ли цу да на шња ме ћа ва.

Наш вод ник бе ше из се ла Ја си ко ва, у кра јин ском окру гу. Био

је за вре ме пр ве вла де књаз Ми ха и ло ве – „ста ја ћек“. Ви сок и

плав чо век. Бла га по гле да, гру ба ли ца... Он нас је све као де цу

сво ју па зио и чу вао; сво јим рат ним са ве ти ма и ис ку ством по у ча -

вао. Ми смо га сви нео бич но ува жа ва ли... Да нас је био не што

пре ко ме ре ћу тљив и озби љан, пре ко ме ре се тан. Као да му не бе -

ху да нас све ко зе на бро ју!... 

Си ла зи смо низ јед ну стра ну шу мо ви тог бре га. На шим очи ма

ука зи ва ше се, у не ја сној све тло сти пр вог су мра ка, ле па до ли ни -

ца, сва као за се ја на од ра слим, пра вим др ве ћем. Др ве ће и гра не

бе ху оки ће не круп ним и де бе лим сло је ви ма иња. Бе ше то леп

украс за око, ал’ си ро те гра не и др ве ће, као да хте до ше по па да ти

под те ре том сил но га иња, тих бли ста вих сне жних кри ста ли ћа.

Та ко при јат но, та ко мир но бе ше у тој до ли ни ци. Она ста ја ше у

за ве три ни од два моћ на бре га. Низ је дан ми си ла зи смо, а дру ги

се су мор но уз ди зао, чи ни ти се, од мах тек иза шу ми це, у ду бра -

ви под на ма.

– Ми лу не! – вик ну ме у том маг но ве њу ма ли ко ман дант наш.

– Је ли оно иза шу ми це што се ко ви тла у ви си ну, ме ћа ва и су сне -

жи ца од иња с др ве та, под удар ци ма ве тро вим, или је оно дим из

дим ња ка? Ти ћеш бо ље ви де ти, мла ђе ти је око, а и ви чи и је да не

за се не од сне жног бле ска?

Ја од са лу ти рах и од го во рих: 

– Рек’о бих да је дим, г. ма јо ре!

– Он да ће ту мо жда би ти и ко на ка за нас... – на ста ви ма јор. –

Узми че ти ри чо ве ка, па ћеш ре ког но сци ра ти шу ми цу, а исто та -

ко и се ло, по ја те, или шта већ бу де иза шу ми це!

– Раз у мем г. ма јо ре!

И ми се у ча су спу сти смо, што се бр же ко њи мо го ше кре та ти,

у до ли ни цу, раз ре ђе ни та ко, да има мо „до ди ра“ и да што ши ру

по вр ши ну ре ког но сци ра ти мо же мо.
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Усто ка је сна жно ду ва ла, што се озго с бре га у за кло ну ни је

при ме ћи ва ло. До но си ла нам је су сне жи цу од омла ће ног иња

пра во у ли це. Ока не мо га смо отво ри ти.

До ђо смо до шу ми це. Ја за ста дох. Учи ни ми се, да ми ве тар ја -

сно до не се по не ки звук људ ских гла со ва. То за је дан тре ну так

са мо. По сле до ђе ми да по ми слим, да ми се са мо та ко при чи ни -

ло.

И до и ста, по по на ша њу мо јих дру го ва, мо рао сам би ти још ја -

че убе ђен, да сам се пре ва рио. Из гле да ше да они ни су ни шта чу -

ли.

Па жљи во, са за пе том пу шком, узе том „на го товс“ оби ђо смо и

за гле да смо сва ки смет, сва ки склон, сва ку ја ру жи цу, сва ки џбу -

нић у шу ми... Не на ђо смо ниг де ни чег „по до зри вог“.

На иви ци смо шу ме. Мрак је. Не ви ди мо ни шта куд иде мо...

Ве тар опет до не се звук гла со ва људ ских, са свим ја сно – па опет

овла да она пре ђа шња не ма ти ши на.

На пу шко мет угле да смо пред со бом уса мље ну ку ћу на јед ном

бр дањ ку.

– Чу лу ти што? – упи тах нај бли же га дру га.

– На ши го во ре! – од го во ри он и стре се се на ко њу од зи ме.

– Не бо се му ти, хо ће снег! – при ме ти дру ги с дру ге стра не и

са свим слат ко зев ну.

– Глас се чу је с ле ђа!... – ре че пр ви, ма му зну ко ња, да пре гле -

да с про че ља ку ћу.

– Ме ни до ла зи са стра не!... – ре кох ја за ми шље но, и за луд се

тру дих да оком про би јем гу сти окол ни мрак.

Обо дох ко ња. Ку ћи ца бе ше пре глед на. Ниг де ни ког. На ог њи -

шту се ва тра по га си ла. По зна ва ху се ого рел ци од па ње ва и су ва -

ди. Да нас је мо ра ла ту ве се ла ва три ца пуц ка ти!

По слах јед но га, да ја ви по лу е ска дро ну: – „све ис прав но“.

Оста ли сја ха ше с ко ња. Ко њи опру жи ше вр то ве, хрк ну ше на

но здр ве и стре со ше се. Ко ња ни ци по ди гра ва ху, да им се уко че не

но ге раз др ма ју и за гре ју. Је дан луп ка ра ше ша ка ма уши по кри ли -

ми од шај ка че.

Ја не сја ши вах, од ја ших на сто ме та ра на је дан ви со рав нић.

Успех се на њ’ и пре гле дах око ли ну. Ниг де се не ви де ва тре, ниг -

де не чу је гла са – све к’о да бе ше мр тво и мир но.

На је дан пут опет ле по чух гла со ве, као кад их из да ле ка јед -

126



ним ма хом ве тар по ду хва ти, раз не се, па се окре не за вој ци ма на

све стра не и гла со ви опет из не над но уми ну ка’ што су из не над -

но би ли и до не ше ни. Сад сам и сам утвр до др жао, да су то гла -

со ви на ших, ко ји кроз шу ми цу про ла зе.

По гле дах у мут но и хлад но не бо. Отуд се тек по ко ја зве зди -

ца жа ло сти во и чи сто „зи мо гро жљи во“ сме ши ла. Ве тар по ду не,

облак на и ђе, а те би се чи ни, ка’ да се и он за кла ња за огром но су -

ро ја пун џе не бе ско, да се за гре је од зи ме.

Сев ну ше јед на па дру га му ња!... Му ња? У сред зи ме?... Не, то

бе ху ва тре, ко је су се све тлу ца ле и по ве тру у све стра не пла ме -

но ве по во ди ле, те из гле да ше као да му ње се ва ју. То бе ху ва тре на

бре гу, што се с дру ге стра не до ли ни це, спрам нас ди за ше. Бро јих

на све стра не: јед на, две и на по слет ку, као да се тек оси па ше по

мра ку и сне гу и из бро јах без број пла ме но ва.

Сев ну ов де он де. Не ста не их, као да се по га се, или као да их

ка кав мра чан пред мет за кло ни, па опет пу ном све тло шћу си ну и

чи сто те се би ма ме.

Бе ше ми ја сно, шта је све то... Не при ја тељ ски ло гор!... Ако

смо тра жи ли вра га цео дан – ве че рас га и но ћас за це ло ми мо и -

ђо смо. Оту да су се чу ли, да кле, гла со ви...

Вра тих се ку ћи ци. По лу е ска дрон је та ман сја хи вао. Ма јор је

по и гра вао под отво ре ним тре мом кућ њим уз је дан ди рек сав

ињем за сут. Ка пе тан је сво је руч но ку пио су вад за ва тру. Мно ги

му вој ни ци сле до ва ше.

Ра пор ти рах ма јо ру шта сам ви део... Пре ко ли ца му пре ле ти

ки се ло сме ше ње, као чо ве ку, ко ме се по сле то ли ког „штра па ца“

отва ра ју из гле ди за по нов но лу та ње по мра ку, по сне гу, – мо жда

у сред не при ја те ља и по сред сви ју мо гу ћих опа снос ги.

У ча су бе ше на ко њу... Ви део је тур ски ло гор. Вра ти смо се.

Чух где го во ра ше с ка пе та ном:

– Не ма ни шта од спа ва ња. Са мо ако чи та ву ко жу из ву че мо.

На бре гу је тур ски ло гор...

И он да им опсо ва не што на лик на Ала ха, што се мо ра мо на -

но во по ту ца ти по мра ку и по сме то ви ма.

– Не!... – ре че ка пе тан озбиљ но сво јим ду бо ким гла сом... –

Вра то ве ће мо си гур но по ло ми ти по мра ку. Где смо, ту смо, – бо -

ље! Сла ђа је бар ју нач ка смрт.

– Па?... – упи та ма јор.
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– Не ће мо спа ва ти. Не ће мо се огре ја ти но ћас да нас не ви де.

Стра жу на о ко ло. Ко ње у за ве три ну. Па, зо ром мо жда ће мо им

још и ума ћи.

До зва ше вод ни ка и из да до ше за по ве сти. Сја хах и ја с ко ња.

Од ре дих пр ву сме ну за – „мр тву стра жу“. Не из да ва ше се од зив,

јер сва ки ко на и ђе на стра жу – мо га ше би ти са мо не при ја тељ.

Шест смо ча со ва од на ших да ле ко.

Ка пе тан сво јим стро гим, ла кон ским на чи ном из да ва ше, у име

ко ман дан та, стра жи за по вест.

– Чим се на обич но ра сто ја ње при бли жи: пу цај. Ко про ма ши,

те нас ба да ва ода Тур ци ма, би ће без сва ког из го во ра стре љан!...

Ко њи бе ху на ми ре ни и на зо ба ни. Стра жа по ста вље на.

У ку ћи ци гра ди ше ба ри ка де. Ја ка рас то ва вра та као и све ар -

на ут ске ку ће има ђа ху „ман га ле“ – ја ку об ли цу, ко ја се пре ко сре -

ди не вра та пре вла чи, из ру пе а јед ном ра га сто ву у ру пу на дру -

гом. Та ко ја че под у пру вра та.

Кроз про зо ре на чи ни ше ру пе за пу шке. Исто та ко кроз чат ме,

на ду ва ро ви ма, где не бе ше про зо ра. 

Пу шке на пу ње не, при сло ње не по ре ду уза зид. Сва ки чуч нуо

код сво је пу шке, „на го товс“. Та ко шћу ћу ре ни жва ка смо сво ју

„ве че ру“ – ко мад про ја ног хле ба.

Ма јор је дре мао, умо тан у свој јаг ње ћи ном по ста вље ни ши -

њел. На нај ма њи се шум бу дио.

Ка пе тан је мир но пу шио. Са мо се по кад–кад стре се, или луп -

не пе сни цом по плећ ка ма, да оте ра зи му. 

Без ва тре спрам бле де авет ске све тло сти ма ле не све ћи це из

ко ман дан то вих би са га – учи смо се про во ди ти ноћ. Као на сва кој

„мр твој стра жи“, ни ко да би јед не про сло вио. Мр зи ло је сва ко га

чак и ша пу та ти. 

Не ке бе ше умор са вла дао, да су по ред све ци че рек’о би као

за кла ни по спа ли. Ни шта их се ни је ти ца ло што су мо гли зо ру до -

че ка ти у веч но ме сну; што нас Тур ци мо гли жи ве за па ли ти, ис -

пе ћи, ако не би пре да ли...

При свом кри тич ном по ло жа ју – бр зо сам на њ’ за бо ра вио.

Пр во ни сам ни шта ми слио. Мо зак ми у на пре за њу чу ла – ви да и

слу ха, бе ше чи сто утр нуо... и бр зо сам се ми сли ма пре но сио у

сво је род но ме сто. 
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Шта ли бо же ра де код ку ће ста ри отац, ма ти, брат и се стра?

Да ли су здра во? Да ли се бри ну што им од ка ко „Ви ник“ оста -

ви смо ни ре чи це не мо гах на пи са ти? Да ли мо гу и са ња ти у ка -

квој им се пр пи, у овом маг но ве њу, на ла зи њи хо во „ми ло и дра -

го“?

– Дру га сме на! – од сеч но је гла сио ма ло ја чи ша пат ка пе та -

нов, ко ји бе ше ско ро је ди ни остао бу дан и по гле дао у сâт.

Због зи ме мо ра се че шће стра жа ме ња ти.

Али јад но ти бе ше спа ва ње и оста лих. Сви се бе ху пре ну ли и

гла ве по ди гли на ту за по вест, на пô гла са, па и они чак што их ни

то по ви про бу ди ти не би мо гли.

Са мо је са свим твр до спа вао је дан ле пу шкаст, ви сок мла дић.

Син бо га тих ро ди те ља са се ла. Ни сам му мо гао ви де ти ли ца, и

ако је био са свим уз ме не, али чи ни ло ми се је, да вр ло слат ко и

за до вољ но спа ва... О че му ли са ња? Си гур но о мла ди ци ње го вој,

што ју је пре не ко ли ко ме се ци тек, из ми ло сти, узео? Или о си ну,

о пр вен цу, о за ме ни сво јој, што му се не ки дан „на шао“? Ја сам

му баш у бор би на Ак–Па лан ци то пи смо про чи тао...

Нêма је ти ши на на по ље и у ку ћи. Чу је се са мо пућ ка ње и ди -

са ње ве ли ког бро ја љу ди.

Хрк не коњ на по љу, од зи ме... Гла ве се по ди жу, уши ослу шку -

ју. Слу те опа сност, док не ра за зна ду по зна ти звук...

И ја се уми рих. Умор не се тре па ви це са ме сво де. Оч ни кап ци

про зе бли, те шки, при кла па ју се. За ду вао сам се у згр че ном по ло -

жа ју. Чи сто осе ћам ка ко се сан, не ка ко озго си ла зи. Ка’ да се не -

што у мо згу раз ве дра ва, от кри ва па та ло жи...

Шта то би ?... Чух не ка кав стра шан шум. Да ни су Тур ци!...

Зар већ до ђе су ђен час?...

Око ме не пре ђа шња ти ши на и мир... Страх мој уза луд. Ви дим

јед ну све тлу цр ве ну тач ку – ци га ру ка не та но ву. И кад „дим трг -

не“ – ње гов згу рен труп ил’ за ми шље ни лик...

Опет чух пре ђа шњи звук, ко ји се ноћ ном ти ши ном уве ћа но

но си... То гре бе не где на та ва ну ми шић.

Од куд ли се он у овој са мо ћи, по овом мра ку и сне гу ту на -

ђе? У сред опа сно сти...

Опет до ла зи на ред сме на. Опет ка пе тан зо ве ла кон ски: „тре -

ћа сме на“. Од ре ђе ни се љу ди са њи ви ди жу. Оста ли се бу де, раз -

вод ник ко ман ду је, вра та се отва ра ју. Ви ди се мут но не бо. И опет
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шкри пи под но га ма снег... Крат ка па у за... Шкри па сне га, ко ња на -

по љу, уз не ми ре них хо дом љу ди. Сме ње на се сме на вра ћа. Вра та

за ман да љу ју... По не ки од про зе блих, ко ји пут уз др жа но ка -

шљуц не... Шум до кле на ђе у мра ку сва ки се би ме сто... По ко ји

зга жен укла ња но ге, мр мља на пô гла са, си гур но псов ку... И опет

овла да пре ђа шњи мир...

Из да ле ка сс чу је со вин глас. Од у ми не за ча сак, па се опет ја -

че по вра ти, чи ни ти се, е је ту над ку ћом. Ве тар окре не у дру гу

стра ну и со вин се глас опет ута ло жи...

Ме ни је и на ја ви и на леп шој но ћи и под по вољ ни јим окол -

но сти ма не при ја тан тај су мор ни, ре као бих при да вље ни, злоб ни,

про ду ље ни со вин крик – а са да у по лу дре ме жу, под стра хо ви тим

ути сци ма бли зи не мно го над моћ ни јег не при ја ге ља, раз но шен

фи ју ком ве тро вим и ти ши ном зим ске но ћи – при чи ња ва ше гро -

зан и стра шан ути сак на ме не. Ко жа ми се је жи ла, ко са у вис по -

ди за ла...

У бор би др жа ху да не бе јах стра шљи вац. У ду жно сти зна ли

су да сам та чан. Ста ри ји су ме сма тра ли за по у зда ног и вер ног...

Ал’ са да, ов де, под ова квим окол но сти ма – уз дрх тао сам се у ср -

цу.

Да, ју нач ки, пр са у пр си – да ну на ви ди ку! Ал’ ова ко „гла ва у

тор би“, бе ше стра хо ви то. Мрак. Ни шта не ви диш – ни на пред, ни

на зад, ни у стра ну. То ли да се укло ниш, да умак неш. Го ре но да

те ту из не на де. Ов де је за се да где год се окре неш... Чак су и за од -

бра ну на ду ва ро ви ма ство ре не „ма зга ле“ – смр то но сне!..

Бе ше ми жао, кад до ђе на ред сме на у ко јој бе ше ле пи мла дић.

Је два су га про бу ди ли. Мо ра дох му до да ти ја пу шку. Бе ше са њив,

па је као ћу ре шњу рао. Ка ко ли ће се „осве жи ти“ и „стре сти“, кад

га по ду хва ти, у оном тан ком ши ње ли ћу, она ко у сну за гре ја на,

хлад ни ноћ ни се ве рац на по љу?...

Стра шно. На по љу мрак. У очи ма ти игра ју су зе од сне жне бе -

ли не. При чи ња ва ју ти се аве ти од не ја сних си лу је та ињем оба -

су то га др ве ћа. Из гле да ти кад се за гле даш, да се џбун ми че и

људ ска при ли ка од ње га... Ср це ти би је, гру ди да по ло ми. Сте -

жеш пу шку. Она хлад на – цев и ка ри ке ле пе се за ру ке, за ву не не

ру ка ви це... „При ли ка“ ста је. Ти ни ша ниш. Пре ва риш ли се, не

по го диш ли – смрт ти је си гур на. Ако те не при ја тељ не смак не –

на ши те не ће ште де ти. Ура дио си про тив за по ве сти...
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„Дан!... Фи ју ју!“... Чуо се до бро нам по зна ти зло коб ни звук...

На ста де гу жва... Са њи ви вој ни ци га зе пре ко се де ћих... При да -

вљен ја ук... Шњу ра ње... Пу шку у ру ку – тра жиш је... Пи паш ру -

ком ру пу од ма зга ле... По ла ко за но се ћи гла ву у стра ну – је два

смеш да про гле даш на по ље кроз ру пу...

Сва ки на свом ме сту. Стре пи и оче ку је. Ср це ми лу на у гру -

ди ма, чи ни ми се, да га сви ја сно чу ју...

Ти ши на. Ве тар фи ју че. Со ва се из бли же чу је.

Уза луд на прег ну то оче ки ва ње да за шкри пи снег под но га ма

људ ским.

Да се мо гло ја сни је ви де ти: сви смо за це ло би ли бле ди. Сли -

ка жи вих мр тва ца. Очи утр ну ле, ли це без ка пи кр ви. Пу шке гр -

че ви то стег ну те.

– Не ма ни шта!... – ре че ка пе тан. Глас му је као и обич но зво -

нио хлад но крв но и озбиљ но. По ла зи к вра ти ма...

Ма јор га ухва ти за ла кат.

– Стој!... Сва ки на сво је ме сто... Пу шке на го товс! Кроз ма зга -

ле, па на ко ман ду пу цај!

Од сеч ни тон ко ман да на та на ших, по вра ти нам обич ну хлад -

но крв ност. Што је ту је, – ги ну ти се мо ра. „Али бар про да ти гла -

ву што ску пље!“

– Ко ће на по ље да ви ди шта је?... – пи та ше ма јор, а глас му је

не ка ко све ча но зво нио.

Ни је дан се не кре те с ме ста.

– Ја! – ре че ка пе тан гла сно и од сеч но...

– Не, ја ћу!... – ре че ма јор... – Ти ћеш Ми лен ко ко ман до ва ти.

Ако је не при ја тељ на и шао, мр тву стр жу по био, он скри вен че ка

да се вра та отво ре и да праг пре ко ра чи... Не ка сва ки пу ца кроз

сво ју ма зга лу, та мо где ви ди да пу шка из мра ка се не... Ако пад -

нем ра њен, ама нет сва ком од вас, да ме до ту че, те да ме Ар на у ти

жи ва не му че... Отва рај те вра та!

И он, као и обич но, ко чо пер но и са свим сло бод но пре ко ра чи

праг. Не тре ми це оче ки ва смо пло тун. Чи сто нам се чи ни ло да ми -

ри ше мо ба рут.

На не бу се ме сец му чио да про би је обла ке. Озго се раз ле ва ла

вр ло сум њи ва све тлост. Ова удру же на с од бле ском од сне га, та -

ман бе ше згод на за ства ра ње авет них при ли ка.
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Сви ови пре ла зи од пуц ња, до ма јо ро вог по жр тво ва ња – бе ху

де ло не ко ли ко се ку на да. На ма су се чи ни ли чи та ва веч ност... Очи

бе ху уко че не. Ко са дуп ке!...

И – ни шта не би. Ма јор пре ђе трем и за кло ни за је дан ди рек...

Ње го ва ку раж и оба зри вост – ули ше ми сна ге. Ја без ичи је за по -

ве сти, јед ним ско ком, сти гох ма јо ра. Он ми са мо ћут не сил но

сте же ру ку... 

По ђо смо у прав цу пуц ња. За чух шкри пу сне га за на ма. То нас

пра ти чи та ва ру ља на ших ко ња ни ка ко ји се осме ли ше, кад нас

као не ким чу дом ваљ да, ви де ше то ли ко вре ме на чи та ве...

Про ђо смо са свим оба зри во, у „раз мак ну том стро ју“ чи та ву

сто ти ну ме та ра. Ни шта. Не при ја те ља не ма. Спрам бле де све тло -

сти ме се че ве, у прав цу оног ма лог ви срав ни ћа: бли ста ње оруж -

ја! За ста до смо као је дан чо век. Отуд се пу цањ и чуо. Чи је ли се

оруж је бли ста? На ше стра же, ил’ не при ја тељ ско? Да л’ је пре ва -

ра, да нас не ма ми у за се ду – и по би је?

Ја при ша нух ма јо ру да оста не. Узех дво ји цу. Оби ђо смо ви со -

рав нић. За ста до смо у сен ци од бре га, да нео па же ни по сма тра мо,

у прав цу у ком се оруж је бли ста ло.

– Наш је!... – ре че је дан од дру го ва. 

– Он де је на ше шиљ боч но ме сто... – ре че дру ги, ко ји је у јед -

ној сме ни већ шиљ бо чио ту.

– На пред!... – вик нух ја оку ра жив ши се.

На ма иђа ше у су срет са мо је дан чо век. Сад сам и ја по ве ро -

вао да је наш. Опет др жа смо пу шке „на го товс“. За сва ки слу чај.

– Је си л’ ти Ми ли во је ?... – упи тах кад до ђо смо бли же.

Бе ше то ле пу шка сти мла дић, онај без бри жни спа ва ло. Он се

јав ну.

– А Тур чин?

– Ено га на пу шко мет у сне гу! – од го во ри он без бри жно и са -

свим слат ко и хлад но крв но зев ну. Пу шку обе сио по го ном о ра ме

а ру ке за био у џе по ве. Пред не при ја те ље ким ло го ром, на мр твој

стра жи!

–Је л’ их би ло ви ше?

– Он је дан!... – гла сио је ла кон ски, без бри жни од го вор.

– Је си л’ си гу ран, да си га убио?

– Ба!... – од го во ри он хлад но крв но и чи сто увре ђен што се

још сум ња у ње го во око и ње го ву пу шку.
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При сти же и ма јор с ње го вом прат њом. Тра жи смо свуд ре дом

у прав цу што нам Ми ли во је обе ле жи. И он је за на ма не мар но

при стао.

И до и ста у прав цу на и ђо смо на пу шко мет да ле ко од шиљ боч -

ног ме ста чи та ву ло кву уси ре не кр ви... Ме ђер се мла дић ни је

пре ва рио... Али, где се мо гао де ти ра ње ник или леш?

Шњу ра смо на све стра не.

– Аха! Ево га!... – вик ну је дан, ко ји је по тра гу кр ви све ишао

и он ре че ни цу за вр ши са псов ком, ко ја се од но си ла на ха рем ску

по ло ви ну.

До и ста у сне гу се ви де ла цр на при ли ка. То бе ше леш...

– Мо ре, та ово је не ка грд на пси на!... – по ви ка онај пр ви што

је ишао и чи сто од стрâ ско чи у стра ну.

Ма јор до ле ти к ме сту као згра нут. Ни кад га ни сам љу ћег ни

бе шњег ви део.

Ми ли во је је ста јао као уко пан, блед као смрт.

Та ко је. Бе ше то ар на ут ски пас а не Ар на у тин, што га је шиљ -

бок убио. Пси бе ху рас пла ше ни вој ском, на пу ште ни од га зда,

глад ни као ву ци, па су се вра ћа ли пу стом или за па ље ном ку ћи -

шту, да ту вер но шћу и ода но шћу, го ње ни од гла ди ска па ју. Бед ни

Ми ли во је пре ко ра чио је ипак стро гу за по вест. Пу цао, по го дио, –

али уза луд нас одао не при ја те љу. Смрт му бе ше из ве сна!...

– Ски ни те му са бљу, пу шку!... За по ве дао је ма јор... Дру ги

шиљ бок не ка на ње го во ме сто за сту пи. А пса, ко ји се са пси ма

ко ље, и због јед ног пса то ли ко љу ди упро па шћу је, – те рај те на -

пред.

Тек сад бе ше овла дао пот пун страх. У ло го ру су тур ском мо -

ра ли чу ти пу цањ. Са зна ли су, да је не при ја тељ ту, и ето нам их у

по хо де. И ако нас је ма ло пре вар љи ва на да, мо гла и ва ра ти, о суд -

би ни на шој, сад нам бе ше си гур на смрт.

Бед ни мла дић ишао је по гну те гла ве и све се по во дио. Ни је се

зна ло шта га ви ше пе че! Си гур на смрт ње го ва, или не сре ћа што

ју је не смо тре но, или и не хо ти це по чи нио и то ли ке љу де упро па -

стио.

Сти го смо у ку ћу.

– Вод ни че!... – ре че ма јор већ да ле ко хлад ни је, за гу ше ним

гла сом. – Овај је чо век пре сту пио за по вест сво јих прет по ста вље -

них, мет нуо гла ву сви ју нас у тор бу: убиј га!
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Вод ник се по ди же. У ње го вим пла вим, бла гим очи ма су зе су

се све тли ле.

– Го спо ди не ма јо ре. Ни кад ни сам роп тао про тив за по ве сти

ста ри је га, ни кад ни сам по гре шио, ни по фа лио. Али ако ћеш ми

ува жи ти та кву мо ју до бру слу жбу, ја те мо лим од ре ди дру го га!

Овај је не срећ ник из мо га се ла. Знам му јад не ста ре ро ди те ље,

ко ји ма је он узда ни ца, као се бе са мог. Ско ро се оже нио син чи ћа

до био. – Они би ме про кли ња ли, и ја им ни кад на очи иза ћи не

бих смео. 

Ма јор ма ну ру ком и ма да је уз бу ђе ње крио, глас му ла ко за -

дрх та кад ре че:

– Па до бро. Кад не ћеш ти, не ка га уби је ма ко.

У осе ћа њу сво је кри ви це, у осе ћа њу прав де, што је ле жа ла у

стро гој осу ди, си ро ма мла дић, сту пи по но си то на пред. Бе ше нео -

пи са но леп – она ко блед и чи сто пре по ро ђен. Ни је го во рио, ни је

мо лио, ни је пла као, јер се смр ти ни кад ни је бо јао – али по глед

ње го вих очи ју бе ше нео бич ног сја ја...

Ни сам још ви део то ли ки скуп про стих љу ди – а то ли ко осе -

тљи вих ср да ца. Ни је дан се ни с ме ста не по ма че – а то ли да се

ру ком ре вол ве ра ма ши...

Ма јор нас чи сто за чу ђе но ре дом по гле да.

– Кад ни ко не ће, ја ћу!... – за чу се је дан кру пан глас.

И ћу тљи ви ка пе тан сту пи на сре ду... Ма јор окре те гла ву, да не

гле да из вр ше ње ро ђе не за по ве сти. Ка пе тан хлад но крв но ва ђа ше

ре вол вер, из вла ча ше шип ку и по ди за ше ре вол вер да на ни ша ни...

Ви део сам га с истом мир но ћом, с истом хлад но крв но шћу, ка -

ко „гу сти ра“ ке ца при „фар блу“. Ка пе тан бе ше стра стан играч и

на ве ли ке су ме, ма да ни чим ни је дао по зна ти, да га то уз бу ђу је

или ди ра, до би јао или гу био.

Пре сам га по што вао, што је то ли ко умео вла да ти со бом, сад

га пре зи рах... У том ми маг но ве њу; до ђе срећ на ми сао у гла ву...

– Стој те!... – по ви ках нео бич но уз бу ђе ним гла сом, да чак и

на тму ре ни ка пе тан за ста де у ни ша ње њу. Ма јор се окре те. У очи -

ма му се ви ђа ше вла жан угао. Вој ни ци се по кре ну ше. Осу ђе ник

је два уз др жа ва ше ду бок уз ди сај... – Ако не при ја те љи узму на ум

не срећ ни пу цањ ово га мла ди ћа и на пад ну нас – не зна се да ла

ће мо и ми, су ди је, по не ти сво јих гла ва. И та да ако нам не тре ба

ова ква хра бра ми ши ца – мо же мо из вр ши ти пре су ду. Ако ли Тур -

134



ци и не узму тај пу цањ на ум, или ако му при да ду да ле ко ве ћу ва -

жност: да је на спрам њих чи та ва вој ска, ме сто ма ле не из вид ни -

це; ако нас не на пад ну, ево ја сам пр ви, ко ји мо лим у име чо ве ко -

љу бља, у име ње го вих ста рих ро ди те ља, у име не ви на шче та, ко -

је још отац ни је ви део – да му се опро сти жи вот!...

На ма јо ра бе ху упра вље ни сви по гле ди у нај ве ћој мол би и

ода но сти. Стро ги се ка пе тан окре те у стра ну. Ме ни се учи ни, е

хте де су зу скри ти – и ја му опет све опро стих.

Ма јор се ко ле бао. У ње му се бо рио осе ћај ду жно сти, с осе ћа -

јем чо ве ко љу бља.

– По ред то га – до да дох ја, обо дрен ути ском што га мо је ре чи

на овом нео бич ном ме сту, у овим нео бич ним при ли ка ма, учи ни -

ше на све при сут не – он се ни је пот пу но о за по вест огре шно. Пу -

цао је и по го дио је – ма да ни је до бро ви део – а то се је мо гло и

сва ко ме од нас де си ти...

– Мо ли мо ти се г. ма јо ре!... – мо лио је вод ник гла сом, ко ји је

нео бич но га ну то ви бри рао.

Та про ста мол ба ово га чо ве ка, ко ји по ред све га бла гог ср ца,

бе ше ју нак и строг из вр ши лац за по ве сти ста ри је га и вој нич ке ду -

жнос ги – ви ше је ср це осва ја ла не го све кит ња сте и раз ло жи те

ре чи нај бо љег го вор ни ка и по бор ни ка ми ло ср ђа.

Ма јор ма ну ру ком и клим ну гла вом... Вод ник му при ле ти и

це ли ва му де сни цу. Ми ли во је ду бо ко узда ну и сна жно ми сте же

ру ку. Вој ни ци се нео бич но ужур ба ше. Сва ко ме се на ли цу огле -

да ше ко ли ко тај по сту пак одо бра ва ше и ко ли ко их то оду ше вља -

ва ше. Сва ко ме се си ја ло за до вољ ство из очи ју. Ови обич ни љу -

ди, про сти се ља ци срп ски, до ђо ше ми уз ви ше ни, не се бич ни. Не

по ква ре на ду ша и пле ме ни то ср це – то је то, што у овом тре нут -

ку уз ви ша ва ше цео овај круг. 

Ни тра га од стра хо ва ња за ро ђе ни жи вот. Те шко не при ја те љу,

ко ји би у овом ча су по же лио на шу смрт! Жи вот би га наш ску по

стао – јер се у те лу бе ше про бу ди ла ду ша, у људ ском де ло ва њу

ожи ве ла свест. Је ли иде ја то ли ко моћ на, да ство ри ен ту зи ја зам?

А ов де га је ин стинкт ство рио.

Не, ви ше ни сам стре пио за жи вот наш, ни ти пре зао на сва ки

шум због не при ја те ље вог на па да. Ја сам стре пио сад за жи вот

ово га вас кр слог јад ни ка. Же лео сам да пле ме ни то де ло људ ско

бу де и де ло – усу да, или де ло бо жи је. Да бу де са вр ше но...
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Зо ром смо би ли на ко њи ма. Спрем ни за по ла зак. Стра же смо

по ву кли са сво јих ме ста. Ни је нам се ни шта пре ко ноћ де си ло.

Кре ну смо се чи ли и ве се ли.

Сун це се је хлад но и кр ва во иза бре га по ма ља ло. Оба сја ва ло

је го ре са свим ле по – тур ски ло гор. Раз ли ко ва ли смо ја сно – ва -

тре и ча до ре, ко ња ни ке од пе ша ка. Узи ма ше ав дес и тру ба та ман

тан ким пи ском об ја вљи ва ше „обор ку“. Од јек ње не пи ске и жа -

гор ве ли ке ма се љу ди, ло мио се бр ди ма и до ли на ма и ре као би

од би јао се и о обла ке. Сне жни кри ста ли ћи су се спрам сун ча них

зра ко ва бли ста ли као ди ја ман ти.

Ми смо у га ло пу ју ри ли шу ми ци, да умак не мо тур ском ло го -

ру с до гле да. Та мо нас бе ху при ме ти ли и узру ја ли се. Тру ба је

сви ра ла „уз бу ну“. За на ма зви жда ук кур шу ми, ко ји ма нас по -

здра вља ху на кра ју. Пу цањ се раз ле гао и из ми цао је, да умук не у

шу ми ци пред на ма. По те ру ни смо до би ли.

Ма јор је ве се ло пе вуц као, ја ше ћи на свом мр ко ву пред по лу -

е ска дро ном. Ка пе тан је ћу тао и гла дио брк. Што ти је чо ве чи ја

суд би на: не ко ли ко сâти, чи тав пре врат, а са да опет све те че по

ста ром.

– А Ми ли во је !... –окре те се ма ле ни ма јор сме ше ћи се... – Би

ли сад смео уда ри ти на не при ја те ља? 

– На чи тав вод г. ма јо ре !... – од го во ри овај од сеч но и са свим

по про пи су од са лу ти ра, да је би ла ми ли на по гле да ти га ко ли ко је

кр шан.

Учи ни ми се, да га је на тму ре ни ка пе тан с љу ба вљу по гле дао

кад ре че:

– Ве ру јем!... кад се та ко смр ти у очи по гле да... – и он и не за -

вр ши ре че ни цу, већ је и да ље у ми сли уду бљен пу штао ко лу го ве

ди ма, пу ше ћи ци га ру за ци га ром.

За пре ти ше нам да ни ко ме не при ча мо – ка ко смо про ве ли ноћ.

Ко ман дант на ше га кри ла, ма да је био строг као Хор ва то вић , био

је не ми ло срд на и су ро ва сол да те ска. А од та квог се бо ја ти ва ља.

Сви смо леб ди ли над „љу бим цем“ на шим. Да, Ми ли во је по -

ста де „љу би мац“ сви ју, јер се бич ност људ ска ва ра ла се ти ме, да

је сва ки од нас до при нео мр ви цу по жр тво ва ња у ње го вом – но -

вом ства ра њу, ус кр сну ћу...

И сви су одр жа ли реч.

(1890)
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Станиша Војиновић

РАТНЕ ПРИПОВЕТКЕ СВЕТОЗАРА Љ. ГАВРИЛОВИЋА

У ан то ло ги ји про зе срп ских пи са ца о осло до ди лач ким ра то -

ви ма 1876–1878. го ди не под на сло вом „Од Ни ша ве па до во де

Дри не“ (Ниш 2005) уне ли смо и при по вет ку „На свом ме сту“

Све то за ра Љ. Га ври ло ви ћа, и ти ме по ку ша ли да ње го во де ло

вра ти му у кор пус срп ске при по вет ке.

За бо ра вље ном Га ври ло ви ћу у на шој при по ве дач кој про зи

при па да ме сто пр вог ко ји је у по себ ној збир ци об ја вио рат не

при по вет ке. На и ме, он је 1893. го ди не у Бе о гра ду об ја вио збир -

ку при по ве да ка под на сло вом „При по вет ке“, ко је су све по све -

ће не осло бо ди лач ким ра то ви ма Ср би је 1876–1878. го ди не. То је

по че так рат не при по вет ке, ко ја ће се раз ви ти тек у Бал кан ским

ра то ви ма и Пр вом свет ском ра ту, и она као пр ва но си у се би све

ма не, али и до бре стра не, ко је ће доц ни ји пр по ве да чи раз ра ди ти

и до ве сти да зна чај не ви си не. Ова збир ка на ла зи ла се у би бли о -

те ци зна чај них офи ци ра и вој них пи са ца, та ко је, при ме рак На -

род не би бли о те ке (II 51680) био је у би бли о те ци Ива на С. Па -

вло ви ћа, на ко јој је он за пи сао: „ђе не рал Иве Па вло вић у При -

шти ни на Ко со ву 15. де цем бра 1922.“

Ме ђу тим он ни је са мо рат них при по ве да ка већ дру штвр них,

са ти рич них, ху мо ри стич ких, ко је је об ја вљи вао у ли сто ви ма и

ча со пи си ма сво га вре ме на, а у они ма ко је је сам уре ђи вао по ка -

зао се као вр стан по зна ва лац не мач ке, фран цу ске и ру ске књи -

жев но сти из ко јих је пре во дио при по вет ке и ро ма не. 

Био је је под вид ним ути ца јем ру ске књи жев но сти, пре свих

Че хо вље вих но ве ла, али и Го го ља и Тол сто ја. Од на ших пи са ца

угле дао се на Гли ши ћа, а са успе хом је на ста вио и тра ди ци ју

сво га зе мља ка Љу бо ми ра П. Не на до ви ћа, ко га је по што вао, и

по дра жа вао, на ро чи то у ва шар ским те ма ма. У по ли тич ком ста -

ву био је у пр вим ре до ви ма ра ди кал не стран ке, од ко је се као и

ње гов по ли ти чи са бо рац Пе ра То до ро вић с вре ме ном све ви ше

уда ља вао. 

Од про у ча ва ла ца де ла Све то за ра Га ври ло ви ћа сма тран је за

„ста рин ског“ пи сца ко ји ства ра ду же при по вет ке, ско ро ро ма не
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ко ји „раз гра на ва ју ћи спо ру и раз у ђе ну фа бу лу на је дан ве о ма уз -

бу дљив, сло жен, ениг ма ти чан и коп мо зи ци о но за мр шен на чин“

(Осто ја Про да но вић, 2011).

Ти по ло шки ње го ве при по вет ке су ро ма неск но–со ци јал не,

сен ти мен та ли стич ко–ху мор не и рат но–вој нич ке. Ме ђу тим у

рат но–војничким при по вет ка ма он је кон ци зан, ком по зи ци о но

стег нут, не ма раз у ђе них де ло ва, све је те мат ски у окви ру рат них

зби ва ња на те ре ну. По не где из би ја ху мор, до ку мен тар на про за,

у ди ја ло зи ма и је зик кра ја у ко ме се раз ви ја до га ђај. Има и за ни -

мљи вих опи са зим ског пеј са жа, што до при но си раз ја шње њу

пси хо ло шког ли ка глав них ју на ка али и при по ве да ча. По не где

из би ја до си те јев ски кон ден зо ва на при ча о до бро ти и чи сто ти

„ма лих љу ди“ и пр љав шти ни и гра бе жи га зда.

Но ви нар по про фе си ји, у при по вет ка ма је ко ри стио но ви нар -

ски реч ник и жар гон ске ре чи ко је се мо гу чу ти у ужим кру го ви -

ма се ља ка и чи нов ни ка (ло пар, та ра ба, ду сао, ре брио, бр дањ ку,

су вад, ја пун џе, шњу рао, чап кун) или вој ни ка (кан то но ва ње, чу -

ту ра ти, гу сти ра смо, од са лу ти рах, фу раж, ешки ја, чва ри ли, ре -

кви зи ци ја, по лу е ска дрон).

*

Ста ри ји брат глум ца Ми ло ра да Га ври ло ви ћа (1861–1931),

Све то зар Љ. Га ври ло вић, при по ве дач, ро ма но пи сац, пе сник,

пре во ди лац, но ви нар, уред ник, пре да вач ро ђен је у Ва ље ву 16.

XII 1858. го ди не. Основ ну шко лу и ни жу гим на зи ју за вр шио је

у Ва ље ву (1872), а Зе мљо дел ско–шу мар ску шко лу у По жа рев цу

(1872–1875). Ра дио је у Срп ском по љо при вред ном дру штву као

се кре тар (1886–1888) и од бор ник (1892–1894), шеф оде ље ња за

про из вод њу ду ва на у Мо но по лу (1888), хо но рар ни пре да вач у

Зе мљо мер ској шко ли у Бе о гра ду (1891), шеф од се ка Упра ве Др -

жав них мо но по ла (1894), управ ник по ре ског оде ље ња у Ни шу

(1907). Нај че шће је био но ви нар, сло бод ни умет ник и пу бли ци -

ста. Уре ђи вао је ли сто ве и ча со пи се Гу сле (1882–83, 1886), Са -

мо у пра ва (1886, са Пе ром То до ро ви ћем), Ви тез (Ша бац 1889),

Те жак (1889–1891), Ро ми Да ба (1902), Срп ски жур нал (1902),

Ба што ван (1911), Срп ски пче лар (1911–1912) и Ка лен дар срп -

ских по љо при вред ни ка (1884–1887). Био је са рад ник ли сто ва и
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ча со пи са: Ја вор, Час, Бал кан ска ви ла, Омла ди на, Ра ди кал,

Днев ни лист, Зо ра (Мо стар), Пи је монт и др.

За го вор ник срп ско–бу гар ског при ја тељ ства, на ро чи то око

1906. го ди не, тра гич но је за вр шио свој жи вот. Оп ту жен од вој -

них вла сти за шпи ју на жу у ко рист Аустри је, ја ну а ра ухап шен,

про гла шен кри вим од Вој ног су да Ду нав ске ди ви зи је и стре љан

у зо ру 15. фе бру а ра 1913. го ди не, иако је до по след њег ча са не -

ги рао би ло ка кву кри ви цу.

Об ја вио је књи ге: 

Ба шта ни на не бу и на зе мљи (при по вет ка, 1887), Не ко ли ко

не ви них при ча (1887), Раз не при че (1887), Мр твач ки сан дук

(при по вет ка, 1888), И си ла и спас (при по вет ка 1888), За туђ ра -

чун (при по вет ка 1889), На род не из ле и це (ро ман, 1889–1891),

За блу де ли си но ви (ро ман, 1890), Уско ци (дра ма, 1891), Ђор ђе

Бал шић (дра ма, 1891), При по вет ке (1893). 
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Је ле на Ј. Ди ми три је вић

ЂУЛ-МА РИ КИ НА ПРИ КА ЖЊА

Не де ља је, пост, го во ри ло се о по сној чор би, о ћуф те ти ма од

сец ка на пра зи лу ка, о цр но ме лу ку на теп си че ту, о ко при ва ма – ко -

је ва ља оку си ти уз сеч ка1 у лу ду сре ду – о „љи је ну“ бо бу, што се,

кад бу де го тов, се че на ха мај ли је и ме ће у ка лај ли је, итд. Ча сни је

пост, јер док сти гох из сво је Бе о град-ма ха ле до Ћир-Ко сти не ули -

це до бро осе тих то пло ту зра ка про лет ње га сун ца, што си ја ше као

око Пе тро ва да на; а пла во о ко де вој че мо је га руч но га де ве ра, чи јој

сам се ку ћи упу ти ла, ис тр чав ши пре да ме, пру жи ми ки ту цве ћа,

ве се ло го во ре ћи:

– По ле’, стрин ке! Ма чи ца, љу би чи ца!...

Ко ли ко се об ра до ва ше ме ни, не над ну го сту! Је тр ви на ми 

мај ка по ви ка:

– С’гȁ збо ре ше мо за теб’, жи ва ми Јо ла! и ти отут ке, та на вра -

та!

