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Иво Ћипико

КРАЈ МОРА
Сједила је на овисоку куку, покрај мора, између двије
чешмине. Зарубљивала је братову модру мараму.
Около ње брстиле овце, а козе се пењале по грмљу и ниском дрвећу, те огризале младиково.
Сунце на, сад ће да зађе. Још позлаћује вршке прекоморских голети, а увале, доци и поданци већ се заодјеше
тамном сјеном.
При западу се жари, и тај жар одсјева далеко на морској
пучини. Цијели дан сјало је и палило ко горућа главња, тек
сада жега је попустила: може се издржати.
Потпуна је тишина.
Море и небо појединце ишчезавају, па окупљају у заједнички загрљај све, што је живо и мртво.
Ишчезава интензивност зеленила, земље и других боја.
Човјек се осјећа, тек да дише.
Поглед, мисао и разум обухваћају једно јединствено биће, у којем се назријева ведрина и величанство, и које плива и одразује се у сјајном плаветном колориту земаљских и
небеских почела.
– Пљус!... Море се запјени, раствори и умири.
Она се трзну и погледа пода се.
Наврх мора изби гарава глава. Часом забијелише се рамена и леђа.
– Оно је Јере. Није ме уочио – помисли и настави поруб.
Он доплива крају. Успе се на високи гребен.
Коса му се сплела на затиљку. Из ње, низа њ циједи се
море. Застаде и стресе главом.
Море сину у свим бојама, у задњим зракама сунца.
Дјевојчица га нехотице угледа. Упаде јој у очи го, ко од
мајке рођен. Бокови му се тресли, тијело поруменило и с
једне се стране златило од сунца.
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– Ка саливен је – шапну. Постиди се, и обрне на другу
страну.
– Пљус!... опет се подуши.
Она се тада диже, те се помало узбрдицом одшуља, до
наврх чешминове шуме.
Јере доплива на жало. Исправи се и стресе неколико пута. Дохвати кошуљу; њоме отаре главу. Наслони се уз гребен; обуче гаће. С опанцима и назувцима тресне о камен,
да отресе земљу; навуче их, сасма се брзо среди.
У то бијаше запало сунце.
Мјесец га је претекао и подобро одскочио. Та промјена
једва се је опажала.
Из жарке ведре свјетлости, прелазило је небо у јасно, па
у блиједо.
Чистине, голети и стабла сребрне се, испод њих сјена је
мрка. У густину шуме тек продире свјетлост. На мјестима
нестаје га, мрак је; гдјегдје у прогалини опет се покаже,
док најпослије на равници исплива да се распростре преко
височина, до далеког другог краја.
Море је обасјано и непрегледно. Између њега и неба у
недогледности нема копче. У дубини мора мјесец као и на
небу свијетли. Та се свјетлост одбљескује једна од друге, а
губи се негдје тамо у небеској висини и морској дубини.
...Упути се уз бријег. Затече ју таман поврх шумице, код
винограда, гдје окупља ситну стоку, па ће да крене.
– Кате?
– Чујем!
– Закаснила си?
– И нијесам.
– Право говориш. Ова ура паше више јој ваља него цијели дан.
– Тако је!
– Је ли дома брат?
– Поша је крупније напојити. Биће се вратио... С Богом!
– Стани! Шта ти је?... Нешто си ми се умудрила.
– Ништа!
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– А мене је баш добра воља. Окупа сам се, па сам ти ка’
тић лагашан. Чини ми се – кућу би прескочио... Амо се к
мени, да скочимо заједно.
Пребаци јој руку око врата и притегне је себи.
– Пусти ме! – и истрже се.
– Нећеш... Ни те воља, а? Ја ћу сам... Да видиш мене!..
И прескочи преко смрче.
Сав се стресе. Она се је међутим одмакла у засјен.
– Знаш – почело је шарати грожђе. Ове године није родило ...Биће слађе... Хоћете ли за тргњом у село?
– Хоћемо.
–Ми ћемо остати све до Божића. Мени је и драже... Шта
би у селу?
Обазрије се, и угледа стоку у штети.
– Ено ти их у винограду. Стани!... Хоће оне, гдје је штета!
Кате их одвраћаше:
– На симо, бијелка!.. Кш, кш, мршка! На роге моја... кш,
кш, кш...!
Притрча к њима. Окупи их и крене.
– Кате!... дозивао је с вишег брат јој Иве.
– Ево, о!
– Реци брату: да ћу и ја касније к вама – набаци Јере.
Застаде, и отиде к свому благу.
Сјутра по договору Јера и Иве сјекли су на опћинскоме
застарјела чешминовадрва. Требало је приправити огријеви за зиму.
Мајка Ивина, Маре, пошла је за послом у село. Ката је
Јгсталасама у кућици, поврх мора. Она је имала да однесе
брату ручак и да снаша засјечену шуму и дрва пред кућу.
***
Било је ведро јутро, а море као језеро.
– Најбоље да идем у чупке – смисли се.
Пође на жало у мали залив, што се је протегао испод кућице.
Ту се је море увукло у земљу, те ју раздијелило на двије
стране.
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Тај затон био је миран као уље, а тако бистар, да се је и
у дну свака стварчица могла угледати.
Море је осекло, па је угодило за парање чупака.
Сједне, изује се. Затим се подиже, па подигне зере скуте
и угази у море.
Кренула је к првом гребену, што је до половице стајао у
мору. Из џепа извади стару бритвицу, и поче да пара.
Како их је отпаривала, онако их је бацала у подвезану
прегљачу.
И стаде да пјева у по грла:
»О море дубоко, сва моја радости,
»По теби мени плови цв’јет моје радости«
Сунце јој обасјаваше једну страну лица, а друга страна
бијаше у осјену. Тамни власи падаху замршено и коврчасто
по лицу и плећима. Црне, живе очи истицаше се између
морског и небеског плаветнила. Ноге више стопе бијаху од
земље и зноја запрљане, дочим мало више бијелиле се боље од влажнога жала. То се најбоље видило, кад би се слегла да у дубљем пара.
Њезине су се ноге као и сунчане зраке у мору ломиле, те
су се још боље бијелиле и на тихој површини одразивале.
Стране затона обрасле су зеленим тамнијим и свјетлијим
грмљем: глухачом, бухачом, смрчом, вријесом, ружмарином и другим травама, чији мирис простираше се затоном, али мање се осјећао, јер га блажијаше морско струјање и свјежи задах мора. Један дио затона је на сунцу, остало у сјени. Доље преко мора назријева се у ситној, сивој
маглици, као да је у паучини, други оток. Сунце му обасјаваше један дио. Све се је у том сјају губило; само се је лијепо разабирало оно живо зеленило морског бора и оно тамније маслиново. То се је зеленило такмичило са сивим голетима и бијелим крововима тамошњег заселка.
– Јој! ускликне и подигне ногу из мора. Низа њу циједило се море и кријесило се на сунцу.
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– Биће ме ињац ушћинио – помисли и примакне се другој хриди.
– Еј, ти?
Ката успрене, па погледа горе.
– Шта нема никог код куће?
– Не! А шта ћеш?
– Има ли воде?
– Биће. Ево вучије под смоквом.
Чељаде се окрене, спази посуду, простре мараму под
једно кољено, поклекне, заглади брк, поглади је и нагне, па
се сит напи.
Затим се дигне, те ће равно на жало.
Она га угледа, гдје долази. Засрами се, спусти скуте, да
се у мору квасе.
– Не познајеш ме, а?
Погледа га. Имао је над очима накриво натакнуту војничко-морнарску капу, с црном врпцом и с позлаћеним словима.
– Не ја!
– Збиља?
– Не, кад ти кажем.
– А ја тебе познам, ако си и нарасла... Гледај! мочи ти се
брница.
– Видим. Нека!
– Знаш ко сам ја?
– Није ме брига.
– Ја сам више вас из врха... Пере Бегин... Дошао сам из
милитара.
– Ти си син старог Јуре? Сад се спомињем. Кад си отишао, била сам мала.
Стајала је у мору није хтјела изићи.
Он се у њу ко у чуду загледа. Видило се, да му се свиђа.
– Изиђи из мора!
– Нећу још. Иди ти!
И хоћу. Тражим мазгу... Оштрега, негдје се је измакла.
– Не могу је наћи.
– Само да не иде у штету.
– А шта ћу јој ја?
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– Адио!... А видићемо се.
– С Богом!
Он отиде припијевајући неку уличарску пјесму, што је у
војништву научио:
„Нина, миа бела Нина,
ту шеи прима ци квешто кор„.
Ката погледа у сунце. Оно је било добро одмакло. Пало
је на један дио доца. Сигурно је брзо ручано доба. Изиђе из
мора, изажме скуте брнице. Обује се па крене кући.
Узме кључ, који је била оставила испод камена, под смоквом, отвори врата и уљезе. На огњишту згаснула се ватра,
тек је тињала жеравица. Дохвати руковет суварка и стави
га на њу. И пуше, пуше... Задими, па запуцкета. Наложи
двије три цјепотке. Затим настави лопижу, испере чупке и
у њу их саспе. Док се је то варило, приправљаше пиаће и
друге за ручак потребне ствари.
Кад у бакри узаврје, сасу пиринач и смијеша га са запржи од лука. Пошто се је сварило, искрене кухано у каблицу.
Све то подвеже у модру мараму, затвори врата, закључа их,
и остави кључ на првашње мјесто, па крене.
Путем јој срце јаче закуца. Нешто је дирало. Осјећаше
сада слатко, сад болно и, испред очију, силимице, долазила
јој његова слика. Чудо Божје! Увијек га је гледала гола ...
Баш онакова... јучерашњега.
Кад је чула лупање сјекире, још се више збуни и застиди, да ни сама није знала рашта.
– Хваљен Исус! – поздрави их.
– Увијек хваљен! – одговорише њих двоје и стара Јерина
мајка, која је шуму купила и на снопове снашала.
– Стави под смрич, – огласи се Иво и опет засијече, па
онда ушимице одбије пањ. Од пања се одбијао цијеп.
Она послуша и прионе уз мајку за послом.
– Чу ли маја? – полако ће она, осврћући се крадомице. –
Је ли овдје прошао они, што је дошао из милитара?... Јеси
ли га видила?
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– Питаш за онога... Оно је Пере, син Јуре Беге... Јавио се
је; нешто смрси, па оде.
– Упао ти у око, а? – прихвати Јере, те се исправи, придржавајући се дршка од сјекире. – Прошао је... Рекао је да
те је видио, да си... како је оно рекао... да си... да! – »бела
мула«... Мислио сам, а прости, да спомиње мазгу! – И
насмија се, а и други за њим.
Дјевојка се стидила и руменила.
– Ала си ругетина! Свакому нађеш замјерке, опази стара.
– Још је нешто на по пуљишки ћарлао – пребаци Иво. –
Нијесам га посве разумио... А јеси ли видио, како је капу
накривио... па се утега!...
– Омекшаће га мотика, – рече Кате.
– Вала ће се поклонит и он земљи... Што не? – смије се
Јере. Хоће, хоће!... А знаш: берекинче је, ка и отац. Угнаће
ти усријед винограда, ка да је опћинско; а говоре, да је и срчан... Усрнуће ка...
– Сотона! – дочека дјевојка.
– Пригни шију, огласи се стара... Шта мразите свога
искрњега? Шта је ко, себи је.
Наједном заћуташе.
И док ћуте чује се ударање сјекира.
Угодно је, јер сунце није управ у њих упирало, бранила
их шума.
– Да опочинемо? – рече Јере, наслонивши се на држало
од сјекире.
– Како хоћеш – весело дочека Иве – и још једном засијече у пањ, и у засјеку остави сјекиру.
Око њих лежала су обаљена стабла. На рпама је шума, а
дрва су наслагана. Под ногама шушти шушањ. Шума се
сјаји на сунцу. Испод стабала је хладовина, па се све тако
испремјештало: сунце и хлад – густина и чистина.
Женске су такођер оставиле посао, али стоје на ногама,
а њих двоје сједоше под смријеч.
– Помози, Боже! – И прекрсте се.
Свако узео своју жлицу.
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– Чекај, прво ћемо моје саранит – Иво ће Јери – па онда
твоје.
– Добро!
– Сједните! рече Иво женскињу, и почну јести.
– Нећу! не да ми се, – одговори стара – Потле ћу, ако
што остане.
– Ни ја – Ката ће. – Јешћу само колача... Иве, додај!
– На, узми!
Док ручаше, подијелише дрва. Женскиње одоше свака
са својим бременом, а Иво пође, да прегледа живо.
Јере је наставио да кљашти такљице. Чуо се танки косијеров сјек, те шуштаље шушња и сухих грана.
Сунце је боље одскочило, шума се више сјајила, а хлада
је мање било. Око њега све је мирно, само би каткада у грму шушнуло и из њега полетио тић, и цијукнуо.
Часом се нешто замисли, – држећи у једној руци косијер, а у другој огранак. Чудно му бијаше, да је и данас Кате
увијек мучала. Није се ни насмијала, ни погледала га.
Прије, они су се, као дјеца, заједно играли, трчали, једно
на другом јашили, скакали и шалили се. Та били су ко брати сестра. Малдане по године живјели су заједно код мора,
по пољу и по шумама, далеко од села. Куће су им биле једна близу друге; једва четврт сахата одаљене. Одмах су над
морем, поврх два залива.
Јутрос – помисли он – кад смо јој напоменули оног холоњу и његово... »бела мула«, поруменила је. Биће се засрамила; – срамежљива је!
Затим опет затеше, да заоштри поданак такљице.
– Не срди се на ме. Нијесам јој ништа урадио.
Удре боље: – Баш ћу је питат, кад дође, шта јој је?
Присјецајући дође до планиковог грма. Дрво је ка створено за такље, јер је трајно у мокру и у суву. Бијаше родило. Плод му ка двије големе шумске јагоде.
Гдјекоја бобуља дозријеваше и живо се црвенила.
Било му је мило грма. Убере неколико мањига, окуси, и
даље крене. Није га хтио сјећи, кад је тако плодан и лијеп.
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Уз то се Кате повратила. Он је није опазио, док није чуо,
да се нешто иза њега маче.
Окрене се:
– Дошла си!... Хоћеш ли мањига?... Баш су добре. Ходи,
убраћемо!
Она је мучала. Њега је то љутило.
– Који ти је светац? Право је река они завртењак, да си
»бела мула«... Шта се мргодиш?
– Мучи! молим те.
– Зашто?
– Тако, – и погледа га испод себе. – Знаш, више нијесмо
дјеца.
– Хо! Хо! насмија се он: – Баш си ми дјевојка...
– Е, нећеш... Ајде у смокве!
– Поћи ћу ја, ма ти не знаш него се са мном ругати.
– То није истина – те се уозбиљи. – На по се је шала, а
на по се ругање!
– Познајем те ја...
– Па?... шта је? Реци!... Још си од синоћ намргођена, ка
да сам ти на здјелу дошао!
– Не знам ја... Знаш и сам!
– Ма шта знам? Знам... да си дијете, за не рећ ти друго!
– А ти си момак. Хвала Богу!
– Ха, ха!
– Ти се смијеш; ругаш се?!
– А ти увијек пјеваш једну... Насмиј се и ти!
– На! хоћу.
– Дакле ти је нешто?
Она умукне; простре коноп, наслага на њ руковет по руковет шуме.
Била је немирна; прси јој се надимаху.
– Помоћу ти, – те се упути к њој.
Она се обрне на другу страну.
– Шта се обрћеш?
– Драго ми је!
– Баш хоћу да знам – примакне се, те јој се хтједе у очи
да надвири.
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Она сакрије лице рукама.
– Среће ми, луда си! Шта се кријеш? Али ти је шта наудило?
– Није ми ништа. – И открије образ, па га погледа.
– Тако! Не слади те. Знао сам ја, да ти нешто фали. Сад
ти је прошло, а?
– Није ме ни болило.
– Онда зашто се причињаш? Мазиш се ка мало дијете.
– Жао ми је – муцаше она.
– Шта?
Слегне се и дохвати руковет шуме. Погледа га; очи су јој
играле и закријесиле се.
– Шта ти је жао? понови он.
– Жао ми је... да нијесмо више дјеца,
– Па!
– Већ се не можемо сиграти.
– Зашто не?
– Е, ка... причињаш се. Не знаш, биједан. Ти си момак!
– рече – засрами се и спусти шуму из руке.
– И ова је лијепа! Па да се човјек не смије, – чудио се он
и уједно смијао.
– Рекла сам, да се ти са мном ругаш. Хвала ти!
Он ју тада ухвати за главу, те јој је окреташе лијево и десно:
– Ја момак, а? Ти дјевојка, је ли? То си навела, да ти речем – па се зближи, образ у образ. Она му се истргне.
Била је збуњена и румена. На лицу су јој се познавали
његови прсти. Очи су јој играле, није знала, куд ће с њима.
Прси се све јаче надимаху.
Сунце обасја сву чистину, само у густини шуме било је
хлада.
Згледаше се.
Он се је знојио, па би с образа прстима купио зној и с
њиме треснуо о земљу.
– Додај ми крај конопа – напокон изусти она.
– На!
Она притисне кољенима шуму, и поче стезати.
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Сва се је тресла. Коса јој се разасула по челу.
Прилеже на бреме. Затиљак се забијели. Чинио се бјељи,
јер је обрастао црном косицом, а мијешао се руменилом.
Напрезала се је, да боље збије, да коноп досегне, и живо
се је мучила и задихала.
– Не можеш то ти сама. Помоћу ти!
Тада и он клекне до ње на шуму свом снагом, дохвативши крај конопа, упре. Затим притегне. Коноп пуче. Шума
се разасу. Њој се истрже смијех, насмије се:
– Ала, снаге!
– Ти би боље!
Дохвати оба краја раскиданога конопа, и завеже. Притегне добро.
– Тврђи је овдје, него на цијелу, – и простре га по земљи.
Натрпа опет шуму и чврсто свеже.
– Хвала ти!
– Дигнућу ти на главу.
Јере дигне бреме, да јој га стави на главу.
Кате се слегне, спона се на прсима омаче, бјелило сину.
Брже боље сакрије прси рукама и хитро се закопча. Он ју
је пожудно пратио погледом.
Обоје се збунише. Он спусти бреме на земљу.
– Додај ми бреме – те се опет слегне и подметне спару.
– Недам! Чекај!... Набраћемо прво мањига.
– Нема их.
– Наћи ћемо коју. – Ватрено је погледа и спусти се грму.
Тај ју поглед ко зачара, крене за њим.
Стадоше их тражити.
– Хватају се уста. Ево ти се комадић прилијепио на усници. Како су црвене – опази она.
– Не смета – и отаре руком уста.
Били су у заклоници. Само главе сунцем су им обасјане.
Њихова прикладна лица лијепо пристају између сјајнога
зеленога лишћа блиједих и црвених мањига. Цијела шумица, испрекидана сунчаним зрацима, одсијеваше у шаренилу разног грмља, различитих боја. Тамно-зелена чешмина
испремијешала се јасно-зеленом плаником са својим блије17

дим и гдјекојим ко крв црвеним плодом. Између тих листача, упао је игласти глухач, смријеч и бухач са тамно-модрим и црвенкастим бобуљама. Над свим тим надвисио се
бор са сурим и зеленим шишарицама. Ниже расла је кадуља, ружмарин, вријес, пелин и бјелкаста бјелушина. Тло
покрито жућкастим лишћем, обрасло смиљем и ситнијим
цвијећем. Све је испрекрижано сунцем и сјеном. Над тим
ведри се небо, ниже назријева се море, као језеро, мирно и
ведро, као небо.
Топли лахор заструји, и нанесе мирис ружмарина, смиља и кадуље, и свјеж дашак мора.
А они се примакоше једно к другому.
– Шта ти јутрос рече онај, шта је из милитара дошао?
– Мени? Ништа? Напио се је, па је отишао.
– А овдје је рекао... знаш... да си нарасла, да си се угојила.
– То су моји посли!
– А и моји?
– Зашто и твоји?
– Заједно смо расли.
Она га гурну и насмија се, а он се мало смисли и рече:
– Да те накитим! Чини ми се, и лане сам ти то учинио.
– Убере двије гранчице планике, пуне мањига. Ухвати је за
руку, па јој хтједе једну задјети у косу.
– Пусти!
– Нека! Видићеш, како ти лијепо пристаје.
– Нећу! – те се отимаше.
Он ју чврсто прихвати, и бајаги оштро погледа. Она се
застиди и поцрвени, реко би, сад ће јој крв из образа шинути.
– Кад ја хоћу! Чекај!
Пригне јој главу, задјене једну гранчицу у косу, а другу
на прса.
Била је баш лијепа. Мањиге се црвениле, као њена горња узвраћена усница. Збунила се, и језиком чистијаше зубе. И они су јој од мањига били црвени. Држи је и гледа.
– Није фајде говорит... Нарасла си. Е, јеси дјевојка.
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– И ти си момак!
– Дакле: момак и дјевојка!
– Право!... Ала смо луди. Идимо.
– Нећу!... Да заиграмо!Ала весело!
И обујми ју око паса и повуче за собом.
Тако изиђоше на чистину; на сунце и стадоше да се окрећу.
– Доста је! Вруће је!
– Још! Још! – и обијестан витлао је и заигравао с њоме
по чистини.
У неке престадоше, али младић је не пусти.
Обоје су знојни и румени, вода им низ лице капље.
Њена црна коса прилијепила се уз слијепе очи. Сва је сустала. Грудима ка да је тијесно. Срце ће да им искочи.
– Баш смо одрасли!
И загледа се у њу;
– А сада, да се пољубнмо!
– Ма, не! Хоћу!
– Није друге, ваља!
– Шта си луд?
– Зашто? Није први пут, а неће бити ни задњи.
– Хоће задњи. Нијесмо већ дјеца.
Он ју дрхшчући слушао. Крв му се узигра. Притегне је
к себи, огрли и пољуби.
– Остави ме!...
– Не смета... И опет је пољуби.
Она се мрскаше, као да јој није драго, истрже се, и одмакне иза бремена.
И онда прислушкиваху нечему, не мислећи ни на што.
– Молим те, дигни ми – нзненада ће дјевојка. Слегне се
и подметне главу.
Јере дигне бреме.
– Сретно! Врати се брзо, да ми поможеш упртити.
– Нећу! Дивљи си! – Покаже му бијеле зубе.
– Нијеси ни ти боља. Зашто се смијеш?... Ха! Ха!
У то се Иве домало с мазгама вратпо; а и стара се дошуљала.
Подијелише и такљице.
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– Сада, да напртимо – Иво ће.
Ухвати мазгу; осамари је; развеже праће, и подметне сошицу:
– Придржи ми!
Јере ухвати мазгу за главу.
Дотле Иво на праћу слагаше дрва. Прву страну чврсто
увеза конопом и сошицу у земљи причврсти. Обиђе живо,
па подметне другу сошицу, те напрти.
– Пусти. Неће побјећи. Дај, да ти помогнем.
Кад су обје мазге натоварили, узеше палице у руку.
– Де!
– Ну! Куд ћеш тамо... гром те!...
На раскршћу обрне свако својим путем.
***
Грожђе је дозријело; трнине потамниле; жир набрекао;
мањиге поцрвениле; жито се пожело; трава осушила; ружмарин оцвао; шивина се ојачала; море се и небо гануло, а
човјек се уозбиљио.
Све се спремало, да опочине, па да наново оживи.
У природи измицала је тако још једна година живота.
Ката је подранила, да накупи сухари. Носила је собом
само коноп. Брзала је, да је сунце не стигне у доцу.
Горе између голети и клисура, увукла се она између високих кукова ниске шуме.
Чим је дошла на малу чистину, простре коноп, и стаде
да по земљи купи сагњило грање, крши и кида рукама сухе
огранке; па све то на њ трпа и слаже.
Сунце сину, продре у шуму, и одмах за облак зађе. С
источне стране подизаше се облаци, а по мору пала је сивкаста маглица.
Шумица у напону свога раста бујно је одисала и мирисала, обавила се у чисто јутарње захлађе.
Негдје у близини заштекће пас. Исправи се. Пашче је
пројурило шумом; њушкало по грмовима, поскакивало с
ноге на ногу, и кад је угледа, застаде, напне уши... те залаје.
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Иза ње нешто шушну. Окрене се и угледв предј собом
Перу Бегина, с пушком на рамену. Дјевојка се озловољи!
– Добро јутро!
– Бог дао!
– Уранила?
– Видиш.
– Ми се по други пут сретосмо и биће а смо једно другом драги.
– Дјевојка је шутјела и тртошила око бремена.
– И јуче смо се срели.
– Чуда ми!... Куд ћеш ти?
– Обаћу, па сам се пушком заметнуо. Мога би се на штогод и намјерити.
Кате завеже бреме.
– Камо ћеш?
– Дома!
Младић стаде преда њу:
– Срамежљива си, па од мене бјежиш... И јуче хтједе
тако, кад си ме угледала.
– Чини ти се.
– Тако је! Домишљам се ја... А добра ти хоћу... Лијепа си!
– Има их и љепших?!
– Не говоримо о том!... Први пут кад сам те видио, гдје
приљепке параш, одмах сам помислио: »ке бела мула«..!
Па онда ће изненада, смијући се: Хоћеш поћи за ме?
– У име оца –! па се прекрсти. Пусти ти мене у миру!
Смота мараму, стави је на главу; слегне се...
– Помоћу ти...
– Није тешко, – и подиже сама бреме на главу.
– Чекај, кад ти говорим!
– Немам времена. Ружиће ме, колико сам остала...
– Али те чека млади?
– Није се за ме родио! С Богом!
– Помало! – и ухвати је за руку.
Она хтједе да се измакне, ну он је свом снагом: задрши.
– Пусти, нека те гледам. – Лијепа си, и – смела се! –
Стисне ју чврсто.
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– Пусти! Викаћу! – трзала се дјевојка и превијала, а није
хтјела да пусти бреме.
Зацрвенила се и запухала. Крв јој навре на слијепе очи.
– Предљива си, ма пољубићу те, макар погинуо...
Она се отимаше и на све стране вијаше главом. Пере ју
огрли. Тражио је да је пољуби у лице, али она уклањаше
се.
– Пољубићу те, – гдје му драго!
– Нећеш – и све јаче се измицаше. – Заврнула се, ако...
– Хоћу, да си краљева кћи! – И свом снагом нритегне је
себи, те пољуби негдје у главу.
– Дивљаде! Грдобо! – закричи дјевојка – и махом му
бави бреме у образ.
Пере се смете. Војничка му капа одлети некамо на страну.
Кате пак заструже низбрдицом, ко да је вук иза ње. Трчаше и не осврну се на ниједну страну док не дојури до у
долац; часом се нађе међу виноградима. Наједном нагло се
устави, успрене. Ни пет корачаја од ње стајао је у винограду Јере, такљицом у руци...
Такљаше нешто лоза, опалих по земљи. Бијаше је угледао гдје трчи, чудио се, чега се тако поплаши.
Згледаше се. Он чудећи се, а она постиђена, знојна и
сустала.
Грожђе се црвенило и црнило. Лишће влажно, живо се
зеленило. Сухи прутови са жутом вијовином висјели без
живота. С мора је пропухивао вјетрић, шушњом шушкао и
тресао гранчицама, а по затону до на жало ваљали се валићи.
– Шта тн је? – унита је Јере.
– Ништа! Поплашила сам се.
– Од чега?
– Тако!
– Није то тако! Кажи, гдје си била?
– Да накупим сувари.
– А бреме?
– Оставила сам га горе.
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– Зашто?
– Нијеси ти поп!
Умукне, те се примакне к огради. Дијелио их само зид.
– Дакле, шта би?
– Казала бих ти, ма обећај да нећеш никому очитовати
оно што ти речем.
–Нећу, вјеруј!
– Закуни се!
– Да се кунем?
– Реци: Здравља ми!
– На моје здравље!
– Рећу ти: Побјегла сам од ошог...
– Којег?
– Шта је дошао из милитара.
– А зашто?... Не би те био појео.
– Било ми је драго!
– Најпошље, што ти је урадио? Казуј!
– Почео око мене...
– Па? Бјеше га пустит нека говори, рукама да не тиче.
– И то је почео.
– Збиља?
– А зашто сам побјегла?!
– И оставила бреме?
– Бацих му га у образ.
– Охо! А он?
– Не знам ја!
– Јеси ли га бар смела...? очепрљала?
– Знаће он.
Јере се смијао; па затим замислио:
– А шта ћеш сад?
– Идем кући.
– Без бремена?
– Видиш?
Тада одлчи:
– Врати се! – па узми бреме.
– Сама?
– Ја ћу с тобом... и тако имам да ти нешто кажем.
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Ката га погледа, смисли се:
– Ајдмо!
-– Чекај! Убраћу два грозда. Зобаћемо путем! Попође
по винограду, те узбере неколико гроздова и прескочи на
пут.
– Ево ти, на! То је црљенак.
Упутише се, зобљући заједно. Скањиваше се момак,
видјело се, да би хтио нешто да рече.
– Имам нешто за те. Погоди!
– Не знам ја!
– Могла би знати; говорили смо о том, ако и из даљега.
Причињала се да смишља.
– Биће, ма се не спомињем.
– Како врцаш! – и примакне се боље. Затим се окрене и
погледа је. Она застаде.
Тада он извади из џепа мараму и покаже јој узао на
једном крају.
– Погоди!
Она погледа на узао, збуни се и узврпољи.
– Ха! Ха! Сјетила си се. Спомињеш се нашег разговора?
И зубима разријеши узао, узе сребрни прстен, те јој га
покаже:
– С овим ћу те дароват.
– Није то за ме – измуца дјевојка и стидљиво се насмије.
– Баш је за те!
– А зашто?
– Рећу ти. – И он се примакне и прошапта:
– Узми, на!
Скањивала се је, ну није могла да сакрије весеље. Од
слатке узбуђености није знала, шта да рече, већ узе прстен,
те га стаде огледавати.
– Лијеп је... Колико си дао за њ?
– Шта те брига. – Кушај, хоће ли ти пристет... Видим, да
ти не знаш...
Па узме прстен, те јој га натакне на средњи прст.
– Ха! сад си моја!... Сад си прстенована... Жено моја! И
младић се слатко насмијао.
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Она од радости чисто задрхта. Очи јој играју и сјаје се.
Усне се румене, а горња се надвисила, па јој се зуби бијеле.
– Још имам нешто за те – па покаже опет мараму и на
њој други узао. – Погађај!
– Не знам ја!... Шта ти је јутрос? – и крадимице погледа
на узао.
Он га разријеши, па на длан стаде да броји сребрне форинте:
– Равно их је десет... Узми на!
– Нећу новаца!
– Узми! не буди луда, – те силимице стрпа јој их у шаку.
– Куд ћу с њима?
– Храни их. То је све твоје.
– Зашто?.. Да ми је знат...
– Е, не знаш, сад си се опаметила... То ти је залог. – И
вријеме је. Прво него одем на »леву«, хоћу да знам, на чему
сам.
– Није требовало.
– Не мудруј! Хомо!
Упутише се опет заједно. Неко вријеме држала је новац
у руци, а послије га завеза у мараму и тури у њедра.
Најпошље стигоше на мјесто, гдје је она мало прије
сухар купила.
– Гдје си оставила сноп?... А! Гледај! Разасуо ти шуму...
Ма шта је учинио од конопа?
– Ну ти га! ево комадића. Исјека га је свега. Диже га и
покаже му га:
– Знала сам да ћеш ми штогод за инад скројит.
– Баш се је момачки осветио! Још каже, да је служио
краља!... Шта ћеш сада?
– Не знам.
– Врати се сјутра и донеси коноп... Ако дође, опет га
смети.
Сунце је добро одскочило. То се је видјело, када би се
показало на чистини. Вјетар је јаче дувао и тресао грмљем
и гранама. Тамо од истока гомилале се све тамније облачине. Супротни оток био је у сутону, сунце би га само час25

омице обасјало. У том часу просјао би, и на њем би се бистро ствари разабирале. Мрки облаци чинило се, да су далеко иза њега.
– Кишиће – шапне дјевојка и замисли се.
Обоје погледаше на море.
– Како се чак тамо – црни... Куд је оно?... Ајдемо прије олује.
– Каква олуја? Нијесмо још у зими. Поросиће, па ће
изведрити – одговори Јере и оклијева.
Вјетар нагло на махове дуне, те се њеном косом замеће.
А он је једнако гледа. Приближи се и, изненада, ухвати је
за руку, и задржи је у својој. Кате се тобоже зачуди. Срси је
прођу и стресе се.
– Смрт те је прескочила! – рече он у шали.
– Говоре тако, али оставимо разговора. Пођимо! Гледај,
како се одоздо облачи. И море се узмијешало... Ма збиља!
шта је то тамо, далеко преко оног отока у недоглед? – рече
дјевојка, и истрже руку.
– Је ли оно тамо, гдје нема краја; гдје се море и небо
здружују?
– Да!
– То је Талија... Пуља.
– Пуља? То је зар оно што се вјештицама каже: »Ни о
драчу, ни о шкрапу, нег под орах у Пуљу... Уш, Уш!« Ух!
далеко ли им је; како им се крила не изврну.
Обоје се надуши смијати. У том смијеху он ју огрли.
– Хомо!
– Пусти ме.
– Овако ћемо.
– Да нас ко види?
– Нека гледа... Жено моја! Ха! Ха!
Пјевајући одјурише низбрдином.
Домало с вјетром поче росити. Они причврстише. Обијесни трчали су једно за другим. Каткада она би одмакла, а
он би полетио за њом, страга је захватио, к себи стискао и
љубио у врат, косу и лице.
Цикнула би, отимала се, док се не би примирила, а
затим би се опет смијали и гурали.
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Тако дојурише до неке кућице на путу, у зиду.
– Заклонимо се од кише, рече младић, – и за собом је
повуче. Слегоше се, и униђу унутра.
– Овдје не киши. Тако, сад нам је лијепо у заклоници!
Сједоше једно до другога на трупић. Он је сједио до
отвора, и гледао како киши.
– Баш лијева! Нагла је; брзо ће престат.
– Ко зна? а ја бих отишла. Ти си узрочан...
– Ја?
И опет се обоје згледаше у кишу.
– Ако не буде падат, брат ће вечерас под свијећу.
– Неће сам?
– Дошли су јутрос мајка и брат ми Марко. И дуча су
догнали. Шта не? Могао би и ти доћи.
– Доћи ћу! Брзо ће изведрити. Ено онамо разгаљује се –
и показа руком к оној страни.
Ну! види: сунце и киша заједно – опази Кате.
– Чуда ти! – па се к њој обрне. – Дакле вечерас ћемо на
рибе, под свијећу... Бијће залуду. И риба се опаметила.
– Свак је сад паметан, осим нас двоје – прихвати смијући се она.
– Нијесмо ни ми најгори.
– И јесмо!
– Зашто?
– Дангубимо.
– Недај, Боже, горега зла... Па да и дангубимо; данас сам
те прстеновао; данас је пир. И погледа је ватрено: Пир,
знаш ли?
– Биће то, кад море не буде слано.
– Баш си луда. Дошло је и доћи ће! Ала ће нам бити
лијепо. Обоје млади. Ај среће! Жено моја!
Па јој оклопи главу рукама... пригне ју кољенима и пољуби у врх косе.
– Вјерујеш ли, а?
Није се бранила. Глава јој остане на његовим кољенима,
а он се наслони на леђа јој. Рукама обујни јој прса и љубљаше ју по врату.
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– Ух! што си врућа! Ка пећ.
– Пусти ме! Удавићеш ме... Мируј рукама! Ви мушкићи... Сотоно! и скупи се у се, да ју рукама по њедрима
не тиче. – Остави ме...
– Нећу! Ти ништа не вјерујеш. Драга си ми!..
Оба ми ока истекла ако те игда оставим. Ох! слатка си! –
па је непрекидимице пољуби неколико пута, затим пусти.
Обоје се румени и нагло дише. Разњежили се, а лијепи,
здрави и снажни.
– Ајдемо! Шта ми радимо! Грјешни смо!
– Лако за то! Овдје нема гријеха... Божја си и моја, па
ничија...
– Сиромаси смо!
– Ко – ми? Све ово што видиш, наше је – па заокружи
руком уоколо.... А знаш шта ћу ти рећи: Није Бог с никим
јаму завалио, неће ни с нама.
– И неће!
Дигоше се.
Посред неба ведрило се. Облаци одмицаху к сјеверозападном крају, па се сунце указа сјајније и чистије него
икада.
Изиђу и часом застану.
Лишће по виноградима и грмљу сквасило се. С дрвета
падају капље, што се на сунцу одбљескују. По путељцима
тече низбрдицом вода и носи собом ситнеж. Зрак је прозрачнији, чист и расхлађен; море тамније, а у затону већ се не
чује ваљање валова. Други оток помладио се, чист је и
ведар.
Он заврне ногавице, а она подигне сукњу, те се задовољни опраштају:
– С Богом! Дођи вечерас.
– Хоћу. – И разиђоше се.
...Пао је први мрак, а Јере је довечерао; мало је
попостао, осврнуо се неколико пута по кући, па ће да
изиђе.
– Куд ћеш? упита га отац.
– Идем к њима. Вечерас ћемо на рибу, под свијећу.
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– Нешто ти је омилило тамо... Ајде, ма немој каснити. И
сутра је радње.
Јере не одговоривши пође.
Успут навратио се је у виноград; прислушкиваше да
није чија живина у штети. Било би грјехота да сада униште
виноград, кад је тргња на вратима.
Затим се упути до лазе, притисне боље каменом неколико смрчевих огранака, да загради и запријечи улаз, па
се полако путељком к њима упути.
Затекао их, гдје се приправљају да пођу на жало.
Мали Марко носи луч и свјећало, а Иве весла.
– Још је рано – јави се – само да нешто рече.
– Није! Боље је прије мјесеца.
– Кате, хоћеш се и ти укрцати?
– Нећу. Неда ми брат – да сметам.
– Онда ћемо ми с краја гледати.
– Иве! Хоћу ли повести мазгу, да напртим – шалио се
Јере. Биће рибе!
– Ако се и ругаш.
И упути се једно за другим. На жалу Иво притегне
кајић:
– Скочи!
Мали се попе. За њим се укрца Иво, и ногом се отисне
од краја.
Кајић се нагне, заљуља, па заструји.
Тада смјести свјећало на страну од прове. Наслаже луч
и ужеже. Испрва задими, па запуцкета. Најпослије се
ражеже, те плане.
– Боље лијевим веслом!
Мали сједе и лијевим живље завесла.
Старији брат, остима у руци, пригне се и загледа се у
море.
Кајић је лизао според краја.
Ноћ је мирна, охладна. Море се кадикада гане, па се
чује, како се валићи у затону ваљају и, враћајући се на се,
котрљају пијесак. Небо је осуто звијездама; влашићи су у
скупу, а за њима се примицали штапи. Мјесец се још није
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родио, али с оног краја, откуда има да помоли, комадић се
неба сребрнио и звијезде се тек опажају уоколо.
Лахор је пирио с копна и ражигао луч.
Њих двоје стајаху на крају; руком се за руку држаху, а
он је непрестано стискаше. Кадкад би је забољело, но није
смјела да се озуби: Стидила се брата.
– Шија! Тако,... још шија! Ево је!
Кајић нагло застане, обрне се и искрене.
Сви задржаше дах.
– Удри!
– Муч!... Побјеже.
Иво подигне ости, сав се нагне над море, и удари свом
снагом.
Море закљокоће; забуца се. Притисне боље и неколико
пута заврне остима, те их из мора извуче.
С њих отицало море; при ватри се кријесило, а набодена
риба пљескала се у разним бојама.
– Има либрица у њој.
– Биће то прва и задња.
– Ругаш се?
– Испеци ми све на трбуху, што већ убијеш.
– Нећу, него на жеравици... Ала, мали! Шта гледаш?
Завеслај!
Иво баци рибу у брод, пригне се и загледа преда се у море.
Кајић се приближи крају. Луч је пламсала. По мору цврчала жеравица, гасећи се и димећи. На дну мора све се је
лијепо видјело, и свака се ситница разабирала. Мого си се
у води да огледаш ка у огледалу.
Мали је полагано дизао весла и спуштао их у море. Спуштањем циједило се море и сјајно се прелијевало. Каткада
подаље од брода, под површином, закопрцала би се риба,
одскочила и пала опет у море, као у сребрну растопину.
– Пусти ме! Одмакни се... Видјеће нас.
– Лудоријо! не бој се! Ми њих видимо, а они нас никако.
У осјену смо.
Он би ју кадшто привукао к себи, пољубио, зеру се
одмакнуо, држећи је увијек за руку.
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Напокон кајић домили напрама њима. Пламен их обасја.
Талас свјетлости простре се од кајића све до испод кућице.
Он се загледа у њено расвијетљено лице, и њезине очи причине му се црње, тамно заокружене.
Насмијаше се, пак се раставише.
– Иве! Хоћеш ли још дуго свијетлит?
– Док буде луча.,
– Ја одох!... Добра ти срећа:
– Евала!
Јере се скањивао. Хтио је, да и она с њиме пође. Но Кате се
мрскала. Тада је он притегне у сјену; ухвати је за руку и одвуче
за собом. Горе код кућице, прво него ће отићи, поп остаде.
– Гдје ти је маја?
– Спава. Она рано лијега.
– Јеси ли јој шта говорила?
– Нешто сам јој натукнула.
– Па?
– Ништа!
– А ти?
– Не требује... Домишљају се.
------------------------------------------------------Оближњи оток губио се у мраку. Сами његови врхови
назирали се, ко да су облаци. Небо је осуто звијездама, а по
мору пак раштркале се и друге свјећарице, чини се, ка да
пламен лиже морем и да плови по њем. Оближњи околиш
био је ка у пламену. У њем све се жарило. Њихове се главе мицаху и мијењаху боју прама жестини огња, рекао би
изгориће. Сура боја морских гребена и хридина ка да се је
позлатила.
– Срећо моја! Рекли су ми, да не касним; а не да ми се
отићи. Мучно ми је... Долазићу сваку вече.
– Видјећемо!
– Да куд бих, кад ми је код тебе најљепше... Проће и ова
година, па онда...
– Шта?
– Онда неће требоват да долазим овдје.
– Полако!
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– Ти све једну. Зашто увијек сумњаш, ка сумњивац Тома?!
И примаче се к њојзи и обујми је око паса. Она се није
отимала, већ прислони главу на његова јака прса.
– Како ти срце нагло куца?
– А твоје?
– Ја сам женско.
– Тежа си од мене, – рече он подигнувши је мало од
земље. Њој се тијело нагло стресло, њедра ко задрхтала.
Тај дрхтај осјети он на својим прсима.
– Лијепа моја и све моје! Баш си ми драга! Пак је обујми, скупи уза се, придигне и пољуби.
– Сломићеш ме! шапну дјевојка, једва дишући.
Но у то се разли неочекивани глас:
– Кате! Ајде у кућу!
– Ето, о!
Дјевојка побјеже у кућу, ударивши га прво од шале
замлатницом по леђима.
------------------------------------------------------Упалила јужина. Вјетар хуче и завија. Крв навире у
главу. По небу гоне се раскидани облаци. Сунце за час
извири, опсине околицу, па се опет сакрије за облаке.
Грање се са стабала тресе, по гдјекоји сухи лист откине
се и зашушти по тлу. Валови морски ваљају се као немани,
и ударају у морске гребене, и хуком се распрштавају.
Све се то спаја у неку меланхоличну хармонију: слатку
и жалосну.
...Јере је цијели дан с оцем набијао бачве и приређивао
друго суђе, да све буде приправно, јер тргањем могло би
се започети данас-сутра.
За вечером изиђе, огледа се у около по небу, да види
какво ће вријеме, па се упути, као и свако вече, к дјевојци.
Код свога винограда устави се младић, те ће да прислушкује. Бојао се да није ко у штети; да га не оберу прво
јаматве.
То је лако! Чобан и рибар похлепни су за туђом муком.
А опет могло је да умакне и чије живо. Свакако добро је
осврнути се.
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Вјетар је жестоко дувао, није се ништа могло да чује. А
он се смисли и попне се на зид. Одатле му се причини, да
се усред ограде нешто црни. Трс је, труп? шта ли? У то се
мјесец показа на чистини и расвијетли виноград. Оно црно
маче се.
– Баш је нечије живо – помисли младић – и скочи са
зида и крене тамо.
Била је мазга, у штети. Он хтједе да је ухвати, но она се
брецне.
– На, моја, на! обиђе је младић и шчепа за гриву.
– Ово је Бегина – прошапта. – Биће велике штете... Развидиће се сјутра.
И отпаше се, па тиме заоглави мазгу.
У то добрза неко кроз виноград и ломећи пруће повика:
– Чекај, болан! Моја је мазга.
Јере упозна глас Јозе Бегина. Окрене се придошлици:
– Знам да је твоја. Зато је и водим. Је ли поштено по
туђој муци пуштат живину? Па још сад, а?
– Умакла ми!
– Е, добро! Платићеш, шта људи нађу; а ја онда теби мазгу.
– Хоћу, брате! Ма пусти, да ју водим.
– Да, да! Не дам ја мазге, док се штета не развиди и док
не платиш.
– Кому говориш?
– Ја теби, а ти кому хоћеш! – и повуче мазгу за собом.
Бего се у трен примаче, па ухвати мазгу за гриву.
– А нећеш је одвести. Не мисли да имаш посла с дјецом. Пусти је на лијепе; платићу ти!
Опет се зауставише. Јере се окрене к њему.
– Не жести се. Од тог брашна не буде погаче. Познам ја тебе
и оца ти. Још од лани дужни сте што сте крумпир потукли.
– И ти је баш мислиш одагнат?
– То и Бог зна!
– Нећеш, оштија! Пусти мазгу! И Јозо притегну мазгу
себи, а отурне Јеру. Он се затетура, ну часом се исправи и
устобочи пред њим.
– Не дам! да си божи син!
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– Пусти!
– Нећу! – да си виши од звоника!
– Хоћеш!... Знаш, боље ти било поћи у младе! На зубу
си ми! Биће зла!
– Нека! то су моји посли... Љутиш се... и жао ти, а?
– Хм! Моја је ово мазга. – И прсте под нос.
– Мируј! При мојој муци! А?
Стаде их гурање и натезање. Мазга се узврпољила,
ширила ноздрвама и пухала.
– Пустићеш је и на срамоту – одлучи се Бего – те га стаде тући шакама по мишицама.
– Нећеш је одагнат, чобанине! – бранио се Јере, те изненада изгули из земље такљицу, што је ногом бијаше
напипао.
– Удри сад, ако смијеш? и замахне такљицом.
У том часу Бего пусти мазгу, дочека такљицу једном
руком, а другом га здими међу очи.
Њему се смрче, скоро паде, ну у задњем часу упре свом
снагом и удари га такљицом по глави.
Бего зајаукну, ухвати се за главу, па посрћући одмаче
два-три корака.
Наједанпут се смисли, побјесни, истрже нож иза аса, па
летимице навали на Јеру.
– Присјешће ти!... И удараше га ножем вичући: На, нек
знаш што је солдат! – Ево ти рачун!
– Уби ме! зајаукне Јере, пусти мазгу, и залети се на њ.
Он га дочека и истргне му такљицу из руке, оди га снажно
од себе. Јери се замагли, посрне и падне.
Бего шчепа мазгу. Брзо је изведе преко винограда. На
путу зајаши је, те заструну узбрдицом, лупајући је свом
снагом такљицом и ногама.
...Рањеник застења. Ухвати се руком, гдје га бјеше нешто љуто жицнуло. Рука му се окрвави, престраши се, муком подиже главу и сједе. Из џепа извади мараму и притисне је к рани.
Једва једвице устане и дотетура до лазе. Хтједе да
прекорачи, ну ту га снага издаде. Једна му се нога задије
34