Про шло два, а они још за со фром, тј. за сто лом! Ђа ко ни је, ле -

бле би је, а по ред бе ло га ви на цр ве ни се ви но „ис под ко ми ну“.

Осим мо је га де ве ра, је тр ве и ње не мај ке, ов де су још и ове две

ста ре Ни шли ке: аџи-На ста си ја и Ђул-Ма ри ка.

Оне ме не по зна до ше; ви ђа ле су ме још по мо јој уда ји, кад сам

им се де ла у ком ши лу ку; али кад им ка за мо ја је тр ва ко ја сам, об -

ра до ва ше се, на ро чи то Ђул-Ма ри ка, и ре че:

– Ту го, Бо шке!2 Да су ти, ћер ко, рек ну ли да за по ве даш сас ли -

мон ели ка ран фил, па, ви ди ми се, не би до шла у ова кав са ат, у ка -

кав, еве, дој де не зва на.

– Ако, при јо! Баш ме ми ло... две ми очи, ја ко ме ми ло што дој -

де, и то јо ште та кој ананс’з,3 – го во ри до ма ћи ца а сви се ус ту ма ра -

ли да ми што бо ље ме сто на пра ве.

Се ла сам, пре ма Ђул-Ма ри ки.

– Па до бро ни си до шла! – уз вик ну ше ми две ста ре и до ма ћи -

ца.

– Бо ље вас на шла!

– Па ш’ чи ниш? Здра во ли си?

– До бро, фа ла Бо гу, здра ва сам.

– Ка ко ти је дру гар? Здра во ли је, до бро ли је?

– До бро, фа ла Бо гу!
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– Е баш си зго ди ла у до бар дан да дој деш... Ју трос сам во ди ла

је тр ву ти, ла у су4 на мо ли тву,5 – ве ли Ђул-Ма ри ка и ра до сно, и ве -

се ло.

– Па јо ште ка ко ни си?

– До бро, фа ла Бо гу!

– Па јо ште ка ко ти је дру гар? Здра во ли је?

– Пи су је ли ти се стра? Ка ко си је она там’?

– Пи ше, здра ва је.

– Е, фа ла Бо гу! Сал те на ка је здра вје, па за дру го је ко лај.

Али ко ли ко се Ђул-Ма ри ка об ра до ва ла ме ни, то ли ко и ја њој,

и још ви ше, мно го ви ше, јер ни је ми је дан пут је тр ви на мај ка ре -

кла: – „Сал те да чу јеш ба ба-Ма ри ју... Ђул-Ма ри ку је дан пут да чу -

јеш, Ђул-Ма ри ки ну при ка жњу је дан пут да слу шаш, па ви ће...“ И

ту би од мах ну ла и гла вом и ру ком, што зна чи: ма ни се!

Па та Ђул-Ма ри ка и ни је баш то ли ко ста ра, је два ако је пре шла

ше зде се ту. Ра ста је осред ња. Цр но ма ња ста је, са мо с где-ко јом се -

дом вла си. Че ла је при лич но уска, ис пуп че на; очи ју цр них, жи вих,

ве се лих; зу ба здра вих а ли це јој је ма ло сме жу ра но, јер се, ва ља -

да, ни је бе ли ла тур ским бе ли лом; су хо ња ва је; го во ра је бр за, с

крат ким на гла ском, она ко по нишки. Оче шља на је ка ко су се у оп -

ште че шља ле Ни шли ке за вре ме тур ско: с ко ца ком,6 на кри во то ли -

ко, да јој се до та као чак уха, с пус ћу лом7 по це лом фе су, ма ле ном,

на врх гла ве, с кол ба шем8 цр ним, тан ким а ши ро ким, што јој кри -

је угла ђе ну ко су го то во до че ла. За ухом јој је гран чи ца бо сиљ ка,

за ки ти ла се пред по ла зак у цр кву. Об у че на је у „мо рав фу стан“ с

по кра ћим стру ком, што је озго до на сред гру ди рас коп чан, те јој се

ви ди од срп ско га плат на, прот ка ва на жу том сви лом, ко шу ља, ко ју

је, ка ко ми ка за, са ма отка ла, са ши ла и она ко ле по оп то чи ла сит -

ним ме ми ца ма уз „па зу ке“, око огр ли це и око ру ка ва. Пре ко гру ди

не ма каф та на,9 ски ну ла га зар од вру ћи не као и ћур че. И ку шак10

јој ни је око па са, ви си крај ње на мин дер лу ку... Ђул-Ма ри ка! Се -

ди с јед ном но гом под со бом а дру гу је ис пру жи ла, те јој се ви ди

це ла ча ра па, бе ла, ву не на, ша ре на на пр сти ма и пе ти, а гор њи ште

јој ни је ду же од ша ке. Но га ис пру же на, ча ра па крат ка, а за су ка ла

се, слу чај но, но га ви ца ги зи ја шал ва ра... И Ђул-Ма ри ка, као све

ста ре Ни шли ке, не мо же без шал ва ра нспод фи ста на. Пре их но -

си ла што је био адет, а сад из на ви ке. А, јест, још и то. Опа зи ла сам

јој ис под ко шу ље на гру ди ма цр но бућ ме;11 а да ли је на бућ ме ту

ке са или ха мај ли ја ни сам пи та ла.
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Ис пр ва се, уз ви но „ис под ко ми ну“ и ле бле би је, го во ри ло о је -

ли ма, ни шким, ка ко се ко је го то ви, шта спре ма ју, или, упра во, шта

су спре ма ли о сла ви, свад би; ко јим се ре дом при но си ло; шта се

из но си ло пред зва ни це за ру чак, шта за ве че ру или пред зо ру на

сла ву, па та ри цу, ру ка ви цу. Па го во ри ло се и о „жен ском руч ном

ра ду“, са да њем, у Ни шу, и не гда шњем, кад Ниш бе ја ше под Тур -

ци ма. Све го во ре, али Ђул-Ма ри ка нај ви ше. И при ча ово, оно из

до ба сво је мла до сти, из да на ста ро га Ни ша. Ве се ла, раз го вор на,

раз го вор ни ја, чи ни ми се, и од по кој не Ка те Каф та ну ше. Па и ова

хо ће као и пок. Каф та ну ша, као и дру ге ста ре Ни шли ке, ма ло, ма -

ло, па тек по ко ју ша лу, или „при ка жњи цу“ ко ја је, Бо га ми, ма ло...

– Е, Ђул-Ма ри ке, не смо са ме! – опо ме не је до ма ћи ца. А она

рек не: – „Не ћу, Се вет ке, ви ше,“ и ма ло, па за бо ра ви...

– При ка жи ни онуј тво ју при ка жњу, две ти очи! – ре ко ше уку -

ћан ке; а она:

– Ка кву па мо ју при ка жњу?

– Ђо јем се не се ћа!

– Заш’ се бу диш?

– Заш’ кр шиш ђер дан?12

– При ка жи ни гу, жив ти Бог!

Све је оку пи ше. Мол бе, за кли ња ња, пре кли ња ње, уми ља ва ње.

И шта ће, куд ће? При ста де. Ме ни ће при ча ти, та ко ре че. И за мо -

ли те изи ђе из со бе до ма ћин: не ма, ве ли, во ље да при ча „при му -

жи“. Још ви ше се за ва ли на ја стук, на сло ни гла ву на ру ку и за гле -

да се пре ма се би у зид, у јед ну тач ку са мо, где, без сум ње, ви де чи -

тав го ле ми свет свој, да ле ку про шлост сво ју, мла дост, ра дост...

I

Татка ми беше име аџи-Костадин, мајку пак аџика Коста динка.

Сас овој искам да почнем, јербо тој ми је шан:13 по татка ми и

мајку ћеш да знајеш каква сам си била. Кућа ни беше у овуј малу.

И она је била како и друге чорбаџиске куће по Ниш што бе’у: собе,

собе, а напред гу голема ћошка.14 Таван гу истина нисак, ама пен-

џери млого, врата шарена, на долапи врата шарена и дајма15 све

бело, опрано, е, Боже!У го ле му со бу мин дер ла ци од оро зан и ту -

гле, у дру ге од да ске, на пра је ни кад и ку ћа; и по дру ге со бе та кој;

по њи’ ду ше ме и ал-чо ва до ри го ри, и је ста ци та ки, а ши ја ги је ка -

ко и ду ше ме уста-Ми ле, јор ган џи ја. Па ки ли ми, у го ле му пи рот -
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ски, у дру го ки про вач ки. На пен џе ри пер де та16 ша ре на, од се ле ми -

ју17 па сас пу шке на о кол. На ра фо ви зар фо ви и фил џа ни, а крај њи’

сто ју ду ње до ри до Ве лиг-дан!... Јор га ни ни све џан фе сли је,18 на

тур ли-тур ли,19 жу ти, зе ле ни, мо дри, цр ве ни, па на грањ ке, та кад

ни дој ду го сти, де вој чи ки, же не, па на ме сти мо ле га ла, ако је зи ма

у го ле му со бу, ле те на ћо шку, а оно се ви де ше ка ко ле је јед на сал -

те чу бар, дру га цве ће сми љо во, тре ћа зум бул, че твр та иста ка ко

сас бо жур. У ку ћу теп си је, ка лај ли је, са но ви, го ле ми ман га ли,

бак’р, бак’р, па дај ма све чи сто, ма ни се! По со бе шав да ни20 уба -

ви, ша ре ни па го ле ми ка ко ме не к’д бе од се дам-осам го ди не. У го -

ле му со бу на је дан ду вар пак ви се ше ми тат ко: на гру ди му ср ма -

ли ја џе ме дан, озгор ке од чо ву фер ме не; око ши ју бе ле је му се ко -

шу ља; на гла ву му фес; јед на ру ка сто ји му на тра бо лоз, у дру гу

др жи од ца ра фер ман,21 да се зна је што је бе ра тли ја. Му ста ћи му

цр ни, го ле ми; ве ђе цр не, гу сте и ши ро ке, две ми очи, ка ко прс’, а

влак на гим ду гач ка, па се над не ла над очи ка ко жал не вр бе над

кла ден ци; око пак – огањ!... З’л бе ше ја ко, та си има ше од њег’

стра’ на на ми (мај ку не ви ка шем ка ко што ни бе ше адет, да да, но

на на). За ва ли ја22 на на бо је ше се од ње га – ма ни се!... И на на ми бе -

ше ја ко уба ва, ама она не ви се ше на ду вар. На онуј пак стра ну –

ту по ка за пре ма ис то ку – сто је ше у ико но стас Св. Бо го ро ди ца и

Св. Ни ко ла, јер бо ми тат ко Све то га Ни ко лу слу же ше, па Је ру са -

лим, а пред ове ја ико не, ете, зар што ми тат ко бе ше аџи ја, го ре ше

кан ди ло дај ма. До ла пи пак што су, ма ни се, не ли ти ре ко: дај ма

опра ни, бе ли, бе ли... У њи си сто је ше ле га ло.

Ле ти и у про лет из ба шчу не ис ка че шем. У ба шчу су: бре осма -

ла ци, бре ошав,23 бре шим ши ри го ле ми ка ко слив ке, бре ка ква ти

цвећ ка не је. У про лет: зум бул, ла ле до ри сја ју. Ле те: ше бој, ка ран -

фил, ру жи це, ј’лд’з,24 лан гир25 до ри го ру. По обор26 се про стре ла

тро скот тра ва ка ко зе ле на чо ва. А под чандије сепечики,27 и у њија

гугутке, па кад стану да поју у пролет у самнување, оно мани се!

дојде ти и мило и жално дори да се заплачеш!...

...ȁ, моје му татку кућа!... а, Ниш! срма ђумиш!28 Убав ли у

моје младо време беше!...
У дел ни ци сам у ба шчу, ра бо тим: пле те шем, ши је шем, ама по -

нај ви ше сам би ла при гер геф. Па што по је шем!... Тат ко не ме је
ка ра ја за по ја ње ни кад, освем ако бе ше у ком ши лак бо ле во (бо ле -
сник), ели ти, чу ва ја Бог, ни ки жал. Ама заш’? Не сам би ла сер сем
ни ти то ли ко ша ша ва та да по јем к’дȁ си ни што не је за по ја ње.
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А к’да бид не пра зник она кој, ели ти не дељ ски дан, тат ко си је

сас бра та ми, ете аџи-Со ти ра, дом’, јер бо т’га бро је ше ју па ре што

су пре ко не де љу пре па за ри ли.

Тат ко бро ји а брат пи су је; ја си пак пој дем на со как ња вра та да

ви дим – бе ћа ри. Та ман, јад на, пој дем а тат ко ми чук не у џам29 та

ме вр не. Ме не ми му ка, му ка – ш’ћу?! Ш’ћу, лел ке, ете: ми ло ме

да си бе рем глет кам бе ћа ри, к’да не смем сас њи да збо рим. Ми -

слим се вр ће је ћи се: „ш’ћу?“ па си ти ке та по за ку ћу ајт’. Про ва -

љим та мо ду вар, па на ме стим око та гле дам на со как: тра жим да

ви дим бе ћа ри Ни шли је, ђок си ђу ми шли је...30 О ту го!... А к’да ги

ви дим. Бо шке, а оно ми до бро! до бро! до бро!

Та кој, та кој, па уле го у се дам на е сту го ди ну, и тат ко ме т’га да -

де за Ди ми три ја Ђо ши но га, ћур чи ју. Ич ме и не пи та, а да де ме.

Та кав ни адет онаг бе ше.

Да де ме за Ди ми три ја... Ту го! Што си па бе ше тај Ди ми три је!

Ви сок ка ко то по ла, убав ка ко цвећ ка, па здрав; ли це му бе ло а ко -

са, ве ђе и треп ке – црн ибри шим! Пу сте онеј треп ке! Ду гач ке, гу -

сте, та си му ис под очи пра ве ше ју ла до вин ку дај ма. К’ да би пак

по гле да ја у чо ве ка, из очи му там ни на иде ше. А они ја пу сти му -

ста чи ки сал те га бе’у ж’ну ли; уснич ке му се цр ве не ју ка ко лис’ од

ка ук ђул ру жи цу, а зу би бе ле ју ка ко ја га њич ки у тор љак!31 Убав бе -

ше, па се уба во и но се ше. Дај ма си је на чо ва ли-че ши ре, узац ке,

иша ра не сас гај та ни низ бу ти не, око џе по ви и око но га ви це, а ша -

рен, сви лен тра бо лоз за фа ти ја га од џе по ви до ри до под па зу ке.

Под ко лен ке му сви ле не, ша ре не, па сас пус ћул чи ки. На гру ди му

џе ме дан сал те ср ма. Пре ко џе ме дан зла тан син џир од сат, де бел

ка ко ма лић. Озгор ке је у до ла му ка ко Грк; на гла ву му фес исти ка -

ко у Тур ци што је, а на но ге, и зи ми и ле те, бе ле ча ра пе и ро ган ли -

је ја ре-пу ти не...32 Убав бе ше ја ко!...

Тат ко ме да де за њег’ у ме сни це у ре до ва ту не де љу, а била сам

под ни шан33 чак до Ми тров дан.

Ви ђу ва ла сам се сас Ди ми три ја сва ки ч’с у сви до бри и не дељ -

ски дни, јер бо ни до о де ше сас ку ма ши ни и компшје, ете сас До ру

Ми ти чи но га, Ши шка-Ко сту и Ђор ђа Ћур чи ју... До о де ше. По ни -

ки пут фа ћа ше си мом ча ди ја оро... Игра ше мо, ја и он, ама не је дан

крај дру го га. Ја си играм, до ри лет кам, ни што ме из ди за на го ре, а

и са ма не знам што је, н’умем да ка жем, ми ло ме... Дој ду си по ру -

чак јед наг, а не ви дим к’да се ст’мни. А к’да ће си ви ће пој ду, а ме -
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не ме жа а ал!... смуч ни ми се, ст’мни ми се, ама не ми се ст’мни од

там ни ну, но што ће си иду...

К’да отид ну, ја си се у ми сал сас ње га ма јем. Кол’ко се ни ки

пут за ма јем, не си чу јем на ни но збо ре ње. Чу јем, ама не знам што

ми збо ри. К’да ме по ни ки пут вик не ја ко: – „Еј, мо ри Ма ри јо!

Што ти је?“ Ја до ри ка ко да се раз бу дим, и ско ро се сло вед нем та

си ни што ђо јем до ка чим, а у ли це сам, по зна вам, ста ну ла ка ко пан -

џар,34 јер бо срам има шем од на ну ми. Ми слим.... Мо ре што ти не -

сам ми сле ла! Ч’с по ч’с, па ка ко ка зу јем на Ди ми три ја кол’ко ме

ми ло за ње га; по сле па он ме не овој збо ри. Од тај ми сал и ма ја ње,

ни ки дан на на ну зар се ви де шем ка ко ша ша ва, та си чу што јед -

но ју тро... Од о клен чу, ћер ко, да се чу диш.

Јо ште к’д бе’ чуч ка (ма ла) има ла сам адет да си се бут нем у до -

лап, ели ти да ту рим уво при вра та, та да чу јем оној што ми се ви -

де ше ку де ку та ју од ме не. И ћу тек сам си ру ча ла за тај по ган ми

адет, па фај да ич. И од тат ка сам га из ру ча ла бе рем нај ма ло, нај -

ма ло се дом-осам пут: а тат ко не је те па ја че сто, ама кад фа ти да те -

па, ма ни се! Улег не у ба шчу, осе че фи дан од дут, ели ни ку сли ву,

па ме не те ја ше по фу стан, но...

Бе шем у до лап, а на на на Та ску Ма ни ну, при је те љи цу си, ком -

ши ку... А што ми је на на сас ком ши лак жи ву ва ла, не знаш. К’д

има ни ко гај ле,35 она га, две ми очи, не ка же на ро до ви, но на овуј

Та ску Ма ни ну.

Ете и тај дан на на ми та на туј Та ску:

– Мо ри, Та ске, мо ри! Не знам што ми је на де вој че; ни што не -

је баш... Ја збо рим, пи ту јем гу ни што, а она ме сал те гле да аâ, ка -

ко, чу ва ја Бог, да си је... Да ли, мо ри, да гу про си пе ба ба-Ма да од

ма ђи је, ели да гу во дим у ни ки ма но стир та да гу ча ти ју од на -

мер?... Да ли да ви кам За ха ра ћа еки ми на!?36 А? Што ми ви каш да

пра јим Та ске, мо ри?

Та ска узе та се на сме ја ко ли ко мо же, а ни што не од го во ри.

– Што се сме јеш, две ти очи?... Обра зи гу бе’у ка ко ру жи це, а

с’га...

Ова ја се па на сме ја, па ви ка
– Еј, мо ри аџи ке! Одр те ла си, ете, а за по ни ку ра бо ту јоште си

аџа ми ја. Што ти је на де вој че? Ни шта. Ма је се у ми сал сас Ди ми -
три ја, за тој те не чу је; коп не је за њег’, за тој не је цр ве на... Заш’ не
пра ји те свад бу? Што је на аџи ју? Ђо јем има мло го де вој чи ки, па
му ова ја не је има ла сас што да на пра ји че из37 и да ста ше.
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А је дан дан, пак, се де је ћи у ба шчу при гер геф, ми сле шем: ка -

ко ете ти га Ди ми три је та аши ћа ре на со как ња вра та, па т’г у обор

– тра жи тат ка ми: па ка ко уле зе у ба шчу при ме не, а ме не ми при -

и гра у ср це баш под ло жич ку, та не мо га да му се диг нем; а он, ете,

ка ко сло вед ну се – да ме по љу би, а ме не ме пи шин38 стра, а по сле

по ми сле: „нак ме по љу би.“ Он пȁ не ка, ме не ми ме рак ама кр шим

ћер дан.39 Та кој, та кој, па ка ко пре ва ра ме по љу би ме, а ја рип ну...

Исти на сам рип ну ла и ди гла ру ку да си обри шем оној ме сто ку де

ме по љу би ја, па ти ке спу шти си гу: жал ми дој де да се бри шем,

жал, жал, ка ко да је исти на...

Ако се уба во об у чем: „заш’ га не ма, да ме ви ди!“ Ако на на ми

на пра ји ни ку уба ву ман џу40 ја пи ту: „заш’ га не ма, да руч ка!“ Он

да ру ча, а ја ич: си та ћу сам к’да си глет кам ње га...“

Ја ње га гле да шем, а он ме не... Сра ме жљив бе ше, е Бо же!

Сра ме жљив. До о де ше, до о де ше а ич ме не кте ја по гле да. Гле -

да у му жи, у на ну ми, овам’, онам’, – а у ме не ич.

К’д у је дан пра зник, баш бе ше Ве лиг-дан... Не је... Јес’, та кој,

Ве лиг-дан, он до ше ја сас они ја тро ји цу, дру сто му, а ја, ка ко сва ки

пут, при не со да му пре да дем ши кер ле ме и во ду.

Он узе а не ме по гле да.

Пре да до му и ка фу. Не!

Му ка ми, му ка! Ш’ћу? А бе шем си, пан тим ка ко да је би ло ју -

чер ке, у шал ва ре и фу стан што ми он на пра ји, за Цвет ни це, к’да

идо на Пан та леј да се при че стим. (Онаг ми је теј аљи не пра ји ја, а

к’да се вр ну из цр кву нај до дом’ пу ну теп си ју вру ће ме ки ке: пра -

ти ја да ги из ру чам сас же не и де вој чи ки, за тој што сам се при че -

сти ла).

Ете у теј њи го ве аљи не би ла сам, па ми дој де ми ло да ме по -

гле да и да ви ди ко ли ко сам уба ва, а он...

Се ти се ни што. Ћу да на пра јим да ме по гле да, не ма ча ре...

Ула зе је ћи у со бу и со бу ва ју ћи па пуч ке при вра та на оро зан, узе

те се ђо јем со пле то. Јо о ок! Не ме по гле да!

По сле оде је ћи по ку ћу, се ти се што До ра Ми ти чин пра ве ше

ци га ру, та ско ро пој до у со бу сас ћи брит.41 К’д дој до при њи, ис пу -

шти мак суз42 ку ти ју, сло вед не је ћи се да гу до ка чим фр љи очи у

Ди ми три ја. Не ме по гле да!

Па из ле го, ми сле је ћи се: „Ш’ћу?... Ћу га на га зим. Ама ка ко?...

К’да?...“ Туј се се ти што не сам збра ла фил џа ни. „А! Сг’а ћу...
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Не!... Мош’ си по ми сли да сам бе срам на, и кој зна је заш’ му сту -

пам на но гу... Ћу га на зга зим... Оћу. Ту го, ако за па зи ни ки! Ако ви -

ди дру сто му... До ра Ми ти чин баш је при ње га...

– Ма ри јо! – вик ну ме на на.

Уле го јед наг у со бу.

– Фил џа ни! – ре че на на, па по гле да баш у Ди ми три јев фил џан,

мрд ну сас гла ву мрв ка на го ре и по ди же ле ву ве ђу.

Пи шин узе фил џан од До ру Ми ти чи но га и они ја дру ги, па пој -

до на ку де Ди ми три ја... У ср це ми ти ке ни што при туп ка, уз обра -

зи ми се ука чи огањ: не знам к’да му дој до – по кри ше му се но ге

сас мој фу стан... на га зи га!... А он? Не ме по гле да, но спу шти очи

та у зем’!

К’д опа зи овој, две ми очи, ћа да пад нем. Обр ну ми се и со ба, и

Ди ми три је во дру сто, и Ди ми три је – те шем да ис пу штим фил џа ни.

Из ле го из со бу спо ту ра ју ћи се ка ко пи ја на. Стра’ има шем од дру -

сто му, од на ну ми... Срам ми дој де... Ни ка ко ми се учи ни, две ми

очи, ка ко да сам Ниш по а ра ла, ка ко да сам ни ко га уте па ла. Са ма си

се на се бе учи ни ка ко ај дук, исто ка ко ка тил... Ту го, мај ке, што на -

пра ји!... Пи шин ми бе ше му ка, а по сле ми дој де кри во, ра ср ди се и

узе да збо рим са ма по ку ћу: „Бо жном му шко, а сра му је се. Сра му -

је се у тат ко ву ми ку ћу, пред на ну, а ни што да из лег не на на, ели к’д

би ме ни што сре ја у ма а лу, он би ме: ем гле да ја, ем би се око ме не

за де ва ја, ка ко и дру ги бе ћа ри сас де вој чи ки што рабо ти ју.“

Пу сти аџа ми лак!

К’дȁ је оти ше ја дом’, зар се за ми сле ја што сам га на га зи ла та

је јед наг пра ти ја чи ра ка43 и де те, бра та му нај мла ђе је га, та да ме на

со как ња вра та из ви ка ју... Из ви ка ше ме, и де те ре че:

– Ете, пи ту је ба та тра жиш ли ни што од њег’?

– Ка жи на ба ту што не сам ни шта тра жи ла, – рек ну, па узе та

обр ну гла ву: чак ми срам дој де од де те и од чи ра че, ка ко да и они

зна ју што сам ура бо ти ла. А за тва ра је ћи со как ња вра та, ми сле ла

сам: „ȁ, куч ка! да би куч ка! – заш’ да га на га зим?... Ш’ће ми рек -

не за овој к’да се уда дем за ње га?... Ако ми ни што рек не, ја ћу па

да л’жем... мо рам да л’жем. Ете оћу си га сл’жем ђо јем чу де је ћи

се: – „Кој? Ја сам те те бе на га зи ла?! Не је, мој Ди ми траћ; јо ок! Ка -

ко па да те на га зим?“ Рек не ли ми ме не па:„Је си,на га зи ла си ме.“

Ја ћу ње му: – „Не знам. Мак суз знам што не сам тој на пра ји ла, а

она кој, кој зна је, бел ки...“44
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Та кој. Ми на пред има ше мо срам, а с’г. Дор је де вој ка под ни -

шан не се ку та но се во ди сас мла до же њу, иду од ма лу до ма лу, од

со как до со как, ка ко бож ја ци. Иде је ћи та кој са мач’чки, гле да је ћи

се, збо ре је ћи све што ис ка ју – из го сти ра ју се; а кад се вен ча ју не -

су та зе но ба јат: ви ду се је дан дру го му ка ко ћу фли ја45 си ре ње.

Дов де, слу ша ју ћи Ђул-Ма ри ки ну при ка жњу, са мо се по кат кад

осмех ну смо, а ов де се гла сно на сме ја смо. А Ђул-Ма ри ка:

– Заш’ се сме је те? Не ли је та кој? Пи шин има ше мо срам, а с’г...

Чу ва ја Бог!...

У про лет Ђо ша, све кар ми иде ше у лој зе сва ки ч’с, па про ла -

зе је ћи кроз по ље на бе ре ја глич је, ку ку рек, ма чи цу, љу би чи цу, на -

пра ји си ки ту па си гу мен’ до не се. Трг не ме уз се бе на мин дер лак,

и збо ри:

– Ела, мо ја сна јо, да те за ки тим!

Он узне та ме ки ти, а ме не ме ми ло, е Бо шке! Ми сле ла сам:

„к’дȁ ћу сам ти у ку ћу? К’дȁ?...“

У ју тру се ра но диг нем та по ме тем и су до ви из ми јем, па сам

ве се ла ка ко пи лен це на грањ ку. Ми јем су до ви и по јем, ме тем ку -

ћу и по јем, по си пу јем цве ће и по јем: ми ло ме што ми све кар до о -

ди ја и ки ти ја, па за то ме обр ну ло на по ја ње. Ако пак, бла га ћер ко,

че до, пи ту јеш што сам по ја ла, не знам... што не сам... сва што. Ама

не мој да рек неш да теј пе сме има ше ниг де, у Ниш ели у Ле ско -

вац... По је шем си ја са ма она кој, Ди ми три ју по је шем. По јем уба -

во, крот ко, стра’ сам има ла од тат ка, срам од на ну... Ту го! По јем на

Ди ми три ја. Ако му пе сма не ма, ја си му гу ва дим од се бе. По ја ла

сам му мло го, мло го, а у па мет ми сто ју сал те још ни ко ли ко... Ка -

ко онај јед на бе ше:

„А, бре, Ми то...“

Не је та кој.

„Заш’ си, Ми то, та кој...“

Јок, не мо гу, овуј сам за бра ји ла. Овуј не знам. Че кај дру гу ако

мо гу... Че кај...

„Збо ри ла си дат ка с Ми ту,

Дат ка Ми ту пи ту ва ла:

Заш’ си, син ко, по жу те ја?

Заш’ ти, да дип, ве ђе...
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Зап гго су ти ве ђе...“

Та кој ни ка ко бе ше, ни што за ве ђе, ама... У, че до, што су му би -

ле ве ђе! Ка ко ци јав ке... Све сам теј за бра ји ла. Мо гу, ама не це лу...

А! Че кај ову ја, њу ма ћу да зна јем баш од крај до крај.

„А, ту го! ле ле! мој Ди ми тра ћи! 

Ја ко ме ми ло, ете, за те бе!... 

Ле ти ми, мо је сла веј-пи лен це, 

Ско ро пре ле ти ти ја со ка ци,

Та си ми над ни тат ку у ба шчу,

Та си ми ста ни на ђул цр ве ни: 

Пој на де вој ку, на Ђул-Ма ри ку, 

Дор ми те, пи ле, она не фа ти 

И у па зу ке сво је не ту ри,

Да те са ку та, пи ле, од ро су – 

Рат ћеш си сни јеш до ри до зо ру...“

Не ма ви ће.

– Ма ша ла, Ђул-Ма ри ке!

– Ашко сум, Ђул-Ма ри ке!

– Бре! Бре! Бре! – што ти је уба ва! И још јед ну зна јем, баш од

крај до крај.

„Ни шан да де Ди ми тра ћи На аџи ску Ђул-Ма ри ку.

Дру сто си је пи ту ва ло,

Пи ту ва ло Ди ми тра ћа,

Пи та ја га Ши шко Ко ста,

Ми ти чин га До ра пи та:

А бре, Ми то, две ти очи,

Ми лу јеш ли Ђул-Ма ри ку?

Од го во ри Ди ми тра ћи:

Заш’ пи та те, две ви очи?

Не л’ ви ди те што коп не јем,

Кај у про лет снег што коп ни?

Дру шке су си пи ту ва ле,

Пи ту ва ле Ђул-Ма ри ку,

Пи та ла гу Чуч ка Си ка,

Зој ки на гу Кра са пи та:

А, Ма ри ке, две ти очи,
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Ми лу јеш ли Ди ми тра ћа?

Од го во ри Ђул-Ма ри ка:

Заш’ пи та те, две ви очи?

Не л’ ви ди ге што че зне јем,

Ка ко ду ња пре ко зи му?“

Овај си је то ли ко...

– Ма ша ла, Ђул-Ма ри ке! Опет ма ша ла!

– Ашко сум, Ђул-Ма ри ке! Сто пут ашко сум!

– Бре! Бре! Бре! с’га ти је још по уба ва!

Сал те јо ште јед ну... Кра тач ку...

„Ла ли ми, ла ли, мој Ди ми тра ћи:

Ја ћу да по јем, ти да ми спи јеш 

На ме ки је стак – бе лу ми ру ку 

Од по ве че ру до ри до зо ру...“

За чу се пље сак дла но ва као у ка кву ве се лу ха ре млу ку, кад се

раз дра га ју бу ле пе смом ко јој је при пев: Оф! опет оф!...

А до ма ћи ца се по ди же и ве ли:

– Фа ла ти, стрин ке!... Ај де с’г ма ло вин це, јер бо ти се гу ша

осу ши ла; и на ка ни до не се Вас ка по каф че.

– И те бе ти фа ла, Се вет ке! С’га сам и за ви но и па за ка фу.

II

Ђул-Ма ри ка овла жи гр ло ко ми ња ком, па узе ср ка ти ка ву, ко ју

нам пре да де „ашчи ка“ Вас ка. Кад по пи ка ву, по че, и то ме ни го во -

ри, при јат но, и ти хо, као да кри је од оста лих.

– Јес’ па, че до. Ка ко ти ис при ча’ та кој си је би ло: ама онаг се је

зна ло и за гре’ – и па за срам; а с’г?... На пред к’д иде ше мо у цр -

кву, иде ше мо за тој да си по мо ли мо Бо га и Бо го ро ди цу и Бож ји ан -

ге ли. К’да ће мо у цр кву, а иде ше мо че сто, стар ке пак сва ки пра -

зник и не дељ ски дан, пи шин ће мо на амам; а спре ма тај дан, к’да

ће мо у цр кву, спра ји мо што ни тре ба за ју тре дан: уго тви мо ни што

(ако је зи ма за ви је мо сар му од ку пус ели на пу ни мо тур ши ју по -

при ку), спра ји мо ру чак. Ко ја се пак че шља ше крот ко, она си за ви -

је кол баш и ко цак јо ште у ве чер, па до бро вр же гла ву; а ју тре ниг -

де слун це, на њу ма си је чи ста ко шу ља, аљи не, уз образ бо си љак;

и на ште ср це, па ајт’ та сас ком ши ке у цр кву. У цр кву се кр сти мо,

стар ке пра ји ју ме та ни је, љу би мо ико не, мо ли мо си Бо га ка ко при -
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ли че к да си је чо век у Бож ји крам. Онаг си при ми мо на фо ру, из -

ру ча мо гу, и па по не се мо на ни ко га дом’; а пу шти ли се ви ће цр -

ква, т’га за ре ди мо по при је те љи це, по ро до ви: там’ си не че ка ка -

фа, па и ра ки ја. Одо тле ајт’ та дом’ на ру чак. Та кој си на пред бе -

ше.

– Јес’ па, – ве ли аџи-На ста си ја, ћу тљи ва и озбиљ на ста ри ца,

мно го ста ри ја од Ђул-Ма ри ке, – ете, на пред све та кој бе ше, ама ја

ви ће не збо рим. Пи шин збо ре шем, а мла ди ња ме фа ћа на при -

сме’?

– При сме’! И њим’ ће ги се при сме ља ју њи ни мла ђе ји, а и ми

ги се, ете при сме ља мо, јер бо отид ни с’га у цр кву па сал те се ји ри:

што смо кри сја ни, жи ва ми че да, не се по зна ва! – „Жу, жу! Бре

овој! Бре оној! Бре пра ји ла сам аљи ну; бре у ко га си ку пи ла ша -

шир: бре ис ка ра ла (ис те ра ла) сам слу шки њу: бре кој те пе ре; бре

пра ји ла сам слат ко; бре ва ри ла сам цр ве ни френ ци;46 бре...“ Да

про шћа ваш јо ште дрењ ке!... Отид ни у цр кву она кој, она си је пра -

зна. На Цвет ни це ели ни ки дру ги та кав пра зник – пу нач’чка, и тој

нај по ви ше же не! За што? Што су у но ве аљи не и ша ши ри, ели ли -

ба ди ки, за тој. А ни ки де вој чи ки што су бе срам ни, ма ни се! Е га

би ви де ле к’да уоду у цр кву офи ци ри, обр ну на ку де вра та ли це а

на ку де ал тар... опро сти ми, Бо шке, из ру чам те!... А па што су по

ни ки му жи по га ни! Обр ну гла ву од на траг, па ти ке сал те по же не.

Да ли је свет ста ну ја то ли ко бе сра ман, ели ша шав?

– Не се ср ди, стрин ке!... Ај де јо ште ча шку, – ве ли до ма ћи ца, и

по слу жи пр во аџи-На ста си ју, па та да Ђул-Ма ри ку.

– Здрав си, Се вет ке!

– Дал ти Бог, Аџи-На ста си јо!

– Ај де! Здрав си, Се вет ке!

– Да си жи ва, стрин ке!

– О, хо, хо! Ко ли ко је сту де но до ри у зу би уда ра... А ка ко пак

на пред слу же ше мо Све ти? Дој де ли ви ће, а ми јо ште од По ве чер -

ње ели чи ра че ели де те та сас здра вицу: је бри че ра ки ју и ча шку по

ро до ви, по ку ма ши ни, по при је те љи ели ком ши је, ви ће ко га ис ка -

мо да ви ка мо – да за по ве да ју у нас на По ве чер ње на ве че ру, и ју -

тре дан на Све ти на ру чак, на ве че ру... Три дни, две ми очи! Ду гач -

ка со фра ич се не ди за. Ру ча ју, пи ју за Све ти и по ју. Ман џе,47 ман -

џе! јок чор ба, јок шке та,48 ку пус и ме со, на ут и ме со, баб ње, ка па -

ма, под ва рак, пу ње те ћур ке, пр же ни пи ли ки, на р’жањ, пе че ни
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пра сци, ели ја гањ чи ки, к’да си је на што вре ме, па ба ни ца, па нај -

по сле си ре ње. Ман џе, ман џе! У нас је пак Све ти по сан, та, да про -

шћа ваш, ри ба – ма ни се!... А што па мо ја на на го тве ше са ба зор ску

ман џу, ба та! Има ше мо ашчи ку, ама у зо ру на на ми иде у му твак та

уго тви пи лав ели јуф ку: теј су си ман џе од вре ме за зо ру. У зо ру,

две ми очи, ру ча ње, ка ко што пра ју Тур ци уз Ра ма зан сас су фур.

А тат ко з’л, з’л, а за го сти ка ко и сви Ни шли је – до ри... Узне та на

ни ко га од нас у ку ћу усуј ле49 на ре ди да ту ри на со как ња вра та ка -

та нац, да не отид не ни ки та да рас ту ра дру сто. А ко га ће да пу шти,

кој узне та се за ку не дек има дин ра бо ту ели на ду ћан, ели ви ће ку -

де би гу има ја. Дор си је тат ко при со фру, а го сти му жи ка ко по по -

ви, све по књи жач ки по ју – во ду му чес’ што је аџи ја; а отид не ли

ви ће тат ко, мак суз отид не бо жном да спи је, и сас ње га још по ни -

ки стар чо век, род ли, ку ма шин ли, мла ди му жи сас ба та-Со ти ра

– ма ни се! А ће мен че џи је50 не ги има: да не игра мо та да по га зи -

мо Све ти... Ниш, ср ма ђу миш! Ни шли је, сев да ли је! И бе’у за го -

сти, и с’га су па. Освем ако ни ки не би мо га ја, ако си је си ро ма чо -

век. Ама и онаг... Си ро ти ња си је си ро ти ња, кол’ко је и ка ко је мо -

га ла, а чор ба џи је... Ја с’га ка зу јем ка ко слу же ша ју Све ти чор ба џи -

је; а и аџи-На ста си ја на ка ти ка же, јер бо аџи-Ђо ка, тат ко гу, је дан

бе ше; и аџи ја, и чор ба џи ја, и бе ра тли ја, не ли ти ре ко, је дан.

– Је дан. Ама аџи-Ђо ка, тат ко ми не слу же ше Све ти та кој. Он

па пред Све ти пре не де љу тра жи од на ше га по па да му ис пи ше си -

ро ти њу из сво ју ну ри ју. На си ро чи ки без мај ку спра ји мо ко шуљ -

ке, без оца ан те ри ке, на удо ви це па пу че, на ста ри љу ди је ме ни је.

А на Вар ва ру две же не ме су леб’: по по де сет ле ба уме су; на Св.

Са ву го тви мо: ман џе, ман џе, мо ру ња де бе ла и бе ла ка ко си ре ње.

По онуј по по ву ар ти шку раз де ли мо... На Св. Са ву све по си ро ти -

њу ис пра ти мо, а на Св. Ни ко лу при со фру са ми сед не мо; јер бо

аџи-Ђо ка, тат ко ми зна ја је на ус’ фр си овуј пе сму:

„ Слу жбу слу жи Све ти тељ Ни ко ла,

Слу жбу слу жи и па сла ву сла ви,

Зов ну ја је ма ло и го ле мо – 

Све по по ви и све ка лу ђе ри;

Све ћу па ли, све ћа му се га си:

Три пут му се све ћа уга си ла.

Па ис ко чи та си мај ку пи та.
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„Ко га ли смо, мај ке, за бра ји ли? – 

Све смо зва ли ма ло и го ле мо – 

Све по по ви и све ка лу ђе ри.“

Мај ка му се тТа до се ти ла:

„За бра ји мо Ану удо ви цу,

Удо ви цу с де вет си ро чи ки!“

К’д је до шла Ана удо ви ца,

Удо ви ца с де вет си ро чи ки – 

Са ма се је све ћа за па ли ла.“

– Ашко сум,51 аџи-Ђо ко! Та кав си Све ти Бог нај ви ше ми лу је! –

уз вик ну ки ра-Та на, же на Ђул-Ма ри ки них го ди на, ком ши ка на ше

при јат не до ма ћи це, ула зе ћи. Ви де ле смо где про ђе кроз ка пи џик,

али ни смо зна ле да је не ма к на ма за то, да не би пре ки ну ла ста ру

Ни шли ку, аџи-На ста си ју...

– Јо ште по ча шку. Ај де и ти ки ра-Та но...

– Фа ла! Здрав си ком ши ке!

– Да си жи ва!

– А Све ти слу же ше мо сва кад, – опет по че Ђул-Ма ри ка. – И у

ко ју је ку ћу бо ле во, и уми ра ње ку де је не је би ло без ко лач и све ћу.

Аџи-То дор, уј ка ми умре на Во ди це52 а на св. Јо ва на, Све ти му –

поп си је па се ка ја ко лач. Две ми очи, та кој!... А с’г? Ни ве че ре ни

па руч ко ви ни са ба зор ске ман џе, у вас; у нас си је јо ште ка ко што

бе ше, и па ће си бид не, да смо жи ви, и ви да сте си жи ви, да Бог

дâ! Ве че ре и руч ко ви не ма, но ти ке мрв ка овој опој, па из ку ћу у

ку ћу, и па га не слу жу. Фа ти ја му же ну лад к’да се вр ће ше од бал,

па гу мрв ка б’цка у сла би ну, а он јед наг та у но ви не: „Не ћу си мо -

гу сла вим сла ву, јер бо имам у ку ћу бо ле во.“ Јаз’к53!...

– Ви каш, Ма ри јо, у на шин ци не ма. Па не ли јед ну го ди ну ту -

ри у но ви ну и кир-Ни кол чин унук: што не мо же да сла ви!

– Има с’г и ме ђу нас, аџи-На ста си јо. Ама ови ја не раш чо ве чи -

ше, – ре че Ђул-Ма ри ка и по ка за гла вом на ме не, осмех нув ши се,

да ме, ва ља да, не увре ди.

– А ко ји је њи раш чо ве чи ја. И они не су би ли та ки од вре ме, –

го во ри ки ра-Та на.

– Не су! И па ви кам: не су би ли та ки. Кој ли не раш чо ве чи, ту -

го, Бо шке?! – за вр ши аџи-На ста си ја ту жно, чу де ћи се. А Ђул-Ма -

ри ка:
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На пред ако се пра ви свад ба, бе рем си је свад ба, а с’г? Пред ру -

чак гу поч ну, у ве чер свр шу. Јед ни ова кој, а дру ги: со бај ле у цр кву,

па ајт’ та на шта ци ју: ту пе, ту пе! ту пе, ту пе... Из руч кам те, Бо же,

од Шва бу ли је овој? Од Тур ци не је. Мла до же ња и мла да не ве ста

отид ну, а у квар тиљ ги ни што! Ни по ја ње, ни сви ра ње, ни игра ње:

глу во ка ко да се ва ри пче ни ца за гро бје... Ке ва Ко ци на вен ча ла се

у ме сни це, а јо ште не је да ла Ва чи ни це ни кр ше ну па ру ки ри ју. Ва -

чи ни ца се ср ди; у! па ће се ср ди же на, па. Ете, за ви ка ла Ва чи ни ца

ју чер ке: – „Ту го, Ма ри јо! Ша ша ви ли су ми ки ри џи је, што ли?

Вен ча ше се па јед наг оти до ше у стран сто у Ћу при ју, при мла до -

жењ ски ро до ви, па с’га се вр ну ше а ме не ки ри ју ич. А и ка ко ће

ми да ду, кад су по ар чи ли у стран сто све, па, ви ка ју же не, и мла до -

жењ ску пла ћу за три ме се ца.

– И ја си зна јем све тој, ама не збо рим. Ете заш’ да ме фа ћа ју у

при сме’?

– Ћу да збо рим. С’га си је, рот ке (ро де), че до, ре зи лак, и сва ко

чу до, сва што. На је дан бал сал те го ле... Ру ке, гр би на, па зу ке – на

мег дан; а му жи гле да ју ка ко ма чо ри и сал те увр ћу ју му ста ћи...

Сва што! Пи шин си зна до мо сал те за оро, а с’г? Узну та се по дво -

ји ца обр ћу, ка ко ко њи на гум но уз вр шид бу. Же не се сте гле та ги

очи иска чу, па к’д ги пу шту му жи, а оне брек ћу ка ко ле те жи ви на

за во ду. А по ни ки од му жи узну по јед ну, по две, оне ја сас ко је су

игра ли, та ги спа ци ра ју, ка ко пај тон џи ја ко њи к’да му се умо ру...

– Хо! хо! Хо оо!

– Јес’ па! Јес’ па!...

– Еј, ба ба-Ма ри ја!...

– Заш’ се сме је те?! Што ми ви каш, че до, еј, ба ба-Ма ри јо? Не

ли је та кој?... И за ва ли ја54 Со тир тер зи ја бе ше на бал, а бе ше

к’скан џи ја55 та ма ни се. Не му оти де до ма ћи ца ни при мај ку са ма,

а на бал: фа ти гу је дан па гу во ди, во ди. За ва ли ја Со тир тер зи ја

гле да, а по ме ши ну му се сал те пре ту ра. Та кој, та кој, па ти ке ме -

не:

– Ту го, ту го, Ма ри јо! (не ме ви ка ше ни не ве сто, ни ти пак... дру -

сто смо би ли). Ту го, Ма ри јо! Не да ва шем да ми до ма ћи цу сла веј -

ни ле по гле да, а с’гȁ сам гу, да ми про шћа ва тво је ли це, ста ну ја пе -

зе венг: до ве до гу ов де ка да гу спа ци ра ју ја бан џи је56 му жи, а ја...

Окло пи ја сам уши ка ко мо га рац, па сал те глет кам.

– Хо! хо! Хо об!
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– Јес’ па! Јес’ па!...

– Цр на, ба ба-Ма ри ја!

– Заш’ се сме је те, две ви очи? Заш’ сам цр на, рот ке, че до? Не -

је ли та кој. Ре зи лак!... Нит’ се зна за гре, нит’ за сра му ва ње; за ни -

што се не сра му ју... На пред к’д чу је мо да си је ни ка не ве ста има -

ла де те, ми уз не мо та се за чу ди мо, јер бо је ку та ла,57 ку та лаи од

сво ји до онај сат. А с’г: ста не ли те шка, не прој ду две-три дни, па

цел град зна је. А чо ве ку, дру га ру си али се (ма зи се): бре ђо јем бо -

ли гу овој, бре бо ли гу оној, бре ме ши на, бре кр сте ти на, бре ло шо

гу, бре не мож’ ни што да ру ча – сал те би ру ча ла ки се ле кра став це.

А чо век пак... ђо јем зна ју чко љу, учев ни, а за по ни што с’га њи су

му жи, две ми очи, ка ко де ца, оч’с ги же не пре ва ра ју. Не је ка ко на -

пред: ће си звек не на же ну, па што бид не нак бид не. С’га: ста ну ла

те шка има две-три дни, а чо век гу не да ва ни што да ра бо ти, ни ти

пак да по ди за; и ско ро за ки се ле кра став це, за грој зе и му шму ле из

тур ши ју – стра га ако не до не се што од њег’ иска ско ро, она ће си

из би је...
– Хо! хо! хо оô! До ста ви ће, две ти очи!

– Јед на при ме не у ком ши лак вен ча ла се пред сир ни це, а ви ће

од к’д од к’д вик ну Ма лу Пер су, што на у чи шнај дер лак у Жен ско

Дру сто, та гу са ши ни што од ба сму,58 ву не но ли је, ша ре но, сас

пан тљи ке, ши ро ко ни што ка ко анам ске узун-ан те ри је,59 сал те не је

ка ко ан те ри ја ду гач ко, но си је та кој до под ку ко ви. Са ши гу тој, да

но си што си је ђо јем две-три дни те шка, да се не сте за, та да не из -

би је...
– Хо! хо! хо оô! До ста, жив ти Бог!

– До ста и ја ви кам. Пи ла сам си вин це, по пи ла каф че, па с’г да

идем.

– Ка ко да идеш?! А при ка жњу? – уз вик ну до ма ћи ца.

– Гла ву сте, Се вет ке, на при ка жњу ми чу ли, а реп... Што ви тре -

ба реп?

– Реп за ка чи оно му кој си је за реп: нам’ ни при ка жи крај на

при ка жњу.

– Јок. До клен ме је би ло ми ло, при ка зу ва ла сам. С’г ћу си

идем, – ре че и узе ку шак, каф тан.

– Не си ша ша ва та да идеш к’да не при ка за на при ка жњу ти и

реп, – ве ли аџи-На ста си ја.
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– Не мла ти се, стрин ке, жив ти Бог! – збо ри до ма ћи ца, не да ју -

ћи јој да уста не.

– Ка ко па да идеш?! – ре че ки ра-Та на.

– За мо ју љу бав, ба ба-Ма ри јо! – уз вик ну Јо ла.

– За мој атар, Ђул-Ма ри ке! – уз вик ну и она ко јој је ста ра до сад

при ча ла, и уста де те је у ру ку по љу би.

– Че до, за твој ат’р... Што знам да пра јим...

Она оква си гр ло ви ном, и при пре ма се, на ме шта се на мин де -

ру, ис ка шља се. А ме ни ми ло; у ре пу ње не при по вет ке, при ка жње

ње не, ви де ла сам пу но ле пих бо ја, као у ре пу па у ко ву: гле дам њу,

као не ве сту, ле по об у че ну, на ки ће ну, за ру ме ње ну од сре ће што већ

јед ном од ла зи сво је му Ди ми тра ћу. По сле је ви дех као не ве сту ско -

ро до ве де ну, где ис пра ћа Ди ми три ја „со бај ле на ду ћан“ и гле да за

њим с пу но љу ба ви. За овим је спа зих пред ве че крај „со как ња

вра та“, у авли ји, где из гле да сво је сла веј-пи лен це, Ди ми тра ћа, да

јој до ђе, и да јој спи је на ме ком ја сту ку, бе лој ру ци „до ри до зо -

ру“...

Ја сам ви де ла ово, а она ми при ка за ла!...

III

Зар што до о де ше ско ро, ско ро, зар што бе ше убав, уле зе ми Ди -

ми три је у ср це та кој ка ко не ће да мо же да из лег не из ње га ни кад.

А, Бо шке, из ру чам те, заш’ си ми да ја оно ли ки ми лос’ за Ди -

ми три ја, заш’? Кад сал те про збо ри, при чу ка ми ни што у ср це ка -

ко сат. К’д се на сме је, у там ни ну ме слун це огре је!... Убав бе ше он,

ама и ја сам си би ла ја ко уба ва. Па мо је уба ве аљи не! А к’д ће он

да дој де, по сат се обу ку јем, и све сам спре ма огле да ло. За ра ди

уба ви њу по че ше да ме ви ка ју: Пе ру ни ка-Ма ри ка; а по сле по крат -

ко, и по уба во: Ђул-Ма ри ка. А од ђул, ру жи цу, има ли ниг де у свет

цвет по у бав?...

А к’да ви ће пред Ми тров дан, по че се свад ба. По че ше гу у че -

твр так, ка ко ни бе ше адет, и тат ко и па све кар ми.

Вик ну мо ком ши ке и ро до ви да за по ве да ју на квас’ц.
Со бра ше се.

У јед но наћ ве за ме си ше два те ста, јед но је мо је, дру го мла до -

жењ ско; и оба пре ти сну ше озгор ке сас пе сни цу, а ту ја куд су пре -

ти сну ли ту ри ше у мо је ду кат, у њи го во пр стен, вр за ни јед но за

дру го сас цр вен сви лен ко нац.
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Ће мен че џи је ста до ше да сви ру оро, а ми се сви фа ти мо и узе -

мо да се обр ће мо око наћ ве. Игра ју и оне ја две, што су за ме си ле

те ста, игра ју обе сас те ста не ру ке и ч’с по ч’с по гле ђу ју чи је ће си

те сто по пре ка бар ди ше.60 Јер бо чи је по пре ка бар ди ше, онај ће си

је по сре ћан; а ко му не ка бар ди ше, но се от пуп шти, он ће си је, ви -

ка ју, рас пу ште ник.61

А, лел ке, ту го! У нас: ни ти ка бар ди са, ни ти се от пу шти, а на -

ни но ми ср це ости ну ка ко лед...

А ја пак... мо ре да се чу диш што сам спре ма тај дан, мој квас’ц
сни ла.

Сни ла сам, ете, баш к’д да за по ју тре ћи пе тли, ка ко пој до мо у

лој зе у Ћур ли ну ја, на на и брат ми аџи-Со тир. Па ка ко иде мо кроз

је дан го лем ча ир, а оно тра ва, тра ва у про лет ка ко око Ду’ови. Па

ка ко по не ли смо јед но па ни че пу ноч ’чко сас зе ле ну по при ку и бе -

ли лук. Па ка ко тој па ни че но се шем баш ја. Но се шем га чак до

ћур лин ски по ток, па ка ко туј ис ка шем да га зим та спупшти па ни -

че на тра ву а узе, да про шћа ваш, да по ди зам шал вар ке, а ти ке на -

на за ви ка ла ми. „Ма ри јо, мо ри Ма ри јо, фр љи очи на ку де овој го -

ле мо др во, (ете, ка ко ни ка кво др во туј бе ше). Ја гу по слу ша, фр љи

очи: оно го ле мо, зе ле но, ма ни се, а сла ве ји – не си мож’ да ги из -

бро јиш, па по ју, а та кво по ја ње не бе’ ни кад чу ла. Сви по ју, а је дан

узе ја та ви је ка ко ку ка ви ца. Ме не ми за њег’ дој де ми ло, па ка ко

ис кам да га фа тим та да га од го лем ми лос’ ту рим у па зу ке. Та ман

пру жи ру ку, а он: ајт’ та у луг, и ви је све жал но и по жал но. К’да

ви до што од ле те, ме не ме за бо ле у ср це та кој ка ко да ми се ни што

од пу пак от ки де, и узе у сан да ри мам62... Туј си ме на на раз бу ди –

сам ну ло се.

Кад ка за на на ну ми што сам сни ла, а њу ма му ка, му ка, сал те

у ли це бе ле је... Зна јем као да бе ше ју чер ке што збо ре ше на ону ја

Та ску Ма ни ну:

– Не ће ми бид не, мо ри Та ске, до бро. По при ка си је љу ти на,

лук му ка, зе ле на тра ва је ди ло, сла веј-пи ле му шко че до... а, мо ри

Та ске мо ри, стра’ ме за онај је дан ми гле дац, за Со ти ра, та ма ни се.

Јер бо ч’с по ч’с, па ти ке: бре бо ли ме овој, бре бо ли ме оној. Бог

на ка обр ће на до бро, не на ло шо ти њу. Тој збо ре је ћи узе по сип ку,

па се над ле же на њу ма ка ко скр шен ду вар на по тир њу, јер бо од го -

лем стра’ за че до, бе ше гу при туп ка ло под ло жич ку. -
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А к’да се на квас’ц из и гра мо, же не си по се да ше да ру ча ју

руч’к туј на ду гач ке со фре, а ја си пак ру ча сас де вој чи ки у са ра -

ча ну.

Ју тре дан, у пе так, бо ја. Мла до же ња си ми пра ти со бај ле: пе -

шти маљ, си ла џак, ша ми ју, ша ми ју за вр зу ва ње гла ву, ка ну, бо ју,

тас, че шаљ, лиф, са пун... Ке шке63 да је за бра и ја да пра ти са пун!

Ке шке!...

У ве чер ми ту ра ју бо ју, и по ју:

„Уба ва, до бра де вој ко,

Не жа лиш тат ка и мај ку!

Ту ђа је ку ћа, де вој ко,

Ту га го ле ма, де вој ко.“

Же не по ју, а ја бо жном пла чем и бри шем слу зе сас је глак. Адет

бе ше да се пла че, а ме не ми се ни што не пла че ше, зар што сам

мло го би ла под ни шан, да ме ми ло да ви ће је дан пут отид нем при

Ди ми три ја...

Ју тре дан, у су бо ту, амам.
На амам оти до мо со бај ле. Та мо сви ра ње, по ја ње, ба ња ње, и

пра ји ше сас мла да-не ве сту што пра ји ше, што ни си адет бе ше; пи -

ше ка фу, ру ча ше пе њер ли је, па се вр ну мо дом’. А к’д дом’: до не -

ли од мла до же њу ов на. Же не и мај ка ми јед наг оти до ше при то га

ов на, па му ни што око ро го ви узе ше да за гле ђу ју, пље сну се у ру -

ке, чу ду се. Ти ке мај ка ми се зар се ти та узе да же не бут ка, да ги

пра ји сас очи, сас ве ђе да ћу ту... Ку та ју ни што од ме не, по зна до, та

ми ни ка ко ло шо дој де.

Шта има?...

Ру ча мо. Узе ше да ме спли тав: ће ми спле ту ши ве та.

„Ра ни ла Ми ља сла ве ја

За пу не де вет го ди не,

А да на ске га оста ља.

Сла веј си Ми ље го во ри:

Не мој се, Ми љо, уда ваш,

Не мој ме ме не оста виш...“

Спли тав ме, спли тав и по ју, а ја ти ке узе да пла чем, не да пла -

чем, но да ри мам, и ко ли ко сло вед ну гла ву у ру ке, по па да ше ми од

гла ву да ро ви. Јер бо ка ко је ко ја же на до шла, та кој ми ту ри ла на
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гла ву: ча ра пе, пе шкир, че вре... Ри мам све по ви ше: пишин ме пе -

сма рас пла ка, а по сле се до се ћу јем бре за овој, бре за оној.

Не сам мо га ла ко лај64 да пла чем, ама кад ви ће је дан пут поч нем,

оно н’ умем да се уте шим. Мрв ка, па ти ке и де вој чи ки, дру га ри це

ми све та у ри ма ње.65

– Што је па тој! Заш’ се мла ти те?! – Од азган лак66 ри ма те, – узе

да ви ка онај Та ска Ма ни на.

– Жал гу за на ну, Та ске, – ви ка јед на на ша ком ши ка, па и она

узе та се за пла ка. Ме не ми од овој још по жал дој де, па си до ри

глас пу шти, ка ко де те, а ти ке тат ко та у со бу... Оч’с ми се пре се ко -

ше слу зе, па ка ко да не су ни ишле!

Уле зе, па јед наг из ле зе. Же не се ни што по гле да ше.

Кад ме спле то ше и ту ри ше тел, из љу би ру ку на сви, па и на де -

ца и на ће мен че џи је.

За ве де се оро три пут, па се до мо та ру ча мо. А по сле па оро,

оро... Сви три да на са ме ка ко ана ме.

Бре игра ње, бре ве сел ба до ри до ве чер, а онаг ете ти ги сас да -

ро ви од мла до же њу: на де да чо ва-џу бе лак,67 на ба бу се ле ми ја-ан -

те ри лак,68 на шу ру, ба та-Со ти ра ми ки та би ја за крат ку ан те ри ју, на

мла ду не ве сту од чо ву чер кез.

Чер кез је ка ко дис ћурк, са мо су му по у зац ки ру ка ви, и тре ба да

су ве зе ни; а око ши ју и низ па зу ке тре ба да су му ве зе на шем ше -

та.69 Та кој тре ба, ама овај си чер кез бе ше – дуз70!...

Дуз. А ја к’д га ви до до ри се при тре со од ра дос’ за ње га, дек си

ми га пра ти ја Ди ми три је. Сев да’!...

Глу мац и ашчи ка, што до не со ше да ро ви, вр ну ше се.

С’га ћа мо да пра ти мо и ми јед но, дру го, што смо спра ји ли, бо -

шча ла ци на све кра, све кр ву, ро до ви, а ти ке тат ко ми по гле да по

же не ни ка ко стра шно: ја се од њи го ви очи упла ши. Па т’г из ле зе

и ста да гра би пре ко обор, чак до со как ња вра та.

Вр ну се, оди, гра би на ку де ку ћу, на ту ри фес на че ло, по ди за

ба стун71 на го ре, спу шта ве ђе на до ле и ни што збо ри, по зна вам,

мр да ју му уста, мр да ју а у ли це је до ри до уши цр вен ка ко пан џар,

ка ко фре нац, ка ко по при ка. Уле зе при нас у ода ју – сас ци пи ле! а

же не се ти ке згле да ше. По гле да по сви ре дом, а ми очи та у зем’ –

ка ко од му њу! Обр ну се, из ле зе! Три пут до о ди при нас, и то све

сас ци пи ле, ка ко ни што да ни ка же, па не си ка за ни што. Три пут

ме ме не вик ну при ње га на ћо шку, ђо јем ни што да ме пи та, па ич.
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„Што ли је, ту го, тат ку ми?“ – ми сле ла сам, а на на си ти ке на

ту ја Та ску кро тач ко:

– Та ске, мо ри! У аџи ну ме ши ну пре ту ра се ни што...

– Мо же би ти за ра ди чер кез. Заш’ је па она кав, аџи ке?

– Не је. За па зи ла сам, Та ске, ја овој при ње га јо ште од квас’ц.
– Заш’ га не пи таш, аџи ке, што му је?

– У! Чу ва ја Бог! Ка ко ћу па да га пи там?

– Чу ва ја Бог! Из ме ћар ка ли си на аџи ју ели до ма ћи ца? Заш’ му

се тол’ко бо јиш?

– Ка ко па да му се не бо јим, Та ске? До ма ћин је.

– Ако је до ма ћин, он ти је те бе и дру гар...

– Ко лај ти је те бе да збо риш к’да твој не је Ни шли ја.

– Ако је Ни шли ја не је звер. Твој аџи ја Ни шли ја, ама не те је

уда ри ја, а ме не мој Ле сков ча нин јо ште, што ви ка ју љу ди, мла да

не ве сту. И кој зна је, аџи ке, да сам би ла за вр за на ка ко ти, он би ме

до с’г уте па ја; ама ја...

А ти ке оне ја же не за бра ји ше да ми слу што ми се тат ко ср ди,

но се со бра ше око стрин ка-Та ску па ви ка ју, сме ја је ћи се:

– Заш’ те, мо ри Та ске, уда ри? Пан тиш ли?

– Да ме је мла ду не ве сту сал те ло шо по гле да ја, па ћу да пан -

тим, а ник мо ли ша мар!

– Заш’ те, стрин ка-Та ске, чи ча-Ма не уда ри? – пи ту ју и де вој -

чи ки, сме ју се и бу та ју се око њу ма.

– Што му се не су сте гле пи ти је, за тој.

– Ка кве пи ти је? па пи ту ју и бу та ју се.

– Сва ри пи ти је, па ги из не со на со фру, а он: – „Заш’ су ти, ви -

ка, ова ке?“ – „Па с’га не су Во ди це та да се смр зну, но је Ђур ђов

дан.“ – „ А зар пи ти је тре ба да се смр зну не да се стег ну?“ – па ти -

ке ме не та по за ле во уво – пљес! Ле ле к’д ми за по ја уво! Ту го к’д

за по ја! Ја ми сле шем дор сам жи ва све ће си по је, тол’ко! Уво по -

је, ја ћу тим, по је, по је, ћу тим; а к’да се оно ућу та, ти ке ја:

– „А, бре, Ма не, заш’ ме уда ри?“ – „Па да ја сам ти, ви ка, пе -

шкеш за уба ве пи ти је.“ – А заш’, бре, да ме уда риш? А не ли сам

те по си па ла да се из ми јеш? А не ли сам ти аљи не ичи сти ла? А не

ли сам ти по мо гла да се об у чеш? А не ли сам ти ка фу ис пе кла? А

не ли сам те ис пра ти ла к’да си по ше ја? А не ли сам ти се на но ге

ди гла к’да си до ше ја?“ Збо ри, збо ри, а он сал те гле да, и ка ко да се

чу ди. А кад ја рек’о: – „Аџа ми ја сам, па не сам уме ја ла уба во да
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сва рим пи ти је, па зар за тој да ме те паш? Ја ћу си идем у Го спо ди -

на (вла ди ку) да га пи там: за тој ли се уда ва ју де вој чи ки да ги му -

жи те па ју за ни што?“ К’да ја овој рек’о: он си ти ке опу шти му ста -

ћи. Од онаг: нит’ ме ме не он уда ри, нит’ па ја ње му сва ри уба ве

пи ти је. Све ми ман џе пр сти да из ру чаш, а пи ти је не су ми во де не

сал те на Во ди це...

За мра чи се.

Оне же не и де вој ке што су око ме не ви ка ју на мај ку ми:

Мо ри аџи ке! Ај де пра ћај те дар. Што је тој, ооо?!

И тат ко чу, па ре че:

– Ви си играј те. Овој ћу си ја бриг нем.

Ти ке ете ти га глу мац та отут ке:

– Што је тој, аџи јо? Не ли ви је де вој че ста са ло? Ку де су ви бо -

шча ла ци? Ка мо, аџи јо, ваш ама нет? Ми си наш до не со мо.

Тат ко га пу шти да збо ри, да пи ту је. Ћу те ћим слу ша, стре ља

сас очи, фаћ ка му ста ћи. А к’да глу мац ућу та, тат ко ми ти ке звек -

ну:

– Сик тер се ни!72 ана са на, до муз бре!73

– Што, што, аџи јо?

– Сик тер се ни! – па вик ну тат ко и пој де на ку де глум ца сас ба -

стун.

А глу мац ти ке држ’ за со как ња вра та. По бе же.

Ми се ти ке по ку ћу при бу та мо, пи та је ћи се што ли ће се на пра -

ји.

Још по ви ше се за мра чи.

Ете ти ги тро ји ца му жи из мла до жењ ски: Ши шко Ко ста, Ђор -

ђе Ћур чи ја и До ра Ми ти чин.

Уле го ше, а тат ко си ги при че ка на сред обор сто је ћим, гле да је -

ћи ги сви ни ка ко чуд но.

– Што је тој, аџи јо? Заш’ не да ваш бо шча ла ци?

А тат ко се ра ср ди. Ту го к’да се тат ко ра ср ди! На на пак, гле да -

је ћи кроз пен џер, упла ши се и узе, тре се је ћи се, та се ску та у јед -

но ћо ше, да не гле да тат ка ми.

Тат ко ми ср дит, ср дит, па кад вик ну на они ја тро ји цу, ма ни се.

– Ка ко не је срам при је те ља ми Ђо шу да иска бо шча ла ци?

А?!...

– Заш’ да не иска?... Што је тој, аџи јо? – пи ту ју они ја чу де је ћи

се.
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Тат ко ми се још по ви ше ра ср ди. Ту го к’д се тат ко ра ср ди! Па

к’д ста’ да ви ка, мај ке ее! К’д узе да бро ји, ле ле ее! Сас овој по че:

– Мој при је тељ! Чор ба џи ја!... Он чор ба џи ја, а ја?... Шо па ли ме

пра ји, сим си ле му по га но!... Што сам ја? Ели сам коњ, ели вол?

Аџи ја ли сам, мо га рац ли сам? Да ли ми пак при је тељ ми сле ше да

сам Шоп, ели Бу га рин, па за тој ми пра ти на де вој че ђи рит са пун?

А? Заш’ не пра ти и он ка ко што пра ћа ју Ни шли је, мак суз чор ба -

џи је ме ри шљав са пун но ђи рит? А? Кер ка ми не ће пе ре сас тај

мла до жењ ски са пун, но ће се ми је. А?... Овој си је јед но, а дру го...

Бе срам ник. Срам га би ло, да би га ! Дру го је овој: Ју тро ске узе ја

чо век... Мо ре ка кав чо век! Он не је чо век, не је при је тељ. Тра жи ја

сам при је те ља, па си га нај до – ба та!... Ка ка ка ка!... Ете ју тро ске

пра ти ја ов на, бо жном ка ко ни је адет од вре ме, па му на ро го ви ту -

ри ја ва ра кли са не гла ви це цр ни лук!... Цр ни лук! Ја с’га ја бу ке око

Ми тров дан, ја ни кад! Цр ни лук! (ту узе та се пре кр сти). Чу ли ли

сте овој, љу ди, кри сја ни, ниг де у Тур ци, у Евре ји, ја бе рем у Ци -

га ни? ...А?!

– За са пун не зна мо заш’... За цр ни лук... Ка ко тој’? Бел ки глу -

мац.. Би ја је зар пи јан, – збо ру они ја тро ји ца пла у ће.

– Глу мац!... Ај де, бел ки глу мац. Без бе ли је глу мац би ја пи јан та

ту ри ја ов ну на ро го ви цр ни лук, а Ђо ши ни ца, при је те љи ца ми по -

ша ша ве ла, па спра ји ла у бо шчу ђи рит са пун. Пе кин! Ама ка жи те

ми, кри сја ни, кој ку пи, кој на ре ди да се на пра ји, кој пра ти на де -

вој че ми, мла да-не ве сту оној ка лу ђер ско џу бе? А?

– Ка кво ка лу ђер ско џу бе, аџи јо? – т’нац ко пу шти ште глас они -

ја бо жном чу де је ћи се.

– Ка кво? Зар ђо јем не зна те, не сте ви де ли?... Ис ка те да про да -

де те ба шчо ван џи је кра ста ви це и си ми џи је си ми ти! Ка! ка! ка! –

на сме ја се тат ко ми ко ли ко мо же.

– Ни што не зна мо, аџи јо... Ка кво ка лу ђер ско џу бе? – про збо -

ри ше они ја још пот’нко.

– Ка кво?! Заш’ се, жи’ ви Го спод, пра ји те пи ја ни, кад не сте?...

Ка кво? ȁ, сим си ле му по га но! – па звек ну тат ко и по тр ча на ку де

ку ћу ка ко чи ра че74 к’да не ста ше на вре ме у чко љу. Тр чи, ете, тр чи

и ви ка:

– Аџи ке, ком ши ке! Ела! Дај те ми тој ка лу ђер ско џу бе!

На на му пре да де што иска, тре се је ћи си, а же не се ти ке при бу -

та ше при пен џе ри.
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– Ела те! Ела те ско ро! – гр ми тат ко ми на они ја. – Не ли је овој

аљи на иста ка ко џу бе на си ће вач ки и га бро вач ки ка лу ђе ри?

– Овој си је чер кез, аџи јо, – збо ри ју они ја кро тач ко.

– Ка! ка! ка! – чер кез! К’да је чер кез, заш’ је дуз? Ку де му је

вез?... Са мо дуз чо ва! И ја сам же ни ја си на, пра ви ја сам на сна’у

ми чер кез, ама ка ко? Она кој ка ко тре ба: уба ва чо ва, убав вез, ка -

ран фи ли ја, уз па зу ке, око ши ју, око ру ка ви.

– Па и овај си је, аџи јо, чо ва уба ва, чер кез...

А тат ко ги не да де да збо ру, но пȁ звек ну, до ри гр ми, с’г ће тре -

сак.

Они ја се зар упла ши ше, па из ле го ше.

На на ми оди по ку ћу, те па се у гру ди, у гла ву, пла че, а глас не

пу шта, не сме. Ја се тре сем ка ко да ме је фа ти ла гро зни ца а не ма

слу ска да ми пој де. Же не пак, чу де је ћи се, пље сну се у ру ке, па ти -

ке кро тач ко рек ну:

– Што сë на пра ји, Бо шке?!

А тај Та ска:

– Па јес. Заш’ да пра ти, ви ка, ђи рит са пун? Заш’ је, ви ка, ов ну

на ро го ви лук? Заш’ је чер кез дуз? Ако је за ра ди пе ци лак,75 ви ка,

пра ји ја чер кез дуз, заш’ не ту ри, ви ка, ја бу ке: оне су бе рем, што

ви ка ју љу ди, ни што – пет па ре, де сет ли ока!

– Еј, мо ри Та ске! – ви ка на на ми жал но, и па се јад на згу чи у

ћо ше и ту ри обе ру ке под по јас, па се тре се ка ко бож јак пред цр -

кву око Во ди це.

А стрин ка-Та ска (та кој гу ја ви ка шем) жа ле је ћи на ну ми:

– Еј, мо ри аџи ке! За те бе ме, ви ка, две ми очи, нај жал. Та ман

мал ко да се, што ви ка ју љу ди, оно диш и раз ве се лиш, уда ваш, што

ви ка ју, де вој че за мом че ар но, уба во, чор ба џи ско, а оно по леј, ви -

ка, што ти дој де на гла ву.

На на ми се од овој јо ште по ви ше ра жа ли, па узе до ри да ви је.

– Мо ре, ви ка, јо ште ка ко ви до ђи рит са пун зна ла сам на што ће

ти Ма ри јин сан ис ко чи.

– До ста ви ће! – ви ка бо ба-Си ка, на ша ком ши ка, и крот ко те -

гљи стрин ка-Та ску од на траг за фу стан.

– Ете ти, ви ка, бе ли лук! Ете ти гу по при ка!

– Мо ри Та ске! – па ви ка бо ба-Си ка.

– Ђи рит са пун! К’да се, ви ка, же не ше Ва ле до гр ма џи ја76... До -

гр ма џи ја га ви ка ју, а он, ви ка, ра бо те ше сас до гр ма џи ско мо га ре.
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Ете к’да се тај си ро ма чо век же не ше, не је има ја за не ве сту му чер -

кез, не је, што ви ка ју љу ди, ни ов на, ама к’да се до не се при мла да-

не ве сту бо ја, оно из ту ја бо шчу из ва ди мо, ви ка, ме ри шљав са пун.

Ме ри шљав, две ми очи! Ја пак, ви ка, ђи рит не сам ви де ла да ис ко -

чи ни из ци ган ску бо шчу; и Ци га ни, што ви ка ју љу ди, узну та ту -

ру ме ри шљав, од грош ли, од ше сет па ре ли – ти ке ме ри шљав. А

ов де на има, ви ка, ни што, не је без ич. Уме ша ја се је, ви ка, ни ки ме -

ђу при је те љи, не ма ча ре...

– И ја се чу дим! Ђо ша, при је тељ ми, до о ди ја је мло го пут ка ко

је Ма ри ја под ни шан, па ми се не је ви де ја лош чо век. А с’га што

се на пра ји! – збо ри на на ми и пла че, бри ше слу зе сас ру кав од ко -

шу љу.

– Што се на пра ји? На пра ји се, ви ка, ре зи лак... А аџи ја... Ако

не је при нас аџи ја, оно си је, ви ка, онај од не бо, Бог, па тре ба, што

ви ка ју љу ди, чо век пра во да збо ри. Аџи ја си је, исти на, з’л, пре ко -

ви ше з’л, ама је, ви ка, чо вëк: он и не пра ји што би ја пра ји ла. Ја би

се, ви ка, жи’ ми Го спод, сас Ђо шу по те па ла. Заш’ да пра ји...

А ти ке не ве ста-Кра са (ја гу ви ка шем не ве сто) је тр ва на ту ја

Та ску:

– Аман, ки ра!77 Ако сам мла ђе ја, ћу ти рек нем да се не до се ћу -

јеш ви ће.

– Јес па, – ви ка бо ба-Си ка. Заш’ при ту раш, ви ка, сла му на

огањ, к’да гу ви ће до ста има? Заш’, ви ка, ду ваш у же рав ку, к’да гу

је ве тар ар но раз ду ва ја?

Та ска се ти ке ућу та.
А на на ми! Крот ко јаг ње! Бла ги ши кер! Пла че, бри ше слу зе сас

ру кав што је ис ко чи ја под ру кав на се че ну гу ан те ри ју. И саг ете:
ка ко да гу гле дам! Не је по ста ра но што сам ја с’г, а збрч ка на, па ми
се ви де ше сва ки дан по ма леч ка. И с’га ка ко да гу ви дим онуј д ки -
та би ју се че ну ан те ри ју; и с’га ка ко да гу гле дам бел ко цак њо јан,
па ка ко да гле дам и онај лан гир,78 што га јо ште не бе ше сла на до -
фа ти ла, цр вен ка ко же рав ка, што га ту ри по за уво к’д ме по ве до -
ше на амам: бо жном Го спод све на до бро да обр ће... А! јад на на -
на ми!... Па ви дим, ете, ка ко с’г да гле дам и сна ју ми, до ма ћи цу на
бра та ми аџи-Со ти ра: на бе ле је шал вар ке, на бе лу ан те ри ку, бо са,
на бе ле атла ске па пуч ке; мла да ка ко кап ка, ама по че шља ње се по -
зна ва што не је де вој ка, не гу је ко цак низ гр би ну. Ра да бе ше они ја
дни, и со бај ле на амам ра да, а с’г: слу за гу слу зу пре ти ца, а она ти -
ке узне ис под по јас је глак, та си ги обри ше, и па га там’ за бо де....
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И оне ја дру ге гле дам, и ком ши ке и ро до ви, и ста ре и мла де.

Јед не на фу ста ни, ви де ги се оздол ги зи ја шал ва ре, ши ро ке, ду гач -

ке; дру ге, стар ке на се че не ан те ри је, шал ва ре; ни ке на ћур чи ки,

ни ке на ду шан ке, а мла де ка ко ана ме, сал те на шал вар ке, на крат -

ке ан те ри ке ели ти је ле чи ки, ис ки те не сас сва ко ја ко цве ће, а ве ђе,

ка ко да ги се по две пи јав ке над очи при ле пи ле, јер бо те гљи ше ги

и на бо ју и на амам, сас мла до жењ ску бо ју. Ови ја су дни, и ју тро -

ске на амам игра ле, игра ле! Игра ле, по ја ле, ве се ли ле се по с’в ноћ,

по в’здан, а с’г... Оду по ку ћу, упла ше не, там’, овам’, при ли че ка -

ко да ће ни ки да умре, па че ка ју, по гле ђу ју за по па да дој де да га

при че сти, ми слу за ка дил ни цу, та мјан, све ћу...

Ти ке ете ти га при нас тат ко ми. По гле да по нас, по гле да, па ти -

ке очи та у ме не:

– Што ћеш, ви ка, туј? Заш’ не си сас де вој чи ки у са ра ча ну?

Сна ја си ме ти ке уфа ти, па ме уве де при де вој чи ки.

Ди гли смо пер де, гле да мо у обор: ме се чи на, ме се чи на та се ви -

ди ка ко у по ло вин дан.

Ете ти ги па они ја, До ра Ми ти чин, Ши шко Ко ста и Ђор ђе

Ћур чи ја. А тат ко ми – фр ту на: у! у! у! – а с’га се ути ши ја. Крот ко

збо ри, та ми слип: у ср це му од ср де ње не оста де ич ни што; а оно...

– Што ис ка те?

– Ете, аџи јо, знаш, ми си дој до мо да за гле да мо онај чер кез...

Не смо, знаш, за па зи ли што је тој Ђо ша пра ти ја, ка ко... Из не си ни

га, жив ти Бог!

– Да ви га из не сем.

Из не се га; а они ја гле да ју и:

– Е, не је тре ба ло ова кој, ама чо век... Згре ши ја је; љу ди смо...

Ку де је, аџи јо, онај на тво ју сна ју?

Тат ко ич ни што не збо ри. Пој де за сна јин си чер кез а под ње га

до ри зе мља тут њи.

Од не се га.

Дор су Ши шко Ко ста и Ђор ђе Ћур чи ја за гле ђу ва ли сна јин ми

чер кез, До ра Ми ти чин си је укра ја онај мој, па га од не ја у Ђо ши -

ни.

К’д да оста ву сна јин ми чер кез, при ви ка ше они ја дво ји ца, бо -

жном чу де је ћи се:

– Ку де си је дру ги чер кез? Ка мо га До ра?
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– Па ли, ви ка тат ко, оће да про да ва те ба шчо ван џи је кра ста ви -

це и си ми џи је си ми ти? К’да сам ја би ја у те ја ва ше го ди не, ви још

не сте би ли... Туј ни што ја ко, ја ко бе срам но ре че, па ти ке звек ну:

– Сик тер си зи, до му злар, бре! – па ги до фа ти за ра мо та кроз

со как ња вра та – на со как... И јед наг ту ри чи ви ју!

А ја к’д ви до из са ра ча ну што би, и да од мо је вен ча ње ви ће не -

ма ич ни што, узе да пла чем, да се ту цам, да ри мам, збо ре је ћи на

дру га ри це ми, што ба ра бар сас ме не пла чу:

– Ле ле, ме не, оста до си пред свет у по сме шу!

И дру га ри це ми пла чу, а те шу ме:

– Ћу ти, Ма ри јо! ћу ти си, бла га ни се стри це. Бог је до бар. Он

ће си да дë та ће си се ло шо на до бро обр не.

Дор тат ко не фа ти они ја за ра мо, још сам се мрв ка на да ла, а

т’г... Де вој чи ки ме те шу, а ме не ми јо ште по жал но дој де, па узе

још по ви ше да ри мам и па да ви јем, а тат ко зар чу, та ви ка из обор

на на ну ми:

– Аџи ке! Ка жи Ма ри је да не пла че, јер бо не ма за што да пла -

че. Нак се сме је, нак по је, нак се ве се ли сас де вој чи ки: ја ћу гу да -

дем на бо ље ме сто.

Отво ри ше се на са ра ча ну вра та. Ка ко ши кер, ка ко ва рен ошав

што га ру ча мо по руч’к и по ве че ру, та кој си бе ше бла га на на ми.

Ка ко бу би ца, ка ко бе ло јаг њен це од про лет, та кој си је би ла крот -

ка мај ка ми. Узе, јад на, да ме те ши, да ме мо ли да ћу тим, а и са ма

пла че; а ја оћу да гу по слу шам, а не мо гу, јер бо: ем сам оста ла у

по сме шу, ем сам за гу би ла оној за што ме бе ше ми ло, ми ло, ми ло...

А Ђо ша пак к’д је ви де ја што на пра ји тат ко ми, ди га ја се сас

они ја тро ји цу му жи, дру сто на си на му, та у Го спо ди на:

– Аман! за ман! Го спо ди не! Да ја сам ни шан на аџи-Ко ста ди но -

во де вој че јо ште у ме сни це, у ре до ва ту не де љу; спра и ја сам за

свад бу с’га све, а аџи-Ко ста дин не ми да ва де вој че си: оста до мо у

по сме шу и ја и мој син Ди ми три је. Ш’ћу, Го спо ди не! аман! за ман!

А Го спо дин:

– Ви кај те аџи-Ко ста ди на да га пи там заш’ не да ва де вој че.

Вик ну ше тат ка ми. Оти де јед наг.

Го спо дин пи та:

– Заш’ не да ваш, аџи јо, де вој че, к’да си је под ни шан за Ди ми -

три ја Ђо ши но га одам но?

А тат ко ми:
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– Ете, ж’ћу да пра јим, Го спо ди не?... Не ће си де вој че.

Го спо дин пак:

– Иди, аџи јо, та до ве ди де вој че: да га пи там заш’ не ће.

Ка ко ћу да га до ве дем, Го спо ди не, к’да не је дом’? Не ма ми га

де вој че ниг де. У Евре ји ли је, у Тур ци ли је – не ма га!... Ама и да

га има, заш’? Не ма во љу за Ди ми три ја, па тој...

Ђо ша, слу ша је ћи, рек ну ја му да л’же. Туј ти се фа ти ли, на пра -

ји ли јед ну кав гу, ма ни се!

А ја исти на не сам би ла дом’: тат ко ми, к’да га вик ну ше у Го -

спо ди на, ре че та ме са ку та ше у ком ши лак.

Има је ћи стра’ да га Го спо дин ни ка ко не обр не, сас Ђо шу не по -

ми ри, не је ка за ја при Го спо ди на ни за ђи рит ни за лук ни за чер -

кез, но го узе ја да л’же дек бо жном ја не ћу, не мам во љу за бе ћа ра.

Из ла га ја га, јер бо је чу ја дек Го спо дин не да ва да се узи ма ју зо ри -

ле.

Онаг се обр ну ја Ђо ша та на Го спо ди на:

– Овој се, Го спо ди не, оно ди ло и до ка ра ло на ло шо. Ете к’да

аџи-Ко ста дин ова кој на пра ји, што ћу ја с’га? У ку ћу ми је: бре

спре ма, бре ће мен че џи је, бре ашчи ке, бре глу мац... Да про шћа -

ваш, Го спо ди не, сас оно ли ко ме со, што ми је у ку ћу, – ш’ ћу?

Го спо дин се ма ло по ми сле ја, па ти ке:

– Тра жи на ћас дру гу де вој ку, па си гу вен чај ују тру за Ди ми -

три ја. Од ме не ти на си на бла го сов!

Ис ко чи ли на со как и узе ли да збо ру ко ју ће си тра жу.

А До ра:

– Ја по зна вам јед но де вој че ов де бли зо: уба вач ко је, кро тач ко,

ма ни се! Тат ко гу је аџи-На ста си јин ком ши ја, Јо ван Кр ше но Че ло.

Ђо ша си пак не је на ша ја ма ну на де вој че. И ка ко да нај де? Чор -

ба џи ске не би мо га ја да до би је та кој... На ка ти с’г при ча аџи-На -

ста си ја.

– Не мам, ете, мло го, – ре че ста ри ца. – Ди ми три је ми је з’лвић

би ја, та сам спре ма њи го ву свад бу у тат ко ви му би ла. Дој де Ђо ша

сас они ја дом’... Збо ри мо за Та ску, де вој че на Кр ше но Че ло... А па

што бе ше тој де вој че! Ком ши ско ми. Дај ма је у ме не, а ме не ме

жал, жал: к’да си на мо ји де вој чи ки пра јим аљи не, а оно, јад но,

пре гле ђу је... Ја си му ку пим овој, оној... Жал ме: да не пре гле ђу је

ре ко је дан дан на з’лву ми, Ђо ши ни цу: – „Уз ни си, да до, Та ску за

Ди ми три ја.“ А она та на ме не: – „Тој си ми с’г рек ну ла, аџи јо,79 па
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ви ше не мој. Ша ша ва ли сам да ми је при је тељ. Кр ше но Че ло?“ Ја

пак на њу ма: – „Заш’, да до? Ако му на о диш ма ну, на о диш му сал -

те јед ну: што си је си ро ма чо век. А де вој че му је бо ље од мло ги

чор ба џи ски де вој чи ки.“ Не ми је да ла ви ше да збо рим – ра ср ди се.

А што бе ше Ђо ши ни ца: на сва ко га ће си нај де ма ну... И Ђо ша та -

кав... На тај Ма ри јин чер кез ни вез, ка пла ма за ни што не је... Ђо -

ши ни ца ту ри ла у бо шчу ем ђи рит са пун, ем ци ган ски пе шти маљ.

Ло ши бе’у, ама јед но што је чу ја аџи-Ко ста дин за њи, тој си је би -

ла л’жа; јер бо кол’ко ни ки да је би ја лош, па је чу ва ја сво ју ве ру:

чу ва ја гу је по ви ше од све, две ми очи!... К’д тај ноћ и Ђо ши ни ца:

– „Аман, аџи јо! Иди и ти сас му жи у Кр ше но Че ло: збо ри, мо ли...

Ту го, ту го! да ми не оста не Ди ми три је у по сме шу... Сас ово ли ко

ме со што ни је у ку ћу – ш’ ће мо?...“ Оти до мо. До ра Ми ти чин пре -

ка чи се пре ко ду вар на Кр ше но Че ло баш пред пе тли по ја ње. Пре -

ка чи се, па га не ма, не ма да отво ри. Ја дан, пад ну ја, уте па ја се. К’д

из ва ди чи ви ју, ми сви та у обор, па т’г узе мо да чу ка мо у вра та на

Кр ше но Че ло. Он отут ке пи та ко ји је. Ми се од о вут ке гла си мо.

Отво ри, и за чу ди се к’д ви де ме не. – „Што има, аџи-На ста си јо?“ –

„Оћеш, Јо ва не, да си да деш Та ску, де вој че ти за Ди ми три ја Ђо ши -

но га?“ – „Што збо риш, аџи-На ста си јо?“ Ја па ка за. – „Ка кав Ди -

ми три је к’да си је за њег’ под ни шан аџи-Ко ста ди но во де вој че? И

аџи ја ме ви ће ви ка ја на свад бу.“ Ми туј при ка за мо што на пра ји ше

при је те љи, а Јо ван, си ро мȁ чо вëк, узе та си да де де вој че. Му жи,

што беу сас ме не до шли, оти до ше, а ја отр ча кроз ка пи џик дом’ та

си узе мо ју бо ју. Јед на гу ту ра бо ју, а ме не ме жал, жал што овој

ра бо ти мо без ће мен че џи је, та ски до од по ли цу јед ну теп си ју, и у

њу ма узе да чу кам ка ко у да ји ре... Чу кам, чу кам и по јем пе сму

што си је за бо ју... Из ми мо гу; из ба ња мо гу... Жал ме, си ро тињ ка...