између драча, а другу није могао да подигне. У истом часу
обузе га слабоћа, жицну га љуће; заблијешти му се, и као
сноп стровали се на лазу.
...Кате је за вечером чистила суде и опремала ситније
кућне после. Мајка јој и мали брат Марко већ полијегаше;
Иве бијаше пошао да прегледа живину, те да је сврати, ако
је близу винограда.
Дјевојка неотрпљиво очекииаттто скога младића. Било
јој је зачудно што га још нема. Сваке је вечери рано
долазио; с њом пробесједио, па отишао.
Замислила се...
Над кућом подмукло шумио вјетар, између морских
борова. Каткад би кућна врата зацвилила и затресла се. –
Биће да обилази своје ограде – мисли она – доћи ће.
Ну Јере нема, а већ су двије уре ноћи. Губила је устрпљење, јер је жељела да дође, прије него јој се брат
поврати, да може с њиме бар нешто да буде на саму. Све је
средила и поставила на своје мјесто... Бар да сада дође.
Некако изненада паде јој на памет, да би могла поћи му
у сусрет. Срела би га – мисли – заиста путем, или би га
нашла у огради. А није ни далеко.
Она отвори полагано врата. Вјетар навре у кућицу; по
тлеху нешто шушну. Свијећа запламти, и опет се утиша.
Стала је на праг, држећи на по отворена врата. Надвири
се над постељу и разгледа по кући, те полако за собом
затвори врата. Вјетар је све Једнако хукао. Путем се
толикопут преварила. Мислила је, да је угледао, па да ее
сакрио између грмља, да је престраши. Ну кад тамо, а оно
какавосушени пањ, или шта друго.
И тада би се прекрстила.
Тако, брзајући, нађе се на ширем путу, крај његове ограде.
Ту застаде; погледа по винограду, па крене к лази.
У то неко тешко застења, Дјевојка се ко окамени и
устрне. Прислушкиваше. Опет исто, Најежури се, погледа
преда се. Неколико корачаја даље угледа на лази пружено
чељаде. Напне очима: – човјек је. Мину је страх. Сјети се:
то јс он – хоће да ме престраши.
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И она потрчи к њему. Ухвати га рукама за главу.
Он зајаукну. Затим... истисне једвице:
– Ајме мени!
Она успрене:
– Шта ти је? Шта се причињаш? – прихвати сумњи.
Дигни се! – и здрма му главом.
– Кате, убили ме!... Помози! истисну једва рањеник.
Она протрне. Пусти му главу. Све јој се окрену и једва да’ну:
– Ко? Бићеш пао?
– Пробо ме ножем... Јосо... Бегин.
– Гром га убио!... Како? Кажи!
– Не могу... Овдје је рана...
Она ухвати руком његову руку, којом је притискао
мараму на рану. Осјети на својој руци крв, млаку, љепиву.
Стресе се, као да је грозница ухватила, зајаукне, и над њим
се расплаче.
– Дигни се – јецајући ће.
– Не да ми се... Не плачи... Зо-вни ко-га изговараше он
раскидано.
– Доћи ћу одмах. – И дјевојка одједноћ скочи, па ко луда
отрча кући.
Све јој је било равно. Није се нигдје спотакла. Раствори
врата и тако их остави. Вјетар нахрупи у кућу, и утрне
свијећу.
– Убили су га! – Убили! завиче.
– Кога? одговори јој брат, који се је био таман повратио.
– Јеру су убили! – Јеру! – Ајдемо!
– Ко га је убио? Куда? Како?
– Ношем ... Бего ... Ено га лежи на лази.
– Брзо за мном!
Иве умах отрча, а она за њим.
Мајка и мали Марко пробудише се. Стара је нагађала
несрећу. Чула је у сну кћерин глас, па се разбудила. Брзо се
обукоше обоје, па трчећи и посрћући упутише истим
путем.
Иве и сестра му у живи трен приспјеше на мјесто. Уставише се код лазе.
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– Јере, брате! Шта је? Кажи!
– Убио ме Бего – једва се чуо његов глас. Обоје се
узвртило и замислило. Нијесу знали, шта да раде.
– Да га подигнемо.
Иве се слегне, те га ухвати испод рамена и поче га дизати.
– Боли... Пусти ме... стењао је.
– Дигни се, болан... отпратићемо те до дома. Није зла!
Полако! – тетошио он око њега, те се напрезао да га
подигне.
– Помози ми!
Сада га и Кате иридржа. Некако га посадише на ноге.
Ухвате га испод пазуха, па се упуте. Он је дизао ноге, као
да су му на коцима. Глава му падала и сагибала се земљи.
– Не могу... – једва уздахну, те се укочи.
– Још мало; примакни – молили га и тјешили њих двоје,
те га тешком муком држаху да не пане.
– Не могу – држ’те ме! – И прислони се на њих.
– Није друге, ваља га понијети.
– Ајме мени! – Пусте несреће! Кукаше она. Положише
га на земљу.
– Придржи га ти за ноге; ја ћу за главу. Рањеник је
мировао; само би застењао, кад би се о што зађели.
Тако су га донијели до пред сама кућна врата. Спусте га
полако на земљу. Иво покуца и упре у врата. Нико се не
озовну. Вјетар је међутим жестоко дувао.
Покуца јаче и надигне врата.
– Зар не знаш отворит? чуо се глас изнутра.
– Отворите брзо!
Отац Јерин упознаде да то није синовљи глас.
– Ко је Божји?
– Ја сам... Иве. Отворите! – и лупну у врата.
– А ти си! стари ће, кад бјеше отворио врата. Шта си
запремио? Мислио сам, да је они мој завртењак... А куд је
он?
– Није зла; овдје је.
– Какво зло?
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Кате заплака од срца. Стари се узнемирио, устобочио
се на кућним вратима. Био је у кошуљи и гаћама, гологлав.
Вјетар му вијао сјединама.
– За Бога, шта се је догодило?
Пак погледа преда се и при мјесецу видје блиједо синовље лице.
– Синко мој! зајаукну и пригну се к њему. Уз та се и стара подиже и полети к вратима.
– Рано моја! Јере! Синко!
– Дотрча напокон мајка и млађи брат Ивин. Узмијешаше се гласови: Ко га уби? Шта се догоди? Говорите!
Сви замукоше.
– Ставимо га да опочине.
Иве га подигне. Отац му поможе, па га смјестише на његову постељу.
– Где је рањен? Чиме? Како? питаше старац.
– Не знам. Нијесам видио – одговори Иво... Ма је реко,
да га је пробио Бего.
– Бего?... муцаше отац. – Ко те уби, синко мој? Кажи
оцу, да зна.
Рањеник је само дисао.
– Донесите свијећу!
Иве је принесе к лицу болесника.
Није се мицао. Спопало га блиједило. Заклопци на пола
затворених очију модрили се, а очи се заокружиле тамном
бојом. Лице се продуљило. Био је у несвјести. Сви се
загледаше у њ и обузе их силан страх.
Стари није знао шта да ради. Уочи крваве му руке. У
трен сними му и кошуљу, а свима им се смркну. Крв се око
ране зауставила и скрутнула.
– Ајме мени, до Бога! Тешкд је рана. Пробио га испод
лијеве сисе... Мртав је!
Сви ударише у плач.
– Није мртав! изроче одлучно Иво.
– Синко мој!... Иво! Иди брзо у село по љекара. Јави
пусти глас и главару. Нека се зна!? Иво отрча пут села.
Скаменише се.
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– Донесите воде – огласи се у неке стара мајка Ивина.
Да му исперемо рану.
Кате тетурајући пође иза врата и наточи у здјелу воде.
Стара смочи комад крпе и стаде му је прати.
Рана зијевну. Око ње месо помодрило и натекло. Смочи
други комад крпе, притисне уз рану, превије је пртенином
и завеже: затим га до главе покрије суканцем.
А мајка поче да плаче и да куне убојицу:
– Шта је урадио, раја се не наситио! Проклет био!... Њега – добра као анђела... Никад никому не рекао ни: »на,
тамо се!« – дометне старица. – Помолимо се Богу за његово здравље.
Сви се прекрстише и у себи, уздишући, мољаху.
– Да га пошкропимо светом водицом.
– Немамо је овдје.
– Пошкропићу га водом. У потреби ваљаће. И дохвати
иза кућне плоче гранчицу благословене маслине, смочи је
у воду и пошкропи га.
Рањеник раствори очи и застења. Сви се изредаше око
њега и тако ишчекиваху над њим.
Он се мало помало освијести и поче да бунца. Прекидимице изговарао је по коју ријеч.
– Синко мој! Бјаше је пустит. Да је све пропало, само да
си ми ти жив и здрав – вапили стари и стара.
– Пропали смо! – прихвати онда старац и обрне се прама жени: Ко ће отргат?... Ко ће пригледат?... Ко ће... и расплакаше се као по договору.
– Не плачите! Горе ће се ражалостити. Чекајмо љекара –
Ивина ће мајка.
– Ајме! Слабо ти уфање!
И опет ућуташе; само каткад истргне им се по који
тешки уздах. Тако је прошла цијела ноћ.
Свитало је. Кроз разбијена врата и пукотине зида продирала је у кућу слаба свјетлост. Испрва тек да се примјети,
послије све боље. Вјетар је непрестано тресао вратима.
Домало зачу се неко пред вратима. Стари се маче, те их
отвори. Љекар је управо сјашио с мазге.
– Добро јутро!
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– Бог дао! Нема мени јутрос добра – надода.
Љекар уљезе, па приступи болеснику. – Свега ћу га
обаћи, – рече.
Раскрију га, и разријешише пртенину.
Љекар се надви над рану. Очисти је и добро прегледа.
Уозбиљи се. По кући завоња јодоформ.
Тај воњ још их горе поплаши.
Стари је гледао у страху љекара и напрезао се, да му на
лицу улови који знак, или на устима којуј ријеч.
– Јана је смртна – шапну љекар.
– Хоће ли бити потреба од попа? – накањивајући се и
дршћући изговори стари, само да се увјери о опасности.
Љекар саже раменима:
– Како хоћете!
– Зло је, и не може горе да буде! Иво, пођи по попа –
једва дану стари.
Мајка му истом сад на вас глас закука: жива га плакала.
Кате није могла да издржи. Изиђе из куће. Било јој је тешко. Срце јој се стисло, па је унутрима нешто гушило.
Проплаче...
Затим се привидно умири, те гледаше у даљину на море
без свијести.
Јужина се размахала. Таласи удараху у гребене и хриди,
распршавали се и пјенили. Они у затону ваљаху се све до
на жало. И они се пјенили, па је крај мора био обрубљен
као бијелим гајтаном.
Ти су таласи, враћајући се, силно бучили и котрљали
пијесак са собом. Небо је ведро и облачно. При подневу
црнило се, као у паклу. Оближњи оток био је још у тами.
Онамо око истока небо је било свјетлије. До мало се
зажарило, само при крају горе више бијаше мрко, док над
тим зацрвење неколико облачака.
Затим биваше све то бљеђе, ну ипак сјајно; најпослије
сину у свим бојама. И супротне голети обасјале се и златиле.
Онда помоли сунце. Морем сину један трак, као да је
неко редом ужегао милијун свјећица, једну сјајнију од
друге. Тај трак допираше све до на жало. Свјећице су на ва40

ловима играле и одскакивале, и најпослије једним пламеном запламсале.
Кију! Кију! вијали се над морем галебови, те би
запливали, па се опет подигли и заустављали испод вјетра.
Зрака сунчана обасја и њу... Пред њеним очима – у том
сјају, стајао је он. Гарава му глава вирила је из мора. Бијелила се рамена и леђа. Неко мило чуство часом сву је
испуни... Хтјела би да га загрли, да прислони главу на
његове јаке прси. Зажелила се њега и његове младости...
Море је шумило, а шума хукала.
Поврх ње галеб јаче закрича. Тај оштри крик продре јој
у груди; пробуди је и освијести. Нешто је у срцу жицну
болно-грчевито... Прекрсти се. У то из куће зачу се изненадне плач и јаукање. Она устрну. Сјети се свега. Пожури
и униђе у кућу.
Поглед јој паде на рањеника. Упиљи у њ. Очи јој не
засузише и не макну трепавицама. Скамењена, тек што
стаде да буљи бешћутно, ништа не мислећи, у његово блиједо, смрћу промијењено лице.
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Иво Ћипико

АНТИЦА
Прије но сам је лично упознао, из потанког причања сељака, у више махова, дознао сам за њезин начин живота. А
сада, кад пловим службеним послом у малом чамцу прама
„њезиноме шкољу“, како га рибари називљу, по пучини,
смежуралој и помодрелој од свјежега јутарњега сјеверца,
долази ми старица чисто пред очи, и не могу никако да је
из памети истиснем.
Из града преко мора донијеше је на оток још док је нејако дјетенце била, штоно реку: тек што је прогледала. Одгојила се у једној сиромашној, тежачкој кући и дуго као дијете мишљаше да су јој родитељи, браћа и сестре она кућна
чељад међу којима живљаше. Али кад за себе поче сазнавати, инстинктивно наслућиваше на себи туђу вољу, те поче сумњати, а бијаше начисто сама собом тек онда кад је
једном у завади неко разјарено дијете пријекорно назва
„мулицом“. То сазнање не смути је ни најмање, не бијаше
због тога наступио у њој никакав прелом: и послије тога
кућна чељад пажаше је као своје дијете, и њени осјећаји
осташе исто као и прије. Али у тој кући не остаде дуго. Поочим је издржаваше док је за њу из града примао малу мјесечну потпору, а кад му је ускратише, напути је на службу
у селу код једнога имућнога сељака.
Овај одмах нађе посла цурици. Имао је доста својих земаља на шкољу што је био усред мора, неколико миља даље од обале. Тамо, на томе шкољу, одгајаше стоку, па новој
унајмљеници повјери службу чобанице. Тако се цурица настани на шкољу, усред мора, у једној потлеушици до развалина старога фратарскога манастира, откле се могло до
морских хриди каменом хитити.
Господар је на шкољу, у доцима, гајио винограде, а
уоколо њих расле су маслине, па је почешће долазио да
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обрађује и реди земљу. Долазило је на шкољ и друге чељади из села да припазе стоку и мазге, пуштене пустопашице
по шикарју. Уоколо, по ратима и у увалама, виђеваху се
„рибарице“ из којих излажаху на крај рибари да потежу
мреже; а кад би у мору бјешњела олуја, туђи бродови, што
пловљаху по отвореној пучини, свратили би у пространу
Велу увалу шкоља да се заклоне од вјетра и мора. Морнари пришли би на сухо и обдан тешко ходали по шкољу, све
док би вријеме за одлазак угодило.
Стога се цурица лако обикла на новом дому, па све ређе
долажаше с господарем у село. А село је далеко двије уре
хода од мора, иза високога брда, испод кршева, у заклоници од сјевера, откуд се с противне стране преко поља тек
назираше пучина.
Од утисака из дјетињства, из привидно једноличнога
живота на шкољу, послије с насладом сјећаше се Антица
једино дјетињих састанака. Језиво их је тражила по заклоњеним увалицама и свугдје гдје је стигла кад је за стоком у
пашу ишла; а примирила би се тек кад би нашла које младо чобанче на осами, жељно друштва као и она; сјела би
уза њ и часом се с њим упознала. Плетући бјечве, дуго би
пјевала на сав глас, осмјехивала се чобанчету и гледала у
зањихалу се пучину, а вјетар јој размиче косу и носи дјетињи глас у пусти простор. У љето, чобанче би, по обичају,
па жалу голо скакало и купало се. Тада, гледајући га, она
би се изула, подигла скуте и загазила на плитко. Иза првих
ријечи упознало би се њих двоје што се тек случајно на
шкољу нађоше, па би по шкрапама и хридима и у ситноме
пијеску тражили шкољке и парали чупке, и, онако сирове и
мокре, зубима хрскали и с морем их испијали. А послије,
кад сунце јаче упали и голо чобанче тако прожиже да му
кожу на леђима пече, заклонили би се међу хриди, уживајући у благоме хладу на влажноме жалу,успружени ногама
у море, а мокре главе им се тичу. И, онако испрани, осути
посолицом, миришући на морску свјежину, уз вјечито кркоћење валића, играли би се „мужа и жене“. А дотле би
стока им над њима, испод жбунова, у присијенци пландо43

вала. Тако дјетету пролажаху дани у непрекидној трзавици,
да по дану, гонећи стоку на пашу, нађе кога од мушкића од
њене добе да се с њим прође у разговору; и најтеже јој бијаше кад би морала код куће остати под господаревом пажњом. Тих дана чисто је гинула за слободом по пустоме
шкољу. А кад би господар повратио се у село, хитро би од
куће побјегла, гинући од чежње да кога нађе. И сваки настајни дан бјаше за њу о себи одјелит, и ношаше собом нову трзавицу и уживање. У тим језивим жељама и свакидашњим сластима, кад је слободна била, хитро тецијаше вријеме, па се дијете, и не осјетивши то, наједном задјевојчи.
Обикну вјетровима, тишини и сунцу и, нашавши се здраво
од порода, убрзо ојача.
Не бијаше јој но петнаест година кад се једном сама
укрцау чамац и превезе на други крај. Нареди га лијепо као
мушко, и пође у село. Уз шум затресених борових грана пење се узбрдицом, а око ње све дише и живе простотом и
прелијева се у свјетлости дана. Наврх брда, код црквице
светог Николе, гледајући у свечево озбиљно лице, брадом
нарешено, прекрсти се, па часом опочине. А прије но ће закренути, обрне се још једанпут прама мору и пође даље.
Три дана провела је у селу, али мисао бијаше јој на шкољу. Никако да се већ разумије са сеоским момчићима. Једнога од њих, кога добро познаваше, на у луци ухвати усрдно за руку, како је чинила на шкољу. Други то опазише, па
се почеше ругати, вичући на вас глас: „Антица је нашла
мужа!“ Она их зачуђено погледа и пође у кућу. А кад се
трећега дана враћала из тијесних сеоских улица, нашавши
се на отворену, чисто одахне: пожури да чим прво на брдо
стигне. Ту, с висине, код бијеле црквице светог Николе, дуже гледа на свој шкољ – на Велу увалу, борову шуму и развалине старога манастира, око чијих се зидина пење бршљан. Па када помисли да је тамо негдје ишчекује једно од
њених чобанчића, пожури низбрдицом, једнако гледајући у
свој шкољ што је непомично чека, окружен разноликим бојама мора и неба.
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Једног јесењег дана, пред подне, сједи на кршу над морем и гледа у немирну усколебану пучину. Ишла би да као
и прије тражи друштва, но већ не може: сад је дјевојка, па
јој се замјера. А и они, њена млада чобанчад, одрастоше и
оставише шкољ. Бог зна куд су! А други, што их замијенише, нијесу за њу, – премлади су. Сад ријетко када, с језивим
страховањем, састане се погдјекад с којим рибарем или
морнарем, разговара с њима, али се не пушта у сиграње:
види им у очима пожуду. А ипак чезне за њима: само да их
гледа, да изблиза у разговору осјети њихов мушки дах... и
пушта маха мислима и снатрењу што је још јаче поджиже.
Наједном претргне низ мисли: спази Марка гдје свом силом на веслима напреже се да ухвати другу увалицу. Чамац
се хитро надиже и нагло пада. Марко свом снагом весла и
сретно заокрене за рат; доплови крају, искочи на земљу, и,
средивши чамац, упути се путањицом прама девојци.
– Видио сам те с мора, а једва сам ухватио крај – рече
јој кад стиже до ње, па настави: – Видиш, да смо удвоје, било би пуно лакше! – и, погледавши у њу, десно му око заигра као у разрока и дође му јасније.
Дјевојка на први мах не одговори, већ се само осмјехну,
а гледа упрто у пучину, као да тражи очима да успостави
ток претргнутих мисли. Али он се не миче: стоји пред њом,
висок је и погнут, а руке је на пријед бацио.
Она увидје да треба нешто да рече:
–Брзо ће зима, рано су почели студени вјетројави се најпослије, не гледајући у њ.
–Зима ће, да! – једва дочека Марко. И, залишљен, надода: – Ово је прва што ће ме сама наћи...
– Биће јур година да ти је мајка умрла, а одонда те ријетко виђевам...
– Сам сам... а опет дошао бих, близу смо. Но некако теби није мило...
– За послом сам.....
Уто с мора духне јачи удар вјетра и боље затресе жбуновима око њих.
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– Да се заклонимо од вјетра! – рече Марко. Дјевојка послуша, сиђе с крша и зађе за њ. Марко се приближи к њој.
Гледа је пред собом, а десно му је око све јасније: хтио би
да јој нешто усрдно рече, но не може да се накани. Она се
чини невјешта и мирно чека. А море јаче у хриди удара, и
из отворенога продора долази шум и разлијега се голим кршем; по пучини валови, стижући се, бијеле се, па кад ударе у хриди од рата, прштећи пјенуше се, док они у увалици одмјерено котурају се прама крају и, враћајући се, са собом у море носе жало.
– Да, зима ће брзо доћи, па ћемо за ружних дана сами
бити на шкољу, – прекиде мук Марко.
А Антица не одговара и неће да у њ гледа.
– Било би добро да нас зима заједно нађе, избаци он и
не миче се. Види се да је одлучио да дочека њен одговор.
Али она не може да се одлучи, и засве да је он код ње,
не може да се отме својим мислима.
Колико се пута зажелела човјека, колико је пута чезнула
за толиким морнарима и рибарима које среташе по пустоме шкољу и с којима би се тако брзо упознала! Кад би разговарала с којим од њих, колико је пута мислила на малу
кућицу до мора, у њој наћи се с којима од њих, проживјети вијек, а те жеље још јаче осјетила би кад би морала да
пригне главу под туђу заповијед, кад би морала да слуша
господара и преко своје воље.
Добро је осјећала да Марко за њом пристаје, опавила је
његов поглед на себи, и његову завист кад би с другима
разговарала. Али баш њега она је најмање тражила; лијепо
је осјећала да јој је свеједно хоће ли се с њим гдје срести.
Да је онај потражи што је издалека... што се с њим упознала! – Али, ко зна гдје је он сада!
А Марку је умрла мајка, сад је сам у кући, одмах у другој увалици; има и комад врта и бродицу и пар мрежа.
Док дјевојка премишља и каткад га погледа да забашури ток својих мисли, Марко постранце погледа у њену прикладну главу, мисли: како би лијепо било да приволи његовој вољи! Не треба тајити: она одскаче својом приликом од
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свега што живи на шкољу, а и подаље: очи су јој бистре и
прозирне као чисто море над бијелим жалом на плитку, а
коса јој је тамна и на сунцу се прелијева, и лијепо је уивичила здраво јој лице. Кад се наједном сунце помоли иза
облака и захвати јој главу, помисли: лијепа је и јака је!
– Што премишљаш? – упита је изнебуха.
–Ето – трже се дјевојка, – немаш криво, можда би нам
обојици боље било!
– Па што се скањиваш? – живо прихвати Марко и ухвати је за руку. – Јаке су ти руке! – рече јој лакше. – Бићеш
добра на послу...
– Чини ти се – прекиде га и маче се. Али он јој не пушта
руке, но држећи је за њу, пође пред њом.
Око њих жаморе затресене гране, а с мора шум се разлијеже. Иду мирно напријед, никога не сретају, нити су коме на доглед.
Антица осјећа у својој дрхтај његове тешке нажуљане
руке, па је нешто стеже у прсима: чини јој се да би јој лакше било кад би се насами нашла, лакше би могла да среди
своје мисли.
– Идем кући, – вели му. – Може бити да је господар дошао.
– Видјели бисмо брод, одговори он, погледавши на море прама другоме крају, па надода: – Није оно његов брод
што је у по пута од краја; његов се по једру познаје.
У разговору дјевојка истрже своју руку из његове и, мимоишавши га, одмаче од њега.
– Не браним ти да идеш... ма надам се... А мислим да се
нећеш покајати.
– Збогом! – поздрави га дјевојка, причинивши се да је
пречула његове пошљедње ријечи.
Послије тога дана, у сунцу, на вјетру, на киши, врзао се
око ње. Непрестано је тражи, не пушта је с ока ни када је с
другим у друштву. Устрпљиво чека, па, оставши с њом насами, причиња се спокојан, и једнако је наговара љубазним
ријечима.
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Дјевојка се скањиваше: тешко јој наједном прекинути са
својим дјевојачким навикама и заборавити на своја слободна познанства. Живјела би овако до смрти, и не би се ни с
ким мијењала... Али гдје су сада они што их се са слашћу
сјећа? Оно чобанче што се најрадије с њом играло на жалу,
одрасло, пошло је у свијет далеко, у Америку. Морнара из
Леванта не виђа већ дуго... А почеше о њој у селу што му
драго зуцати; веле, пуно је с туђим свијетом милостива. А
Марко увијек за њом пристаје, сам је у кући, а и она је сама. Биће своја, неће требати да слуша господареву вољу...
Па она увалица одмах испод куће... она се одлучи, – пристаде, и учини Марку по вољи.
Свршетком зиме укрца се с њиме у његову бродицу. Марко сам прихвата оба весла и отисне се од краја. Антица му
хтједе помоћи, но он се успротиви, вели: „Сам ћу још данас!“
Бродица јури крају, вода што капље с весала одбљескује се у
сунцу, пучина дршће у сјају, – а она се сневеселила; пригнула се на једну страну чамца и пустила руку да јој низ чамац
нагне, прсти јој се топе у мору, она и нехотице окуси неколико капи и осјети слану воду у устима. И замишљено гледа у
морску дубину. Данас ће се у селу вјенчати.
– Помакни се ка сриједи! – рече јој Марко, спазивши да
се бродица нагиње на страну.
Антица се трже из мисли и припомјести. Па се загледа
у његове обилате и дуге руке што живо веслају прама крају, и, изнебуха, сјетивши се боље нечега што јој се отпрво
по глави врзло, погледа у отворену пучину.
Далеко од њих плови брод: жута једра са црвеним окрајком у врху једва се назиру у плаветноме простору, рекао би
висе у ваздуху као самац лептир свилених крила над пустом, голом равницом. Зурећи у даљину, дјевојка помисли
да је то, може бити, брод на којему је он укрцан. Иако није
била сигурна да је то тај брод, осјети у себи силну тугу, јачу од оне што би је осјетила кад би из заклонице, за осванула лијепа времена иза олује, брод у отворену пучину кренуо и собом понио младића с којим се бјаше за кратко вријеме на шкољу упознала.
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Из далека, из Леванта, бјаше он, најмилији јој, „старовирске“ вјере, црномањаст, мрка погледа. Тешко је по суву
ходао и био је некако замишљен. Увијек, кад би брод у заклоницу сврнуо, она би се с њим састала. Искрцао би се на
крај да узме врч воде, и с врчем у руци ходао би по шкољу
цијели дан, – и враћао би се на брод. Изим неколико срдачних ријечи и њена љубазнога осмијеха, ништа другога међу њима није било. Разговарајући, дошли би до њене колибе: дјевојка би га понудила чашу вина, нудећи га талијанским језиком, а он би се насмијао, попио и захвалио.
Пошљедњи пут се искрцао за јаке олује и дошао по навици с врчем по воду. Нашао је у путу, па се заклонише иза
манастирских развалина. Гледајући на немирну, усколебану пучину, неко вријеме стоје и ослушкују шум мора и хуку олује. Док вјетар хуји преко њихових глава, у заклоници
је тишина; тек кад јачи удар вјетра насрне на гране других
танких жбунова што у пукотинама манастирскога зида расту, оне се повијају и пригибљу земљи, као да кога к себи
маме а оно неколико борова–самаца уоколо непрекидно,
једнолично жаморе својим јединственим звуком. Младић,
наоко замишљен, погледавши је, рече јој:
– Када се кући вратим, оженићу се...
Дјевојка га упитљиво погледа, а он, опазивши да га у буци олује није разумјела, приђе ближе к њој и јаче понови
исте ријечи.
– А хоћеш ли исто по мору пловити?...
– Xoћy...
– И амо ћеш свратити? – хитро надометне и живо га у
очи погледа. Погледи им се сукобише, и у њима затитра час
среће и младићкога живота. Обгрлише се и, обгрљени, још
дуго ослушкују јединствени звук борова–самаца око старога манастира...
Сјутрадан, у сунцу, једри брод низ пучину прама непознатоме крају. Антица с врха шкоља за њим гледа: јача туга но игда у њој се јавља, и лијепо зна да је то ради њега.
Како би сада полетјела за њим! И каје се што га јуче није
дуже код себе задржала, што се Марку лудо обећала и што
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се бојала да је Марко с њим не види! И у великој чежњи
што је мори не налази утјеху но у нади да ће он опет доћи.
Чамац приступи к обали. Девојка се диже, прва изиђе на
крај и чека Марка док уреди бродицу. Па се упутише једно
за другим уском шкрапавом стазом, журећи да чим прво у
село стигну. Путем не сретају чељади, а и уоколо све је
мирно, само што из даљине у одмацима, до њих допире
звека мотика копача винограда кад о крш ударе, а доље код
мора, неко камен креше.
Иду узбрдицом, а у путу сретају морске борове–самце
што одскачу од осталих дрвета својим живим зеленилом, и
што, и на најмањи лахор, пуштају од себе једнолике јединствене звукове. Антица те звукове толико пута ослушкиваше,
па и сада, из навике, устави се испод једнога да одахне.
– Што си се сневеселила? – пита је Марко и ухвати је за
руке да је к себи привуче.
– Пусти ме! – брани се Антица.
– Баш нећеш ме, док се год не вјенчамо... Ти хоћеш по
закону; нека, ма ето, брзо ћеш ми бити жена! – и погледа је
упорито својим разроким десним оком. Тај поглед учини
јој се да је Марково лице изобличио грђе но игда, па, погледавши на море прама шкољу, рече више себи но њему:
– Зар је било од овога потреба? Боље би било да смо на
шкољу остали...
На врху брда, код цркве светога Николе, прекрстише се,
па онда почеше ћутке силазити узбрдицом прама селу.
Пред кућама пролазе поред немоћних стараца што се
сакупише прама сунцу да им оно огрије остинути живот.
Они блесасто зуре очима у њих двоје, ништа им не говоре,
већ их прате гледајући за њима испод руке, док не замакоше. У селу их дочекаше школска дјеца, одмах сазнадоше о
чем се ради, па, бучећи, прате их до господареве јој куће,
гдје сватови чекају. Послије, кад се сватови и заручница
спремише, прате их све до цркве. Пролазе између сурих сеоских кућа, кроз тијесне, засјенуте улице, – а пред кућама
блатно је, – ријетко када на тлеху сунце се покаже. У вратима стоје жене, чекају, а друге с прозорчића испружише
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вратове између крњастих лонаца у којима цвијеће расте, и
искривише вратове гледајући за њима. Познаници и пријатељи, јављајући им се, некако се чудно осмехују. Пред црквом, иза голога дрвета заклоњен, блене у њих познати сеоски блека што је већ давно изгубио свијест о животу и не
води бриге о љубави. Он би хтио за њима у цркву, но боји
се сеоске дјеце, па се крије.
У цркви најпрво уставише јој се очи на зраци сунца што
пред прозором од свода трепери и ниже пада на слику светога Антона, а мисли никако да јој се среде: све јој и нехотице бјеже на шкољ, и пред очима чисто јој сијева она бистра и јака свјетлост непрегледне пучине. Сада јој је несумњиво жао што се нашла овдје, што ће до часа бити све
свршено!... При тој помисли, нешто унутарње силно је потискује да побјегне, да се ослободи од наметнуте јој туђе
воље, и чисто снебива се пред толиким свијетом, и чуди се
како је могла да остави свој шкољ. Па онда хоће силом да
се брани од мисли што на њу налијетају, али залуду: дође
јој на памет онај мрки морнар из Леванта – куд је сада он,
и је ли се оженио? Па онда оно чобанче с којим се најрадије играла на жалу, и мио утисак оних топлих љетњих дана,
и пуста, страсна и пожудна снатрења, и све увалице свијетлога шкоља... И, осјетивши то у себи, часом сласт заструји њеним младим животом... Али у најљепши час претрже
своје мисли и настоји да себе савлада. Силом хоће да подвргне своју слободну вољу, у овоме одлучноме часу, навици; сазива у помоћ све оно што је чула о тежини и светости
брака, али никако не може да се снађе. А кад погледа око
себе, у сакупљену дјецу и жене, чисто се засрами. И, онако застиђеној и сметеној, бесвјесно учини јој се да је ово
данас ситно и смијешно, чисто одвратно прама чистоћи
осјећаја који јој толико пута избише у самоћи, испред простране пучине по којој лагано плови барка и носи у непознати крај онога морнара што га је она јуче, жедна, до сита водом напојила...
Тако она, снатрећи и не могући у себи затајити своје
прирођене осјећаје, одговара на жупникове упите, а кад
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крене из цркве, у очима једино собом понесе ванка ону зраку сунца што је треперила пред прозором од свода и падала на слику светога Антона; – и док изиђе, бјеше јој лакше.
До господареве куће преко села опет их прати гомила дјеце, па се од њих одбранише тек кад сватови у образ им затворише врата од двора.
Обједујући, наоко су сви весели, а на задњу вино их
поджига, па боцкају младу невјестицу и тада се и она смије... На одласку, господар им нуди живо да узјашу; они захваљују, веле, могу и пјешке, неће никоме да сметају.
Преко села опет гомила дјеце за њима пристаје, и жене
с прозорчића испружају дуге, наборане вратове. На вас
глас јављају се и радују им се! Најпослије, кад изиђоше из
села, сватови се љубазно опраштају с њима, препоручују
им у задњу мир и љубав, и једнако се осмјејкују, као да знаду да су то ствари за које не треба препорука. Сви се весело враћају и преко села безразложно душе се од смијеха...
Њих двоје сами часом загледавају се, па прослиједе путем; он, разигран вином и близином њене младости, сада сигуран, пожудно гледа у њу као у своје неограничено, законито власништво, но она не може да издржи његова погледа:
особито јој смета оно разроко десно око у коме се нешто све
то јаче блијешти, у чему она види његову мушку пожуду.
Код бијеле црквице светог Николе, на врху, окренути
прам мору, чаом одахнуше.
– Све се лијепо свршило, видиш! – говори јој он већ неколико пута. – А ти си се плашила. Ха, сад си већ моја!...
Нема већ разлога да се отимаш. . жено моја! – и, говорећи,
вуче је к себи.
Антица се чуди његову заносу: она га познаје као млакоњу. Испрвице брани се, а послије не може да му одоли:
данас у цркви добио је на њу право, и пушта да је милује.
Но он, поступице милујући је, све јаче гори од пожуде, и
нехотимице зближи се, да му осјети мушку вољу, и шапће
јој:
–Заклонимо се у ограду! – и, звјерајући очима, тражи
уоколо згодно мјесто. Она се одлучно брани. Онда се он
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смисли: – ‘Ајдемо, – вели јој, – пожуримо да чим прво кући стигнемо! ‘Ајде, жено моја!
Диже је за руку и низбрдицом вуче за собом. Кад стигоше к мору, у хитњи укрцаше се у чамац и возе прама шкољу.
– Боље упри! Мислио сам да си јача, – вели јој као у шали, па часом надода озбиљније: – Мислиш да ћу те штједети као јутрос?... Не знаш колико си ми досада јада задала!
Бродица пристаде уз згодан шкољић; обоје искочи на
крај; она га чека док бродицу нареди, па онда путањом пожуре прама кући. Антица познаје ову увалицу, чије су кршевите стране наријетко обрасле игластим жбуновима, из
чијих се огранака цједи мирисава смола, и између њих вире суре стијене све до влажнога жала што се блијешти на
плитку. Толико пута ту је до мора седјела на томе испраноме пијеску, презајући да јој вал, јурећи, не захвати ноге испружене прама мору; дуго би гледала какосе валови натискују, и, пјенушајући се, ударају о хриди, и у пусти простор, уз крику галебова, пуштају тугаљиве гласове. Тада би
пожељела да се настани у кућици, повише увале и свом душом чезнула би за својим знанцима из младости. Али сада,
у друштву с њим, не осјети ни слатке туге, ни сласти у животу, и није се могла подати бесвјесноме снатрењу ни усрдноме познанству са засјенутом увалицом. Кад приспјеше
на мјесто, Марко униђе у кућу, а она застаде и сједе на суви трупић испред врата.
Марко у кући постави на сто јело и вино што бјеше дохранио за вечеру; постави уредно јастуке, и, погледавши
још једном на сређену постељу, јави јој се с кућнога прага.
– Пусти ме! – одговори му она преко воље и не диже се.
–Уђи у кућу, све је приправно! – говори јој он.
–Пусти ме... – понавља Антица, кад се он с прага маче
да је за руку ухвати.
–Ти се још отимаш? Што ти је? Не бјеше се удавати...
Знала си што те чека!
– Удају се и друге! – рече она као за се. –Тако је у свијету... Ма пусти ме још мало овако!
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Марко се збије до ње на трупић и не пушта јој руку из
своје, већ је јаче стиска.
Тако часом ћутке сједе. А зимњи сутон већ је пао и на
само море. С једне стране суре боје прекоморских брдина
поступно губе се у сивоме мраку, а, с друге стране, пуста
непрегледна пучина, неодређена, дрхтећи у живоме шуму,
пропада у зимњу ноћ. Још мало, и ноћ савладаће све уоколо; у њену мраку изгубиће се и шкољ, и кућа, и они усред
упала потамњела мора.
Антица осјећа ноћ и њене шапатљиве гласове, осјећа
његову тешку руку, топлину живота му, врућ задах из уста
и мушку вољу, али никако не може, ма да се сили, да се за
њ загрије: једнако јој други познаници пред очи долазе; и
како се ноћ спушта и захваћа и највеће висове, онако и она
све јаче осјећа своју немоћ: чисто увиђа своју несрећу – и
прегара се...
– ‘Ајдемо! – рече јој Марко наједном, питомије но игда.
– Пусти још мало! – замолила га и бесвјесно из његове
истрже своју руку.
– ‘Ајдемо! – повика он изнебуха. – Или не знаш да си ми
жена?! Не знаш колико сам се гризао у себи тебе ради!...
Зар још мислиш на друге?
Пa се диже и, вукући је, потисне је у кућу – и за собом
затвори врата.
Иза тога, с дана у дан Антица све грђе осјeћa тежину
брака, и увиђа све јасније да се преварила; кајући се, криви саму себе: није слушала своје воље, већ је узела човјека, јер то и друге сеоске дјевојке раде, – и тако је сагријешила проти самој себи... А нарав њена била је противна томе, и тражила је чим већу, урођену слободу; сада, када већ
није на вријеме, знаде боље да је цијени; сада јој се сама из
душе јавља: никоме стално не припасти, нити се на кога у
животу заувијек ослонити, већ слободно живјети на своме
пустоме шкољу! Та је мисао још јаче захваћа, а чисто на
махове од ње изгара кад гледа морнаре и рибаре што на
шкољ свраћају. Сада не може као прво с њима се забавити,
разговарати и при раду им помоћи.
54

А кад изнебуха једнога дана дође онај морнар из Леванта, што јој бјаше милији од других, заборави на се и на свога човјека: нуди га млијеком и сиром, и поји га вином, и пусти се с њим у разговор. Из разговора дознаде да се оженио
и да ће осле рјеђе на море ићи. Осјети пред њим насами сву
одавна потајену женску вољу: ко зна хоће ли га већ икада
видети? Та је држи приковану на мјесту, и никако да јој се
отме..... А он је гледа и, угледавши у њеним очима сјај раздрагана живота и чежње, осмјехне се на њу оним ријетким
његовим осмијехом. Тај осмијех с његова мркога лица сине у њеним очима, и очи им се сукобише и споразумјеше,
изражавајући чежњу и срећу, и осјетише се обгрљени као и
оно негда, првога пута...
У разговору затече их Марко; узврпољио се око њих и
зове је на страну. А кад је морнар пошао, а она још гледа за
њим и с мјеста се не миче, љути се и пријети јој; у срџби
оно разроко десно око чисто сијева, и он виче на вас глас:
– Ја сам ти сам сада господар... Доста сам ради тебе трпио!
Осле он јој помњивије за стопама иде. А Антица у кући,
у врту, у пољу врши свакидашње послове, и тиме хоће да
утуче успомене на прошли живот; увече пак приправи вечеру да дочека Марка, јер он погдјекад цијелога дана избива из куће: иде ловити рибе по пустим ратима, па што улови носи у село на продају. Њу само у пријекој потреби собом води; очито жели да се не миче од куће, мисли: то и јесте за поштену жену! За рђава времена крпи мреже. Тада
му и она помаже и цијели дан код њега сједи. Чак тих дана
не допушта јој ни оне двије козе извести у пашу, што јој
служе за лијепу излику да се по шкољу прође: нека гладују, само да му је она на очима! А њој је досадно код њега;
задиркива је и кињи, и ништа је не занима његово: ни живот, ни разговор. Испрвице се ради тога изиједала и силила се да буде мирна, али с временом увиди да је све залуду,
па јој се погдјекад учини да је лудо силом хтјети у себи сатрти своју бесвјесну просту вољу, – па напокон она је на тај
начин од непознате јој чељади и на свијет дошла! То је ње55

но, а за туђу вољу, што јој се намеће откад за се зна, већ
давно је замрзила.
Али се Марко не брине за њена унутрашња чуства; једнако је осорљив, а није се промијенио ни када му је почела
дјецу рађати. А њој прво дијете, с плачем, собом донесе
бригу и љубав за њ, и Антица прионе уза своје чедо, све
мање бринући се за Марка. А више се и не заноси, онолико као прво, у снатрењу. Кад остане сама код куће, а то је
често, пошто посвршава свакидашње послове, пође од куће доље у увалицу и сједи у заклоници. Ту, гледајући у
отворену пучину, у пуноме дану, доји своје чедо и тако јој
вријеме хитрије пролази, и задовољнија је.
Једнога поподнева, Марко с рибања око рата на шкољу
поврати се раније но обично, па, не нашавши је код куће,
озловољен, потражи је. Тако је у заклоници затече насами.
– Ти увијек дангубиш! – јави јој се осорљиво.
Она успрене, јер га није спазила но кад му је глас чула, па
како је дојила дијете, инстинктивно скупи се да заклони дојке.
– Сада кријеш ту срамоту, а досле разблудила се, на по
гола, прама сунцу! – пребаци јој, стојећи над њом.
– Храним своје дијете, –опази она.
– То можеш и дома... Поштена жена чува кућу... ‘Ајде дома!
– Поћи ћу .
– Одмах! Нећу да те видим даље од куће... –Ухвати је за
руку, па је хтједе потезати, но Антица се отима, а он се јаче напрегне да је подигне.
– Убићеш ми дијете! – повика она љутита, опазивши да
се мали узнемирио и да, поплашен, у њу гледа. А кад оно
заплаче, одлучно му се опре и, завапивши се у жбунове, не
хтједе се с мјеста маћи.
– Нећеш да слушаш, а? –разљути се Марко. Није ни чудо, таква ће ти бити и мајка била! И – дода презриво:
– Жена од жене, а срамота од срамоте! Ма ја ћу тебе научити!...
И извади из џепа од гаћа кутију жижица, прихвати уоколо нешто суварака, упали их и подметне у жбун гдје је Антица с дјететом лежала.
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– Потјераће тебе огањ! – рече, задовољно смијући се кад
видје да је жбун прихватио и да је пламен из њега почео да
избија. Антица, увидјевши да се он не шали, нагло се диже, и, не рекавши му ни ријечи, пожури прама кући.
С годинама Марко је све окоситији. Народило се дјеце,
а с њом дошла и сиромаштина у кућу. Антица, забављена
око њих, не може да му у раду помаже, али он се на то не
осврће, но је једнако као и прво запослује, а кад му радњу
не доврши, окоша се на њу и, у срџби – туче је.
– Благо ти се теби! – потужи се Антица најамници првашњега господара, кад се с њом једнога поподнева састала
код мора. – Барем си мирна, а ја сам права мученица... Горчи ми је живот но што је ово море...И јутрос...ма што да на
се пљујем?!...Е,да ми није ради дјеце!
Тако у бризи, невољи и немиру пролази им живот. Ниједно није задовољно, а живе заједно, јер су на то навикли,
и не може друкчије да буде. Он се јед нако мучи да их све
прехрани, и нема у њу вјере, а она, ради дјеце, трпи његову жестоку и загрижљиву ћуд.
Једне љетње ноћи, а већ се бјаше троје дјеце народило,
устаде Марко прво сванућа. Пође к отвореноме прозорчићу и гледа на море.
– Не знам, вели сам себи – свиће ли или је мјесец помолио! и стаде размишљати. Најпослије, смисливши се, вели:
– Биће да је мјесец помолио, – и још дремљив стоји неко
вријеме, прислоњен на прозорчићу. Унеке успрене и опет
сам собом говори:
– Ево звијезде трепере, ено брод стоји усред мора као
закован, нема ћуха од вјетра, тишина је као у леду.
–Устани! – одмаче се изнебуха од прозорчића и пође
прама кревету.’– Устани! – Па нађе жижицу и ужге малу
лампу. Слаба свјетлост по кући шкиљи, а пред прозорчићем губи се у свитању љетњега дана. Пада и на велики кревет што запрема читаву половицу ниске собице. Осјетивши
свјетлост, жена се у кревету протегне сањива и рече:
– Што ти је ноћас? Кад ти не можеш спавати, онда ни
другоме не даш да спава! – и обрне се на другу страну.
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– Устани! Да си друга жена, била би то досада учинила!
– наставља Марко и стоји над њом.
– А што ћу ти?
– Ништа, ма воља ме је да устанеш! – и стаде је потезати с постеље.
Уто се дјеца почну помијешати по кревету, а оно из зипке заплаче. Жена устаде из кревета, прекрсти се, дохвати
одијело и лијено се облачи. Дијете из зипке боље плаче.
Пође да га смири. Марко поврати се к прозорчићу. У ниску
собицу споља навире чисти, стежи ваздух и помало осваја
је љетњим, сивим, свијетлим свићањем и носи собом са
шкоља и с мора шапатљиве, бистре гласове летње зоре.
– Нађи ми мараму! – изнебуха окрете се од прозорчића
Марко и прекиде женину гласну молитву.
Она ћути.
– Ти хоћеш насилу да те тучем...
Антица опет прихвати молити и убрза пошљедњим
„Оченашем “, а дијете из зипке неће никако да се смири.
Свршивши молитву, рече му:
–Чекај да надојим дијете! – и пође прама зипци.
–Ти хоћеш насилу да те тучем? – понови он љутито и залети се на њу.
– Удри, ниси одавна! – пркошљиво, стријељајући га
очима, окрете се она прама њему.
Марко је шчепи за главу и потегне к себи, па је вуче према сандуку. Она се отима, но он је шчепи за врат јаче и, тетурајући с њоме, нагна је на сандук.
– Ту је! Наћи ћеш је у сандуку, – говорио јој подмуклим
гласом од срџбе. – Чекаш да одем, да се можеш скитати по
шкољу, а? Нађи ми мараму!
А дијете у зипци кричи на вас глас. – Жена послуша,
отвори сандук, и, пребирући по њему, осећа над собом његов дах. Најпослије нађе је. Затвори сандух, стави мараму
на поклопац и пође прама зипци.
Марко узе мараму, пође к орману у зиду, узе из њега
скленицу и комад круха, и то замота у њу. С прага, прво но
ће да изиђе, запријети јој:
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– Да се не макнеш од куће!
Марко оде на море; оно двоје јаче дјеце с прага гледа за
њим, па, док замаче, изиђу пред кућу да се играју у пуној
свјетлости дана. Антица у кући доји своје чедо, мири га и
успављује. Кад га је успавала, изиђе пред кућу да опере робу. Повуче се у хлад, прама дјеци, да су јој на догледу. Радећи снатри, и тако јој вријеме брже пролази....
Давно је већ на шкољу, и увијек овај исти начин живота. Заправо рећи, она друго не би ни тражила да није везана уз човјека који јој не да нигда мира и држи је под својим
јармом. А у свему је сама узрочна, и та је мисао највише
изиједа... Згријешила је проти својој вољи, па треба да изврши покору. А сто пута упитала је саму себе: како се могло то догодити кад нигда, ни у највећој самоћи на шкољу
није га пожељела?
И радећи премишља, а по пучини бродови, уз пријатан
лахор, једва миле, но не свраћају у Велу увалу. Пролазе и
собом носе њене другове из дјетињства и младости... Ко
зна гдје је сада онај мрки морнар из Леванта, с оним првим
осмијехом што јој се у мождане усјекао и гледа га пред собом као искру кад у тами сине! – Оженио се! Ко зна хоће
ли већ игда на шкољ свраћати? А што ради оно младо чобанче што се с њим иза купања, у заклоници, на испрану
жалу испружена, с ногама у мору, сиграла „мужа и жене?“
Чула је у селу да пише да му је у Америци добро, но свеједно да жуди повратити се. Поздравља све који за њ упитају и пита је ли још обилат лов срдијела око рата шкоља.
За њу не пита! Ко зна зна ли да се удала за Марка!...
А бродови по пучини, уз пријатан лахор, једва миле, а
не свраћају. – Простирући Маркову робу да се осуши, Антица погледа у једра им, па, прострвши је, униђе у кућу. Заложи се крухом и млијеком, и, узевши из зипке чедо, изиђе
из куће и крене узбрдицом ка врху шкоља. Оно двоје дјеце
што се пред кућом игра пожури за њом.
На највишој равници устави се и сједе под стари, посрнуо морски бор што одавна пркоси времену и чије гране,
свинуте од удара вјетра, окупљају се од стране затишја.
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Сједећи под њим, доји своје чедо, а како је уоколо тишина, лијепо се чује лакомо дјетиње сисање. Јутарњи лахор
престао је, па лађе по пучини чекају свјежи маестрал да
духне да их напријед потјера, а око рата рибарице страже
рибу, док с краја рибари, опасани дебелим конопом, с натегом потежу мреже. На ономе крајноме рату, што је на догледу, сигурно и Марко с друштвом потеже. Да га се не боји, сишла би доље к рибарима, помогла би им и разговарала би. Још се осећа јака и пуна живота: ужива у своме здрављу, разлетјела би се по шкољу, али која корист кад је самоћа убија?! А како би лијепо било да је само своја и слободна, да може ићи гдје је воља! Пожурила би доље к њима, и сигурно међу њима нашла би некога с пријиним
осмијехом, и умирила би се... Па онда би помогла уморном
друштву потезати мреже, гледала би у њихове тешке руке,
у топли зној, и осјетила би оно њихова, мушкога, што у животу носе.
Колико људи она познаваше што на шкољ свраћaxy забринути, у најжешћему кријесу, да воде потраже; уоколо
све гори, воњ просушене смоле из борова јако одјелито се
осјећа, а жало и стијење пеку, из њих врућина удара и заслепљује очи, жеже, а она им пружа врч хладне воде да жеђу загасе. Пију, а она чисто ужива слушајући како лакомо
срчу... „Хвала!“ веле јој, кад би се сити напили. Па онда би
им се очи сукобиле и пријазан осмијех јавио, као да се
одавно познају. И малдане сваки дан неко дође и пође, а први се враћају, и све тако...
Свега тога могла је да се наужива да је слушала свој
сопствени животни нагон, једини што јој је био вјеран, да
се није обазирала на свијет и његове навике: зар да свијет
боље од ње саме познаје њену вољу?
Тако дуго стоји и забавља се са својим мислима, а што
би од ње било да њих нема?... Дјеца се око ње весело играју, а уто и маестрал јавља се; поступно пучина је набранија, живља, модрија, а свјежи лахор, као дах живота, у омари долази јој у сусрет; лађе се на пучини крећу, а у гранама старога бора замећу се меки звукови...
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Маестрал носи собом свјежину, живот, и она осјети у
себи животну сласт: хтјела би пожурити доље к рибарима,
али се боји свога човјека, – њега се боји, који јој младост и
живот заробио, а ништа јој за то у замјену није дао...
Пред сутон сједи Антица пред кућом и ишчекује Марка.
Чуди се што га још нема, па гледа преко мора у стазу преко брда, надајући се да ће се из села помолити. Чека га већ
дуго, а нема га. Стрепи, јер онамо далеко, преко мора, у недогледном простору, гомилају се облаци; натискују се, као
да из морских дубина долазе. Прво времена утишао је маестрал и настала потпуна тишина. Овај подмукли тајац у
љетњему дану не слути на добро.
Антица чека, и немирна је кад сунчеве свјетлости нестаде за облаком. С оне стране отворена пучина измијени намах своје обличје, а противна страна још се одразује свијетлом ведрином. Још неко вријеме трепери та свјетлост, па
се поступце гаси, и облаци: освајају комад по комад ведрине, као да је прождиру.Убрзо, море и земља изједначише се
у оловастој сивој боји, једнакој као што је стијење прекоморских голети. Марка још нема, а невјера очиглеце пријети; наслућени хладни западњак наједном јако духне, море
се најежи и јаче помодри, и силни шум затутњи из даљега
у простору.
Антица у бризи разгледа пучину, па кад угледа на мору
чамац, наслути у часу да је Марков; затвори нагло врата од
куће и побрза ка увалици. За њом потркају оно двоје дјеце,
те све троје хитро дође на жало. А олуја на мору већ је захватила мах. Антица упиљи: поглед у нападнути чамац,
али већ ништа не разабире, само јој се у ушима ори шум
олује...
Чамац, силом гоњен, јури према шкољу, напире се да
ухвати прву увалицу, али вјетар је жесток, гони га доњему
крају шкоља Антица изнебушила се, не зна што ће. Очи су
јој упрте у чамац, трза се, примиче се к мору да боље види
и опет се одмиче; најпослије пожури шкрапавом путањом
крајем мора прама доњему дијелу шкоља, нека је ближе
чамцу. Уто неколико чобана и тежака, што су били раштр61

кани по шкољу, угледавши је саму, а наслућујући несрећу,
пожуре к њој. Сви упрто гледају у чамац и један за другим
прате узастопце Антицу. .
– Гледајте како вјетар мота једром.... Растргнуће их! –
опази млади рибар из друштва.
– Луда, што их не спусти!..... Што ће му једро? рече као
за себе стари рибар што је ходио одмах иза Антице.
– Марко, Марко! – на гласове одазове се Антица, и пожури, као да може своме човјеку у помоћ притећи.
Али олуја не попушта: небо се натуштило, рекао би сад
ће пљусак ударити, а једва неколико крупних капи пространце шиба их у лице. А сијева са свих страна; чамац
очиглеце не може да ухвати краја.
– Ено му је растргла једро! – повика на вас глас млади
рибар, звјерајући живо очима у правцу нападнутога чамца,
и настави: – Гледај, сад га вјетар по вољи носи! Биће да му
и крмило већ не служи!
Антица, гоњена језивим страховањем и црном слутњом
коју олуја повећава, иде напријед, но доспјевши на крајњи
рат школа, нема куд даље, – устави се; вјетар је удара са
свих страна и замеће се с лаганим јој одијелом; двоје дјеце
чврсто је држе за скут, а уоколо ње окупило се друштво.
Свима се на липу види зебња и брига, сви су прожети једном мишљу: наслућују несрећу и већ је очима гледају.
– Гледај, ено ми се сад учини, Марко има весло уруци
– Одапире се свом снагом... но није могуће, силан је вјетар...
– Марко, Марко! – кроза сузе виче Антица, угледавши
свога човјека у чамцу гологлава, раскострушене косе, како
одмиче од шкоља и жури у отворену побјешњелу пучину.
Али њен глас и јаук дјеце носи вјетар далеко у натуштени
простор и губи се у шуму олује. А неће да пада пљусак, да
убије вјетар и море!
– Зло је! Олуја носи прама Пропаду, – пријегорно рече у
вјетар стари рибар. И сутон је данас ранији, чамац у њему
изгубио се, а олуја не попушта. Већ сви виде несрећу, па се
Античину плачу придружише и двије жене из друштва.
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Гледају у празан, потамнио простор, а у ушима ори се
олуја, прелијета им преко главе и одзвања се силном хуком
и ломљавом у боровој шуми у доцу. Чекају још неколико
часова, а тада се јави стари рибар.
– Није друге, ‘ајдемо натраг, па док се мало слегне вријеме, поћи ћемо с лађом за њим...
–У руке божје! одазове се жена му. – Помолимо се! – и
прва се прекрсти.
–’Ајдемо прво ноћи!
Антица се не миче с мјеста: гледа у простор у правцу
вјетра, али не види но запушицу и празну недогледну пучину.
– ‘Ајдемо! – понови стари и ухвати је за руку. Враћају
се истом путањом, а у путу хвата их мрак, и хвата се киша.
Антица се погдјекад натраг обазре у ноћ; жене носе дјецу
јој у наручју, а једном бјеше и мјесец помолио, и прве зраке заиграше на немирној пучини. Пожуре да чим прво у
Велу увалу стигну. Послије кише поче да ведри, а кад дођоше у увалу, нађоше је још зањихану: око рата јој бучи
море, но нема оне првашње силе, а мјесечева свијетла зеленкаста пруга из отворене пучине игра на валовима и допире све до на жало.
–Почекајмо још! – вели стари рибар.
–Ванка има још мртвога мора колико год хоћеш, – одврати млади друг му.
– Море вара...
Почекаше још неко вријеме док се валови око рата понешто смирише, па се укрцају у лађу на четири весла. Сви
се укрцаше, само што остаде жена старога рибара, којој
Антица остави на бризи оно двоје дјеце и замоли је да погледа, док се она поврати, на онога што је у зипци остао.
Веслачи с натегом, што брже могу, веслај у правцем куд
је чамац, гоњен олујом, јурио. Море је још усколебано,
премда је вјетар пао, па лађа граби и љуља се на валовима,
а мјесечева свјетлост поиграва по пучини и, у одмацима,
захваћа веслачеве главе. Још тутњи издалека, а по увалицама, враћајући се, валови са жала, бучећи, котрљају пијесак.
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Жене и чобани моле, а веслачи се напиру да чим брже
прођу поред крајњега рата од шкоља. Кад га минуше, прво
но ће даље да веслају прама шкољићима, куд је чамац јурио, опочинуше; ослушкују и разгледају уоколо, и, увјеривши се да се море стишава, а вјетар да је сасма попустио,
кренуше даље.
Возе да дођу на доглед шкољићима. Први их назрије
млади рибар; држећи у руци весло, исправи се.
– Ено –вели, – Пропада, ено Медвједа, а за њима су Близанци. Тек дахнуше насред мора, па пожурише прама њима. Већ је мјесец подалеко одскочио и ведрина освојила;
свијетле, зеленкасте мјесечеве пруге нестало је с пучине, –
сад се његова свјетлост обилато унедоглед разлијева. А лађа одмиче; чују се замашаји веслача и покоја набачена ријеч из друштва.
Кад се лађа примаче Пропаду, жене умукоше посвема;
још се чује само хитро ударање весала, а чим су ближе, језива их зебња у животу подилази, па жене и чобанчад тискају се ближе једно другоме. Гледају шкољић Пропад: лежи као неман на мору, косе хридине надигле се над пучину, а испод њих море је тамније боје; избочите стијене свијетле се у мјесечини, а гудуре су у тами; врх му је сур, одувијек го, само што између процијепа са оштрога стијења
расте гдјекоји жбун, погнут од удара вјетра, а закржљао од
морске посолице, испод чијег лишћа, при земљи, крије се
оштра, сува трава. А уоколо њега у мору осуле се мрке
шкрапе, око којих одувијек кркоће море. Мало ниже, поред
њега лежи Медвјед, а испод њих, кроз уски тјеснац, назиру се Близанци, једнаке величине, један до другога, са
уоколо сијасет шкрапа, – сури, голи, на ударцу вјетра, чије
голети за олује топи море. Испред њих, као испред морске
страхотиње, устави се лађа; чељад се до три пута прекрсти,
и стари рибар подиже с главе своју капу. Па опрезно примиче се лађа ка хридинама: чељад упрто гледа у дубину испод њих, а кад из гудура изненада што зацвили, јежња их
подилази по свему животу. А није ни чудо! Толико страхота чули су причати још из младости о овим школићима. Од
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кољена до кољена преносе се приче о сломљеним бродовима о ове суре хриди: овдје море напада своје жртве да их
уништи, прождре; а у одмацима, и за најбоље тишине, изненада вал пљусне о хриди, и морска птица, из тмице што
се по гудурама од сунца крије, у дубокој ноћи јави се, као
да нариче...
Дуго милећи по утишаној пучини, плове уоколо, и у обилажењу око шкољића пролази кратка љетња ноћ. Мјесечева
свјетлост блиједи и звијезде трну: неопазице иза свијетле
ноћи јавља се дан. Али га чељад у себи лијепо осјети, а кад
лађа уђе у тјеснац између Пропада и Медвједа, свјежи лахор
дотаче им се лица и собом донесе што их освијести од страхиве ноћи. Веслачи не журе, – а још је то мјесто да га обиђу,
– као да чекају да боље расване. Страховит је тај тјеснац: ни
староме рибару није мило ноћу у њ заћи. Али је и у њ већ зашла прва зрака свићања, па се по хридима, шкрапама и мору просула једнолика, јасна свјетлост.
– Ето, даске пливају по мору! – опази млади рибар, и исправи се. Веслај полако... Ено, оно је човјек пред нама!
Веслачи оставише весла и исправише се. Чељад у лађи,
дижући се с мјеста, задржаше дах.
– Је! – потврди стари рибар.
Сама лађа доплови до мртве љешине. Мртвац наузначице лежи између шкрапа: коса му се расула, на по отворене
очи упрте су у простор, лице суре боје, као и све ствари
уоколо, а како га море лагано подиже, чини се да главом себи зове. Неки у лађи трну од страха: хтјели би да не гледају у лешину, но очи им бјеже на њу, као да су затрављени.
Ено, сад лађа пролази поред љешине, сада ће је дотаћи
весло. У тај час млади рибар подиже весло из мора.
–Мртвац је ту, а ми што да радимо? – јави се први стари
рибар.
–Мртав је, понови њих неколико, једва дочекавши живу
ријеч. Па сви наједном тргоше се из мука: слабији се крсте
и богу моле, а јачи се договарају како да Марка из мора извуку. Бацише му коноп око тијела, испод пазуха, и, привезавши крајеве накратко за лађу, полагано веслајући, вуку љеши65

ну за собом и изилазе из тјеснаца. Изишавши на отворено,
допловише до у увалицу Медвјед, гдје је лађа могла пристати. Први стари рибар стави ногу на крај, за њим искачу остали, само остаде млади рибар; отле до на жало довуче Маркову љешину и предаде је староме. Стари је помоћу веслача
извуче из мора и положи на бијело, још влажно жало. Гледају у мрца, у његове мокре расуте косе, надувено лице, очи
упрте у празно, у укочене ноге, око којих скупише се ногавице танких гаћа, и у велике помодреле израњене руке. Неко вријеме, као да се свако забавио својим мислима, говоре
тек по коју испрекидану реченицу. Али стари смионо заметне разговор, као да није ту мрца, па и остали слободније
одахнуше. А кад се прве зраке љетњега сунца помолише и
весело заиграше по пучини у хиљаду пламичака, људи се
почеше договарати што да ураде. Договорише се да код мрца остану удвоје, да га чувају, а други да се поврате и пођу у
село да јаве властима што се догодило.
Антица мало по мало разабире се, као да су јој свићање и
сунце донијели мир. И сама се чуди како се то с њом могло
догодити. Док је олуја бјешњела и док је гледала у нападнути чамац, тргала је брига и бол за својим човјеком; послије, у
ноћи, моријаше је сумња што се с њим догодило, а сада када
га гледа пред собом мртва, испружена на жало између морске лажине нанесене од ноћашње олује, – ето се примирила
и не може да мисли на његову несрећу, већ јој мисли и нехотице скрећу другамо. Паде јој на памет оно нејачи које је предала жени старога рибара, а са ,зебњом и страховањем сјећа
се дјетета од сисе што је у кући у зипци остало; и све упорније та је брига заокупља, па жели да се чим прво кући поврати. И хтједе да своју мисао људима изрече, но погледавши на мрца, застидје се и не проговори.
Међутим, чељад се опрема да се поврати, а завлаче, јер
никоме није мило остати код мрца: рађе би се повратили
својим кућама. Најпослије се нагодише: млађи ће остати, и
онако дуго неће чекати; они што пођу, вратиће се тек што
сеоске власти обавијесте. Ред је ићи; Антица то зна, и није
јој жао. Дапаче, она у себи осјећа жељу да се чим прво ку66

ћи поврати, и ту жељу не може никако да у себи утуче. Потајице она јој се јавља, и ноћашњу страву и зебњу и тугу у
спокојство преобраћа; сили се да скрене мисао на мртва
Марка, и гледа у њ, али све узалуд.
Ено сада сунце му је главу захватило и освијетлило је, а
са сунцем однекле долетјело је сијасет ситних бића што
унаоколо лепршају и зује и на његово освијетљено лице налијећу и једнако зује... Антица зури у његове ледене, празне, на по отворене очи и ослушкује зујање, но не може да
се гане. Мисао јој се навраћа к дјетету што је од јуче само
у кући остављено: биће гладно... плакаће, може бити да му
се што зла догодило? И она, гледајући у мртвога Марка, не
мисли но на своје нејако чедо...
А Марко лежи на влажну жалу, непомичан, мокар; зраке сунчеве као да хоће да га исуше, угрију; пред њим је ноћашњом олујом освјежена, ведра, пространа пучина; игра
се у сјају; шапатљива дахће, као да у себи носи сијасет живота, – пучина што је и њега отхранила, којој је вјеровао, с
којом је живио и која му је одједном живот однијела, а сада је мирна, спокојна, пуна живота, безазлено, као насмијано чедо, у сунцу игра се... Антица погледа у отворену пучину по којој лагано, сушећи једра, лађе миле, па јаче осјети у себи вољу за животом и вољу да чим прво своје дијете види, да му гладну пружи своје груди, да га надоји, – и
очима и свијешћу захвати уједанпут цио њезин шкољ.....
–Укрцајмо се! – јави се стари рибар.
Антица се трже, и у задњем часу снађе се, приступи мрцу, клече преда њ и дотаче се устима влажно– га му чела.
Сили се да заплаче, да над њим дуље остане, – то и друге
ране – но не може; на устима осјећа додир његове празне,
мртве пути, бесвјесно рука јој бјежи к устима да тај додир
отаре са своје живе пути, да га уништи....
– Укрцајмо се! – понови стари рибар и, погледавши у
лешину, рече: – Нећеш га оживјети! – Је ли било мору онолико вјеровати! – настави као за се.
И лађа крене, и, изишавши из тијесне увалице на отворено море, весело заплови у пучину сунцем обасјану...
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Иза одуље вожње наш чамац пристаде на жало Веле увале. Додијало ми сједети на једном мјесту, па једва дочеках да
ставим ногу на шкољ. Протежем се на жалу, а већ ми веслачи показују стару Антицу. Ено је мало даље од нас: рибарима помаже солити срдијеле што су их ноћас, помоћу лађа
„свјећарица“, ухватили; сада их у барило слажу. Она сједи
на камену до барила и на редове сипа со. Гологлава је, а сиједе дуге косе неуредно су јој оивичиле старачко лице. Док
ме угледала, диже се и снажним гласом, што иза себе оставља дубок узвик јека, поздрави ме и погледа у очи.
– То је Антица! – помислим у себи и погледам је боље.
У први мах усјекоше ми се у памети дуге сиједе косе, зарасле обрве и јаки, још здрави зуби; па онда лице, сунцем и
посолицм осуто, али још пуно, – и нехотице погледах на
шкрапе што преда мном из мора вире.
– Сједите, немојте ради мене... – и прекидох, стидећи се
што се старица испред мене исправила.
– Не мари, ви сте ово први пут дошли на шкољ, а ко дође, ваља да се најпрво са мном поразговори! Је ли тако? –
обрне се рибарима.
– Остарјела си јур! – опази један времешан рибар, слажући срдјеле. – Знате, има јој преко седамдесет година...
–Збиља? – рекох ја, иако сам знао за то.
–Не знам право, – одговори старица – али се добро спомињем: видите ону шкралу доље у мору? – и руком показа
на њу. Кад сам била дијете, нијесам могла никако до ње,
ако се не бих изула и подгла скуте, а ето сада, фала богу,
може се сувим.
Старица климну главом и сједе, извинивши се да ће брзо довршити посао, па ће ми онда показати манастирске
развалине, гдје сада она живи.
Док су рибари посвршавали посао, ја сам се заклонио у
хлад и подао се небризи. У одмацима, пиљећи испред себе
у свјежу пучину, допираше до мене њихов разговор. А сунце очас освојило и море и шкољ, и топли дан убио јутарњи
свјежи сјеверац, па настала тишина.
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Око ручана доба, рибари, довршивши посао, наложише
ватру да испеку на жеравици преостале срдјеле. Оштри
воњ пецива голица, а пламен се и не види у пуној свјетлости дана. Када испекоше рибу, позваше и мене у хлад, испод једне лађе на жалу, и тако се, вадећи срдјеле из жераве,
опет нађох међу њима...
Залажући се, разговарамо, а шкољари су уопће и превише разговорљиви, као да су то од мора научили, па ме обасуше питањима, и чуде се што сам дошао у ову пустош. А
ја се драговољно подадох разговору и пријатно ми је у њихову друштву.
– Наздрави Антици! – боцне старога Андрију онај времешан човјек, који је сада до мене сједио, опазивши да се
стари за врч машио. Стари се чини невјешт и нагна врчем
да се напије, док онај изнебуха надода:
–Био би’ је вјенчао, да је она хтјела... Зар не, стара?
Антица не одговори, а стари Андрија, одложивши врч,
погледа је као преко воље, па, споразумјевши се очима са
старом, рече:
–Пусти га нека говори!... Проћи ће му....
–Видите, настави онај човјек, хотице пречувши ријечи
старога Андрије, – он би је био узео, но она није хтјела... А
познавали су се још од дјетињства... Знате, оно наше шкољарско дјетиње познавање на жалу, иза купања... Ја не
знам да послије Маркове смрти није се хтјела већ удати...
–Па како је живјела сама? – прекидох ја.
–Да, сама!... одужи он и, насмијавши се од срца, погледа у стару.
– Кажи господину све што знаш! – умијеша се Антица
мирно. – Није у томе зла!
– А што ћу казати? – попусти он. – Она је, ваља рећи
истину, мајка овога шкоља. Бијаху јој мили људи, – надода
лакше, – али то су њезини посли... Напиј се, стара!
Антица послуша и напије се, па, отрвши дланом уста,
рече:
– Како је да је, живјела сам на свој начин, својом вољом,
и не кајем се.... А да сам друге слушала,. било би ми као и
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прво, док је Марко био жив... Ма свеједно... дођите да вам
покажем стари манастир..
Антица се диже, па пође преда мном.
Идем за њом, а друштво гледа за нама; нико се не миче
да нас испрати: сунце је освојило шкољ, а маестрала још
нема, па је вруће, а рибарима није ни мило ходати.
– Уђите! – рече ми стара кад стигосмо. – Ово је сада моја кућа.
Нађох се међу старим развалинама, чије је испуцане зидине оклопио бршљан, а из процијепа висе дуги, жути
цвјетови; док уђох, неста ми испред очију оне пуне, дање
свјетлости, а у себи осјећам нешто старинскога, празног.
Тијесне ћелије, мрачни ходници још се разазнају; газим по
сувоме тлеху, а кроз прозорчиће, тек што би главу промолио, долази споља весела дања свјетлост, но не може да
продре пуна у унутрину.
Овдје станујем, – чујем за собом сгаричин глас, – а тамо
спраћам моје двије козе и живо... А збиља, да видите магаре што сам ухватила отраг неколико дана, – рече ми живље
и прође преда ме.
–Уђите за таом!....
Из тамнијега дијела развалина униђох у свјетлији већ
посвема порушен. Кроз пукотине посрнула зида назире се
море и чујем да се маестрал јавља, а у зиду расте дивља
смоква, – бог зна откуд је амо донесена, –и весело пружа
своје лишће у свјетлост поврх зидина.
Магаре ме стријеља својим једрим сјајним очима; оно
није онакво као што је под теретом – покуњено, трпељиво,
већ је живо, окретно и улизане длаке.
Старица је разговорљива, па ми прича што је знала о
животу фратара овог манастира, но ја је прекидох; занимало ме оно дивље магаре, желио сам чути како га је могла
старица, онако јака и окретна, савладати.
– А знате ли како их хватам у лац? – претрже причање,
разумјевши да ме то занима. – Овога сам ухватила натраг
мало дана, стога је тако дивљи, поносит. О, умекшаће се!
70

Старица се приближи да га помилује, но оно мигну једним увом и поче кроз ноздрве силно фрктати.
–Пустите га!...
–Још је поносит! А први дан не хтједе се ничега устима
дохватити. Да знате како се трзао у ладу, а једва сам га савладала!
–Продаћете га?
–Нећу, оставићу га за расплод: јак је... Ма да причам како се овај преварио. Има их још неколико по густрм шикарама шкоља.... Бог зна како су се расплодили... Кад суша
затегне, најзгоднији је лов на њих. Направила сам лијепо
од чврста конопа лац и ставила га пред велику каменицу
бистре воде, а одасвуд с других страна до ње запријечила
приступ. Биће да их је љуто жеђа морила: неколико пута
заједно у тројицу долажаху пред каменицу; сумњиво се
обазиру, напели уши, фрчу из ноздрва топлију пару но је
љетње сунце, притискују један другога, али никако да прођу преко лаца. Но даномице врућина је све жешћа, гори...
ни маестрал не пири, за два–три дана узастопце ни роса не
пада, а сигурно по цијеломе шкољу нигдје ни капи воде...
Еле, баш једнога од тих дана, у пукло подне, сакривена чекам и држим крај од конопа... Ето их гдје долазе: једнако
сумњиво се обазиру и потискују један другога, док изнебуха овога ухваћенога она двојица не потискоше у лац... Ја
потегох што сам боље могла, а оно двоје, док им друг паде,
– побјеже. Послије та увезах конопима, па га оставих да
гладује, док смалакса... Е, није се добре воље предао, ма
пашће му сила, баш као и мени! – старица заврши живо.
Па онда наједном као сјети се: Заборавила сам вам понудити чашу млијека, – говори ми, па не чекајући одговора, пође кроз једна вратанца у свој одјелит стан, што по изгледу негда бијаше сигурно манастирска капела, да узме
чашу. Вративши се, опрезно отвори ограду и пусти ме ванка, а она за мном журно изиђе. Магаре дотрча до ограде,
па, видјевши да не може изићи, уприје у нас своје једре, пуне, свијетле очи, у чијим зеницама одбљескује сва ведрина
и слобода пустоши усред мора, па се нагло окрете и, хит71

нувши се задњим ногама, бијесно се устрча уоколо ограђена простора.
Излазећи осјећам да је маестрал духнуо. А кад изиђосмо
пред манастир; дође ми у сусрет свјежи лахор. Пучши оживјела, модри са живо, а на њој игра сунце; борови уоколо избијају јаке звукове пуне живота, весеља, и над нашим главама пролијeћy у ведри простор... А шкољ валови, пјенушећи
се, оивичише чистим, бијелим порубом... Сједећи под боровима, истински осјећам свјежину живота, а у памети од свих
утисака из манастира остадоше ми живо усјечене свијетле
очи заробљена магарета. Помислих: колико мора да чезне за
свијетлим простором и слободом! И чињаше ми се немогуће
да ће се игда припитомити и под теретом трпељиво поднашати над собом туђу, господареву вољу... Старица попође мало
и оштро звижну неколико пута. Домало иза борова покажу се
двије козе, иду мирно и слободно прама нама. Прва, јача, кад
ме спази, устави се, па се обазрије ка оној другој, слабијој;
часом стоји, сумњиво гледајући у ме, као да мисли би ли напријед пошла, али, кад је чула старичин глас, слободно приступи к њеној руци. Јача трпељиво пусти да је старица помузе, а затим се обје повратише откле су и дошле...
Срчући топло млијеко, ослушкуј ем хармонију морскога шума и затресених борових грана, и разговарам са старицом као са смо стари знанци.
–Како сте могли тако весело провести дане иза мужевљеве смрти? – упитам је, жељан из њезиних уста чути оно
о чему су ми толико пута приповједали.
– Ако ћете да вам право речем, отада и знам што је живот, – одговори старица очито искрено.
–Могли сте се удати за онога....
–За старога Андрију мислите... То је добар човјек; познавали смо се из дјетињства – благословени они дани! Послије је пошао по свијету, нешто стекао и настанио се у селу. Али, гоњен жељом за шкољем, направио је и овдје кућицу... Остали смо добри пријатељи.... нађемо се често... А
да смо се вјенчали, брзо би додијали једно другоме... Имала сам с њим и једно дијете...
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–Колико сте их у све имали? – прекидох је.
–Седморо – одужи она премишљајући: – троје с покојним Марком, једно, како вам рекох, с Андријом, а троје...
нећу их ни спомињати, и онако им очеве не познајете . ..
Ма немојте мислити да сам запустила своју дјецу: све сам
их једнако одгојила, сви су били од моје крви..., ,
–А куда су вам дјеца?
–Раштркаше се једно за друим по свијету... Ко зна гдје
су сада!
Антица часом умуче, но затим одмах настави:
– Није ми жао што одоше: нека живу својим животом.
Што би код мене? Нека се широм свијета плоде... Они су
отишли, а ја сам остала... Колико сам младости у своме вијеку видјела на овоме шкољу– а, што ћу тајити, колико их
љубила? – па сви одоше . .. Некоји, видим, враћају се већ
стари... други, опет, бог зна куд су остали! Сваки дан мјесто њих долазе млади, но ја сам остарјела...
Часом се замисли, па настави:
– Баш као ластавице што праве гнијездо у ходнику овога манастира.... Муче се, кидају од својих уста залогај, да
одгаје своје младе, и онда су највеселије, цвркућу у напону живота, а нејач им одговара..... Па кад млади нарасту,
излете из гнијезда, и нестане их – бог зна куда, далеко преко мора... Зар они послије питају куд им је мајка? –Ма ето,
– прекине за час низ мисли, – ни ја не познајем ни оца ни
мајке.... И настави: – Па стари пар опет се амо врати; и тако иде док их негдје не снађе смрт, а онда је свему крај! –
доврши старица тишим гласом.
– Али вам је жао умујети? – опазим ја под утиском пошљедњих ријечи, осјетивши тугу у звуку гласа старичина:
– Да ми није жао? Нека ме овако старе, само да ми је
живјети! Да је могуће увијек живјети!...
Старица доврши и гледа ме као да очекује од мене да
продужим разговор, но ја се подадох својим мислима. Овако у самоћи, пред отвореном пучином, снажно и схватљиво утјецаше на ме њено причање. Њен цио живот гледам
пред собом, и учини ми се тако једноставан и природан да
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ми ништа пријекорно не паде на памет. И мислим: она се
подала животу на вољу, па је он вјерно носио кроз цио вијек; она и не зна што је трагика у живљењу, и проти вољи
живота све јој је ситно и смијешно, а само смрт јака је да
јој живот уништи, – и она, једино, старичина је трагика...
Чини ми се да старица, гледајући у отворену пучину, сада о томе снатри, а трже се кад одоздо угледа старога Андрију гдје к нама иде.
– Ево га к мени, – вели, – биће да му је што потреба –
Диже се и пође му у сусрет. А он, и не гледајући на ме, рече јој:
– Дошао сам да те зовем да ми поможеш простријети
мреже.
– Хоћу одмах, старче мој! – потапкавши га по рамену
одговори Антица и погледа на ме, па се насмија.
Ја се дигох, па пођох за њима. Стари Андрија остаде код
своје кућице, а она ме испрати до у увалу. Пробудих веслаче и поздравих старицу, па се укрцах у чамац. Изилазећи из
увале у отворену пучину, пожалих што остављам шкољ, а
још више жаљах што се по свој прилици растајем заувијек
са старом Антицом. Што је то што ме тако уз њу веже? Не
могу да себи одговорим; само знам да је моје очи траже да
је пошљедњи пут поздравим. Машем јој шеширом, а она
ми одвраћа бијелом марамом.
Гледам је прислоњену уз бор–самац, на удару вјетра,
раскиданих грана, посрнуо, – а пред њом, на врућему жалу, рибарева дјеца, прогорјела као земља од сунца, скачу и
усрћу у валове; – и све је гледам онако прислоњену уз онај
бор–самац, док чамац весело не заплови у свјежи маестрал, на отворену пучину.
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Иво Ћипико

ПРЕЉУБ

Селом се проносио потајице глас, донео га неко из
окрајних кућа и увукао у комшилук, где се већ за то знало,
али пустило се да се по другоме чује. А кад стегну зима, на
прелима пуче отворено, – веле: Павле Орлић служи се женом свога племењака Илије као и својом.
Безобзирнији и слободнији људи, гдекад срдећи се а
гдекад шалећи се, веле Павлу у очи да им срамоти племе, а
неки мекши узеше ствар на лаку руку: ни бриге их није кад
се не тиче њихових жена; нека свако чува своје, – па је све
мирно.
Данас је Павле орао; мора да је код њега добре ватре, па
је прелџија пуна кућа, има их чак из окрајнога комшилука:
људи траже згоду како да пребаце дугу зимњу ноћ и да чују којекаквих новости и да се прошале, све по реду, сваку
својим временом.
Докоњаци, док угледаше међу прелџијама Илију Орлића, гуркају се, спремни на подругивање. А с Илијом лако се
спрдати, наглух је, а да још и не види, – ето среће за комшију му Павла: могао би кад год би хтео...
За све људе око ватре нема места: кућа малена и пренатрпана. У доњему делу склонио је Павле од љута времена
нешто ситне слабије стоке, а око огњишта већ неколико дана лежи болесна јуница поред старе му мајке: ред је држати код ватре, јер би иначе од зиме онако болесна погинула.
Старији људи ипак нађоше мјеста да се огреју, док млађи поседаше где му драго, настојећи да барем из даљега
очи на пламену паре; кад га виде, као да их и грије. И прелџије гледају упорито у ватру, пуше, чисте лулу и шапућу, и
чује се по која гласна раскидана реченица, али све одмерено, полако, дуга је зимња ноћ, – а осећа се по тескоби и уз75

држљивости што прелом влада да се оно још није пустило
до краја, још је пригушено, тиња.
– Ти, Павле, дакле узора, а? – пита смишљено већ трећи
пут Тома Јелић, млад, живолазан човек, и подјарује ватру,
само да не гледа у друштво.
– Јесам, брате, – одговара по трећи пут Павле, и одмах
ућута.
– Лако је теби: у сувезу си, а Илија је добар сувезник.
–Јест, брате!
–И јест, како да није, кад му је дао и жену у сувез! – јави се изнебуха један из поваљане гомиле, откуд чује се и
пригушен смех.
– Поштено би било да ни Павле не брани своје, – надода други.
– Не браним ја! – прогунђа у неприлици Павле.
И прелом просу се смех и жамор као у роју пчела у кошници. Илија се напреже да чује коју реч, сумња да се о
њему говори, али људи домишљати, па се уозбиљили, а и
он се претвара и кришом гледа на њих, тражи да из њихових покрета сазна о чему воде разговор. И кад он погледа у
друштво оним својим великим испитљивим очима, с особитом радозналошћу, људи замукоше и настаде часом тајац. Али они из гомиле даве се од пригушена смеха.
– Касно је, – јави се Павлова жена.
– Ха, жао ти! – једва дочека Тома Јелић.
– Да, да јој је жао... Куд се он краде у туђу башту!...
– А није ни она на одмет....
–И није, – озбиљно ће Тома. – Али што је оно, људи, те
је човјек код туђе жене чисто чвршћи?
Поваљени момци прснуше у здрав, разуздан смех.
– Племењаци су, болан, и у сувезу су им волови, па што
не би и жене? – понови исту ствар оно прво момче.
–Тако је, па Павле вели да му помогне узорати и оно женине њиветине...
–Пусти, човјече, видиш да Илија вреба сваку ријеч! –
прекиде Тома и сумњиво гледа у Илију.
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– Гледај, причиња се, а сјећа се, очију ми! – вели потише, оборивши очи.
Илија се диже и, не рекавши ни речи, изиђе в куће.
–Касно је! – понови Павлова жена.
Нико јој не одговори, као да не чују.
–Оде жени, – вели Тома Јелић.
–Боже, ама рећи: зна ли он?...
–Е, не зна...
–Убио би’ је да је моја.
–Ја би’ је отјерао...
–А шта би с дјецом? – опази Тома.
–Лако је тако говорити, – прекиде их један од старијих
људи с омотаним пешкиром око капе. – Да вам причам. То
је таман као оно кад се чобани, пазећи стоку, бјеху окупили око ватре, па разговарају о вуку. Један вели: „Да сада дође, убио би’ га из пушке као зеца.“ Други, јарећи се, вели:
„Куцима би’ га затјера“, док ће најмлађи између њих:
„Оставите ви то, браћо! Најбоље да вук не дође“, те и то...
– Дакле, Павле, не иди! – прекиде Тома причање.
– И не идем, дижући се вели Павле. – А ви најашили,
просули глас, па ме срамота, а што ћу ја? Ко ће покупити
перушину кад је вјетар разнесе? – Па погледа у друштво
отворено: – Ето мене, а ево вас: ако ме ухватите у злу дјелу, радите од мене што хоћете...
Илија већ одавно сумња на жену, опажа како Павле, погдекад, кришом разговара с њоме, а гдекад и пред њим добаце једно другом покоју реч, обзирно, полако, а он, наглух, не може да је улови, али вреба и на погледе и кретање и – домишљат је. И данас, кад је у пољу Цвета понела
ручак, кришом рече нешто Павлу, а Павле учини се невешт
и нешто прогунђа, што, додуше, он није чуо, али га је у
сумњу бацило, и сувезнички се погледи, код радње, тога
дана већ не сукобише.
А вечерас прелџије погнаше даље но игда, и он је сада
начисту да му се жена сјаранила са Павлом и да није он сам
њезин човек и господар. И Илија, узбуђен тим мислима,
пређе преко комшинског пута и униђе у своју кућу.
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Насред куће, међу хамбарима и сандуцима, огњиште је,
на коме још ватра тиња; с једне стране ватре лежи стара
мајка, а с друге стране – жена, а распружиле сетаман као
два приложена бадњака. Деца, окуплена, смотала се под
кабаницу, подаље од мајке.
Да није Илија узбуђен, он би, по навици, изуо опанке
истресао са ногу земљу, прекрстио се, помолио и легао би
мирно до жене. Али сада, док је свукао опанке, гурну је ногом и вели јој напрасито:
– Што си се, краветино, извалила? Тамо се даље!
Цвета кроза сан нешто прогунђа и помаче се, али кад је
он, легавши до ње, снажно рине од себе, раздремавши се,
рече му љутито:
–Који ти је ђаво вечерас? Лези па спавај!
–Да лежим, а ти да се украдеш из куће? Да, омекшало
је, а помрштна, згодна! Иди, чека те на двору Павао! Плећат је и јаке шије... – и, љутит, гони је од себе.
– Бог с тобом, какав Павао? – подижући се вели жена. –
Побудалио си!...
– Нисам, ако и мислиш да јесам. Као велим: ко у вјетар
пљује, на образ му пада. Али је превршило, – похватао сам
вам крајеве... Казуј што сте данас утаначили, кад ћете се
срочити?
–Мучи, дјецу ћеш пробудити!...
–Нека се пробуде, нека знаду што им је мајка..... Могу се
тобом подичити....
– Илија, не љути се! – јави се стара с друге стране ватре.
– Брига те за њу....
– Није, бога ми, да се љутим ради ње, али што ме на моме круху срамоти пред људима, то ми је жао... А да није тога, нека ђаво носи њу и њену погану крв!...
– Говори ти што хоћеш, кад си одумио! Ја не знам ништа, – опет се јави жена.
–Мучи!...
Умукоше за неко време, и рекао би да је стара опет задремала, док домало зачу се раскидано женин глас:
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–Е, нећеш што си намислио!... Мани ме се!...Што ће ти
туђа курва?...
– Да, курва, а да што друго? – одвраћа он гласом који га
издаје, и не може да сакрије тога часа мушку вољу, заборав
и опраштање...
Три дана после, у понедељак, Илија пред зору спрема се у
планину. Мајка му и старија кћи одоше јуче, понесавши са собом потребите чобанске ствари. Прегледаће колибу и говеда.
– Чувај ми дјецу! – прикричи Илија жени с кућнога прага и, загрнувши се пространом кабаницом и покрвши њоме главу, изиђе из куће.
Не осврћући се, мимоиђе окрајне куће; дохвати се врлетне стране над селом и, замакавши, заклони се иза једне
големе, устрмљене стене, с које чобани пазе на стоку. Постаја ту само час, па затим одшуља се околним путем до
своје појате и одавде вреба на Павла. А Павлу јуче, у гомили света, пред црквом, кришом шапну Цвета да ће Илија
зором у планину, па с том мишљу он је и уснио, и она му
се иза првога сна одмах представила и раздремала га; да завара своју жену, мешкољи се, крсти и гласно богу се моли.
И, тобоже, врти се по кући, као да се некамо опрема. Па
провирује на одшкринута врата и видевши да је Илија из
куће загрнут кабаницом изашао и замакао између кућа,
изиђе напоље. Пажљиво протежући се и оклевајући попође путем. А помаља се зора; с оне стране небо, застрто оловастом бојом, разгаљује се сивом светлошћу, а кад лахор са
брдина снегом заструји, реже по лицу, и чује се јаче, одозго
с поља, оделити шум слапа над млиницама. Прекопута
шкрипнуше врата и клепка брецну.
– Павле! – јави се с врата Цвета.
Он се плашљиво осврну око себе и похита к њој у кућу.
– У самој си кошуљи, – узбуђен вели јој. –Биће ти студено...
– А ти си заспао! опази она. –Уђи! – и затвори за њим
врата.
Домало на Илијину вику комшије поотвараше врата и
неки упадоше у кућу да виде што је. У оној вреви измаче
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се Цвета из Илијиних руку и, у самој кошуљи, побеже некамо изнад куће. Али Павле, ударен плочом у главу, онесвешћен, остаде лежећи на земљи, и људи сада мирно гледају како му Илија конопом веже руке и, омотавши му га
око прсију, привеже га за ступ што је насред кућe причвршћен.
– Што радиш, брате Илија? – питају комшије, само да
нешто рекну.
– Ето, видите, нашао га са женом, па ћу га предати закону...Жао ми је што она умаче, вели као за се.
Павле, окрвављен, стоји голокрак, привезан уза ступ.
Чисто је обезумио: гледа у земљу и не тужи се, као да се
предао свом удесу.
– Пусти га, Илија, – вели Тома Јелић, а слободно га тужи суду!
– Нека га, болан, нека му истече мало оне погане крви!
– одговара Илија и мрко гледа преда се.
– Што се не потурчи кад бегенише тема женама?...
– А мени додија и једна моја! – насмеја се Тома.
– Као и кукавица, брате: снесе јаје у туђе гнијездо, па
други да хране...
И око голокрака, везана Павла води се наизменце разговор. Али наједном, изнебуха, бане у кућу жена му Анђа.
– Што не заулариш свога човјека, па га држиш везана
код куће, а не да тражи туђих жена? – нападоше речима,
подсмехавајући се, људи на њу.
– Није ни он најгрђи! – опази жена, па се тога часа као
зачуди: – Што, људи, радите? Видите да погибе човјек! – И
окрене се према Илији: – Илија, брате, имаш ти на коме да
се одљутиш! Тражи ти оно твоје женетине... Пусти мога
човјека у миру!
–Није он човјек као други људи...
–Какав је да је – мој је!
–Анђо, жено, дријеши ме! – освести се Павле и трзну
животом.
– Хоћу, Павле! – одврати жена и, не оклевајући ни часа,
приступи к њему.
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Илија и комшије мирно гледају како жена дреши конопац са живота му, и после како му водом испира рану на
глави и брише му згрушену крв са образа.
И комшије ћутећи то гледају, а јутарња сива светлост
зимњега дана већ се увукла у кућу; оданило је: људи се као
у чуду загледавају и разилазе.
–Води га! – вели Илија Анђи и мрко преда се гледа.
–Ево, добар човјече, нека му повежем рану! –одговори
жена. – Али што га нагрди?...Њој, брате, њој требало би да
ископаш очи! Она те осрамоти, а он, амо рећи, као и сваки
човјек... Да, сви сте ви једнаки.... ‘Ајдемо, Павле! – рече
свом човјеку, повезавши му рану својом белом округом
што је с главе скида.
Илија тога дана навлаш пошао је на њиву: лакше ће жени бити да се кући поврати, јер му беше тешко да у туђој
кући преноћи; и кад се поврати с њиве, у саму ноћ, чисто
му је мило што је у кући нађе.
Ни речи не рекавши, леже до ње. А ноћу, толико пута
нешто га гони да је испитује, али чисто стиди се сама себе.
На махове хтео би да јој се јави именом да пусти се крају;
и, када не би било комшискога руга и кад би знао да се она
неће опет повратити на свој рђав посао, чисто би се с њоме помирио и подао првашњем животу. Али посумња. „Сигурно то јој није први пут. Жена је ђаво, не да се разлогу,
треба да јој се осветим!“ И паде му на памет закон, да неко мора да се и за то брине, мора да се кривац казни, а он
осећа да се њој не може осветити: некако тукао би је и миловао, а то не ваља. Осећа да нема снаге, зато треба их тужити суду. Никако друкчије но „по закону“.
Првим четвртком он је, пошавши у варош, своју одлуку
извршио. Жена се сетила да је то урадио, јер му је познавала
ћуд. Кад ћути, хоће рећи да је нешто тврдо одлучио. Кад се
Илија повратио из вароши, причиња се настајних дана да не
чује ни оно што је досада чуо, и тобоже је невешт, када га жена штогод пита, на што му се не свиђа да одговори.
Женина се сумња набрзо обистини: дођоше позиви, и
комшије се на прелу за ствар загрејаше. Тома Јелић, сеоски
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„Трчало“, како га у селу зову, смисли да би било добро на
Павлов се рачун напити и проегленисати, па хоће да посредује у њиховој размирици пре него на суд дођу.
Пође, после него се с Павлом споразумео, к Илији; наговара га, стављајући му пред очи срамоту на суду: људи ће
му се у брк смејати, па кому ће најпосле шкодити? Себи. А
куд ће са децом кад буде она у затвору? А дангуба и хиљаду других крајева? Али сви Томини разлози не разуверише
Илију: он је увртио у главу да буде „по закону“, па је све залуду.
– Не би, брате, бог! – вели Тома Павлу. Ја му говорим,
натежем се, а он гледа у ватру, особит је, болан, и велики
самовољац!
Павле се замисли:
–Ја би’ штогод и прегорјео од мога сиромаштва .
–Дакако, – прихвати живо Тома, – не можеш друкчије...
–Реци му да би’ му дао неколико варићака кукуруза...
– Похлепан је на вуно...
– Платио би’ и вино, и донио би’ му у кућу ено онај пршут што виси над ватром, – и показа кретом главе на њ, –
па да га заједно разрежемо и поједемо као браћа, а што ћу
друго?
– Поштено диваниш, – одобрава Тома и надода, – говорићу му опет; и камен људи омекшају, па гледаћу.... Срамота је, сувезници сте...
Али Тома код Илије ни по други пут не успије: неће па
неће; пуши и не одговара, и кад му наговори додију и Тома
речима саспе као живом ватром, Илија мирно вели:
– Што се, болан, жестиш? Биће „по закону“, па право
свакоме!
...Једнога понедељка јутром упутшие се њих двоје на
позив суда у варош.
Он се огрнуо кабаницом и покрио њоме главу, таман као
онога јутра кад се причинио да ће у планину, а Цвета иде
за њим узастопце.
Преко поља, код јаруге, обилазећи је, вели му жена:
– Кајаћеш се што радиш, вратимо се!
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Илија не одговори и не пође за њом, већ ћутке прескочи
на другу страну, а кад изиђоше на царску цесту, опет иде
она за њим узастопце.
Хладно је и облачно. Њој је чисто од студени лице помодрило. Испред вароши, код крчме, дочека их Тома. Вели
Илији: „Сврнимо да попијемо чашу ракије“, а мисли на
превару да га намами и опије, а платио би и онако све Павао. Али Илија увек, док је на догледу вароши, и кад има с
другим посла, о нечем сумња, боји се да га не би ко у чему
преварио, а камоли да не сумња сада, кад оно „Трчало“ Тома око њега врзе се, сигурно да га у ступицу ухвати, па, и
не обазревши се на њ, вођен својом мишљу, уђе у варош.
Корача кроз варош равно суду, и није га брига, и не види и не чује што варошка фукара, подсмевајући се за њим
говори.
На суду ствар се Илијина расправља весело. Млади писар му се у лице смеје, али он, заокупљен својом главном
мишљу да они буду кажњени „по закожу“, ништа не опажа,
већ исказује чисто како је било.
Окривљеници одричу.
– Добра комшиница, господине, – вели Павао, па сврнуо к
њој, онако на разговор... Ево, рецимо, да сам ја њега нашао
онако у мојој кући, бога ми понудио би’ га ракијом, кад би’
имао, а шта би друго? Имам ја жену, па и ње ми је доста, нисам ја већ бијесан... Сатаре умор, брига и сиромаштво...
Цвета се пренемаже да је невина.
– Где је то, – вели, – да би’ ја пожелела туђега човјека
поред свога? Нека га, мој је! – и куне се да је невина свиме
што је на овоме и на ономе свијету.
– Твој човјек нема узрока рећи неистину, – опази судац.
– Биће му се причинило, увртио у главу... а ми се онако,
рећи ћу, пошалили се...
– Да, шалили се, господине! – прихвати живо Павле.
Али суд не узе ствар за шалу, већ осуди обоје на по три
седмице затвора.
Прељубници, као по договору, „наступише казну“ оџах,
а Илија се сам кући поврати.
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Већ путем осети самоћу што иде кући, а ње неће наћи.
Другде, кад би се враћао из вароши, био је загрејан вином
и мишљу да ће код куће бити све уредно. А сада, кад је дошао, нађе утрнуту ватру на огњишту.
Стара, болешљива мајка, док га угледа, тужи се на студен. Најстарија кћи пошла је у шуму да што усече, али слаба је од ње корист: нејака је и боји се лугара као живе ватре. Илија седи и пуши и, место да гледа у ватру и да га весело пламен разгаљује, гледа сада преда се, у земљу. Кад
стиже мала с бременом, обеселише се, а већ је и време, јер
је сутон пао и студеније је. Отац и кћи ложе ватру, а стара
испод покривача једнако јеца. Кад пламен кућу захвати и
дим се диже, чисто њихови образи постадоше светлији и
веселији, и пуцкарање и цијук наложених грана ожви кућу
као људским разговором. Надвисише бакру за пуру и надвирују се нада њу и слушају како у њој вари и из ње врца.
Али, кад је требало замешати пуру мешачем, осетише и деца и Илија да нема домаћице, јер је Цвета, најјача у кући,
увек то радила, трудећи се да је што боље умеша.
И те вечери пред децом стајала је једна кашика докона,
испусна, а кад најмлађи наједанпут сневесели се и запита
за мајку, престадоше јести, и деца се расркаше око огњишта. Илија их гледа и помисли да у кући нема квочке да их
око себе окупи и греје својим топлим мајчиним животом.
Те ноћи кроза сан, слушајући јецање старе, Илија се често буди и пази на децу, пипа око себе да ли се које у сну
открило и покрива га да га студен не бије.
Настајних дана студен не попушташе, и требало је наставити започето орање, али како? Ко ће радницима уљудити јело и донети ручак у поље? Па опет,Павле је у завору, а
с њим је у срезу. Ко ће водити бригу о његовим воловима?
Мора да дангуби, а чисто из куће студен га и потреба гоне.
Прве недеље није кошуље пресвукао, а дуго је што, је
носи и навлаке су му пуне земље. Да је она у кући,не би се
барем за то бринуо.
Друге недеље, онако каљав, пошао је к цркви у варош.
Навлаш чувао се да прође поред судбених тамница, да та
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жена не би опазила, нека не мисли да је. дошао њој на виђење. Може он и без ње! Али ипак нешто га копкаше да затражи дозволу да купи мало ракије, па да јој је криомице
донесе, а ни речи јој не рекне; и размишљаше дуго о томе,
док наједном махне главом и понос, пркос, што ли – предоби то слабо часвито расположење.
После велике мисе сврну у крчму да се чиме заложи.
Пред сутон, накресан, тетура кући. На махове, путем застаје и собом говори, и разговара са звуком телеграфских жица,
и, наслоњен на телеграфски ступ, као у магли, дуго о нечем
размишља. Тек у ноћи стиже кући. Али огњиште је хладно,
од ватре нема ни белеге, и деца тужна, гладна, озебла. Стара, јецајући, пита га да ли је и жена му с њим дошла:
– Бог је убио, погана је зло је с њоме, али без ње, сине,
стопут је грђе... Помете нас...
– Е, где је то? Закон је закон. Још треба недјељу дана да
издржи. Вала, охладниће и она; – насмеја се преко воље
Илија, и даље раскидано о нечем говори: – На, ево ти, – вели старој, сетивши се, – ево ти спаситеља! – и пружи јој
скленицу вина. – Наздрави, стара!
– Фала ти, сине, ваљаће ти за душу! – и дрхтећом руком
принесе скленицу к устима.
Сада њих двоје, крај голог огњишта, редом отпијају, а
кад он, хтевши наћи штогод суварака да наложи, затетура
и проли вино из чаше, вели му:
– Сине ти се људски напи! Остави то мало у скленици
старој, да се угреје... дуга је ноћ...
Деца, скупивши се једно уз друго у рпу, леже покривени по глави кабаницом, не мичу се и дахћу да једно друго
загреје. А стара, пошто све испи, леже. А он седи још и гледа у голо огњиште.
Да је жена му код куће, онако накресан легао би уз њу,
испод једне кабанице, као обично кад се из вароши враћа,
и кабаница била би им пространа: стопили би се уза њу и
осетио би сласт у животу, и барем за час заборавио би на
свакидашње бриге. А овако, не мили му се ни лећи. Биће
му хладно. Сам како ће дочекати зимњу зору?
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Ђаво би знао што је то да не може без ње! Не може ни
он, а камоли деца, стока и сва кућа... Нека дође, нека је какова му драго, нека је само у кући!.... Човек нема но једну
жену, па што му беше пало на памет те је отуђи од себе. И
мисли на њу, чисто од срца је зажели.
А Павао, сувезник, комшија?... Он је замамио.... Да замамио! „Али“, помисли, „белај би га знао, не би ни мени
туђа жена била на одмет... Некако свима нама слађа је туђа...“ Па што би и било ту зла да се човек превари кад налети, само да није руга и приговора људи.
Диже се најпосле и у рпи напипа најмлађе дете и леже
уза њ, са стране кућних врата, да њега и осталу децу одбрани од студени која се све јаче осећа.
...Цвета и Павле, првих дана у затвору, одлучно одрицаху се једно другога. Осрамотише се пред светом. Упираће
у њ прстом и на прелима, и у пољу, и у крчми, а њу ће њиме комшинице бости, неће смети ниједној од њих замерити се ни рећи: црно ти око у глави! Њој је тешко у души и
због деце: што ће без ње оно најмлађе, оно разговорљиво?
Питаће о свему и тепаће а отац, наглух, гледаће преда се и
ћутати.
Увек јутром кад се прене, мисао носи је кући, и у бризи
је ради деце, али домало, кад дан освоји, увлачи јој се у мисли, поред кућних потреба, Павао; кришом долази јој у вољу распасан. Види га сваки дан у дворишту; мимогред, погдекад, добаци јој покоју реч, али она не сме да се с њиме
упусти у разговор: чини јој се да свако у њу подсмехавајући се гледа, и да стражар особито на њих двоје пази. И сваки пут кад га гледа у дворишту где цепа дрва, чисто увиђа
да јој неће он лако из воље изаћи. Снажно и окретно маше
секиром и мушки дахће код сваког ударца. Цвета га гледа,
слуша ударце и подаје се грешним мислима...
А подала се мислима и вољом њему још давно, кад су
као чобани пазили заједно стоку. Гонио се он тада с њоме
по читаве сате, и гонећи знојио се, и пенила му се уста од
умора, жестине и страсти. Окретан, гибак, усрнуо би у њену чобанску кабаницу, повалио је у трен ока и силом по86

крио кабаницом себе и њу, и тако лежећ, нагло дахћућ прама њеним образима, дуго би стајао и јарио се, слушајући
њено заморно дисање. Девојка се бранила рукама, гребла
га и зубима гризла; тада би он јаче беснео и усрчао рукама
до гола јој живота. И гонили би се дуго и ваљали по успаљеном стрништу не осећајућ сунчеве жеге ни удараца наизменице и чисто би заборавили и на саму стоку.
Али она је била чврста и одлучна: пуштала је да ради
што хоће, само нека јој не освоји живота. И он није нигда
у томе успео, макар му је из очију и из целога живота сипао огањ пожуде, као ватра из запаљене клачине. А кад би
је заморен пустио, одмакла би се она од њега два–три корака и, смејући му се у лице, рекла би: „Нећеш, вала, што
си намислио! “ И тако свако гоњење свршаваше се код њих
као пуста шала. Али она би била пошла за њ да је он, по сеоскоме обичају, одмах, пре војништва, својој кући повео.
Па и оне вечери кад је Илија дошао, равно у кућу, да је испроси и венчану себи приведе, поручила је по Павла, и, док
су људи пили донесену ракију, измакла се из куће. Нађе
Павла код појате.
– Дошао ј е Илија по ме, – вели му када га распознаде у
мраку.
– Чуо сам....
– Па?... Ти знаш да волим тебе. Поведи ме собом среће
ми, ево ме са стопе, одмах... Хоћеш, Павле?
– Не могу! – одговори момче, премишљајућ. – Неће да
ме жене прије војништва, веле: имаш сестара, па не би добио дозволу за вјеснање, а бране се фратром, веле клео би
и брецали би у звона као да си умро ж.
– Није све тако, опази девојка – Твоји хоће да узмеш прћијашицу...
– Биће и тога код мојих...али до мене није...
– Збогом Павле!
– Збогом, Цвијета!
И растадоше се.
И растадоше се задуго. Павле је пошао у војништво и
вратио се, па затим сваке године полазио је на радњу у ту87