Со бај ле гу вен ча ше сас Ди ми три ја Ђо ши но га...

Вен ча ли се, ту го, они, а ја аâ! Ка ко је би ло на Ди ми три ја, не

знам, а на ме не ка ко бе ше пан тим ка ко да је би ло ју чер ке. Со бај -

ле до о ду ро до ви, при је те љи, ку ма ши ни, а у нас тај но оô, ка ко на

Рас пе ти Пе так!... Ути ши ло се ка ко у по ље ле те кад опе че зве зда,

опе че, па се ти ке ску та, зе мљу за гр ну цр ни обла ци оди све стра не

а огањ и омо ри на то ли ко, да си из да не чо вëк, ве тар пак не ма га ич,

та се зно јиш и фр љаш јед ну по јед ну аљи ну, со бу ваш ча ра пе, ете

ако су ти на но ге, а ч’с по ч’с по гле ђу јеш у не бо, фа ти те ни ки стра,

да Бог са чу ва: сал те че каш... к’да ће си му ње, тре сак... ууу!...
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Ете та кој бе ше у нас. Ме не ми се јо ште ви де ше ни ка ко глу во

ка ко око по ло вин ноћ! Не ги има ће мен че џи је ка ко они ја три дни;

не су де вој чи ки око ме не ка ко што бе’у; сал те тат ко оди по обор и

при че ку је цр нич’чки мо ји сва то ви. При че ку је ги и ђо јем се сме је,

уво ди ги у со бу та ги се пре да де ра ки ја, ши кер ле ме и ка фа, а они

узи ма ју не по ми ња је ћи ни Ђо шу ни си на му ни мо је пу сто вен ча -

ње; јер бо на на ми ис пра ти ла јед ну две стар ке чак на со как, та ка -

ко ко га опа зу што ће при нас, та кој му при ка жу по ни ко ли ко усуј -

ле.

Ни ки су, пак, без бе ли, зна ли што ће се Ди ми три је вен ча сас де -

вој че на Јо ва на Кр ше но Че ло, а не сас ме не, ама свет: ћеф му је да

дој де, да ви ди ка ко смо, што пра ји мо, зна јеш, да овла ји ше.

Ја пак не ис ка чам. Лег ну ла сам, она кој сас све ши ве ти, на је дан

ска ла пен ки лим, што тре ба ше да је у мо је га Ди ми три ја јед наг по

мо је вен ча ње, ба ра бар сас че из ми, по кло пи ла сам се на је стак,

што га на ве зо од ка ко сам под ни шан, спре ма је ћи га за Ди ми три -

ја, па ри мам. Ср це ми сто је ше исто ка ко об ра но лој зе... ȁ, ту го! Ви -

де ше ми се ка ко да ми је умре ја тат ко, мај ка... ка ко, чу ва ја Бог, сви

да су ни по мре ли, па ме не оста ви ли на овај свет са мач’чку!... Па

ти ке ми се учи ни дек овој не је исти на, по гле да у вен чан фу стан

што ви си на чи ви лак: „С’г ће си дој ду да ме во ду да ме вен ча ју за

Ди ми три ја: ај де да се спра љам за цр кву.“ По ми сле и рип ну, пој до

на ку де вра та од са ра ча ну, и а да отво рим вра та, па ти ке ми се вр -

ну па мет у гла ву, а у ср це ми уле зе опет жал, го лем жал, ја се по -

кло пи па на онај је стак, и узе да ри мам.

До икин ди ју не ту ри у уста ич ни што. За ва ли ја на на мо ли ме

да ру чам, ка ни ме – на фи ле. До не се ми пу ну ка лај ли ју су тли ју:

јок, не мо га.

У слун це за од из ле го на ма ла вра та у ба шчу. Ту го! ту го! ка ко

ми па у ба шчу бе ше!

У ба шчу ме фа ти по го лем жал, но у ода ју. А ка ко јад ну да ме

не фа ти, к’да ми ме не туј ис ка че ше пред очи Ди ми три је. По гле дам

ли у цве ће, у ошав, у осма ла ци, у све ни што – слу зе ми пој ду. Ку -

де сам год од ме сни це, и пре ко ле то гле да ла по ба шчу, оде је ћи, се -

де је ћи и ра бо те је ћи – све сам за Ди ми три ја ми сле ла. К’да сам гле -

да ла по сли ве ре дом, ми сле ла сам: „Да ли да му пра тим од њи јед -

ну ма рам ку?“ Ако за ја бу ке, та кој; ако за кру шке, та кој; ако за пра -

ске, па та кој. А к’да сам пак вр зу ва ла у ке се кра сну плов ди ну и
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кад’н-нар мак80 са ма сам збо ри ла: „Овој ће си је на ги жу бе рем до

Бо жић, па ко је си је нај бла го и нај у ба во, на ка га из руч ка зет на тат -

ка ми, мој Ди ми траћ.“ У овуј сам ба шчу Ди ми три ју по ја ла, у њу -

ма сам се ми сле је ћи за ње га, ра ду ва ла... Не сам мо га ла ви ше,

ст’мни ми се: пла че ћим и тр че ћим пој до у со бу куд ле га мо, ти ке

ни ки та на со как ња вра та: чук! чук!

Тат ко ми је у обор, бос на па пу че, го ре је сал те на јед ну ба сме -

ну ан те ри ју, до ле на чо ва не че ши ре, без пот ко лен ке, без по јас, на

гла ву му бел ке ле пош... она кој ка ко к’да си је чо век дом’. Чуч ну ја

при је дан при сад, па ни што ч’чка сас чи ки ји цу око ње га; ле ва му

се ве ђа ди за, уста мр да ју, кој зна је, ни што збо ри, ми сли.

К’д чу чу ка ње, он ско ро та за чи ви ју. Отво ри вра та: у обор уле -

зе кир-То дор ча. Чи ни ше здра во жи во па узе ше да се гле да ју, ни ка -

ко се, не знам, чуд но гле да ју.

Тај кир-То дор ча ка ко тат ко ми, у те ја го ди не, сал те што му ко -

са по бе ла. Че ло му, ете, ни ка ко ма леч ко, а нос го лем, па мо дар ка -

ко па тли џан; му ста ћи си је из гри за ја та штр чу ти ке мрв ка над

усни цу т’нац ку и мо дру; очи му пак си тач ке, зе ле не ка ко у ма чо -

ра, на сал те ви дру. И он се бри че ше, ка ко и тат ко ми, а но се ше се

ка ко дру ги стар ци Ни шли је, мак суз они ја ко ји су по та ко. Дај ма је

на чо ва не че ши ре сас го лем тур; го ре на ша ре ну ан те ри ју, у дел -

ни ци ба сме ну, у не дељ ски и до бри дни ги зи ју, озгор на фер ме не

ели ћур че; с’г бе ше на џу бе.

Ни кад ми ни што овај кир-То дор ча не бе ше учи ни ја, а ни што га

мр зе шем, мр зе шем га јо ште к’да сам би ла чуч ка.81 К’д дој де у нас

сас го сти, дру сто му, на Бо жић ели Ве лиг-дан, па ме вик не да ми

да де де сет па ре ели ис под по јас ја бу ку, ни ки ора, ни што та кој, а ја

уз нем та ку там гла ву у на ни ну ми ан те ри ју, сал те да ме не гле да...

од њи го ви ме очи бе ше и стра.

И т’га при ве чер к’д га кроз пен џер ви до, ја се до ри ус тре со. А

сам Го спод зна је заш’се ус тре со.

Ре че тат ку ми че сти то, и ка за што не је мо га ја по пре: од зо ру је,

ви ка, у лој зе, па с’га се отут ке вр ћа. Ви ка че сти то, шу шка и узе та

треп ка, треп ка, че ка од го вор од тат ка ми за че сти та ње.

– Иди та ка жи че сти то на Ђо шу, не на ме не, – ви ка тат ко ми, и

узе ни што крот ко, крот ко да збо ри, не раз бра ич ни што. К’да се

тат ко ућу та, кир-То дор ча ти ке за жми и ус ту ри гла ву, мрв ка па за -

ту ри фес чак на ши ју, ка ко да му на че ло и те ме те жи; при тре со -
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ше му се и со бра ше оне ја њи го ве т’нац ке усни це, а он узе да чу ка

сас ба стун у кал др му и да оте за:

– По ле е еј... жив ти Бог! Кр рр ше но Че е е ло!... Ја аа!... К’д по пре -

ее!... По леј, Бо га ти ии!...

Оте за, чу ди се ни што, чу ди, а у тат ка ми не гле да. Тат ко га свр -

ћа, ви ка га под осма ла ци на по јед ну ча шку две ра ки ју ли мо ни ју,

јер бо та ман си је вре ме за ра ки ју, а он јок, не ће, има, ви ка, дом ра -

бо ту. Јед наг из ле зе из обор до ри спо ту ра ју ћи се.

„Заш’ се чу ди ни што за Кр ше но Че ло?“ ми сле шем. Јер бо ја не -

сам онаг зна ла што се Ди ми три је ви ће вен ча ја сас де вој че на аџи-

На ста си ји но га ки ри џи ју. Јо о ок. Ни што не бе шем чу ла за њи го во

вен ча ње; мо ји су ску та ли од ме не. А да сам онај дан чу ла, кој зна -

је, умре ла би, уте па ла би се. Прој де го џа, па т’г чу. По ла ко, по ла -

ко – дор ми ка за ше.

Не ли овој би при ве чер, та ми на на про стре ки лим че, ка ко ја

дру ги пут што ра бо те шем, туј под пен џер од со бу ку де сам ја би -

ла; а вре ме па што бе ше, ма ни се! Не при ли че ше на је сен но на

про лет. И тра ва зе ле на ка ко у про лет, и ли сје зе ле но, јер бо сла на

јо ште не бе ше па ла ни је дан пут. А кол’ко је уба во, она ја па ву чи на

сал те се раз ле те ла, па ка ко кроз обор прој деш, она ти се фа ти за

ко су, ако си пак муж, за ка пу...

Тат ко ми се де, пре кр сти но ге, а на на до не се ра ки ју и ки се лу

кра ста ви цу, па узе да га слу жи. Ти ке он:

– Се ди, аџи ке.

На на се де, и то на вар ке, ка ко ће да рип не дор гу тат ко сал те за

ни што по гле да.

Он по пи ча шку ра ки ју и узе да ре же сас чи ки ји цу кра ста ви цу,

збо ре је ћи:

– А ви де ли кир-То дор чу, аџи ке?

– Не, аџи јо.

– С’г је би ја при ме не... Умо ран, за ва ли ја, умо ран, по зна ва се...

Иде чак из лој зе, пеш, а стар си је чо век...

На на ми ћу ти.

– Е! Од с’г к’д идеш у цр кву, и за њи го во здра вје све ћу да па -

лиш.

– Заш’, аџи јо?

– Заш’?... Што не за па ли мо де вој че... за тој.
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На на ви ће не пи ту је, јер бо зна тат ков ми та би јет. Пи та ли за ни -

што два три пут, а он узне та се ра ср ди.

А ње му, по зна ва се, баш ме рак да га она па пи та.

Сто јим уз отво рен пен џер по за пер де, па слу шам.

А тат ко ми:

– И за њи го во здра вје све ћу да па лиш, и за њи го во, аџи ке, – ви -

ка па се сме је.

– Што има, аџи јо? ре че на на кро тач ко.

Он мрд ну сас гла ву, по пи јо ште ча шку, и на на ми по пи, из ру ча

мрв ке од кра ста ви цу па ти ке се ис ка шља и узе:

– Што?... Ћеш се чу диш... Идем ја спре ма квас’ц из чар ши ју

што ви ка ју тр че ћим, а кир-То дор ча та пред ме не: – „Што си рад?“

ви ка. – „Што си се рас тр ча ја, аџи јо?“ Ја па: – „Пра јим свад бу.“ Он

на ме не: – „Ко га же ниш? Ко га уда ваш?“ – „Уда вам де вој че ми.“ –

„За ко га?“ – „За Ђо ши но га си на Ди ми три ја.“ К’д чу овој, он ти ке

вик ну: – „Не! Не да за па лиш че до!... Они су у ку ћу ка ко Тур ци: ће

се по те па ју сас но же ви и пу шке син и тат ко: све кр ва се бе ли ка ко

ана ма, па ће ти и че до на бе ли... Ако си аџи ја, ако си кри сја нин –

не! јер бо у туј ку ћу... јес, у туј ку ћу... бла жу82...“

Ти ке на на ми по кри очи сас ру ке и вик ну:

– Ту го... бла жу!

– Бла жу, аџи ке, бла жу. Јер бо ја ми слим... ја знам дек кир-То -

дор ча не је тај чо век кој ће да л’же?

– Заш’ па да те л’же... Бла жу! – збо ри на на а јо ште не ски да ру -

ке од очи.

Ни што ви ше да не је рек ну ја тат ку ми, сал те овој јед но, бла жу,
па ви ће до ста. Ка ко Тур ци, ка ко Ци га ни бла жу!!... Јес, че до. У тур -

ско вре ме ако би си ни ки Ни шли ја бла жи ја, он би ни се ви де ја

исто ка ко Ци га нин, не ка ко чо век, ка ко кри сја нин. Сви по сти по -

сте ше мо ре дом ка ко је сам је ди нак Бог на ре ди ја, па и сре ду и пе -

так. Па за тој си ни онаг и би ло до бро, а с’г...

– Ете, од овај дан, – ви ка ми тат ко, – фа ти фе тиљ, па од па мет

ми тој не ис ка че, мо ре ка ко ша шав идем, жи ва ми на ша че да! Јер -

бо, ви ка, заш’ да ме л’же кир-То дор ча? Сас ње га не сам би ја у ор -

та клак; сас ње га не сам ише ја на аџи лак; сас ње га не сам у ком ши -

лак та да ни што ме ђу се бе има мо. Ама и ако сам си чу ја овој, ја не

би рас ту ри ја свад бу. Не би, аџи ке, две ми очи! Не би, жи’ ми Бог!

јер бо сам чо век. Сав би ка ба ат83 на ме не узе ја: заш’ не сам гле да ја,
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заш’ не сам пи ту ва ја онаг, у вре ме. Ру ча ја би се што си да до кра -

сно на ше че до у ци ган ску ку ћу, што се сас Ци га ни на опри је те љи,

а ич ни што не би пра ви ја. Ама к’д ви до ђи рит са пун, на гла ви це

цр ни лук, па ка лу ђер ско џу бе... Да ми је сав Ниш до ше ја да рек не:

туј си је до бро; да ми је кир-То дор ча при ше ја збо ре је ћи: л’жем,

аџи јо, – па би на пра ји ја што на пра ји... А, сим си ле му ци ган ско! –

ру жи тат ко и узе та сас зу би... А на на сал те:

– Ту го, бла жу!... Ђо јем кри сја ни...

– Кри сја ни!... Да ми је при је тељ чо век, да је кри сја нин, оће ли

ми пра ти ов на сас лук на ро го ви? Лук на ро го ви!! Што је тој? Инат

ли је би ја, ели ма ска ра, ели ни ка ша ла? Ама к’да је свад ба не је ме -

сто ни на јед но, ни на дру го, ни па на тре ћо.

А ја? Слу шам и тре сем се. Тат ко се ућу та, а ја узе крот ко да

збо рим: – „Бла жу!!! Зар је онај сра ме жљив Ди ми три је – Ци га -

нин?... А, кир-То дор чо! Ако си из ла га ја тат ка ми, ду ша ти не из ле -

гла на уста, но...“

IV

Па не ли ти, кер ко, ја од бо лу ва. Исти на, не сам би ла у ле га ло,

ама ста ну ка ко веј ка. На на ме про си пу је, ле ку је, има ше, јад на,

стра од тро пљи ку.84

Мрв ка, па узе ше да ме тра жу, а тат ко ми на сва ко га ма ну нај -

де. За јед но га ћо сав, за дру го га мо дро о каст, за тре ће га ма ле чак па

де бел. Ја пак ми сле шем: не ли не је Ђо шин Ди ми три је: Та не, Ва -

не, Спи ра, Со тир – епи си бир.85 По ми ње тат ко при на ну бе ћа ри,

што ме ме не тра жу, на о ди ги ма ну, к’д за Ми ту Ђу ри но га:

– Д’и’м, аџи ке, да ви дим ка кав је убли зо. И ћу да ви дим ка ко

збо ри, ка ко ви ка му ште ри је; а та ман и ја сам аџи ја, и при је тељ.

Ми тин чи ча аџи ја.

Оти де, ви де га, ка за на на ну ми овој:

– Аџи ке! Мом че је уба во, уба во, а му ста ћи га сал те мр ррв ка

ж’гну ли, ама по зна ва се што ће да има го ле ми му ста ћи, по чем су

га ж’гну ли јо ште с’г, јер бо је млад, од на шу Ма ри ју да је по го лем

две три ме се ца, ви ше не је. Не ћу си, ви ка, да дем де вој че за ћо са -

во га, ни за ма леч ко га па де бе ло га, ни за мо дро о ка сто га не ћу. Ћо -

сав, ви ка, дор је млад сва ко ја ко, а кад оста ре је, а оно ка ко да се

обу кла у че ши ре ба ба. А ма ле чак па де бел, ви ка, тој си је чу ту ра86

за ту ца ње ка фу, а ја си чу ту ру имам, та што ми тре ба јо ште јед на.
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И што ће ми, ви ка, зет мо дро о каст? Мо дра си је бо ја за фу ста ни,

не за очи: по сле да су ми и уну чи ки мо дро о ка сти. Не ћу. А Ми те

Ђу ри но му очи – цр не тр њин ке, па ка ко фил џа ни. А бој87 му је, ви -

ка, аџи ке, ка ко онеј сел ви је,88 што сам ги ви ђу ва ја пре ко мо ро к’да

сам ише ја на аџи лак. Уба во си је мом че, ви ка, уба во! Е баш ме,

аџи ке ми ло за њег’. Па што збо ри у ду ћан – ма ни се! Да да де мо

Ма ри ју за њег’? А?

– Тој си је, ви ка на на, тво је аџи јо. Не ли ви каш што је туј до -

бро, да гу да де мо.

– И та ман, ви ка, аџи ке, и ње га си је име Ди ми три је, та да си не -

је жал Ма ри ју за оно га.

Збо ри тат ко, а ја не ту рам уво при вра та а све чу јем: тол’ко ви -

ка. Да л’ па мак суз ви ка ше, е га би ја чу ла што си је мом че и ја ко

уба во и до бро, не знам. Ти ке на тој ми при ли че.

А ја кад овој чу, узе и да се чу дим и да ми слим: „По леј, по леј!

Тат ко ће ме баш исти на уда ва! Ње га га је ми ло за Ми ту Ђу ри но -

га, тој си је до ста: за мој ми лос’ ич не бриг не! Ку де сам па ја за уда -

ва ње?! Д’ идем за Ми ту а у ми сал сас Ди ми три ја да се ма јем. Не -

је. Ја си не сам за дру го га. Ја сам си сал те за Ди ми три ја.“ Та кој си

са ма у мој па мет ми сле шем. А исти на: сас Ди ми три ја сам би ла

дај ма.89 Сас Ди ми три ја ле га шем (у ми сал), сас Ди ми три ја спи је -

шем (па у ми сал), за Ди ми три ја сни је шем; сас Ди ми три ја оде шем,

сас Ди ми три ја збо ре шем, и Ди ми три ју ка зу је шем кол’ко ме ми ло

за њег’, и кол’ко ме жал... И к’д чу што збо ри тат ко а ме не ми му -

ка, и жал, жал, па узе та се ка ко ма леч ко де те за пла ка, и за ри ма, и

ту цам се у гла ву, у гру ди – исто ка ко онуј ве чер к’да ми се свад ба

рас ту ри. „Да ме уда де за Ми ту Ђу ри но га.“ ми сле шем. „Што ми је

мен’ тај Ми та Ђу рин? Што ћу па ја то му Ми те Ђу ри но му? Не је.

Сал те тој не ће да бид не. Не ме је ви ше стра од тат ка, ич ме не је

стра: оћу да ис ко чим ју тре со бај ле, па ћу му њем’ ка жем: – „Ете,

бо бȁ!90 Не ћу се уда вам.“ Ако се ра ср ди, ш’ ће ми ра бо ти? Ће ме

те па... Ке шке бе рем да ме уте па.“

Туј ве чер пла ка и при сна ју ми и при на ну, а не ги ка за што сам

на ми сле ла.

К’д би со бај ле, а ја ајт’ та на ку де со бу при тат ка, и ви ће се фа -

ти за ре зу: не ме је ич стра!... Ти ке та устук ну. „Ка ко ћу,“ по ми сле,“

за мо је уда ва ње сас тат ка да збо рим? Збо ри ли се тој сас тат ка?

Ууу! чу ва ја Бог!“
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Тај дан не сам се уте ши ла: пла чем и пред на ну и пред сна ју ми.

А на на:

Сал те, ви ка, че до, пла чеш та гу биш очи, ја тој не смем при тат -

ка ти да ка жем; а и да смем, не ћу: ти ћеш му за ра ди сво је пла ка -

ње и не те ја ње из лег неш из ср це, а он ће си па учи ни што је на ми -

сле ја. И заш’, че до, да не ћеш, заш’ на ни но де вој чен це, заш’ не ћеш

за уба во га Ми ту Ђу ри но га?... Те бе те је, бел ки, јо ште ми ло за Ди -

ми три ја... А?

– Не ме је ме не ми ло за ни ко га, – ви кам, и за цр ве не се ка ко к’д

пе чем пи ту под вр шник, па сам при огањ.

Пу сти срам!...

– И да те је ми ло, ви ка, че до, ка ква фај да? Не ли си Ди ми три -

је има же ну, на ни но де вој чен це?... И те бе те тре ба да је ми ло што

се ло шо оно ди ло и свад ба рас ту ри ла: у ку ћу ку де је Ди ми три је

бла жу, не је ма ло. И те бе би те об ла жи ли, кер ко!... Ка ко би ти онаг

на на до о ди ла... И да те је ми ло: Ди ми три је не је бе ћар, што ћеш...

Ја ти ке из ле го из ода ју, и не знам што сам онаг ми сле ла.

По сле пред сна ју ми:

– Оћу си из лег нем при бо ба ми, та да му ка жем што ме не је ми -

ло за Ми ту.

– А стра’, Ма ри ке?

– Стра сам си за гу би ла.

– А срам?

– И срам сам си за гу би ла.

– А па мет?...
– Ке шке и па мет да за гу бим па да идем кроз ма ле ка ко онај де -

ли-Фа ти ма! – и туј па узе да пла чем, да пла чем, и нај по сле ка за на
сна ју ми, што ћу си рип нем у Ни ша ву. Ама не ли ис ка шем да ри -
пам заш’ не ћу та?... Сна ја ми се ти ке упла ши и јед наг отр ча та ка -
за, ама не ка за на на ну ми, да си она од овој не фа ти фе тиљ, но на
стрин ка-Та ску. А тај стрин ка-Та ска што је би ла! Сас де ца, де те:
сас де вој чи ки, де вој че: сас же не, же на; сас стар ке, стар ка а сас му -
жи, муж. Две ми очи, и сас му жи је мо га ла. К’да је сас де ца, игра
се; сас де вој чи ки, збо ри за бе ћа ри; сас же не, за де ца и ку ћу; сас
стар ке, за цр кву, на ко га ће се ско ро ку сне пи лав, ко га од не со ше у
Го ри цу; а сас му жи, кој си је ско ро би ја у Стам бол за сто ку,91 што
је до не ја, кол’ко је па за ри ја пред Бај рам а кол’ко пред Ве лиг-дан...
На стрин ка-Та ску ми сна ја ка за за Ни ша ву, а она ете ти гу отут ке
до ри тр че ћим; а пред ме не бо жном ни што не зна.
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– Што ми ра бо тиш, ви ка, Ма ри ке? – и узе та ме по љу би.

– Ка ко па што ра бо тим? – до ри вик ну на њу ма, и узе та обри -

са оној ме сто ку де ме по љу би.

– Заш’ се, рот ке, на ме не ср диш?

– Не се ср дим ви ће на ни ко га.

А она узе да ме ми лу је и да збо ри она кој ка ко на де ца:

– .. ȁ, стлин ки но гу гу це!... ȁ, ма цен це!... ȁ, цуц ки це!... ȁ, Ма ли -

јо, ме ка ма му ди јо: оће мо л’те те бе, стлин ки но, уда ва мо за оно га

уууба во га Ми ту Ђу ли но га?...

– Јес’ па! – про збо ри ја и жал но и ср ди то. – Ће ме уда де мој бо -

ба там’ у Го ри цу.

– Ууу! – узе она та се за чу ди. – Ти мо га ре че шкаш, а оно се ри -

та! Не мој, мај ке, да си та ка... На ко га пра виш инат?

– На бо ба ми.

– На бо бȁ! Брë! Брë! Брë! При ме не си од ка ко си, а до с’г не -

сам зна ла кол’ко си па мет на! Бре!

– Сал те на бо ба.

– Не ли ти ре ко, ви ка, ја ко си па мет на: твој га па мет не ма одов -

де до ри до Стам бол. Брë!... Ама сал те ми ка жи што ти је крив бо -

ба? Не ли је Ђо ша пра ји ја ма ска ре, ђа во ли се сас ње га ма ска ри ли.

– Заш’, стрин ке, ку неш чо ве ка? Ша ли ја се.

– Ај де, ви ка, ви ће на свад бу се ша ли ја. Ама заш’ се те па сас си -

на?

– Тој си је л’жа.

– А заш’, ви ка, бла жи?

– Тој си је јо ште по го ле ма л’жа, – вик ну ти ке ја. А стрин ка-Та -

ска:

– А заш’ си ти, Ма ри јо, ста ну ла тол’ко бе срам на?

А ја аа! К’д ми тој ре че, у ли це ста ну ка ко пан џар, ни што дру -

го.

– Узе ла, ви ка, па сас ме не ка ко сас Зој ки ну Кра су ели Чуч ку

Си ку, сво је дру га ри це! Е што ти при ли че, ма ни се!

А ја рип ну да из лег нем, ама јес’: фа ти ме ка ко сас чен ге ле, па

ми лу је, љу би и збо ри, ем ка ко жал но узе да збо ри: мо ре, не је за

Ми ту Ђу ри но га, што исти на бе ше ја ко убав, но би ме сас њој но

збо ре ње обр ну ла да се уда дем за Стан ка Ср ка ло што пра ве ше сас

ње га ко мен ди ју цел град... Збо ри, до се ћу је се, и тој све за на ну ми

збо ри.
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– ȁ, ђул-Ма ри ке! ȁ, ше бој-Ма ри ке! ȁ, ка ран фил-Ма ри ке! ȁ, на -

нин ти би сер! ȁ, на ни ни ти ду ка ти! ȁ, на нин ти ђер дан, ȁ обо ци: не

ли те је жал за оној крот ко јаг ње, за онај бла ги ошав, за онуј му че -

ни цу што је за ра ди те бе ста ну ла ка ко веј ка, што се од гај ле за те -

бе по гр би ла, па ка ко да има сто го ди не... До се ћу је се, што ти се не

се ти, што ти не про збо ри, па све жал но и по жал но, па све за на ну.

А ме не ми слу за слу зу пре ти ца, све се ви ше ра жа љу јем и пла чем,

па ти ке нај по сле, пла че ћим:

– Аман, стрин ке! Нак пра ју што пра ју, ја ћу си ћу тим. За на нин

ми ат’р ћу си пој дем ћу те ћим не за Ми ту Ђу ри но га, но го за Стан -

ка Ср ка ло. Оћу! Ћу се за на нин ми ат’р уда дем па ма кар тре ћи дан

умре ла.

– Не ћеш, ви ка, стрин ки на, да умреш. Не. При она кво га до бро -

га чо ве ка ћеш се на пра јиш ка ко ла ђа. Оћеш...

За Ни ша ву ви ше не ми сле шем, но си по гле ђу јем у го лем ко ван

ду кат – ни шан ми.

А тат ко ми рад, рад: што ја сал те ћу тим, ње му се чи ни да ме је

за Ми ту Ђу ри но га ја ко ми ло. Ич ни што не зна дор не при ми ни -

шан кол’ко сам се ту ца ла, ни ти пак зна је по ни шан ка ко ми је,

кол’ко ме бо ли у ср це, кол’ко ми је му ка, и што ме је жал фа ти ја

исто ка ко зуб ни бо лес?

И Ми та Ђу рин узе да до о ди сас дру сто му, ку ма ши ни, ро до ви;

па се у не дељ ски дан фа ћа ше оро, а ја.. Не из лег нем при мла до же -

њу ми, еееј! дор ме не пре мо ра сна ја ми...

– Ај де, Ма ри ке! Об у чи се па ис ко чи.

– Ш’ћу се па об у чем!

– Па зар ћеш та ква да ис ко чиш?

– Не сам ша ша ва да ис ко чим у шал ва ре у што сам ми ла су до -

ви.

– Об у чи, Ма ри ке, оне ја пем бе шал ва ре... Што ти при ли чу уу!...

– Јес’ па. Пем бе шал ва ре... За ко га да се об у чем?

– Не мој, мо ри Ма ри јо, да си та ка.

И нај по сле уз нем та ни што об у чем, а ни ти се за ки тим ни ти

ста нем спре ма огле да ло.

К’д из не сем да пре да дем ши кер ле ме и во ду, ја дан Ми та гле да

ме, а ја се ниг де пре ко њи го ву гла ву за гле дам, еееј: кроз пен џер па

чак у ба шчу. А к’д пре да дем и ка фу, ја ста нем у ни ко ћо ше на очи...
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–Заш’ се, че до, ни ка ко у ду вар за гле ђу јеш? По гле дај у Ми ту за

на нин ти ат’р, – ре че ми на на усуј ле.

– А ја? За на нин се ат’р уда вам, па за на нин ат’р узе та у Ми ту

по гле да... Убав. Не ме мр зи на ње га, ама не ме је ни ми ло. А к’да

би ни ки мо га ја да улег не у ср це мо је, на ша ја би га ка ко лој зе јед -

нак по сле бра ње: ли сје је на ги жу,92 ама не га има грој зе – па жал -

но...

Не сам би ла кол’ко на пред под ни шан, јер бо тат ко гра бе ше да

се по пре вен чам. А што ми Ми та пра ти аљи не за Цвет ни це, за

при чес’, ма ни се! Од алев џан фес шал ва ре и каф тан лак фу стан; па

ду шан ку од ђу вез атлаз; па фес и ср ма-пус ћул; па стам бол ске жу -

те па пу че ве зе не сас зла то!... Ту го! На Цвет ни це цр ква пу нач’чка,

а од тол’ки ни шли ски де вој чи ки нај у ба во бе ше об у че но Аџи-Ко -

ста ди но во де вој че, Ђул-Ма ри ка, ја – ама на фи ле: не ме је би ло ми -

ло ич за ни што. А што ми тат ко спра ји че из! Ту го, ду ше ци! Ту го,

јор га ни! Све се ле ми ја! Све те ли ја! И кол’ко ми ка та аљи не спра ји

на пред, још тол’ко с’г, па све уба во, па све кра сно, све од Вас ка

Стам бо ли ју, ро ђе но га бра та на До ру Стам бо ли ју и на овуј Ки ра-

Та ну; а он си је сто ку до но си ја све из Стам бол; ду ћан му бе ше у

чар ши ју пр ви, исто ка ко с’г на Ту ре Ва не. Та кој! А што год ће си

ми ку пи тат ко, он пи шин на на ну: – „На ка се до не се дом’, па си

уз ни од оној што бе ген ди ше Ма ри ја.“ Не бу там се у до лап, а све

чу јем, тол’ко ви ка... Ту го!... Све бе ше за при ка жњу! А што ми бе’у

уба ви че ври ки, па је гла ци: ни ки сам ве зла кад бе’ под ни шан за

Ди ми три ја, а ни ки јо ште к’да сам ишла у мај сто ри цу... На че сти -

то ми дој де цел град, ви ка ју ми че сти то и гле да ју по мој че из и по

мо је аљи не – чу ду се. А и ја се са ма у мој па мет чу дим, и му ка ми:

„за што,“ ми сле шем, „бо ба ми с’г спра ља ова кав че из и ова ке аљи -

не к’да му овај зет не је ка ко онај...“ А што ми Ми та пра ти чер кез

– сал те ср ма! Око ши ју и око ру ка ви и низ па зу ке ве зе на шем ше -

та. Па чо ва аа! Кој зна кол’ко си је гро ша би ја ар шин. Све бе ше

уба во, ама на фи ле, к’да ме ме не не је би ло ми ло ич за ни што.

Ће ме вен ча ју. По ве до ше ме у цр кву, а мо ји очи... Бо жном ју -

тре ми вен ча ње, а ја се с’в дра ги ноћ не сам уте ши ла. Во ду ме, а

ја... Сеф те сам тај дан на со как ис ко чи ла, па би по гле да ла ћу ли си

ви дим Ди ми три ја, а не сам мо га ла да ди зам очи – мла да не ве ста.

А ка да би ни ко пи лен це ле те је ћи про збо ри ло: „И Ди ми три ја је

жал за те бе“, ја би се она ко жал на од ра дос’ на сме ја ла. Ама ич!
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Уда до се.

Ту го свад ба!... Ту го презив... На пре зив ми бе’у сви ро до ви...

Тат ко, мај ка, кум, ста ри сват... А што ти не до би’!... Ка лај на, па ка -

лај ли је! Са но ви, на са но ви ка па кли је! Па тен џе ре, па теп си је! И

два ман га ла! И три гев ги ра од бак’р! И че ти ри шав да на го ле ма!

Па стам бол ски ле ген и је брик! Огле да ло од ку ма ми го ле мо, из

Стам бол, на о кол сал те цве ће, и де вој чи ки – ша ре но!... Од тат ка ни

дој де со фра-теп си ја – око њу ма рат да сед ну пет на ес ду ше! Од

бра та кот’л – у ње га ко лај да пре кр сти но ге муж ви сок ка ко то по -

ла!... Од чи чу ми теп си ка, од стрин ку ми теп си чен це. Од те ти на

ми ко тле, од тет ку ми ко тли чен це. Од ро до ви тен џер ке, па ма фи -

шла ци... Че ти ри сам ма фи шла ка до би ла... Па чор ба ла ци, па па ни -

це, па ши ши ки, па ча ше, па ча шке за ра ки ју; па фил џа ни, па зар -

фо ви сал те ср ма.. Сва што! Пу на ку ћа! Па што до би дру ги да ро ви!

Па дој до ше ни та ман де сет по га че, па че ти ри го ле ме теп си је та -

тли је, па две теп си ке ба кла ва... Ту го!... Ама и ја не сам оста ла у по -

сме шу, јер бо што ми бе’у бо шча ла ци, што пе шки ри, што ча ра пе:

ка ко да не је тка је но; ка ко да не је ни што у ру ку узе то, но го из ни -

кло и ис цав те ло, ка ко цве ће у ба шчу!...

Прој де ми свад ба...

А што бе ше збор љив Ми та Ђу рин, чо век ми, ма ни се. По с’в

ноћ не за спи, но ми све ни што збо ри, све ми ка зу је кол’ко ме ми -

лу је, и што ме је ви де ја је дан пут у обор при Чуч ку Си ку, к’да се

сас де вој чи ки игра шем ка мен чи ки93 и топ ку.94 Ви де ја ме из ку ма -

ши но ву му ба шчу кроз про ва љен ду вар, и јед наг, ви ка, би ло га ми -

ло за ме не. А ме не ме, слу ша је ћи Ми ту, пи шин бид не мрв ка ми ло

за њег’, јер бо ем је убав, ем вен ча ње ми је, па ти ке јед наг се па се -

тим за Ди ми три ја, и дој де ми на жал, ис кам да се за пла чем а срам

ме, стра’ ли ме је од Бо га што при му жа ми за дру го га да пла чем...

не знам заш’ не пла че шем.

А у ју тру, к’да га по си пем и по мог нем му да се об у че, пре да дем

му ка фу па га ис пра тим на ду ћан, ја уз нем да ди зам ле га ло и нај дем

под је стак – ше сет па ре: оста ви ја ми да ку пим за под ру чак ели пе -

њер ли је ели си мит. Ама што ће ми ше сет па ре? За де сет па ре бе ше

си мит еееј; ни шли ски си ми ти би ли су за при ка жњу: бу ди су бе ли,

туј су го ле ми – ма ни се! А ја из ру чам пе њер ли је што си ми ги све -

кр ва ку пи, а овеј па ре оста вљам све у јед ну ку ти ју од та не ал ву, што

сам гу из ми ла, из ми ла: за ме сец ли за два тај се ку ти ја на пу ни!
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А пре ко дан, Ми та ете ти га та из ду ћан: бо жном ни што дом’

за бра ји ја, па дој де да узне. Он ка зу је тој на да ду му, а она узне та

се осми шка и ви ка: – „Ако, да дин! Иди у со бу та што си за бра ји -

ја уз ни.“ – „Не сам ни што за бра ји ја“, ви ка ми ме не к’д улег не у со -

бу, – „но ми се на у ми да те ви дим, па узе та и чи чу на ду ћан из ла -

га што сам ни што дом’ за бра ји ја.“ Туј ми збо ри, ви ће што ми збо -

ри, па из ва ди ис под по јас фи шек сас ши кер ле ме, ели ни што дру -

го бла го за ру ча ње, па онаг па отид не на ду ћан.

А ни ки ве чер к’д дој де из ду ћан, он на мај ку му:

– „Аман, дат ке, што сам да нас про о де је ћи кроз чар ши ју ви де -

ја у Вас ка Стам бо ли ју убав ла у раћ! Ако ли да уз нем од њег’ на Ди -

ку (се стру му де вој че) за је дан фу стан?“ А да да му се па осми шка

и ви ка:

– „Ако, дат кин. Ама не мој да ми про ми неш Ма ри ку: на обе две

уз ни од је дан топ.“ А ње му ка ко је, ма ни се; и ме не ме за час дој -

де ми ло, јер бо, не ли ти, че до, ре ко: ем је убав, ем је до бар, до бар,

ем – вен ча ње ми је, и па се се тим за Ди ми три ја, та ми се вр не у

ср це жа лос’. Ако ви ди уба ви ша ми чи ки за вр зу ва ње гла ву, ако

уба ве па пуч ки це, он па у ве чер ка зу је на мај ку му и па пи ту је да

ли да узне на Ди ку. А да да па: – „Ако, дат кин. Сал те ми не мој про -

ми неш Ма ри ку.“ На обе две уз ни јед на ке.

Дор је Ми та дом’, ја узе да не ми слим тол’ко за Ди ми три ја, а

к’д не је: дру ги ми сал не мам. Па си кри ше ћим и онеј мо је пе сме...

„Ла ли ми, ла ли, мој Ди ми тра ћи“...

Ели:

„Ле ти по ле ти, сла веј – пи лен це,

Та си ми пад ни тат ку у ба шчу.“

Ели уз нем та но ву ва дим:

„А што сам ти, Бо же, тол’ко са гре ши ла,

Та ми узе, Бо же, мо је сла веј – пи ле?

Пи шин ми у про лет сла веј си по је ше,

А с’га ми, ете, ви је ку ка ви ца...“

Ва дим од се бе жал не пе сме, по јем и пла чем, ама кри ше ћим од

све кр ву, од з’лву ми, на при ли че ми, што и од са му се бе кри је шем.

Та кој, та кој, па прој де го џа, а ја Ди ми три ја ич не ви до. Све кр -

ва ми и з’лве за па зи ше што имам у ср це ни што за Ди ми три ја та га
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ру же ше ју. Ру жу и ње га, и мај ку му, и тат ка му. А кад ће ме по ве ду

у тат ко ви ми, за о де ше ју сву ма лу сал те да не про ђу куд Ђо ши ну

ку ћу.

А он, Ди ми три је, сва ко ју тро и при ве чер, к’да је вре ме на по -

си пу ва ње цве ће у ба шчу, ука чи се на те ти нов му чар дак, што бе -

ше убав, ви сок ка ко ови ја чар да ци... Фр љи, рот ке, очи кроз пен џер:

Ене! Она кав... Онај си је чар дак Со ти ра ћев, овај пак дру ги Ни ко -

ла ћев, с’г, пи шин аџи-Ђо кин бе ше. На та кав ви сок чар дак сед не,

па се спре ма на шу ку ћу обр не, е га би ја кроз обор про шла, е га би

по ба шчу цве ће по си пу ва ла, е га би ме он ви де ја... За па зи и тој све -

кр ва ми, па га ру жи, ру жи, и не да ва ше ми да из со бу ис ко чим, дор

си је он на чар дак. Прој де, ви ће не знам баш кол’ко прој де, а ти ке

ете ти гу јед на же на та ми збо ри за Ди ми три ја усуј ле:

– Ди ми три је Ђо шин не ће да мо же без теб’; ће си, ви ка, умре

за ва ли ја за те бе.

Ја ћу тим, огањ ми се ка чи уз гр би ну и уз обра зи, а ме не ме не -

је жал’, но ме ни ка ко до ри ми ло, ни што ме ка ко на сме ја ње обр -

ће... зар што сам чу ла ку де ме не је за бра ји ја, и што не ће да мо же

без ме не.

Прој до ше две три дни, ете ти гу па:

– Ми лу је те, ви ка, ја ко те ми лу је.

А ме не ме ми ло.

– Ме рак му је... да те ви ди.

– Ууу! стрин ке! – узе ја та се за чу ди.

– Ш’ ће ти бид не... сал те да те ви ди...

Око ме не се обр ће со ба... Ћу тим.

– Нак те ви ди... а? Што има... При со как ња си је вра та...

Ич се и не дво у ми: не те ја.

... и па до о ди, па ти ке ме не усуј ле:

– Ди ми три је те ја ко ми лу је... Не ће си мо же без теб’... Пу шти

ми ти ја ре чо ви, па ти ке од све кр ву ми иска бо жном под но шке,

дру ги пут бр до, тре ћи јур нек95 за је глак.

– Ка ква си је овој же на? – ви ка си ми све кр ва. – Ка зу је што се -

ди чак на Стам бол-Ка пи ју, а до шла да тра жи јур нек за је глак при

Жо жи ну Ка пи ју. Ако ми дој де јо ште је дан пут, жи’ ми Ми та, ја ћу

гу ис ка рам: јер бо бр до и јур нек тој си гу је сал те при го да – она си

за ни што дру го до о ди, – збо ри све кр ва ми, ср ди се, и све у ме не

гле да. А ја аа!... И дој де ми, дој де да гу ка жем, па не гу ка за.
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Прој де чи та ва не де ља. Све кр ва ми оти шла у ком ши лак сас ра -

бо ту, з’лва при де вој чи ки па сас ра бо ту, а ја дом’ са ма са мач’чка;

ти ке ни ки та на со как ња вра та: чук! Пи та ко ји је, из ва ди чи ви ју...

Она ја!... Дој де сас ме не чак до ку ћу, па ти ке:

– Ђул-Ма ри ке!... Ди ми три је си је при со как ња вра та... Сал те

иска да те ви ди: ш’ ће ти бид не?...

... из ле зе, аја, аџа ми ја, узе да се дво у мим. „Е ли да ис ко чим?...

Ако ме ви ди је дан пут, исти на: ш’ ће ми бид не... Сра ме жљив, не ме

је гле да ја пи шин, па га зар жал... Ја ћу сам у обор при со как ња вра -

та, он ће си ме про о де је ћи по гле да... Ама, с’га не је бе ћар: ја па

имам му жа... Да ме чу је муж...“

Тај дан не сам из ле гла.

Ју тре дан, па ми је све кр ва у ком ши лак сас ра бо ту, и па з’лва

ми при де вој чи ки сас ра бо ту. Не су ме оста вља ле са му ни кад, а с’г

два да на, јед но по дру го!... Ти ке ни ки та на со как ња вра та крот ко:

чук!... Она ја!!

– ...из лег ни, Ђул-Ма ри ке!... При вра та си је...