ђи свет, само је зими код куће настајао. Тада није већ на
Цвету мислио, јер за оно мало зимњих дана полажаше прела, долажаху божићни свеци, беше студен, па није имао
прилике састајати се с туђим женама. Али откада се оженио, не одлази више на рад, а оженио се, и преко воље, морао је, јер још коју годину, па га цуре не би хтеле; он се тек
оженио, а његови врсници већ деце имају. И Цвета је имала тада двоје деце и више их пазила но свога човека, како
су комшинице говориле.
...Прво, иза Павлова венчања, лепо и распасано лето, када се спава у комшилуку и по пољима, где кога дан или ноћ
затече, навуче Павла и Цвету на шалу. А једне вечери, обасјане месечином, нашавши је саму код оваца на ражену
стрншту, треном пробуди се у њему стара, успавана жеља
за њом.
– Сама си код оваца? – вели јој и чуди се своме узбуђењу.
– Да, сама...
– Kуд ти је Илија?
– Бриге ме за њ!
– Што велиш?
– Рекла сам.
– Да, бриге те, а што би без њега, кад си се на њ навадила?
– Лако, брате! – па надода: – Имам троје дјеце као три
јабуке...
Обоје ћути, а ноћ је шапатљива, обасјана. Издалека задоцнио славуј жељкује, око њих у трави цврче попци, један
од осталих одваја се оштрим криком, слап над млиницом
јаче шушти, јабланови у врсима жаморе и њихове тамне сене дрхте. Павле се приближи:
– Цвијето, сјећаш ли се нашега гоњења?
– Било па прошло!...
– А да наставимо....
– Нема од тога користи...
– А ми се милујемо! – рече он живо и обухвати је око паса.
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– Пусти ме!... Зар сам ти ја боља од жене?
– Јеси!
– Па што ме не поведе собом оне вечери?
– Нисам смио од оца, а жао ми бјеше.
– Жао? Очију ти?
– Да!
Па је јаче к себи привуче.
– Шалимо се – шапће јој и мишљу води је за собом у заклоницу испод јабланова, међу трепереће дуге, тамне сене.
А она се пушта и бесвесно за њим иде. Осећа сласт и ужива, као што све уоколо упокојено ужива у шапатљивој ноћи ленога, распасанога лета...
Задњих дана тамновања, носећ воду, састадоше се на
чесми.
Павле, пажљиво обазирући се, иде за њом. Кад Цвета
подметне вучију под точак, вели јој:
– Квасиш се!...
Она се примаче да га чује, јер у шуму воде губи се његов глас.
– Одастасмо поштено „по закону“, како хтједе Илија...Још два дана.
– И право нам је!... Осрамотисмо се..
– Нека, ми ћемо радити као и досада....
– Павле, ја сам одлучила...
– Што? И ја сам одлучио сто пута, па која корист?... Видиш, овога часа док се састасмо, понесе ме ум к теби као и
увијек. Бог зна што је то! Не знам, али чисто осјећам како
ми пламен удара уз образе... Поганлук, па ето! – заврши.
Преко пуне вучије вода се залева, а они још стоје.
– Гледај тамо згоде! – као пренувши се из миси Павле
вели јој живо и показа крстом руке на оближњу шуму.
– Пусти, Павле, није вајде, пазе нас!
У понедељак пре подне, кад је Цвета имала изићи из
тамнице, дошао је Илија у варош, чекао је пред вратима,
па, док су је пустили, пође к њој и поведе је за собом у крчму.
Жена упита за децу и друге потребе у кући.
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– Пиј, па ћемо кући! – одговори он нестрпљиво. Али,
осетивши вино и слушајући певање, дуже се задржи.
Домало униђе и Павле. Долази из друге крчме. Док га је
Цвета угледала, раздрагана вином, понуди му своју пуну
чашу. Он је само к устима принесе, па упита Илију хоће ли
с њиме испити заједно, надушак, по једну. Илија ћути и
гледа у земљу.
Крчмар зна за заваду, па наваљује на Илију да пије. И
други људи нуткају да пије, иако нису знали зашто су завађени.
– Човјек сагријеши,–вели крчмар, а да ко ће ако неће човјек?! А ваља и опростити један другоме...
Илија најпослије попусти и ћутке испи своју чашу.
Павле, испивши своју, седе до њега и наручи једну литру на свој рачун. Пијући његово вино, Илија осећа некакову тегобу у души, ужима се, али – како ће друкчије? Па
вино и певање учинише своју, те он чисто према Павлу
осети да је бољи, милостивији. Помисли да је он и онако
извршио покору, па је боље помирити се. А ваљада и сам
Павле увидео да је непоштено радио, и биће да га је закон
освестио... И сада без срџбе и пакости гледа га пред собом.
Али кад погледа на жену, на устима му је да јој рекне да
иду, но не може, устеже се, и – даље пије.
–Пиј, Цвијета! – вели јој и кршиом гледа је.
–Пијмо обоје! – прихвати жена.
–Дакако, пијте, па лијепо заједно кући! –саветује их Павле. – Да, заједно, – настави. – Најбоље је тако, поштено,
па се не бој!... Свијет као свијет! Ко ће свијету уста запушити?... А знаш, Илија, – окрете се к њему, – није било бога ми онолико колико други диване. Ненавидни, болан, тежачка наша пизма! Као веле: Илија стар, а жена му млада,
па да их завадимо... ‘Ајде, среће ти! Шала, брате, све шала!.. Је ли тако, Цвијета?
– Шала, а да што? – једва дочека Цвета, осокољена Павловим речима.
– Срамота је, брате, – вели Илија, – и погледати на туђу
жену... Нема шале... Гдје је то? – И ућута.
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–Па пијмо! – нуди Павле и наручи још једну литру.
У крчми је пијано, пева се, кричи и тетура. Неколико пијаних приступише к њима; расправљају живо о нечем и хоће да с њима заметну разговор.
Тада се Илија, коме се од много беседа досадило, диже,
плати рачун и из крчме са женом изиђе.
Павле пожури и стиже их у путу.
– ‘Ајмо, брате Илија, ђаво однио и варош и вино! Вино
пије вино, па никад краја!... ‘Ајмо, Илија!..
– Иди, вели му Цвета накресана, широка је цеста!
Павле је погледа у чуду:
– Заједно ћемо, лепше је у друштву... А што си ми ти задрта? – вели јој као у шали и обујми је око паса, али жена,
погледавши га кришом, измаче се.
И иду заједно. Илија је одгрнуо кабаницу с главе, раздраган је вином и жељом за женом; рекао би јој штогод,
али га омета Павао, а жао му терати га од себе.
И жури путем што боље може. Мисли: обеселиће се деца мајци, и свима ноћашња зимња ноћ биће лепша и топлија, а њему особито, преко начина. Помете га спавајућ сам.
Залуду, друкчије је и слађе удвоје... И изнебуха застаде.
–Павле, брате, иди ти! – вели му, не гледајућ у њ. Пусти,
човјече, хваташ души гријех! Има она дјецу, кућу...
– ‘Ајде ти, Павле! – вели му и Цвета и кришом мигне на
Илију.
А Павао, пијан, тетура се цестом. На махове застаје и
пита их као у чуду:
– Што је, Цвијета, теби и Илији?... Шалили се, па што је
у томе зла? Онако то другдје дође, – наставља испрекидано. – Човјека понесе ум, па не може да издржи... Такав је
човјек... баш као вријеме, видиш: јуче је дувала јужина, а
данас струји сјеверац ... Није то; болан, било из инада, не
дао бог! Не би’ ја, Илија, то учинио ни најгрђем душманину, а камо своме комшији... сувезнику...
– Иди ти својим путем! – вели Илија, уозбиљен више но
игда.
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– Иди! понавља Цвета, и једнако Павлу на Илију мига.
– И сувезници смо, – не да се разлогу Павле.
Илија најпосле изнебуха обујми жену руком око паса и
пожури. Павле, тетурајући, застаде и прислони се уза телеграфски стуб.
– Пијан је! – опази Цвета.
– И ми се написмо...Пусти га!
– Цвијета! – окрете се Илија жени кад одмакоше неколико корачаја.
– Што је?
– Било па прошло, је ли?
– Не спомињи ми већ! Чуваћу га се, очију ми, као налета!... Срамота ради дјеце...
– И ради мене, Цвијета! – опази он и упиљи очимау њу,
па понови: – И ради мене!... Што ти вали код мене? Све ти
је у рукама: твоје је као и моје!... А да, заборавих те питати: јеси ли давно с њиме?...
– Пусти то!... ‘Ајдемо! Ноћ је, – и у ходу приљуби се боље уза њ.
– ‘Ајдемо! – претрже мисли Илија. – Студено је. Наложићеш добру ватру, огријаћемо се и одморити заједно. ‘Ајдемо, ноћ је!
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Горан Максимовић

ЕРОТСКО У ПРИПОВИЈЕТКАМА ИВА ЋИПИКА

1.0.Еротски доживљај свијета у приповијеткама Ива
Ћипика (1869-1823), као и у најпретежнијем дијелу његовог књижевног дјела, смјештен је у медитеранско поднебље, а манифестује се кроз јединство природе и човјека: јадранског мора и сунца са тијелом и душом приморског човјека и жене. Будући да је био аутентични син Далмације,
а послије Матавуља и њен истински приповједач, Ћипико
је изнутра осјећао значај и снагу природе, као и нераскидиву везу приморског човјека са морем. „Његова интензивна
‘радост живота’, његова љубав према природи, ‘самилост’,
саосећање са људима, јако социјално осећање, све то налази снажна израза у свим његовим делима“.1 Познато је да је
живот Ћипикових књижевних јунака чврсто повезан са
сунцем, морем, острвима и пјешчаним обалама. Море је за
Ћипика било вјечити извор живота и надахнућа, а тачка хоризонта на којој су се спајали море и небо, истовремено
представља и тачку на којој се Ћипиков јунак сусреће са
вишим смислом живота и постојања. У томе је садржана и
основна пишчева амбијентација да прикаже људе, њихове
социјалне и психолошке судбине, као и разнолике догађаје
који се углавном дешавају на двије сцене: „Једна је Јадранско море са својим острвима и својим пејзажима; друга је
Далмација са својим приморјем и загорјем“.2
Ћипикова приповиједна слика мора у први план је поставила радости живота и уживања, тако да се на његовој
позорници одигравају љубавне приче, кулминирају природне и неспутане страсти и нагони, а пјешчане обале и затони доживљавају се као простор створен само за слободну љубав. Ћипико је „још из детињства понео дубоку при93

врженост слободном неспутаном животу у природи и снажну симпатију према припадницима нижих сталежа, који
се злопате за свакодневни хлеб“.3 Зато страст према слободи и уживање у јединству са природом представља основно животно гесло Ћипикових књижевних јунака, тако да
они „не робују ником него божјем сунцу и својој лудој крви“.4 Прави живот за Ћипикове јунаке могућ је и остварљив једино у природи, тако да они презиру конвенције и
друштвене законе, ту се осјећају спутано и заробљено, а
свом снагом желе што прије да се врате своме мору и обалама. Ћипико је у свим приповиједним текстовима наглашавао да „нема ништа љепше од природе, од слободног
простора обасјаног свјетлом и у том слободном простору
он је увијек хтио да види младо радосно тијело које живи
свим чулима одједанпут“.5
Из свега наведеног видимо да је Ћипика као умјетника
мотивисала истинска жудња за неспутаним животом, а
морско приобаље и приморско загорје представљали су за
њега истинске симболе те слободе. Нарочито је то препознатљиво у четири збирке приповједака: Са јадранских
обала (Мостар, 1900), Са острва (Београд, СКЗ, 1903),
Крај мора (Дубровник, 1913), Прељуб (Београд, 1914).
Сродна су у томе и два романа: За крухом (Нови Сад, 1904)
и Пауци (Београд, 1909).
Управо у таквом амбијенту формиран је и феномен
еротског у Ћипиковим приповијеткама: „Чежња“, „Антица“, „На мору“, „Крај мора“, „Јелка“, „Отргнут живот“,
„На догледу мора“, „На проштењу“, „Чобани“, „Прељуб“ и
слично. Ћипикове јунакиње и јунаци: Антица, Даринка,
Иве, Кате, Јере, Јелка, Ивка, Марко, Јелица, Ивица, Петар
и Божица; приказани су као једре, здраве, снажне, стасите
и наочите дјевојке и младићи испуњени истинском чежњом за путеном љубављу и страсним загрљајима, пољупцима и тјелесним уживањима. Можда баш зато еротичност
Ћипикових јунакиња и јунака долази до изражаја у природном амбијенту и недјељива је од те исте природе: „Не94

ма љубавних сцена које би се одиграле у загушљивим и
спарним собама или тескобним градским улицама. Природа – пећине, заклонице, шумарци или колибице у виноградима – то су места где се љубав и еротика може, по Ћипику, несметано манифестовати.“6 Све је то веома блиско са
русоовским доживљајем природе и слободног човјека, те
са потпуним увјерењем да је „сексуални нагон нешто природно, чега се не ваља стидјети. Жене су створене ради љубави, али оне нипошто не постоје само ради задовољења
мушкараца. И оне имају активно право на љубав, оне могу
бирати своје љубавнике, могу их мијењати, ако им се свиди неко други“.7
1.1.Прелазак из 19. у 20. вијек, када је почео да ствара
Иво Ћипико, обликује у књижевности и умјетности наглашено сензуалну, сексуалну и самоувјерену жену, која је поносна на обиљежја и предности свога пола и која жели да
досегне потпуну слободу у остваривању љубавног-сексуалног избора и уживања. Наслањајући се на Фројдове и
Јунгове психоаналитичке теорије о сексуалности, као снажној психичкој и тјелесној енергији која усмјерава човјеков живот, Жорж Батај је указао на постојање три облика
ероса: „ерос тела“, кога види окренутог према моћи и насиљу, „ерос срца“, који је слободнији и који произлази из
ероса тијела и представља страст у области моралне наклоности сједињавања тијела, као и „сакрални еротизам“, кога
описује као одсуство предмета жудње и самим тим немира,
лишеног сваког осјећања, који представља пркошење смрти.8 Батајев сакрални еротизам заправо представља одсуство ероса као задовољства, а прави еротски доживљај повезује са сакралним искуством. Еротски тренутак је најснажнији кад је на врхунцу људског духа и када се налази
у домену најсложенијег филозофског питања. Отуда се као
најбоља дефиница еротског за Батаја намеће тврдња да је
„еротизам потврђивање живота, чак и у смрти“.9
2.0.Управо на трагу наведених психоаналитичких погледа, феномен еротског Ћипико препознаје као моменат
покретања животне енергије, која буди заспала чула, тако
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да то није само једноставна пожуда, већ својеврсно преиспитивање ума у трагању за чогиком живота и сопственог
идентитета. У том смислу, веома је упечатљива Ћипикова
„лична исповијест“ исказана у приповијеци „Чежња“, која
је под насловом „Визија“ била објављена 1898. године у
сплитском листу Нови вијек, а потом је објављена „мјесто
предговора“ у збирци Приморске душе, у Загребу 1899. године. У њој је исказан пишчев аутопоетички став према
еротском доживљају свијета, као и вјечита жудња за неспутаним, нагонским животом човјека у сагласју са природом.
Исказане су и снажне пишчеве приповиједне преокупације женом, природом и морем. Повратак у приморски завичај и сусрет са морем и пјешчаним обалама, буди код приповједача сјећање на дјевојку из младости, а све то га наводи на узаврела осјећања: „Пуста морска пучина мами ме.
Сиђох у затон, загледам се у обзорје. Нешто мислим, ну не
знам о чему. Пред очима, у можданима, око себе и над собом, осјећам простор, крцат плаветнила, свјетла и живота.
У њем ми тијело ишчезава; душа се од њега дијели, те се
ш њиме истовјетује“.10 Сјећање када су се као дјеца купали
у мору, представља за њега најљепши моменат у животу:
„На сунцу, мору, вјетру и киши уживасмо. По њивама, виноградима и шумама смуцали се цијели божји дан...“11 Тиме Ћипико глорификује природу као једину истину, а њене
законе као једина начела по којима би људи требало да се
управљају. Све што долази из друштва: образовање, наука,
закони; води ка нарушавању природног поретка ствари, а
самим тим гуше човјеково здравље и неспутани дух.
У том смислу можемо говорити о двије доминантне
„еротеме“, као „структурно-тематске јединице ероса“,12 у
Ћипиковом приповиједном доживљају еротског. Прва еротема исказана је кроз „неспутани доживљаји еротског“ или
„апотеозу тијела и тјелесности“ („Антица“, „Прељуб“,
„Јелка“, „На проштењу“, „Чобани“). Друга еротема исказана је кроз „спутавање еротског“ када јунаци постају „заточеници тијела и страсти“ усљед различитих друштвених
конвенција или несрећног сплета догађаја („На мору“,
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„Крај мора“, „На догледу мора“, „Отргнут живот“). Први
начин доживљаја еротског као неспутане апотеозе тијела у
приповиједном дјелу Ива Ћипика можемо довести у везу
са Батајевим „еросом тела“ и „еросом срца“, док други начин доживљаја еротског као спутавања тјелесности, можемо довести у везу са Батајевим „сакралним еротизмом“.
2.1.Неспутани доживљај еротског и апотеоза тијела и
тјелесних страсти проистичу из неспутане и здраве природне средине, а један од најупечатљивијих примјера проналазимо у приповијеци „Антица“ (објављеној у Српском
књижевном гласнику, у Београду, 1903. године), у карактеру истоимене Ћипикове јунакиње у којој је постигнута јединствена апотеоза природе са душом и тијелом. За Ћипикову Антицу би могли претпоставити и да је умјетничко
оваплоћење „еротске љубави“, у оном значењу који је том
појму дао Ерих Фром, као „жудњи за потпуним стапањем,
за сједињењем с другом особом“.13 Тематски оквир приповијетке почива на приказивању судбине жене која живи по
законима природе. Антица је истинска кћерка мора и неба,
„мајка шкоља“, а још у најранијем периоду одрастања, као
чобанчица, први пут је осјетила спонтано и снажно уживање у тјелесним дјечијим играма: „А послије, кад сунце још
јаче упали и голо чобанче тако прожиже, да му кожа на леђима пече, заклонили би се међу хриди, уживајући у благоме хладу на влажноме жалу, испружени ногама у море, а
мокре главе им се тичу. И онако испрани, осути посолицом, миришући на морску свјежину, уз вјечно кркоћење валића, играли би се ‘мужа и жене’“.14
Антица је порасла као сироче и усвојеница у сиромашној приморској породици, а затим је још као девојчица
отишла да служи у домаћинству имућног сељака на полупустом острвцету гдје се живјело одвојено од строгих друштвених конвенција. У морском амбијенту, у складу са
слободним законима природе, неспутано се препушта тјелесном уживању, снажним чулима и скривеним нагонима.
Због свега тога љубав и страст постају њене једине потребе, а највеће задовољство је проналазила у дугим шетњама,
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купању у мору и сунчању, трчању по пјешчаним обалама,
по ливадама и пашњацима, као и у дочекивању морнара и
страсним тјелесним играма са њима. Природа и море су јој
даровали слободу коју је удисала пуним плућима: „Она одскаче својом приликом од свега што живи на шкољу, а и подаље; очи су јој бистре и прозирне као чисто море над бијелим жалом на плитку, а коса јој је тамна и на сунцу се
прелијева, и лијепо је уовичила здраво јој лице“.15
Снажна повезаност Ћипикове јунакиње са шкољем још
више је дошла до изражаја онога тренутка када се као петнаестогодишњакиња први пут суочила са животом у цивилизацији и када је у селу за свега три проведена дана схватила сву тјескобу и спутаност, што због лажних друштвених конвенција, извјештачености и искривљеног морала, а
што због одвојености од непосредног природног амбијента, у овом случају мора и пјешчаних обала. Нешто слично
спознала је и касније када је као Маркова супруга била изнова принуђена да живи у селу, али овога пута додатно
спутана брачним границама које су гушиле њену неспутану природу и потребу за тјелесном и духовном слободом.
Управо захваљујући тој њеној узаврелој крви и еротичности, које је најдубље осјећала у природи, на морским пјешчаним обалама, кроз обликовање карактера јунакиње Антице, Ћипико је дубоко продро у најскривенији кутак социјалног поретка и разоткрио све његове маске, а институцију брака приказао као извор неслободе и спутавања еротске
страсти и задовољства. Захваљујући управо том лажном
систему вриједности које су биле присутне у друштву, у јунакињи се још снажније кристалишу чедна и невина еротска осјећања, тако да је приморана да их потискује и замјењује снажним осјећањем мајчинске љубави према својој
дјеци.
Међутим, управо на примјеру ове Ћипикове јунакиње
показало се да „еротизам омогућава да назремо наличје
једне фасаде чија се беспрекорна спољашност никада не
доводи у питање“,16 тако да њено напуштање брачне заједнице, након што јој је муж трагично настрадао у олујном
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мору, те повратак у окриље природе на морски шкољ, представљају једину могућу одлуку особе која жели неспутану
слободу. Такво слободно поимање живота, налази се у дубокој вези са анималном страном човјекове личности, а
Античина љубавна страст и еротска енергија, као и чежња
за снажним тијелима морнара и рибара, могли су бити у
потпуности доживљени и остварени само у нетакнутој
природи, на шкољу, уз мирис мора и шум таласа.
Антица је своје схватање живота пренијела и на своје
седморо дјеце које је добила са различитим мушкарцима,
али према којима се односила са подједнаком мајчинском
љубављу и бригом. Чим су јој дјеца ојачала пустила их је
да одлете у свијет као ластавице и да свако за себе пронађе своју слободу и срећу. На крају приповијетке, драматизовани приповједач са дивљењем сумира њен живот: „Њен
цио живот гледам пред собом, и учини ми се тако једноставан и природан, да ми ништа пријекорно не паде на памет.
И мислим: она се подала животу на вољу, па је он вјерно
носио кроз цио вијек; она и не зна шта је трагика у живљењу, и проти вољи живота све јој је ситно и смијешно, а само смрт јака је, да јој живот уништи - и она, једино, старичина је трагика...“17
Приказујући живот и неспутану природу своје јунакиње, Ћипико је, између осталог, указао и на неумитну пролазност живота и младости, са поруком да младост морамо
искористити што потпуније, јер ћемо у старости жалити за
пропуштеним годинама. Антица, на крају приповијетке, са
преко седамдесет година, живи онако како је одувијек жељела и осјећала, слободно и неспутано у загрљају са природом, а само је смрт била та непојамна сила која је могла
спријечити у томе. Захваљујући свему томе, до краја је
остала досљедна својој природи, неухватљива и самосвојна, са непролазном жудњом за слободном љубављу и неспутаним животом.
У приповијеци „Прељуб“, која је објављена у Српском
књижевном гласнику, а затим и у истоименој збирци при99

повједака Прељуб, 1914. године, Ћипико приказује снажну
еротску енергију јунакиње Цвете, која је природна и смјела, а свом снагом се бори за слободу и остварење запретаних младалачких страсти. Удата је против своје воље за
старијег мушкарца Илију према коме није ништа осјећала,
зато се одлучује на невјерство у браку и то са комшијом
Павлом, мушкарцем који је будио у њој природну и неспутану страст још од дјечачких дана и са којим је осјећала
најснажније еротске доживљаје. „И сваки пут кад га угледа у дворишту, где цепа дрва, чисто увиђа, да јој неће он лако из воље изаћи. Снажно и окретно маше сјекиром и мушки дахће код сваког ударца. Цвета га гледа, слуша ударце
и подаје се грешним мислима... А подала се мислима и вољом њему још давно, кад су као чобани пазили заједно стоку“.18 Ћипико тиме изнова мотивише тезу о томе да се еротске страсти и емоције најснажније утемељују још у раној
младости и да их је током каснијег живота тешко потиснути или заборавити. Након што је Цветин муж Илија разоткрио ту прељубу и послао их на суд, Цвета и Павле су били осуђени да одлеже тронедељну затворску казну. Послије тога Цвета одлучује да потисне природни нагон и сексуалну жудњу за Павлом, да спута своју еротичност, те да се
посвети породици, као и бризи о дјеци и мужу.
У појединим приповиједним заплетима Ћипико показује како и неспутана тјелесност и апотеоза страсти могу
имати трагичне посљедице. У том смислу се може говорити и о облицима „еротске претераности“ или „еротоманије“, која се исказује кроз „сладострашће и разврат“.19 У
приповијеци „Јелка“, која је први пут објављена у збирци
Са острва (СКЗ, Београд, 1903. године), еротско је дато у
споју са трагичним. Снажна љубав и неспутане еротске
страсти дјевојке Јелке и младића Марка приказани су у јединству са природом. Дјевојка и младић одрастају и готово да нису свјесни како се њихова дјечија игра преображава у разблудну страст: „Вруће љето, са својим разблудним
ноћима, затече их у најжешћем јеку младалачке сласти. Доље испод села, на жалу, кришом, у хармонији љетње ноћи,
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уз вјечити разговор мора и цвиљење попаца, као да у ваздуху непрестанце нешто дршће – славили су они свадбу љубави.“20 Препустивши се вихору страсти дјевојка остаје
трудна, а младић одлази у царску војску. Средина осуђује
дјевојку својим писаним и још више неписаним законима,
јер је тиме нарушена лажна друштвена равнотежа и лицемјерни морал. На крају, Јелка окончава живот трагично, јер
на порођају рађа мртво дијете, а затим и сама умире од посљедица тешког порођаја, а да јој нико, чак ни мајка, у посљедњим тренуцима не пружа руку утјехе и разумијевања.
У приповијеци „На проштењу“, која је објављена у
збирци Прељуб, 1914. године, приказано је како младић
Марко и његова вјереница дјевојка Божица помамно играју на пољу, док поред њих пролази црквена литија на дан
Светога Рока Чудотворца. Насупрот њихове страсне, тјелесне, младалачке игре, која указује на неспутану паганску
снагу, свјежину и здравље, представљена је скучена и безлична маса свијета који је био спутан вјерским представа и
догмама. „Марко навикао да своју цуру милује, обгрли је,
диже се, повуче је за собом и бесно заигра. И бесвесно даље игра, и чини му се играо би тако три дана и три ноћи,
кад га сласт вина, девојчин мирис и сунце до у душу прожига и топлина њена живота осваја. Па онако знојну, загријану, ко ће да му је из руку истргне?“21 Таква врста неспутане тјелесне страсти и слободе изазива снажну мржњу
и негодовање код биготне гомиле, тако да окружују и каменују Марка на очиглед његове вјеренице и њене мајке, а затим настављају свој вјерски обред као да се ништа није десило. Тиме је Ћипико снажно потенцирао своје схватање о
цркви као друштвеном злу, а о проповједницима као лицемјерима и дембелима који су живјели на рачун сеоске сиротиње, држећи је у незнању и религијској затуцаности. То
је било у директној супротности са унутрашњом потребом
Ћипикових јунака да живе слободно у потпуном јединству
са природом и њеним слободним законима.
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У приповијеци „Чобани“, која је најприје објављена под
насловом „У планини“ у Летопису Матице српске 1912.
године, а затим је под садашњим насловом прештампана у
збирци Прељуб 1914. године, приказана је нагонска страна
младалачких страсти и обузетост помахниталим инстинктима тијела. Еротски заплет између бијесног и дивљег младића Петра и једре и путене Божице додатно усложњен чињеницом да је Божица као одрасла и зрела дјевојка удата за
петнаестогодишњег дјечака Богдана, који још увијек није
имао снаге да задовољи њене еротске потребе и набујалу
страст. Управо зато што је била жељна љубави и што је била вођена снажним еротским нагонима, Божица је почела
тајно, док би чувала стадо коза, у пећини да се састаје и води љубав са Петром. Када је Богдан открио те њихове сусрете, љубомора почиње да га раздире и буди у њему нагон
за осветом. То се управо и дешава на истом оном мјесту,
крај угарака ватре у пећини, гдје се Божица састајала са
Петром, тако што је Богдан позвао Божицу да уђу у пећину, а затим је у заносу еротоманије задавио њеним плетеницама.
2.2.Спутавање еротског подстакнуто је бројним разлозима, а најчешће строгим и често лицемјерним моралним
конвенцијама непросвијећене средине, као и унутрашњим
страховима јунака од учињеног тјелесног гријеха. То је дубоко повезано и са наметнутим црквеним догмама које су
заступале тезу да је уживање у животу, а поготово у тјелесним задовољствима, грешно и да друштво неминовно мора да изопшти све оне који почине такав преступ.
Ћипиков доживљај еротског у приповијеци „На мору“,
која је објављена у часопису Нада у Сарајеву 1900. године,
истовремено је сагледан из мушке и женске преспективе, а
ограничен је снажним друштвеним конвенцијама и класним разликама између актера неочекиваног љубавног искушења, које се одиграва на једном острвцету гдје су били
принуђени да заноће због неочекиване морске олује. Мушка перспектива припада младом и снажном слуги Иву, који само што се био вратио са одслужења царске војске, а
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женска перспектива младој и бујној господарици Даринки.
Еротски доживљај Ћипико мотивише и дионизијским сликама природе у љето, прожетим зрелим грожђем и набубрелим смоквама, као и преливањем сунчаних зрака по
плавој површини воде и по бијелим пјешчаним спрудовима, те Даринкиним уживањима у морском купању и сунчању. Жудња младе господарице Даринке за тјелесним задовољствима додатно је мотивисана и чињеницом да се још
сјећала свог школовања у заводу код милосрдних сестара,
„гдје је три године била жива закопана“, те да је ослободивши своје тијело и душу манастирских стега и забрана,
свом снагом уживала у поново освојеној слободи, у зрацима сунца и мирису мора и жудила за мушком снагом и додирима.
Кулминација еротског доживљаја одиграва се ноћу на
острвцету гдје су двоје младих били принуђени да преноће
јер их је неочекивана морска олуја одбацила од обале у
вријеме када су отишли на пловидбу по затону на изричито Даринкино инсистирање. Узаврела крв главних протагониста кулминирала је управо у тој заједнички проведној
ноћи. Око устрепталих младих тијела лебдила је цијелу
ноћ снажна страст и пожуда, али до непосредног спајања
није дошло, јер су друштвене конвенције и сталешка разлика између слуге и господарице биле снажније од природне пожуде. Због тога Ћипико еротска осјећања Даринке и
Ива приказује у њиховим мислима. Посматрајући Ива док
спава, Даринка гори од страсти и љубавне жудње, а у том
сањарењу цијелим својим бићем се предаје измаштаном
одабранику и жали што то није управо њен слуга Иво. Касније ће се улоге измијенити, тако да видимо како млади
слуга, пошто се пробудио, посматра Даринку док спава и
осјећа снажну жудњу док гледа њено бујно тијело: „Не може скинути ока с дјевојке, као да је опчињен. А она уздахну. Прси се подигоше; лице се разведрило. Момак очима
продираше у пуни јој врат и мало раскривена њедра. Инстинктивно загледа се у кожу испод подбратка. Пред очима
заблијешта му бјелина; завртило му се. Та бјелина мами га,
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ваби и засљепљује. Не може да издржи; маче се и пригне к
њену лицу. Положи на њ главу. Долазило му је да је додирне цјеливом, али не усуђује се. Зна да је дјевица и да му је
господарица...“22
Ћипико није дозволио да његови јунаци прекораче границу, тако да је однос слуге и господарице остао неоскрнављен, али је са друге стране омогућио да се природна осјећања, младалачка страст и еротика, остваре у свом чедном
и чистом облику. Жарка жеља за прекорачивањем границе
није остварена али су баш у њој кулминирали еротика и
страст јунака. Тиме је остварен један веома специфичан
облик еротског доживљаја свијета који се одвија у мислима јунака, близак је са својеврсном предигром, а практично изазива снажније задовољство од непосредног сексуалног чина. „Како је слатко задржати жељу за прекорачивањем граница, али ипак не ићи до краја, не предузимати ништа. Како је слатко дуго остати пред предметом те жеље,
остати жив у жељи уместо умрети препуштајући се пренагљеној жељи. Знамо да не можемо имати тај предмет што
нас распаљује“.23
У појединим приповијеткама Ћипиков слободни доживљај еротског у природном амбијенту мора, сунца и пјешчаних обала, повезан је са трагичним судбинама јунака.
У приповијеци „Крај мора“, која је објављена у часопису
Нада у Сарајеву 1898. године, тијело и тјелесне страсти јунака постају њихов трагички усуд, а они сами и несвјесно
постају заточеници својих снажних страсти и љубавне
жудње. Двоје младих, Кате и Јере, још од дјетињства су
усмјерени једно на друго и тако се рађа снажна љубав међу њима, а са љубављу и снажне страсти и еротски доживљаји који су дати у нераскидивом јединству са животом
природе. Тек процвала два млада тијела чезну једно за другим, а њихове неспутање и искрене еротске страсти још
више распирује разиграна, миришљава и свијетла медитеранска природа. Управо због те наглашене спонтаности, у
Ћипиковим еротским сликама нема ничега извјештаченог
и ружног, нема порнографског и бизарног. Окружени при104

родом Ћипикови јунаци су потпуно обнажени и тек помало осјећају срам једно пред другим. Док кришом посматра
младог Јера и његово извајано обнажено тијело приликом
купања у мору, Кате постаје потпуно свјесна своје снажне
еротске енергије и женске жудње. Управо у том спонтаном
обнаживању док се купају у мору и сунчају на морској обали Ћипикови јунаци у потпуности отварају своја бића и кидају све границе, било да су оне психолошке, моралне или
било које друге природе. Тиме се изнова потврђује претпоставка да је обнаживање специфично стање општења два
бића, игра страсти и позив на уживање у страстима, једна
аутентична еротска предигра, која уводи јунаке у снажан
сексуални однос и мистерију оргазма.
Чињеница је да у Ћипиковим приповијеткама значајан
број јунака избор свог еротског партнера остварује још у
инфантилном периоду. Тако су и Кате и Јере одрасли заједно, а прве еротске доживљаје и плотску жудњу и страст,
спознали су потпуно спонтано и несвјесно кроз дјечију
игру у природи. У годинама ране младости, са уласком у
пубертет, Ћипикови јунаци доживљавају потпуни преображај тако да се негдашња спонтана игра преображава у снажну еротску жудњу. Слободни и пуни живота, Кате и Јере,
под ведрим небом лете једно другом у загрљај, а ту на морској обали као сатир и сатирица играју свој љубавни плес:
„Обоје су знојни и румени, вода им низ лице капље. Њена
црна коса прилијепила се уз слијепе очи. Сва је сустала.
Грудима као да је тијесно. Срце ће да им искочи“.24
Тиме се још једном наглашава пишчева идеја да чиста
осјећања и неспутане еротске страсти, егзистирају само у
нетакнутој природи ослобођеној цивилизацијских канона
и конвенција. Ћипико дубоко наглашава да све оно што је
чисто долази из природе, те да је добар човјек природан
човјек. Клице зла налазе се у човјеку затрованом цивилизацијом и извитопереним друштвеним законима и односима. Када се зао човјек умијеша у такву природну идилу, какву су доживјели Кате и Јере, она мора бити угрожена и насилно прекинута. У овом примјеру, као инкарнација зла по105

јављује се јунак Перо Бегин, који својим ниским страстима
и похотљивошћу раскида чисту љубав двоје младих. Унесрећена Кате, пошто је заувијек изгубила вољеног Јера, кога је у тренутку љубоморе убио Перо Бегин, утјеху проналази у снажним успоменама и жудњи за вољеним младићем.
За Ћипика су умјетничке слике еротског и доживљаји
снажних тејесних страсти само пут за разумијевање унутрашњег човјековог бића. Полазећи од тијела и нагона, од
непрестане растрзаности између духовног и тјелесног, долазимо до човјекове душе. Управо на такав начин је обликован карактер јунакиње Ивке из приповијетке „На догледу мора“, која носи у себи истовремено спонтану похоту и
чедност. „Она истовремено буди пожуду, али нагони и на
сањарење. Има у њеној појави споја еротике и нечег дубоко поетског.“25 Приповијетка је први пут објављена у Српском књижевном гласнику, 1914. године, а затим је исте године прештампана и у збирци приповједака Прељуб. Нарочито се то јединство похоте и чедности испољава у приказу Ивкиног односа према младићу Марку, у љубави која је
истовремено страсна и чедна, пуна пожуде и невиности,
еротске жудње и дјевичанске светости. У тој распетости
између природних нагона и хришћанских врлина, Ћипико
приказује како се јунакиња у првом дијелу приповијетке
препушта маштању о страстима и тјелесним задовољствима, док се у другом дијелу приповијетке, након што је тешко обољела од туберкулозе, окреће контемплацији и духовној љубави. Окренувши се Богу и Дјевици, јунакиња
проналази свој изгубљени мир, а негдашњу снажну тјелесну страст преусмјерава у сфере обоготворене духовности.
Тиме Ћипико брише границе између еротског и божанског,
настојећи да покаже како је еротска страст, као и религијски доживљај, обавијен велом мистике, те како сваки од
њих захтијева повлачење у самоћу и како сваки на свој начин представља врхунац људског духа. И еротско и божанско пружају иста осјећања, која нам доносе мир, испуњење, блаженство, задовољство, спокој и духовност.
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Сличне фаталне посљедице необузданих чула и еротских нагона доживљавају и дјевојка Јелица и младић Ивица у приповијеци „Отргнут живот“, која је први пут објављена у Српском књижевном гласнику 1911. године, а затим је прештампана исте године и у збирци приповједака
Крај мора у Дубровнику. Разуздани младић који је опсједао
и сексуално узнемиравао сеоске дјевојке, заслијепљен похотом приликом једног случајног сусрета у природи, силовао је невину дјевојку. Средина нема никакво разумијевање
за обешчашћену Јелицу, нема то ни њена породица, проглашавају је блудницом и прогоне у град како њен примјер
не би слиједиле друге сеоске дјевојке. У једном тренутку
након познанства и љубави са младићем Марком, Јелица је
била на путу да се спаси и започене нормалан и срећан живот. Међутим, пошто је одбачена и тада, јер младић није
имао снаге да превлада друштвене предрасуде кад је сазнао
за Јеличину прошлост, а уз то је остала и трудна, несрећна
млада жена је потпуно уништена. Тако сурово одбачена,
презрена и преварена, Јелица је у граду препуштена суровој судбини и заувијек пада у канџе проституције. Тиме је
изнова потенцирана Ћипикова идеја да је човјек у својој
природи добар, а да га у просторе зла гура безобзирно и
лицемјерно друштво и његове лажне моралне норме и
ограничења. То се управо и десило несрећној Јелици. Неодговорни појединци су је најприје морално уништили, а затим су у граду злоупотребљавали њену социјалну угроженост и жудњу за искреном љубављу и њежношћу. На све то
друштво је реаговало својим суровим и лицемјерним поступцима и још дубље је нагнало у морално посрнуће, а
онда је осудило као неморалну и разблудну особу иако то
она у своме бићу није била. На крају приповијетке видимо
како се ова млада и несрећна особа, морално одбачена и
већ тешко болесна, принудно враћа у село, гдје изопштена
и презрена чека смрт као једино спасење и утјеху.
3.0.На страницама Ћипикове приповиједне прозе јасно
се могу уочити спољашњи и унутрашњи фактори који имају пресудну улогу у приказивању еротских доживљаја и
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осјећања. Укрштајући спољашње и унутрашње елементе,
Ћипико је обликовао умјетничку филозофију еротског, која почива на апотеози природних закона и увјерењу да човјек мора живјети слободно и повиновати се сопственим
нагонима и чулима ако жели да спозна стварну своју природу и досегне до стварног смисла живота. Оно што је у
књижевном смислу најважније, Ћипико је успио да препозна ону неопходну умјетничку границу и не пређе у просторе приземног исказивања еротике, а да истовремено искаже разноврсне еротеме у којима се доживљај еротског
исказује и као неспутана апотеоза тијела, али и као спутавање тјелесности и гушење страсти и жеље за уживањем.
Захваљујући свему томе Ћипико је показао да нема ничега
љепшег у човјековом животу од љубави и страсти која је
неспутана и неупрљана разним спољашњим околностима.
Тиме је само потврђено како је живот медитеранског човјека, упркос разним забранама, био прожет природним амбијентом и неспутаним еротским страстима. Феномен еротског Иво Ћипико препознаје као моменат покретања животне енергије која буди заспала чула и рационалну свијест. Отуда у његовим приповијеткама еротско није приказано само као једноставна пожуда, већ и као својеврсно
преиспитивање бића у трагању за смислом живота, за сопственим идентитетом, те за суштином људског постојања
уопште.
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Милица Јаковљевић Мир-Јам

ПА САД ЖАЛИ ШТО НЕМАШ ДЕЦЕ

– Хоћеш ли негде да излазиш послеподне? – запита госпа Пола свог мужа, који је нешто писао.
– А што ти мене тераш? – обрецну се он.
– Не терам те, него мрдни се мало од куће. По цео дан
седиш и пишеш а бар да имам неке користи од тих хартијетина.
– Какве хартијетине! То су моји политички мемоари.
– Политички мемоари! Да си ти мене више слушао а мање се бавио политиком не би сад био у пензији. Могао си
ти још да служиш. Ниси умео. Да си ти са свим партијама
лепо, боље би за тебе било. Него ти хоћеш да будеш по зборовима. А после дођоше друга браћа, па тап у пензију. Колико је година како си у пензији? А ништа горе од пензионера у кући. Само вашариш. Иди, молим те, мало од куће.
– Да ти лакне од мене.
– Лакне ми, разуме се. Овако само идем за тобом и распремам. Види само шта си направио по столу. Ти не мислиш да сам ја већ балдисала од штрапаца, него мислиш да
сам ја још млада, као некад, да могу да трчим за тобом и
склањам твој вашар. Ех, да сам, срећом, родила ћерку. Ту
ћу жељу и у гроб однети. Она би сад мене одмењивала.
– Опет ти то твоје ’да сам родила ћерку’. Па што ниси
родила? Ко ти је сметао?
– Ко ми је сметао? Ти. Ја сам била девојка као од брега
одваљена, могла сам пола туцета да родим.
– Пола туцета! Ти си била јаловица.
– Ја јаловица. Јалов си ти био.
– Не знаш ти то. Можда сам ја испробао себе и уверио
се да нисам јалов.
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– Испробао? Па зато што си испробао, зато ја нисам ни
имала деце. Него сам и ја требала да испробам себе. Али
пусто поштење. Образ сам чувала да не окаљам. Луда Поло! Сада нека те криви да си јаловица. Јест, сад сам јаловица, кад сам остарила. А могла сам имати ћерку, још какву
ћерку. Цркавала сам некад да имам деце. Па би ми она пословала по кући и слушала.
– Слушала те, као што данашње ћерке слушају мајку.
Боље да ти мене слушаш. Видиш како ме грдиш а ја ћутим.
Признаћеш да нема овакве добричине као што сам ја.
– Добричина, а вређаш ме. Јаловица.
И госпа Пола удари у плач:
– Јаловица, оваква девојка. Не знам зашто су ме онда
оперисали, сигурно моја кривица. Твоја је то била кривица.
– Боље ће бити да ја идем. Сад ћеш да ми удариш у
плач. Како си оно хтела да даш име ћерки? Емилија. Где
баш нађе то име Емилија?
– Тако што се то мени допадало. Сад би моја Емилија
била удата и имала бих унуку од деветнаест година. Овако
у кући, ја и ти, као два пања. Проћердао си младост, па си
се онда женио. После жена јаловица.
Господин Тоша оде, затвори врата, а госпа Пола остаде
и, као и све старе жене, поче да говори сама и да гунђа:
„Види шта је хартијетине, загушила се фиока. Док ми
једног дана не дође па све ово побацам у ватру. Погледај
како је зарозао чаршав. Јаој, па прогорео је цигаром. Ово
нисам ни видела. Проклета дуванчина и ко је измисли.
Шта је попушио! Има двадесетак пикаваца. Просто ме угуши овај његов дуван. Да отворим прозоре нека се изветри.
А где су му па пуче? Ево једне, а где је друга? Под креветом. Јаој, ко ће сад да се сагне. Морам сад по оклагију. Ух,
да знаш ти, човече, како је мени тешко да се сагнем.“
Једна пријатна мисао мало је развесели.
,,Да подгрејем кафу, имаће још да се нацеди.“
Џарну ватру, пристави џезву на шпорет, стави наочаре.
,,Да му закрпим мало чарапе. Цепа као курјак.“
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Узе иглу и конац и дуго је квасила и упредала конац,
издижући иглу, док је једва удену.
Лонче заструја на ватри, она се осмехну, пожури, насу
шољицу и са задовољством поче да сркуће.
Звонце зазврја.
– Ко ли је то сада?
Отвори врата.
У собу упаде слатка, насмешена, млада девојка.
– Ујна, знате зашто сам дошла? Да вас водим у биоскоп.
Ви још нисте гледали тонски филм. А Јоца ми је дао паре
и казао: ’Иди и да водиш ујну, никако друкчије’.
– Мој лепи Јоца, увек се он сећа ујне. Али где ћемо у биоскоп? Нешто се наоблачило.
– А, киша неће. Од Земуна је ведро. Па, иако падне, ми
ћемо бити у биоскопу. А сад је хладније, баш згодно за
биоскоп. Ви ћете ујна Тоши да оставите кључ. Неће се он
ваљда љутити.
– Е, дете моје, нисмо ми више млади, да будемо љубо
морни једно на друго. Има он свој кључ, а ја мој. Кад си навалила, ајде да идем. Требало је веш да скупирн, сутра ми
вешерка долази.
– То можете и вечерас. Чекајте, колико је сати? Имамо
времена да стигнемо за пет сати.
Пођоше. Ујна се врати.
– Чекај, све ово уредно да оставим. Научила сам, не волим ништа да ми остане разбацано по кући. Ватру да видим, да ми не прсне варница, да гурнем овај угарак. И прозор да затворим на шпајзу. Једна мачка ми прескаче, пре ми
је пола пилета појела, господ је убио.
И још пуно се присећала, као старинска, уредна домаћица, навикла да је све на свом месту, па и сад мора да буде,
иако јој ноге нису више онако лаке.
*
Биоскопска сала је била пуна. Госпа Пола је разгледала
онај свет.
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– Је ли, Мима, реци ми, ове девојке и млађићи, нису ни
какав род?
– Сигуро да нису.
– Па шта ће саме по биоскопима са мушкарцима?
– Боже, ујна, па како идемо у дансинг. Тамо је све на виделу. А овде ти се замрачи, а девојка сама са мушкарцем у
помрчини. Ко зна шта се овде дешава у мраку.
– Ништа не може да се догађа у помрчини.
Ујна заврте главом.
– Не бих ја мојој ћерки допустила ово. А идеш ли и ти
овако сама?
– Понекад.
– Што не идеш са Јоцом?
– Браћа данас не маре да иду са сестрама. Имају они
своје девојке. Никад ме и не зове, а ја нећу да га молим.
Једно девојче прође са младићем. Госпа Пола га погледа.
– Што бих ја ово тукла! Хоће каваљера а оволицно.
Девојче седе са каваљером баш испред њих.
– Види, све саме девојке и младићи, па се попели горе
да их нико не види. Не ваља ово данашње. Да ја имам
ћерку, другачије бих је васпитала.
Сала се замрачи.
– Чекај ти, ја не видим одавде и немам наочаре.
Мима је читала, слике су се ређале. Ујна се опет трже.
– Срамота, ово је баш срамота.
На платну је била једна нежна љубавна сцена.
– Баш је дивно, ујна, они се воле.
– Нека се воле код куће, а не по биоскопу. Не стиде се
старог света.
Мима се окрете, погледа ујну, и виде да она не гледа
платно, већ оно девојче испред њих, које је наслонило главу на раме мушкарцу, а он је загрлио нежно преко рамена.
– А то ви за њих. Само лакше, ујна.
– Што лакше? Нека чују. Ваљда ја да се стидим њих, кад
се они не стиде мене.
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Девојче се окрете, погледа, прсну у смех и опет наслони
главу мушкарцу на раме.
– Видиш како нема образа.
Мима је читала даље, поднаслове.
Светлост се упали.
Госпа Пола љутито гледаше оно девојче.
Један младић се окрете. Погледа Миму и јави јој се. Она
му климну главом са осмехом. Окрену се ка ујни.
– Мој друг.
Младић је непрестано пиљио у њу, окренут на својој
столици.
Повремено би га ујна погледала, онда Миму, да види да
ли га она гледа. Она се смешкала на њега.
– То нема смисла.
– Шта, ујна?
– Па шта се онај младић непрестано кези на тебе?
– Ала сте ви старомодни!
– Старомодна али знам шта је поштење. У моје девојачко доба нису били биоскопи. Види оно двоје, просто му легла на груди. А је л’, бога ти, оно горе, је л’ оно Дара кума
Ратина, с једним официром?
– Јесте.
– Ко јој је онај официр?
– Можда њена симпатија.
– Па она се волела, чини ми се, са једним инжењером.
– Мења она често.
– Неће се та мајци удати.
– Удаће се она још како. Вешта је она, ухватиће неког.
Госпа Пола се окрете:
– Мима, бога ти, видим ли ја добро? Је л’ оно господин
Пета адвокат? И он седи с неком. Кеша матори. Прави се
момак, а само је две године млађи од мене, па он младић а
ја баба. И оно изгледа неко младо. Шта оно има са чичом
да иде?
– Шта мари што је чича, богат човек. Данас не говори
младост, него паре.
Двоје прођоше.
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Ујна муну Миму.
– Пази Бора! Развео се од жене, па неку ухватио. Упропастиће њега женске.
– Њега је и рођена жена упропашћавала. Само је путо
вала.
– Али ће му метресе доакати.
Светлост се угаси.
Онај младић што је гледао Миму, приђе један ред ближе
њима.
Сцене се ређају а он гледа Миму.
Ујна више није гледала сцене. Занимало ју је шта сад тај
пиљи. Оно двоје се претворише у једно тело са две главе.
Госпа Пола је гледала и мислила:
’Да је то моја Емилија, не би она смела овако.
*
Напољу је било ведро. Киша се раније испадала. Госпа
Пола и Мима седоше у трамвај. Са платформе свет се гурао и они први ишли су напред. Госпа Пола спази наједном
оног младића из биоскопа. Опет је гледао Миму.
’Овај је пошао за њом‘, мислила је ујна.
Правила се као да не види ништа.
Сиђоше.
– Ја ћу вас, ујна, отпратити до куће.
Ујна застаде, хтеде да се окрене и присети се:
– Што се ова улица повећала. Види само какве су куће
озидане.
Окрете се као да гледа куће.
’Ено га, штепује за нама. Хоће да се састане са њим, па
мене да испрати.
Дођоше до ћошка. Ујна застаде.
– Знаш, сад се сетих, треба ја да идем до ваше куће.
Хоћу да упитам Босу како она оставља ајвар. Њен ми се
начин више свиђа него мој.
– Не знам само да ли је мама код куће. И Јоца неће бити код куће да вас отпрати.
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– Шта има мене ко да прати. Ваљда сам млада. Сама ћу
ја да се вратим. Треба мало да протегнем ноге.
Једна група дечака ишла је смејући се наглас и гурајући
се. Један викну:
– Пази што је женска!
Госпа Пола се жустро окрете.
– Безобразници, срам вас било!
Дечаци ударише у разуздан кикот.
– Ова баба мисли да ми њој добацујемо.
– Страшна је данашња младеж грдила је госпа Пола.
Никог не оставља на миру.
Окрете се као да погледа дечаке, и тада опет угледа оног
што штепује од биоскопа.
,,Па пусти ти женско само ноћу! Да се моја Емилија
икад рођила, нигде је не бих пустила саму без мене.“
*
Испред врата се чула свађа у кући.
Глас млађе Мимине сестре пробијао се кроз плач:
– Хоћу, ја хоћу да се удам.
– Нећеш се, ћерко, удати, док не завршиш школу. Све ћу
ја шамарима, и њега и тебе.
Свађа престаде кад зврцну звонце.
– Ко то хоће да се уда? питала је изненађено ујна. Зар ти,
Десо?
– Слатка моја Поло, као што видиш, полудела је. Хоће
да се уда, неће школу, хоће да напусти осми разред.
– Хоћу, он мене воли и ја њега. Шта ће ми школа?
Сврше универзитет, па чекају службу. И сва леђа да искривим седећи за клупом.
– Па како да се удаш? викала је мати. Он није ни универзитет завршио. Нека сврши, нека добије место, па нека
дође да те запроси.
– Јест, да чекам да он заврши универзитет, да добије
службу и да умакне. Данас се младићи хватају док не заврше школу.
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– Тата нека нас храни. Шта је то дватри месеца, док он
положи и добије службу? Он не тражи мираз.
– Не тражи мираз, а треба да вас храни, одева. Мислиш
ли ти да ли отац има?
– А како је имао да уда Радмилу и Олгу? Њима сте купили намештај и дали мираз.
– Дали, али смо се задужили на кућу. И менице нас удавише, дугови до грла. Таман да данемо душом, а ти хоћеш
да ми се удаш.
– Ја хоћу. Само док једног јутра побегнем и венчам се с
њим, па ћу да дођем и не можете да ме истерате из куће.
– Слушај, Поло, шта говори. Слушај, па жали што немаш деце. Рођена деца, па те одраше живог. Душу да изваде родитељима. Онај, опет, неће у гимназију, не трпи професоре, нервозан је, не може да издржи на часу.
– Шта ти причаш нервозан? добаци дрско из друге собе
гимназијалац Аца и појави се на вратима. Ја мрзим данашњи систем школства и не волим гимназију.
Мати седе очајно.
– Не волиш гимназију, несрећниче, а шта онда волиш?
– Све друго само нећу да учим гимназију.
Мати је говорила малаксалим гласом:
– Видиш каква је мука с децом. Јаој, не могу да вас кунем, али ништа друго не желим, него да се пожените и поудајете, па да и ви од ваше деце ово доживите и да онда кажете: ’Јадни наши родитељи, како су патили због нас, а ми
нисмо имали за њих ни срца ни душе.‘
Мима се љутито окрете ка Деси:
– Почупаћемо ми њој косу. Удаја за њу, балавицу.
Мати јекну:
– А и ти, Мима, ниси боља. Ухватила си се са оним, виђају те свуда са њим. Идеш по Кошутњаку и Топчидеру, по
биоскопима. Причаш код другарице сам, а ти са њим.
– Да то није онај што се кези на тебе у биоскопу? питала је ујна.
– Тај је, сигурно, један плави. Сваке вечери је допраћа.
Оне две старије, брате, биле су скромне девојке, удале се
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лепо, дошли, па их запросили, а ове две не фермају ни оца
ни мајку, не знаш ни где иду ни шта раде. Боже, боже, шта
све родитељи не пропате. Па и кад их удаш, мислиш, скинула си бригу са врата, а оно нове бриге. Радмила родила,
после порођаја су јој прса букнула, загнојише се брадавице, те муке и ти болови, колике ноћи само нисам преспавала. А Олгина деца су слабуњава, па чим се неко разболи а
они трк по маму. Истина, њих две и Јоца нису ме секирали.
Јоца, лепо моје дете, најбољи ми је. Али ово троје млађе,
само кубура. Па, хајд’, удали смо ове две, две нека уче, нека заврше, добију посао, па нека се саме удају и купују себи ствари, како раде и друге девојке. А не да се родитељи
задужују. А оно хоће да се уда већ из осмог разреда.
Мати шкрипну зубима.
– Чекај, док ти отац дође. Показаће ти он удају. Како је
није срамота? Плаче, хоће да се уда. Хоће девојка само мужа, а не зна ни да умеси, ни да скува, мисли лако је бити
жена.
Мати заћута и блажим тоном окрете се ка снаји:
– А како си ти, Поло, и Тоша? Извини, молим те, дођеш
па увек наиђеш на свађу.
– Добро смо, хвала богу. Он је нешто мало назебао, кашље. Него сам дошла да те питам како ти остављаш ајвар.
Госпа Пола се враћала кући и као да јој је неки терет пао
са груди. Кад овако нешто види она не жали што нема деце. Крај једне бандере угледа двоје, мушкарца и девојку.
Држе се за руке. Код једне капије опет двоје. Свуда само
парови. Она уздахну: „Овако би можда и моја Емилија.“
Таман је била испред једног сокачета, кад чу неки шушањ. Она застаде. Девојка је бежала а за њом је јурио један
мушкарац псујући и називајући је најпогрднијим именима.
– Чекај, бога ти твога! Хоћеш ти мене да вучеш за нос и
изиграваш?!
Младић застаде и викну: Наплатићу ти ја!
Девојка је говорила задихано:
– Мангуп један, нећу да га гледам и зато му је криво. Јаој, чекајте, прија Поло, само да утрчим у капију и закљу119

чам. Молим вас, као бога, немојте ово да причате мами и
тати.
– Шта имам да причам? А зашто ти да кријеш од њих?
Зар да те овако грди и понижава а свет да слуша на улици?
Оцу ти кажи па нека га тужи.
Млада девојка улете у капију и закључа.
Госпа Пола застаде, прекрсти се и прошапута: „Момци
туку девојке на улици. Хвала богу кад ја овакво чудо немам
у кући.“
Сети се свог чиче, и чисто расположена, дође јој жао
што га је поподне прекоревала. И да би то поправила, поче
ве село још са врата:
– Ти си дошао, а ја, видиш, у скитњу. Знаш где сам била? У биоскопу. Водила ме Мима, Јоца ме частио.
– Шта си гледала?
– Свашта имаш да гледаш и на платну и у сали. Само се
грле и љубе.
– Па зар си била до сада у биоскопу?
– Не, свратила сам до Босе. Код њих лом. Хоће Деса да
се уда.
– Каква Деса?!
– Оно се упалило, неће школу него хоће да се уда. Неки
студент још несвршен, па они да га издржавају.
– Јесу л’ они луди?
– Боса ни да опепели, а она прети да ће да побегне и да
се венча.
– Тако би и твоја Емилија радила и њена деца.
– Ћути, каква Емилија. Него, видела сам још једно чудо
вечерас. Љупче, прија Зорино, јури један младић кроз оно
сокаче, да је туче, и најгорим именима је назива. Да не бејах
ту случајно, изударао би је. И уместо да зовне стражара, да
га отера у кварт, она ме је молила да не кажем њеној мајци
и оцу. Јеси ли ти видео то? Трпи да је вређа и крије га.
– Е, моја Поло, што си ти наивна. Какав кварт, ниједан
младић не би смео тако да назива девојку сем ако му је за
то дала повода, па зато и не сме да каже оцу и мајци, јер би
дознали нешто што и не слуте.
120

– Боже, боже, каква је данашња младеж! Него, хоћемо
ли ми да вечерамо? Хоћеш мало да ти подгрејем супу?
– Не. Само ћу шољу млека.
– И ја ћу млеко, боље спавам. Ноћас дуго нисам могао
да заспим. А све мислим зато што сам синоћ појео ону једну сарму. А теби ћу и чај од липе да скувам. Ал’ је теби кашаљ од дувана. Боље мање да пушиш.
Стара дама се устумара, спреми млеко, чај, размести
кревете, који су били растављени, јер су одавно завршили
своју брачну улогу, спреми и веш за прање, попише млеко
и чај, и легоше у тој мирној атмосфери дома без деце, али
и без брига и борбе.

121

Милица Јаковљевић Мир-Јам

ПРВИ ПОЉУБАЦ

Она је била сва радост своје старе мајке. С њом је шетала као девојчица, она је чешљала њене дуге коврџе, облачила је, некад и спавала у њеној соби. А кад је порасла, постала је бабина маза, и све најлепше тоалете добијала је од
те своје ,,мајке“, како је тепала својој старој мајци, још
увек лепе и младе, увек спремне да се насмеши, да јој
опрости њене несташлуке и кокетерију, да се интересује за
њене каваљере.
Како је била и још увек је лепа њена стара мајка... Два
црна велурска ока, личила су на старински, скупоцени адиђар у оквиру сребра, које је блистало на њеној коси, још таласастој, са вијугама покрај образа као малим каскадама;
извајаног профила, као од воска, и оним теном старијих
жена, меким и сјајним, које у младости нису знале за
шминку. Благост и сета мешале су се у њеним очима, а те
очи увек су миловале својим погледом Каћу, и она је увек
тражила заштиту и окриље тих погледа који су је бранили
и штитили...
А морала је бити лепотица старамајка у младости. Причају и сада о њеној лепоти, за којом су лудовали сви у њиховом крају. Отац старамајкин је био Грк, досељен још
одавно из Солуна у Србију и ту су се обогатили као трговци. Само је имао Афродиту, ту девојчицу чудне лепоте, Каћину старамајку, коју су сви обожавали. Имала је она у то
доба гувернанту, што се ретко догађало, говорила је француски и грчки, што је научила од своје бабе, јер јој је мати
била Српкиња.
Лето је проводила у Солуну, код очеве сестре, играла се
са малом Аспазијом, њеном сестром од тетке, и једва је чекала распуст да иде у Солун.
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Под топлим зрацима приморског сунца и ваздуха, она се
развијала и расла, и увек долазила кући још лепша, са лицем бо је слонове кости, и неким златним сјајем на кестењастој коси, чисто позлаћеној јужњачким сунцем.
Као девојчицу од четрнаест година, послали су је у иностранство, у пансион, и три године није видела своју земљу, ни тетку у Солуну, ни ону њихову вилу, утонулу у
олеандере, смокве, јасмине и палме, нити своју собицу, горе на чардаку, над чијем се прозору нагињао високо кипарис, тих, нечујан, замишљен и величанствен, као да вечно
сања о вековима и непрестано ишчекује излазак Сунца на
пучини... У пансиону Афродита је највише туговала за том
баштом, гледајући беле врхове снежних планина, смарагдно зеленило четинара, и слушајући зимски фијук покрај
камина, у тој великој соби, у којој је спавала са својим другарицама.
Једнога дана дошли су родитељи и одвели је кући. Била
је то сензација за цео град, кад се она појавила, још у својој униформи из пансиона, тегет-белој. Ал, божанствено
лепа, дугих локни које су падале низ врат, сањалачких очију, какве су имале египатске лепотице, оне очи што се лагано покрећу, не говоре ништа али узбуђују, јер се осећа као
да је пуно тајни и живота иза тих сјајних дужица...
Већ су долазили просиоци, покрај прозора су шетали
каваљери, стално јој свирали серенаде, писамца бацали у
двориште, и велике букете, са понеком картицом на којој је
било само неколико љубавних речи...
Али, она још није знала за љубав. Мати и отац нису жури ли да је удају, а једна њихова рођака наваљивала је да је
удају за једног дивног младића, који је био најревноснији у
шетњи испод прозора.
Тог лета отишла је у Солун. Њена рођака Аспазија била
се удала, и она је сада била сама у соби, горе на чардаку, и
кипарис је био ту још већи и мрачнији, и све је порасло,
смокве се разгранале, оне сасвим младе сад су бавале хлад,
јасмин се развијао, и тако високо су се дизали, да су прелазили зид између њихове баште и суседне... Са свог високог
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прозора, она је гледала у ту суседну башту, исто тако раскошну у зеленилу и мирису... Ту је становао један богати
Турчин, са лепим женама, девојчицама, и увек је било пуно шарених боја у башти од њихових шалвара и марама, и
смеха, и дечје ларме и плача.
Те јунске вечери било је пуно мириса и чежње у ваздуху.
Сви су полегали, само је Афродита седела крај свог про зора... И кроз ноћ, наједном, из суседне баште, допирала је
лагана свирка на гитари. Неколико тихих, развучених акорда, а онда поче да певуши мушки глас, нешто болећиво,
слатко и са пуно чежње.
Афродита се наже преко прозора, исправи, загледа у башту. Тражила је тог што пева, али су свуда биле сенке и ништа није видела... Осетила је како се глас приближава, и
она се још више нагну... Њено лице је било обасјано месечином, и личила је на прозору на краљицу ноћи, која чезне
и сања.
Глас је допирао све ближе и ближе и она угледа једну
силуету испод јасмина, и гране и лишће бацали су сенку на
ту високу, витку фигуру, као неки стор од чипке... Силуета
пође још неки корак, извуче се испод сенке, и стаде на зелену пелузу, покрај ронделе белог и жутог крина, висока
као млади кипарис... Афродита га угледа, трже се, одмаче
се од прозора, и остаде у раму прозора, као нека стара слика, са магловитим цртама лица, превученим велом собне
помрчине... Видела је, он је још стајао тамо... Ох, ко је то,
тај диван младић, висок, огромних очију, забачена феса на
глави, опуштене кићанке што гледа горе, непомичан, и мами је погледом, моли и преклиње...? Она приђе један корак
ближе прозору, још један корак и наслони се на рам и остаде тако... И само неколико тренутака, па побеже, залупи
прозор, полете ка својој постељи, опет дође до прозора, одшкрину завесу, и виде га како стоји непомичан, још увек на
истом месту...
Те ноћи није дуго заспала, сваки шум јој се чинио као
звук гитаре, руке су јој биле вреле, и нека слатка грозница
и радост струјали су и стезали њено тело. И није јој изгле124

дало да је то јава, већ сан или роман, као они романи које
је кришом читала у пансиону, и после дуго сневала о томе,
замишљајући себе јунакињом за којом лудују, прикрадају
се ноћу... Ох, како је сада све то слатко...
Сутрадан, сасвим немарно, питала је тетку ко је то ноћас свирао, а тетка јој је причала да је то био млади Хасан,
сестрић Мехмедбега, који је допутовао из Цариграда, и тамо студира.
Мехмедбегова сестра удала се у Цариграду за пашу, и
прошле године Хасан је долазио...
И сваке вечери је свирао гитару, а Афродита је стајала
на прозору, више није бежала, већ и кад престане песма,
она дуго стоји и гледају се са немим обожавањем... Гледала га је и дању, очекивала кад ће да се појави, уживала док
се он играо са својим малим рођакама, а он је сваки час бацао погледе горе, ка њеном прозору, као да је знао да је она
ту...
Читав месец је прошао, а они нису разменили ни једну
реч, али су очи говориле, шапутале о љубави; Афродита је
бледела, њене очи су имале још више сете, и стрепела је,
мислећи на час кад треба да отпутује...
Једнога дана, враћала се сама предвече кући, и таман је
ушла на капију, осети наједном да јој се неко брзо приближава, и меки топао глас проговори на француском: „Pardon,
madmoazel! Није могла да се помери с места, и у једном
тренутку пође, као у несвестици, али он је ухвати за руку,
загледа се у њене очи и поче да јој шапуће о љубави: о томе како он њу воли, он је још од прошле године слушао о
њој, причале су му његове рођаке. Ајша и Зејна, оне су њу
описивале, како је она лепа, и чудиле су се што је нема три
го дине... Видео ју је одмах, првог дана када је дошао, јер
су му Ајша и Зејна казале да је она ту, и оне знају да он њу
воли, да се заљубио од првог дана, и да ће умрети за њом.
И док је говорио, она је само видела његове очи, тамне,
дубоке, и као да су две црне сенке полазиле из тих очију и
замрачивале њен ум... Није знала ни где ни шта се догађа
око ње, само је осећала неко слатко струјање кроз тело...
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Он је лагано ухвати за мишице, затим рашири руке, стеже
је у загрљај, и она осети на својим уснама неки мек, топао
додир, као притисак кадифне руже, загрејане на сунцу... И
док је љубио, шапутао је да не може да живи без ње, да је
лудо воли, и жели да буде његова жена, да ће је одвести у
Цариград, побећи ће, молио је, преклињао да побегне са
њим, да ће је усрећити, он је јединац, родитељи га воле, и
она ће му бити је дина жена и сва његова радост, његова
млада султанија... Она се једва држала на ногама, готово је
лежала на његовим рукама. Он је узе за руке, подиже, притисну на груди, загњури лице у њене свилене локне, пође
један корак, готово да побегне са том девојчицом, луд од
љубави и страсти...
Из баште допреше кораци, и говор, и он је спусти, побеже, а она пође, посрћући, једва се успе уза степенице, уђе
у собу, паде на постељу и зајеца, заплака од љубави, тог првог узбуђења њене наивне девојачке душе...
По кући њене тетке тог јутра била је права узбуна. Трчали су на све стране, тражили је, звали, и испод чаршава
на столу нађоше њено писмо. Она је писала:
„Драга тетка, опрости ми, али ја нисам могла више да
издржим, јер бих умрла од љубави. Ја волим Хасана, и он
је луд за мном, и побегла сам с њим у Цариград. Немојте
ме тра жити, ја не могу без њега да живим, венчаћу се са
њим... Молим вас, утешите моју маму, знам да ће они бити
несрећни, али нисам могла другачије, јер је љубав била јача од мојих дужности као ћерке. Они су увек желели мени
срећу, и нека ми опросте.“
После три дана дојурили су из Србије њен отац и мати,
и за недељу дана он је био у Цариграду. Мехмед-бег, честит
и правичан Турчин, љутио се на поступак свога сестрића,
јер раније није ништа знао, и пошао је и он у Цариград са
Афродитиним оцем... Помоћу преваре измамили су Афродиту из харема, готово је отели, и довели у Солун... Ту су
остали три дана, па се вратили у Србију...
Душевне патње, љубав, очајање, бацили су девојку у постељу. Њена је душа страховито патила и лекари су савето126

вали да је пошаљу у санаторијум. Годину дана је лежала у
са наторијуму и у њеној вароши чудили су се каваљери шта
то би са лепом Афродитом, али нико није знао тајну њеног
бекства у Цариград...
Више јој нису дали да иде у Солун, али није ни она тражила. Сви су је опет мазили, чували, угађали јој. Дубока
родитељска љубав све је опростила, и никад није уследио
ниједан прекор, већ само милошта за ту њихову јединицу,
која је несвесно учинила погрешку, из чисте љубави. И
пред толиком родитељском пажњом она се трудила да се
насмеши, да ублажи и њихове ране, и да скрије своју тугу
пред њима.
Њена лепота добила је меланхоличан израз, али је то давало још више привлачности њеном лицу... Три године је
треба ло да се утиша то мало срце, које је непрестано чезнуло за лепим Хасаном.
После петнаест година, отишиа је први пут у Солун, са
девојчицом, Каћином мамом, која је била лепа као и она, и
тек се тада усудила да пита за Хасана. Казали су јој да је
умро од туберкуиозе, две године после њене удаје, да су га
оженили, имао је и сина, и да је заувек туговао за Афродитом.
И ко би могао завирити у срце Каћине старамајке, нашао би ту један скривени кутак, као тајни олтар, у коме је
дано ноћно тињао жижак, њене прве, незаборављене љубави, али и тужно сећање на непромишљени поступак романтичне девојчице. Зато је увек штитила Каћу кад је мама грди ,,што се за држала у биоскопу, што мора да посети сваки матине, или сваког дана да отперја до корзоа“ а старамајка све то слуша, и оправдава је, јер је у души више волела и одобравала све што је модерно и даје снагу девојкама да овако вешто завитла вају своје каваљере, смеју се на
њихове изјаве љубави, а не као она, први пољубац па беж’
са њим...
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КРВАВЕ РУКЕ

Најстарије Бебине успомене, из оног доба кад се у свести тек заснива меморија, биле су из пете године, и изгледале су тако далеко, као предмети на неком бесконачном
дугом путу, који остају позади, и удаљују се све више и више, док се не изгубе...
Неке су се успомене изгубиле, али остале су неке чудновато интересантне. Тако се сећала те вароши, сасвим на
југу предратне Србије, где је њен тата био неки велики чиновник, најстарији у целој вароши. Од целокупне вароши
она је задржала једну улицу, један велики зид, који је описивао празан плац, њихову кућу са доксатом, парадним и
споредним улазом, и великом баштом, која се с пролећа риљала и баштован који је садио поврће. И она се увек сећа
како је говорио: „Садим трешњеву боранију.“ А она је мислила да ће на боранију родити трешње. Сећа се још једне
куће, где је становао неки доктор, који је увече седео на тераси и она га се страшно бојала, јер јој је завлачио кашичицу у уста... А до докторове куће још једна, са лепим филаретама. Зна још и једну кафану, где су били на свадби, она
је играла, па пљуснула страшна киша и гром је ударио у један оџак од кафане.
Тако све неке страшне успомене. Једном се било нао
блачило, црни неки облаци, земља се затресла, и нешто је
тутњало. А у кући су говорили: „Пао метеор с неба.“ Она
је замишљала да је тај метеор неки огромни камен, који је
пао на земљу и све је мислила да су и звездице каменице,
само од белутка, па пресијавају, као кад она удари два камичка један о други...
Једном опет њен тата отишао на пут. Смрко се а њега
нема. Мама уплашена, истрчава сваки час на капију, крши
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руке, непрекидно говори: ,,Ух, што га нема? Ако су га негде напале комите...“
Тада је Беба чула како говоре о неким комитама, који
носе бело одело, крију се иза дрвећа, а она није замишљала
да су они људи, већ вампири... Плашила се увече од њих, и
мама се бојала и њихова газдарица која се звала Сета,
носила шалваре, витизе низ леђа, и мараму повезивала испод те кике, и сву су ноћ затварали врата.
Били су неки крупни догађаји. Ишла је с татом негде,
били у некој великој сали, па тата говорио, а свет га дигао
и носио на рукама, па подигли и њу, носили је и метнули
поред тате у фијакер... Добила је и један златан крстић од
владике, кад је ручао код њих. Пуно је свештеника било тада на ручку, па неке високе капе, а деца све сачекала владику у дворишту и пољубила му руку, али мама није дала да
они ручају са владиком...
Па после нека ситна сећања. Једном је изгорела свих десет прстију. Хтела је да дигне шерпу са врућим млеком. Болело је око, па је лечили, а у једној јабуци, што је купила од
шеширџије, оне јабуке уваљане у шећер, као стакло, нашла
вашку... И отад никад није јела те јабуке.
Па то ипак нису биле страшне успомене као она једна,
најстрашнија, и увек тако јасна, већа од свију, као на слици, где је пуно глава а издваја се једна огромна...
Она се играла то јутро у башти. И наједном чује неку
вриску, запомагање: ,,У помоћ“... Мама истрча из куће, газдарица Сета, њена деца, жене су јуриле кроз сокак, једне
горе, друге доле, викале су: ,,Беж’те!“ ,,Полудео!“ ,,Убиће!“ ,,У помоћ“. И она Беба, одјурила, не слушајући мамину вику, и нашла се пред оном кућом са филаретама. А ту
у дворишту, гужва... Један човек сав разбарушен, страшних
и великих очију, размахује се крвавим ножем, а људи не
могу да га ухвате, улетеше и стражари, хоће бајонетом да
му избију нож, деца се гурају око филарета, мајке вриште,
зову их, онај човек побеснео. Из куће запомагање: „Убиј
је!“ Оног бесног човека једва савладаше, везаше га, свет
тада нагну у двориште, улете у кућу, повуче се и Беба и ви129

де страшан призор... На поду је лежала потрбушке мртва
жена, а око ње бара од крви, па се та крв разлила по соби
као поточићи, а по зидовима, како је бежала и поводила се,
свуда отисци њених крвавих руку са пет прстију.
Бебина мама утрча у кућу, дочепа је, изведе: „Шта ти
гледаш!“ Полицајци растераше свет. Онај побеснели човек
дере се у дворишту, мама сва ужаснута одведе Бебу. Жене
стоје на улици све бледе, престрављене, још више света,
чак из других улица, не може да се крочи кући...
Код куће Бебина мама плаче и разговара са њеним
татом: „Сирота жена, била је тако добра, па још дете имају...“ А тата говори: ,,И он је био добар човек, али видиш,
полудео па ју је убио...“ И Беба није могла да схвати, како
то човек да полуди... Знала је да куче побесни, па налеће на
људе, а сад је видела да и човек то исто ради...
Те ноћи се трзала у сну, врискала, сањала страшно. Она
жена устала па иде к њој и хоће да је задави са крвавим рукама. И око ње пуно жена, па свима крваве руке... Мама је
устала, умиривала је, упалила лампу, оставила је на столу,
да се Беба не уплаши, а она никако није смела да погледа у
зид. Тамо су биле сенке, а њој се чинило да су то оне крваве руке, и да ће се појавити онај страшни човек, са ножем
и разба рушене косе.
И дуго, кроз цело њено детињство, увек је видела оне
црвене прсте на зиду, и то је био њен кошмар, који ју је често ноћу трзао у сну...
После су пролазили дани, детињска сећања су се губила, ишчезавала, и никад није могла да разликује да ли је то
сећање, или је сањала, јер је прошлост, та најдаља, постаје
као сан, ко ји се губи као магла.
Али, увек, увек видела је на зиду оне крваве руке.
***
Беба је свршила школу и чиновник је у једном надлештву... Родитељи су јој помрли, и она се сад сама брине о
својој егзистенцији... Срећна је, а та срећа стварала је љубав коју је осећала према једном колеги. Дошла је пре три
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месеца у то надлештво, одмах до канцеларије Бебине..? По
канцеларијама се романи брзо развијају, кад се непрекидно
добацују погледи у пролазу, доносе акта на потпис, чују један другом глас посведневно, срећу се при изласку у ходнику, некад иду један део улице заједно, и сутрадан опет
долазе са неком веселости, да ће она бити за њеним столом, а он за његовим. Те заљубљене атмосфере увек стварају пријатним канцеларијски живот, и та близина, могућност заљубљивања...
А Беба је имала и других могућности... Витку силуету,
са бујношћу младости; поглед у коме је блистала чежња,
колорисане образе здрављем, и свежину љупку и заводљиву... А он је био висок, нежан, фини, са велурским очима
пуним сете, лепа чела, које је уоквиравала црна коса, а лице је било још блеђе, мат у оквиру тих загаситих власи и
црних очију... Говорио је меко и та његова дикција је обавијала неким милујућим тоновима, тактичним и благим.
Беба се одмах заљубила у њега. Волела је оно психичко
у њему што је зрачило кроз лепоту очију, некад замишљених и сетних, кроз меканост речи, које су умеле да сликају,
да певају, кроз боје и тонове да изражавају све што је било
у тој компликованој свести... А ту је била ризница мисли,
на купљена из књига, из живота за које није знала Беба, и
она је то упијала и уносила у свој дух, заједно са дахом који је осећала на његовим уснама. Волела је њега, његове
руке, кад би је загрлио, тако снажно као крила, и њој је било топло под тим крилима, и ишла би, ишла вечито са њим,
неким бесконачним путем, никад не би застајала, никад се
не би уморила, јер је имала покрај себе дух, који бодри, који подиже природу, која се свија, која загрејава, милује. Било је контраста у њима, и то је стварало једну драж допуњавања онога што нема једно и то позајмљује од другога.
Она, детињаста, наивна, чедна, са појмовима које нису тражиле дубине, а он, сав продубљен, непосредан, критичар
свој и њен, искрен у тој слободи да јој искаже и оно што му
се не свиђа, да је изненади својом критиком, од које она задрхти, стресе се, дође јој да заплаче. Па уместо свега тога
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она се загледа у његове очи, тражи у њима истину, и кад их
угледа, увек лепе, топле, успаване очи, она му се наслања
на гради, готова је да је он води, послушна, срећна под
окриљем тог његовог пречишћеног, интелигентног духа.
Било је код њих контраста у том темпераменту, њеном
безбрижном и његовом сетном, као нечим замраченим, и
она је осећала тај мрак у његовим очима, које као да су нешто скривале, неку тугу, разочарање... Ко зна шта...
Шетали су често, по парковима, по пољима, брали цветове како су редом долазили на пољани, удаљавали се кроз
мрак шумских сенки, сами у шуми, загрљени, она сва предана њему, а он је увек нежан, увек јак да савлада себе, некад на врхунцу жеља, кад страст прети да се претвори у пожар, да уништи све, и увек савладан, као да је неке силе било у њему, која је умела да савлада бујицу његових жеља...
Она се чудила тој његовој моћи, он је изненађивао, није
био као они други мушкарци о којима су јој причале другарице, већ необичан, господар самог себе, да је она често
ишла покрај њега замишљена, тужна, питајући се шта све
размишља, зашто је штеди, откуда толика уздржљивост?...
Желела је да постане његова жена, а није смела да то она
прва изговори... И некад, после топлог његовог загрљаја,
она би на једном осетила како му руке постају хладне, опуштене у њеној руци, немоћне, и док је њена сва природа
била усталасана, док се привијала уз њега, готово да запиаче, да му каже: „Грли ме, љуби, узми ме“, он је наједном
постајао од сутан, као да силом ставља између њих неку
брану, и она се више није усуђивала да му узме руку, да се
наслони на њега, ишла је, увек са тим размишљањима о некој тајни, која се скрива у њему.
Пролазили су кроз шуму. Она откиде једну гранчицу и
затражи му перорез да издеље прутић... У том дељању ножић се омаче, снажно се зари у њену руку и крв шикну.
Она врисну, он јој оте крвави ножић извади своју марамицу, обави јој око руке... Поточић је жуборио, он отрча да
донесе воду, саже се, захвати са чашом од алуминијума, и
пожури к њој... Она је стајала, наслоњена на једно дрво, и
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погледа га... И нешто је следи, ужасну се од те слике коју је
видела... Трчао је, коса му је била разбарушена, држао је
крвави ножић у руци, и тако јој се учини страшан, исти
онакав, као она страшна слика у њеном детињству... Он јој
пружи чашу, она хтеде да је узме, рука јој задрхта, чисто
врисну и поведе се... ,,Ух, што сам се уплашила! Јао, што
си страшан, баци тај ножић...“
И одмаче се од њега, као да хоће да бежи, нервозно разви марамицу и угледа на њој крваве прсте...
Она баци марамицу, потрча, наслони се на једно дрво, и
опет исте речи: „Јао, што сам се уплашила, тај ножић... та
мара ма...“
– Али, зашто се плашиш? чудио се он, приђе јој, ухвати је за рамена, окрете је себи.
Она га погледа, нервозно диже руке, заглади му косу...
– Како си страшно разбарушен, уплашила сам се...
– Ја те не разумем. Зашто сам ти страшан?
Она се поврати, насмеја, наслони на њега.
– Мили мој, опрости ми, то је тако једно страшно сећање из мог детињства. Једном сам видела тако једног човека разбарушеног, са крвавим ножем у руци, убио је своју
жену у наступу лудила, и све су биле крваве руке по зиду...
– А где си то видела? запита је он неким тупим гласом.
Она му рече варош...
Он не одговори ништа, ишао је само поред ње, а глава
му се пови као под теретом неких мисли...
Она га погледа, зачуди се.
– Зашто си се ти снуждио?
– Ништа, тако... хоћеш ли да седнемо...
Сели су, он се опружи, покри лице рукама... Онда је запита, не дижучи руке с лица.
– Ти си тог човека видела?
– Јесам... И жену сам његову видела. Била је мртва на
поду...
Он устаде нагло, седе, загледа су у њу.
– И њу си видела?
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– А што си ти тако узбуђен? Да их ти ниси знао? Да,
било је и једно дете, мушко, јест, мушкарац...
Он заћута, и после проговори још дубљим гласом.
– Јест... било је дете...
Она се сва охлади, као да нешто предосети.
– А то дете... да није... да ниси...
Није смела да доврши...
– Јест, то сам ја, а то су били моји родитељи.
Она остаде нема... Ћутали су обоје. Један златан зрак
сунца, од кога је суво лишће било све бакарно, лагано се
повуче, угаси... Шума је тонула у сутон... Свуда тишина,
само њене речи као дрхтај лишћа...
– А шта је било са твојим оцем?
Он је гледао преда се, као у даљину у прошлост, и ње гове очи биле су још црње, и у тој црнини као да је почела да
назире тајну његовог живота. И та тајна извлачила се, страшна као авет...
– Мој отац је умро у душевној болници...
Она је хтела још да сазна, хтела је све до краја, макар како све то било страшно.
– Зашто је полудео?
Он опет леже на траву, не одговори ништа, и тишина се
спусти на њине душе, дубока, страшна, као тишина у шуми, у ноћи, кад се у њој крије нешто злокобно, што прети...
Она се нагну к њему, диже му косу са чела, гледаше његово лице, са склопљеним очима, то мат бледо, које је у дубинама тих велурских очију скривало трагику родитељског
живота и младости. Миловала га је по лицу, нежно клизила својим уснама по његовим образима, без страсти, са неким саучешћем, као да хоће да му растера страх, да га охрабри, да му да своје свежине младости, да га увери да се она
не боји ничега... Сад јој је било јасно, откуд она уздрживост код ње га, сад је знала, шта гаси његов занос, шта задржава бујицу жеља... И гледајући онај бол, утиснут на његовим цртама, хтела је да му каже: „Хоћеш ли да будем твоја жена?“...
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Ућутала је, устали су, пошли даље, а иза њих је остајао
мрак шуме, тајанствен и злокобан, као та далека успомена
прошлости.
***
У њиној љубави било је сада нечег болног. Код њега туге неке, код ње страха... Испитивала је сваки његов гест,
пратила све нијансе очију, њихов сјај, гледала његово бледо лице, које није имало свежину других младића. Набавила је пуно медицинских књига, читала, тражила узроке лудила и њихове последице, проучавала ток наслеђа тих болести и свака та књига као да јој је саветовала: ,,Ти се не
смеш удати за њега.“
А он то није ни тражио, он је био интелигентан, свестан
осуде својих родитеља.
У њој су се борила два инстинкта: љубавни и матерински. Волела га је да би жртвовала себе, али је волела децу
и није могла да осуди себе и њих на патње... Ко зна шта све
он носи у крви? И зар би она била у стању да својом здравом крвљу уништи оно болесно у његовој, заостало од родитељског греха. А како је она волела децу, сањала о њима,
гледала ону белу, румену, дечицу у колицима, на шеталиштима, на улици... Усхићавала се њиховим осмесима, безазленим очима, трунтастим ножицама и малим рукама са јамицама... А колико је видела кржљаве, болесне деце... Једна мајка, тако здрава и лепа, а дете блесаво, танких, искривљених ногу, глупо у школи... Па још нешто страшније је
видела. Девојчица у душевној болници. Мати јој је била тако здрава, сви јој завидели кад се удала, родила дивно дете,
слатка девојчица, паметна... Муж јој умре, од неке тешке,
чудне болести, а девојчицу једног дана доведу у лудницу.
Грех оца... И сирота мати, дошла је да је обиђе. Беба је
ишла с њом. Тај утисак, тежак и трагичан, никад није заборавила. Дивна девојчица, тако лепа, седи у сво јој соби. Познала их, љуби маму, она сва сретна, не може да верује, да
тако паметно говори, познала чак и Бебу, разговара као
здрава, а мати таман мисли да је води, да је излечена, кад
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се она изгуби у збрканим, нелогичним мислима, смех, будаласте речи. После је излазила из болнице с мајком, она је
посматрала, наслањала се на њу, придржавала је, као што
придржавају оне кад их враћају кући с гробља, само што
они налазе ипак утехе, јер их нема, и сећање се гаси, бол
умирује, а овде у тој страшној болници, сви су били као
живи закопани, и из тог подземног мрака, чуо се њихов вапај и кикот...
Тешке душевне борбе сламале су Бебу... Њени румени
образи побледели су, њене очи, детињски ведре, добиле су
болећив сјај, и увек су узнемирено загледале у оне велурске очи... Како га је жалила, како је плакала у самоћи, што
га је живот осудио, њега, тако дивног, умиљатог, са таквом
лепотом душе, са оним топлим рукама, које су умеле најнежније да загрле, на чије је груди тако волела да спусти главу, и да осећа те меке зраке његових очију, које су уносиле
радост у њену душу.
Једнога дана, он јој рече да је добио одсуство. Провешће
га код своје стармајке у унутрашњости. Растали су се с тугом. И за то време она се увек борила, али је најзад донела
одлуку: „Удаћу се за њега, али нећу имати децу.“
И баш тада доби писмо од њега.
Незаборављена Љубави,
Више се никад нећемо видети. Ја сам добио премештај, тражио сам га, да бих се удаљио од тебе, јер сам видео твоју борбу, и нисам хтео да ти будеш жртва моје
слабости. Никога нисам волео као тебе, никога нећу ни
волети, али ја сам осуђен грехом својих родитеља, и не
смем да будем злочинац према другом. Мој отац је био
сифилистичар, и ја не желим као он да стварам децу, и
да над њима увек стоје оне страшне крваве руке, које си и
ти виде ла... Ти ме волиш, али би ти увек иза мене видела мога оца, са његовим страшним изгледом. Да, он је
авет, који ме не прати кроз живот, и ја не смем да допустим себи да будем утвара моје деце... Бежим од тебе, јер
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сувише чезнем за тобом. О, да ти знаш, како сам у ноћи
желео да привинем себи твоје бујно, младо тело, желео са
себичности, свију оних суђених, желео са младалачком
страшћу, која заборавља на све, и сањао сам о браку с тобом, и ти би постала моја жена, осећао сам жељу у твојим очима, оне су заглушавале све у мени, тебе, само тебе
да имам, даље нисам мислио, нисам видео будућност...
Али дошао је онај догађај у шуми, твој крик, твој страх,
и твоје страшно привиђење из детињства. Тада сам се
освестио и побегао од тебе. Ја се никад нећу женити, а
теби желим срећу, јер твоје здраво, младо и снажно тело
створено је да пружи сласти здравом човеку и да рађа
здраву децу.
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Милица Јаковљевић Мир-Јам

РЕДУЦИРАНИ ЧИНОВНИК

Ткао свако јутро, по оној уобичајеној чинов ничкој навици, изашао је из куће. Морао је, и због газдарице, да се
она не присети, јер јој је јуче казао, оправдавајући се што
као увек не даје кирију првог: „Нисмо примили плату.“
Није хтео да каже да је редуциран.
Ишао је бесциљно улицама, застајкујући крај излога, и
гледајући онај пословни свет, који је журио на рад... Завидио му је, и сећао се како је до јуче и он сачињавао ону поворку која иде улицом и дели се, као неки поточићи, улазећи у разна надлештва.
Он више нема своје надлештво, нема плате, нема положаја.
Још само осамдесет динара у џепу, које му је позајмио
један друг. То му је све за живот, за храну, дуван, новине. И
као увек даде динар и купи један број новина.
Пође не знајући ни сам куда. Још ништа није умео да
мисли, није знао куда да пође, коме да се обрати за помоћ.
А морао је трчати, тражити друго место. Оде на Калемегдан, седе, разви новине. Прелете ступце и остави их. Мислио је шта да ради. Присећао се пријатеља коме би се
обратио за протекцију. Један друг његовог оца, угледна
иичност, паде му прво на памет. После један адвокат. Ако
тамо не успе, код тог друга његовог оца, замолиће адвоката. Макар писар да му буде. И одмах оде. Неку горчину је
осећао, учини му се као да је избачен из колосека живота.
Иде човек једним путем, определи себе у каријери, ради
као машина и кврц... Нешто се исквари, и њега, тај мали
шраф избацују... Сад треба све поново почети. Поново, да.
Јер више не може рачунати на ту исту плату, положај. Сад
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није више у питању амбиција каријере, већ само егзистенција. Да заради, да живи, да исхрани себе и плати стан.
У чекаоници, пред кабинетом угледног господина, пуно
њих чекају. Чека и он. Разгледа тапет на зиду, сто лица, слуша разговоре, који се утишају, па опет отпочну, и она тишина излгеда као у возу, кад наједаред стане локомотива.
Изговори један чиновник његово име.
Он улази брзо, говори стојећи, објашњава свој положај.
Угледни господин га саслуша, направи сажаљиво лице,
слеже ра менима.
Жао ми је. Вама као сину мог друга, учинио бих најпре.
Али немогуће. Искључено је свако ново постављење. И
код нас су на реду редуцирања...
И љубазно му пружи руку, он се поклони, изађе кроз
предсобље, ходнике, спусти се механички и нађе се опет на
улици...
Онда хајде даље, оном адвокату... Бар да га прими за
адвокатског писара...
И ту љубазан пријатељ, саслушање, и после очајан израз на лицу адвоката.
– Драги мој, ти не знаш како су тешке прилике за нас
адвокате. И овог писара морам да отпустим, не могу да га
плаћам...
Он погледа по канцеларији, све елегантно, клуб гарнитура, фини писаћи сто, и он, адвокат, тако урамљен, блистава лица. Он помисли како се он сигурно и добро храни
и данас ће имати добар ручак код куће... једно крчање црева подсети га да је гладан, да сад неће бити никада сит, никада добро да се наједе, већ као јуче...
Устаде опет, извини се адвокату, пође...
Чиновнички свет враћао се кући и журио у ресторане на
ручак. Тако је некад и он радио. Хранио се у другокласном
ресторану где је узимао књижице. Сад више не сме да помисли на тај ресторан. Пође да потражи неки мањи, јефтинији, где на прозору стоји исписани јеловник са ценама, и
он пролете очима цифре, не бирајући јело, већ задржавајући се на најмањој цени.
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Уђе у кафаницу. Ту су се хранили сиромашни чиновници, студенти, понеки радник. Они га погледаше, јер је био
доста елегантан, у новом оделу, које је тек пре месец дана
сашио, разуме се на отплату, и сад је имао да се крије, бежи од кројача, јер му неће моћи дати отплату.
Најзад, те отплате га нису толико мучиле. Не може да
плати, редуциаран је, али зар је то непоштено. Он неће одрећи свој дуг, платиће чим добије службу, као што је увек
пиаћао.
Али стомак, тај не зна за редукцију, за немаштину.
И он размишља колико дана му мора трајати ових осамдесет динара... Не може ни без дувана. То је страшно, одвикнути се одједном. И он извади цигарету, преполови је, да би
могао у два пута да залаже себе дуваном као са двема цигаретама. Рашири опет новине, доврши читање и изађе.
Осећао је да није сит. И несвесно, поглед су му привлачили излози са гурманским спцијалитетима, и оне поластичарске радње са читавим брежуљцима колача, алве, ратлука.
Све би могао сада да једе.
Пође пешице кући. Више није смео мислити ни на трамвај. Иде кући, да одспава мало, и да размишља шта да ради.
Газдарица га дочека љубазно, насмеши се, и истим љубазним тоном запита:
– Јесте ли примили плту?
– Нисам госпођо.
– Чудновато, увек првог примате. Али не мари, најзад,
ви уредно плаћате кирију, знам ја вас.
Он не одговори ништа. Уђе у собу. Дође му наједаред да
јој каже, да је не лаже: „Редуциран, сам госпођо.“ Али, помисли да више не може да седи код ње, јер није сигуран да
би она имала толико милосрђа у себи, да разуме његов
положај, и да му каже: ,,Па ништа, седите ви; господине,
платићете ми кад добијете плату...“
Знао је да то не би казала, јер је срце људско ипак не милосрдно према беди и сва хуманост је само фраза.
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Легао је, мислио да ће одспавати, колико је желео да се
некад тако после подне наспава, одмори, али овог пута
обузе га некаква нервоза, тешке мисли, брига за сутрашњицу.
Био је млад, и лепушкаст. Девојчице су га радо гледале,
чак му добацивале. Волео је и жене; некад би и пошао са
њима. Имао је успеха код жена... Сад, као редуцираног, ниједна жена га не би погледала. Он је умео да буде и каваљер према женама, у могућности његовог прихода. Биоскоп, пар чарапа, неколико каранфила, флашица мириса...
Поклони чиновника.
Мрзео је мушкарце макрое, који су живели на рачун жена. Али овог пута зажелео је да има пријатељицу која би
њему помогла. То је права љубав жетие, али тога нема код
жена. ,,Кад си редуциран у нужди, ја ћу те омоћи. Немој да
те то вређа ја те волим, и ти би мени указао исту пажњу.“
Али то неће рећи ниједна жена. Чим је мушкарац редуциран изгуби свој положај, плату, он губи у очима жене.
Као да је кривац, као да је непоштен.
Преврте се неколико пута у постељи, и устаде. Не иде
на спавање. Боље да изађе... Ићи ће у Топчидер, пешице
преко брда.
На улици срете групу гимназисткиња. Оне га погледаше
ђаволасто. Једна добаци: „Баш је златан!“ Окретоше се
оне, окрете се и он, и младост ипак победи бригу, он се насмеши и са тим насмејаним очима крену пешице у Топчидер.
Наједаред му сину једна мисао. Сетио се једног народ
ног посланика из његовог краја.
Зашто не би отишао да га замоли, да му нађе неко место
у скупштини или ма где...
И као увек, посланик дуже руке увис.
– Зар и ти дошао да ме молиш за скупштину? Па све
што је редуцирано нагрнуло, хоће да ради у скупштини.
Где може толики свет да се постави. На скупштину немој
ни да мислиш...
– Па да ли бисте могли онда неко друго место?
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– Ништа не могу да ти помогнем, веруј... Свуда редукција. Зашто си допустио да будеш редуциран?...
И он, сироти редуцирани чиновник, осети у његовом тону као неки прекор: ,,Да си ваљао не би те ни редуцирали...“
Он помисли да ли да тражи на зајам, макар колико. Али,
би га стид... Како је тешко запасти у такав положај, кад свака позајмица изгледа као прошење милостиње.
И он се опрости са послаником. Више није имао воље
да иде у Топчидер. Лутао је улицама, гледао нове грађевине. Осећао се тако усамљен. Срете два, три друга, они га
поздравише. Један застаде:
– Шта, редуциран си?
Више је било изненадења у његовом галсу, него саучешћа. И нико се не сети да га запита: ,,Па како ћеш сада да
живиш, имаш ли новаца, хоћеш ли да ти позајмим?“
Сад је тек увиђао како је свет себичан.
Гледао је све оне нове палате. Танке сторе лепршале су
кроз отворене прозоре. Осећало се да је у тим зградама
благостање, изобиље, луксуз, можда. Ето, зар у тим пространим собама не би било места за њих, редуциране чиновнике. Зар тај богати свет не би могао објавити: „Дајемо
стан и храну редуцираним интелектуалцима...“ Сав тај
свет би могао сместити, одржати свој живот, док тражи и
трчи за новим местом.
Осетио је глад. Она прва напомиње да он нема новаца,
подсећа га да је без плате.
Један пекар викну: ,,Ђевреци!“
Он га зовну, узе један ђеврек, стрпа га у џеп. Ломио је
парчиће у џепу, и идући улицама јео кришом. Раније никад
није ужинао, није доручковао. Сад је осетио да би могао
цео дан да једе...
И морао је да вечера исто онако скромно, као што је ручао.
Тако се наставише дани. Трчао је свуда, тражио место,
молио кога год је могао. И нико му није могао помоћи. Чак
је осећао како се и склањају од њега, боје се, тражећи на за142