А ја об у че на, об у че на, за ки те на, јер бо јо ште по ло вин сат па ће

ак шам,96 к’да се чар ши ја за тва ра и к’да ће Ми та да дој де од ду ћан

на ве че ру. Пој до по ону ја, тре сем се, па ти ке ми се учи ни ка ко да

ме Ми та жал но вик ну: Ма ри јо оо! та јед наг чуч ну на тра ву, по кри

ли це сас ру ке и ста да пла чем; а она ја ме ди за, ви ка да идем – ти -

ке све кр ва ми.... К’д дој де, Бо шке! Не сам чу ла ни ка пи џик, ни па

оде ње... До ри од ле те та ту ри чи ви ју, па т’г ону ја сас јед ну ру ку фа -

ти а сас дру гу сас ба стун (куд нај де ба стун не знам): по гр би ну, по

кр сте ти ну, и јо ште по до ле... те па, те па, а она ја ви је и узе се оти -

ма, бе га... Све кр ва ми по њу ма тр чи, те па и збо ри. – „Куч ко“ Мо -

га ри це! Ис каш ми ку ћу по сме шиш; ис каш ми си на ра жа лиш... Ка -

кав би ти фу стан да ја Ди ми три је, не знам, а од ме не све ти мо дар

па сас зе ле не грањ ке.“

– Ооо! Ашко сум, Ђу ри ни це! – уз вик ну до ма ћи ца за до вољ но.

А аџи-На ста си ја при хва ти:

– Афе рим, и Бог да те про сти, Ђу ри ни це!... Ама с’га си је пра -

во, Се вет ке, да гу по пи је мо за ду шу по ча шку ли мо ни ју.

– Пра во је, аџи-На ста си јо! А ви ће си је и вре ме за ра ки ју.

Вас ка је до не ла „ли мо ни ју“, слу жи. Ста ре с до ма ћи цом пи ју, а

ја и Јо ла по гле да мо се и сме ши мо се.

– Заш’ се сме је те, де вој чи ки? Е ли што си је овај уба ва ли мо -
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ни ја за Ђу ри ни чи ну ду шу а на ма у гу шу?... Ако, смеј те се ви на -

ма, а ва ши ће мла ђе ји ва ма, ми за ва ше сме ја ње ич не бриг не мо –

го во ри Ђул-Ма ри ка па ис пи ча шу, уз вик ну „фа ла ти, Се вет ке!“ и

на ста ви.

V

А је дан дан... Се де ла сам у тат ко ви ми чи та ву не де љу сас Ми -

ту. И Ми та туј спи је ше, одо тле иде ше на ду ћан, и па туј дој де на

ве че ру; а ру чак му се но се ше одов де сва ки пут кад год смо у тат -

ко ви ми на го сти.

Је дан дан, про ка шља се тат ко пред со как ња вра та. Не је има ја

адет да чу ка у вра та ви ше но сал те је дан пут, а к’д ви ће чу је л’ла -

не ели па пу че кроз обор, иде ни ки да му отво ри, он узне та се про -

ка шље: сал те да не пи ту је мо ко ји је, но јед наг да отво ри мо. Је дан

дан баш пред икин ди ју про ка шља се, а ја отр ча да отво рим. Уле -

зе а не ме по гле да. По зна ва се што ни што има, за цр ве не ја се у ли -

це.

– Дај ми, ви ка, аџи ке, онај дру ги по јас.

На на из ле же.

– Из ми ми, ви ка, Зој ке (сна је му) је ме ни је. Ста ну ја сам сас јед -

ну ниг де у ка љи ште.

Сна ја отр ча.

– До не си ми, ви ка, Ма ри јо, онај фес што си је у го ле му со бу на

кал’н.

И ја отр ча.

Мрв ка, па на на ми ви ће др жи по јас а тат ко се обр ће, опа су је се.

Ја сам до не ла фес и ту ри ла сам га на је дан је стак на мин дер лак.

Сна ја му из ми ла је ме ни је, и на ме сти ги за обу ва ње у со бу на оро -

зан. У тат ко ви ми бе ше из ме ћар ка дај ма, ама за што: да по мог не

на не око го тве ње, око ме се ње леб, пра ње че ма шир; а ме те ње и су -

до ви тој си је би ло мо је и сна ји но. Тат ка пак сви слу ша ше мо; а

чим дој де дом’, Бо шке, оно си је у ку ћу ни ка ко дру го ја че – по зна -

ва се што је туј до ма ћин.

Спра ји се па оти де. – „Ку де ли ће? и што ли му је?“ збо ри мо и

по гле ђу је мо се; а ти ке отут ке та пред со как ња вра та три пут: чук!

чук! чук!

– Чи ча-Ко ле! – и отр ча та отво ри.
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И тај Чи ча-Ко ле, брат од чи чу тат ку ми, не је чу ка ја у вра та, но

сас ба стун у кал др му три пут. А ни ки не је мо га ја ка ко он. Ни ка ко:

чук... чук... чук... И ба та-Со тир то ли ко пут та у кал др му сас ба -

стун, и па је дан ми брат од чи чу; ђа во ли, пра ве ше ју мак суз та кој,

е га би ја по ми сле ла што бо жном чу ка чи ча-Ко ле. Ама ни што, не -

су уме ја ли ка ко он, јер бо кад отр чим да отво рим, ја при вра та: „Кој

чу ка?“ А кад се гла су и ја отво рим, њим ги му ка што не су мо га ли

да ме пре ва ра ју. Чи ча-Ко ле не је чу ка ја у кал др му што га мр зе ше

да од го ва ра, јер бо је збор љив, збор љив, но сал те од чу ка ње на вра -

та да не фа ти мо ме рак кој’ ли је; знаш, тур ско вре ме бе ше.

Уле зе. Фес му баш до уши, ка ко сва ки пут; од на пред му џу бе

по ду гач ко но од на траг, на гр би ну му се по ди гло; оди кроз обор,

пи ту је што ра бо ти мо и све сас ба стун: чук, чук...

По љу би га у ру ку и на на, јер бо је од тат ка мло го по ста реј. Стар

ја ко бе ше.

Чи ни здра во жи во сас нас, па јед наг:

– Оти де ли аџи ја, аџи ке?

– Оти де, афен даћ,97 ама не знам ку де.

– Не си пи та ла? Ни па он ка за?! Еј, звер! Еј Тур чин! Да је оти -

ше ја за ни ку ма леч ку ра бо ту, ај де, ама овој си је го ле мо, ди бо ко.

– Аман, афен даћ! Што има? – пи та на на и узе да се тре се.

– Што? Да ми про шћа ва тво је ли це, аџи ке, онај мо га рац, Ђо -

ша, оти ше ја у Го спо ди на та му рек ну ја да у ни ки не дељ ски ели до -

бар дан про ку не аџи ју у цр кву пред сав на род.

Ти ке туј јад на на на:

– У, ту го! У, ле ле! У, Бо шке! У! У! У! – и се де на мин дер лак не

гле да је ћи што је чи ча-Ко ле на но ге. – Ту го! Ту го! Заш’ с’г да иде

у Го спо ди на к’да све прој де? Ту го! У! У! У! – збо ри, кла ти се и ту -

ри ру ке под ло жич ку.

– Заш’? Што ће му Ди ми три је умре, за тој. Фа ти ло си мом че

тро пљи ку98 за на шу Ма ри ку...

А јаа! До ри узе да ви јем... За бра ји што имам му жа...

– Ку де ће па он да мо же сас де вој че на Кр ше но Че ло? Ка кав је

Кр ше но Че ло та кво му је и де вој че: Шо по ви, Бу га ри; а Ди ми три -

је је асли Ни шли ја – ба та!... За на шу ће си Ма ри ку умре, с’в на род

ка зу је...

– Аман, афен даћ, не мој ви ше! Зар не ви диш што ће ми се де -

вој че уте па... А ја исти на ту цам се и ви јем.
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Чи ча-Ко ле пак, де те, ни што дру го; што у чар ши ју чу је, све ће

си при же не при ка же, н’ уме ни што да са ку та!... Ја ко стар бе ше...

Па и овај дан та кој. Та ман ми се огањ у ср це бе ше сас пе пел

пре кри ја, а чи ча-Ко ле га раз ду ва та ма ни се. А на на пак од овај

абер до ри се раз бо ле, и оде ше по ку ћу ка ко ша ша ва. 

– К’да ми тат ко чу што на пра ји Ђо ша, јед наг отр ча у Го спо ди -

на, да де му па ре ви ће ко ли ко му да де и ре че: да про ку не оно га ко -

ји је крив, не по ми ња је ћи ни ко га. Го спо дин пак бе ше Грк, та по -

ган за па ру ма ни се; Ђо ша му по пре рек ну ја, а он про кле она кој

ка ко му мој тат ко ре че.

И што би? У на шу ку ћу ни што. На Ђо шу се, до ле ко би ло одов -

де, ку ћа за тво ри, за тре му се, до ле ко би ло од сва ко га, све до ко рен.

Тој си је би ло Го спо ди но во про кле сто у цр кву, не је ни што ма ло.

Пи шин му умре... ама он не је умре ја од Го спо ди но во про кле сто,

но од дер то ви за ме не... за ме не си фа ти тро пљи ку и умре Ди ми -

три је... Исти на не је умре ја јед наг, но го џа ми ти прој де, ама пак за

ме не умре... Но се сал те чу дим ка ко ја од онол’ки жал не умре...

Зар што ми ја ко до бро при Ми ту бе ше... Дру гар до бар, све кр ва до -

бра, з’лве... А, лел ке, ту го! Ди ми три је си ја дан умре, а сал те се је -

дан пут сас ње га сре то... Бо лан, бо лан, је два иде ше: сре те ме кад

иде шем са све кр ву ми у тат ко ви, па ме гле да, и ја у њи го ви очи по -

гле да и ти ке ми за ста де ни што у гру ди, зап ти ме, не мо гу да ди јам,

не мо гу да си ду шу по вра тим... У! Чу ва ја Бог од та кву му ку сва -

ко га!...

А к’да чу што је умре ја, а ја да њом ка ко ка мен, а но ћом, к’д

Ми та спи је, пла чем, пла чем... Ама не ћу ви ше за тој. Три да на да

збо рим па не би мо га ла дер то ви ми да ка жем; а да сам пи сме на:

Што је го ра, да је лис’ ар ти ја,

Што је во да, да је му ри ће па – 

Па не би мо га ла ја ди да ис пи шем.

И јо ште на ко га се од Го спо ди но во про кле ство по зна де, ћеш се

за чу диш. Ете, на кир-То дор чу, знаш, на оно га кир-То дор чу што ме

ме не мр зе ше на ње га? Умре му де вој че, Аг на, уба ва ка ко ру жи ца,

ка ко љу би чи ца; и мло ги му жал јо ште дој де на гла ву... А онаг сам

чу ла што све оној тај кир-То дор ча на пра ји; јер бо при тат ка ми је

збо ри ја ло шо за Ђо шу, при Ђо шу пак за мо је га тат ка. Збо ри ја што

ће си он, Ђо ша при тол’ки свој мал, при ду ћа ни, при ку ће, при лој -
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за, од сво је га при је те ља Цин ца ри на бид не пред Ни шли је у по сме -

шу: и за че из, и за сна ји не аљи не, и за јед но дру го. Ђо ша пак, по -

ган, ми сле је ћи да ми је тат ко исти на ка ко Цин ца рин, та не ће за ра -

ди на зе та му мâл да рас ту ра свад бу ни за ни што ја ко го ле мо, а

ник мо ли за ђи рит и лук, узе ја да га за инат мрв ке ра ср ди и пред

Ни шли је по пре по сме ши. Ама тат ко ми, ви де ла си, не бе ше Цин -

ца рин, но асли Ни шли ја – те не те ја да тр пи ма ска ре. А заш’ је пак

кир-То дор ча ла га ја? Е га би се при је те љи ска ра ли и до ка ра ли да

се свад ба рас ту ри, та да си туј уда де, ку де је и мâл, и мом че и до -

бро и уба во, за Ђо ши но га си на Ди ми три ја да си уда де он сво је де -

вој че, Аг ну, што бе ше онаг ста са ла за уда ва ње, ка ко пе тров ка ја -

бу ка око Пе тров дан за ру ча ње. Ама он јед но, к’смет дру го: Кр ше -

но га Че ло пре те че. А би ло ли је овој исти на, не знам, ти ке ме не

ме бе ше жал за њи го ву Аг ну, ако сам овој чу ла. Исти на не сам чу -

ла ни од тат ка ни од мај ку, но од же не, ама па ми при ле га да не је

л’жа... Не је. Јер бо заш’ ме пи шин онол’ко на ње га мр зе ше.

А за Ди ми три ја ме бе ше ја ко жал, дор не ма де те, а т’г... Сас

Ми тин ми лос’ сам се сал те за ма ју ва ла, а про кај де те узе да си за -

ба ра љам мој сев да, да не ми слим све за њег’... Де те! Има му шко

че до, уба во, кра сно, да се пре ки не чо век за ње га, за при каз... Има

де те сас мо дри очи, две ми очи, мо дри!... Бе ло, уба во... Дру го си је

чо век, дру го че до. Од че до ни што на свет по бла го, ни па по го лем

ми лос’... Ка ко с’г да га ње га гле дам!... А је дан дан, ка ко да је би ло

ју чер ке, та кој ми је овој у па мет. Про лет. Ве ли ки по сти. Че до ми

је Со тир од пе’ шес’... рам но шес’ ме се ца има ше. Слун це гре је,

гре је, па до ри пре жи жа, та обр ну ле спре ма ње га ба бе гр би не; др -

ве ће ис цав те ло, па ка ко да је по ба дем, шеф ге ли је, цре шње и сли -

ве, што се по ба шчу и па по обор на ре до ви бе ле ју, па ло иње; ми -

сле ја би чо век да си је иње, да се не зе ле не је по обор мла да трав -

ка ка ко зе ле на чер га; а по тра ву бе ле ше се цве ће од ба дем, што је

ви ће пре цав те ло и опа ло, па ти при ли че ка ко да су по туј зе ле ну

чер гу би ли цве то ви, тка је ни на пр сти. А зум бул пред ку ћу, око го -

ле му ћо шку ку де се де шем тај дан сас ком ши ке, сас на ну ми и

з’лву де вој че, ис цав те ја, ис цав те ја, а ко ји је пак кат мер, њи го ве су

лу ле по ср ну ле исто ка ко цве то ви на ша рош-ка ран фил. А ве тар ете

ти га ти ке та на ма’ на ма’; ве тар ме ри шљав, од про лет, што га Тур -

ци ви ка ју бе’ар, ду не, ама кол’ко? Ка ко да ти од ниг де до ле ти со -

кол па ти ке сас кри ла – је дан пут. Ду не, а ти отво риш уста да ти
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улег не у ду шу ми рис од цве ће на др ве ће и од зум бул, из ме ша но,

што ти од њег’ дој де до ри ту жно на ср це. Ве тар ду не а раз ле ту се

бе ли цве то ви што су пре цав те ли, и па да ју по ћо шку ку де сам ја сас

ком ши ке, на ну ми, з’лву де вој че, сас де те, па да по на ше ко се, ша -

ми је; а оној мо је мо дро о ка сто, Со ти раћ, гле да цве ће и ра ду је се,

ши ри ру кич ке ка ко да иска да га фа ти, а к’да га за ку сне ве тар, он

не се за пла че, но се сме је, сме је, ка ко да га ни ки ту гич ка. Уба во

вре ме, уба во. Про лет. Ра бо ту ви ће у њи ве и у лој за. И све кр ва ми

од со бај ле у ба шчу: са ди ла ар па џик и бе ли лук, се ја ла ће ре виз и

маг да нос99 и па зи ла да ни Ми ле Кр ше на Гр би на (он ни ло зу ре за -

ше) уба во осма ла ци оре же. Оре за ја ги, а з’лва ми де вој че вр за ла

ши ши ки да си у њиjа ка пљу слу зе од ло зу, та да си jе за ко су и њу -

ма и ме не. Јед наг по ру чак. Слун це, слун це. Раз ви ка ли се пред ку -

ћу по сли ве врап ци. Раз ви ка ле се ко ко шке, но су, а нам ни ми ло

што ће си има мо за ма сте ње и ша ра ње за Ве лиг-дан све та зе... Гу -

гут ке ста ле на се пет ке, што су под чан ди је над ћо шку куд се де ше -

мо, па се спре ма слун це пи па ју и ви ка ју гу гу уу-то! гу гу уу-то!...

„Је дан, две, три...“ бро ји мо, па кад из бро ји мо по ви ше од се дом, а

нам ни ми ло, што се не ће вре ме про ме ни, што ће си бид не уба во

кад иде мо на Пан та леј да се при че сти мо... По ћо шку аср’а, па

озгор ки лим, на о кол је ста ци, а же не по се да ле на ша ре на шиљ те -

та, стар ке ис пру жи ле но ге а обр ну ле гр би ну спре ма слун це; мла -

де се ду ка ко на мла де при ли че, а све ра бо ту, гра бу, ко ја ко шу љу,

ко ја ча ра пе, на до ма ћи на, на си на, на де те, на сам’ се бе; ни ка гра -

би за при чес’, а ку де су се ви ће при че сти ли, за Ве лиг-дан. Из ком -

ши лак чу је се раз бој ели мо та ње цев ке: гра бу да свр шу тка ње, та

да не је раз бој у со бу пре ко Ве лиг-дан... Сви ра бо ту и гра бу, па и ја.

Ја пак на пр вен че ми, то га Со ти ра ћа спра ља шем ко шуљ ку. Ба ба

му (тат ко ва мај ка) од се кла за ко шуљ ку од нај го ле му тру бу, не на -

че ту, а тет ка му гу, се стра тат ко ва, са ши ла; с’га пак пра ји мо гу од

цр ве ну сви лу пуп ке100 око ло ши ју и око ру ка ви. У ме не је је дан ру -

кав, у тет ку му дру ги, па гра би мо ко ја ће по пре. И аљин ке смо му

спра ји ли, до ла ми цу; и ку пи ја му тат ко у Вас ка Стам бо ли ју ка пу

ка лан ли ју,101 од зе ле ну ка ди фу па сас зла то ве зе ну, ка ко на тур ски

де ца; и ку пи ја му н’т’чке,102 цр ве не па сас зе ле ни пу шћул чи ки.

Дру га му пак ба ба (мо ја на на) пле те ше ча рап ке: од бе лу пре ђу, ту -

ра ну на сум пор; а јур нек си је за пр сти и пе те узе ла од ону ја стрин -

ка-Та ску, убав јур нек, ма ни се, на на глав чи ки на ша ра ни де вој чи -
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ки, а око но гу гу гу чи ки. Гра би мо и ра ду је мо се што ће га об у че -

мо, и што ће га но си мо и њег’ на Бла го вес’ на Пан та леј – да га при -

че сти мо: ми ло не што ће си је од Бла го вес’ и он баш кри сја нин...

Он, ту го! мој Со ти раћ, мо дро ок, с цр не треп ке, ду гач ке, гу сте, што

при ли че ше ју на за мр шен ибри шим. Сас треп ке се бе ше фр љи ло

на тат ка му. Со ти раћ, бел, убав, да се пре ки не чо век за ње га, за

при каз: се ди при ба би не му но ге; на ње га су си јед не ба сме не шал -

вар ке, го ре је на мак ти цу, па врз мак ти цу је ле че, на гла ву му кри -

во кап че, ко му је на сре ди ну, ку де је сас ко нац убра но, пул че,103 а

око тој пул че вр зан ко нац, а на ко нац што ти не је: две три ру пи це

од по фр ља но ре ше то, мо дро ђо збун џу че104 ка ко ша пи ца, до не то од

аџи лак, па на ње га за ле пен ла ден,105 и од гу ску трт ка – да ни га не

уро чу... За де ва ју га оне ја же не, а он се сал те сме је, две ми очи ни -

кад не пла че ше. На тат ка се фр љи ло крот ко, на ба бу, тат ко ву му

мај ку, мо дро о ка сто, а на дру гу ба бу, мо ју на ну ма леч ко. Бе ше ни -

ка ко де те кра тач ко, кра тач ко, а де бе ло. Узе ла та га за де ва бо ба-На -

ста си ја, што је мо дро ок, што је ма ле чак: а на на гу пак при ка за што

је тат ко збо ри ја и ка ко је на о ди ја при гот ке на бе ћа ри к’д су ме ме -

не тра жи ли.

Све гу ка за, и за мо дро о ка сти, и за ћо са ви, и за ма леч ки, ти ке

ете ти га отут ке тат ко. Оста ји је ме ни је пред ћо шку, и уоди, а ми

сви на но ге, мла де ком ши ке љу бу му ру ку, ста ре: – „Ш’ чи ниш,

аџи јо? “ Он на њи: – „Сно лај на Го спо да!“ та кој ни бе ше адет. Се -

де на јед но шиљ те и пре кр сти но ге, па јед наг узе уну че му и по че

сас ње га: – „Де дин Кра ље вић Мар ко! Што ми ра бо ти де дин ју нак,

де ди но му шко? – збо ри, ћеф му је што је му шко. – „Со ти раћ ће си

је, ви ка, ју нак ка ко Кра ље вић Мар ко. Не ли де ди но му шко? Ако

не је к’смет да бид не по пре, оно ће се, ви ка, ти, че до, те паш сас на -

ши дин ду шма ни; ћеш се, ви ка, де дин диг неш сас Ни шли је спро -

тив ови ја зу лум ћа ри; па ће си дој де Ср би ја; па ће си је Ниш ка ко

што си је би ја пи шин, еееј к’д бе ше цар-Ду шан; па ће си на цр кву

зво на би ју... А, ту го! Сал те да до че кам да бид не Ниш Ср би ја Сло -

бо ди ја; сал те, ви ка, да улег нем у ни ше вач ку цр кву је дан пут к’д

зво на би ју, па ако ћу јед наг да умрем. За ни што ти, бре мо је уну -

чен це, бре де ди но ку чен це, не сам жу дан, ни за ру ча ње, ни за пи -

је ње, ни за мал, ни за па ре, ни за аљи не, ни за ми лос’, ни пак за

при је те љи: сал те сам ти, дет ки но, жу дан за – сло бо ди ју. А ако

умрем, а не до че кам да чу јем зво на на ни ше вач ку цр кву, ја ћу си,
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бре уну чен це, отид нем на онај свет сас от кло пе не очи: за ра ди тај

го лем жа лос’ не ће ми се мо же за кло пу.“ Он збо ри, а на ма од њи -

го во збо ре ње уда ри ше слу зе на очи, и ње му си се ти ке при тре се

бра да; а Со ти раћ не се сме је, но ка ко го луп че гу че, ка ко да раз би -

ра што му де да збо ри, па му сас гу ка ње на њи го ви ре чо ви од го ва -

ра. К’д опа зи што смо се сви ра жа ли ли, тат ко обр ну дру го: узе да

збо ри кол’ко си му је уну че бла го, кол’ко уба во, што ће си бид не

к’да по ра сне ви сок ка ко сел ви ја. Ти ке туј онај бо ба-На ста си ја:

– Јес’ па, сел ви ја. Ја га ка кав је ма ле чак па де бел. Не ли по зна -

ваш, аџи јо, што ће ти уну че бид не исто ка ко чу ту ра за ту ца ње ка -

фу.

Тат ко се пак не се ћа ше заш’ га за де ва бо ба-На ста си ја, та ви ка.

– Неје, На ста си јо. Ма леч ки па де бе ли не су чу ту ре за ту ца ње

ка фу, но гу ма сти шим ши ри.

А ова ја па се за де ва (јер бо врс’ му је би ла):

– А ка ко те те бе, аџи јо, мо же да бид не ми ло за тој тво је уну че,

к’да је мо дро о ка сто?... у! што ме мр зи на мо дри очи!

– Ме не ме па, мо ри На ста си јо, ми ло, ја ко ме мило.

– Мо дра си је бо ја, ете, аџи јо, за фу ста ни, не за очи.

Туј се тат ко се ти што је на на ка за ла за оној, и узе та се на сме -

ја из с’в глас, па ви ка:

– Не је, мо ри На ста си јо, пре ва ра ла си се, јер бо за фу ста ни је цр -

ве на бо ја, па зе ле на, па жу та, па ђу ве зли ја, па мо ра ва, па пем бе, а

мо дра си је сал те за зум бул и за – очи. Туј ћа ше да по љу би уну че

му у око, па се ти ке се ти што не ва ља, та се тр же.

– А ако ти бид не унук ћо сав, та к’да оста ре је оно ка ко да се

обу кла у че ши ре ба ба? Што ће мо онаг, аџи јо?

Же не се при сме ја ше и узе ше да гу бу та ју, да ћу ти, на на пак

сал те сас очи на њу ма, а тат ко не се ра ср ди но се па на сме ја и ви -

ка:

– Е, ни што, На ста си јо: за тој ме баш ич не је стра’. Јер бо сас бој

и сас очи фр љи ја се на ба бе, а за ћо са во не ма на ко га да се фр љи:

по кој но му Ђу ре Со ти ра ће во му, де да бе’у му ста ћи еееј! у ме не, да

про шћа ваш, ја кол’ки су (туј се уфа ти за му ста ћи и за ка чи ги по за

уши), у тат ка ће му бид ну исти овол’ки, не ли по че ја ви ће да ги

увр ћу је а јо ште не ма ни два ес’ го ди не... Што има јо ште, На ста си -

јо?

– Не ма ви ше ни што, аџи јо.
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– Е не ли не ма, ја би ти с’га при крај ке ни што ка за ја; ка за ја би

ти ни што сал те да не по стиш, ама не ли је по сно, оно... бе ли лук

ти у очи. Па не ми се за де вај ви ше око де те, око де ди но га Кра ље -

ви ћа Мар ка. А бо ба-На ста си ја, тат ку ми за инат, по гле да у Со ти -

ра ћа, па вик ну:

– Мо дро о ка ста Ев до ки јо оо!

– Ааа! С’г ћу, с’г, – гла си ми се све кр ва из му так, ми сле је ћи

што њу ма ви ка (њу ма си је би ло име Ев до ки ја), а ми сви та у сме -

ја ње. Бо ба-На ста си ја пак:

– Ама, ви ка, зар Ев до ки ја не је у ба шчу? Гла си се из му твак...

Што ра бо ти там’?!... Ти ке све кр ва ми ете ти гу: ру ка ви гу по диг -

ну ти, на њу ма су чи сте шал ва ре, ако је у ба шчу од со бај ле ра бо -

ти ла; обе две гу ру ке пу не; у јед ну теп си ја пу на сас пуц ке,106 што

ти се ви ду ка ко цве ће од др ве ће, у дру гу ру ку ока ни ца сас ви но,

цр ве но ка ко бо жур... А, ту го! Ру ча ње, пи је ње, сме ја ње, збо ре ње –

до ри при ве чер...

Та кој си у нас Ни шли је пи шин бе ше, а с’г?... Бог да про сти Ди -

ми три ја ми! Че те рес го ди не прој до ше ка ко ја дан пра ји грн ци, а ја

још по ни ки пут уз нем та ми слим за ње га, и дој де ми жал, и па по -

три сам му ко ске сас мо ју при ка жњу. Бог да про сти и тат ка и на ну

ми, и Ми ту, и мо је ми бла го пр вен че, Со ти ра ћа!... Умре ми за ва ли -

ји ца... Од уро ци умре... од на по љи цу... баш га пре се че сас очи јед -

на Вра њан ка. А што бе ше тај Вра њан ка! У је дан се обор на сме је,

у де се ти се чу је. Мла да, уба ва, она кој... и пе сма гу ис ко чи. Јер бо

на пред ка ко би си ни ка ни што из ру ча ла, јед наг гу пе сма ис ко чи,

та од ре зи лак не мо же да прој де кроз со как... Бог да про сти и дру -

ги ко ји сам да нас по ми ња ла! Сви су при Ди ми три ја одам но, сал -

те оди мо по овај бе ли свет јо ште ја и аџи-Со тир, брат ми... А, мој

мла дос’, и жа лос’ и ра дос’!... А, Ниш, ср ма ђу миш – убав ли у мо -

је мла до вре ме бе ше! Ни шли је, сев да ли је!!...

Ђул-Ма ри ка за вр ши сво ју при ка жњу ту жним гла сом, са су зом

у оку. Ућу та, и од мах узе каф тан, ку шак...

– Јо ште по јед ну ли мо ни ку, стрин ке. У збо ре ње прој де ни вре -

ме без пи је ње.

– Фа ла ти, Се вет ке! Овај си је ча шка за здра вје на те бе и на тво -

ји. Здрав си!

– Да си жи ва, стрин ке!

– Да су ти, Се вет ке, здра ви сви, да Бог да! Здрав си!
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– Дал ти Бог, аџи-На ста си јо!

– Здрав си, ком ши ке!

– Да си жи ва, Ки ра-Та но!

За хва ли ла сам до ма ћи ци на до че ку а Ђул-Ма ри ки на ње ној

при ка жњи; опро сти ла сам се са ста рим, до брим Ни шли ка ма; раз -

и шле смо се. А знам да смо се јед ним ми сли ма ба ви ле по за ду го.

И знам да је Ђул-Ма ри ка уз ди са ла, иду ћи „дом“ са ма, за про шлим

вре ме ном, за до ба сво је га жи во та, кад је без ви тих кри ла ле те ла

под не бо, и ма ша ла се зве зда, ме се ца, сун ца, за до ба мла до сти, ка -

д је ми сли ла да „што год ле ти, све се је де“, кад јој се Ниш чи нио

леп, леп, кад је у оче вој гра ди ни крај ђер ђе ва пе ва ла и са ња ла див -

не сно ве.

А Ниш?

Пре по ро ђен, дру ги, ви ше и не ли чи на онај Ниш из Ђул-Ма -

ри ки не при ка жње... Али, не. Ли чи још по ма ло, и то та мо у Ва ро -

ши, и на ви ше, где се и сад ки те за ухо бо сиљ ком ста ри це кад у цр -

кву по ђу; где се и сад но се шал ва ре ис под фи ста на; где се и сад

шири ки та пре ко фе са; где се и сад из ла зи у шет њу у ро ган ли-па -

пу ча ма; где је и сад по гра ди на ма шимпшра ви со ких као „сливке“;

где и сад гу гут ке но се и ле гу се у ко та ри ца ма обе ше ним ис под

стре хе; где се и сад при ча ју при ка жње уз ви но „ис под ко ми ну“ и

ле бле би је или „пуц ке“; где и сад ком ши ке иду јед на дру гој кроз

ка пи џи ке; где се и сад ку пу ју си ми ти и пе њер ли је за „под ру -

чак“;где се и сад го то ви на ут и ме со, баб ње; где је и сад... Али от -

куд се мо гу све га се ти ти и све по ме ну ти што тра је по след ње да не

у Ни шу у Ва ро ши, и на ви ше, с чи ме су се сро ди ле, са жи ве ле ста -

ре и до бре Ни шли је; што ће по не ти са со бом под Го ри цу, где је ве -

чи ти мир, од мор, гро бље, аџи је и аџи-На ста си је, и аџи ке, ки ра-

Сул та не и кир-То дор че, Ди ми тра ћи и Со ти ра ћи, Ма ни ни це и Ва -

ни ни це, Кра се, Си ке и Ђул-Ма ри ке, си но ви и кће ри ста ро га Ни -

ша, што су она ко чу ва ли ве ру сво ју; што су сва кад слу жи ли Све -

ти, кр сно име сво је; што су свој ле пи град ва зда во ле ли, и што ће

до кра ја жи во та сво је га, при ча ју ћи о ста ром срећ ном вре ме ну, уз -

ди са ти и уз ви ки ва ти: Ниш, ср ма-ђу миш! Ни шли је, сев да ли је!
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1 Сеч ко, фе бру ар ме сец

2Бо же (ди ми ну тив)

3Из не на да

4По ро ди ља

5Че тр де сет да на по сле по ро -

ђа ја

6Пле те ни ца

7Ки та

8Ша ми ја за по ве зи ва ње

9Ма хра ма за пре кр шћа ње

10По јас.

11Сви ле на врв ца. 

12Твр диш па зар.

13Име, глас (ре но ме)

14Док сат

15Увек

163аве са

17Не ка ква сви ле на ма те ри ја

18Сви лен

19Раз ли чан

20Светњак

21 Ди пло ма.

22Јад на.

23Во ће.

24Ле па Ка та.

25Ге ор ги на.

26Дво ри ште, авли ја.

27Ко тар чи ца.

28Чи сто сре бро.

29Ста кло на про зо ру

30Сре бр них гру ди

31Tор

32Од ла ка плит ке ци пелe

33Обе леж је

34Цве кла

35Бри га.

36Лекар

37Да ро ви.

38Пр во.

39Твр ди па зар.

40Је ло

41 Па ли дрв це 

42На ро чи то.

43Ше грт. 

44Мо же би ти. 

45Бу ђа во.

46Па тли џан

47Је ло.

48Го ве ђи на с ре ном. 

49Ти хо, по ла ко. 

50Сви ра чи

51Ашкол сун, бра во

52Бо го ја вље ње

53Ште та, сра мо та

54Ја дан

55Љу бо мо ран

56Ту ђин ци

57Кри ла

58Циц

59Ду гач ка, ал ват на ха љи на

60На ра сте

61Не ва љао

62Је цам.
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63Бо ље, ка мо сре ћа

64Ла ко

65Је ца ње

66Бе сни ло

67Чо ха за џу бе.

68Сви ле на ма те ри ја не ка, за

ан те ри ју

69На ве зе но ко ла сто зла том,

па из сре ди не сва ко га ко ла ви си

злат на ки та

70Без укра са.

71Па ли ца.

72Од ла зи

73Тур ска псов ка

74Ђак

75Ци ци лук, твр до ва ње

76Сто лар. 

77Ки ри ја, госпођа

78Ге ор ги на

79Ко ју зо ву аџи ја зна чи да је

ишла на ха џи лук; а аџи ка зо ву

ону чи ји је муж аџи ја

80Ка ду нин прст (бе ло гро -

жђе, ду гу ља стих зр на)

81 Ма ла

82Мр се

83Кри ви ца

84 Јек ти ка

85Све

87Стас

88Ки па рис

89Не пре ста но

90Бàбо

91Ро ба

92Чо кот

93Пиљ ци.

94Лоп та.

95По че так, углед.

96Ве че

97Ефен да ки, го спо ди чић.

98Јек ти ка.

99Це лер и пер шун.

100Ме ми це.

101Об ли ка као ка луп за фес.

102Па ти це ма ло пу це.

103Ђин ђу ха што шти ти од

уро ка.

104Не ка ква цр на смо ла, опет

од уро ка.

105Не ка ква цр на смо ла, опет

од уро ка.

106Ко ки це.
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Владимир Ђурић

ВРЕМЕ И (ПРИ)КАЗИВАЊЕ У ЂУЛ-МАРИКИНОЈ ПРИ-

КАЖЊИ ЈЕЛЕНЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ1

O снази говорне или писане речи можда најбоље говори нај-

познатији библијски in ci pit: „У почетку беше Реч, и Реч беше у

Бога, и Бог беше Реч.“ Реч је дакле божанског порекла, дар Бож-

ји, небеска мȁна која је дарована човеку да негује и уздиже сво-

ју духовност. Човеку је дакле одвајкада дато да казује и да кази-

вањем – приказује, то јест да језичким путем провоцира читао-

чеву/слушаочеву машту која би потом створила јединствену

представу света, менталну слику истовремено толико сличну и

толико различиту од онога што називамо реалним светом. Сто-

га је дискурзивни тип сазнања, можемо рећи, најпрегнантнији и

најдубљи, безмало „божански“ вид разумевања живота и света,

јер „Бог беше Реч“. 

Моћ речи, а нарочито оне усмене, познавала је дакако и на-

ша списатељица Јелена Ј. Димитријевић када је написала своју

Ђул-Марикину прикажњу. Ова приповетка је исприповедана на

аутентичном нишком дијалекту, у реалистичком маниру, и гово-

ри о наравима и обичајима једног прохујалог времена. На плану

наративне структуре Ђул-Марикина прикажња садржи све еле-

менте драмске радње и стога се може сагледати као трагедија у

(класичних!) пет чинова2 са прологом, трагедија која ће се одви-

јати најпре пред духовним очима Ђул-Марикиних слушатељки,

а потом и пред очима читалаца приповетке Јелене Ј. Димитри-

јевић која на себе преузима скромну улогу текстуалног посред-

ника, „Орфеја са папира“.

У уводном поглављу, које нема никакво формално обележје,

а које смо ми назвали „прологом“, ауторка припрема и органи-

зује сценарио за необичну драму која ће уследити: недеља је у

Нишу, време часног поста, а Јелена Димитријевић се обрела у

породици својег девера која ју је срдачно дочекала. Одмах се из-

дваја лик старе Нишлијке Ђул-Марике и њен живописни физич-
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ки портрет. Она говори највише, „прича ово, оно из доба своје

младости, из дана старога Ниша. Весела, разговорна...“,3 док

остале укућанке највише хвале ону њену „прикажњицу“ и моле

је да је сад поново „прикаже“ пред новом гошћом. Када једна од

жена узвикне: „Прикажи ни гу, жив ти Бог!“,4 уместо „испри-

чај“ или „исприповедај“, онда је још једном јасно подвучен пер-

формативни карактер ове приповетке који је означен већ у на-

слову: прикажња је дакле сценски, ступњевит и репетитивни

процес произвођења нове духовне стварности у којој треба да се

пронађу или са њом саживе пажљиви гледаоци. Тако је Ђул-Ма-

рика постављена за главну нараторку-приказивача и главну ју-

накињу док је ауторка Јелена Димитријевић најпре иницијални

подстрек за извођење прикажње, а затим и њен главни реципи-

јент. 

Да би прикажња отпочела, потребно је да из собе изађе до-

маћин, јер Ђул-Марика не прича „при мужи“. Овај изричит зах-

тев за женском публиком указује на то да није реч само о обич-

ној причи-преформансу, већ и о дубоко личној исповести која

има да се открије и оживотвори „не само на нивоу изреченог не-

го и доживљеног и, ако хоћете, онога што приводи у живот у

простору ʼјезичке стварности.ʻ“5 Такође, тај женски повлашће-

ни аудиторијум може се довести у везу са елементима фантасти-

ке и фолклора, са ритуалним обављањем светих радњи које до-

звољавају присуство искључиво посвећених, то јест упућених

учесника.6 Пошто су све заузеле своје позиције, Ђул-Марика,

нараторка и главна јунакиња прикажње, „загледа се према себи

у зид, у једну тачку само, где, без сумње, виде читав големи свет

свој, далеку прошлост своју, младост, радост...“.7 Први чин мо-

же да почне.

Прва два чина/поглавља уводе ситуациони фон драме као и

први заплет. Нараторка отпочиње своју прикажњу изношењем

имена родитеља аџи Костадина и аџике Костадинке, то јест

оним што дефинише њено порекло, име и реноме (шан), јер no -

men est omen, а порекло и име према традицији пресудно кон-

струишу наш идентитет. Затим следи детаљан опис родне куће,

евоцирају се некадашњи обичаји и богатство старог Ниша који

се могу сажети у један амблематски исказ: „Ниш, срма-ђумиш!
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Нишлије, севдалије!“ Овај слоган ће у неколико наврата бити

поновљен у Ђул-Марикиној прикажњи попут лајтмотива, а ни-

је случајно што ће Јелена Димитријевић баш њиме и завршити

приповетку. Дакле, сребро и севдах јесу два кључна обележја

друштвеног живота у некадашњем, али рекли бисмо и свагда-

шњем Нишу. 

Међутим, један од старих патријархалних обичаја узрокова-

ће први заплет Ђул-Марикине драме: „Такој, такој, па улего у се-

дамнаесту годину, а татко ме тʼга да де за Ди ми три ја Ђо ши но га,

ћур чи ју. Ич ме и не пи та, а да де ме. Та кав ни адет онаг бе ше.“8

Од тог тре нут ка Ди ми три је ће то ли ко при ра сти за Ма ри ји но ср -

це „та кој ка ко не ће да мо же да из лег не из ње га ни кад“,9 уза јам -

но сев ди са ње пре тво ри ће се у уза јам ну на кло ност и љу бав и већ

је Је ле на Ди ми три је вић ви де ла у „ре пу“ ње не при ка жње „пу но

ле пих бо ја... гле дам њу, као не ве сту, ле по об у че ну, на ки ће ну, за -

ру ме ње ну од сре ће што већ јед ном од ла зи сво је му Ди ми тра ћу.

По сле је ви дех као не ве сту ско ро до ве де ну, где ис пра ћа Ди ми -

три ја ʼсо бај ле на ду ћанʻ и гле да за њим с пу но љу ба ви. За овим

је спа зих пред ве че...“10 Ов де уоча ва мо из у зет ну има ги на тив ну

моћ срп ске књи жев ни це не са мо да ви ди, гле да или спа зи сли ке

ко је јој се (при)ка зу ју, већ и да у пер спек ти ви ан ти ци пи ра оно

што ће ви де ти, или што би мо гла ви де ти до кра ја ко ма да (то јест

до „ре па при ка жње“). Уло га слу ша тељ ке-гле да тељ ке и уло га

при ка зи ва ча-глав не глу ми це ја сно су пот цр та не у сле де ћем па -

ра ле ли зму: „Ја сам ви де ла ово, а она ми при ка за ла!“ Уз то, при -

мет но је осци ли ра ње из ме ђу вре ме на про шлог и са да шњег (ви -

де ла сам, ви дех : гле дам њу) ко ја те же да се сто пе у веч ну са да -

шњост, јер је зич ки ожи во тво ре на про шлост по ста је и за гле да о -

це и за из во ђа ча при ка жње но ва „ре ал на“ са да шњост, то јест

дра ма ко ја се од ви ја пред ду хов ним очи ма свих, hic et nunc.
Та ко и Ђул-Ма ри ка, за гле да на у про шлост, уче ста ло и ин -

тен зив но ис ти че зна чај са да шњег тре нут ка: „А на на ми! Крот ко

јаг ње! Бла ги ши кер! ... И саг ете: ка ко да гу гле дам... И сʼ га ка -

ко да гу ви дим онуј од ки та би ју се че ну ан те ри ју... Па ви дим,

ете, ка ко сʼ г да гле дам и сна ју ми... И оне ја дру ге гле дам, и ком -

ши ке и ро до ви, и ста ре и мла де.“11 По пут ефек та Пру сто ве ма -

дле не, чи тав је дан не ста ли свет вас кр са ва до нај сит ни јег де та ља

на ду хов ној по зор ни ци ко ју је по ста ви ла има ги на ци ја на ра тор -
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ке-ју на ки ње у са деј ству са има ги на ци јом ње них слу ша тељ ки-

гле да тељ ки. Људ ска ду хов ност и моћ има ги на ци је по сред ством

жи ве ре чи ов де бри шу гра ни це из ме ђу ре ал ног и фик тив ног:

оне има ју вр хун ски циљ да „отрг ну“ је дан не по сто је ћи свет од

исто рич но сти (то јест све оп ште про ла зно сти) да би га уцр та ле

у веч ност, јер се са мо на тај на чин по сти же про ду бље но са зна -

ње и раз у ме ва ње жи во та и све та.