јам, одмах су правили кисела лица чим би пришао, и ако би
замолио да му позајме, од сто динара једва да би дали десет или двадесет, и то са оправдањем да и они немају, да је
то последње.
А газдарица, она је била најгора.
Сваког дана га је дочекивала са питањем о кирији, слутећи нешто, или је љутито ћутала, кад би прошао кроз њену кујну.
Он се најзад решио да промени стан. Али неће да бежи
као некад студенти, да кроз прозор износи ствари ноћу, већ
ће јој рећи поштено: „Редуциран сам, госпођо.“
Друго му и не остаје. Наћи ће нови стан, па ће тако да
седи, свуда по месец дана. Неће то вечно трајати. Добиће
сигумо место. За месец дана имаће бар мира у другом стану.
Дошло је то поподне. Имао је у џепу само три динара,
више није могао ни да руча у кафани... Купио је пола хлеба, умотао у новине и донео их кући.
То му је био рачак, та половина хлеба.
Пролазећи кроз газдаричину кујну, осетио је тако раздражљив мирис пржених шницли. На шпархерду је стајао
пун тањир насечене пите. Он уђе у собу, и тај мирис појури за њим, да му дражи чуло и глад... Разви хлеб, поче да
једе.
И то осећање глади, раздражено тим мирисом, изазва у
њему тежак бол и неко страшно помжење. Ништа човека
не понизи као тај осећај глади изазван бедом. Ништа му не
напомиње толико о неправди као тај осећај.
Он, интелектуалац, који је учио, борио се, радио, дочекао је тај дан да кришом једе овај комад хлеба у својој соби... Данас још има и тај комад, а сутра можда неће имати
ни то. И још стрепи, да га ова газдарица и кућевласница не
најури из куће, причајући му о својој тегоби живота, иако
осећа по њеној кући да се не мучи, иако је нико неће избацити из куће.
Осећао је горчину живота до суза и осетио је како му
једна суза склизну и паде на комад хлеба.
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Има момената када и мушкарац најјаче воље, отпоран у
борби, малакса и преда се болу...
Неко закуца на врата.
Уђе газдарица, хладна, опора...
– Господине, ја сам хтела да вас питам зашто не плаћа
те кирију? Ви све причате како нисте примили плату, а сви
чиновници у кући примили су још првог, и мени то изгледа сумњиво.
Он наједаред осети неку храброст, његов узбуђени
понос плану у њему, реши се више да не лаже.
– Да, госпођо, ја нисам примио плату, истина је, зато
што сарн редуциран.
– Шта, редуциран?! И ви то не говорите! То значи ви немате да платите кирију.
– Немам.
Госпођа заборави више да влада собом, заборави да је
он увек уредно плачао, да је била љубазна према њему,
није више у њему гледала господина, већ једног гољу, редуцираног чиновника, који је сада нико и ништа, и према
коме се тако и треба понашати.
Зато отпоче љутито, вређајући:
– То није лепо од вас, господине, то је срамота, да седите а знате да не можете да платите. Зашто ја вас џабе да држим, и ја сам сирота жена. Шта имам, овај кућерак од кога
живим. Поштено је било да се одмах иселили. Знам, није
вама лако, али није лако ни мени. Ја сам ту собу могла да
из дам... А ви ми упропастили цео месец дана кирије, зајели ме ни сиротој жени... То је непоштено од вас.
Њему прекипе, плану.
– Доста, госпођо. Ја нисам непоштен. Ја сам вам увек
уредно плаћао, и да сте ви жена која разуме положај једног
редуцираног чиновника, не бисте ми ни реч рекли. Сирота
жена, ви? Боље реците себична. Вучете приход сигумо два
пута већи од моје плате. Сити сте, имате крова над главом.
Зато и не осећате нити знате шта значи једног дана остати
на улици.
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– Нисам вам ја крива, што су вас отпустили, и зашто ја
зато да испаштам.
– Нећете ви испаштати, изволите, задржите од мојих
ствари шта хоћете. Не бојте се, нећу ја вама зајести вашу
кирију.
– Хвала вам, не требају мени ваше ствари, само вас молим да се данас одмах иселите...
И љутито залупи вратима, а он је чуо, како послујући по
кујни, гунђа, грди га, лупа, треска...
Те вечери се пресели у други стан, и газдарица га не
поздрави.
Све је тежи био живот. Живео је од позајмица, десет, два
десет динара, некад и пет, чак и два. Био је изнурен, изнервиран, гладан, исцрпљен и физички и морално.
Више није ни мислио на какво чиновничко место. Сад је
мислио само да нађе неки посао, да може да заради. Пристао би да буде и трговачки помоћник, и шофер, и пиљар,
дуванџија, писмоноша, млекаџија, само да заради да се не
мучи од данас до сутра... У тој беспослици он се осећао
усамљен, откинут од драштва, понижен, разочаран и у жене и у људе.
Волео је једну девојку, она га је волела, чак и хватала,
напомињала о браку, а сад се правила као да ништа није
говорила, и он је осећао да шетајући са њом, она се некако
устручава, не пита га никад како живи, да ли има да једе...
Некаква мржња му се увлачила у срце. Већ је малаксавао тражећи место, борећи се за опстанак, на самоубиство није помишљао. Био је толико јак да убеди себе, да то
не може вечно бити. Није био кукавица, али се прикрадала
само једна бојазан, ако то дуже потраје, да ли ће издржати.
Тек је сада увидео како је чиновничка беспослица тежа
од радничке. Радник ће да заради. Понеће куфер, цепаће
дрва, ако ништа нема, носиће госпођи корпу с пијаце.
А он? Чиновник, још елегантан, господске спољашности, изнеговане косе и руку, како може прићи и казати:
„Дајте да вам то понесем кући.“
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Лутао је једног дана бесциљно. И срете га један његов
друг из надлештва, где су радили заједно.
– Слушај, имаш једно писмо. Дошло ти на канцеларију,
па сам га узео да ти дам кад те видим.
Он га узе, отвори, изненади се. Писао му је неки даљни
рођак из села, као неки његов стриц, по трећем колену, кога
се он сећа помало из детињства, али га није давно видео, и
сад га тај стриц пронашао, како је то обичај код сељака, кад
има неку парницу или невољу, па се присети те своје родбине, господе, која би могла да му буде од користи у неком
надлештву. Писао му је:
Драги синовче,
Ми смо вала богу здраво које и теби од бога желимо.
Ево седох да те замолим, да ми помогнеш у једној невољи... ти знаш законе и параграфе, па отиди дер до апелације, да претражиш пресуду због једне моје парнице... Судим се с једним комшијом три године, па сам ти се петљао и мотао о судовима и одраше ме адвокати. Једва
скончасмо ту парницу и ја је добих, али ту се сад окомио
мој комишја са адвокатом, па потегли жалбу чак у апелацију да оборе пресуду. А ја се сетих тебе, синовче, распитивао сам се у граду, па ка велим, ти си ту на ћутуку,
можеш да ми помогнеш. Не дај, ко бога те молим, да апелација поништи пресуду. А, вала, нећу ти остати ду
жан, ако ми то учиниш. Ако си рад чути за наше здравље,
тркни дер до нашег села, синовче. Имамо, вала богу, свега
у кући, што но кажу и стоке и мрса, и дочекали би те лепо и почастили. Греота од бога, што смо се као својта заборавили. Ти си велики господин, па немо’ нас сељаке да
заборавиш, него дођи у наше село да видиш како ми сељаци живимо.
То писмо му унесе нову радост у живот. Дивота, ићи ће
у село. То му је дошло као неки спас. Сећа се тога стрица,
зна да је газда, јаој, па да се почасти и прихрани. Одјури
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одмах у апелацију, три дана се врзао тамо, да то стрицу
сврши, и да му однесе радосну вест о оснаженој пресуди.
После пет дана, с његовим куферима крене се у село.
Газдарици је казао да ће доћи за два дана, три...
Јутро када се први пут пробудио у сеоској кући. Спавао
је у једној великој гостинској соби. Ту душек, јорган, мек,
вунени јастук, а на зиду чивилук и ту окачено пуно сеоских
сукања и варошких хаљина.
Он отвори очи, протеже се и осети неко блаженство, какво давно није осетио. Сети се синоћне вечере. Дочекали
га бог зна како љубазно. Сви радосни, стриц весео кад је
чуо за парницу у његову корист решену, а он синовац, да би
придао себи важност, уверава га, да само није отишао до
апелације била би поништена пресуда. А то још више подстакне стрица, па викну снајама:
– Хајте, кољите живину, дедер гибаницу, да почастимо
синовца.
Боже, разлетеше се две снаје, стрине, деца, спрема се,
јер забога, дошао, тако велики господин из Београда, који
само оде до апелације, нареди, па се свршава како он хоће.
И како се синовац само најео те вечери. Бојао се да му
мука не припадне.
Па то вече. Лепота једна. Мирише заливена башта, трава као тепих, воћњаци, вајати. Учинило му се огромно богатство: гуске, ћурке, кокоши, свиње, говеда...
Легао после, заспао, први пут без бриге, шта ће бити сутра, да ли ће имати да једе...
Тек ујутру га чека доручак, па стрина уместила сељачке
уштипке, деца се окупила око њега... Он се као извињава
што није донео неки поклон, није знао ни кога све има од
родбине.
– Ама какав поклон, шта ћеш ти мени бољи поклон, него што си ми то свршио у апелацији. Па ти си велики господин, имаш и лепу плаћу.
– Имам потврђује синовац само знаш како је, сад нам
све умањују...
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И неће да призна да је редуциран, да не би изгубио у
њиховим очима.
На њему оно неисплаћено одело, али он је елегантан, па
стрицу мило таквог господина да дочекују у кући, и све се
извињава, што су сељаци, сељачки живот, нека он опрости,
зна он, како он живи господски у Београду, а синовац се
смеши у себи и мисли: „Јао, јадно моје господство.“
– Па надам се да нећеш одмах да идеш? пита стриц.
– Имам одсуство петнаест дана, а могу и да продужим.
– Продужи ти то. Седи цело лето, где једемо ми, ту ћеш
и ти, само ако си задовољан.
Тако настадоше безбрижни дани, али њега потајно мучи брига: „Шта ће бити после?“
Са једним другом, кога је молио да тражи за њега неко
постављење, био је у преписци, и његова писма су му увек
доносила разочарање: „Нигде за сада не можеш добити место.“
Да не би седао овако забадава у селу, он поче да се занима за пољске радове. Замоли стрица да му допусти да коси.
– Ама, где ћеш ти синовче да косиш, то је сељачки посао, то је за наше жуљаве сељачке руке.
Али он дохвати косу, размахну, сноп траве леже по земљи, па се наслагаше један за другим, и он не попусти
пред косачима. И у селу га заволеше, и сељаци, и младе девојке, ишао је у коло, шалио се са њима.
Па опет све није могло тако да остане.
***
Једнога дана, шетао је друмом а наиђе председник општине. Знао га је, поздравише се, председник рече:
– Ти господине, волиш наш сељачки живот?
– Овде је дивно, и свет није рђав.
– Добри су наши сељаци, парниче се, некад покрве, као
свуда, али смо један не ваља.
– А ко?
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– Овај мој општински ћата. Е, знаш господине, да ми се
њега курталисати, као да би се родио. А немам ниједног
школованијег човека, за тај посао треба ти и писмен и мало школован човак... Ја ти имам само основну школу, а он
свршио пет разреда гимназије, па ме с тим уцењује и прави свако јаке смицалице и кајишарлуке.
Редуцирани чивник се нешто замисли и окрете председнику:
– А кад би ја пристао да будем ваш општински ћата да
ли бисте ме узели?
Председник се чисто трже и застаде.
– Ти, господине? Како да те не би узео? Ти си школован
човек, знаш све законе и поштен си. Зар би остао у селу?
– Зашто да не остарием. Већ сам се навикао на село.
– Ама, је л’ то озбиљно говориш или се шалиш?
– Озбиљно председниче. Ти си добар, паметан човек, и
ја би тебе упутио у све ствари и ти би био задовољан са
мном и ја са тобом.
Председниково лице засија од радости.
– Е дај руку господине. Од данас си ти ћата... Само да
ли ћеш ти да пристанеш на ову плату?
– А колико сте плаћали овог ћату?
– Њему смо давали осам стотине месечно, а теби ћу да
ти хиљаду. Али ти ћеш преко тога да зарадиш и двапут и
трипу та толико. Пишеш сељацима тужбе, молбе, зарађивао је онај угурсуз знаш колико, али је уцењивао сељаке и
стотину чуда правио... Е, е, баш ти хвала, господине, да ме
спасеш оне битанге. Е, велико си ми добро учинио, а вала
ти по сто пута. Само док му сутра одем у општину! Да видиш како ћу ја њега да редуцирам. Отворим врата на судници, па викнем: „Марш, напоље, вуцибатино једна!“
** *
У кући стричевој општа радост кад су чули да је синовац општински ћата и остаје у селу.
– Сто банке плата чудиле су се снаје.
– Сто банке! шапутала је стрина као у чуду.
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Читаво богатство за сеоску кућу.
Синовац тада рече стрицу:
– Е, знаш, шта, чико, сад ћу да ти плаћам месечно за
храну и стан.
Какво плаћање синовче, нећу да чујем! Чувај ти то за себе. Ти немаш ништа, а пара се троши, а моје имање остаје.
Ако уштедиш, можаш да купиш и имање, сад земља није
скупа. Платићеш ти мени, али на други начин. Сад је мени
лако кад си ти ћата. Ах, све ћу да их потерам сада. Прво тог
Милана Лазиног. Тај ће ми платити потру за пет година.
Сваке године његова стока ми упропасти детелину. И ништа му нисам могао, рођак му је био ћата, па га заштићава... Па има да ми плати и онај Сибин Лукин. Тај ми њиву
заорао и узео две бразде моје земље и прави се тај човек
као да је његово, а ево, знају стари људи, да је запис био у
мојој њиви, а сад запис у његовој њиви... И још нешто можеш ти мени да учиниш. Сад се друм просеца. Па тај ћата
вукао на њиву његовог тетка, а ти ћеш да удесиш са иниџилирима, па да тај друм иде кроз моју њиву. Та ми њива и
онако не роди добро, али ти ћеш да кажеш ораница и црница и платиће ми добро за земљу... Ам само кад си ти ћата,
ех, ех, да знаш колико ми је мило, поцркаће неки од муке...
Само да се ти не пишманиш... ти имаш твоје знање у Београду...
– Не брини за то, ја ћу да дам оставку.
– А можеш то да урадиш? Остављаш тај посао, нећеш
да радиш.
– Напишем министарству и ништа више.
– Баш министру?
– Разуме се. Захвалим се на служби и квит посла. Ко
мене може да натера да радим?
– Јес’ право кажеш... И боље је овде у селу.
– Него знаш шта стриче, нећу ја џабе да ме храниш, није
право.
– Па баш кад си толико навалио, ето ти ова женскадија,
па њима дај за те варошке сукњичиће и рекличице, да не
морам више више да продајем због тих њиних андрмоља
150

стоку и жито, нека ми се оне скину с врата... То можеш да
дајеш.
И синовац зовну снаје, даде једној стотинарку и кућа се
сва испуни радошћу од толико грдног новца...
***
Ћата је увелико ушао у општински посао. Председник
га је много волео и свуда хвалио. Било му је лепо и у кући
стричевој, сви су му угађали.
Само једно...
Није имао друштва, женског друштва. Осећао је самоћу
и то га је тиштало. Шалио се са сеоским девојкама, задиркивао их, оне му чак и писмо написаие, али то све није њему од говарало.
Тако дође јесен.
Он је био то јутро у судници.
Врата се отворише, уђе једна лепа млада девојка.
– Добар дан, је ли овде председник?
– Ја сам председник.
– Ја сам учитељица постављена у вашем селу, па сам дошла да се упознам са вама.
– Е, учитељица! Па мило нам је, госпођице рече председник.
Млада девојка погледа ћату. мало изненађено. Сигурно
ју је изненадила појава тог лепог, елегантног младића,
каквог није очекиваиа да види у сеоској општини.
Ћата устаде и поклони се:
– Ја сам...
И те вечери ћата није могао дуго да заспи, све му је пред
очима млада и лепа учитељица и он је већ предосећао да ће
се ту развити један мали роман. Јер његово срце је било
тако жељно љубави а у селу није имао ниједног конкурента.
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Милица Јаковљевић Мир-Јам

ХИЉАДУ ДЕВЕСТО ОСАМНАЕСТА

Пролазе дани. Пролеће мину, дође лето, јули, па август 1918.
У августу осетисмо неко комешање и покрете међу непријатељима. Одоше им све жене. Било их је пуно, обесних,
елегантних, ситих.
– Шта је то? Зашто им све жене одлазе?
Прија Драга Савић жури к нама како чује неку новост. Дође нам предвече, једног кишног августовског дана, сва узрујана и саопшти нам:
– Швабе се повлаче.
Кликнусмо сви од радости, грлимо се, љубимо, мама јеца:
– Мој син ће да дође.
Плаче и прија Драга:
– Мој Драган и Љуба доћи ће.
Али још не верујем. Колико пута смо чули да се повлаче,
а они увек ту. Петнаесте уђоше, и ево, већ је осамнаеста. Вечност су године под окупацијом непријатеља.
Даљи догађаји почеше да обистињавају речи прија Драге.
И друге пријатељице доносиле исте гласове:
– Швабе се повлаче.
Видимо и на улици кретање њихове коморе. Носе шаше,
кукуруз, терају стоку.
– Носите! Носите све!
– Доврага вам пред главу било! – говоримо гледајући их с
прозора.
Цео Крагујевац оживи, кроз целу варош бруји:
– Швабе се повлаче!
Помало и сумњамо. Једног дана чух праву истину.
Познавала сам један брачни пар, Далматинца и Далматинку,
који су били на стану код госпође Фијах, а ја сам познавала њену кћер Ружу, ишла сам к њој и упознала с том госпођом...
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Био је август, пред подне, топао дан. Мама ме викну:
– Тражи те једна госпођа.
Пожурих и угледах лепу Далматинку.
– Госпођице, дошла сам да се опростим с вама, ја путујем.
Задрхтах од радости: питаћу њу, она ће ми рећи, склопим
руке:
– Госпођо, молим Вас, као што се Бог моли, реците ми
истину: повлаче ли се Аустријанци?
– Да, госпођице, повлаче се.
– Хоће ли ускоро наши доћи?
– Ваши ће бити овде кроз два месеца.
Загрлих је и изљубих, изван себе од радости и одушевљења. Никад нисам заборавила ту Далматинку и њене речи.
Испратих је и појурих мами:
– Мама, наши долазе кроз два месеца.
У кући је делиријум од одушевљења. Не можемо да једемо, да спавамо. Пријатељице долазе непрекидно, трчимо једни другима, јављамо вест. По улицама метеж од комора. Споро нам одмичу дани да нам је брже да прођу, да дођу наши.
Онај, који је доживео повлачење непријатеља у својој земљи, може да схвати каква је то огромна радост. То је делиријум, екстаза. Човек је изван себе.
Слобода! Та реч је на свима уснама. – Слобода нам се враћа. Слободно да идемо улицама, слободно своју заставу да вијемо. Куће да се испуне радости.
– Наши долазе! – иде од уста до уста, а срце да препукне
од радости. Синови долазе својим мајкама, очеви деци, браћа сестрама, мужеви женама, вереници, љубљени младићи.
Женска срца трепере. Нигде немамо мира.
– Боже, дај ми снаге да издржим ову радост – шапуће мама и моли се пред иконом. – Син мој лепи, мама ће ускоро да
те види.
У својој радости заборавимо Зору. И тек чујемо њен јаук
у соби. Клечи, љуби слику свога мужа, јеца и нариче:
– Кога ћу ја да дочекам? Ко ће мене да обрадује? Зар у туђини да останеш, сам у туђој земљи.
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Радост и јауци мешају се у свим кућама. Слобода се дочекује кроз крв, сузе и јауке. Али пробија вихор:
Слобода! Наши доносе слободу.
Већ је октобар... Долазе вести, не знам како само стигну
по гласницима, да наши гоне непријатеља, и да ће ускоро бити у Крагујевцу.
Дође нам једно јутро Катица Дерека и саопшти:
– Морамо да правимо савезничке заставе. Сви да обојимо
чаршаве плаво и црвено. Ја ћу кројити заставе енглеске, америчке, француске, српске. Дадосмо се сви на посао. По кућама се шију мале заставице за прозор. Окитићемо прозоре
кад наши дођу.
– С њима ће да дођу и савезничке трупе.
– Јаој – да ли ћемо све доживети...
Улицом се већ креће њихова пешадија.
– Не извирујте у њих! Не гледајте их. Непријатељ је страшан кад се повлачи. Одвраћају нас старије жене.
Али ко може младежи да забрани да гледа непријатеља који се повлачи. То се једном догађа у животу, можда столећа
прођу кад се понови.
Одступају, војници. То су сада Немци, Баварци, високи, малени, измучени. Улазе у дворишта, траже воде, хлеба. Наше
жене им дају. Српска жена има болећиво срце. Она ће нахранити и напојити непријатеља.
Иде војска... иде. Пешадија, резерва, артиљерија. Земља
се угиба од тешких топова. У даљини се чује гроктање топова. Заштитнице се боре.
А октобарски дан, топао, леп. Први дани у месецу. Мамине хризантеме расцветане, огромне, разбарушене, свију боја.
Чувамо их брижно. Њима да окитимо собе, да дочекамо. Јер
то је епохални догађај у кући.
Брат се враћа из изгнанства, с боја.
Чујемо улицом тешке топове. Држала сам заставице у руци, тек што сам их примила за штапић: америчка, енглеска,
француска. Потрчах с њима да видим немачку тешку артиљерију. Отворих прозор и махнух им заставицама.
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– Црна ћерко, шта ти Радиш? – викну мама. – Може да
извади револвер па да те убије на месту.
Али ме не уби нико. Окретоше се Немци, насмејаше и
отпутоваше са тешком артиљеријом. Никаквог гнева ни револта код њих. То је био Немачки народ који се враћао својим
кућама и свакоме је било доста рата, једва су чекали да се врате својим породицама.
Тако сам тумачила њихову равнодушност према заставама наших савезника.
Дан и ноћ повлаче се. И та маса војске, пролазећи кроз нашу земљу два месеца, донесе нам страшну болест – оран –
или боље рећи – кугу.
Први пут смо прочитали у новинама о такозваној шпанској грозници, која се појављивала у Европи. Прочитала и заборавила. Ко је могао мислити на епидемију. Здрави смо били, само измршавели од слабије исхране, туге и брига за нашим изгнаницима. Једног дана звоно на Великој цркви огласи да је неко умро. Бројили колико пута ће зазвонити, према
томе знамо да ли је женско или мушко. Зазвони истог дана
још два пута... Зазвони и сутрадан и поче сваког дана. Умираше младе жене и старе усахнуле мајке. Не схватамо још да
је то епидемија. Трчимо да носимо свећу и цвеће, целивамо
мртваце, и ширимо страшну болест.
Јауци, вриска, кукњава и радост што се приближава дан
ослобођења мешају се по кућама. Све срца су усталасана. Мира немамо, сна немамо. Ноћу ослушкујемо повлачење, зверамо кроз завесе, крстимо се, благодаримо Богу.
Они одлазе... Све их мање у граду. Нема више на улици тешких топова, ни пешадије, ни комора. Стиша се хаос повлачења. Умирише се улице, настаде тајац – ишчекивање. Прође још по неки војник. Повлаче се заштитнице. Наши топови се чују све ближе.
– Наши су пред Крагујевцом.
– Сутра улазе у варош...
Ми дрхтимо од среће.
– Боже, дај нам снаге да све ово издржимо.
Последња ноћ пред непријатељем.
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– Затворите добро капије, ко зна, могу да улете у кућу.
Они су бесни, повлаче се.
Октобарско вече, влажно и млако. Хризантеме распростиру свој мирис, ту свежину, као последњи дах природе.
Мама закључава капију. Довукла је велики камен и прислонила на капију. Затворисмо се у кућу. Све је закључано. Не
лежимо. Спремни смо да пробдимо целу ноћ. Бдимо над последњим часовима ропства... Бдимо се да видимо рађање
Слободе.
Је ли могуће да смо дочекали тај дан. Чини нам се да је
све прохујало и далеко од нас – тешки дани, туге, робовања...
Сутра је дан Слободе. Ово су последњи часови. Ноћ је
мрачна без месечине, тиха. Прозори затворени, капије закључане, а иза свију завеса посматрају успламтеле очи, а срце
дрхти од среће... Тишина на улици... Тек бат ногу... Пролази
војник с пушком... Крије се све, не чује се ништа. Наједном
трупкање тешких чизама... Десетине војника промакоше. Па
опет све тихо... Онда топот коња. Војник иде и води коња за
узду. Застаје, враћа се, па поново назад... Као да неког ишчекује... Као фантоми промичу војници... Један, неколико, па
све мање и улица се утиша... Више ни живе душе... Ветар пирка, откотрља лист, па се све стиша. На улици мрак. Нигде светлости електрике.
Тишина... наједном страховити прасак као да громови пукоше. Затресе се кућа, затресоше се прозори, задрхташе нам срца.
Јурнусмо сви у собу из дворишта.
– Шта је ово? Каква је ово експлозија?
– Мост на Лепеници бачен је у ваздух – сетисмо се.
Лакну нам.
– Отишли су... То је њихов последњи сигнал.
– Мама, ми смо слободни – падосмо једна другој у наручје, али се тргосмо, видећи нашу несрећну Зору. Заплаче на
постељи, ћути, а сузе јој лију низ образе.
Ћутимо по собама. Нико не отвара прозор. Часови пролазе.
Бдимо целу ноћ. Свиће лагано. Бледо октобарско јутро, али нама се чини да је свуда светлост: на пожутелом лишћу, сасушеној трави, гранама дрвећа, у нашим очима, у срцу нашем.
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Један по један прозор се отварају. Појављују се бледа али
насмејана лица.
– Нема их више! – довикујемо једни другима и китимо прозоре заставицама.
– Нема ни једног Швабе!
– Да ли су наши ушли?
– Они су пред Крагујевцем.
– Излазимо на улицу, чекамо – али још никога нема.
Наједаред се заори у дну наше улице, па се пренесе крик
до наше куће и даље:
– Наши долазе! Ево их!
Јурнусмо сви изван себе.
Босонога деца, девојке, мајке, необучени, рашчупане косе, у нанулама, папучама, јурнусмо сви на улицу, као оркан,
ношени таласом огромне радости каква се једном доживљује у столећу, јуримо као да летимо, јер доле видимо – Наше!
Извидница се појави на коњима, са шлемом на глави, опаљени од сунца, ветра, кише, као статуе или гелендери или
митска бића, наши хероји, наш народ, наша Слобода, јецај, сузе, усклици: „Живели, живели!“ ори се око нас. Жене, девојке, деца, обесили им се око врата, љубе војнике, њихове руке, одећу, грле и љубе коње, ките их венцима, пешкирима...
Пристижу из свију улица, талас народа нија се око њих,
пропињу се да би дотакли руком, додирнули јунаке који нам
донеше – Слободу.
Они иду лагано на коњима, а маса их прати и ори се целим градом:
– Живели Срби! Живела Слобода!
– Кад ће ући наша војска? – питамо их.
– Они улазе сутра.
И прође извидница кроз варош, тријумфално, а град се
ори од усклика, сузе радости се лију, љубимо се сви, грлимо.
Враћамо се кући, и мама с нама, иде лагано, малаксала
узбуђена...
– Мој син ће да дође. О, Боже, хвала ти што си ми дао снаге да ово дочекам.
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У кући чујемо писку – Зора нариче. Заборавили смо је, понесени вихором радости, заборавила и мама, потрчала и она
да види прве војнике слободе, и седе покрај ње. Пригрлила је
себи, теши је:
– Доћи ће теби твој брат, и ја сам покрај тебе, сви ћемо те
волети, ти ћеш живети покрај твоје маме и доброг брата.
Али не може да залечи нико брзо неусахлу рану раскрвављену радости нашом.
Тај дан је пун изненађења. Немамо мира код куће. Обукосмо се ја и сестра и сиђосмо до чаршије, да видимо како је у
граду без Аустријанаца.
– Одоше! Нема више ниједног говоримо једни другима.
– Јесу ли вас ноћас узнемиравали?
– Нас нису, али у суседству грували на капијама, одваљивали браве, улазили у подруме, тражили да једу и пију, крали
шта год су стигли.
Наша улица није ништа од тога доживела... Блистамо сви
од радости. Пуна улица је света. Наједаред – бомба! Усред
чаршије! То је непријатељски авион бацио бомбу.
Разбегосмо се сви... Али изађосмо опет. Чусмо да је у чаршији било обрачунавање међу женама. Напале на неке које
су се дружиле са Аустријанцима.
– Шта? – и ти хоћеш да дочекаш наше?... Сад ћу ја да ти
покажем јеси ли достојна тога – пљуштали шамари, чупале
се косе, тукле кишобранима по глави и леђима, јер срце патило, стегло се па сад се кидамо од радости и треба да се све
излије, што се није смело рећи.
– Ако, ударите их! – вичу унаоколо.
Неколико њих морало је побећи својим кућама.
А маса се шета по чаршији, надима од поноса, јер све то
био Србин и Српкиња, у Шваби гледали непријатеља, српски
образ и српско име чували с поносом Шумадије.
Сутрадан очекујемо српску војску. Од јутра смо на улици.
Тротоари начичкани, не може да се крочи, старо и младо
изашло, сва женска и мушка друштва, сви са заставама. Чекамо ослободиоце.
Ево их! Наша војска, наша узданица, наша слобода.
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Кличемо им, грлимо их, певамо химну! Кличемо до малаксалости...
За Србима наступају Французи.
– Vive nos allies! – ори се кроз јецај.
– Allons enfanst! – пева цели народ.
Срби, Французи, Зуави, Црнци – француске колонијалне
трупе, дефилују покрај нас.
Шумадија доживљује највећи дан у историји српског народа. Дочекује храбре пукове Шумадинаца, који су пробили
Солунски фронт, дочекује победничке трупе, кличе изгнаном
српском народу који се враћа у ослобођену земљу.
Промукли смо од клицања и певања, малаксали, прозебли, али стојимо, чекамо последњи војник да прође.
У редовима војника и официра познајемо многе.
– Дошао тај и тај! Ено га! Јаој! И хтели бисмо да им полетимо у загрљај, да пољубимо опаљено измучено лице ратника. Њихов шљем, јуначку десницу.
Зачас смо чули ко је све дошао. Одјурисмо нашој пријатељици учитељици Дани Симић, с којом је моја сестра учитељевала у селу Чумићу. Чусмо, дошао њен муж Живан.
Заиграли смо га, изљубисмо се. Пољупци, загрљаји, свуда
по улици. Сви се љубимо и ко је род и ко није, јер су све то
браћа, Срби, ослободиоци...
Тога дана ушла је само пешадија. Чусмо за Стеву:
– Он је у Краљеву.
После два дана доживесмо нову радост. Дође нам један
војник од Стеве. Он послао писмо, мами 300 динара и мало
пржене кафе.
Мама притисла писмо на груди, и писмо љуби:
– Његова рука је ово писала. Својој мами послао новац, на
маму писао.
Читамо ко зна који пут његово писмо, и оне речи:
„Једва чекам дан кад ћу вас загрлити...“
Мама трчи оживела, сачекује сељаке да купи живину, спрема за дочек свога сина. Појурише и сељаци из околине. Једу
се шумадијски ситни пилићи, ћурке, кајмак. Отворише се
трговине. Пекари почеше да пеку хлеб.
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Кликнусмо од радости:
– Мама, на пекарама има хлеба! Ратници нам донели кафе, бисквите, чоколаде. Лонче с кафом не скида се с ватре. Куће пуне света. Иде се из куће у кућу, као на слави, јер је, доиста највеће славље у историји српског народа.
А звона непрекидно звоне и објављују смрт.
– Шта је то?
Боже, па зар сада да се умире кад смо ослобођени? Заборављамо кроз радост и усхићеност да страшна епидемија коси. Улице су пуне света. Девојке, деца, војници, наши, француски, колонијалци.
– Kios nos allies!поздрављају два црнца који пролазе покрај моје куће. Они застају, пружам им руку, они ме прихватају својом црном шаком. Позивам их у посету и они улазе у кућу. Разговарамо француски и служимо их кафом.
Цео дан нам је кућа пуна гостију. Долазе нам Французи,
Зуави, Срби. Све позивамо сестрински, и сви нам долазе да
виде српске куће.
Живимо као у сну. Догађај за догађајем се ниже. Стижу
ратници. Нашег Стеве још нема, јер је у артиљерији.
Једно поподне објавише да улази регент.
Била је среда. Мама нам се пожали:
– Децо ја ћу да легнем. Изнури ме грозница. И Зора није
добро. Ми им наложисмо добро пећ.
– Одмарајте се вас две, а ми идемо да сачекамо регента.
Ново одушевљење. Никада један владар није дочекан с
таквим одушевљењем. Цвеће је падало са свију страна. Ауто
је лагано пролазио кроз народ, регент је био узбуђен, смешио
се и поздрављао нас а букети цвећа pунили су кола. Деца јурнуше, попеше се на папучице и са тим венцом од деце, окачене око аута, регент је пролазио кроз град, праћен усклицима са сузама.
– Живео краљ Петар! Живео регент! Живели Карађорђевићи...
Малаксали смо од узбуђења. Враћамо се кући да би виделе шта је с мамом. Она и Зора леже у постељама.
– Како ти је мама?
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– Ништа не боли, само што изнури грозница. Узбудило ме
све ово! Кад ли ћу загрлити мога слатког сина.
Икона је над њеном главом. Кандило светлуца, а она лежи, лепа као светитељка, као узвишена и напаћена мајка из
светског рата.
Поче и мене да замара грозница и легох у постељу. Ружа
се јуначки држи, кува, негује нас. Али ништа није опасно. Не
помишљамо да је то грип.
Звона стално звоне, тужно, као да јаучу, јер грип коси један по један живот. Наши долазе, слобода блиска око нас, а
смрт коси жртве.
Финиш рата је злокобан.
Субота је... Ми добијамо писмо од Стеве. Јавља да долази
у понедељак.
– Мој син долази – јекну мама и хтеде да се подигне, али
не може, малаксала је и клону на постељу.
– Немој мама да се узбуђујеш. Лези ти сада, одмарај, да
сачекамо храбро Стеву.
– Само да дочекам тај час.
– Ти си већ дочекала! Он долази прекосутра.
– Прекосутра – шапућу њене бледе усне, а сузе јој се котрљају низ образе. – Прекосутра ћу ведети мог сина. Три године га мама није видела.
Радост се разлила по њеном лицу, па јој се зажариле јагодице. Не жали се да јој нешто фали, само је малаксала. Зора
се мало придигла. И мени је боље.
Наша снаха Перса долази нам свако предвече, кад затвори
пиљарницу. Седела и те вечери дуже, радосна, јер ће њен
муж Чеда, а наш брат, доћи... Дошла је и докторка Шнерсенка, прегледала маму и каже није опасно. Јада нам се како нема лекова. Нема кофеина а то јој је потребно за јачање срца.
Оде докторка Шнесек. Наша снаха остане још. Мама прича:
– Оне две ћурке што храним добро сам угојила. Персо ти
да дођеш сутра, да закољеш једну, па ћемо да направимо подварак и чорбу. То мој син воли. Јесте ли прекриле хризантеме да их слана не дохвати?
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– Јесмо, мама.
– Оне најлепше да покидате, па сутра собе да окитите кад
мој син дође. Он ми је донео расне хризантема из ботаничке
баште, и он је маму учио како се негују хризантеме... Боже,
само тај час да дочекам, да га видим... И суза јој се скотрља
као да нешто слути.
Оде Перса својој кући. Ружа и ја седимо до 10 ч. па сви полегасмо. Заспали смо. И, наједном, око 2 часа ноћи пробуди
нас Зорин врисак:
– Мама! Мама хоће да умре!
Скочимо из постеље, јурнемо у собу, и видимо маму како
лежи непомична на поду, а Зора се мучи да је подигне.
– Јаој! Мама умире – јауче Зора и страх нам следи крв, али
напрегосмо сву снагу да је подигнемо с пода, а она тешка као
од олова... Дигосмо је, положисмо на кревет, дохватисмо сирће, трљамо јој лице, подносимо под нос, а она отвори очи,
па прогунђа али тешко изговара речи:
– Хтела сам да узмем чашу воде, па изгубих свест и падох...
Наместимо јој узглавље, милујемо је по лицу и рукама,
њој се очи склапају, а нас обузе смртни страх.
– Умреће мама...
– Трчи и зови докторку Шнорски! – шапну ми Ружа и ја
полетех у два часа ноћи, трчим, зуби ми цвокоћу, грозница
тресе, а сузе ми лију.
„Јаој, ако мама умре и не види Стеву. Боже, спаси је да дочека тај тренутак.“
Пробудила сам докторку Шнорски и она одмах узе своју
торбу, шприц, ампуле. Пођосмо журно, и ја трчим, душа ми
се следила од страха. Трчим испред докторке кроз влажну
октобарску ноћ. Небо прекривено сивим облацима, сипи измаглица, кваси ми лице и стапа с мојим сузама... Дрхтим сва,
улазећи у кућу, да мама није склопила заувек очи, али у кући
тишина, а Ружа и Зора бде покрај мамине постеље.
Докторка Шнерски даје мами једну инјекцију и дошапну
нам:
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– Срце је ослабило услед грипа – али по лекарској дужности, видећи наше очајање, утеши нас, да се не плашимо, мада ми осећамо да су то само утехе. Седи докторка с нама, а
мама малаксала, лежи заклопљених очију, као да спава, отвори очи кад је запитала нешто, али лик јој се изменио, бледа и
очи још дубље у дупљи, непомичне.
Ми имамо још наде, верујемо да ће дочекати свог сина.
– Госпођа докторка, Стева је у Краљеву. Он ће доћи, кажите јој.
Мама отвара очи.
– Пошаљите му депешу, нека дође одмах, да га видим.
Слатки мој син... Мој лепи Рајко.
Суза се скотрља низ њен смежурани образ, а нама дође да
јаукнемо од бола, али стојимо непомично, гледамо ту велику
мајку, чији се живот гасио за ове три године окупације, дочекала улазак српске војске и чека сада свог сина на самртној
постељи.
– Боже, да ли ће га дочекати?
Смири се мама, задрема, заспа, а докторка оде.
– Трчи, зови Персу, нека дође одмах...
Страх нас саме да останемо. Чини нам се кад нас је више
да ћемо је спасити. Зора пригушено јеца на постељи.
– Шта ће бити са мном ако изгубим и маму. Још неизлечена рана за мужем је, а мамино лице све блеђе, као да смрт,
обилази око ње.
– Ох, неће умрети мама. Зар она, светитељка наша да
умре? Мајчица мила, нежна и велика мајка, као Југовића мајка, живеће, да дочека сина, да га загрли, притисне на своје груди. О, Бог је милостив, одржаће је у животу док Стева не дође.
Ноћ пролази, тешка, очајна, самртничка. Јутро сиво, тешки облаци спустили се ниско, киша сипи.
Ја трчим у пошту, носим телеграм за Стеву, јављам одмах
да дође јер је мама слаба...
Перса је остала са нама. Иде у кујну, кува ручак, тумара
по собама, отвара шифоњер, вади чаршаве, душеке.
– Шта ће ти то? – питам је сва ужаснута.
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– Спремам по орману и мами да пресвучем кревет – лаже
ме, видећи моје бледо лице, а она спрема чаршав за самртички одар.
„Не, неће мама умрети, дочекаће Стеву.“ Идем по кући и
шапућем молитве, а Зора седи непомична, широко отворених
очију, као статуа очајања.
Жене из комшилука дотрчале, улазе, излазе, шапућу:
– Ех, даће Бог, доживеће она да види Стеву.
Али мама се губи, лице јој бледо, самртничко, очи упале.
Зовемо и доктора Антића...
Он долази у подне, враћајући се из болнице. Очекујемо га
као спасиоца. Био је увек наш лекар, долазио нашој кући кад
год је неко био болестан. Дошао и сада, погледао је и ћути.
Мама отвора очи, познаје га, пита, изговарајући тешко:
– Хоћу ли, господине докторе, живети још толико да видим мог сина?
– Хоћете, госпођо. Видећете ви њега – теши је доктор Антић.
Ја излазим с њим, склапам руке, молим га...
– Преклињем Вас, господине докторе, реците ми истину:
Хоће ли издржати мама? Има ли јој спаса?
Он поћута и одговори ми:
– Нема јој спаса. Кроз два сата биће јој крај...
Оде доктор Антић, а ја уђох у гостинску собу, сруших се
на колена, пред иконом, зајецах:
– Боже, учини чудо, одржи јој живот да види свог сина.
Спаси је до сутра. Не дај, милостиви Боже, да однесе у гроб
тугу за својим сином.
Она је била светитељка, нежна, племенита душа, сваког
помогла, према сваком била милосрдна, немој је узети, Боже,
остави је, не ускрати јој последњу радост да види сина.
Али узалудне су моје молитве. Живот се гаси. Грип из
1918. године је страшан. То је куга која коси.
Соба је пуна жена. Ту је Перса. Једно дете трчи, носи воштаницу, страшна стварност је око нас, умире мајка, најузвишеније
створење умире с тугом у срцу за својим сином, умире после
три године окупације, туге, чежње за оним који је на фронту.
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Врисак се разлеже у соби, врисак несрећне Зоре и спаја се
са нашим вриском, јецајем. Наричу жене, потресено је срце,
наричу мајке које чекају своје синове, општа туга испуни собу, кућу, улицу, варош, прошири се кроз цео Крагујевац.
– Умрла госпа Симка и не дочека да види свог сина. Препукло јој срце од туге као мајке Југовића.
Све похрли нашој кући, са воштаницама, букетима цвећа,
мајке, младе жене, девојке... Свака стоји над одром, јеца, гледа, бледо ослабело лице мајке из светског рата, мајке мученице, која очекиваше три године сина са Солунског фронта и не
дочека да га види и загрли последњи пут...
Сви плачу, а ми три сестре раскинута срца, јецамо, и удуби се рана у срцу, вечна, непреболна, рана која никад не зараста.
Кидамо њене хризантеме, љубимо их и стављамо око њена одра.
– Мајчице, ти си неговала ово цвеће... Чувала си за свог
сина да га дочекаш њиме. Тепала си цвећу, као сину да тепаш... О, зашто си мајчице, заклопила твоје благе, нежне
очи... Ко ће нас погледати као што си нас ти нежно гледала?
Ко ће нам рећи нежне материнске речи, као што си ти тепала? Ко ће јутром да нам пева тропар и буди нас песмом твоје чисте душе... Мајчице, зашто си заклопила очи? Сутра долази твој син... Ко ће га загрлити, ко му скинути ратни шлем
с главе, ко ће га ујутру пољубити у косу и пробудити. Мајчице слатка, зашто си тугу однела у гроб... О, миле, нежне руке
твоје, руке које су увек радиле, спремале, угађале нам, умивале нас, зашто су хладне и непомичне? Ох, душо племенита,
зар нам нећеш више зрачити у кући као светлост сунца...
Одвајају нас жене од одра, воде у другу собу, а јецај се разлеже, а писка Зорина, оплакује мајку, оплакује мужа, и туга
је у нашој кући огромна, тешка, црна као облаци, као стене које су притисле кућу, организам, срце и мрве га.
А кроз јецај сви ослушкујемо топот коња – очекујемо брата са Солунског фронта.
Недеља је 28. октобар кад је умрла мајчица наша. И пролази тешки, црни дан смрти, спушта се вече, а брата још нема.
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Депеша стиже од њега.
„Сутра долазим.“ То је понедељак. Ах, то ће бити болни
очајни сусрет. Меша се смрт и радост, смрт и живот... Радост
да видимо брат, туга да се загрлимо над одром мајке. И очај,
што га њене заклопљене очи неће видети...
Ноћ је око нас. у соби око одра седе жене. Перса кува и носи кафу. Ми сестре седимо на великом црвеном миндерлуку,
у грудима нешто ишчупано, као да нема ни плућа, ни срца. Боли, боли страховито. Рана дубока, неизлечива. Сузе само клизе, никад да пресахну...
Тамо у соби видимо њен одар... Ту је она, наша мајчица,
оставила нас, отишла заувек, нећемо је видети, чути...
Никад више!
И те две страшне речи ковитлају се око нас као усијане
стреле, боду душу, парају груди а срце јауче:
Никад више!
Никада више нећемо имати велике такве материнске љубави! Никад више нико нас неће понеговати као она. Никад
више никоме се нећемо имати пожалити као њој... Никад више нећемо имати родитељске куће и нежне мајчице у њој.
Умрла је мајка и угасило се родитељско огњиште. Умрла је
мајка и угасила се једина, права, чиста – материнска љубав...
Умрла је мајчица и ишчезло је најмилије биће на свету,
она, која нам је дала живот, и осећања, извела на пут, упутила кроз живот, дала нам снаге да се боримо, радимо, стварамо... Умрла си мајчице али си нам удахнула своју душу.
Ох, мајчице ти си најлепше што постоји на свету. И ти лежиш непомична на одру...
Јаук пара душу, а ноћ је црна, тешка, ноћ смрти, ноћ кад
се угасила материнска љубав.
Чекамо Стеву и сутра ујутру, и поподне. Пратња одређена
за три часа. Њега нема. Решили смо да не сахрањујемо нашу
милу мајчицу, него да је оставимо у капели да је види макар
бледу и непомичну, кад је није видео живу, јер ће можда њена материнска душа осетити синовљев поглед.
Цео Крагујевац је испратио велику, трагичну мајку, трагичну јер однесе у гроб тугу за својим сином. Сви су плакали.
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Стевини другови јој изнесоше ковчег из куће, унесоше га у
цркву и на гробље...
Вратисмо се у сумрак кући с гробља... Поседоше жене и
одоше својим кућама... Остајемо нас три сестре и снаха Перса. Она нам је више сестра него снаха. Добра, нежна, пажљива, умешна, најтрезвенија у овој тешкој тузи...
Седимо у маминој соби, на постељи где је умрла у тој милој соби, коју смо највише волели. Ћутимо и душа се скаменила. Нико ништа не једе, јер је мука испод груди, као да је
све ишчупано. Киша сипи напољу. Кућа искаљана од мноштва света. Перса наложи пећ јер смо сви у грозници. Већ је
9 часова увече...
Наједаред чусмо топот коња у дворишту испод прозора...
Топот се заустави. Срце нам залупа као да ће да искочи из
груди. Крикнусмо:
– Стева!
Јурнемо напоље а у дворишту стоји коњ и на њему коњаник са шлемом, сунце наше, мали братић, херој са Солунског
фронта.
Вриснусмо од радости, а он скочи с коња појури нам у
сусрет, падосмо му све три сестре на груди, плачемо и љубимо га, плачемо од радости, плачемо за мајчицом нашом, плаче и он, мали братић. Улазимо у кућу загрљени с њим, а он
гледа, као да тражи маму и ми јаукнусмо:
– Мама је умрла! Оставили смо је у капели.
Он се сруши на столицу, загњури лице у руке, зајеца, и зајецамо и ми сви...
– Умрла је и однела тугу у гроб за тобом... Оставили смо
је да је видиш макар мртву, кад ниси могао живу...
Кроз тугу гроба у нама и радост.
То је брат, наша радост живота, брат кога три године не
видесмо, ратник са Солунског фронта, победник, Сунце Слободе...! Мешају се сузе радости са сузама жалости, гледамо
га с дивљењем, не можемо да га се нагледамо. А он, висок,
опаљен, као од бронзе, ратник, херој, победник.
Перса разумна, уравнотежена, зна шта треба донети ратнику, ужурба се.
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– Стево, ти треба да вечераш...
А ми спремамо сто, постављамо, уносимо вечеру, он једе,
али нема ни он апетита, а ми ни једно не можемо да окусимо
од туге, узбуђења, већ га гледамо, љубимо, не можемо да га
се нагледамо. Зора јеца, он је пригрли, теши је:
– Ти имаш мене, немој да бринеш ништа. Ја ћу се о теби
старати.
А у кућу дође нам с братом радост ослобођења, заштита,
утеха... Али оно празно, тешко испод груди увек стоји, мучна
је туга за мајчицом, туга непреболна...
Сутрадан одосмо на гробље и у капелу, отворисмо ковчег
и он клече, заплака, пољуби мајку. Прихвати њен ковчег, спусти га с гробарима у раку. И велика мајка, светитељка наша,
племенита душа, не дочека жива сина, али син стиже да је спусти у гроб...
Паде последња грудва на гроб, диже се скромна крстача.
Покрај крстаче оца нашег, ми сви пољубисмо крстаче мајке и
оца и удаљисмо се с гробља.
Њих двоје, мајчица и отац, завршише свој живот. Две хумке су се уздизале једна покрај друге и ту се завршио живот
двоје поштених душа старог Крагујевца, старе Шумадије, а
ми млади као њихови изданци, пођосмо кроз живот, у слободу, са братом херојем са Солунског фронта и победником да
израђујемо нови живот.
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Славица Гароња

НЕПОЗНАТИ ПРИПОВЕДНИ ОПУС
МИЛИЦЕ ЈАКОВЉЕВИЋ

У наново пробуђеном интересовању за романескни
опус Милице Јаковљевић (познатије под псеудонимом
Мир-Јам), захваљујући, пре свега, ТВ-серијама Здравка
Шотре на почетку 21. века, веома високе гледаности, са
конкретним учинком – упознавањем млађих генерација са
предратном епохом, те повратком ка класичним (грађанским) вредностима у Србији између два светска рата, књижевно дело ове списатељице, рођене сестре Стевана Јаковљевића (писца чувене Српске трилогије, и академика), и
даље није озбиљније разматрано, барем као „културни феномен“. И поред видног „терапеутског учинка“ у транзиционом периоду наше свакодневнице на почетку овог века
кроз споменуте ТВ-обраде, са ње није скинута вишедеценијска „стигма“ мелодрамског писца, тзв. тривијалне књижевности, а понекад јој је одузимана и свака књижевна
вредност. Уочавајући у феномену Мир-Јам, дубљи ментални склоп сопствене (српске) културе, данас јој се ипак све
више признаје статус, да је то наша „Џејн Остин“, и да је
својим „балзаковским реализмом“ сачувала један већ давно ишчезли свет предратне „кумановске“ Србије, али и међуратне прилике у српском селу, паланци и велеграду (Београду), додуше, у чијем се мотивационом средишту, као
црвена нит провлачи љубавна мелодрама, заплет, и обавезно срећан крај, што је иритирало већ левичарску Женску
секцију, окупљену око часописа „Жена данас“ 19361, а после рата је идеолошки запечатило и запретало сваки проговор о вредносном учинку њених романа. Иако перманентно читани, како за њеног живота широм читаве Краљевине
Југославије, тако и седам деценија након њене смрти у со169

цијалистичкој Југославији, њених осам романа обезбедили
су јој специфичну „подземну славу“, додатну активирану
споменутим екранизацијама.2 За другачији однос према
сопственој култури и традицији, довољно је споменути и
сличан феномен Марије Јурић Загорке у Хрватској, такође
некада веома читане широм Југославије. Сличне по опусу,
генерацијски блиске, али дијаметрално супротних књижевних поетика, М. Јурић Загорка је кроз ризично понирање у дубљу средњевековну историју, романтичарски обојену, такође зачињену љубавним пустоловинама и заплетима
са срећним крајем, заслужила у хрватској култури и Сабрана дела у кожном повезу са златотиском, и „ходајућу бисту“ у најстаријој улици Загреба – Ткалчићевој, и сопствени Спомен-музеј.3 Завређује ли у нашој „култури сећања“
Милица Јаковљевић барем захвалост нације једном спомен-плочом у Молеровој бр. 21, у Београду, где је живела
од 1919. до смрти, и где је написала све своје романе и приповетке? Ако би се њено дело поредило са савременом
„палп“ продукцијом, оно би само још добило, чак у језичком смислу, али и по карактеризацији ликова и драмским
дијалозима представља класику, у односу на оно што се данас проглашава за „вредности“, а понекад чак и награђује.
Управо из тих разлога, њен приповедни опус, а писала
је много, остао је готово потпуно непознат, чак и у тренутку „васкрсавања“ њених романа у Шотриним екранизацијама. Подухват хвале вредан, својевремено је учинила Народна књига, објављујући у два тома Сабране приповетке
Милице Јаковљевић (уредник Васа Павковић), показујући
једно сасвим ново лице лоше етикетиране књижевнице. За
ову прилику и ми смо се послужили управо овим издањима сабраних прича Милице Јаковљевић (2001).4 У обе књиге сабране су 44 приповетке М. Јаковљевић са поднасловима „необјављене приповетке“.5 Већ овај број сам собом говори о респектабилном опусу, поготово у женској књижевности између два светска рата, када је испред Милице Јаковљевић по броју објављених збирки приповедака (8) била само Милица Јанковић и написаних прича (преко стоти170

ну). Милица Јаковљевић је, као и романе, и своје приповетке писала брзо и лако. Одмах треба рећи, да и ове сабране
приповетке Милице Јаковљевић садрже све врлине (и мане) њеног погледа на свет, односно имају исте особине као
и њени романи. Све су то приче из стварности, са добро
ухваћеним моментима и мотивима, одличним дијалозима,
карактеризацијама, различитим типовима (мушким и женским), различитим генерацијама и социјалним статусима,
срединама (градском и сеоском), речју, сликом епохе кроз
низ детаља, понекад и хуморним поентама, али и са једном
црвеном нити – љубавном мелодрамом на граници тривијалног. Но, пажљивији читалац, трагајући за оним „искорацима“ и атипичностима у таквој слици света може бити задовољен, проналазећи, уз култивисан језик, и мотиве, односно приче, које могу задовољити један антологијски
критеријум, нарочито у домену женске приче.6
За ову прилику, нашу пажњу привукле су четири приче:
„Па сад жали што немаш деце“ и „Први пољубац“ из прве
књиге7, као и сјајна прича „Крваве руке“ и „Редуцирани чиновник“ из друге књиге.8 Свака од ових прича доноси различите и веома оригиналне углове посматрања живота, чак
и нове књижевне поступке, атипичне за њен (мелодрамски) поглед на свет. Тако у првој причи „Па сад жали што
немаш деце“, кроз симпатичан, водвиљски дијалог, улазимо у живот једног средовечног брачног пара (без деце), са
одличним карактеризацијама мужа (пензионера, сметењака, који пише мемоаре), и жене, енергичне, педантне, старомодних схватања, а која жали што „нема ћерку“. Улазак
са младом рођаком у „јавни простор“ (биоскоп, корзо), у
директном сусрету са младима новог времена (тридесете
20. века) и њиховим модама, потом и приватни (генерацијске свађе у породици), стављају је у нов положај где се тешко сналази, а у једном моменту и потпуно је чинећи беспомоћном пред новим захтевима времена, тако да се скрушено враћа кући, и са још већом пажњом гледајући супруга и њихов (бездетни) брачни живот, ослобађа се жеље за
децом. Овде М. Јаковљевић показује сјајан смисао за позо171

ришни дијалог и сцену – са хуморним конотацијама, и као
мајстор за осликавање времена и његових крупних мена,
којима је била савременик. Прича „Први пољубац“, изненађујуће открива њен наративни дар за приказ прошлости,
недавне (турске) и интернационалне (радња се догађа у
Солуну и Цариграду, и по томе веома подсећа на роман
„Нове“ Јелене Димитријевић). Предмет приче и отискивања у прошлост је Каћина „старамајка“ још увек држећа и
лепа жена, пореклом Гркиња, која је имала једну готово фаталну љубавну романсу са лепим Хасаном, сином суседа,
Турчина у Солуну. Разлике у верама су спречиле тај брак,
али је афера за читав живот обележила Каћину „старамајку“. Можда и најбоља прича у овом избору, понешто патетичног наслова („Крваве руке“) приказује нам М. Јаковљевић као потпуно изненађење у досадашњем стереотипу о
њој. Примењујући методу интроспекције и повремено
фрагментарног тока свести, сећања своје јунакиње (фрагментарна, поступком полујаве-полусна), она смешта у варош на југу Србије, са приметним оријенталним обрисима
и мирисима, у којој се десило убиство – помахниталог мужа над недужном женом. Ова, крајње драматична (па, нажалост, и модерна тематика „насиља у породици“), има и
свој епилог – сусрет младе учитељице са младићем, који јој
се по свему свидео, а у једном тренутку оживљавања ноћне море („крвавих руку“), открива се и његово порекло – да
је он син трагично настрадале мајке и оца-убице. Џиновску
унутрашњу борбу девојке (да ли да се уда за таквог младића), решава сам момак – писмом, да се тешка срца одриче
њихове љубави, да се не би „проклетство очевог греха“
пренело и на његово потомство. Последња прича „Редуцирани чиновник“ има за тему савремени живот – неогољен,
суров, у свој стварности социјалног живота између два рата, чији је главни јунак младић, отпуштен из службе. Веома су упечатљиве његове душевне, али и материјалне патње, када је свакодневница претворена у борбу за преживљавање (без плате, у соби где дугује кирију, без доручка,
ручка и вечере, са „пријатељима“ који га у граду са већ уве172

лико устаљеним законима „отуђења“ одреда напуштају).
Преокрет, чудан и срећан (писмо из села), из корена ће променити, не само његов живот, него и схватање где су праве
вредности живота још остале. Ово је прича о контрасту
град-село, са топлим приказом српског сељака, његове патријархалне чељади и вековног гостопримства и здравог
начина живота. И главном јунаку, интелектуалцу, неће бити тешко да реши будуће питање свог живота, где ће му се
одједном осмехнути и сва срећа овог накнадног избора (у
лику младе учитељице).
Свакако, чак и да није ових прича, у наш видокруг Милица Јаковљевић би морала доћи својом аутобиографијом,
објављеном позно, 9 која је чамила у рукопису 53 године од
списатељичине смрти. Поставши и сама јунакиња једног
узбудљивог романа, за ову прилику, уз све мемоарске и наративно-језичке вредности овог штива, за ову прилику смо
се определили за један „ратни“ одломак – који приказује
М. Јаковљевић и као списатељицу без патетике, а са истинском снагом да прикаже прави антички, трагични тренутак
из сопственог искуства: након четири године окупације
Србије, чекајући повратак српске војске у Крагујевцу, и
чувши да је њихов брат и син јединац, Стеван (Јаковљевић)
већ у Краљеву, мајка Симка, нагло оболела од шпанске грознице, не дочекује жива свог сина, већ надомак куће и умире не видевши га. Импресивне су странице згуснуте временске драме, док чак и „пратња“ чека на војника, а он не
стиже ни на мајчину сахрану. (Из овог се може закључити
зашто је и Српска трилогија Стевана Јаковљевића нагло
прекинута, без интимног тренутка сусрета са најближима,
већ заустављајући се на општем колекетивном одијуму и
слављу усред пристигле слободе). Стога смо одлучили да,
дајући прилог и „другачијем лику“ Мир-Јам, барем у приповедном оквиру, њен приповедни опус заокружимо управо одломком из њене мало познате аутобиографије.
12. 09. 2018.
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2009.