По ред то га, ка да је реч о по и ма њу вре ме на у овој „при ка -

жњи ци“, тре ба ис та ћи да ста ра Ђул-Ма ри ка че сто уво ди ти пич -

ну вре мен ску опо зи ци ју на ре ла ци ји не кад : сад, од но сно ус по -

ста вља ја сан хи је рар хиј ски од нос из ме ђу мо де и ду ха вре ме на

ње не мла до сти, ко је она ви ди као при мер но, злат но до ба („...ȁ,

мо је му тат ку ку ћа! ... ȁ, Ниш! ср ма-ђу миш! Убав ли у мо је мла -

до вре ме бе ше!...“), и мо де ко ја вла да да нас, у тре нут ку ње не

при ка жње, а ко ја је ви ђе на као де ка дент на и ха о тич на, ко ја не

зна за „греʼ, нитʼ за сра му ва ње; за ни што се не сра му ју... На пред
кʼд чу је мо да си је ни ка не ве ста има ла де те, ми уз не мо та се за -

чу ди мо, јер бо је ку та ла, ку та ла и од сво ји до онај сат. А с’г: ста -

не ли те шка, не прој ду две-три дни, па цел град зна је.“12 Ме ђу -

тим, Ђул-Ма ри кин го вор ни кад не за до би ја мо ра ли за тор ски

тон, што би се мо жда мо гло оче ки ва ти, на про тив, из ње ног не -

по сред ног на род ског ди ја лек та из би ја ју вр ца вост и до бро хот на

иро ни ја што до при но си ко мич ком ефек ту, та ко да она успе шно

за сме ја ва сво је пом не слу ша тељ ке ко је су ина че на вик ну те на

озбиљ ност при ка жње. Ево ме ста где су се све гла сно на сме ја ле:

„Та кој. Ми на пред има ше мо срам, а сʼ г. Дор је де вој ка под

ни шан, не се ку та но се во ди сас мла до же њу, иду од ма лу до ма -

лу, од со как до со как, ка ко бож ја ци. Иде је ћи та кој са мачʼчки,

гле да је ћи се, збо ре је ћи све што ис ка ју – из го сти ра ју се; а кад се

вен ча ју не су та зе но ба јат: ви ду се је дан дру го му ка ко ћу фли ја

си ре ње.“
13

У епи ло гу при по вет ке и Је ле на Ди ми три је вић ће под ву ћи то

хро но топ ско не са гла сје уз не што ни јан си ра ну оце ну о не кад и

сад : „А Ниш? Пре по ро ђен, дру ги, ви ше и не ли чи на онај Ниш

из Ђул-Ма ри ки не при ка жње... Али не. Ли чи још по ма ло, и то

та мо у Ва ро ши, и на ви ше...“14
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Тре ћи и че твр ти чин/по гла вље до но се низ кул ми на ци ја и пе -

ри пе ти ја ко је ће се, пра те ћи ло ги ку тра гич ке фа тал но сти, коб но

окон ча ти за све ак те ре у рас пле ту пе тог чи на/по гла вља. Ипак,

ов де не ма мо тра гич ку кри ви цу глав них ју на ка, то јест ју на ки ње,

већ је кри ви ца при пи са на „злим је зи ци ма“, тач ни је злом је зи ку

кир-То дор че ко ји је пред са му свад бу окле ве тао Ма ри ји ну по ро -

ди цу код Ди ми три ји ног Ђо ше (да је аџи Ко ста дин Цин ца рин, а

не „асли“ Ни шли ја, што ће до ве сти до то га да Ђо ша пра ти не -

при ме ре не да ро ве за бу ду ћу не ве сту – ђи рит са пун, ка лу ђер ско

џу бе и ов на са гла ви ца ма цр ног лу ка на ро го ви ма уме сто ја бу -

ка), а по том и Ђо ши ну ку ћу об ла гао код аџи Ко ста ди на (да ови

то бо же „бла жу“, то јест да мр се у вре ме ча сног по ста, да се об -

ра чу на ва ју но же ви ма и пу шка ма ка ко Тур ци). 

Кир-То дор чи но за ме ша тељ ство ко је је да ле ко оти шло, ни је

мо гло дру га чи је да се за вр ши до ви ше стру ко тра гич но, јер јед -

ном уз др ман тра ди ци о нал ни по ре дак оби чај но сти у све ту и вре -

ме ну где је све тост оби ча ја стро го по што ва на, тра жи да нак у

жи во ти ма ко ји ће тај по ре дак вра ти ти у пре ђа шње ста ње. Ка ко

то обич но би ва, нај ви ше стра да ју и ис па шта ју не ви ни, па ипак

суд би на ће ка зни ти и глав ног крив ца: Ди ми три је, ко га ће оже ни -

ти за Кр ше но Че ло, на кра ју ће умре ти „од дер то ви“ за Ма ри ку

(„за ме не си фа ти тро пљи ку и умре Ди ми три је“), Ђул-Ма ри ку

ће да ти за Ми ту Ђу ри но га с ко јим ће до би ти си на Со ти ра ћа:

обо ји ца ће умре ти пре ра но, али ће и да ље жи ве ти у број ним

Ђул-Ма ри ки ним при ка жња ма, ка ко она ка же „му шко че до, уба -

во, кра сно... Со ти раћ, бел, убав да се пре ки не чо век за ње га, за

при каз“.15 Нај зад, Бож ја прав да сти ћи ће и Кир-То дор чу и то

пре ко нео бич ног тран сфе ра људ ске Ре чи, од но сно кле тве (јер

Бог бе ше Реч!): нај пре ће Ђо ша, пре ко све ште ни ка као ре фе -

рент ног по сред ни ка, про кле ти аџи ју да би по том овај, не по ми -

њу ћи ни ко га, та ко ђе уз по сред ну Реч Го спо ди но ву, про клео

„оно га ко је крив“. И за и ста про клет ство сти же крив ца у ви ду

нај гру бље од ма зде: „Умре му де вој че, Аг на, уба ва ка ко ру жи ца,

ка ко љу би чи ца“. Хо те ћи да уда сво ју ћер ку Аг ну за Ђо ши на си -

на Ди ми три ја, кир-То дор ча је рас ту рио свад бу Ма ри ки ну и Ди -

ми три је ву: „Ама он јед но, кʼ смет дру го. Кр ше но га Че ло пре -

те че“, за кљу чу је на ша на ра тор ка-ак тер ка. Ти ме се ова при ка -
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жња-тра ге ди ја за вр ша ва у ти пич но суд бин ском кљу чу, јер зло ба

и зли је зи ци, као и ре чи кле тве у јед ном ду бо ко ве ру ју ћем, хри -

шћан ском све ту, не за у ста вљи во по кре ћу зле си ле ко је по вла че за

со бом и пра вед ни ке и крив це. 

Ви де ли смо да реч уби ја (кле тва), али оно што је са ста но ви -

шта књи жев но сти мно го бит ни је је сте да она ства ра и чи ни
ствар ним (при ка жња).16 Деј стве ност жи ве ре чи Ђул-Ма ри ки не

при ка жње је у нај ма њу ру ку дво стру ка: (при)ка за на реч не са мо

да по но во ства ра је дан тра ги чан свет на ду хов ној сце ни дру -

штве не уобра зи ље слу ша тељ ки/гле да тељ ки, већ чи ни да њен

(при)ка зи вач по но во „у је зи ку“ про жи вља ва рас пар ча не де ло ве

свог не ка да шњег иден ти те та ко ји са да у при ка жњи и кроз при -

ка жњу до би ја на це ло ви то сти и ду бљем сми слу. За то је Је ле на

Ди ми три је вић „зна ла“ да је по свр ше ном и по след њем чи ну

при ка жње, ка да се жен ска пу бли ка раз и шла у ка тар тич ном рас -

по ло же њу, Ђул-Ма ри ка уз ди са ла иду ћи „дом“ са ма, за про шлим

вре ме ном, ка да је ле те ла под не бо и ма ша ла се зве зда, ме се ца,

сун ца...17

При по вет ка Ђул-Ма ри ки на при ка жња Је ле не Ди ми три је вић

је из у зе тан при мер у књи жев но сти ка ко се по сред ством је зич ке,

тач ни је на ра тив не „до га ђај но сти“, по ти ру тан ке гра ни це у вре -

ме ну (из ме ђу исто рич но сти и веч но сти) као и у ствар но сти (из -

ме ђу ре ал ног и фик тив ног). Деј ством жи ве ре чи ка ква је при ка -

жња, у има ги на ци ји ауто ра-на ра то ра-из во ђа ча и ње го ве пу бли -

ке ре а ли зу је се ди на мич ка мен тал на сли ка – тра ге ди ја јед ног

не ста лог све та ко ји, за хва љу ју ћи упра во древ ној ре пе ти тив ној

прак си (при)ка зи ва ња, ни ка да не ће не ста ти из на ше ду хов не

ствар но сти, упр кос не са вр ше но сти људ ског пам ће ња на ко је се

жа ли и срп ска књи жев ни ца: „Али от куд се мо гу све га се ти ти и

све по ме ну ти што тра је по след ње да не у Ни шу...“. Нај зад, та кав

но во и згра ђен свет, „пред ду хов ним очи ма ва шим“ ка ко во ли да

ка же Је ле на Ди ми три је вић, по ка зу је се ствар ни ји, жи вот ни ји и

сми слом ис пу ње ни ји од про ху ја ле, ис ку стве не ствар но сти и жи -

во та.

1 Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 178029 Ми ни стар ства

про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је, Књи жен ство, те о ри ја и исто -
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ри ја књи жев но сти на срп ском је зи ку до 1915. го ди не.
2 При по вет ка је по де ље на у пет гла ва.

3 Је ле на Ј. Ди ми три је вић, Пи сма из Ни ша о ха ре ми ма. Ђул-Ма -

ри ки на при ка жња, при ре ди ла Је ле на Јо ва но вић, Про све та, Ниш,

2003, стр. 143.

4 Исто, кур зив В.Ђ. Сви кур зи ви у ци та ти ма ко је на во ди мо из

Ђул-Ма ри ки не при ка жње су на ши.

5 Би ља на Дој чи но вић-Не шић, „Ствар ност, је зик и пол у Ђул-Ма -

ри ки ној при ка жњи Је ле не Ди ми три је вић“, На уч ни са ста нак сла ви -

ста у Ву ко ве да не 37/2, МСЦ, Бе о град, 2008, стр. 264, кур зив В.Ђ.

6 Дра га на Бо шко вић, „Фан та сти ка у при по ве ци Ђул-Ма ри ки на

при ка жња Је ле не Ди ми три је вић“, Јелена Димитријевић – живот и

дело : зборник реферата са научног скупа, Ниш, 28. и 29. октобар

2004, уредник Мирољуб Стојановић, Центар за научна истраживања

САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш, 2006, стр. 135.

7 Ђул-Марикина прикажња, стр. 143.

8 Исто, стр. 146.

9 Исто, стр. 158.

10 Исто, стр. 157.

11 Исто, стр. 165-166.

12 Исто, стр. 156.

13 Исто, стр. 149.

14 Исто, стр. 190.

15 Нису само људске судбине и личне исповести предмети

прикажње. То могу бити и сасвим свакодневне ствари, али по нечему

толико посебне за „оно време“ да заслужују пажњу слушалаца. Тако

на пример „нишлиски симити (бели хлеб) били су за прикажњу: буди

су бели, туј су големи – мани се!“, узвикује Ђул-Марика.

16 Види Биљана Дојчиновић-Нешић, „Стварност, језик и пол у

Ђул-Марикиној прикажњи Јелене Димитријевић“, стр. 265.

17 Ђул-Марикина прикажња, стр. 190.
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Надежда Тутуновић

МАЛО ДРУКЧИЈЕ

– Марија, ја ћу ве че рас доц ни је до ћи, (би ћу код го спо ђе Ви де),

– ти ме не мој че ка ти, – ре че Ол га, кћи пу ков ни ка Иви ћа, спре ма -

ју ћи се на не ки жур.

Ста ри пу ков ник је тих да на био на пу ту, па је она мо ра ла Ма -

ри ју оба ве шта ва ти о сви ма сво јим из ла сци ма; Ма ри ја је, исти на,

би ла слу жав ка, али ка ко је у ку ћи од Ол ги на ро ђе ња, а Ол ги мај -

ка ра но умр ла, то је она, у не ко ли ко, мај ку за ме њи ва ла.

Ол га још јед ном по ди же руч но огле да ло, те при ми чу ћи га и

од ми чу ћи од ли ца, ис пи ти ва ше сво је пуп ча сте усне, пре ву че не

кар ми ном. Још јед ном за гла ди цр ну, не мир ну ко су, још јед ном

раз гр ну ка пут да се це ла осмо три у огле да лу, па он да пе ву ше ћи,

не ка ко за ми шље на, изи ђе из со бе.

Би ла је то вит ка, жи вах на га ра ву ша, ве се лих очи ју и не мир них

уса на. Увек не ка ко ус треп та ла, и увек као у оче ки ва њу не че га.

Офи ци ре ни је ни ка ко тр пе ла, и би ло јој је, че сто, вр ло до сад но у

друпггву у ко ме се кре та ла, јер су ту они игра ли глав не уло ге. Ка -

ко јој је и отац био офи цир, то је она, не скри ва ју ћи сво је пра во

рас по ло же ње пре ма тој по што ва ња до стој ној стру ци, че сто упа -

да ла с њим у пре пир ке ко је ни кад ни су мо гли до ко на ти; јер, она

је би ла твр до гла ва, а ста рац је био офи цир.

Да су офи ци ри од ве ли ке ва жно сти кад је рат, да уме ју са без -

гра нич ним оду ше вље њем да се жр тву ју за отаџ би ну, слу ша ла је

већ то ли ко пу та и при зна ва ла то. (Твр ди ла је чак – исти на са осме -

хом због ко га је ста ри пу ков ник бе снео да 6и се, кад би се са мо

имао не ки апа рат за ме ре ње оду ше вље ња, утвр ди ло, ве ро ват но,

да се рат но оду ше вље ње офи цир ско не раз ли ку је од оду ше вље ња

обич них рат ни ка са мо по кван ти те ту, већ и ква ли та тив но; ни је за -

сно ва но на не ким ап стракт ним па три от ским пој мо ви ма, већ, че -

сто, има ду бљи, да ле ко прак тич ни ји циљ). Али са офи ци ри ма, на -

ро чи то мла ђим, („ста ри су већ би ли у ра ту“) у ове мир не да не ни -

ка ко се ни је мо гла по ми ри ти. ,,Кад се го во ри о ра ту, па се ка же:

офи цир, – он да се он, ствар но, у оном пла ме ном осве тље њу ја вља

(а исто та ко и вој ник на мр твој стра жи, па и ко њи ко ји ву ку то по -
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ве), као хе рој, – би ло да ју ри на ко њу во де ћи сво је оде ље ње, би ло

да сто ји на ка квом ви су и ко ман ду је на ко ју стра ну да се упра ви

то пов ска цев, или опет, наг нут над ге о граф ском кар том, кро ји

пла но ве за су тра шња на ди ра ња иди пов да че ња. Али ова ко, у мир -

но до ба, кад се ка же: офи цир, – е, онда тај појам одмах ступа у

везу са појмом о пијанчењу, коцкању, завођењу, и чему ти све

не...“ – „Па добро, – смешка се стари пуковник, њен отац, – а зар

за оно тамо, мало пре што си ре кла, зар за тај рат ни је спре ма не -

ка по треб на? А ко сва ке го ди не об у чи то ли ко хи ља да ре гру та?“ –

„Ја знам што знам и не тиче ме се... И сто пута сам рекла да нећу

с тобом о томе говорити!“ – одговарала би Олга, сва зајапурена и

излазила би из собе. А стари пуковник би се дуго после тога

смешкао, замишљајући, ваљда, своју тврдоглаву јединицу, како

иде испод руке с неким официром и смешка се на њега.

А на нај ве ће Ол ги но чу ђе ње и не за до вољ ство, у кру гу у ко ме

се кре та ла, – као и у сва ком па ла нач ком „елит ном“ кру гу – де вој -

ке („гу ске“ по ње ном ми шље њу), па да ле су у за нос при по ја ви

сва ке но ве зве зде са зве зди ца ма на ра ме ни ма.

Па ипак, кад за ру ме ње на од зи ме, уђе у са лон у ко ме се већ

одав но игра ло, и кад здра ве ћи се и ве се ло од го ва ра ју ћи на ша ле

ста де код вра та, Ол га не мир но и са зеб њом, пре тр ча по гле дом, по

сви ма па ро ви ма и по сви ма угло ви ма са ло на, и по глед јој се, за тре -

ну так, ра до сно за др жа на див ном мла дом офи ци ру, еле гант но утег -

ну том у но ву уни фор му. Кре тао се он ла ко, али ско ро ме ха нич ки по

зву ци ма игре, и гле дао за ми шље но и рав но ду шно пре ко гла ве сво -

је пла ву ша сте игра чи це, ко ја је игра ла са за но сом. Кад угле да Ол гу,

на сме ја ну, ве дру, он јој се по кло ни сме ше ћи се, и на ста ви игру жи -

вље, с вре ме на на вре ме за пит ку ју ћи по што год сво ју да му.

По руч ник Је рић је био, ако не нај о ми ље ни ји, оно нај ви ше це -

њен ка ва љер у овом ма лом али ода бра ном дру штву. Пре све га –

по руч ник, тј. та ман ста сао за же нид бу: он да, леп, вр ло леп; е, а

сем то га, – та ко су бар го спо ђи це го во ри ле – мно го фи ни ји, и

обра зо ва ни ји чак, од оста лих офи ци ра. Био је Хр ват, и је кав шти -

на ком би но ва на с јед ним ме ким р по фран цу ском из го во ру, чи ни -

ли су да је би ло пра во за до вољ ство слу ша ти га кад го во ри. Мо жда

је пре те ра но и без о бра зно ако се ка же, али се мо же ре ћи да су го -

спо ђи це је ди но из тог при јат ног ути ска мо гле из ве сти за кључ ке о

не кој је ри ће вој на ро чи тој „на о бра зби“. Јер, он је вр ло ма ло го во -
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рио; ни јед на се – сем мо жда Ол га – ни је мо гла по хва ли ти да јој се

он удва ра, или да се с њом упу стио у ка кав ду бљи раз го вор. И

уме сто да га омр зну због то га, оне су га са мо још ја че це ни ле; сва -

ка је чвр сто би ла убе ђе на да ко ју он јед ном за во ли, во ле ће је це -

лог жи во та, и сва ка се у по та ји на да ла, да ће баш њу иза бра ти. Та -

ко је Је рић, и кад се већ од ре као је кав шти не, и кад је не жно фран -

цу ско р отвр дло, у оној гру бој сре ди ни, и да ље остао исто она ко

оми љен, и, на рав но, исто она ко му драч ки ћу тљив. – „Ето, са мо за -

та што увек ћу ти, свет за кљу чу је да је он па мет ни ји од ме не – ја -

дао се бр бљи ви пот по руч ник Па ји ца. – А ја, ђа во да ме но си, не

умем да ћу тим.“

Те ве че ри је и на жу ру г-ђе Ви де, ге не ра ли це и ве ли ке љу би -

тељ ке мла де жи (са мо из до брих ку ћа), би ло – или та ко је Ол ги из -

гле да ло – ве се ли је но икад. Игра ла је сва ку игру, ме ња ла ка ва ље -

ре, пе ва ла, пље ска ла мно ги ма; али ни с ким, па ни са Је ри ћем, ни -

је ду же раз го ва ра ла, ни не ко ли ко пу та уза стоп це игра ла.

Одав но се упа ли ла све тлост, и одав но се ути ша ла лар ма на

ули ци. Кад пи сну ло ко мо ти ва и ва го ни про тут ња ше ис под про зо -

ра, – то је зна чи ло да је де вет ча со ва, а то зна чи у па лан ци (ма ка -

ко она ве ли ка и на пред на би ла), да се ду бо ко за шло у ноћ – он да

се дру штво, у пред о се ћа њу да ће се уско ро мо ра ти рас ту ра ти, по -

че све леп ше и ин тим ни је за ба вља ти. Де вој ке су већ ушле у ону

ек ста зу ве се ља ко је се гра ни чи са раз у зда но шћу (а не кад и пре ла -

зи гра ни цу), у ко јој им се чи ни да, ма шта оне ра ди ле, све је то та -

ко ми ло, та ко на ив но – ве се ло, и сви на то гле да ју као на сим па -

тич не не ста шлу ке, па се и са ми за ба вља ју. У тим тре нут ци ма де -

вој ке по ста ју та ко искре но до бре, и та ко ши ро ко гру де да чак и не -

при стој но сти, и сит не гре хо ве сво јих дру га ри ца – и ви де и не ви -

де; и за то мо жда по сле, кад се то рас по ло же ње ис па ри на хлад ном

зим ском ве че ру, и кад се на по чет ку ка квог жу ра не ма шта го во -

ри ти, он да се прн ча и оно што се ви де ло и оно што ни је.

Три пут уза стоп це од сви ран је нај мо дер ни ји тан го „кон ди то -

рај“, па се од стра не го спо ђи ца по ку ша ва ло да се то „још јед ном“

по но ви и че твр ти пут, те у иза слан ство код го спо ђа ма ми ца по сла -

ше пот по руч ни ка Па ји цу, вр ло ве штог у пре го во ри ма с њи ма. Без

успе ха; про ви ру ју ћи кроз вра та од со бе у ко јој се мла деж ве се ли,

мај ке су стро го и опо ми њу ћи гле да ле у сво је кће ри; ове су, опет,

скре та ле по глед сме ју ћи се бе за зле но и за ба шу ру ју ћи.
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Са жа ло шћу је за тво рен гра мо фон, тај бог ве се ља на сви ма ве -

се љи ма у „ужем кру гу“ и уз ди шу ћи су ку пље не игле рас ту ре не по

по ду. Тре ба ло је ма ло се сти, оду ва ти се од игре, па тек он да иза -

ћи на мраз. Мај ке су та мо у оној со би ма њој и то пли јој, нер во зно

за те за ле ша ло ве на ле ђи ма, и ми сле ћи на му же ве, ко ји их код ку -

ће, мо жда љу ти, че ка ју и на ве че ре ко је тре ба да се под гре ју, пре -

при ча ва ле су ле но, по Бог зна ко ји пут, раз го во ре са ра ни јих ску -

по ва.

А за гре ја на мла деж, у ко ју се до бро вољ но убра ја ло и не ко ли -

ко вре ме шних го спо ђи ца са „ло кен коп фом“ и осред њим ми ра зом

– по се да куд ко је. Би ло је ту и не ко ли ко по руч ни ка, ма ло за дри -

глих, ко ји већ одав но мер ка ју ка кву ма сну пар ти ју, док на њих по -

о дав но че ка ка пе тан ски ис пит.

Да се про ша ра дру штво, по зва ли су и два три мла ђа чи но ви и -

ка; од оних што још ни су по че ли да се хра не код Гур ма на или

Свињ ске гла ве, те их жу ре ви – и ако је то ста ар не ис пла ти ва у по -

гле ду пра вог за ба вља ња, – још ин те ре су ју. Све оста ло су мла ђе

де вој ке, ши па ри це и пот по руч ни ци. Све се то до су за ки ко ће на

ка кав виц, ма кар и слаб, ма кар и по но вљен те ве че ри не ко ли ко пу -

та. А ни је ни шта је сме шно, – не го она ко.

Пот по руч ник Па ји ца ли ку је, јер за ба вља це ло дру штво. Он је

од оних че стих мла ди ћа, ко ји у „фо та ма“ во де глав ну реч и обра -

зу ју дру штве не игре у оп ште; је дан од оних ко је во ле све де вој ке

по ма ло, али озбиљ но ни јед на. Ка же ли он што, оне се на сме ну

или све за јед но ки ко ћу, гле да ју ћи, за то вре ме, сва ка у сво га ка ва -

ље ра; ови се, та ко ђе, сме ју, али је њи хо во сме шка ње та ко зна чај -

но, да се ни ка ко не мо же при пи са ти оном што је Па ји ца из ба цио,

већ не че му, ве ро ват но, што се ма ло пре, за вре ме тан го-а ре кло

или до го ди ло. Успе ва Па ји ца да се по не кад и из со бе где су го спо -

ђе, за чу је здрав и пун жен ски смех.

– Сад ћу не што вр ло ин те ре сант но да вам при чам – об ја вљу је

он та јан стве но .

Мно ги при ми чу сто ли це, а на ли цу им већ, у оче ки ва њу ка кве

но ве чар шиј ске сплет ке или ка кве, до тле не ис при ча не пи кан те ри -

је, спре ман смех.

– Го спо ђи цу Ол гу, знам, то не ће за ни ма ти – до да де Па ји ца с

ни ан сом скром но сти и сне би ва ња.

– Она је увек у ви шим сфе ра ма.
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– Опет ви око ме не – по пре ти му Ол га, али јој се на ли цу ви -

де ло да Па ји цу не тр пи и да же ли да га се отре се.

Алн, за Па ји цу је то са мо био зго дан увод, и он се бр зо ба ци

на глав ну ствар: на при чу о не ком свом дру гу (чи је име је дис -

крет но пре ћу тао) ко ји је са же ном сво га прет по ста вље ног про вео

је дан ме де ни ме сец у Бе о гра ду, и ка ко ни ко ни шта – а нај ма ње

прет по ста вље ни – ни је ни на слу тио, а та го спо ђа (име је пре ћу -

тао) и да ље се кре ће у њи хо вом дру штву као по ште на же на.

Ол га, об у зе та не ком из не над ном до са дом, ућу та се са свим.

Би ла се усло ни ла уз кла вир, и не уче ству ју ћи у оп штем сме ху и

за дир ки ва њу, као да се спре ма ла да се кри шом из ву че из со бе. Је -

ри ћу, ко ји ју је кри шом по сма трао, чи ни ло се да она пре ми шља о

не чем ван то га кру га, и да се баш у то ме тре нут ку пи та, шта ће

она ту.

Скре нув ши по глед са оста лих она га упра ви на Је ри ћа, и гле -

да ше га упор но. Као да ни је ми сли ла, ни уоп ште би ла све сна то -

га, да је он ту и да га она гле да; али што је њен по глед ду бље за -

па дао у ње го ве зе ни це, Је ри ћу се чи ни ло да се она кроз тај по глед

сла бо, је два при мет но сме шка, и то та ко да са мо он мо же ви де ти.

Сла ба, го ли ца ва стру ја про тр ча му кроз удо ве. „Гле, опет ова де -

вој чи ца...“ хте де да ка же она ко ша блон ско-офи цир ски, она ко ка -

ко сви они у слич ним си ту а ци ја ма не са мо гла сно ка жу, но та ко и

по ми сле, алн не до вр ши ми сао је два из др жа ва ју ћи њен по глад, а

и као за сти дев ши се пред со бом; јер, ње му Ол га већ одав но ни је

би ла про сто „де вој чи ца“.

Из ме ђу оста лих се во дио жив раз го вор о иду ћем по се лу, и о

све то сав ском ба лу. И ма ка ко да су се сви уз др жа ва ли да не гле да -

ју у ово дво је, сва ко ме се оти мао и сва ко је ви део ка ко се и дру ги -

ма оти ма по глед на ону стра ну; и у сва чи јем по гле ду би ла је ла -

жно-под сме шљи ва и искре но-за ви дљи ва по ми сао. Ма ка ко да су

сви они за јед нич ки осе ћа ли да су ово дво је баш као ство ре ни јед -

но за дру го – те се чак ни су ни до шап та ва ли и под ми ги ва ли из ме -

ђу се бе – ипак се то те шко мо гло при ме ти ти бар без ин тим них,

лич них ко мен та ра.

„Ама глу по је ово, – ми сли Је рић, као што би ми слио док пра -

зни ча шу до бра ви на – за па зи ће се“. Ол га ни је ме ња ла из раз ли -

ца, али се Је ри ћу чи ни ло да јој се очи све ја че, све та мо ду бље

сме ју, и да она хо ће та ко по гле дом да му ка же не што што му ни -
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кад обич ним ре чи ма, у обич ном рас по ло же њу не би ре кла. Од јед -

ном се она по кре те, ко рак ну пре ма ње му и се де са свим бли зу.

– Шта сте то та ко ле по ми сли ли? – упи та га за ди ха но, не јед -

на ка гла са, као да је сад до ју ри ла у со бу.

– А по че му ми сли те, да је то баш би ло ле по? – упи та сад Је -

рић и по цр ве ни од љут ње на са мог се бе, што му се гр ло сте гло па

је два про пу шта ре чи.

– Па та ко се за не се но сме шка те...

„Зар се ја сме шкао?” чу ди се Је рић и збу њу је.

– Гле дао сам у ва ше очи, па се, ве ро ват но, из раз ко ји је био у

њи ма, пре нео и у мој по глед.

– Та ко? Зна чи, по ма ло сте раз у ме ли?... Али – на сме ја се Ол га,

– ви ме сад та ко гле да те, да ја ви дим ка ко ви баш ни шта ни сте раз -

у ме ли. А и ка ко би сте!.... А мој вам је по глед, ви ди те, при чао јед -

ну при чу из нај ско ри је бу дућ но сти. (Јао, ка ко сам са мо ро ман тич -

на!) Хо ћу да вам при ре дим из не на ђе ње. За што баш ва ма, сад зна -

те по ма ло, а он да ће те се уве ри ти са свим. Али за пам ти те; у нај -

ско ри јој бу дућ но сти!“ – И она про роч ки ди же прст, и по гле да га

ша љи во и као пре те ћи, сва љуп ка у тој та јан стве ној уло зи.

– Де цо, ку ћи! Хај де, доц кан је већ. До ста!

Го спо ђе су већ спрем не. Сва ка др жи ка пут сво је кће ри. Ка ва -

ље ри при хва та ју. Да ме се тру де да што ве шти је уву ку ру ке у ру -

ка ве од ка пу та у ко ме се, обич но, кри је и по је дан то пал „џем пер“.

Је рић при хва ти Ол гин ка пут од до ма ћи це, и при др жа ва ју ћи јој га

љу тио се на се бе што се упу шта у дво сми сле не раз го во ре ко је је

од увек мр зео; исто вре ме но, осе ћао је го ли ца ву, не мир ну же љу да

за гњу ри гла ву у на ми ри са но кр зно, с ко јим су се ме ша ле цр не,

сјај не Ол ги не ко вр џе.

– Ла ку ноћ, при јат но! Ла ку ноћ, та ко ђе!

Гру па се рас ту ра ла на из ла зу. Ол га је има ла са мо да пре ђе ули -

цу. Ко ра ча ли су ћу те ћи.

– Сад ће те, сва ка ко, у ка ва ну, па – Бог зна до кле. Баш сте ви

офи ци ри пра ви бес кућ ни ци.

– То је исти на, до не кле, да смо ми мо оста ле. (На рав но, ми не -

же ње ни.) Ја то при зна јем, и не пра вим од то га не што ле по, као

Па ји ца и не ки...

– Ах, оста ви те то га пре кла па ла!...
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– Али за ве че рас се ва ра те. Ве че рас ћу би ти код ку ће. Чи та ћу,

ако бу дем мо гао...

– Ако не, ру ку под гла ву па – ла ку ноћ!

– Не, не го ру ку под гла ву па – до бро ве че, го спо ђи це Ол га. Та -

ко ћу ле по ре ћи, (он про на ђе њен ла кат са кри вен у кр зно, и ла ко

га сте же), ре ћи ћу: до бро ве че, го спо ђи це Ол га. Ис при чај те ми,

мо лим вас, ту при чу о до га ђа ју ко ји се још ни је де сио...

– Гле, гле, – сме шка ла се Ол га ко кет но, а уз бу ђе ње је по че ло

об у зи ма ти – ус пе ла сам, да кле, да вас за ин те ре су јем? Вас, ко ји се

пра ви те та ко озбиљ ни.

– Ја се не пра вим, ни ти знам ка кав из гле дам. Ја све схва там

озбиљ но, – ре че Је рић та ко мрач но, да се Ол ги он, у оном бе лом

де ко ру око се бе и у офи цир ској уни фор ми на се би, учи ни као не -

ки та јан стве ни ви тез, леп и стра шан исто вре ме но.

– Ја ух, страх ме је од та квих љу ди. Али, за „при чу“ во лим што

схва та те озбиљ но. Је дан пут кад се об и сти ни, ви де ће те да сте има -

ли пра во.

Ол га ово из го во ри озбиљ но, и од мах за тим се на сме ја као да

хо ће да му по ка же ка ко је све то са мо ша ла. А ка ко јој Је рић не од -

го во ри на смех, то се ућу та ше обо је. Тре ба ло је још не што ре ћи

пре но што се поч ну пра шта ти. Али су та ко на гло ућу та ли, а око

њих је би ло све та ко ти хо, ско ро мр тво, да им се чи ни ло не мо гу -

ће, по кре ну ти се, про го во ри ти.

Снег је па дао, кру пан, вла жан. Ол ги на цр на, гр гу ра ва ко са

(„вла шка шу ба ра“ ка ко је увек ди рао отац) би ла је сва ис ки ће на.

Ис под тре па ви ца, те шких од сне га, ви ри ле су ње не цр не, пот сме -

шљи ве очи и као да су пи та ле: „Што се ми увек та ко гле да мо!“

Али се у њи ма још чи тао не мир про бу ђе не стра сти, страх де вој -

чи це од то га чуд ног у њој, у ње го вим очи ма и ру ци што јој је сте -

гла ла кат, и страх де вој ке од не ког злоб ног комшнјског ока, ко је

вре ба иза за ве се.

И он је њу гле дао ис под осне же них тре па ви ца, али је ње гов

по глед, чи ни ло јој се, био не ка ко чуд но ши рок, те је исто вре ме но

гре јао ње не зе ни це, об у хва тао и че ло и ко су, и па да ју ћи до ле, ми -

ло вао јој усне и гр ло. Ка ко је још др жао ње ну ру ку, он је сте же

чвр шће, и то пло не ка ко, пу но, а Ол га осе ти, ка ко це ло ње но те ло,

не ка ко са мо, по ле те ње му.
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– Пу сти те ми ру ку – за мо ли га она по ла ко, при гу ше но, и још

ви ше му се при бли жи и по гле да до ле, у ње го ву ру ку, као да хо ће

по гле дом да је укло ни.

И ру ка за и ста пу сти ње ну ру ку, али, као већ на вик ну та да осе -

ћа под со бом део ње зи на те ла, скли зну пре ко ра ме на, пре ко це лих

ле ђа, и до хва тив ши се дру тог ра ме на, об гр ли це лу Ол гу. Ње но се

ма ло ко ле но из гу би из ме ђу два твр да му шка ко ле на, ко ји га сте -

го ше, и уме сто бо ла при чи ни ше сласт, а це ла Ол га по ста не ви -

дљи ва са свих ви ди ка, с оне стра не ули це. Она та ман да по диг не

сво је цр не очи и да му, бар по гле дом, по ка же да га се не бо ји, и

две се то пле усне спу сти ше пр во на јед но око па одво јив ши се по -

ла ко, за кло пи ше и дру го. Осло бо ђе не бе лог те ре та, Ол ги не цр не

тре па ви це за ле пр ша ше бр зо, нер во зно и она угле да ка ко се ње го -

ве усне спу шта ју, али не под но шљи во спо ро спу шта ју на ње не

усне. Ол га је др шћу ћи че ка ла.

– Ол га? – про ша пу та он као да је пи та.

Ол га се тр же. Сад тек осе ти да је ње го ве ру ке ла ба во др же.

– Не ћу, не, не ћу – по ви ка она оти ма ју ћи се, и у гла су јој за зву -

ча исти онај јо гун лук, као кад се пре пи ре са оцем.

– Ол га?

– О, већ сте за ми сли ли да сте код ку ће, да сте мет ну ли ру ку

под гла ву и већ ре кли: „до бро ве че“.

И она се сме је, а смех јој чуд но, гру бо зво ни по сле ти ши не и

дрх та ња. Је ри ћа тр же тај смех и он је на гло пу сти. Уко чи се по вој -

нич ки, ли це му до би уч тив – ле де ни из раз, и гле да ше је ћу те ћи,

оштро. По здра ви је. Ол га му не пру жи ру ку, и све се свр ши на по -

кло ну.

Кад је за тва ра ла ка пи ју по гле да она за њим ра до зна ло, али он

кру то, као и не ми сле ћи да ли да се окре не, за ђе за угао. „Ни ру -

ку ми ни је по љу био!“ – по жа ли се са ма се би.

– „Ни сам му ни пру жи ла...“ – од го во ри сле жу ћи ра ме ни ма. –

– „Је сте, а дру ги би ре као: „А ва шу ру чи цу?“ – „Пих! – од го -

во ри она дру га Ол га. – Друк чи ји, и ко ли ко друк чи ји од оста лих

офи ци ра. За то га...“ – „Шта?” – упи та она пр ва. „Ни шта!“ – од се -

че Ол га јо гу на сто и уђе у ку ћу.

У со ба ма је мрак. Ста ри пу ков ник је на пу ту, ста ра слу жав ка

већ спа ва, а ста ри се ма чак не куд од ски тао.

Све је од увек та ко ста ро око Ол ге, а у њој ври жи вот млад и
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нео би чан по ма ло. Све је већ су ви ше ста ро да би се за па њи ва ло

пред де ти ња стим Ол ги ним ис па ди ма; ста ри се пу ков ник обич но

сме шкао раз вла че ћи бе ле бр ко ве, а ста ри је на ме штај обич но ћу -

тао. Са мо је ста ри ца бри жљи во вр те ла гла вом, кад би Ол га, вра -

тив ши се са ја ха ња, за ја пу ре на и чу па ва, још пре ска ка ла ста ре на -

сло ња че.

*

Ол га је, као мно ге де вој чи це ко је ра сту без ма те ра, а уз до бро -

ћуд на и не мар на оца (ко ји је у од но су пре ма кће ри, по ред љу ба ви

и сре ће што је де те па мет но и ле по, осе ћао још и фи но умет нич -

ко за до вољ ство у то ме да пра ти раз вој пре кра сног и нео бич ног

ма лог би ћа), – би ла ма ло раз ма же но зве ре, под јед на ко ми ло и кад

се уми ља ва и кад гре бе. На глост и не са вла дљи ва са мо во ља би ле

су у њој за јед но са ду шев но шћу и ме ко шћу; у ко ли ко је ја че пр ко -

си ла и боц ка ла свуд око се бе, у то ли ко се по сле стра сни је ка ја ла.

Де ша ва ло се да је не ко увре ди; та да је би ла у ста њу да се бу ри и

ду ри и тре ска вра ти ма, и не је де све док јој онај ко ји ју је увре дио

– отац или ста ра Ма ри ја – на не ки на чин не по ка же да се из ви ња -

ва. По сле та кве „по бе де“ де ша ва ло се да се ма ла Ол га у сред сме -

ха за пла че и ду го, по кај нич ки љу би ру ку оцу или Ма ри ји, те и

њи ма на те ра су зе на очи.

Да је ра сла у не кој си ро ма шној ку ћи пу ној де це, Ол га би, не -

сум њи во, би ла до сад но, па ко сно де ри ште ко је пла че „за сва шта“,

н ко је се стал но упи ње да се на ње га обра ћа сва па жња, и да се на

ње га из ли је сва љу бав ро ди те ља. Два-три пут би се исто ова ко

стра сно ка ја ла, али кад ро ди тељн, не ма ју ћи ни вре ме на ни во ље

за не ке пе да го шке сен ти мен тал но сти, не би по ка за ли мно го оду -

ше вље ња, она би се бр зо уву кла у сво ју љу шту ру са мо во ље, ко ја

не сме да се из ра зи. Сва стра сна не жност и сва спо соб ност за

искре но пре да ва ње очу ва ле би се, не дир ну те, до не ког те шког

слу ча ја у по ро ди ци, или до пр ве љу ба ви.

Ова ко, Ол га ни је пла ка ла за „сва шта“, јер све што би за тра жи -

ла, до би ја ла је од мах; ни је се оти ма ла за љу бав, јер је би ла је ди -

но де те у ку ћи. Раз ви ја ла се пра вил но, ла ко, нео сет но, без ве ли -

ких тр за ја, без че стих и ду гих гр че ва од сил на пла ча.

Раз ви ла се Ол га у вит ку, сна жну де вој ку, ко ја – ша лио се ста -

ри пу ков ник – „пре ма ве тру ме ња рас по ло же ње“. Ни ка да не би
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зна ла искре но да ка же, да ли во ли: да чи та ка кав дуг љу бав ни ро -

ман, или ја ха ње у са мо ћи, сан ка ње или ла ко ги ба ње уз ла ку му зи -

ку а у на руч ју ка квог ле пог мла ди ћа. Ка ко у ко је да не; не кад је чи -

та ла да ни ма, и на оче ве пре ко ре што ква ри вид и за не ма ру је дру -

штво, од го ва ра ла је да је гла ва ужа сно бо ли, али да ће ко ли ко су -

тра, пре ста ти, и бр зо тр ча ла у со бу да на ста ви чи та ње. Дру ги пут

би се за гре ја ла за из ле те, под бу њи ва ла дру штво ако би ма лак са -

ва ло, и де тињ ски мо ли ла оца да је пу сти „још са мо сад“.

Би ла је, јед ном ре чи, де вој ка; де вој ка здра ва и ле па, де вој ка без

бри га ко је би угу ши ле те ма ле и ле пе стра сти; жи вот јој био са мо

у то ме не пре кид ном при слу шки ва њу тих чуд них, не ја сних по кре -

та у њој, и у оти ма њу или под ле га њу зах те ви ма мла де кр ви и чуд -

не, не у рав но те же не де во јач ке пси хе. Исто вре ме но, му чио ју је

страх од бу дућ но сти; и лу да, стра сна и ско ро бол на же ља да та

„бу дућ ност“ от поч не. Чи ни ло јој се да све ово око ње, сав тај жи -

вот са дањи, све је то са мо при вре ме но; пред и гра за пра ви, пу ни

жи вот, ко ји тек има да до ђе. И сва ки нов до га ђај, и сва ка но ва лич -

ност уз бу ђи ва ла је, по кре та ла на раз ми шља ша, и она се тр за ла,

пла ши ла од по ми сли да је, ето, „то“ мо жда ту, на до ма ку, а она се

не при се ћа.

Она је, на кра ју зна ла да ће у њен жи вот унети про ме ну чо век,

и зна ла је да ће тај дру ги, „пра ви“ жи вот, би ти, сва ка ко – брак.

Али се очај нич ки оти ма ла од по ми сли да би све то мо гло би ти као

код дру гих, – та ко обич но, то што на сва ко ме ко ра ку сре та и исме -

ва. Не, код ње мо ра би ти – друк чи је. И, пре све га, са мо да ни ко не

ра ди за њу; она ће са ма се би на ћи што же ли, она ће га са ма уоб -

ли чи ти ка ко она же ли.
От ка ко је до шао Је рић, и по че ла се ви ђа ти и раз го ва ра ти с

њим, Ол га је сва ким да ном све чвр шће ве ро ва ла да је то „он“. Она
је, исти на, пре зи ра ла офи ци ре, али, он је та ко ма ло ли чио на
оста ле. Би ло је, по сле, ту још и не што дру го: Ол га је од увек за -
ми шља ла да је љу бав, пра ва љу бав, у сва ком тре нут ку под јед на -
ко ја ка, не про мен љи ва, и да је „он“ увек под јед на ко драг, из дво -
јен, друк чи ји од оста лих; али, она је о Је ри ћу са ња ла, раз го ва ра -
ла с њим у сно ви ма и ми сли ма, љу би ла га и пла ка ла за јед но с
њим, и би ла чвр сто убе ђе на у то да га во ли, да не мо ме жи ве ти
без ње га, – а кад би га ви де ла, чи нио јој се као и сви оста ли, и оно
ма ло ре чи што би про го во ри ла с њим (обич не, бе зна чај не, че сто
глу пе), пе кле би је це ло то ве че.
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Па ипак, ка ко се ни ко нов ни је ја вљао, а из бор је био та ко ма -

ли, и ка ко је јед но ли ки жи вот уда ва че у па лан ци све ја че за ма рао

а де ти ња сти прох те ви све се ре ђе ја вља ли да про ме не ту јед но ли -

кост, то се Ол га ско ро не све сно, али чвр сто др жа ла убе ђе ња да је

Је рић „он“. И због то га, жи вот јој пос та ма ње јед но ста ван; на про -

тив, пун ле пих, чуд них из не на ђе ња – по гле да ко ји су за дру ге

обич ни по гле ди а за њу ду ге, ча роб не при че о њој и ње му, до ди -

ра ко ји су лепши од ми ри са, и пла ча ко ји је сла ђи од сна.

Па је и то пре ста ло и Ол га је, већ не ко ли ко да на чуд но не ка ко

нер во зна и пр га ва и спрем на да се сва ђа. От ка ко је ста ри пу ков -

ник на пу ту, њој се све чи ни да тре ба не што да се де си. А у ства -

ри, све је по ста ром. И још го ре; Је ри ћа ре ђе ви ђа не го ра ни је. А

ни кад ни је то ли ко ми сли ла о ње му. Не мо же ре ћи да ми сли – то

је сла бо; он је не пре кид но у њој, у сви ма ми сли ма би ле оне у ве -

зи са њим или не – у сви ма ства ри ма на ко је упи ре свој по глед;

чак и нај о бич ни ја Ма ри ји на реч, и про ста и ле по ре че на, подсе ћа

је на ње га. И Ол га се љу ти – за што он уоп ште још ни шта не го -

во ри? Шта че ка? Не, она мо ра да да подстре ка за до га ђа је ко ји

тре ба да се до го де.

„За што ја се дим у мра ку?“ – пи та ла се Ол га, још сва уз дрх та -

ла. – „Гле, Ма ри ја ми оста ви ла ве че ру. И ка ко сам ја то, с том

„при чом“ из ве ла? Кад сам то ли ко си гур на да ме во ли. Зар знам?

Он увек ћу ти, гле да за ми шље но, а чо век никад не мо же по го ди ти

шта он ми сли.“

„Ка же: све озбиљ но схва та; а не мо же ни за ми сли ти да ја то

ствар но хо ћу. А и не зна... А ја, зар сам ја си гур на?... Ка ко ли из -

гле дам Бо же?“

Ол га упа ли све тлост и при ђе огле да лу. „Ала ми се си ја ју очи!“

Она се за гле да у сво је пуп ча сте, увек раз дво је не усне, и уз дрх та:

„А да ме је по љу био у уста?“

Се де ћи на сто ли ци пред огле да лом, она је про вла чи ла пр сте

кроз ко су, и раз ми шља ју ћи у се би, она као да се обра ћа ла сво ме

ли ку у огле да лу.

При по ми сли да је он, кад је та ко озби љан, мо же убр зо за про -

си ти, она се по тру ди да ство ри у све сти сли ку то га до га ђа ја. „Бо -

же, та та сре ћан, ја збу ње на, го спо ђе се уз му ва ле око ме не... Их,

не ћу, ето, не ћу! Та ко тре ба, та ко све ра де, а ја не ћу та ко; ја ћу –

друк чи је!“
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И опет Ол га пре жи вља ва ла до га ђај пред ка пи јом, и ску пља се,

сва на је же на. „Ала су му див не би ле тре па ви це! И шта ми са мо

би? Још ма ло па бих га са ма ја, ја пр ва за гр ли ла... Та ко и он да код

Да не, кад смо играли, и он да на тр ка ма...“ – при се ћа се она, а дрх -

та ви ца ла ка и чуд на, об у зи ма је; ис те же она и ску пља ми ши ће, и

сва ки од њих, чи ни јој се, сва ки је јед на сласт за се бе.

Био је већ дан кад је ста ра Ма ри ја за ви ри ла у со бу. Ол га је се -

де ла на сто ли чи ци пре ма огле да лу, са ру ка ма у коси и че лом при -

ти снутим уз стакло. На шум од вра та она се тр же, по ла ко по диже

главу, па спу стив ши ру ке угле да се у огле да лу под бу ла, уморна, и

све га се се ти.

– Ти си, зар, ту спа ва ла, де те? упи та Ма ри ја гле да ју ћи је па -

жљи во.

– Не, от кад сам већ уста ла.... А шта ти је то у ру ци? Пи смо?

– Пи смо; до не се га не ки де чак, ни ка ко да се се тим чи ји је. А

све ми се чини, би ће да је оног шлос ера што је ле тос...

– Дај, дај ова мо – пре ки де је Ол га, узе де га и од ма че до

прозора.

Ру копис му још ни је зна ла, али је са свим до бро зна ла да је

писмо од ње га. Зна ла је да он, ако је во ли, мо ра да је пи та, што је

синоћ би ла ,,она ква“. А пи сам це је пре крат ко; све га не ко ли ко ре -

ди.

„Ви зна те да Вас во лим. Зна ли сте то и си ноћ, а би ли сте гру -

би. А ја сам Вам већ ре као био да све, сва ки на го ве штај озбиљ но

схва там; за то сте два пут гру бљи. За то, ако су на го ве шта ји са мо

ша ла, а онај смех искрен у же љи да ми се пот смех не, он да се бла -

го вре ме но по вла чим. (Док не бу дем мо гао са свим да одем.) А ако,

(а ја се још вр ло мно го на дам), ако је све то искре но, и она ко ка ко

би нај леп ше од го ва ра ло мо јим осе ћа ји ма он да, он да што пре да

се ви ди мо?“

„Ка ко се он са мо бо ји да не ис пад не сме шан“ – по ми сли Ол -

га, а по бед нич ки осмех за сја јој на ли цу. Са мо за тре ну так. Већ

ма ло по сле Ол ги се чи ни ло да је она од увек зна ла да је Је рић во -

ли. Па и си ноћ, при се ћа ла се она, кад му је о оној „при чи“ го во -

ри ла, она је са свим до бро зна ла да је он во ли, и хте ла је са мо да

га по кре не да јој то ка же.

„А он, кад све озбиљ но схва та, љу бав ће нај о збиљ ни је. И по -

сле мо је си ноћ не „чвр сти не“, пр во ће ме за про си ти, па ће тек он -
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да до пу сти ти се би да ме по љу би. О, Бо же! А ја сам сто пу та ре -

кла да ја не ћу та ко. И сад, зна чи, као и све што са мо при ча ју, сад

кад се „при ли ка“ ја ви ла, ја бр же боље – хва тај! Не ћу, не ка се свр -

ши ка ко хо ће.“

Ол га се тр же, угле да Ма ри ју ко ја је испод ока по сма тра ла, и

по че хо да ти по со би. Опет до ђе до про зо ра, по гле да на пу сту ули -

цу, и опет се се ти си ноћ ни це. – „До бро, а ако га ја не во лим за и -

ста? Ако се ме ни са мо чи ни да га во лим, а по сле ћу га мр зе ти? А

доц кан... Или он ме не омр зне? А доц кан... Не, ја ћу оти ћи, а по -

сле... све јед но. Са мо не ка бр зо, што пре про ђе овај дан.“

– Ма ри ја, хо ће ли да нас бр зо да се смрк не?

– А не го шта!... Још у че ти ри са та мрак.

*

Одав но се већ би ло смр кло, кад је Ол га оста ла са ма. Ду го је

опет се де ла пред огле да лом и раз го ва ра ла са со бом. А он да је

уста ла, и гро зни ча во се ста ла спре ма ти. Обла чи ла је и свла чи ла

ха љи не, и по сле сва ког пре свла че ња че шља ла сво ју раз ба ру ше ну.

ко су. И чим би се по гле да ла у огле да ло, пи та ла се: „Хо ћу ли ја за -

и ста?“

А кад је при шла про зо ру, угле да ла је ста ро га не при ја те ља

скри ве них са ста на ка. Кли зио је по не бу ујед на че ном бр зи ном, све

на исту стра ну, сре та ју ћи и пре се ца ју ћи обла ке; с вре ме на на вре -

ме гу био се у њи ма, да се по ја ви још сјај ни ји и – ка ко се Ол ги чи -

ни ло – још ве ћи. Сад му се баш је дан огро ман црн облак при бли -

жа вао.

„Мо жда је већ по ноћ? – пи та се Ол га и дрх ти јер се ва тра у пе -

ћи већ одав но за га си ла – или тек је да на ест?“

И Ол га опре зно из ла зи из со бе. Она је са свим за бо ра ви ла због

че га она упра во иде. Кад би је не ко из не на да за пи тао о ње ној не -

кој „те о ри ји“, она му ни шта не би уме ла ре ћи. Она са мо зна да мо -

ра да иде; да би уоп ште стра шно би ло, и чуд но, не мо гућ но, да по -

сле са зна ња да га во ли, и да он њу во ли, – све оста не исто као што

је би ло.

По ла ко Ол га за кљу ча ка пи ју. По ђе. Ко ра ци стра шно гла сно

од ле жу по сле ђе но ме тро то а ру. Ње на сен ка тр чи пре ко огра де, па

као да се и она не че га пла ши, бр зо се кри је иза ди ре ка.
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„Са мо за угао да за ђем“, – ша пу ће Ол га, и дрх ти у сво ме пел -

цу.

Ка пи ја је от шкри ну та, а це ла ку ћа у мра ку, не ма. Као да ни ко -

га ту не ма. А ипак, Ол га све на пр сти ма иде; и опет јој се чи ни да

пра ви стра шну лар му. Не ки мра чан ход ник, сав вла жан, и сте пе -

ни це кли за ве. Ол га и по ср ће и хва та се за зи до ве.

Не што се стра шно, не што по тај но, не по зна то до та да, не што

што је гу ши, по ди же у њој; страх од ово га што је за по че ла. „Све

је то мо гло, ипак, друк чи је не ка ко...“ го во ри не ки глас у њој, и Ол -

га се са жи ма и сте же раз и гра но ср це, ужа сну та се тр за и од ми че

од зи до ва, као да из њих ви ре не ке го ле, не људ ске при ли ке, и хо -

ће да је ухва те.

Нај зад, ту су вра та.

„По ла ко, са мо ма ло да ослу шнем. А ако не уђем од мах, по бе -

ћи ћу, по бе ћи ћу си гур но.“ А ипак, мо ра ма ло да одах не.

И Ол га се на сла ња на не што уско и хлад но. Шкљоц! Ква ка се

от ка чи, као сва ка ква ка на сва кој мо мач кој со би, јер се оне обич -

но не за кљу ча ва ју, као да увек оче ку ју не ког.

Ол га је већ на пра гу, и гле да, као у сну, ка ко се Је рић ди же са

ото ма на, ка ко ба ца књи гу и сто ји нео д лу чан, не при ми че се.

„Ка ко је са мо сме шан у пи џа ми. И што се то ли ко чу ди?“ – бу -

ни се Ол га и хлад но јој око ср ца. Она још сто ји у вра ти ма, и чи -

ни јој се да се сме шка.

– Ол га!

– Ни сте ре кли: до бро ве че, – тру ди се Ол га да го во ри, а оно ис -

па да не ко гр ца ње, – а он да се тек ка же: Ол га.

И она се већ за и ста сме је на ње га, и ула зи у со бу. За тва ра вра -

та и, сме ше ћи се стал но, на сла ња се ле ђи ма на њих и – че ка.

– Ол га?...

Он при тр ча, ухва ти је за ра ме на, сте же, до бро јој се за гле да ју -

ћи у очи.

– Што си?... Ка ко си са мо мо гла?...

„Шта? Зар он, зар он.... Што ме он то пи та?“

И Ол га се опет упла ши она ко стра шно, као ма ло час у ход ни -

ку. И он јој на јед ном по ста стра шан, и иза по гле да за бри ну тог, и

за да вље ног, учи ни јој се да осе ћа не ку скри ве ну ми сао, па ко сну,

од ко је јој пре ти опа сност. Она се тр же, окре те ма ло од ње га, по -

гле да по со би, и се де на иви цу ото ма на.
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Сад је већ ви ше ни је би ло страх; сад је осе ћа ла са мо да чи ни

не што што не тре ба; не што због че га се мо ра ка ја ти. По ми сли ка -

ко ће се увек се ћа ти ово га тре нут ка; ово га ка ко је се де ла ту на иви -

ци од ото ма на, и он ћу те ћи ста јао ви ше ње, и ка ко ће јој се чи ни -

ти да је би ла стра шно не срећ на, мно го не срећ ни ја но што се сад

осе ћа. И при по ми сли на те сво је пат ње у бу дућ но сти, Ол га не мо -

га де да за др жи су зе, и пу сти да се по ла ко сли ва ју низ ли це.

Та да тек ви де да је он до ле, крај ње них но гу, и осе ти ка ко се

он по ла ко ди же, гр ли је, сте же уза се. Она се отр же, уста де на гло,

и ста де пре ма ње му. Хте ла је до бро, ду бо ко да му за гле да у очи.

Али од јед ном Ол га осе ти ка ко јој се уги ба под ис под но гу и по -

ви се. Два вре ла дла на па до ше јој на ра ме на, а ње го ве зе ни це, там -

не, пи ја не, го во ри ле су да не тре ба ми сли ти. Ма ло, са мо ма ло је

сте го ше ње го ве ру ке, а она осе ти опет ка ко це ло ње но те ло, са мо,

не за ви сно од ње, не за ви сно од ње га, са мо по ле те ње му. А вра та за -

тво ре на, и че тири ша ре на зи да сме шка ју се по вер љи во, на про зо -

ри ма те шке, там не за ве се, а из ма ле не пе ћи сил но би је вре ли на...

Не, то ни су ви ше ње го ве очи... Све бли же, све бли же... то се

он, си гур но, на ги ње над њу. Не, то се она при ми че ње му? Ње го -

ва уста си ла зе, си ла зе... ох, вре ла и ме ка сна жно об у хва та ју ње не

кло ну ле усне, ста па ју се са њи ма, и од то га ста па ња кроз це ло те -

ло ју ри ва тра, и не што чуд но, нео бја шњи во, слат ко и те шко исто -

вре ме но. Не што јој се вре ло и те шко пе ње у гр ло, гу ши је, обез -

на њу је, а не што дрх ти у њој све ја че, и го ни је да се чвр шће при -

би је уз ње га.

Не, ње го ве ру ке ни су до вољ но сна жне, кад он не мо же ја че да

је стег не уза се. Не, овај се осе ћај ви ше не мо же под не ти; ова сил -

на, не из др жљи ва, не за ја жљи ва же ља це ло га те ла, да му бу де што

бли же. Не, она ће да ви че, да ври шти опе че на вре лим бо лом што

јој се раз лио по жи ла ма.

И Ол ги но са су ше но, стег ну то гр ло про пу шта сла бе кри ке: то

је мол ба чо ве ку; мол ба за на глим, стра шним пре ки дом ово га чуд -

ног, лу дог, не ка ко сра мот но-бол ног и слат ког ста ња; мол ба за не -

ки ја чи, оштри ји бол, ко ји ће пре се ћи овај ту пи бол што је ра за -

пео це ло те ло, и оста вио га да дрх ти у гр чу.

*

Мо жда баш че сто као Ол га, па да ју мно ге ма ле дра га не. Па да -

ју, под сил ном сна гом же ље да по зна ју чо ве ка; из ра до зна ло сти:
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да са зна ју ка ква је то та јан стве на ве за из ме ђу ва тре ко ја из би ја из

ње го вих по гле да и до ди ра, и стра сне раз и гра но сти ње них ми ши -

ћа; па да ју – ре кло би се би блиј ски као што зре ло во ће па да на зе -

мљу, ко ја га при вла чи.

А мно ге од тих дра га на, ко је су та ко при род но див не, и срећ -

не, у то ме тре нут ку, мно ге има ју др ско сти да по сле, кад ре ше тај -

ну, рас хла де се, ка жу ка ко их је – чо век пре ва рио. – У њи хо вим се

ду хо ви ма моћ но увре жи ле дру штве не дог ме; по бр ка ле им пој мо -

ве, спу та ле ми сли, – оне им и су ге ри ра ју те ла жи. У стра сти, же -

на је од мет ни ца сна жна, ва тре на; рас хла ђе на, при ти сну та пре ко -

ри ма, пре зи ром, она се пла шљи ви ца ка је, по мо ћу ла жи до би ја

опро штај, и роп ски срећ но на вла чи опет око ве.

Још ни је до пу то вао ста ри пу ков ник. Ма ри ја ту ма ра по ку ћи

уз не ми ре на, и кр сти се. Ол ги се све да њу спа ва; а уве че, чим се с

мрк не, те ра ста ри цу на спа ва ње.

Он да опет се да пред огле да ло, пи та са му се бе и од го ва ра се би,

и сме шка се по ма ло умор но.

„Он че ка да та та до ђе, па да ме од мах за про си. Кад ми то ка -

же, кад ми при ча о сре ћи, ко ју не ће мо мо ра ти красти и кри ти, ја

се сме јем и љу бим га, и у то ме тре нут ку са мо то же лим. А сад,

ова ко са ма... Хте ла сам друк чи је, и ето, учи ни ла сам. И, из гле да,

све ће се опет до бро свршити јер он ме во ли, а ја – ја, чи ни ми се,

не мо гу сад без ње га. А опет, све ме не што пе че... Кад би ме он,

по сле све га ово га, оста вио, би ла бих увре ђе на, од би је на. А у то -

ме што хо ће да ме узме, осе ћам се по ни же ном. Јер, чи ни ми се, –

да ја знам да ми се са мо чи ни а у ства ри ни је та ко – да ме он сад

са мо за то и узи ма, да ме не би увре дио. А што по ни жа ва, по-ни-

жа ва! то ни шта?... И шта сад? Ко га ја кри вим? А он је то ли ко до -

бар да ја, ја... ја уоп ште не тре ба да го во рим.“

Ол га при ла зи про зо ру и по ди же за ве су. Мрач на је и пу ста ули -

ца, и гле да ју ћи до ле, Ол га као да ви ди се бе ка ко тр чи, тр чи, спо -

ти че се, ју ри та мо. А он та мо – Ол га ја сни је од све га ви ди то –

он ле жи не ми ран, из му чен че ка њем, и дрх ти на сва ки шу шањ.

Ол га за ми шља ка ко ула зи, пре тр ча ва со бу и па да по ње му; бол

сна жан и као му ња брз, пре се ца је, и она по ср ће од сла сти ко ју ће

кроз ко ји тре ну так осе ти ти.

„Ох, ка пут бр же. И чи зми це, мо је ма ле, он ће ми их ски ну ти.

Вра та, не шкри пи те, про бу ди ће се ста ра Ма ри ја.“
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И Ол га ма ло по сле тр чи већ, тр чи, а чи зми це ле те по сле ђе ном

тро то а ру. А на јед ном прозо ру са ули це по ла ко се оди же за ве си -

ца, и не ко круп но жен ско ли це, бу нов но али ипак ра до зна ло, про -

ви ру је. Не, мо ра се и про зор одшкри ну ти да се до бро ви ди за ко -

ји ће угао за ћи ле па Ол га. По сле не ко ли ко тре ну та ка за ве са се

спу шта, а Ол га је већ та мо.
Су тра ће се ша пу та ти у „елит ном“ кру гу, а пре ко су тра ће бру -

ја ти це ла па лан ка. До пре ће, нај зад, и до ста рог пуков ни ка, и он ће

пла ну ти пра вед ним, очин ским гње вом. А Је рић, за љу бље ни и не -

стр пљи ви кри вац, не ће че ка ти да га по зи ва ју. Са гну ће упла ка на

Ол га сво ју гор ду гла ви цу, и при ми ће очев и све ште ни ков бла го -

слов. Исто ско ро као и све дру ге. Не што ма ло друк чи је. Ол га ће

по ста ти па мет на и до бра, и ме ка ка ко са мо она мо же би ти, и ра -

до ва ће се и са ма, не ка да ња бун тов ни ца, што све то ни је ис па ло

мно го друк чи је.

Шта ли би с мо јом Ол гом би ло да су је „ско ли ле не во ље“, а Је -

рић „до био пре ме штај“, и јав но мње ње по че ло пр стом ни ша ни ти

на њу, као на рђав при мер? Да ли би се и она по ка за ла као пла -

шљи ва ма ла ла жљи ви ца?

Кад сам је ви де ла, би ла је она већ ви ше го ди на го спо ђа Је рић,

и има ла два де ча ка, од ко јих је онај ста ри ји, још док је био ма ли

ма ју шан и ни је угле дао овај бе ли свет – при су ство вао та ти ном и

ма ми ном вен ча њу.

Кад сам је за пи та ла, шта би она ра ди ла да су се ства ри рђа во

окре ну ле, од го во ри ла ми је искре но, да не зна. – „Мо жда бих се и

уби ла, – до да ла је ма ло по сле. – Не за то, ве руј те, што не бих мо -

гла да се одр жим под пре зи ром ко јим би ме дру штво за ли ло. Не,

већ због оца ко ји ме је то ли ко во лео и ни је мо гао без ме не, и ко ји

би ми, си гур но, опро стио, и за др жао крај се бе. Тај ње гов

опроштај, опро штај ко ји би био са мо фор ма лан ме ђу на ма, са мо

реч ко ја тре ба да ме за др жи, – тај би ме опро штај убио, и тај жи -

вот са оцем. – Пре би ме пр кос, осе ћа ње да сам са ма и да мо рам

да се бо рим, пре би ме то за др жа ло у жи во ту! Уоста лом, ко зна...

Ко зна! Не зна то Ол га са да ња, Ол га пу нач ка го спо ђа ма јо ри -

ца, Ол га срећ на мај ка и во ље на же на. Ни је она са зна ла ни за стид,

ни за очев бол, ни за оча ја ње на пу ште не де вој ке.
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На де жда Ту ту но вић

ПЕ РИ ФЕ РИ СКА ПРИ ЧА

С про ле ћа, не ка ко од јед ном, Де са по ста де де вој ка. Пр во јој

је би ло сме шно што је мај ка гр ди кад се игра са де цом, а мом ци

и кал фе гле да ју је с ка пи ја и до ба цу ју. А по сле и са ма она по че

не ка ко да се сти ди – кад по тр чи, она при ти ска ру ком грудн, да

јој не игра ју, а кад се са гне она цр ве ни и збу ње но на вла чи сук -

њи цу пре ко ко ле на. Та ко не ко вре ме, па је све ре ђе про во ди ла

да не на ули ци, јер је ку ћа, и ред у њој, и сав онај рас по ред ства -

ри и днев но га по сла, све је то по че ло до би ја ти не ку на ро чи ту ва -

жност и драж. Пре тр чи нешто да ку пи, па се бр зо и вра ти све

сит но га зе ћи пре ко не рав не кла др ме, и за ба цу ју ћи гла вом чу пе -

рак. Чим мај ка изи ђе из со бе, она бр зо хва та огле да ло. Сва ки

пут, чи ни јој се, леп ша је и друк чи ја: ко жа јој мек ша и гла ђа,

усне не ка ко пу ни је, озбиљ ни је, ис под очи ју се на чи ни ле там не,

чуд но-ле пе удо љи це, а врат јој пу ни ји, и ру мен од сун ца.

– Са мо на огле да ло! – вик не мај ка ула зе ћи, а она хи тро оста -

вља па збу ње на, а сва не ка ко ра до сна, узи ма по сао.

Ус крс је те го ди не био чуд но све чан пра зник; сав од сун ца, и

не ке но ве, не зна не до та да и див не ра до сти. Де са је до би ла нов

про лећ ни ман тил, ци пе ле са ви со ком пот пе ти цом, (ла ко ва не и

из ре за не), сук њу од што фа истог као ка пут, а ка пу је са ма ис пле -

ла од јев ти не сви ле. Плат не на блу за од про шле го ди не, не ка ко

нео бич но и еле гант но се за те гла на гру ди ма, те се због про ле ћне

све жи не, ве се ло ис пуп чи ле две чвр сте тач ке. На траг се блу за,

као да је по но во кро је на и те шње на, див но сљу би ла са гип ким,

не мир ним стру ком, ко ји је она сте гла ши ро ким по ја сом од цр -

ног ла ка. Про лећ на то а ле та би ла је пот пу на.

Пре су је за па жа ли са мо пе ри фе ри ски ман гуп чи ћи (ра ни ји

школ ски дру го ви), и кал фи це пред ни ским, сме шно- јад ним ду -

ћан чи ћи ма у ње ној ули ци. Га ђа ли је, ле ти чич ци ма, зи ми гру -

два ма. То бо ли, не кад и ја ко, али важи као знак сим па ти је. А сад

је, чим по ђе ши ро ким и глат ким град ским ули ца ма, сре та ли са

осме хом, и окре ћу ћи се за њом у про ла зу, го во ри ли ре чи при јат -

не, и по ма ло сра мот не. Ви ше но по нос, осе ћа ла је Де са ра дост,

сна жну, го ле му ра дост, и од ње су јој очи би ва ле још леп ше.
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– Ле по де те! – ка же озбиљ но и убе дљи во ка кав мла дић. Зна -

лач ки је од ме ри од на кри вље ног кап че та до стрел ице на ча ра пи,

и за ра ни јој у зе ни це по гле дом за ди вље ним и без о бра зно. Де са

сва бук не. Нер во зна на ме шта рас ту ре не увој ке, не све сно за те же

по јас, без по тре бе отва ра и за тва ра та шну, и тек кад их про ђе она

одах не.

По не кад не ки ста рац, љу би тељ де вој чи ца, за ста не тек и, гле -

да ју ћи је умил но и од врат но, про те па: „Лут ки це!“ (ако је у цр -

ном оде лу и са шта пом у бе лој ру ци), или „Си не!“ (ако је у ко -

жном ка пу ту). Де са се обич но зга ди и про гун ђа ка кву по гр ду за

њим, али кад се по гле да са дру га ри цом, не мо же да се уз др жи, и

обе се за це не и ду го гр ца ју у ве се лом, нео бјашњивом али слат -

ком, де ти њем сме ху.

Био је то са свим нов жи вот. Шет ња по Ка ле мег да ну, уз му зи -

ку и жа гор мно гих гла со ва. Кор зо са без број ним из ло зи ма свих

бо ја и нај ра злич ни јих ску по це них пред ме та. Ча роб на све тлост,

парфе ми. И на сва ком ко ра ку очи – цр не, пла ве, зе ле не, сме ђе

као ње не, очи ис под апа шких кач ке та и пе снич ких фри зу ра, ис -

под озбиљ них и ки цо шких ше ши ра, очи на ли ци ма окру гла -

стим, до сто јан стве ним и бла зи ра ним, ис под кру тог и ру жног

обо да на по лу ци лин де ру. И све се те очи сме ју, гле да ју ман гуп -

ски ве се ло и филм ски за во дљи во. И све те очи, срет ну ли је је -

дан пут, не за бо ра ве да је ра до сно, и ско ро љу бав нич ки по здра -

ве. Па тек ва ша ри, по ва ро шким и они по пе ри фе ри ским цр ква -

ма, ша ре ни, за мор ни али нео до љи во при влач ни због мно го лар -

ме, мно го вре ве, због уда ра лоп ти цом од зе ле не или ша ре не хар -

ти је; уда ра ко ји мо же да зна чи из ја ву љу ба ви.

Де су су пу шта ли свуд. Са мно го стреп ње и мно го гун ђа ња.

Де син је отац био оби чан ко чи јаш, али је у то вре ме, са два сво -

ја до бро хра ње на ко ња и сво јим шпе ди тер ским ко ли ма, до бро

за ра ђи вао. Ви ше но што је за ку ћу би ло по треб но. Де са је би ла

је ди ни ца, и би ла во ље на, и све то ви ше од ла зи ло је на ње не ха -

љи не и ње ну де во јач ку спре му. Ни је мо ра ла да ра ди. Ра сла је

сло бод но и раз ви ја ла се ле по, увек до вољ но си та и то пло оде ве -

на. И увек жељ на за мо ра. Жељ на те ле пе оба ве зе, на ко ју су се

– чуд но! – ту жи ле ње не дру га ри це, оба ве зе да сва ко га да на ви -

ђа град, огром не ша ре не ули це у цен тру, и љу де, ко ји у сва ко -

днев ном ви ђа њу по ста ју по зна ни ци. И би ла че сто мр зо вољна.
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На ро чи то у мут не зим ске по по дне ве кад би, наг ну та над ве зом,

мо ра ла да слу ша по зна те мај чи не при че о су се ди ма, ро ђа ци ма,

о то ме ка ко тре ба купити ово, пре кројити оно,... све то про ша ра -

но опо ме на ма и са ве ти ма. И је два би че ка ла да до ђе отац. Мај -

ка би та да за бо ра ви ла на све што је го во ри ла. Под мла ди ла би се

не ка ко, ожи ве ла. И со ба би по ста ла вид ни ја, и лак ше се у њој

ди са ло. Ве што би изу ва ла оцу чи зме, че шља ла га, и за пит ки ва -

ла да ли љу ди мно го па да ју ули ца ма, и ка ко из гле да ју оне ве ли -

ке ку ће под сне гом, и др ве ће, клу пе у парку. Отац би од го ва рао

озбиљ но, али у ви це вима и она се сме ја ла... ма ло јој је тре ба ло

да бу де срећ на.

– Ама чи је је ово де вој че, Бо га ти? – окре тао би се отац мај -

ци. – Не што ми не ли чи баш на те бе. Хе, хе. – осмех би му играо

из ме ђу бр ко ва.

Чи ни ла му се пре ви ше не жна, гра ци о зна за њи хо ву ку ћу.

Није во лео да је ви ђа са де вој ка ма из су сед ства, и да је пу шта

код њих. Из гле да ле су му су ви ше про сте. Ње го ва Де са би ла је

пра во го спод ско де те. Да ни је има ла круп не, ду гу ља сте и там не

очи, као он, и бла гу ћуд ње го ву, мо жда би га че сто му чи ла гор -

ка зеб ња. У ку ћи би се жи ве ло друк чи је. Ова ко, он се по но сио.

И стре пео... Сад, кад је од ра сла, па већ то и са ма осе ти ла, и оти -

ма ла се ми ло ва њу, ње го ва љу бав ме ња ла се. По ста ја ла је то

озбиљ на, бри жна љу бав са са мо тре нут ним не жности ма. Же ља

да де вој че има све га, да бу де што леп ше и срећ ни је. И зеб ња –

да не пад не у рђа ве ру ке, не пре тр пи бол, не уве не пре вре ме на.

И у ду би ни не ка ко све стан, да он ту не мо же ни шта, да стро гост

иза зи ва лукавство, а пре те ра на ми ло шта су ро вост, он се не ка ко

ре зиг ни ра но по вла чио, и све ста ра ње оста вљао мај ци. Кад би јој

то да вао на зна ње, у гла су му је је ча ла те шка прет ња. – Ипак, пу -

шта ли су је свуд. А ње на за хвал ност би ло је ње но до бро рас по -

ло же ње, и пре при ча ва ње све га што би ви де ла. До но си ла би ша -

ре не па пу чи це од ко ла ча, зар ђа ле се љач ке мин ђу ше, до би је не на

лу трији, про ба ла их и ки ко та ла се, и озбиљ но до ка зи ва ла да јој

ср це од ко ла ча ни ко ни је ку пио са мо за то, што то ви ше ни је мо -

дер но, сме шно је.

– Иде те ли че сто у би о скоп? – пи тао је Де су је дан пут на не ком

ва ша ру, ма ли цр но о ки мла дић са гу стим, нео бич ним обр ва ма. Би -

ло је то по сле јед не ве се ле сва ђе због за мр ше них лоп ти ца.
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– Слабо идем – од вра ти Де са сва за ја пу ре на, и стал но још за -

гле да ју ћи лоп ти цу.

– А зашто? Не зна те шта је ле по, Бо га ми!

– Во лим, али ме не пуш тају. А и не мам с кнм. ‘Све мо је друг -

дри це ра де. Не де љом....

– Их, као да је ва ма те шко на ћи дру штво. Не знам ко не 6и

био срећан да иде с ва ма, ча сна реч!

– Е,... Идем, ка жем вам, али рет ко. Не де љом ми не кад ма ма

да но вац. Та та баш не ма ри да му се по ме не би о скоп.

– Баш као да не би мо гли без но ва ца?...

– Јест? – Она подиже сво је уске, ме ке обр ве, и пр ви пут га

по гле да пра во у ли це, ја сно. Он се збу ни.

– Ви сте пра во де те, здра вља ми!

И по че да јој об ја шња ва ка ко он ни је мислио ни шта рђа во. О,

то ни ка ко. Не го, он радн у јед ном би о ско пу. Раз вод ник је; а ја -

сно је, да је то ва жни је но би ти бла гај ник. И та ко, она кад за же -

ли... а на ро чи то је згод но че тврт ком и утор ни ком.

– Са мо ви до ђи те – го во рио јој је при ра стан ку. – До ђи те са

дру га ри цом – до дао је гла сом ко ји је имао да из ра зи ње го ве по -

ште не на ме ре, и дру гар ско рас по ло же ње.

И они се ра ста до ше то пло. По ла дру гар ски, по ла љу бав нич -

ки. Она је би ла ма ло сти дљи ва и не у ме шна, али јој то ни је сме -

та ло, јер је из гле да ло да он то не за па жа. До го вор је био да она

до ђе у че твр так са дру га ри цом. Оне са мо не ка се обра те оно ме

на ула зу, он ће га од мах зов ну ти... Та ко. – Те ве че ри је Де са ушла

у ку ћу срећ на, уз бу ђе на, али не ка ко као ло пов. И ни је при ча ла

ка ко се про ве ла. Пр ви пут је те ве че ри опа зи ла да је отац стар и

мр зо во љан, и да мај ка стре пи пред њим. А обо је, ма ка ко да јој

се пла ка ло кад на то по ми сли, би ли су јој не ка ко ту ђи. Би ла је од

те ве че ри са свим са ма у ку ћи.

Пр ви пут са мо, би ло је ма ло не згод но. Дру га ри це су се вр те -

ле по че ка о ни ци би о ско па, кри ле очи и цр ве не ле, и ни ка ко се

ни су усу ђи ва ле да „оно га на вра ти ма“ пи та ју за Јо ву. И ско ро

хте ле да се вра те. Али кад се по ја вио Јо ва, ве сео, леп, и сло бо -

дан као код сво је ку ће, осло бо ди ле се и оне, и би ле чак ко кет не.

Увео их је и сме стио као пра ве да ме, и с вре ме на на вре ме до ла -

зио хи тро, на сме јан. Док би го во рио, гле дао је са мо у Де су, а ако

је био мрак, кри шом јој ми ло вао ру ку.
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– До ђи те опет – го во рио је кад је по ла зи ла. – До ђи те са ми –

ре као јој је ти хо, та јом, док се дру га ри ца огле да ла у хо дни ку. –

Про ше та ће мо ма ло по Ка ле мег да ну... До ђи те? – мо лио је то пло,

као де чак, али ње го ве цр не, вар ни ча ве очи, гле да ле су као да за -

по ве да ју.

И она је до ла зи ла. Све че шће. И све че шће са ма. Не кад би са -

мо свра ти ла, а Јо ва би на шао за ме ни ка, и од ла зио са њом у Топ -

чи дер или Зе мун, во дио је на утак ми це, на ку па ње.... При чали

би за све вре ме, не кад већ и не би има ли шта, а Де си се ипак чи -

ни ло да тре ба још мно го ре ћи, и те шко јој би ло што мо ра ку ћи.

Ни шта се ни су до го ва ра ли. Ни шта он ни је обе ћа вао, ни тра жио

обе ћа ња. Би ли су то обични љу бав ни раз го во ри, зна чај но-бе зна -

чај ни, раз го во ри ко ји за гре ва ју и сна же, а по сле њих оста је у ду -

ши пра зни на, и не ка бол на не ве ри ца.

Ме ђу дру га ри ца ма се одав но већ го во ри ло за Де су и „оног са

обр ва ма“. Те шко је би ло тр пе ти та пец ка ња; не кад, чи ни ло се

Де си, не са мо ша љи ва, ве дра, већ не ка ко и жуч на, с пре ко ром, и

као са пра вом не ким. Осе ћао се, по ред за ви сти и же ље, да је на -

је де, и не ки пре зир, мо мен тан али ја сан, ко ји се бр зо га сио у

очи ма са го вор ни це, да се ме сто ње га по ја ви пре кор и жа ље ње.

Че сто би осе ти ла то, и бу ни ло је, бо ле ло. Али ње не ми сли, ве за -

не чвр сто за ње ну љу бав, за при пре ма ње на са ста нак и пре жи -

вља ва ње про шлог, би ле су чуд но ис ки да не и тро ме, кад би ми -

сли ла о че му дру гом. И она је све дру го оста вља ла. На ро чи то

стра шну по ми сао да се све ви ше уда љу је од ро ди те ља. Они су

пре ста ли са пре ко ри ма, и сад са мо ћу те. Упра во, отац се чи ни

као да ништа не за па жа, али као да и њу са му не за па жа. Она

увек угра би да до ђе пре ње га, али то је за то, што он се ди сад у

ка ва ни до по но ћи. У ку ћи, он је уоп ште и не по гле да, и са мо пра -

зни ком ако јој ка же ко ју реч. А мај ку, кад му она што го во ри, или

му пру жа што, гле да гнев но, стра шно, као да ће је згро ми ти. Де -

са зна да је све то због ње, и сва се ску пи од из не над не по ми сли

да им она тру је жи вот. Па ипак, на све се то на вик не, као на ду -

ге ки ше с је се ни. Али мај чи но ћу та ње! По гле ди ко ји го во ре да

све зна ју и не прашта ју, по гле ди не кад бе со муч ни, не кад очај -

нич ки, по гле ди ко ји је пра те и та мо где је ни ко не мо же ви де ти,

и због ко јих кри шом пла че у по сте љи....
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Па ипак – чуд ни су они! – ка ко би она мо гла друк чи је? Она

не мо же да схва ти ка ко је до то га до шло, али она се осе ћа спу -

та ном то ли ко, да и не по ми шља да се оти ма. Ис пр ва је све то из -

гле да ло као ша ла, као нешто што је са ма она, са мо ра ди за ба ве

от по че ла. А са да, она осе ћа да је за то га чо ве ка ве за на сва ка ње -

на ми сао, све ње не жуд ње, це ло ње но би ће. Ако из гу би ње га,

про па шће и са ма она, из гу би ће се. Али њу ни су му чи ле сум ње.

Она ни шта ни је тра жи ла од Јо ве, па ни је мо гла ни сум ња ти. За

њу је нај ви ше што је мо гла по же ле ти, би ло то, што је та да

преживља ва ла. Она је ду бо ко ве ро ва ла да ће то тра ја ти ду го, без

про ме на и без свр шет ка. Шта она мо же тра жи ти дру го, но да је

во ли? А то.... ње го ви по гле ди, ње го ви до ди ри, ње гов страх да је

не из гу би, и бес на љу де ко ји је гле да ју... Зар би то по ве ро ва ла

мај ка, ко ја је ве чи то стре пе ла пред оцем, то, да Јо ва уме да мо -

ли и за по ве да исто вре ме но. Да уме да љу би ру ку леп ше но и је -

дан од оних ле по та на са плат на. Ње гов је по глед че сто оштар,

за по веч нич ки, али су му ре чи то пле, нео бич не, ту жне; оне стру -

је кроз њу го ли ца ве, вре ле, и због њих она пру жа све што има,

и то пре да но, за хвал но, и би ла би нај не срећ ни ја кад не би има -

ла шта да му да.

Тога да на је био че твр так, и Де са се спре ма ла на са ста нак.

Из ми сли ла је не ку лаж, и ре кла је мај ци. Мај ка је ћу те ћи седе ла

као да ре чи ни су упу ће не њој, и оне чуд но од јек ну ше у ти ши ни.

Де си се чи ни ло да ће по лу де ти од то га ћу та ња, и по гле да мај -

чина ко ји се ди зао са ра да, и за у ста вљао на ЊОЈ, и опет, уко чен,

окре тао ра ду.

– За што ме та ко гле даш? – ре кла је дрх та во се сме ше ћи, али

очај нич ки хра бро. Већ од пре не ко ли ко да на, проклијала у њој

на да, да се мајци све мо же об ја сни ти.

– Гле дам те, ре кла је мај ка су хо, сад опет гле да ју ћи у ко шу -

љу ко ју је ши ла, и од мах нув ши гла вом, уз дах ну ла. – Гле дам те

ка ко про па даш... А ћу тим, опет.... Са ма се ки дам. Ви дим да те је

ђа во ухва тио. Ни ти ме ти пи таш ка ко тре ба да ра диш, ни ти ми

вре ди да го во рим.

И она је по гле да ши ро ко, це лим ли цем, и сле же ра ме ни ма.

Де са је за копча ва ла дуг мад на ха љи ни, а пр сти су јој се мр си ли.

А очи, као пред плач, би ле су јој су хе, да ју је бо ле ло кад их по -

кре ће. Она про гу та муч но пљу вач ку, и по ку ша да се на сме ши.
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– Па шта је то код ме не та ко стра шно? – и че ка ла је од го вор

др шћу ћи, жед но, као да ће тај од го вор би ти об ја шње ње це ле

њене љу ба ви и свег тог чуд ног, не под но шљи вог ста ња у ку ћи.

– Ни је стра шно... Са мо, ја ни куд да иза ђем не смем... страх

ме, чу ћу не што... А отац твој, ти ранин, сву кри ви цу ба ца на ме -

не. Ти са мо та ко те рај! – ре че с мр жњом. – Јед но га да на уби ће и

ме не и те бе.

Де са још ни је сти гла да спре ми од го вор, или но во пи та ње, а

мај ка уста де на гло, сва уз бу ђе на, и ба цив ши рад од се бе, сна жно

се на сло ни на иви цу од сто ла, на же се пре ма Де си, и уз вик ну:

– А ти да знаш, да ћу ја пр ви пут кад те до пра ти, иза ћи!... Не -

ћу ви ше ни ко га да ште дим, и да че кам ве ћу не сре ћу. Шта је би -

ло, би ло је! – она се не ка ко бо ја жљи во ис пи ти вач ки за гле да у

Де су, па вик ну: – Али да ље не дам. Да знаш да ви ше не ћу да те

кри јем пред оцем. Не ка зна. И ка ко те је за вео, за плео, про па ли -

ца јед на!

– А што ти, ма ма, та ко? – по ви ка Де са увре ђе на, али и не ка -

ко ра до сна због те лар ме, због то га што се о то ме по че ло го во -

ри ти. – Па он ће ме узе ти – ре че отво ре но, ско ро пр ко сно, али на

мах по цр ве не, што она, још де те, го вори о то ме, а и се тив ши се

од јед ном – да ни кад ни је с њим о то ме го во ри ла.

Мај ка оћу та не ко вре ме наг ну та над сто лац, па он да по ди же

гла ву. На ли цу јој се ви де ло не ве ро ва ње, и не ки бо лан пре зир.

– Сви они та ко го во ре, ћер ко. Али, ду го је то ва ше та ко... Де -

со, ни је ле по, де те, оста ви га, ку нем те... Не мо гу да ве ру јем ње -

му, кад он у ку ћу не ће да до ђе, кад те во ди... Где се све на ла зиш

и во даш с њим, кад те још ни јед ном ни сам сре ла?

Ох! Де са бр зо до хва ти та шну, и по бе же. Би ло је са свим пра -

вил но оно убе ђе ње, да с мај ком не тре ба о то ме го во ри ти.

У че ка о ни ци, кад је ушла, би ло је пу но све та. Ше та ли су, де -

фи ло ва ли по ред ње – не по зна та ли ца, је се њи ман тло ви и зим ски

ка пу ти, бун де... Са ру ка ма у џе по ви ма и чу па вом бе лом ка пом

на ту че ном на јед ну обр ву, Де са је љуп ко посма тра ла све, али су

јој сви, у ства ри, би ли не ка ко сме шни и не сно сни. Ни је ски да ла

по глед са вра та. Јо ва изи ђе из не на да, исто она ко брз, отво ре на

по гле да, и ра до сно је по зва. Она му при тр ча не све сно, сва уз -

дрх та ла, и не мо га ше да одво ји по глед од то га ле пог, де чач ког

ли ка, и не мир них, вре лих очи ју.
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– Што ме та ко гле даш? – упи та је стра сно, ша па том, и чвр сто

јој сте же ми ши цу. На ги њу ћи се да је кри шом по љу би, он опре -

зно по гле да по че ка о ни ци. И ис пра ви се. Ис пу сти ње ну ру ку, а

ли це му се на мах из ме ни – по там не ше она ра дост, то пли на, и

ука за се, од не куд из ду би не, бес, ди вљи бес и мр жња у јед ном

осме ху ко ји му ис кри ви ли це. И страх...

Де са се окре те. При ла зи ла им је пу на, цр но ма ња ста же ни ца,

а са њом ма ли га рав ко, у ма тро ском оде лу.

– Та ко! Сад мо раш да при знаш! – ре че па ко сно, по бед нич ки,

али сва дрх ћу ћи од уз бу ђе ња.

– Па шта? – до ња ви ли ца му се ис ту ри и усне му се ис кри ви -

ше.

– А ви! – окре те се она Де си и од ме ри је пре зри во. – Срам

вас би ло! Та ко мла да, а та ко по ква ре на. Зар не ма дру гих, не го

оти ма те же на ма му же ве?... Си гур но вам је ре као да је мо мак? –

и она се на сме ја сар ка стич но. – А ви ди те ко ли ки му је син!...

– Ћу ти! – мо лио је он, а очи су му бе сно се ва ле, и ли це му се

гр чи ло.

– Шта, ћу ти! – вик дла је она, а свет се све ви ше ку пио.

На ста ла гу жва, лар ма ко ја се ме ша ла са му зи ком из са ле, тут -

ња вом трам ва ја, сиг на ли ма.... Де са је по бе гла. Тр ча ла је, спо ти -

ца ла се, све спо редним ули ца ма, све кри ју ћи се. 

Он же њен?... Он она ко млад, леп. Он са оним ле пим чу па вим

обр ва ма и ве се лим де чач ким ли ком. Па зар то ни ка ко не мо же

да се по зна? Пре три, че ти ри го ди не, он да кад је она још би ла

де те, он се исто ова ко за ба вљао са овом же ном, ко ју је да нас ви -

де ла... – Ни ка да Де са ни ко ме не би по ве ро ва ла да јој је о то ме

при чао. До шла је ку ћи у су мрак. Бле да, уби је на, али без су за.

– Не ћу ви ше ићи са њим – ре кла је мај ци још с вра та, не ка ко

освет нич ки – пре зри во, али дрх та ва гла са. И по бе гла у со бу.