174

Хамза Хумо

СЕВДАЛИЈИНА ЉУБАВ
I
Наш град, са својим стеновитим ћошетима, блешти у
подневном сунцу и реже оштре, изломљене сене што шкрто падају по зидовима и купе се под стрехе. Сав испретуран, напет и омамљен, дахти он под жегом, на левој страни
бразде зелене и кривудаве реке Руне. Живот пишти у њему
и шака земље цвили од жеђи и жестине. А тамо, с десну
страну Руне, труне влага по сеновитим баштама и живот
сочи са дозревањем смокве и одрене. Нешто чулно и разблудно крије се у овој влази што под јаким сунцем тиња
омлохавило, а ноћу се буди да се протегне, да се опије и
сплете у грчу пожуде негде на чимену под шандудом.
А Бибер познаје све девојке. Песма му најпре заголица,
па клизне у недра и прелази, као топлом руком, слатко и нечујно, све ниже и опојније, да те опет уздигне, да закикоћеш, завриштиш и загрцаш у његову загрљају. А он, кудраве косе и замагљена ока, упиљи се свакој у срце. Девојке
притискују рукама груди да би ухватиле његове погледе у
њима. О, све то Бибер чини очима и песмом. Кад он запева сокаком, настане трка по авлијама и с кикотом се зауставља на вратима. Кад он запева, ветар се притаји у баштама,
а у девојкама нешто задрхти, ослабе им ноге, дође им малка снага, па би му пале у наручје.
Тако девојке уздишу за њим, а он их воли све подједнако. Он свима пева. Он проноси сокацима чежњу и оставља
уздахе за собом. За њим се отргне многа суза и испруже
крадом беле, разголићене руке, негде у конаку, у чежњи за
миловањем на шилтету.
– Ах, или би га клеле или благосиљале! – говориле су
шапатом девојке, па и насамо, осетивши његов поглед, грлиле би се и стезале међусобно.
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Тако девојке чезну за Бибером, а у авлији Ише Османаге Мрахора набрекли бели гроздови на одрени и, као сочне
и беле дојке при миловању, зацрвене се кад се који зрак
сунца прокраде кроз лишће и приљуби уз њих. Иша је натопила целу авлију, па цвеће, у триста живих боја, као да
пева шапатом све нешто о Биберу, а поточић кроз авлију загунђа, зажамори јасно, бистро, бисерно. Као да се и он
прикрада. Иша је сама у авлији. Изнела је ћенарче, прострла га по влажној земљи, па се опружила по њему. Она осећа како јој студен дах гмиже уз тело и умирује вреле помисли о Биберу и његову миловању. Кроз танке димије од лахура и свилену, провидну кошуљу од ћереће, нешто се смеје и мами, беласа се врагољасто и неодољиво. То се смеју
прикривене чари Ише Мрахорове, смеше се и беласају под
бурунџук-хаљином. А горе над одреном гори сунце и пробијају се кроза њу зраци, приљубљују се уз беле гроздове
и завлаче се под свилену и провидну хаљину, да опет блесну и затрепте са троструком снагом. Влага под ћенарчетом постаје све топлијом, клизи по телу и таласа крв, таласа груди, док нешто као бујица не разавре, па се напрегне,
напне дах, а срце задрхти као преплашено тиче. Беле руке
Ишине полетеше на груди да умире тај дрхат, да зауставе
ту плиму што омамљује и носи, носи некуд к њему у пијане загрљаје, у бесвест. И рука притеже груд, притеже, и
Иша затрепти, затрепти и малакса. Један уздах шапну у
цвету, у лишћу на одрени. Иша лежи затворених очију,
малаксала, са смешком на лицу. Поток се буди, отима и грца као јогунаст и сладак дечак. Иша се смеши са руком на
разголићеној груди. Лак и крт ветар ненадно се залете и зажамори авлијом, па као да јој разоткри њезине мисли, као
да јој загледа у тако скривена и стидна осећања, плахну је,
отрже заносу и сневесели. Сирота Иша поново клону на
ћенарче, покорно, тужно као сироче, и заплака се тихо, тихо, од чежње превелике.
А кад плави сутон паде на махале, извише се стреловито ласте у цвркуту и плав се дим зањиха и издиже на ниске,
плочне кровове. Тишина седе у грање и оживеше врапци и
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комшиски разговори. Па, уза сву ову живост, паде нека сета на баште и на шум високог Мрахорова јаблана. Ибрици
зазвонише на чесми, девојачки кикот врисну сокаком, врео
и голицав, а мујезин запева на минарету, разли глас по тишини над махалом и обиђе старачке душе, побожне, тихе и
захвалне.
Ноћ паде, оживеше сене, а бела и гола минарета, оштри
чемпреси и заљубљени јабланови, као џинови с девојкама,
закорачаше валовитим градом и однесоше са собом приче
у чудне волшебне стране. А кад се месец уздиже, па се пун,
златан и тих, заустави над тамном контуром брда, неки величанствен и нечујан смех прели сва срца, а наш град заста
и преобрази се у светлу његову. Све се притаји и занеми.
Ноћ скиде хаљину, блесну и роди се севдах, тежак и непреболан севдах, пун дерта за бездано опојним и недостиживим. А отуд, испод Хума, са Раљевина, донесе тиха ноћ мекан и заносан глас песме, глас што пада на душу као мелем,
лечи и опија осећања, да им пробуди још безданије и недохватљивије жеље. Он се заталаса, заталаса и заста у висинама, носећи душу некуд у ширине, љуљну се заносно и
разли по тишини. И дах лишћа притаји се у махали. Само
мириси свежине и цвећа као уздаси допираху чак горе до
ћошка Осман-аге Мрахора, и пркосно, скривено залети се
поток у жамору и подругљиво се насмеја тишини. Притајена даха и припијена у демире, Иша је ослушкивала Биберову песму са Раљевина, она је пила ту песму и опијала се.
А кад издахну и последњи звук песме, она испружи руке у
раскошне даљине, протеже се и полете сва к њима, предаде се њему, Биберу, његову миловању, и с лаким криком паде на шилте, предаде се грчу међу белим и топлим јастуцима.
А у Биберовим баштама, Раљевинама, месец се провлачи кроз грање, отиче потоцима, прелева се по засађеном
поврћу, разлева светло по даљинама и отвара душу, отвара
земљу и све тајне несвесних жеља и пијане податности. Беле кућице, чак тамо под Виховићима, блеште пуне језиве и
несхватљиве чежње. Биберове сређене баште певају неку
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надземаљску песму од које расте душа и прелази преко заспалих брда у слатком болу вечите чежње, давања самога
себе и просипања пренабрекле снаге. Лопата захвата воду
из матице, пљусак сребра прашти по поврћу и шири унаоколо свежину, пуну мириса и животне халапљивости. Баштован Фазла, раздрљен и завраћених ногавица, погнуо се
по лопати, па у бескрајном и напорном ритму црпе воду, а
затим, заморена даха, усправи се сред матице и посматра
своју блештаву и испрекидану сену у води.
– Фазла!
И он се трза, баца лопату и одлази под смокву. А испод
смокве, проткива таму месечина, светлуца на чашицама, на
Биберовој шаргији, и игра се по ћилиму са бојажљивим сенама.
– Одмори се! – каже Бибер тихо и пружа Фазли стакленце. А он, онако с нога, метне руку под завраћену главу, широким замахом искапљује до дна, па, тресући се, тромим и
тешким кораком одлази у матицу. А Бибер, сам, пијуцка,
мезети и севдише помало. Тихо, тихо, запевуши он, шаргија протужи, а он је спушта поред себе, пружа се по ћилиму,
па онако скрштених рука под главом и с погледом у врх
смокве тенице, запева полугласно:
Садих алму насред ат-мејдана,
Гледах драгу девет годин’ дана...
Заједно с песмом, с речима, нешто се буди у Биберу, мили узањ, па као у некој топлој и пруживој омаглици, он расте, расте му коса на глави. Захвата га жалба за давно минулим данима које он није никада ни видео, али који су ту,
у песми, лепши од свих дана на свету. Он ненадно заћута,
а матица зашуми сањиво, усамљено. Притајено ослушкивање сакри се и полеже по трави, а месец се разли, болећиво запева кроз тишину и зашапута у лишћу. Један велик,
нечујан и неисказан тон заћута негде у врховима стабала.
Биберу поста наједном тешко, као да нека пустош паде
нањ, и он искапи стакленце и запева из пуна грла:
Кад је алма за тргање била,
Моја драга за љубљење била...
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И глас задрхта негде у висинама, узнесе се и разасу по
меким и пијаним ширинама, а месец силази, јури све ближе широкој смоквиној крошњи, нечујно паде у грање, па
некуд жив, насмејан, запљусну Бибера и расплину се. Башта се сва преобрази, кликну, роди се нови живот, и зачас
– нестаде свега. Само, тамо негде над Церницом, изумирао
је последњи звук Биберове песме, док је Иша Мрахорова
онако жедно испружила руке за њим.
– Фазла, Фазла!– Заста пљусак с лопате.– Не закључаји
капиџика! – И Бибер се изгуби некуд низ баште, у правцу
махала.
II
Пролазе дани, а Бибер престао да севдише по сокацима.
Виђају га само до у касне ноћи на вратима Османаге Мрахора. До пред зору шапће Бибер кроз отшкринута врата,
шапће нешто што нико не сме нити може знати до Ише, девојке запаљена ока и облих бокова. Пролазе дани дуги и
ужарени, наш град гори у жегама и, омамљен, млохав, бунца у бунилу. Кокоши вратају од врућине, а жене, голишаве
и зажарене, ваљају се по конацима и хладе лепезама плетеним од хасуре. Нахерена и искривљена чаршија куња немоћна као обешена, а мухе зврндају по њој, лискају сир по
масним тезгама и сеју ситне тачкице по роби, по трговцима. Нешто попут разваљеног зева, зија и клати се чаршијом, застење, промешкољи се, па опет закуња. Једина река
Руна живо пркоси овом мртвилу, са својим брзим и зеленим валовима и необузданим криковима пливача. Она наваљује на стење, дере се о њих и суновратце сустиже бујица бујицу. У њеном хуку има нечега од пијане жене и вилинских дозивања, у њеној боји има нечега небеског.
А Бибер зарони у матицу на Раљевинама, па на ћилим
под смокву, привуче јастук под главу, па хладује. Матица
жамори. Фазла разводи јарке и натапа патлиџане, а сунце
прикрило небо, па сипа сиво-светлу јару где год стигне.
Цврчци вриште као бесомучни, а жабе преплашене сакриле се дубоко под воду као да је судњи дан горе на земљи. А
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кад се сене јабланова отегну преко Раљевина и сунце
позлати над брдом, зажамори лишће у смокви, крто, опрезно, матица застуди и лака језа хладовине пробуди Бибера.
Фазла принесе мезелук и разлађену љуту, а Бибер запевуши као препорођен, подмлађен.
Пролазе и плави сутони, са неким болећивим тоном благости и очинске љубави. Пролазе и ноћи, млаке, пијане, пуне жудње за миловањем до бесвести, негде у баштама, у загрљају тела и у грцању подавања. Оне нечујно падају на
град, на Раљевине, на долине. Тако и вечерас, кад прође акшамлук, светла задрхташе по нашем граду, пирну свеж ветар, а у Биберу забректа снага, подиже га, и нешто, снажно
подврисну, па запева, а глас однесе тишина, однесе га Мрахорову двору:
Сама вене у конаку Ајша;
Са својим се дертом разговара ...
издиже Бибер. Али и то све прође као и пролећно цвеће, јер
Иша не може одолети Биберовим погледима, ни тихим шапутањима, од којих је спопадаше слатка омаглица. Једне
вечери, Бибер пружи цело лице кроз врата, а Иша, ни сама
не зна како, осети врео пољубац, нешто јој забруја у глави,
задрхта у грудима и она се заплака. То се све догоди тако
ненадно. И од тада, Иша поче да се бори сама са собом, да
се бори са Бибером који на јуриш освајаше од пољупца даље. Дани јој пролажаху у грозници, а ноћи ! »Моје ноћи,
моји бели дани!« чула је како пева Бибер. И неки нарочити
страх осети она баш ноћас; осети страх, јер осети да нема
више ни снаге да му се одупре. Она није осећала само ватру као пре, него и неку стрепњу, грозничаву дрхтавицу. О,
нека само он рече! Она ће учинити све, све. Пустиће га и у
башту, и отићи ће к њему под шандуду и...
Напуклим зврком кврцну камичак у пенџер; његов цик
погоди Ишу у срце и у истом часу она се припи уз демире,
насмеши се тако благо, немоћно и податно да Бибер осети
дрхтаво узбуђење.
– Сиђи! – шапну он тихо.
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– Одмах! – чу се одозго једва чујно, али некуд срећно и
покорно.
Иша отшкрину врата. Сва је дрхтала. Замирале су јој речи на уснама и спопадала је нека малаксалост. Она је срљала у нешто што није требало да се догоди, а што је опет било неминовно и суђено, Бибер је био закрочио једном ногом преко прага. Ненадно се две вреле и уздрхтале руке саплетоше око ње, а она им се подаде, немоћна и опијена.
Као од страха, дрхтале су јој ноге и она је само молила, не
знајући ни сама шта: да ли да је узме сву, или да је остави,
да побегне од ње на своје Раљевине, па да, као и пре, испружа руке за његовом песмом и да се грчи на шилтету.
Али Биберове руке нису мировале; оне су у дрхтавици прелазиле преко њених груди, преко бокова, док она није почела да губи свест и да несвесно одговара на шапат, који
није јасно ни разумела: »Хоћу, хоћу«.
И капиџик је шкринуо. Под шандудом на чимену играле су сене притајене и насмејане, слутећи нешто и шапућући. Месец се провлачио кроз грање и поток поигравао и ћеретао пркосно. Скривен и притајен шапат испод шандуде
шуљао се под стабла. А Иша, сва умотана у загрљај, предавала се миловању. Она је чула само неки пијани шум унаоколо, кога нестаје и нестаје при блиском Биберовом додиру, и који остаје негде доле иза ње, док је његов загрљај уздиже и носи изнад Камењака, изнад башта у месечину, пут
звезда. А звезде су сишле с месецом и смејале се у крошњи
шандуде. Оне су све виделе. Биберов шапат и топло миловање претварали се у бес, у ујед, и Иша је ненадно почела
да грца, да се даје и отима. Бибер јој кида хаљину, ломи је
дивље и овлада њом целом. Звезде су почеле да капљу кроз
грање и да се просипљу по њима. Месец се гласно церекао,
а поток кикотао као да га неко голица. И све је одлазило,
ширило се унаоколо по баштама и стишавало се.
На обасјаном чимену блескало се разголићено тело, а
испод свилене кошуље смешила се бела и набрекла груд,
пуна пркоса. И све поновно загрца, загрца, као у болу, као
у бунилу, малакшући у пригушеним криковима.
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Све се стиша и заморан шум полеже по ширини. Негде
врисну тица и они се тргоше. Иша испружи руке пут Бибера и зајеца. А он је обухвати мекано и благо и поче да је милује сву, даје љуља на крилу и да јој тепа нечујно, нечујно,
тако утешљиво и и срдачно.
И тек кад месец, уморан и избледео, седе на брдо, Бибер
се трже, прескочи баштену ограду, па у инат целој махали,
васцелом свету, запева сокаком колико га грло наноси.
III
Пролазе дани, а Бибер престао да севдише по сокацима.
Пролазе ноћи, а нико га не виђа на Мрахоровим вратима.
Кад наш град утиша и падне у чврсте сање, мине поноћ, а
Бибер лута баштама и нестаје га у правцу махала. Баштован Фазла замишљено маше главом и испија љуту. Бибер
више не пије, само свако јутро долази као пијан и по цео
дан лежи под смоквом зеленком, док цврчци вриште у врбама. Бибер и не пева више. До у касну ноћ светлуца му цигарета, док он замишљено ослушкује жуборење матице,
ненадно се диже и нестаје га међу дрвећем.
Тако цео месец. Надошла рана јесен, па као трудна жена почива тромо и сочно кипи и ври. Бибер се намиловао,
па му нека туга, туга за пролазношћу, пада као сета на душу. Неки тужан мир као да шуми у њему, па изазива бол и
заморан смешак. Дани бистри као златне воде, па све некуд
утањују, губе снагу и клону, док са убирањем последњих
плодова не паде и нека безнадежна и неутешна пустош на
Раљевине. Остадоше још само нарови, пркосни и сочни, а
неки, попуцали од снаге, указали своје жарко месо, па се
смеју у златној и тихој јесени. И њих ће скоро Фазла да побере; и опашће последња, прозебла смоква зеленка и пашће прва слана на баште уснуле.
Наш град, величанствен и старачки миран, прошарао се
сазрелим дрвећем, а чаршија живнула па некуд брадата и
весела, смеје се и жагори. Река Руна, тиха и смирена, као
после порода, свилено шуми под Старом Ћупријом и, умиљавајући се о камење, односи са собом тихе и дубоке сене
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јабланова. Све је тако питомо и добростиво, као неки благородни опроштај лебди над целим градом.
А у стакленим и дубоким ноћима, не смеју се звезде више онако ужагрено као летос; оне само као мртви драгуљи
тону у бистро и хладно плаветнило. Бибер не иде Иши више са снагом заљубљеног јаблана у себи; он тихо, као да се
прикрада, пролази кроз махалске сокаке. И у Ишу ушла нека жалостива слутња, нека плашљивост дивокозе, па само
гледа у Бибера и не сме да га запита, да му каже нешто тако важно, тако судбоносно. Биберова миловања некуд
хладна, пријатељска, а њу просе негде далеко, чак тамо у
Босну, за неког хаџију с брадом и жутим саруком. Иши се
чинило као да је шаљу негде на други свет, као да јој закопавају њезину живу младост.
– Бибере, дошли су неки трговци из Босне – шапће Иша
и бојажљиво се извија из његова загрљаја, а срце јој се хлади.
– Па?
– Просе ме.
Бибер тешко заћута. Као да нека непомична чама паде
нањ, као да се роди мрак у њему. Иша се бојажљиво приви
узањ.
– Бибере, ја се бојим те Босне, страх ме од тог непознатог хаџије. Ко зна ко је и какав је он. Бибере, слатки Бибере, не дај ме! – шапуће Иша молећиво и беспомоћно.
Она је познавала Бибера. Познавала је она све девојке
које је он обљубио, па их оставио страшним и брадатим хаџијама. Бибер је ћутао, као да ослушкује нешто, постајао
немирним, и Иша је видела како му је задрхтала доња
усница и мишица савијена око ње.
– Бибере!
– Ћути!
И Бибер се борио са собом, а она је стрепила као шибљика. Напослетку он рече тихо дрхтавим гласом:
– Иша, не полази за мене! И тај брадати хаџија бољи је
од бекрије Бибера. Нећеш бити срећна ако пођеш за ме.
Многе ћеш ноћи преплакати, чекајући ме сама у конаку. Јер
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ја не могу, не могу, Иша, да се раставим са својим момачким животом. Касно је више. Не могу.
Бибер опет тешко заћута. Иша је пригушено јецала.
Плач је тресао и раздирао. Њега је давила у грлу опора и
горка гука, па не може дуже да поднесе, ненадно подиже
Ишу, стеже је снажно, пољуби је, прескочи преко ограде и
понесе на срцу још један дерт више, понесе у живот још један бол да га лечи песмом и самовањем. Иша испружи руке за њим, као што их је испружала летос за његовом песмом, испружи их, али без оног летошњег жара, испружи
их са криком у сломљеној души.
А кроз неколико дана, хаџијина се брада блажено отегну и искези кроз прозор купеа треће класе. Дубоко повијена у фереџу, седела је узањ једна жена, покуњена, без гласа и живота, као покајница.
У исто време, Бибер је са својим баштованом Фазлом,
испијао љуту у механи Штефе Швабице. Нешто разваљено
и без дизгина зијало је у њему, срљало очајнички, лудо, па
се топило у думану љуте, у песми, и оргијало у дефу Софке Циганке.
– Драги Фазла, испили смо све сласти лета. Заборављаћемо их зимус по механама и чекаћемо ново, још слађе и
веселије лето.
– Амин! Да Бог да! – одговара Фазла и они се куцају
другарски.
А нешто све расте као бујица око њих, па поче да наваљује, да вришти. А Бибер изви глас, и све оста дубоко, дубоко под њим и занеми.
И Бибер, стари севдалија, полако, клецава хода, упути се
преко Шеталишта пут Захума, носећи у себи неки чемер живота и бол за минулим летом. Још један дерт више, још једна
и још стотине чаша и дертова, а око самохране Биберове куће пева јесењи ветар песму бескућника, песму самохраних.
Свеједно! Има нешто у тој песми што не могу да надокнаде
ни највиша блага у животу; има нечега што нико не може да
схвати у махали. То је цео један свет који Бибер носи у себи,
свет од слатког чемера и жалбе за животом.
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Вију самохрани ветрови око Биберових празних конака,
вуку се дани пуни киша и прозебле магле. Баштован Фазла
иде тромо као да носи триста невидљивих терета на себи и
не зна где би са празним рукама; зато се и прихвата тако
често за чашицу код Штефице Швабице.
Побелели и врхови голих планина; мраз стегао наш град
да срце пуца, а из Биберова оџака разноси бура дим као на
јагму. Зима, зима, топла и интимна песма шароликих нада,
прикрила је цео град. Сва се млада срца загревају песмом
по селима и по ниским кафанама, само Бибер самује у својој великој соби, уз пламсање ватре у старинском, широком
оџаку и, уз тихо и болно циликање мекане шаргије, пева:
Садих алму насред ат-мејдана ...
И Бибер се заноси у топле летње ноћи, чује жубор воде,
осећа шум лишћа и Ишин глас, дрхтав, податан. И ненадно се сневесели, спушта тамбуру поред себе и дуго гледа у
пламсање ватре, у тињање жара, па у мртав пепео.
А кроз сан, кроз неке далеке конаке, види он како се над
Ишом, бледом и уплаканом, кези некаква јарчија брада, церека се, кмекеће и трза га иза сна.
То, негде на извану, лупа непритворен канат и бура звижди у дрвећу.
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Хамза Хумо

СЕВЕРНА ТИЦА
I
Левао је бесан пљусак и обавијао у своју белу маглину
цео град, са торњевима и минаретима. Потоци су јурили
улицама, дрвље се повијало по баштама, а сиве силуете високих брда око града једва је назирале. Такав је дан био кад
је млади трговац Омер Кањо, враћајући се из трговачке куповње у Сарајеву, стигао у свој родни град. Из купеа, из ког
је изашао, излетела је и једна лепа тичица, у краткој сукњи
и сивом мантлу, окрећући се на све стране и смешећи се непознатим и ужурбаним лицима. Као да је случајно излетела из вагона да се види с неким добрим познаником. Тако
је барем изгледало. Али у ствари, она је са севера наше
отаџбине допутовала у наш град, могло би се рећи по једном деликатном послу. Дошла је да буде касирица у кафани »Жилавки«. Тешко је описати шта је то, али на њој је
било нечег што је привлачило пажњу свих мушкараца зреле доби. То није била само њезина лепота, него нешто изазовно и, чинило се, на лаку руку податно.
Млади Кањо упознао се с њом у возу. Путовали су сами
њих двоје у купеу другог разреда, кроз многе тунеле, па после под шкртим светлом застрте плинске лампе у купеу. Он
вран јужњак, ватрена ока и високо узвинутих обрва, свидео
се плавој тици са севера. Познанство се с почетка склопило као и већина познанстава на путовању, али услед многих тунела и мистично осветљеног купеа, познанство је попримило и интимније сразмере. Нехотичан додир ногу, уз
опојно струјање младе крви, самоћа и изазовност плавке,
све је то погодовало веома блиском познанству и ненаданом излеву бесне љубави. Зато је млади Кањо као омађијан
сишао на станицу и, опростив се са лепом плавушом Аном,
запутио се кући. Изгледало му да је нешто изгубио унепо186

врат. Улице су зјале пред њим, а њему се чинило као да однекуд као из гроба чује неки глас. Може бити да је то био
глас његове савести, или глас њега пријашњег, јер је он
осећао да се нешто с њим догодило, нешто се преврнуло у
њему па му све изгледа друкчије него пре. Његова жена, кућа, дућан као да је све то изгубило своју пређашњу топлоту па сад чами, а она, Ана, смеје се заносно и као светло у
тој целој тами мами га и обећаје му нов живот, вратоломан
и опојан, пун среће и изненађења.
Тако неодређено размишљајући, стиже пред своја старинска врата, тешка и ћутљива. Жена му Ајиша дочека га на
авлији сва светла и насмејана, али се њему учини ружнијом
него икада. Истина, његова жена Ајиша није се никад ни могла да похвали каквом лепотом, али му се зато чинила некуд
слаткокрвна и сем тог донела му је толики мираз да је лако
могао да отвори помодну и манифактурну радњу у главној
улици. Узели су се тек пред два месеца и све до данас он је
необично волео и пазио. А сад: као да му неко диже завесу са
очију и његова жена учини му се некуд исплавела и сувише
обична. Као да је нешто умрло на њој и стало између њих. Једва присили сам себе да је пољуби и помилује.
– А моји минђуши! – ускликну Ајиша и Омер се тек сада сети да их је поклонио Ани и удари се руком по челу:
– Их, види, богати! И све сам мислио на њих, и ето ти.
Заборавих. Јест, богами.
Омер се сам зачуди свом вештом претварању, а Ајиши
прелете тужан, готово болан осмех преко лица. Па зар није мислио на њу? Зар је мислио на друге, док је она сирота
проводила време дубоко скривена у конацима да је ни комшинке нису виделе. Све да неби ко рекао: ено, отишао јој
муж, па одмах полетела на пенџеру. Зато је она била дубоко спустила и завесе на прозоре, застрте честим, дрвеним,
зелено обојеним решеткама. У конацима је била полутама
и то је управо годило њеној самоћи и мислима на Омера.
Кад би ноћу простирала душек насред собе, грлила је јорган и тепала свом драгом ђувегији тако слатке речи какве
се никад није усудила да изговори у његовој присутности.
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– Злато моје! Душо моја! – заносила се Ајиша, док је
спопадала нека слатка ватра и врело расла жеља у њој. А
на извану је левала јесења киша, туцкала по прозорима, лупетала по неким рамама, шиштала и шкљоцала по дворишту и одводила је у снове и бескрајне Омерове загрљаје. А
он заборавио минђуше!
Ајиши се свртише две сузе и засветлише као два алмаса
под очима. Од њих постаде лепа и тако блага, али то Омер
не примети. После она бризну у плач.
– Ама, бона, послови, знаш, па се заборави. Јеси ли луда, што плачеш? Их, их, будало моја! – и он је ладном руком помилова по образу.
После вечере, Ајиша је ћутке простирала душек, а он је
седео на сећији и размишљао: Ето, изгубио је свој кућни
мир. Са каквом је љубављу пре посматрао своју жену док
би обављала исти посао. На њиховим лицима рађали би се
срећни осмеси и погледи пуни љубави и миловања. Нешто
као свето и у исто време мило обузимало би његову душу,
и у тим часовима своју срећу неби дао за цео свет. У том
осећању као да је био циљ његова живота, награда за сав
труд и претрпљене невоље. А сад? Све је то прошло. Као
да се отрцало. Ето он сада, посматра своју жену и ништа
привлачна не налази на њој. Пуста је некуд и проста. Јест,
нешто мртво лежи на њој, па не можеш ни да је дотакнеш.
А она, Ана? Жива, сочна и замамна; да полудиш. При помисли на њу, нешто се узбуди у Омеру, пренесе га у купе и
обузе га онај бесни тренутак коме се он сав предаде, незасито га оживљујући.
– Што не лежеш? – трже га молећив глас; као да мачка
мјаукну, тако му се учину.
Он набра обрве:
– Уморан сам – рече и нехотице осорно.
И зачас се угаси светло у њихову конаку и они легоше
једно поред другог, у исто време далеко једно од дугог.
Боже мој, шта ли му је? питала се Ајиша. Да га није опчинила каква неваљалица, или је изгубио у трговини? Тако
почеше да је море најцрње слутње, али не смеде ни речи да
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проговори, јер јој његово садање опхођење беше исувише
непознато и строго. Та он је мушко и кућни домаћин. А
шта је знала она сирота? Нигде није излазила ван њена четири зида, сем у посете родбини и комшинкама. Чаршија,
далеки свет, градови, трамваји, биоскопи, железнице, аероплани, аутомобили, она за њих тек ако је чула и од свег тог
у њеним мислима стварала се нека испретурана и нејасна
слика боја и звукова, преко које је и она прелазила, живећи
само за своју кућу и свог Омера. И сад се напињао њен скучени ум да докучи нешто, али је остао бедан и немоћан и
она је заплакала, гушећи јецаје у себи, јецаје пуне горчине
и неизвесности. На извану је једнако левала киша, допирали неки чудни гласови из тишине и мешали се са њеним
болом и сузама, звали је негде и звиждали јој, а она се само скупљала у себе, у своју немоћ и свој чемер.
Уморан од пута, Омер је хркао и пуштао шиштаве гласове што се саблажњиво разбегавали по соби, док је кроз
завесе и решетке на прозорима допирала шкрта светлост
од електричне лампе са улице.
II
Једног од наредних дана, негде око поноћи, бука у кафани »Жилавки« пела се свом врхунцу. Звека чаша, помешана са бучним гласовима разбијала се профано о кафанске
зидове. Негде се кикотала жена раскалашено, негде се разметао хвалисав глас и испадао из вихора смеха и гласова,
крештавих и узвијорених. А поврх свега тог, гудиле су виолине, уздисале и жељно цијукале, пратећи неку разуларену и незаситу севдалинку, незаситу у љубави, дерту и свирепости. Било је нечег лудачки здвојног и безнадежног у
овој циганској музици. Барем је тако осећао Омер у овај
час! Куда и зашто се отргла низа страну кола пренатоварена проваљеним, сировим инстиктима, одговор на то дубоко је затрпан негде у нашим балканским душама што пате
од жалбе и бола незнаног. Али – терај!
У Омеру Кањи расла је дивовска снага. Кафана му постајала тесна и чинило му се да би све столове, с гостима
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заједно, могао малим прстом да побаца кроз врата и све да
претвори у прах и пепео. А она, Ана, за касом као ђаволица пламена и слатка смеши се младим официрима што
звецкају сабљама око касе и фићфирићима што се врте око
ње као улизани мајмуни, умешношћу и хитрином звркова
на глаткој подлози. Она се смешила, подавала се у смешку,
нудила се и исмехавала све у исти час. Ништа чистог ни узвишенијег нема у њој, а опет влада свима око себе. Она је
краљица ђаволица, она је утеловљена вратоломна поквареност. Омер би, ето сад, просуо на њу вихор беса и љубави.
Он би је скршио да вришти од бола и ту вриску жедно би
пило његово тело и срце би му расло од среће и опојило би
га. Али, шта је то што га спречава да то учини? Свет, срамота, чаршија, обзири.
– Хахаха! и њему се залете громак и горак смех и сва
понапита лица окренуше се њему са смешком шупље симпатије којим се обично посматра пијана будала.
– Дај вина! Дај сваком вина! Свирачи ! – викну Омер, а
келнери се устркаше и на белим столовима зачас се зазлатише литри белог вина. Негде наста узбуна, негде куцање.
– Шта је ово?
– Ко то поручује?
– Не примамо!
– Хајд у здравље! – чуло се са свих страна, а пут Омера
као да се испружише неке невидљиве руке и притегоше га
за столицу. Нешто тешко седе нањ, седе му у мозак па га
вртоглаво повуче у патос. Све се покрену па пође за касом.
И она, заједно са касом, јури спрам њега и опет се удаљује. Бука поче да се ваља и да га запљускује, а он само тоне
немоћан и малаксао. Али и то мину. Поврати му се снага и
он поново прихвати за чашу.
– Кафу! – заповеди он оштро, а расположење поче да расте у кафани. И што је год расположење више расло, он се
осећао усамљенијим. Као да му се срце отворило па крвари. За све што је учино последњих дана поче да га узнемирује савест. И та савест поче да расте као црно проклетство, поче да га мучи до физичког бола и зверског урлика.
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Он се прихвати за главу и пружи по столу. Његова жена
Ајиша искрсну му у запаљеној машти, стаде да га грли и
преклиње сва уплакана да не излази више ноћу и да је не
оставља насамо. Затим навалише на њега протестиране менице и злобно завијорише змијским шуштањем око његове
главе. Подругљиви погледи трговаца из чаршије почеше да
га пеку по телу и од тог часа осети како се сви сконцентрисаше на њему. Продани ћаири и ливаде у Брзима почеше журно да одмичу од њега као од проклетника, а ретка
стабла разасута по њима као да имају људске руке почеше
да лица покривају шакама. Јест. То они плачу за њим. И нестаде их тамо далеко у свијеним кланцима. А они подругљиви погледи трговаца искрснуше опет предањ, па се почеше да претварају у неку невиђену и страшну животињу,
попут огромног пацова. И тај пацов глође му сву његову запаљену нутрину и боли га, боли, стеже и реже. А једини
лек том свему, то је она, Ана. Она је ђаво и анђео у истој
кожи. Она је волшебкиња и свирепа жена, са осмехом који
може да усрећи и унесрећи. Њени загрљаји су опојни заборав свих мука и болова. Ено је, седи за касом и посматра га
смешећи се. У погледу јој је и љубав, и мржња и понос на
сопствену моћ. У њему је рафинисана поквареност и голубиња привлачност уједно. О, зашто га она мучи толико!
Одваја га од целог света својим загрљајима да га сутра презриво погледа, или да се на његове очи најраскалашеније
забавља са четом кавалира.
Он се трже. Пред касом није стајао нитко. Кроз напола
спуштене трепавице и са охолим смешком на уснама, посматрала га Ана. Као да је хтела рећи: »Ја сам прегорила
све. Прегарај и ти, или цркни! Изеди сам своју душу и
умри на мукама. Будало! Камо ти мушка снага и понос?
Зар да толико патиш због једне изгубљене жене! Да јој легнеш под папучу као пас.« Али се и тај поглед претвори у
други, посве другог изражаја и значења, па као да хтеде рећи: »Волим те и зато те мучим. Хоћу да те срозам дубоко,
па да будемо једнаки.« Па опет: »Зар тебе, проста човека да
волим код оволиких финих и образованих.« Он је погледа
191

са страховитом мржњом, али само један благ и заљубљен
осмех, у трен ока избриса чемер из његове душе.
– Вина – и он понова отпоче да пије.
Засвираше цигани бурно, весело. Кафана заплови као
лађа пропасти, лађа лудака, очајника, весељака и љубавника. А у Омеру се расплива нека бескрајна и недокучива љубав и он запева високо, крештаво, па уместо песме љубави,
испаде неко очајно излевање боли и утопљеничког вапаја у
помоћ. И као да му неко пресече песму, он преста. Лице му
поприми суров израз, очи му заквасише и он шкрипну зубима. Затим, као да скупи сву снагу, диже се, дотетура до
касе и хтеде да пољуби Ану. Али уместо пољупца, ненадно врисну као ван себе:
– Марш! Марш кући!
Музика преста и тајац испуни кафану.
– Шта је? Шта је то? – чу се са свих страна и круг радозналих створи се око њих.
Усправна и охола, Ана га презриво посматраше, без речи. А њега од тога погледа спопаде малодушје и немоћ, па
само што прошапта:
– Ништа, ништа, – и отетура сав утучен на своје место.
III
И зелена река кроз град однела је вреле дане лета, и узорели су виногради по рисојима и све му је прошло у грчевитим трзајима па се залило неизмерном тугом и празнином у души. Јесен је. Јесен је у души Омера Кање. Све је
то био један ружан сан, нека покора што му се сручила на
главу – суђено. И ето он је остао го као прст, али осећа да
му је олакшало. Нестало је ђавола у њему. Кад се само сети мука које је препатио, дође му чисто да побегне од сама
себе. И он бежи у поља, лута, а мисли га гоне као ројеви,
док сирота Ајиша, болом сломљена, седи у конацима и сузе јој блистају на бледим образима.
Али ни ово не потраја дуго. Стиша се па замири. Сада,
кад он размишља о тим часовима дође му чисто криво на
сама себе. Али шта је он опет тому свему крив? Зар га она
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није опчинила! Ко зна шта му је сипала у вино, а шта давала у пољупцима. Ех, ех!
– Омере, брате, фала Богу кад је њу ђаво однио – говори му Хаџе Сефо, његов друг из детињства. – Млад си,
здрав си. Радићеш и зарадићеш.
И на Омерову душу падају пријатељске речи као мелем
на рану. О, како је желео да га неко утеши и осоколи. Жеднео је за овим речима још откако је ње нестало.
А ње је нестало изненада као што се и појавила. Одлетела је као тица незнано куда. Може бити пут севера, у своје родне стране. Сад Омер више и не мисли на њу. Он мисли на своју кућу и срећан је да и она није отишла на телала. Тако у сутон, он седи на авлијској софи и посматра своју кућицу, па му нека милина залева душу и дође му да се
залети и изљуби све бојали пенђере на њој. Јест, истина, он
се никад није осећао срећнијим као данас. Сад он тек види
каква га је несрећа могла да задеси, па је срећан да је прохујала као ружан сан. Појави се и његова жена Ајиша, а он
јој се насмеши некуд и болно и мило у исти час, насмеши
јој се чудно као иза неког сна, иза необичних путовања. Он
је то соколи и повраћа у стари њихов живот. А она још плашљива. Зна она све и боли је у срцу. Још не може да прегори. Седне до њега, загледа се некуд преко авлије и уздахне.
А он, њен Омер, дигне руку, па као да се боји да је не увреди, спусти је на њено раме и благо је привуче к себи. И ћуте тако, осећајући била својих живота у свечаном сутону. И
сви преживели боли прохује кроз њих, прекале их у њиховој љубави и они све тешње и тешње спајају се у једно. А
после се трзају, насмеше једно на друго и прошаптају скоро у исти час:
– Хвала богу кад је прошло!
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Хамза Хумо

СУЉИНА СУДБИНА
I
– Болан Мухаремага, како ти је слабашан овај синчић! –
говирили би старом Мухаремаги Крпи кад би извео свог
малог Суљу у чаршију, пред кафану Агана Тркље.
– Хехее, побро! Окопрцнуће се он; соко је ово бабушин.
Не дам ја њега за сву осталу децу – одговарао би Мухаремага напола у шали, држећи у једној руци трешњев чибук,
а у другој мршаву Суљину ручицу.
Па скоро, Мухаремага се није ни шалио. Волео је ово
своје изношче више од све остале одрасле деце. Под његове седе дане, Суљо се роди некако изненада да му буде забава и разговор на дугу времену. Старији синови, незадовољни приновом, напеше носеве, а старина размахну чибуком по соби и учас наста мир и слога у кући. Тако Суљо отпоче да расте, али некуд споро и безнадежно. Претвори се
у уковијало тиче, па жаловито пропијука. У шаку би стао;
само му очице живахне, чудне. Рекао би да све види и разуме штогод наћули својим клемпавим и шиљатим ушима.
Затрепери сав од најмањег звука, па или се накостреши,
или му се лице претвори у блажену улипку.
– Ха, соколе мој! Ха, сокô! – дарнуо би га бабуша чибуком да га осоколи на скок, а Суљо би само жаловито кмекнуо и скупио ручице на недра,
– Ништа, ништа. Окопрцнуће се он – понављао је Мухаремага убедљиво.
И заиста, дође време па и Суљо живну. Али избегаваше
децу. Играо би се сам и по цео дан зидао би кућице од шарених јастучића негде у ћошету собе и само би прекидао
играње кад би сокаком очуо песму, или виолину малог Чеха Франтишека, њихова комшије. Франтишек је ишао већ у
школу. Имао је златну коврџасту косу и велику белу машну
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под вратом. Кућа му је била велика и светла, са цвећем на
прозорима, а оца му звали господин судац и деца се клањала пред њим кад би наилазио сокаком. Имали су и жуту тицу у кафезу, сву у цвећу. Суљо је видео једног поподнева
кад су била Франтишекова врата отворена. Тица је певала,
а он непримећен стајао на вратима и сањао. Чинило му се
да је у џенету или да гледа она чудеса о којима му је мајка
причала и певала. Јер ова се кућа посвема разликовала од
његове мале, тамне кућице, пригушене тешким плочама.
Сва зарасла у бршљан и винову лозу, његова је кућица имала само два мала прозорчета што су вирила из зеленила као
два ока неке необично притајене животиње, а сваког пролећа, ласте су савијале гнезда на дрвеној камерији.
– Нека их; грехота их је гонити. Ласте су прале Ћабу –
говорио би Мухаремага, држећи Суљу у наручју и посматрајући њихов лет тако меканим погледом као да жели да
им захвали што су прале Ћабу.
– Ено Суљо, видиш им на вратовима ону сиву пругу? На
оном месту висили су им бакрачићи с водом.
– Па јесу ли и ове, бабо, прале Ћабу?
– Јесу, сине.
– А што су дошле овамо?
Мухаремага се замисли, погледа за ластама и рече:
– Зато, сине, што и овде има муслимана.
Али, чим би мали Франтишек засвирао, Суљо је заборављао на ласте и слушао као очаран.
– Ех, оно влашче, онај Франчек, баш ми неда с миром
ни кафу да попијем у својој рођеној кући! – љутио се Мухаремага и жалио што није пусто турско да га протера тамо у ђаурске земље, одакле га ђаво и донео.
Он није волео ни ћаћу да му сусрете, ни да му погледа у
очи. Нешто га било срамота у души да му се он први јави,
а опет је био као и неки ред да га поздрави као судију, као
човека од правде и знања. Али: јадно им знање и правда!
Шта им је теже од неверства!
Тако је мислио Мухаремага Крпо, али његов мали Суљо
гледао је са свом својом зачуђеном детињом душом иза
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авлиских врата г. судију и његова лепог и чистог Франтишека кад би одлазили некуд куд он није смео. Гледао их и
сећао се далеких градских улица куд га је једном његов
отац провео кад су ишли тетки у бајрамску посету. Тад је
видео и огроман шатор и мноштво света око њега. Чуо је
повике, смех и музику како допиру чак до на улицу.
– Циркус! Циркус! – видео је насмејане речи на уснама
триста деце, док је њега бабо водио за руку, сусрећући се и
рукујући са својим пријатељима. А све то и није било за
слабашног Суљу. Та то је ђаурска работа, па грех је и гледати. Швапска мамипара, па ето ти – мислио је Мухаремага.
Зато је Суљо имао своју авлију, пространу и сву зараслу
у цвеће. Кроза њу је жаморио поточић и сакупљали се
врапци у ципреси. У њој се он играо, препуштен сам себи.
Слушао је песме и дуге разговоре тица, шуштање ветрова
у лози што се повијала уз прозоре и уз велику смокву теницу. Правио је лађе на поточићу, разгледао паукове мреже у
авлиским зидовима и ослушкивао болећиво јаукање муха у
тамним пукотинама. И време је пролазило и Суљо растао
за мејтеф. И једног дана одвео га отац и уписао, а мајка га
дочекала са слатким колачем, печеним на огњишту у супраги. Нек јој Суљо слатко учи! Хоџа је имао страховито
дугачку шију и још дужу шибу, а џуба му била сива као
длака у магарца. Имао је некуд исплавеле очи, али је добро
видео као орао. Зачас, па му се шиба пружи до на последњу клупу и пуцне куд стигне.
– У мене има тица која зна све; – говорио је хоџа – кога
она види да не учи и не слуша, куку њему!
Али се Суљо није требао да боји тице, јер је био послушан и учио је као воду – како рече сам Мухаремага у чаршији.
– Сирото дете, осуши га учење – тужила се Мухаремагиница по комшилуку.
Али Суљо не само да је добро учио; он је и сањао неке
необичне снове и слушао још необичније гласове у сну.
Каткад би се само тргнуо, а каткад викнуо, па и пробудио.
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– Шта је сине? Ево мајке код тебе.
– Мајко, неко свира. Ах, како свира! – одговарао би Суљо, још занесен музиком и понова уснуо да јој се преда са
детињим заносом и замамним страхом у души.
– Ах, проклето швапче! Свему је оно криво са својим
гуслањем – уздисала би Мухаремагиница – Да се хоће,
богдô, кудгод одселити.
А ту дивну музику коју је Суљо сањао, може бити да су
изводили у лози тихи ветрови; може бити да је и месечина
левала по нашем граду и својим тоновима миловала треперљиву детињу душу. Ето, и неке ноћи, Суљо је сањао како је месец сишао на њихов прозор, па свирао, свирао на
Франтишекову виолину, а глава му велика, па све расте, расте, док не испуни целу собу. И све ствари засвираше по
соби, па га, тако свирајући, понесоше и уздигоше високо,
високо. А он се препаде висине, врисну и виолина се разби. После је дуго плакао, или за месецом, или за разбијеном виолином.
Једном опет, у последње време, сањао је неку плаву тицу која је долазила из даљине, и куд је год пролазила, све
се плавило од ње. Затим је полако застала и само њена глава пружала се напред и врат се тањио, тањио, глава се шиљила и претварала у плаву иглу. И та га игла убола у груди,
али он није осетио никакав бол. Шта више: осетио се добар и препорођен.
Те ноћи, испунила се Мухаремагина реч: Суљо се окопрцнуо.
II
– Забога, Мухаремага, зар и ти свога сина даде у ђауре!
чудили се људи у берберници.
– Ма људи, није мојом вољом, турске ми вере, него навалили синови, а поготово онај најстарији. Вели: »Зар не
би и нама боље било да си нас давао на школе. Ено, погледај Османа Селимбегова! Шта му фали? Порезник човек, а
ајлук ко у паше. Ни град му га не може да обије«.
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– Вала, тако је. Само брате, знаш: овај – и старци би прекидали сами себе и одмахивали рукама.
Тако је Суљо пошао у гимназију.
Професори озбиљни. Необичне слике по зидовима бескрајних ходника, а с трећег спрата кад погледаш доле између степеница: да ти се заманта од велике висине. Мноштво
књига под пазухом, да ти мишица отрне, а у латинској вежбеници већ дошли до: Rana coaxat – Жаба крекеће. Gutta
petram cavat! – Капља стену дубе. Суљо не диже главу с
књиге и већ се почео помало да дружи са Франтишеком,
сада већ одраслим младићем шестошколцем.
– Суљо, хоћеш ли да учиш виолину?
– Немам је, а не би ни смео од оца – одговарао је Суљо
жаловито, црвенећи ни сам не зна зашто.
Много је био ваљан и учтив, зато га је Франтишек и волео. Суљо је почео да иде његовој кући да слуша како волшебни звуци дрхте на струнама, упијају се уњ, таласају му
крв и маме сузе на очи. Франтишек би престајао, пријазно
се смешећи дуго га посматрао и опет свирао све заносније
и заносније.
– Суљо, штета што сад немаш могућности да учиш виолину. После би могло да буде и доцкан, а ти си таленат.
Штета, штета!
И Франтишек би забринуто махао главом.
А отац се и надаље код куће тужио на Франтишека:
– Ено га! Велика влашина, па опет цмили. Ама ког ђавола више цмили, гром га убио!
При овим очевим речима, Суљо је осећао и бол и срамоту. Он је волео Франтишека и тешко су му падале очеве речи. Он је ћутао оборене главе и његов отац није му више
изгледао онако добар као некад кад га је држао у наручју и
приповедао му о ластама. Као да су ласте у својим бакрачићима однеле у далеке земље све оне лепе речи и оставиле оца некуд груба и промењена.
У Суљиној души нешто се каменило и он је почео да
мучи размишљањима свој још неразвијени ум. После је бежао од размишљања и прихватио за књиге. Превађао је Це198

зара и читао Горког; радио математске задатке и рецитовао
песме из Шантићевог превода Немачке Лирике, дајући извесним песмама и мелодије и певушећи их у шетњама ван
града и под јаблановима. После су долазиле све нове и нове књиге и многе нејасне ствари постајале су јасне и природне.
За Суљу се већ почело да говори како је начитан и интелигентан ђак.
Једног пролећа почео је да пише песме. Али, свако осећање испадало је хладно на хартији.
– Не, не иде. То се само музиком може да искаже – говорио је Суљо, сав поражен, гужвајући срдито хартију.
За месечевих ноћи, лутао је ван града, певао и размишљао. Из одушевљења падао би у очајање и похитао пољима, као да га гоне невидљиви бесови.
Једног дана, донесе однекуд виолину и поче да свира,
затворен у својој соби, пригушено, једва чујно. Чим би
отац из авлије, он за виолину. Суљо је гудио, јежио се, борио се са непослушним инструментом дивљом енергијом.
Учење је напредовало, али сасвим споро. Сав изморен, Суљо би одлагао инструменат и сећао се Франтишекових речи, који је сад био судијски приправник негде у Славонији,: »Суљо, штета што сад немаш могућности да учиш вионину. После би могло да буде и доцкан.« Али он није губио воље. Она се увек рађала из његова унутарњег нагона
да се скрши на хировитом инструменту.
– Ама, који ђаво цмили кад је она влашина отишла, Бог га
убио! Таман једном одахнуо душом, а оно опет. О, Суљо!
Виолина замукну. Отац! Суљо не умеде ни да се макне
с места. У тај час нити је шта мислио, ни осећао. Као да су
му се скаменили и срце и мозак. Све се то тако брзо догађало. Очули се хитри кораци преко камерије и врата се ненадно отворила. Отац застао на њима, угледао виолину и
запањио се.
– Шта-а, зар и ти Суљо! – и уста му остадоше отворена.
Затим му заигра брада и накостреши се, очи му почеше да
колутају и чибук да му цепти у руци.
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– Аа, јадан ти сам, шта сам дочекао! – јекну Мухаремага као убоденик, ухвати се за срце, подиже руке у висину,
па као побеснео, не видећи више ништа пред собом, навали на виолину. Шчепа му је из рука, тресну њом о земљу и
поче бесно да гази по њој, цепајући је на комадиће. Мухаремага је искаљивао на сиротој виолини сву мржњу на
Швабу Франтишека и бес на незахвалног сина. Затим,
разбаца ногама остатке и стишавајући се, смота руке на прсима и загледа се сину у очи. Суљо, на све спреман, стајао
је блед и миран на око.
– Па зар ти ово мени, срам те било! Зар мени под моју
старост образ да запалиш? Ухх!
Ненадно размахну чибуком и брз ударац остави модру
пожилицу на Суљину образу. Он стиште зубе и сузе му грунуше из очију. Прихвати се руком за зид и оста стојећи.
Сав је дрхтао. Срце му је млатило и није могао да проговори од узбуђења. Стари се усхукта и усхода по соби. Мајка
долете и заплака. А он, Мухаремага Крпо, остави их без
иједног погледа, залупи вратима и изгуби се преко авлије.
III
Сутра дан, Суљо оде пут бела свет. Цела се кућа узбунила, а Мухаремага оде у село и не опростив се са сином. Мајка закука, а син стиште срце и оде. Куда? То ни сам није знао.
– Имам ја куд – говорио је он на поласку, трудећи се да
не бризне у плач. – Мени је и тако писао Франтишек да дођем к њему. Не брините се ви за ме.
И отишао је.
Мухаремага се повратио са села мрачан и мучаљив.
Осоран и прек наизглед, он је у себи крио дубоку бол и кајање. До у касну ноћ свећа гори у његовој соби, а после светлуца лула у тмини. Тешко је при души Мухаремаги. Као
да је ишчупао комад срца, па му сад липти крв из њега, и
гуши бес у њему и просипа неутешну тугу по целом му телу. Он осећа како му слаби бес на сина и расте љутња на
самог себе. Дође му да виче на синове, да их све позове и
да повиче из свег гласа:
200