Ду го је Де са би ла мир на, и као бо ле сна. Ни на мр ште на, ни

на сме ја на, увек пот пу но мир на и без бри жна ли ца, уби ја ла је

мај ку ћу та њем. Зи ма је би ла ду га, ка ља ва и те шка. Пред гра ђе је

жу де ло за про ле ћем, а Де са је же ле ла да умре. До ла зи ле су дру -

га ри це. Она је раз го ва ра ла, ис пра ћа ла их до врат ни ца, и кри шом

хва та ла њи хо ве по гле де упра вље не у њен тр бух. Ни је мо гла ни

да се бра ни, ни да се љу ти, то ли ко јој је све би ло све јед но. Па

ипак, то као да ју је буди ло. То ју је те ши ло. Јер кри шом од са -
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ме се бе, ова се бо ја ла све та. Чи ни ло јој се, по ја ви ли се ме ђу све -

том, сви ће јој са че ла про чи та ти све шта је са њом би ло. А свет,

ето...

Он ипак тра жи не што ви дљи ви је, ствар ни је. Да. Де са је раз -

ми шља ла, и јед но га да на се за же ле ла игре. – Ве се ле пе ри фе ри -

ске за ба ве! Ко ли ко је про шле го ди не пла ка ла, мо ли ла да је во де.

А сад је са ми те ра ју. Чак и отац, ко ји до ско ро ни је хтео да је ви -

ди. Де са га гле да – сме шан јој је што ни шта не зна, а жао јој га.

Пла че јој се – са свим би друк чи ји они би ли кад би све зна ли. По -

чи ње да их мр зи због то га. Ох, да јој је но вих, не по зна тих ли ца,

и му зи ке, за мо ра, сме ха.

И све је би ло као пре. Чак је из гле да ла не ка ко леп ша, от ме -

ни ја, сло бод ни ја. Пре се све не што пла ши, збу њу је, а сад та ко

мир но од го ва ра, и та ко ве што ко ке ту је. И је дан пот по руч ник,

млад ка ко то са мо они мо гу би ти, а за ру ме њен и збун љив, ка ко

то опет са мо пот по руч ник мо же би ти, не одва ја се од ње.

– Јо ва пре ти да ће вас уби ти – ре че јој опре зно је дан по зна -

ник.

– О, ох! Пра зне ре чи – ре кла је пре зри во. – Што, да га ни сам

ја пре ва ри ла?

– Он вас је, ка же, искре но во лео....

– Искре но? И ла гао....

Он па ти, да кле, због ње? Сма тра је још сво јом, и вре ђа га ње -

на сло бо да. Она је то ја сно у се би зна ла, али је то би ло при јат но

чу ти. Би ла је то још јед на ве за за жи вот. Би ла је то ра дост; гро -

зни ча ва и не ја сна, и пр ља ва као што је сад из гле да ла пр ља ва та

њи хо ва љу бав. Де са је хте ла да му се клуп ча и ки да у гру ди ма,

да га за гу ше бес и бол, да де лом осе ти оно, што је њу сло ми ло

оно га да на. Све тре ба да се пла ти на не ки на чин... Да пр ко си! По

пар ко ви ма, по пла жи, доц кан у ауто моби ли ма, са офи ци ри ма...

Са мо кад би увек и сву да мо гао да је ви ди. А свет? А мај ка?

Свет, да. Свет тра жи не што ви дљи во, кон крет но. Све дру го је

претпо став ка. Ко уме да се чу ва, да ла же, свет је уз ње га, свет је

ње гов. Мај ка, ох, мај ка је ни је те ши ла оно га да на. Мај ка се ра -

до ва ла он да, кад је Де си би ло нај те же. Не ти че је се!

Пр кос је си јао у ње ним ду гу љас тим очи ма, у хо ду се из ра жа -

вао, на зи рао у об ли ци ма мла до га те ла.
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Би ло је про ле ће. Тек дру го про ле ће от ка ко је Де са по ста ла

де вој ка, а њој се чи ни ло да је за де сет го ди на ста ри ја. Про ла зи -

ла је кроз сво ју ули цу и зна ла да је сви гле да ју. Пре је про ла зи -

ла ужур ба но, сит на и не јед на ка ко ра ка, а сад је ко ра ча ла сло бод -

но, раз и гра на те ла и сме ла по гле да, ко ји је дру ге збу њи вао. Би -

ло је про ле ће. Пред гра ђе се узнеми ри ло. Рас тр ча ле се же не и де -

војке пре ко ка ља вих ули ца. За гли бљу ју се ис кри вље ним ци пе -

ла ма у гу сто, по лу су хо блато, и ис па дају им ис пу ца ле пе те из ча -

ра па тан ких, сви ле них, али не спо соб них да се упо тре бља ва ју уз

то а ле ту „за ва рош“. Ко се им нео че шља не и не мар но об у хва ће -

не бе лим ма ра ма ма са чип ка ма, или не цо ви ма дре че ћих бо ја. А

ра ме на им сте гли ма ли, рас тег ну ти и ча ђа ви ша ло ви, што ши ре

ми рис пре ки слог ку пу са, јев ти не ко лоњ ске во де, и лу ка што се

спре ма за за пр шку. За дир ку ју их у про ла зу ко чи ја ши, што су

кре ну ли на по сао, кон дук те ри, те шки у сво јим зим ским оде ли -

ма, али ве се ли због из не над не то пло те и ша ре ни ла по ду гим, ка -

ља вим ули ца ма.

Де си је све то сме шно и до сад но. Она се жу ри да што пре до -

ђе до ши ро ких, чи стих град ских ули ца, и спрет но би ра с ка ме -

на на ка мен. У њој све дрх ти. Пр ви пут она осе ћа про ле ће. Про -

шле го ди не, оно је би ло у њој, и она ни је зна ла за ње га. Са да је

свуд око ње, и она осе ћа ка ко про ди ре у њу, и ка ко но ва жи вот -

на ра дост пла ви ње ну ду шу, мр си јој ми сли. Ништа ни је од ре ђе -

но. Зна са мо да је мла да и чи ни јој се да још ни је уме ла да жи -

ви. По ми сао на Јо ву за бо ли је. Ужа сне је пра зни на у ду ши – убе -

ђе на да ни кад ви ше не ће во ле ти. А он да све тлост пре пла ви

зенице, за њи ше се зе ле на грана пре ко огра де. У њој се ро је дру -

ге ми сли. Ви ди се бе у ску по це ним, еле гант ним ха љи на ма, ка ко

ула зи у друштво, и офи ци ри, ста ри и мла ди, от ме но јој љу бе ру -

ку. Сме ши се. Гле да пи ја цу пу ну цве ћа и се ља нчи це са љу би чи -

ца ма. Очи јој су зе. Ни кад до са да то ни је та ко из гле да ло. Ни ка -

да ње на ра дост ни је би ла та ко сна жна, по тре сна. А ни од чега...

мо жда од бо ле сти не ке? Ко ра ча Де са као по так ту му зи ке, гипко,

ра до сно, ве што ги ба ју ћи бе дра и та ла са ју ћи гру ди. Ов да он да

од го во ри на не чи ји по глед, ко ји се ду же за др жи на њој. – Од јед -

ном, код јед ног ша ре ног ки о ска, угле да Јо ву. За дрх та ше јој ко ле -

на и за бо ра ви да ди ше. Као да је баш њу че као, он од мах при ђе.
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Си ја ло је про лећ но сун це, и он је на тој све тло сти из гле дао

жут, бо ле стан, стар. И жу чан.

– Ка ко жи виш? – пи тао је за је дљи во и по гле дао је овлаш це -

лу, а он да јој се упио по гле дом у зе ни це.

– Од лич но! – од вра ти ла је пр ко сно, и на сме ши ла се на не ког

про ла зни ка.

– Ви ђам те, знам.

– Па ето!... Он да за што пи таш?

– Са мо не знам ка ко ти са оним ба лав че том?...

– Па ко и с то бом – сме ја ла се отво ре но, ве што кри ју ћи уз бу -

ђе ност. – Са мо ма ло леп ше, јер сад ви ше знам.

Он се тр гао, и озби љан, на бре клих жи ла на че лу, ду бо ко јој

се за гле дао у очи, као да тра жи део не че га ста рог, ин тим но сво -

га у њој. Али она нер во зно уз дрх та, скре те по глед, и окре те му

свој ле пи, ме ки, ка ло згр чен у сме ху, профил.

– Не, не знаш. Још си исто она ко де те... Мо је де те. – И он је

че као да се окре не, да га по гле да.

– Ни сам ти се ја вљао од он да... Ми слим, хо ћеш да се удаш?

Сад се на гло окре ну ла, по гле да ла га за чу ђе но, пре кор но, и

по гле дав ши се це ла, од гру ди до но гу, ре кла.

– Ка ко мо гу? Да ла жем?... Не, ја то не мо гу, ви диш.

– Не? А шта, кад јед ном с њим пре ки неш?

– До ћи ће дру ги... – И она се насме ја кр то, и сва се не ка ко

ску пи, су зи у ра ме ни ма. Ни ка да је то пи та ње ни је му чи ло. Ни -

ка да баш од ре ђе но ни је за ми шља ла бу дућ ност. А сад је овај од -

го вор до шао не хо ти це, али та ко ја сно и стра шно обе ле жио њен

пут. Она се ужа сну, и исто вре ме но за дрхта од бол не сла сти што

је то ре кла пред њим, и што ће је он гле да ти ка ко про па да. – Шта

ја мо гу дру го? – и ње не там не, ве ли ке очи, де тињ ски очај но гле -

да ле су по ред ње га.

– Не бу ди лу да! – ње гов је глас био бри жан, при ја тељ ски. И

дрх тав.

Де са је ћу та ла, уко че но гле да ју ћи у стра ну, све на да ју ћи се да

ће се вра ти ти су зе ко је су на вре ле.

– За што та ко го во риш? – он по че ка ма ло, па про ду жи, – Же -

ну ћу оста ви ти, и си на... Она при ста је на раз вод.

Де са по ди же гла ву. Гле да ла га је збу ње на, мол бе на по гле да,

без оне сна ге у гла су кад би јој го во рио да до ђе на саста нак. Чи -
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нио јој се сав хла дан, бо ле стан, сав из ну рен гро зни ца ма и зно -

је њем. И она се из ме ни ла... Али он! он као да ни је ви ше он. Или

што га ду го ни је ви де ла, па за то вре ме про гле да ла, из ле чи ла се

од ње га?... Ње го ва уста из гле да да су цр на, спе че на, од врат на; из

њих, чинило јој се, кроз би стар про лећ ни ваздух до пи ре не ки

мр твач ки за дах. И још је нај го ри онај осмех у очи ма, бљештав,

по хо тан, као у пи ја них ста ра ца. Сте го ше.је од врат ност и страх.

Пр кос, као што би сва ку дру ту лаж, од ба ци ла је од се бе. Ста ја -

ла је мли та ва, гла ве ис пру же не пре ма ње му, и бу љи ла у ње га не -

при род но бле да, ско ро ужасну та.

– Шта, не ве ру јеш? – смешк ао се он нер во зно, а она не од го -

во ри. – Ама ка ко! – од мах ну ру ком. – Да је ви дим не мо гу! Због

ње сам и ме сто из гу био. Тамо је код ње не мај ке. Због оног слу -

ча ја, знаш, от пус шли ме. Не ред... Али ни шта!...

Де са је гле да ла ка ко он би ва све јад ни ји, нер во зни ји, ста рач -

ки ин ти ман и на и ван. Ка ко се сма њу је. Стра шно је то што је из -

гу био ме сто, и то због ње. Ето, сав је осла био, не у ре дан је, пр -

љав. Али она на то ни кад ни је ми сли ла. Њу је ин те ре со вао он

сам – ње го ва фи гу ра, глас, и очи, из раз у њи ма кад је бу де угле -

дао. И ре чи пре кор не, ди вље, стра сно-мол бе не, ре чи ко ји ма не -

ће мо ћи одо ле ти. Раз ле ва ло јој се кроз свест са зна ње да је за све

вре ме ла га ла се бе; јер, жу де ла је за њим. На да ла се са стан ку. Ве -

ро ва ла да ће, али исто као пре, опет би ти ње го ва. Та ко је ја сно

осе ћа ла да ће он, по сле све га, би ти гру бљи и на тму ре ни ји (јер

ће се осе ћа ти кри вим), али за то у мо мен ти ма не жни ји, стра сно-

за хва лан, и сав у вла сти ње них ма лих ру ку и ње них ба де ма спих

очи ју. И кад се, у дру штву или кад је са ма, се ћа ла ње га, у све сти

би јој се на гло, у да љи ни и сит но, али чуд но ја сно ука за ла не ка

сце на, ско ро про шла кроз њу, и она би ско ро ври сну ла од стра -

шне, те шке, бол но ја ке же ље да се на ђе под њим.

А сад, ето... Она се отр же од ми сли, и по гле да га ја сно, не ка -

ко ту ђин ски ја сно и све сно, и осе ти стра шну жа лост. И због оне

же не.... и оног де ча ка у ма тро ском оде лу, и са цр ним чу па вим

обр ва ма, као у оца. И због се бе. Пр во гнев, га ђе ње, па жа лост.

Те шко, не ка ко срам но жа ље ње об у зе је сву, и она са чу ђе њем по -

гле да у сво ју бе лу ха љи ну. Он ова ко слаб, оја ђен, не сре ћан, и

она на пу ту да про пад не.
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– За што раз вод? – по гле да га она бла го, пре кор но. Вра ти се

же ни, по ми ри те се. Бо га ми! – глас јој се за му ти – же лим ти да

бу деш сре ћан. По ми ри се са же ном! – уз вик ну мол бе но и за по -

вед нич ки, док ју је он гле дао из не на ђен, збу њен, ра до стан.

– До бро, по слу ша ћу те – ре че као де те. – А ти, шта ћеш он -

да?

– Па већ сам ре кла – ре че она су ро во, и хте де да по ђе.

– Про па шћеш?...

– Ако.

– Он да за што не би са мном? Ме не бар, – бар си во ле ла. Во -

лим те као ни је дан. Зар си ме за бо ра ви ла?

Она се тр же, увре ђе на. Ис пра ви се. За жми ри ма ло, и по гле -

да га са свим из бли за, пра во у очи.

– Не ста рај се за ме не, ни сам де те. Знам шта си сад ре шио.

Да чу ваш же ну и си на, а ја да кри шом бе жим од ку ће, и да те че -

кам у хлад ној че ка о ницн, на ули ци, у пар ку... Да ме тво ја же на

хва та и пљу је. Или да је оста виш, па да ме при ве жеш уза се, и

да ме ки њиш? А ти да на ђеш не ку мла ђу, на ив ни ју, па опет?...

Не ће би ти та ко не брини! А ни онако ка ко мо ји ми сле... Да ме

уда ју за ко га они хо ће, и он да још да им бу дем за хвал на. И му -

жу, и це лом све ту. За што?... Не, ха! – луд си ако ми слиш та ко.

Мла да сам, жи ви ми се. Тек сад умем. „Ба ла вац“ ка жеш? – За то

је она ко ка ко ја хо ћу. Ви де ћеш! – она спу сти глас, по ћу та, и на -

ставн пр ко сно, про му кло – До ћи  ћу јед но га да на са њим – или

са не ким дру гим! – и ти ћеш нас про ве сти кроз ре до ве, у уве -

шћеш нас у ло жу...

– Ка жем ти са свим искре но – до да де озбиљ ним гла сом, већ

по ла зе ћи – чу вај же ну, тре ба ће ти. Тре ба ће ти да те не гу је.

– Шта има мо дру го да при ча мо? И доц кан је. Он ме че ка.

Хај де, до ви ђе ња. Ви де ће мо се, сва ка ко. – И она га ухва ти ша -

ком за ла кат, про др ма, па жур но ко рак ну иви цом.
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Јелена Милинковић

ПОПУЛАРНА ПРИЧА НАДЕЖДЕ ТУТУНОВИЋ

Надежда Тутуновић је ауторка коју сам открила проучавајући

часопис Мисао (1919–1937). Она је једна од књижевница чије је

стваралаштво остало у времену у коме је и настало, а то су три-

десете и педесете године XX века. Књижевна судбина ове аутор-

ке чврсто је повезана са историјом периодике, па није случајно

што на њено дело подсећамо управо на страницама часописа. У

часопису Прича је већ једном (бр. 8-9, 2009. године) штампана

једна њена приповетка („Тужни празник“) уз пропратну белешку

Васе Павковића, у којој је изражен апел да се истражи периодика

те да се приповетке ове ауторке прикупе и изнова објаве. Перио-

дика се истражује, али, нажалост, до објављивања приповедака

још увек није дошло. 

Овом приликом подсећамо на две приповетке ове ауторке

штампане у часопису Мисао тридесетих година прошлог века.

Ауторку симболично из међуратне Мисли „пребацујемо“ у савре-

мену Причу са надом да ће се њене приче објавити у некој од са-

времених едиција посвећених женском стваралаштву те да ћемо

моћи лакше о њој и да мислимо и да причамо.

*

На де жда Ту ту но вић је сма тра на аутор ком по пу лар не ли те ра -

ту ре, пи са ла је при по вет ке за По ли ти ку ко је је об ја вљи ва ла у

фељ то ну ових но ви на, а у Ми сли је об ја ви ла све га две при по вет -

ке „Ма ло друк чи је“ (Мисао 1932, књ. 40, св. 7–8: 364–378) и

„Перифериска прича“ (Мисао 1933, књ. 41, св. 3–6: 178–189).

Надежда Тутуновић готово да нема савремену рецепцију тако да

су подаци о њеном животу врло оскуд ни. Ро ђе на је 1910. го ди не

у Бе о гра ду, где је и умр ла 1975. го ди не. За вр ши ла је гим на зи ју, а

за тим и срп ски је зик на Фи ло зоф ском фа кул те ту. Ра ди ла је као су -

плент Дру ге му шке гим на зи је у Са ра је ву од 1933. го ди не, а на кон

уда је је жи ве ла у Хер це го ви ни. Дру ги свет ски рат је про ве ла у Бе -

о гра ду и на кон ра та је по ста ла ди рек тор ка тех нич ке шко ле при

ша бач кој фа бри ци Зор ка (1946–1950). Књи жев ни рад је за по че ла
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у По ли ти ци 1929. го ди не и све вре ме пи са ња об ја вљи ва ла је

при по вет ке. То ком жи во та штам па ла је три збир ке при по ве да ка

Бе о град ске при че (1934), Кроз ули це и ду ше (1938), Пре пу на ча -

ша (1953),а приповетке су јој преведене и на чешки језик и објав-

љене у чешкој периодици.

У сво јим при по вет ка ма На де жда Ту ту но вић је до не ла но ве

љу бав не за пле те и при ка за ла са вре ме не жен ске уло ге. По себ но је

зна чај но при су ство отво ре не те ма ти за ци је сек са и жен ског те ла

што пред ста вља бит но мо тив ско и фа бу ла тив но по ме ра ње и ино -

ва ци ју у од но су на та да шњу жен ску при по вет ку. Ва жност ових

при по ве да ка је још ве ћа јер се ра ди о аутор ки по пу лар не ли те ра -

ту ре, од но сно о аутор ки при по ве да ка јед но став ног, пит ког сти ла

и уз бу дљи вих за пле та ко је су има ле ре цеп ци ју у из у зет но ши ро -

ком кру гу чи та лач ке (жен ске) пу бли ке до ко га је до ла зи ла и пре -

ко По ли ти ке и дру гих ча со пи са и но ви на и пре ко по пу лар не еди -

ци је На ша књи га.1 Чи ње ни ца да су при че На де жде Ту ту но вић пи -

са не за по тре бе днев не штам пе че сто је ути ца ла на њи хо ву те ма -

ти ку, стил, ком по зи ци ју и ду жи ну. 

Ме ђу рат не при по вет ке На де жде Ту ту но вић има ју два до ми -

нант на фа бу ла тив на оп се га: љу бав ни за пле ти и со ци јал на те ма ти -

ка. Љу бав ним при ча ма На де жда Ту ту но вић је про мо ви са ла жен -

ску са мо стал ност и тип но ве же не, а при по вет ка ма со ци јал не те -

ма ти ке да ла је сли ку жи во та си ро ма шних (при)град ских по ро ди -

ца ме ђу рат ног до ба. Она је ус пе ла да дâ из у зет но су ге стив не сли -

ке те шког жи во та љу ди ко ји стра да ју због не у слов них про сто ра за

жи вот и оп ште не ма шти не, а че сто при ка зу је стра да ње и по ло жај

де це у си ро ма штвом оп те ре ће ним по ро ди ца ма. Као до при нос мо -

дер ни стич ки усло вље ном по ступ ку у ко ме је деч ји по глед на свет

ко ри шћен за до дат ну пер спек ти ву и по ме ре ну пси хо ло ги за ци ју, у

при по вет ка ма На де жде Ту ту но вић се го то во на ту ра ли стич ки

при ка зу ју бе да и си ро ма штво, и уоп ште со ци јал ни усло ви у ко ји -

ма де ца жи ве. Ко ли ко је до жи вљај де це ва жно и по е тич ки зна чај -

но ме сто по ка зу је и чи ње ни ца да је ве ћи на при по ве да ка На де жде

Ту ту но вић у ко ме су ју на ци де ца ис при по ве да на та ко да је на ра -

ци ја фо ка ли зо ва на кроз де чи ју пер спек ти ву, те се пси хо ло шка

ста ња, стра хо ви, бри ге и раз ми шља ња ових де ча ка и де вој чи ца ја -

сно по ка зу ју („По зај ми ца“, „По ве тру“, „Лук суз“ у збир ци Бе о -

град ске при че). Ове при по вет ке та ко ђе по ка зу ју да де тињ ство ни -
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је нај бе збри жни ји и нај срећ ни ји део жи во та ка ко се обич но ола ко

од ре ђу је, већ да те шка еко ном ско-со ци јал на си ту а ци ја усло вља ва

бр же од ра ста ње и са зре ва ње те да се мо же го во ри ти о „фе но ме ну

де тињ ства у 20. ве ку“2 ко је сва ка ко не обе ле жа ва без бри жност. 

У Ми сли На де жда Ту ту но вић об ја вљу је при по вет ке ко ји ма на

нов на чин при ка зу је по ста ја ње же ном. По во дом увод не при по -

вет ке Бе о град ских при ча „Јед на љу бав у мом гра ду“ он да шња

кри ти ка је при ме ти ла „оми ље ни“ тип ње них ју на ки ња ко ји је

овом при чом про ду бљен. „То је си ро ма шна ин те лек ту ал ка, иде а -

лист ки ња ко ја се гор до бо ри са жи вот ним те шко ћа ма по ка зу ју ћи

при том от пор ност, рав ну му шкој, и че сти тост ко ја је кат кад ве ћа

од му шкар че ве.“3 Тип ин те лек ту ал ке и иде а лист ки ње при су тан је

и у кон цеп ци ји ју на ки ња обе при по вет ке об ја вље не у Ми сли. У

обе при по вет ке реч је о љу бав ном за пле ту ко ји по чи ва на за бра -

ње ној љу ба ви. Та ко ђе, у њи ма се по ка зу је ко ли ку ва жност у жи -

во ту де вој ке има ње но не по сред но окру же ње у ви ду па ла нач ке

јав но сти, од но сно „зло коб ног ком шиј ског ока ко је вре ба иза за ве -

се“, ка ко то де фи ни ше На де жда Ту ту но вић у при по ве ци „Ма ло

друк чи је“. Због то га се обе при по вет ке мо гу укљу чи ти у онај кор -

пус при ча ње них са вре ме ни ца ко је те ма ти зу ју „уби стве но деј ство

па лан ке“ ка ко је то фор му ли са ла Да ни ца Мар ко вић, а о че му је

пи са ла и Ан ђе ли ја Ла за ре вић. Обе де вој ке, и Ол га („Ма ло друк -

чи је“) и Де са („Пе ри фе ри ска при ча“) раз ли чи те су од оста лих де -

во ја ка у соп стве ном окру же њу, обе же ле да се оку ша ју у ма кар

ма ло дру га чи јим жи вот ним при ча ма од оних уоби ча је них. И јед -

на и дру га осе ћа ју стра хо ви ту до са ду па ла нач ког/пе ри фе риј ског

по ро дич ног жи во та и жи ве „јед но ли ки жи вот уда ва че у па лан -

ци“.4 И обе жу де ћи за аван ту ром и због ра до зна ло сти, као и због

же ље за упо зна ва њем и за до во ље њем те ле сне стра сти оства ру ју

за бра ње не љу ба ви. Обра зла жу ћи Ол гин по сту пак у при по ве ци

„Ма ло друк чи је“, при по ве да чи ца На де жде Ту ту но вић кон ста ту је:

„Мо жда баш че сто као Ол га па да ју мно ге мла де дра га не. Па да ју

под сил ном сна гом же ље да упо зна ју чо ве ка; из ра до зна ло сти: да

са зна ју ка ква је то та јан стве на ве за из ме ђу ва тре ко ја из би ја из ње -

го вих по гле да и до ди ра, и стра сне раз и гра но сти ње них ми ши ћа;

па да ју – ре кло би се би блиј ски.“5

И Ол га и Де са су је ди ни це, ћер ке ко је су цен тар по ро дич ног

жи во та, Ол га је ра но оста ла без мај ке и жи ве ла је ушу шкан и пре -
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за шти ћен жи вот, а Де са је из ти пич не при град ске по ро ди це ко ја

је ма те ри јал но обез бе ђе на. Обе ју на ки ње не при ста ју на не пи са -

не кон вен ци је ко је де тер ми ни шу де во јач ки жи вот. По во дом Де се,

аутор ка кон ста ту је ка ко ни је во ле ла да про во ди вре ме у ку ћи над

ве зом и да слу ша ма ми не при че о ком шиј ским и род бин ским од -

но си ма, да кле, ни је же ле ла да жи ви жи вот ан ђе ла у ку ћи Вир џи -

ни је Вулф.Олга своје бунтовништво усмерава ка размишљањима

о другачијем браку, она не жели уобичајену љубавну причу и раз-

мишља шта би било да је иницијатива на њој, тј.да не чека она

први корак мушкарца, већ да га сама учини, што и ради. Деса је

такође бунтовница која и поред противљења родитеља виђа мла-

дића у кога је заљубљена. За разлику од, на пример, јунакиње

Данице Марковић која у паланци пати јер не може да пи ше6 и за

раз ли ку од Ми ле из при по вет ке „Јед на љу бав у мом гра ду“ На де -

жде Ту ту но вић из збир ке Бе о град ске при че ко ја је свр ше на сту -

дент ки ња и пре во ди тељ ка, ни Де са, ни Ол га ни су об ли ко ва не као

ти пич не ин те лек ту ал ке ко је па те због па ла нач ке утам ни че ност

ко ја их спу та ва у њи хо вим ин те лек ту ал ним по стиг ну ћи ма. Оне

су про сеч не де вој ке свог вре ме на скло не са мо ре флек си ји ко је су

при ка за не у пре суд ном тре нут ку соп стве ног са зре ва ња и од ра ста -

ња. Ове две при по вет ке, као и дру ге при че На де жде Ту ту но вић

по пут при ча „Јед на љу бав у мом гра ду“ или „До ма ћа ат мос фе ра“

од лич ни су при ло зи де во јач ком ро ма ну, од но сно при чи о де во -

јач ком од ра ста њу и са зре ва њу ко је при по ве да чи це пи шу по чев ши

од Дра ге Га ври ло вић, пре ко Ми ли це Јан ко вић, кроз це лу ме ђу -

рат ну епо ху. Сли ка ју ћи мла де бун тов ни це ко је ме ња ју уоби ча је ни

сце на рио ве зан за уда ју и уоп ште раз у ме ва ње љу бав них од но са,

На де жда Ту ту но вић у ве ли кој ме ри до при но си иде о ло ге ми „но ве

же не“ ко ја се све га не ко ли ко го ди на ра ни је про мо ви ше у фе ми ни -

стич ком ча со пи су Жен ски по крет, а о ко јој ин тен зив но пи шу и

ње не са вре ме ни це Ма ри ца Вуј ко вић, Фри да Фи ли по вић, Јул ка

Хла пец Ђор ђе вић и дру ге аутор ке и ауто ри.7

Тре ну так у ко ме при ка зу је и Ол гу и Де су, На де жда Ту ту но вић

де фи ни ше на по чет ку „Пе ри фе ри ске при че“. Пр ва ре че ни ца у

овој при по ве ци гла си: „С про ле ћа, не ка ко од јед ном, Де са по ста де

де вој ка.“8 Ова про ме на те ле сна и пси хо ло шка, пе ри од у ко јем де -

вој чи це по чи њу да от кри ва ју сво је сек су ал но би ће цен трал но је

ме сто овог на ра ти ва. При по вет ке На де жде Ту ту но вић су је ди не
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жен ске при че у ча со пи су Ми сао ко је екс пли цит но опи су ју сек су -

ал ну страст, као и пу бер тет ске про ме не на жен ском те лу. У при -

по ве ци „Ма ло друк чи је“ у ду ху по пу лар них љу бав них ро ма на

при по ве да чи ца опи су је Ол гин „пад“: „Али од јед ном Ол га осе ти

ка ко јој се уги ба под ис под но гу и по ви се. Два вре ла дла на па до -

ше јој на ра ме на, а ње го ве зе ни це, там не, пи ја не, го во ри ле су јој

да не тре ба ми сли ти. Ма ло, са мо ма ло је сте го ше ње го ве ру ке, а

она осе ти опет ка ко це ло ње но те ло, са мо, не за ви сно од ње, не за -

ви сно од ње га, са мо по ле те ше ње му. А вра та за тво ре на, и че ти ри

ша ре на зи да сме шка ју се по вер љи во, на про зо ри ма те шке, там не

за ве се, а иза ма ле не пе ћи сил но би је вре ли на.“9 Опи су ју ћи Де су,

На де жда Ту ту но вић илу стру је ка ко се ње но те ло пре тва ра од те -

ла де вој чи це у те ло же не, по ка зу ју ћи збу ње ност и сти дљи вост ко -

ја то пра ти и пи ше: „А по сле и са ма она по че не ка ко да се сти ди

– кад по тр чи, она при ти ска ру ком гру ди, да јој не игра ју, а ка да се

са гне она цр ве ни и збу ње но на вла чи сук њи цу пре ко ко ле на (...)

Чим мај ка иза ђе из со бе, она бр зо хва та огле да ло. Сва ки пут, чи -

ни јој се, леп ша је и друк чи ја: ко жа јој мек ша и гла ђа, усне не ка -

ко пу ни је, озбиљ ни је, ис под очи ју се на чи ни ле там не, чуд но-ле пе

удо љи це, а врат јој пу ни ји, и ру мен од сун ца (...) Плат не на блу за

од про шле го ди не не ка ко се нео бич но и еле гант но за те гла на гру -

ди ма, те се због про лећ не све жи не, ве се ло ис пуп чи ле две чвр сте

тач ке.“10 Уво ђе ње отво ре ног го во ра о та бу и са ним те ма ма ка кве су

сек су ал ност и те ле сност и то пре све га о жен ској стра сти и про -

ме на ма жен ског те ла, што се све очи ту је у при по вет ка ма На де жде

Ту ту но вић, ве о ма је зна ча јан тре ну так срп ске жен ске књи жев но -

сти. 

За раз ли ку од Дра ге Га ври ло вић, Ми ли це Јан ко вић и дру гих

аутор ки ко је су се кон цен три са ле на ду хов но, пси хо ло шко и дру -

штве но, На де жда Ту ту но вић овим при ча ма да је и дру гу, те ле сну

стра ну жен ског са зре ва ња. Она по ка зу је сна гу ерот ских жуд њи.

За раз ли ку од Ане те у исто и ме ној при по ве ци Ан ђе ли је Ла за ре -

вић, ју на ки ње На де жде Ту ту но вић ни су бру тал но ка жње не због

сво јих пред брач них ве за и сек су ал них од но са. Љу бав не ве зе у ње -

ним при по вет ка ма не при ка зу ју се као фа тал не и ул ти ма тив не

при че ко је од во де ју на ки њу у уда ју или смрт. Ипак, у при по ве ци

„Ма ло друк чи је“ на кон што су тај ни љу бав ни ци от кри ве ни и на -

кон што је па лан ка са зна ла за ову ве зу Ол га и офи цир Је рић се
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вен ча ва ју, а Ол га је већ у том тре нут ку труд на. На де жда Ту ту но -

вић раз ма тра шта би се до го ди ло да ова ве за, с об зи ром на труд -

но ћу, ни је фи на ли зо ва на бра ком и ње на ју на ки ња ка же: „Мо жда

бих се и уби ла (...) Не за то, ве руј те, што не бих мо гла да се одр -

жим под пре зи ром ко јим би ме дру штво за ли ло. Не, већ због оца

ко ји ме је то ли ко во лео и ни је мо гао без ме не, и ко ји би ми, си гур -

но, опро стио, и за др жао крај се бе. Тај ње гов опро штај – опро штај

ко ји би био са мо фор ма лан ме ђу на ма, са мо реч ко ја тре ба да ме

за др жи – тај би ме опро штај убио, и тај жи вот са оцем. – Пре би

ме пр кос, осе ћа ње да сам са ма и да мо рам да се бо рим, пре би ме

то за др жа ло у жи во ту.“11 И ов де се, као и на при мер, у при по ве ци

Ан ђе ли је Ла за ре вић ,,Ане та“, ван брач на труд но ћа по ве зу је са са -

мо у би ством, а оп шти пре зир и сра мо та се ис ти чу као ње ни глав -

ни пра ти о ци. На де жда Ту ту но вић сво јој ју на ки њи до де љу је сре -

ћан про се чан жи вот кон ста ту ју ћи ка ко она „ни је са зна ла за стид,

ни за очев бол, ни за оча ја ње на пу ште не де вој ке.“12

На де жда Ту ту но вић суд би ну Ол ге спу шта у тра ди ци о нал ни

брак, а Де си ну суд би ну на кон са зна ња да се све вре ме за ба вља ла

са оже ње ним чо ве ком ко ји је то крио од ње, на кон раз о ча ра ња и

љу бав них ја да, оста вља отво ре ном. Ипак за раз ли ку од Ол ге ко ја

за вр ша ва у тра ди ци о нал ном бра ку, Де су је љу бав но ис ку ство

усме ри ло та ко да она не же ли да при ста не на брак ко ји јој на ме -

њу ју ро ди те љи, већ же ли да жи ви сло бод но, прак ти ку ју ћи емо -

тив не и сек су ал не од но се са раз ли чи тим му шкар ци ма. Без об зи -

ра на ком про ми сна ре ше ња и на чи ње ни цу да аутор ка не ра ди ка -

ли зу је жен ске суд би не и не при ка зу је до кра ја ка ко из гле да жи вот

де вој ке ко ја је спо зна ла стид, очев бол и оча ја ње, На де жда Ту ту -

но вић уно си нов на чин раз у ме ва ња љу ба ви и жен ског по на ша ња

у овим од но си ма. По ред ове две ју на ки ње, она при ка зу је же не ко -

је же ле сло бод не љу бав не ве зе, ве зе без обе ћа ња и брач них по ну -

да, про ла зне сту дент ске ве зе, де вој ке ко је пре у зи ма ју ини ци ја ти -

ву, неискрене девојке и девојке са богатом љубавном прошлошћу,

кокете, жене које воле да се забављају и пију алкохол. Оваква

галерија женских типова и љубавних веза ослобађа љубавне и

сексуалне односе фатализма који их је пратио у делима Лепосаве

Мијушковић, Милице Јанковић, Анђелије Лазаревић и др.

На де жда Ту ту но вић је сво јим при по вет ка ма да ла из у зет но

жи во пи сну сли ку ме ђу рат ног Бе о гра да. По ред си ро ма шних пе ри -
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фе риј ских де ло ва гра да у при ча ма со ци јал не те ма ти ке, она по ка -

зу је и из најм ље не со бе у ко ји ма жи ве де вој ке ко је под се ћа ју на со -

бе пан си о нат ки ња из ра не про зе Ми ли це Јан ко вић, при ка зу је дру -

штве ни жи вот Бе о гра да, би со ко пе, ста ди о не, ва ша ре, жу ре ве, пи -

ше о Ка ле мег да ну, Топ чи де ру и сав ској оба ли, о град ским ули ца -

ма и град ском пре во зу као ме сти ма са ста ја ња. У том сми слу је дан

од глав них ју на ка при по ве да ка На де жде Ту ту но вић је ме ђу рат ни

Бе о град и то не ис кљу чи во из угла си ро ма шних, већ из угла мла -

дих. Ти ме при по вет ке На де жде Ту ту но вић по твр ђу ју ур ба но фи -

ли ју жен ске ме ђу рат не при по вет ке. 

На де жда Ту ту но вић је пи са ла ис кљу чи во о са вре ме ним те ма -

ма и о соп стве ном окру же њу и ти ме је и скре та ла па жњу и на

про бле ме ко ји ма се ба ви ла, би ло да је у пи та њу си ро ма штво, би -

ло да је те ма жен ско са зре ва ње и уоп ште жи вот же на. Ње на про -

за је би ла ак ту ел на и са њом је мо гла да се „са жи ви“ ши ро ка чи -

та лач ка пу бли ка, она ни је има ла ме га ло ман ске пре тен зи је ни ти је

те жи ла ка све о бу хват ној сли ци све та, већ су ње не при по вет ке ма -

ле сту ди је слу ча ја ко је при ка зу ју суд би не си ро ма шних љу ди и

про сеч них бе о град ских де во ја ка са кон крет ним жи вот ним про -

бле ми ма. Ка ко су ове при по вет ке штам па не и у но ви на ма и у по -

пу лар ној еди ци ји, њи хо ва ди стри бу ци ја је би ла зна чај на и до ла -

зи ла је до ши ро ког кру га чи та тељ ки и чи та те ља, па је ти ме и ути -

цај про зе На де жде Ту ту но вић био не за не мар љив. 

1 Ову при по вет ку аутор ка ни је пре штам па ла у ме ђу рат ним збир ка ма

при ча ко је је об ја ви ла. Ов де, у ча со пи су При ча, пре штам па ва се пр ви пут

на кон што је об ја вље на у Ми сли.

2 При по вет ка је об ја вље на у окви ру збир ке Бе о град ске при че (1934).

3 Из у зе так је по ме ну ти број ча со пи са При ча (бр. 8–9, за 2009) у ко ме

је об ја вље на јед на при по вет ка На де жде Ту ту но вић и кра так про прат ни

текст Ва се Пав ко ви ћа. 

4 По да ци о жи во ту На де жде Ту ту но вић на ве де ни су пре ма лек си ко -

граф ским од ред ни ца ма о њој у Срп ском би о граф ском реч ни ку (ур. Че до -

мир По по вић) и у Лек си ко ну пи са ца Ју го сла ви је.
5 Обе ме ђу рат не збир ке при по ве да ка об ја вље не су у еди ци ји На ша

књи га ко ју је по кре нуо и уре ђи вао Жив ко Ми ли ће вић (исто вре ме но и

уред ник кул тур не ру бри ке По ли ти ке), а из да ва ла ку ћа Ге ца Кон. Еди ци ја

је би ла на ме ње на ши ро кој чи та лач кој пу бли ци и има ла је пе ри о дич ки кон -

цепт, а по сто ја ла је мо гућ ност прет пла те (пре ма уред нич кој за ми сли књи -

ге у овој еди ци ји из ла зи ле су јед ном ме сеч но из у зев то ком ју ла и ав гу ста).
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У овој еди ци ји се штам па ла ис кљу чи во са вре ме на ли те ра ту ра. Без об зи ра

на кон цепт по пу лар не еди ци је, књи ге об ја вљи ва не у овом из да вач ком про -

јек ту има ле су кри тич ку ре цеп ци ју, па су при ка зи и бе ле шке о њи ма об ја -

вљи ва ни у са вре ме ној штам пи (Ле то пис Ма ти це срп ске, Ју жни пре глед,

Ве нац, XX век и у дру гим ча со пи си ма). 

6 Са ња Пе тро вић То до си је вић, „На тра гу без бри жно сти под пла штом

без и ме но сти, де ца и де тињ ство из ме ђу трај ног и но вог“, у При ват ни жи -

вот код Ср ба у два де се том ве ку, ур. Ми лан Ри сто вић, Клио, Бе о град, стр.

209.

7 Жи во мир Мла де но вић, ,,Бе о град ске при че”, Ле то пис Ма ти це срп -

ске, књ. 341, св. 2, 1934, стр. 276.

8 На де жда Ту ту но вић, „Ма ло друк чи је”, Ми сао, књ. 40, св. 7–8, 1932,

стр. 372.

9 Исто, стр. 376–377.

10 За љу бив ши се у офи ци ра Је ри ћа, Ол га не че ка да јој он пр ви по ка -

же на кло ност и да је по зо ве, већ то ком но ћи се ис кра да из ку ће и од ла зи

код Је ри ћа у стан.  

11 Де са не упо зна је Јо ву са ро ди те љи ма, већ се ви ђа ју ван ку ће. Због

сво је ве зе Де са се уда ља ва од ро ди те ља, са оцем го то во да не раз го ва ра,а

мај ка је пре кли ње да пре ки не ве зу јер она не ма по ве ре ња у мла ди ћа ко ји

не ће да им до ђе у ку ћу. Мај чи ни стра хо ви су се об и сти ни ли јер се ис по -

ста вља да је Јо ва оже њен и да има де те, да је све то крио од Де се и да му

је она са мо љу бав ни ца. Ме ђу тим, крај при по вет ке по ка зу је об ли ко твор ну

моћ овог ис ку ства на Де си но са зре ва ње и фор ми ра ње.

12 Реч је о чу ве ној при чи Да ни це Мар ко вић „До зив не ча сти вог“.

13 Де таљ но је о иде о ло ге ми но ве же не у пе ри о ди ци и књи жев но сти

пи са ла Ста ни сла ва Ба раћ у књи зи Фе ми ни стич ка кон тра јав ност, Ин -

сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град, 2015.

14 На де жда Ту ту но вић, ,,Пе ри фе ри ска при ча”, Ми сао, књ. 41, св. 3–6,

1933, стр. 178.

15 На де жда Ту ту но вић, ,,Ма ло друк чи је”, Ми сао, књ. 40, св. 7–8, 1932,

стр. 376.

16 На де жда Ту ту но вић, ,,Пе ри фе ри ска при ча”, Ми сао, књ. 41, св. 3–6,

1933, стр. 178.

17 На де жда Ту ту но вић, ,,Ма ло друк чи је”, Ми сао, књ. 40, св. 7–8, 1932,

стр. 378.

18 Исто.    

19 Реч је о при по вет ка ма из збир ке Бе о град ске при че: „Јед на љу бав у

мом гра ду“, „Трам вај и љу бав“, „По гле ди при су сре ту“, „Кад Фран цу зи го -

сту ју...“, „Ма ле ла жи и ви но“.
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О писцима:

Драга Гавриловић (Српска Црња, 1854 – Српска Црња, 1917)

У ме ђу про сто ру 

Иво Војновић (Ду бров ник, 1857 – Бе о град, 1929)

Пе ром и олов ком. Цр ти це од Сер ги ја П. За греб, 1884. (лат.)

Но ве ле (I. Пе ром и олов ком). За греб, 1910. (лат.)

Са бра на дје ла Иве Вој но ви ћа, књ. пр ва: Пје сме. При по ви јет ке,

Бе о град, 1929; књ. дру га: Ста ри гри је си: ла пад ска при ча; Пси -

хе: ко ме ди ја. Бе о град, 1940.  

Пје сме. При по ви јет ке. Дра ме,  За греб, 1964.  (Пет сто ље ћа хр -

ват ске књи жев но сти, књ. 55). (лат.)

Светозар Љ. Гавриловић (Ваљево, 1858 – 1913)

Ба шта ни на не бу и на зе мљи (при по вет ка, 1887), 

Не ко ли ко не ви них при ча (1887), 

Раз не при че (1887), 

Мр твач ки сан дук (при по вет ка, 1888), 

И си ла и спас (при по вет ка 1888), 

За туђ ра чун (при по вет ка 1889), 

При по вет ке (1893). 

Јелена Ј. Димитријевић  (Крушевац, 1862 − Београд, 1945)

Ђул-Марикина прикажња, Београд 1901.

Фати-Султан, Сафи-Ханум,Мејрем-Ханум, Београд 1907.

Надежда Тутуновић (Београд, 1910-1975)

Бе о град ске при че (1934), 

Кроз ули це и ду ше (1938), 

Пре пу на ча ша (1953)
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