– Мухареме! Хусо! Зовите га натраг! Ја не могу више.
Зовите га, за мила Бога! Пропашће ми дете у туђини.
Али нека сила, окорели понос оца, шта ли, притискивала га као мора и бацала у безизлазне мисли и кајања.
Шта би, би. Што Мухаремага Крпо рече, то не порече.
Мајка не крије сузе, а он стеже срце па као да му је уместо њега нека опора гука у грудима. Боли, реже. А синови
ћуте као да се ништа није ни догодило.
Не прође ни недеља дана, а од Суље стиже писмо:
»Не брините за ме! Добро ми је – писаоје он.
– Нашао сам Франтишека и добио место апотекарског
приправника. Све вас поздравља ваш Суљо«.
После неколика месеца, јавио се из Сарајева и послао
матери жуте папуче и кумаш за димија. Прочуло се да акшамлучи са некаквим босанским беговима и да касно у ноћ
од свирача узима виолину и свира за свој ћеф, себи и свом
друштву.
Мухаремага је још мрачан и мучаљив, а Суљо се није
још повратио у своје родно место.
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Хамза Хумо

СЛУЧАЈ РАБА СЛИКАРА

Једног дана Сарајевски вјеспик донио је слиједећу биљешку:
„Наш млади и талентовани сликар Раб болује већ неколико дана. Тачна дијагноза његове болести није могла да се
утврди, јер показује сасвим нове симптоме. Болест, по наглом дизању и спуштању температуре, показује сличност
са исто тако ријетком болешћу коју називамо febris
recurrens. Стање младог сликара, иако не изгледа веома
опасне нарави, даје ипак повода забринутости.“

***
Да би нам личност Рабова, као и његов случај, били што
јаснији, најприје ћемо да се осврнемо на његов невјешто
писани дневник који је он престао да води на неколико година прије своје болести. У овом дневнику Раб је донекле
успио да нам да блиједу слику извјесних доживљаја из своје ране младости, из којих, по мом мишљењу, вуче коријен
и сиже ове приповијетке.
Интересантно је, овом приликом, напоменути да нам писац
овог дневника ниједном ријечју не спомиње своју умјетност.
Уломци дневника гласе:
10. јун 19.
Прије неколико дана доселио сам се на Југ, у град Н. Дани сагоријевају у жези. Цио је град пун ужареног свјетла.
Све блијешти у жарким бојама и титра под врелим зракама. Н. је по средини испреплетен дужим, бијелим улицама.
Споредне улице, забачене и пусте, дријемају у хладним
сјенкама. Трошне, старе куће, са каменим капијама, силазе
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стрмо све до ријеке што се испод голих, сивих пећина провлачи кроз град као лијена зелена змија. Дању шарени и
свијетли град Н. живи својим обичним, бурним животом.
Ноћни град Н., град силуета, фантома, бијелих минарета и
црних, xиновских чемпреса, сања и ћути на мртвој мјесечини са својим замрлим и испретураним старим кућама
што се повјерљиво уносе једна у другу као да се нечег плаше, шапћу пријатно једна другој и својим црним прозорима гледају у ноћ шупље и бојажљиво.
Поноћ. Укочен град сања и ћути на мјесечини. Путеви
се бијеле, отежу. Гробља се буде и ничу. Сјенке се пружају
и докучују. Заклони шапућу. Неко запомагање диже се у
мјесечини и њише се над зачуђеним градом.
Нашао сам стан у једној од ових споредних улица. То је
црна, стара кућа, са тешком и широком, фржљивом капијом, исто тако тешко објешеним бакреним звекиром. Кроз
таман, мемљив улаз, улазим у широко, свијетло, бијелим
обуљцима поплочано двориште, зарасло у траву и мртву,
оглухлу запуштеност. Велики дуд, шупљег стабла, величанствено мирује удно дворишта. Храпав, мрк камен ћути
као бездан, зури низ притајено двориште и ослушкује. Моја мала, интимна соба са два прозора гледа у старо, запуштено гробље са бијелим нишанима и у густи коров зараслим чемпресима. Од намјештаја, у соби одмах сам заволио неке ствари. Стара, земљана пећ, са зеленим и бијелим
лончићима, тако је весела. У дну, крај врата, гвоздена вјешалица, црна, са кратким, у лук завинутим рукама, изгледа ми као да жели да све ствари умири и да им подијели
срећу. У углу стоји танка, потамњела ваза. Витки и покретни јој бокови гибају се у лаком и отменом ритму. На њеним
боковима кезе се луде, играју вјечито нечујно се смију, намигују подругљиво, и окрећу се за мном.
21. Јун 19..
Већ је неколико дана прошло а ја се нисам мицао из своје усамљености. Дању сједим под дудом, читам, посматрам
титрање сунчевих зрака кроз лишће и ослушкујем у само203

ћи. Тихо је као у гробу. Чини ми се да сам сâм на цијелом
свијету. Осјећам како се отуђујем од обичног живота и
уживљавам у ову замрлу тишину и мој запуштени стан.
Старица из исте улице доноси ми јело и поспрема ми собу.
Дође тихо и нечујно као сјенка и изгзуби се исто тако. Ништа ми не буни овај мир и усамљеност.
25. јун 19..
Почео сам да сумњам у стварност и да умишљам да је
ово све неки необичан сан. У последње вријеме, притиснут
напетом тишином и усамљеношћу, много се преносим у
своју околину, намјештај и остало. Све ствари као да оживљавају, и мој запуштени стан изгледа ми сваким даном
чудноватији. Сâм сам, а сваког часа се окрећем као да осјећам на себи нечији поглед. Мислим да је то од ове дуге усамљености. Свакако треба да чешће излазим у град.
27. јун 19..
Открио сам их. Знам ко ме посматра. Чудновато! Данас
сам мирно сједио под дудом. Бијела калдрма блијештала је
на сунцу. Разигране боје титрале су пред мојим, јаким свјетлом засјењеним, очима као дуге, окићене црвеноплавим
цвјетовима. Поново сам осјетио уперен поглед на себи.
Тргнуо сам се и разгледао. Нема никога. Умирио сам се и
почео да посматрам велики, чворави фрж на старом дудову стаблу. Поподневна типшна, млохава и омамљена, ослушкивала је застрашено. Ја, заборављен и омлитавио од
силне врућине, посматрао сам и надаље чворнати фрж. Он
је оживљавао у мојим очима и у њему се стварало неко лице све изразитије и јасније. Била је то тамна глава жене, дугуљаста лица, рашчупаних коса, са дугим црним велом и
са двије тамне шупљине – два дубока ока што су ме гледала молећиво и престрашено.
Дигао сам се са језом у тијелу и пошао у своју собу. У
соби се осјећам сигурније и интимније. Из старог гробља
допире величанствена тишина и свјеж дах тихо њише бијелом завјесом на прозору. Кроз зидове, као дубоко поко204

пан у земљу, допирао је до мене тугаљив и изнемогао глас
успаванке и непрестано се њихао жаловито и монотоно.
Ласта је налијетала из гробља, провиривала летимице кроз
растворен прозор, зацвркутала би као да ме поздравља и
одлетјела весело. Бијела завјеса тихо се зањихала под лаким дахом млаког вјетра, и све се опет стишало.
Опет ме неко посматра из дна собе. Загледао сам се у
собна врата да упознам новога. Опет фрж! Дугуљаст, изглађен и изблиједио. Старица, повезана сивим платном, завезаним под оштром брадицом. На мјесту гдје је платно
свезано вире два рошчића као зечје уши. Глава јој малена,
а очи ситне, сиве, немирне. Брада и нос стрше јој шиљато,
смијешно. Гледа ме нетремице, насмијано и њежно. Чује се
успаванка. У њеном ритму њишу се моје мисли, па начас
оживљавају, осмехују се, домахују ми и опет пролазе испред мене у дугим поворкама. Старица се осмехује и посматра ме. Бијела је завјеса јаче затитрала, и учинило ми се
да је неко погледао кроз прозор нестао у сунчевом свјетлу.
Успаванка је престала. Устао сам и сишао на двориште.
Тишина се некако напела, пуна очекивања и заплашене
слутње. Погледао сам према капији што се строго кочила у
црној вежи. Чинило ми се да ће неко да се појави и да ми
саопшти ненадане вијести. Па ко би могао и да буде, мислио сам. Али, ако се и појави, сигурно ће бити сав у бијелу. Двориште и сви предмети замријеће унаоколо, а он ће,
без ријечи, као сјенка нестати у сунцу.
Али, врата се нису отварала и нико се није појавио.
Отворио сам чесму да лупа у корито. Желио сам да прекинем ову тешку тишину.
29. јун 19..
Синоћ сам касно дошао кући. Улица је била тамна. Недалеко од мојих врата примјетио сам тамну силуету. Жена
са црним, дугачким велом. Ушао сам у своју собу. Кроз мале прозоре пробијала се у тами два снопа мјесечеве свјетлости и ширила тајанствен мир. Учинило ми се као да сам
неког изненадио својим доласком. Наслутио сам једва чу205

јан жамор, а затим је опет настао мртви мук. Све ствари,
преплашене и укочене, бленуле су у мене.
Пришао сам прозору и загледао се у гробље уснуло у мјесечини. Оживјеле сјенке промицале су и скривале се под црне чемпресе. Бијели надгробни нишани ницали су и миљели
низ опустјело гробље. Цијеле поворке губиле се у бјелину,
пустим путевима. Неко је запомагао. Крик је замро у пустоши. Ослушкивао сам. Празан шум звонио ми у ушима. Неко
је тихо куцнуо на прозорска стакла. Чак доље, удно гробља,
прошао је неко висок и усправан и нестао у мјесечини.
3. јул 19.
Упознао сам још неке фржеве. Једног у вежи, на греди
крај степеница, назвао сам: стари дедо. Он има дугачку
браду и ћорав је у једно око. Кад год га погледам, насмије
ми се љубазно: „О, здраво да си, младићу! Ако, ако.“ И
климне брадом. Један опет у мојој соби на ормару: деран,
с рукама у xеповима; прамен му косе вири кроз поцијепану капу, а он фићука и смије се дрско.
7. јул 19..
И синоћ сам био у веома веселом друштву и касно се
вратио кући. Црни облаци вукли се нечујно тјерани лаким,
млаким вјетровима. Нешто запрепаштено осјећало се у ваздуху. Тешке сјенке мицале се и слагале. Опет она жена са
црним велом; лако је климнула главом и застала као да нешто премишља, а затим ишчезла у ноћи.
У вежи сам упалио шибицу. Руке су ми дрхтале. Шибица је плашљиво сијевнула и утрнула се. Неко ме посматрао
из угла; поглед сам му осјећао на свом затиљку. Неко је
шапнуо и насмијао се тихо, подрутљиво. Неко је нечујно,
као сјенка, умакао. Поново сам запалио шибицу. Сјенке се
преплашиле, отегле и зањихале. Фрж, стари дедо, посматрао ме доброћудно као обично. „О, младићу! Ништа, ништа.“ При пламсању шибице изгледао је весео и насмијан.
У тај трен неко је затворио врата на мојој соби и лаки, брзи кораци некуд су се изгубили. Занијемио сам од изнена206

ђења. Кључ ми је у xепу. Ни вјерујем; пипам. Јест, ево га.
Чуо сам престрашено лупање срца. С неповјерењем гледао
сам око себе као да тражим неко објашњење. Све је упрло
у ме своје подругљиве погледе. Стари дедо зашкиљи на ме
злобно. Наш си, као да ми неко дошапну. Упио сам сву снагу и лудо се засмијао. Мој смијех, био је то очајан и напукао крик престрашеног.
Не знам како сам доспио у собу. Кад сам се јутрос пробудио, лежао сам згужван на дивану. Баба Стана каже да је
ноћас силно грмјело и да је ливала киша као да су се небеса растворила.
10. јул 19..
Вријеме пролази. Смирио сам се и опет сам отпочео да
радим. Солидан сам и идем редовно у шетњу. Набавио сам
Кинеза од порцелана и метнуо га на писаћи сто. Та, и онако сам вјечито сâм, мислио сам.
29. октобар 19..
Прошла су три мјесеца да нисам завирио у свој дневник. Запрашен и заборављен лежао је на полици са осталим књигама. Један необичан догађај пореметио је поново
мој мир. Опет сам је видио – ону жену са црним велом.
Да отпочнем овако:
Сједио сам у кафани, крај прозора и, као обично, испијао свој ликер. Може бити и под утиском једног погледа,
погледао сам кроз прозор. Јест. Она је. Осамљена, стајала
је на тротоару под стаблом са кога је опадало прозебло лишће. Са црним велом и исто тако црном торбицом у руци
посматрала ме молећиво и заплашено. Затим, њено блиједо лице трзнуло се у нервозном грчу као да се на нешто одлучује. Несвјесно сам климнуо главом. То је био спонтан,
укочен и забезекнут поздрав. Она је пошла одлучно, брзим
кораком. Осјетио сам јаче ударање срца. Јасно сам уочио да
ће за мој сто. Сјела је без ријечи и лако се наклонила. Мора да сам изгледао збуњен и неприсебан. Један осмијех, више горак него радостан, прелетио је преко њених усана.
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Скинула је рукавицу и пружила ми руку. Рука је била топла
и мека. Рекла је нешто. Ја сам једва, готово нечујно изговорио своје име. Познавала ме. Њезине црне очи почивале су,
готово упорно, на мени. Чинило ми се да те очи продиру и
погађају сваку моју мисао. Покушала је да разговара. Стајао сам под јаким утиском доживљаја од прије три мјесеца,
па сам једва прихватио разговор. Послије ме замолила да је
пратим. Пошли смо. Ситна киша почела је да сипи и ми
смо корачали кроз тамну улицу као двије сјенке, припијене
једна уз другу. Осјећао сам лаку омаглицу пијанства и збуњености. Наслућивао сам нешто нејасно и необично.
Дошли смо пред њезин стан. Узела ме за руку и увела.
Ја сам осјећао шта она жели и покоравао сам се без имало
самовоље. Увела ме у топлу, разблудну собу, са бијелим камином и црвеним, пригушеним свјетлом. Све су ствари
раскошне, пожудне и разголићене. Послије је ушла и она у
чипкастим, бијелим хаљинама као пјена. На блиједом јој и
дугуљастом лицу нарочито се истицале дубоке очи. Њене
црне срасле обрве вијугале су се валовитој линији и њеној
појави давале сатански израз. Двије бијеле, голе, низ тјело
опуштене руке чиниле је још вишом и моћнијом.
– Сједите! – рекла је тихо, и сјела за тешки сто, са танким, дугачким посуђем. Точила је, и ми смо пили. Пили
смо дуго, без ријечи. Посматрали смо се отворено. Причињавала ми се: час величанственом, мирном статуом, час
блудном, час опет благом и скрушеном женом.
У неко доба дигла се иза стола и отишла у тамни угао
собе да свира. Гласови бурни, па тиши и тиши, страствени
брујали су у омамљеној соби, јецали, дрхтали пожудно и
жељно, кикотали се и поново замирали. Мени се чинило да
гледам много крвавих ружа, голих женских тијела како
вриште и јуре у пијаном бијесу. Све се то, затим, претварало у јединствен црвен пламен, у ватрену оргију. Соба се
ширила и ширила. Дугачке, танке боце и црвене руже на
столу отезале се и дужиле у бескрај. А она? Она, блиједа
лица, црних, расплетених коса и гола као ђаволица, гледа у
ме укоченим погледом и гори у црвеном пламену.
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Један се демонски смијех заори и све се сурва у мрак, и
занијеми.
Свјеж ваздух ме отријезнио. Шта! Гдје сам ја? На улици! Зар нисам тамо? питам се у чуду. Од свега нисам ништа могао да разумијем. Мрачне зграде причињавале ми се
као огромне, покретне кулисе; вјетар их њихао као какве
густе, црне сјенке.
29. новембар 19..
Већ дуго времена нисам излазио из своје гробнице. (Тако називам свој стан.) Јесен је у све унијела тон бола и жалости. Самоћа је осамљенија и самохранија. Хладан вјетар
фијуче око моје куће, нариче за нечим недостижним, цвили у боли и повија прокисле чемпресе у гробљу. Прозебле
травке скуњиле се и завукле у земљу. Купине зебу и беспомоћно машу огољелим бодљикама.
Синоћ сам дуго сједио у тамној соби. Кроз прозорска
стакла сјала је блиједа свјетлост јесење ноћи. Лаган шум,
као дах меких крила, лебдио је уморно у мојој соби. Ствари су биле мирне и замишљене, и на све је падао тежак,
утучен заборав. Буљио сам у слијепа прозорска стакла.
Тамне силуете гањале су се и нестајале. Наједном, све се
тргнуло и замрло од страха. Изнакажена, зелена глава повирила је на мој прозор, нечујно се насмијала, махнула руком и нестала у вјетру.
26. новембар 19..
Данас ме посјетио један љубазан човјек. (Чини ми се,
виђао сам се с њим негдје у ноћним друштвима.) Упитао
сам га шта жели. Каже: Ја сам љекар, ваш сусјед. Хтио сам
да видим како сте. Опростио се и отишао. Зашто је долазио? Ваљда не мисли да сам болестан.
28. новембар 19..
Има већ неколико дана да мислим на ону жену у црном
велу. Запамтио сам јој стан. Треба да је посјетим.
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30. новембар 19..
Тражио сам је у стану. Зазвонио сам нервозно, плахо као
у врућици. Триста усијаних мисли минуло је кроз моју свијест. Био сам несмирен и блијед. Ненадно се врата отворише. Нисам могао да повјерујем сопственим очима. На прагу се појавила старица, она иста као на вратима у мојој соби. Посматрала ме исто онако њежно и насмијано својим
сивим и ситним очима. Два рога од мараме, свезана наврх
главе, стршила су јој као зечје уши.
– Молим вас лијепо, станује ли овдје госпођица? – Сав
запањен, описао сам је потанко.
– Овдје станује мој газда, г. Милан Кљачковић, царинарски чиновник. Изволите прочитати на таблици – каже баба.
Климнула ми је својом ситном, птичјом главом и тајанствено ми се осмјехнула.
Преплашена језа стрепи у ваздуху. Тешки, црни облаци
расту над градом. Моћан је вихор у даљинама. Какву ли
пјесму да испјевам равну њему! Зар нам животи нису малодушни у борбама са страхом?
Негдје потмуло тутњи. Наша су стремљења скршена као
поломљене катарке. Душе нам дрхте у тијелима као лишће
на гранама. Бијес грома зауставља нам дах и срца нам стрепе као преплашена птичад.
Докле ће те силе да бјесне над нама!
А он, човјек Раб, сликар, лежи у четвороугаоном простору собе. Више њега се наднијела старица као воштаница, као мајка; туга јој у очима. Раб тешко дише. Његов слаби грудни кош спушта се и диже напорно. Сву тишину собе испуњава његова борба и каткад тихи мајчин ход. Још
неко невидљив присутан је у овој соби. Неко нејасан, загробни; његова нечујна, судбоносна ријеч је ту.
И док стара мајка непомично стоји, цио свијет се креће
пред очима Рабовим: брда, долине, небо. Један бијел облак
њише се у плаветним висинама. И тај бијели облак баца
сјенку на Раба, али не може да га спасе од силне врућине
која избија из овог кретања. Облак се осмјехује, домахује
му, али је и сувише високо над њим.
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Неразумљиве ријечи допиру однекуд из даљина: звуче
пророчански. Какав је то језик? присјећа се Раб.
– То је асирски језик – каже му неко. Раб се окреће и не
види никог око себе.
– Ти си осуђен – настави онај, некако шупљим гласом. –
Осудили су те они чија је ријеч гласнија од твоје. Осуђен си
да пођеш на пут.
– Куда? – пита Раб.
– Пут је бескрајан, јер вријеме нема граница. Лијеп одговор, мисли Раб и осјећа да се и он креће у неке празнине,
пропада постепено.
– Мени је заповјеђено да те пратим на твом путу. Треба
да знаш да сам ја твоја снага. Додијелише ме теби да употпуњујем твоје страдање – рече опет онај.
Црни отвор зјапио је пред њима. Раб још једном погледа онај облак и смрачи му се пред очима. Ишли су неким
тамним ходницима. Осјећа да му неко одозго притискује
мозак. Неко се шуља около и просипа врео дах. Пут је бескрајан. Изненада насрну на њ бијесан пас са ватреним очима. Затим, тамни ходници постадоше бескрајни простори,
и хиљаде оних паса навалише у чопорима. Али, Раб мора
напријед. Пси јуре брзином вјетра и тамо, удаљини, претварају се сви у црну, огромну животињу, са ужасом у крвавим очима. И Раб иде, мора, у те очи. Он зове у помоћ,
чује запомагање, дозива, а животиња све ближа, већа. Он
врисну, а неман се претвори у вјетар и са сатанским смијехом одјури у даљину. Иза ње оста бездан, понор. Раб виси
над амбисом. Само о длаци виси он над том провалијом. У
глави осјећа оштар бол. Ноге и руке су му изнемогле.
Смрт! неко викну, и свијест му се учас помрачи.
Шта ли га то тако снажно притискује? Да није гроб? У
близини, жижа тајанствено жмирка кроз таму. Иза жиже
извирује зелен и неодређен људски лик и кези му се. Је ли
то тај други свијет? пита се Раб и чини му се да осјећа задах трулежи из свог тијела. Спопада га хладна језа. Онај
лик у људској сподоби даје му неке тајанствене знакове чије значење он не може да схвати. Ово је нека подземна лу211

да, помисли он, и у том часу распуче пљесњиви зид. Раб
угледа неке мемљиве поворке како пролазе у бескрајним
низовима; све ћутке, оборених глава. А тамо, у даљини, небо пуно пламених стјегова.
– То су нечујни са свијета – јави се онај невидљиви.
– А зар ово није судњи дан? – запита Раб. – Зар ја нисам
давно преминуо? – Невидљиви се пратилац подрутљиво
насмија, а онај му зелени лик потврди главом.
– Ко си ти? Луда?
– Не, ја сам посљедња. Ја сам смрт.
– И ти мртва!
– Мртва.
И зид се опет затвори. Жижа се трне. Оне прилике опет
нестаје. Мрак.
Дакле, преминуо сам. А она? Азра? Да ли ћу је видјети?
Па ово све није тако као што сам замишљао, сјети се он,
кад чу потмуо тутањ, па грмљавину. Све око њега поче да
се тресе. Раб осјети јак, врео вјетар. Једва је дисао. Поново поче да тоне у простору. Ко зна колико је дуго тонуо.
Врео вјетар звижди, завија, а он тоне све брже и брже. Послије дуго времена чу неке тешке хорове.
– То пјевају свјетови у свемиру – каже невидљиви пратилац.
Раба опија некакав тежак мирис. Свијест му се опет враћа. Шта! Зар опет на земљи? Људи га посматрају, смију му
се.
– А онај свијет? Судњи дан? – пита он.
– Глупан из давних вијекова – рече неко сажално.
– Ми смо те оживјели јер си био славан умјетник. Вјерујемо и данас у твоју снагу. Наше ће те вријеме да преобрази у новом духу – рече му неки човјек, у хаљини, богато прошараној цвијећем.
А унаоколо, докле око сеже, све саме баште и стаклене
виле. Сунце шета по том бескрајном простору, и људи, окићени цвијећем, весело пролазе улицама.
– Видиш, Рабе, – рече онај човјек – покољења прије нас
вјеровала су да је рај на неком другом свијету. А наши бли212

жњи претходници сазнадоше да је рај у њима, и створшпе
га, како видиш.
– Јест – одговори му Раб. – Људи су за мог доба све велике истине о животу буквално схватали, и зато су те истине доносиле вјеровање у неки загробни живот.
Њих двојица запутише се улицама, сусрећући жене, са
цвјетовима у коси.
– Дивне жене – каже Раб; а онај човјек, као да пречу његову примједбу, рече:
– Ово је доба умјетности, зато је код нас овакав живот.
Други свјетови нису на овом ступњу среће. Ми смо први
презрели грамзљивост; зато смо далеко испред свих осталих.
Овај човјек доведе га у једну вилу, његов нови стан, и
опрости се с њим ријечима:
– Ради, и нека си срећан!
Али, сви су људи носили срећу на лицима, а он, Раб, зачуђеност у очима.
И Раб је радио. А једног дана посјети га онај човјек. Дуго је посматрао Рабово дјело. Напосљетку рече:
– Види се, ти си умјетник са живом традицијом још из
давних времена, и твоје осјећање у новом свијету требало
би да обогати нашу умјетност. Али, видиш, ми прелазимо
преко свих досадањих форми. Ми стремимо, да се тако изразим, ка бесформном. Ми тражимо форму осјећања данашњег човјека који је превазишао природу. Зато, треба да
створиш дјело ван некад уобичајене форме и да нам даш
чисто осјећање.
Раб се замисли. То је превазилазило његове снаге. И
онај човјек се замисли, па послије станке настави:
– Истина, ми још нисмо успјели да умјетношћу препородимо сусједне свјетове, јер наш најближи сусјед господари и нама помоћу технике. Само, тамо влада страховит
живот. Људи се убијају међусобно да би задржали исти облик у вјечности.
Али ненадно нестаде овог човјека. Раб осјети опет да јури кроз неке празнине све брже и брже. Тама постаје све
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гушћа. Као блијед осмијех лебдио је у даљинама још само
онај лијепи свијет што га Раб остави. Послије чу разговор
око себе.
Гласови се рађали у тами; чинили му се тако блиски и
познати. Он је чуо како неко говори:
„Како је све што је прошло ситно и у недоглед. Све смо
бацили у амбис заборава, опијени побједом напора човјека.
Па опет смо нечији робови и ми многи и не знамо ко су ти
што им служимо. Нешто је свијетло остало далеко у времену иза нас, што је засјенило практични ум. Ко то свјетло
дигне у висине садашњице, донијеће свима спас. Али, ко је
о том још мислио у дане тријумфа!“
Ово су гласови са земље – мислио је Раб.
„Ми младићи, наставио је други глас из таме, сочни и
занесени даљинама свјетова, јурили смо ни сами не знајући куда нас воде. Завапили бисмо за својим младим животима и тргнули бисмо се са гњевом и јауцима да нам ко
предсказа крај нашег пута.“
Да, са земље су; не познају путеве без краја, помисли
Раб, сјетив се свог невидљивог пратиоца.
„Боље што га и не познавасмо, настави трећи глас, јер и
тако бјесмо немоћни. Најприје, гдје нас мајке изродише,
препадоше нас, сипајући на нас ужасе по крајини, ужасе
убојите, језиве и ватрене. Ми бјесмо као мрави на земљи.
Тада дигоше страх који назваше шалом, јер изгибосмо
многи. Ми не видјесмо ни лица оних што то заповједише,
а то бјеху они што подјармише природне силе сплеткама
своје моћи и који управљаху нашом земљом и другим свјетовима. И не примијетисмо да ли и мајке плакаху за нама,
јер чак и оне бјеху на путу да изгубе срца, кад нас дигоше
са земље брзином погледа. Дигоше нас, и ми не помишљасмо на опраштања, јер човјек бјеше свуда, готово у исто доба претворен у жртву и рад.“
Дакле, тако је сад на земљи, помисли Раб, кад ненадно
отпоче да се расвиће, и они домало застадоше пред палатом бијелом и непрегледном, чију грађу Раб није могао ни
да сагледа ни да одреди. Из ње избијају и сунце и облаци,
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и чињаше се да трепери као звијезда у непрегледном плаветнилу. Младићи са земље запиташе у један глас:
– Какво је ово величанствено здање? Неки човјек стаде
пред њих и рече:
– Свијет најмоћнијих.
Младићи не размишљаху о тим ријечима, јер, како се
Рабу учини, размишљање не бјеше одлика њиховог доба.
Раб уђе с њима у врата каква дотада није могао ни да замисли, а младићи рекоше:
– Иако за наша покољења више не постоје чуда, ово је,
уистину, чудо међу свјетовима; ми смо запањени његовим
љепотама.
– Ово могу да виде само најмоћнији и они који дају животе за њих – рече онај човјек и уведе их. – Очеви уније
свих свјетова, тако се називају они. Они вјечито живе јер се
хране животним снагама друтих. А ваше су судбине одређене и ускоро ћете доћи до сазнања о тајни, и нећете видјети оне за које ћете сад дати своје животе. Тако хоће Очеви
уније свих свјетова, а њихова жеља управља свемиром, јер
им је открила тајну.
Младићи рекоше:
– Пре.мало знадосмо иако живјесмо у великом времену.
– У пословно одјељење! – заповједи однекуд глас невидљивог, и Раб с младићима, у трен ока, створи се у силној
сали, под свијетлом куполом као бијелим небом. Како улажаху један за друтим, обиљежише их. И поређаше их у круг.
Под собом угледаше свијетлу и млечну куглу, кад невидљизим справама отпочеше да им узимају дијелове тијела. А
она кугла постајаше све бјеља и мљечнија. Многима бјеху
и главе одрубљене; оном покрај Раба нестаде очњег вида.
– Ево још једног човјека са земље! – изненади се Раб.
– Жао ми је што немам вида да га презриво погледам –
рече онај покрај Раба.
Раб осјети тврди лежај под собом. Свијет се отвори пред
њим. Он угледа мајку више себе. Дакле, сан. Како је само
све то далеко што сам преживио. Мноштво цвијећа у вазни
на столу подсјећа га на оног човјека са цвјетном хаљином.
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– Како си, сине? – пита га мајка, а радост јој зари лице.
И Раб се радује мајци и, као да се боји да гласом не прекине нит са оним већ преживјелим у ватри, одговара јој једва
чујно:
– Боље ми је, боље – а мисли: Уосталом, ко ће му то све
знати. Ето изгледа ми као да сам био у неком бољем свијету. А нана мисли да је најбоље овдје, међу овим људима.
Бити здрав, како кажу они. И ја, ево, опет долазим међу
њих, прекаљен и истанчане душе до плача, а све од неке
нове љубави према цијелом свијету.
Тако мисли Раб, а у исто вријеме чини му се да још неко невидљив мисли то исто, или, боље рећи, мисли за њ. А
часовник избија и тешко вријеме непрестано одмиче. Како
оно само необично језди! Како су мале наше мисли према
његовим крупним корацима. Куда ћеш? Хеј! викнуо би Раб
у ту бескрајну вјечност, али је изморен; глас му се једва чује и чини му се да је онај његов пратилац још ту у соби, бди
негдје нечујан. Рабове мисли све су некако крте, прозирне;
оне су као танке невидљиве нити, пуне бола. У његову срцу толико је тешког и беспомоћног мира да се разлива на
све стране око њега стварајући бескрајне глухе просторе,
као неке нове, глухе свјетове.
Нана уздахну и проговори:
– Немаш више ватре, синко, биће ти добро. Ватре, ватре,
тешко се присјећа Раб као нечег што је давно закопано у
црне дубине и поклопљено тешким теретима.
– Нано, је ли још ноћ?
– Свануће, синко, скоро, скоро.
– Ах, ноћ! – каже он и присећа се свега што те преживљавао. И у том присјећању поново блиједи лик његове
мајке, пред њим искрсава некакав велики парк са шумом, и
базен пун мртве тишине. И та тишина полегла, а шумски
шапат, набрекао, очекује шум, тон, дах под високим боровима. Притајено свјетло на стази, а затим широк и снажан
млаз свјетла – пропланак. На пропланку столица, на столици жена; млада, крхка кокота. На глави јој црвен шешир.
Пламен јој букти на лицу, а очи јој свијетле, болесне. Раб
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приђе, сједе до ње и спусти руку на топло јој бедро. Рука
му утону и млаз крви разли се по њему. Раб се наже над њу,
осјети дах тијела и у очима му закријеси страст. Један дрхтај крете се у ваздух, напреже се стисак и запали му дах.
Крв запламти и омами. Свуда унаоколо точи се крв. Млазови, млазови! Побјешњело дахтање журно замиче за стабла;
замиче оно и све се утишава, мрачи се. Тишина лијеже
уморно и апатично, а Раб се трже, закрочи напријед са празним шумом у глави и паде у волшебан круг. И круг захвата све дубље и дубље, а он му се безвољно предаје и тоне
у неке дубоке тишине, без мисли, без жеља.
И тако Раб тоне, све док ноћ не спусти на парк своје црне руке и дрвеће постаде широк ноћни загрљај. Дрвеће пожудно сиса ноћну влагу. Цвјетови миришу тешко; мирис
им пијан, отрован, опружа удове. То тијела миришу. Рабу
звона брује у ушима. Помисли му усијане; пале мозак.
Скривен шапат као перфидна пожуда шуља се кроз таму,
шапће незасит. Травом се шуља широк и засоптан дах, гмиже шумом змије, увлачи се под стабла, прелази у крошњу,
и дрвеће жамори, пружа руке, креће се, увија боковима и
подмеће се једно другом. Чесма, огроман паук у трави. Вода пригушено пљуска најстраственије ријечи, па се начас
смири и зове тихо, постидно, е притајено и умиљава се да
се опет тргне и закикоће као блудница, дрско, раскалашено
А шапат преко траве, с дрвећа, са чесме, заголица сиктећи
по земљи, и бијесно клизне, дахћући црвена језика. А затим се опет све смрачи. Црне стијене чесме издигоше се
високо, отегоше и расплетоше свој црни мир. Малаксале
жеље попадаше по земљи, опружише се и развалише полеђушке.
Цик зоре викну. Град као апаш из предграђа вреба за Рабом. Раб бјежи кроз парк, бјежи у шуме. Под њим леже села, њиве, пољане. Пијетлови поју у селима. Даљине се размичу. Неко га дозив
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***
Неколико мјесеци доцније, читали сте, може бити, у
Гласу пријестонице као и ја: како је познати сликар Раб
скочио са петог спрата једне куће у главној улици. у намјери да почини самоубиство. Смијешно. То јс могао да напише само човјек који није познавао сликара Раба. Овај трагични случај могао сс догодити само из тог разлога: што је
Раб а) био надвладао Раба б) и пошао према звијездама. И
Раб б), разумије се, пао је и сломио се о тврди плочник.
1930.
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Маја Белегишанин

ЗАНОСИ И НЕМИРИ НА ПРИМЕРУ
ТРИЈУ ПРИПОВЕДАКА ХАМЗЕ ХУМЕ

Збирка приповедака српског и југословенског књижевника из Босне Хамзе Хуме (1895-1970) Под жрвњем времена, објављена у Сарајеву 1928. године , садржи приповетке разнолике по темама и мотивима, али прожете умећем
аутора да дочара како амбијент и простор збивања тако и
бројна психолошка стања у ликовима. Занимљив је начин
на који писац осликава заносе и немире својих јунака, а то
ћемо испитати у приповеткама „Севдалијина љубав“, „Северна тица“ и „Суљина судбина“.
У приповеци „Севдалијина љубав“, подељеној у три
композициона одељка-целине и писаној из позиције свезнајућег приповедача, која почиње описом града и летње
жеге, јунаци потпадају под љубавни занос и немир. Севдалија Бибер, и сам занесен песмом и девојкама, пева по сокацима и својим погледом и певањем изазива код девојака
љубавну чежњу и занесеност. То је нарочито изражено код
девојке Ише, ћерке Османаге Мрахора. Позорница њене
чежње по дану је двориште обасјано сунцем које се пробија кроз гроздове док девојка лежи и машта „о Биберу и његову миловању“. Део декора је и поток у дворишту и ветар.
Природа учествује у дочаравању јунакињиног психолошког стања, она је жива и треперава као и јунакињино тело прожето љубавним немиром: „Беле руке Ишине полетеше на груди да умире тај дрхат, да зауставе ту плиму што
омамљује и носи, носи некуд к њему у пијане загрљаје, у
бесвест. И рука притеже груд, притеже, и Иша затрепти, затрепти и малакса. Један уздах шапну у цвету, у лишћу на
одрени. Иша лежи отворених очију, малаксала, са смешком
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на лицу“. Али овај осмех убрзо ће сменити девојчине сузе,
како приповедач каже „од чежње превелике“.
Позорница Ишине чежње ноћу је затворен простор,
„међу белим и топлим јастуцима“, кад девојка слуша Биберову песму. Ноћ, по својој природи, доприноси разбуктавању заноса и немира; тако, месец и његове сенке утичу на
Бибера. Његово психолошко стање, у садејству са сликама
ноћног амбијента, свезнајући приповедач дочарава у овом
опису: „А у Биберовим баштама, Раљевинама, месец се
провлачи кроз грање, отиче потоцима, прелива се по засађеном поврћу, разлева светло по даљинама и отвара душу,
отвара земљу и све тајне несвесних жеља и пијане податности. Беле кућице, чак тамо под Виховићима, блеште пуне језиве и несхватљиве чежње. Биберове сређене баште
певају неку надземаљску песму од које расте душа и прелази преко заспалих брда у слатком болу вечите чежње, давања самога себе и просипања пренабрекле снаге“.
Љубавна песма коју Бибер пева такође у јунаку ствара
посебну врсту заноса и немира, са већом конкретизацијом
у опису који се усмерава на тело: „Заједно с песмом, с речима, нешто се буди у Биберу, мили узањ, па као у некој топлој и пруживој омаглици, он расте, расте му коса на глави. Захвата га жалба за давно минулим данима које он није никада ни видео, али који су ту, у песми, лепши од свих
дана на свету“. На експресионистички начин описано је
кретање месеца у ноћи, а немир који у јунаку изазива песма гони га на лутање „некуд низ баште, у правцу махала“.
Начин на који Хамзa Хумo осликава телесну узнемиреност својих јунака и коришћење мотива месечине подсећају на поступак још једног нашег великог приповедача,
Боре Станковића, који је такође у својој прози дочаравао
заносе многих својих ликова.
Друга композициона целина доноси проток времена и
зближавање Бибера и Ише, који сваке ноћи шапућу на вратима Ишине куће. Описани су и дани жеге у граду које Бибер проводи у својој башти, описане су и летње ноћи; једна ноћ ће посебно снажно деловати на јунака и појачати
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његов немир и младалачки занос: „Тако и вечерас, кад прође акшамлук, светла задрхташе по нашем граду, пирну
свеж ветар, а у Биберу забректа снага, подиже га, и нешто,
снажно и заносно као јаблан, израсте у њему. Бибер ђипи,
подврисну, па запева, а глас однесе тишина, однесе га Мрахорову двору“. Ова ноћ доноси и телесно зближавање јунака; страст и занос у љубавном односу, у дворишту, преплићу се са сликама месеца, звезда и грања.
У трећем композиционом одељку, како тече време и настаје јесен, расте и Биберова туга, „туга за пролазношћу“,
а опада занос према Иши и заљубљеност у њу. Дијалог између њих донеће растанак: Ишу просе из далеких крајева,
а Бибер не решава да је узме, јер не жели да се одвоји од
свог момачког живота. Описана је девојчина бол, а потом и
туга Биберова коју он заташкава песмом и пићем у хладним ноћима. У самоћи, песма јесењег ветра прија Биберу,
„то је цео један свет који Бибер носи у себи, свет од слатког чемера и жалбе за животом“. Бибер је, видимо, и један
меланхолик, уметник.
Тако се завршавају љубавни заноси и немири јунака у
овој приповеци, да би на крају једини немир Биберу донео
сан у зимској ноћи, визија уплакане Ише коју је изгубио.
*
Приповетка „Северна тица“, такође подељена у три
композиционе целине, на посебан начин слика заносе и немире јунака. Млади трговац Омер Кањо у возу упознаје
примамљиву плавушу Ану с којом се те ноћи интимно
зближава. Кад сиђе на станицу „као омађијан“, све му изгледа другачије: кућа, дућан и жена Ајиша која га нестрпљиво чека. У краћем ретроспективном приповедању описани су и заноси младе Ајише која, у јесењим ноћима, машта о одсутном мужу, али убрзо следи повратак у садашњи
тренутак, где је описан Ајишин немир при сусрету са мужем који се према њој сада, на њено чуђење, понаша хладно и отуђено.
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Док прва композициона целина само назначава Омеров
занос према Ани а више говори о осећањима његове жене
Ајише, друга целина сва је у знаку описивања Омерове
страсти и немира. У кафани Омер пије и гледа Ану, која ради за касом и осмехује се официрима и то у Омеру изазива
снажна осећања љубоморе и беса. Приповедање свезнајућег приповедача, које донекле има елементе доживљеног
говора, преноси овај јунаков немир, као што је и касније
поступак доживљеног говора погодан начин за осликавање
унутрашњег немира: „О, зашто га она мучи толико! Одваја га од целог света својим загрљајима да га сутра презриво погледа, или да се на његове очи најраскалашније забавља са четом кавалира“.
Међутим, у Омеровој души немир изазива не само присуство Ане и страст према њој с којом се бори у себи, него
и његова савест која се буди при помисли на жену, као и на
пропадање трговине и имања и на подругљиве погледе
других трговаца. Али у стању пијанства те слике ипак надјачава Анино присуство и њен час ироничан час занесен
поглед. Кулминација у смењивању љубави и мржње нагнаће Омера да оде према каси и почне да виче.
Трећа композициона целина доноси нова, другачија расположења и стања. Наступила је јесен, смиривање у природи, али и смирење Омерових немира. Ана је отишла из града. Омеру се чини као да је све то што је преживљавао био
„један ружан сан“. Једини немир који он осећа је немир
услед кајања и сећања на претрпљене муке. „И он бежи у
поља, лута и мисли га гоне као ројеви“. Али охрабрујуће
речи друга из детињства уносе у Омера мир. Временом, он
се окреће кући, срећан што и њу није изгубио. Завршетак
приповетке доноси повратак у стари, срећан живот, назначен кроз опис Омера и Ајише који, загрљени у дворишту,
осећају блискост и мир.
*
За разлику од приповедака „Севдалијина љубав“ и „Северна тица“, у којима су описани љубавни заноси и неми222

ри, приповетка „Суљина судбина“ доноси заносе другачије врсте. Реч је о дечаку Суљи, очевом најмлађем миљенику, који се игра сам, а игру прекида увек кад зачује звук виолине свог комшије, малог Чеха Франтишека. За разлику
од Суље, његов отац Мухаремага, не воли виолину и комшијску, немуслиманску породицу. Под утицајем музике,
Суљо има необичне снове, сања гласове и музику; снови
откривају богат унутрашњи свет дечака пријемчивог за
уметност.
У другој композиционој целини Суљо је поодрастао,
успешан је ученик у гимназији и дружи се са виолинистом
Франтишеком који га пита хоће ли да учи виолину. Описан
је занос који Суљо осећа док слуша Франтишекову музику:
„(...) слуша како волшебни звуци дрхте на струнама, упијају се уњ, таласају му крв и маме сузе на очи“. Суљо почиње, у самоћи, и да пише поезију, али осећа да само музиком може исказати оно што је у њему. Опис који доноси
градацију заноса и уводи немир гласи овако: „За месечевих
ноћи, лутао је ван града, певао и размишљао. Из одушевљења падао би у очајање и похитао пољима, као да га гоне невидљиви бесови“. Купује и виолину и почиње да учи
свирање. То изазива очев гнев и он разбија Суљину виолину.
У трећој композиционој целини описан је Суљин одлазак у свет и очево накнадно кајање, али и понос, те отац
ипак не шаље своје старије синове да врате Суљу. Овај одељак кратко говори о Суљином заносу али не кроз описивање, већ кроз пренос туђих речи: „Прочуло се да акшамлучи са некаквим босанским беговима и да касно у ноћ од
свирача узима виолину и свира за свој ћеф, себи и свом
друштву“.
*
Заноси и немири у овим трима приповеткама, као што
се видело, некад су само назначени у кратком коментару, а
некад су описани подробно, са акцентом на тело и психу
јунака, или у садејству психолошких стања и слика приро223

де. Увек су описане и последице које ти заноси имају како
по самог јунака, тако и по њему блиске особе. У свему томе Хамзо Хумо показује умеће психолошког нијансирања
удружено са приповедачким мајсторством, као и честом
лиризацијом. Ти квалитети красе и друге, тематски другачије приповетке из збирке Под жрвњем времена, као што
красе и необичну новелу „Случај раба сликара“ (из истоимене збирке новела, објављене 1930. године) која би захтевала посебну анализу. Овај песник и плодан писац приповедака и романа – наведимо само неколико збирки приповедака: Страсти (1923), Љубав на периферији (1936), Хасан опанчар (1947) – свакако заслужује подробније усмеравање критичарске пажње на своје обимно и уметнички
вредно стваралаштво.
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Божидар Ковачевић

ЕВНУХ И МАРКИЗ ДЕ САД

Блажени муж Маркиз де Сад, кад дође у Индију, поста
пријтељ наш и краљ није ништа крио од свога белог пријатеља: Ни жене чак. Будући природан и прост, Маркиза заволеше сви и нико га није мрзио; ни жене чак.
Шта је човеку потребно да га његови познаници заволе?
Да буде прост, смеран и слаб. Маркиз се такав учини међу
Абисинцима. И нико га није мрзео, нити је желео да га прогута: ни жене чак.
Он је ишао свуда слободно. Евнух га је чак пуштао да
улази у харем и да се игра са женама, видећи како му је душа љубавна и безлобива, јер Маркиз беше тако вешт у хипнокризији да превари и царског евнуха.
Заигран са женама паде Маркизу на ум да спута евнуха
Абдахара у једну слатку, љупку беду.
Поче му с тога говорити о љубавним стварима и код год
евнух стајаше пред царским вратима, Маркиз му је крадом
прилазио и шаптао, распаљујући његову машту и љубавне
мисли. Али је евнух остајао хладан крај вратног стуба,
хладнији од стуба, јер га још у младости беху лишили ствари која дичи људски род и која се индијски зове лингам.
– Поносим се што немам ту беду људског рода из које
извире страст и узнемирује живот. Мој је живот светао и
тих као звезда, јер ја немам страсти, јер сам ја ушао у крило Будино – говорио је млади лепи евнух. – Лингам је
упропаститељ људског рода.
– Лингам је спаситељ света – одговори Маркиз де Сад.
– Он ће и тебе спасти, ма да га и немаш. Он спасава свет.
Он ће и тебе спасити, мада га и немаш. Он спашава свет.
Он је света веза између атома, он нас приводи у крило Буде, он прожима васиону. Да је без лингама живот бољи, Бог
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га неби ставио у наше тело и душу; он би постварао евнухе, а не људе и жене.
– Можда имаш право. Али, да ли је мене брига за свет
око мене? Није ли мој посао да приведем себе ка божанству, ка тихом миру утапања? Ја сам изабрао за себе овај
мост, од рођења до смрти, ову ћуприју ушкопљености, која ће ме снети у крило Буде. Шта ме се тичу туђи мостови?
– Тако је – одговори опет лукави Маркиз. Али да није
тај твој мост сувише трошан? Да не води случајно само до
половине реке? Да неђеш морати да скачеш у матицу, да ти
се не деси несрећа да се телом утопиш у божанство, а душом не? Да ти душа не остане јаучући пламичак за свеватром који никад у њу не може да се слије, јер није толико
велики да је додирује.
Али евнух беше хладан као мртвац. Телом беше, али му
се душа љуљаше непоколебана.
Гледао је како се Маркиз игра са женама и како је љубазан са њима. Призори га потекоше да размишља и он је мислио уз врискање жена о чудима неба и земље и сваки час
се смешкао:
– Ах, какве везе има љубавни врисак овај са чудима неба и земље.
Па ипак, у мислима му се све измешало и у глави му
играше помамна бајадера. Играше помамна бајадера, мисао, док не паде н земљу, побуђена, савладана игром, тешко дишући.
Осети да је мисао немоћна. Немоћна, чудно некако немоћна, немоћна као страшно море које невно витла до
облака да покрије страшну стену, која се радосно, мистично, болно пуже к небу усред мора, страшна стена, стена инстиката, вечно стремећи ка божанству, вечно пузећи ка
природи кроз морске воде покривач.
Па и са женама лежећи, у страсти грозно грцајући лингамом прожимајући рађане, блед од напора, пун страшне
победе смртне, Маркиз де Сад не узбуни тело евнухово;
душу му само заклати, занија, заталаса, дубоко, далеко, лудо, опијајуће, између рађања и смрти.
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Ах, кад би се могла душа ушкопити? Кад би се истргли
органи душе, као органи тела. Па да душа одебља, опретили, непомична пред вратима љубавника, спокојна, трома,
као тело ушкопљеничко. Ах, како то: душа еманација тела,
лебди, пламти, док је тело давно умртвљено? Каква је то
инерција? Какав је то парадокс? Није ли у тој инерцији бесмртност индивидуалне душе? Ах, не зна више ништа евнух Абдахар; играше помамна бајадера, мисао, док не паде
на земљу, побеђена, свладана игром, тешко дишући и човек
сад стоји блед, го, јадан, сирак: толико је бедан да ништа не
зна, чак не зна шта не зна, чак не зна да ништа не зна.
Па опет на крају свих тих крајева, Маркиз де Сад не
увуче евнуха у сплетку, љупку беду, јер тело евнухово беш
лишено ствари које диче људски род које се индијски зову
Лингам. Али зар душа не истиче из тела, не као сенка, чак
ни као мирис, него нешто више, даље, јаче, трајније? Зар
човек чије је тело без лингама мора имати и душу без лингама. Лингам истргнут из тела, не повлачи за собом лингам
душе, као што украђено цвеће из собе не односи са собом
еманирани мирис, него га оставља да тихо полако изветри
по његовим сопстевним законима природе.
– Па лепо – намигну сам себи Маркиз де Сад. Долијаћеш ми ти ипак Абдахару: чусмо ми и да постоји и таква
љубав која се зове платонска.
И ушавши у харем, Маркиз најватренијим песничким
речима и описивањима распали Говинду робињу коју раџа
не ваљаше и чијег се тела и душе још нико до тада не дотаче. Али је не распали за себе него за евнуха Абдахара, који је имао високо чело, бледо лице, велике тужне очи и не
беше дебео, због премишљања и младости.
Па се одмах затим прикраде ка евнуху и поче му шапутати о љубави Говиндиној. Запали с срце Абрахарово. Његово око поста љубавно. Његова рука поста љубавна. Његов глас поста љубаван. Његово се око испуни лингамом.
Његова се рука испуни лингамом. Његов се глас испуни
лингамом. Свуда проструја лингам, љубав.
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Остави Абдахар врата раџина. Није више пред њима
стајао, него је чучао крај Говинде и гледао јој у очи. А Говинда је њему гледала у очи. И тако су се једнако гледали
у очи и између њихових душа испредало се страшно љубавно прење и њихова се душа лелујала између рађања и
смрти.
Али, зар душа није на почетку и крају бића једно исто
са телом? И ако душа истиче из тела, зашто и тело да не
утиче на душу?
– Ово је платонска љубав, најплатонскија на свету, смејаше се Маркиз де Сад.
Пламен душе запали огањ у телу и у жилама евнуховим
пробуди се, проклија лингам, давно ишчупани, лингам који спасава свет, лингам који је света веза за најситније делове прашине и за најсилније богове, кингам који нас приводи у крило Буде, лингам који прожима васиону, лимнгам...
Превијаше се евнух у љубавним мукама око Говинде и
плакаше због своје немоћи, ридаше зато што није човек,
подражаваше покрете људи, распаљиваше безндно и узалудно Говинду, док се Маркиз де Сад смејаше, откривајући
своју образину, обешењачку, претворну.
Данима га је тако мучио, причајући му страшне, страсне
приче и играјући се са женама пред његовим очима. А по
двору је ишао тих, оборених очију и краљ ништа није крио
од свога белог пријатеља, нити је сумњао на њега.
А сад чињаше чудо у харему: са свима је женама лежао,
само није са Говиндом.
Пуштао је да се до неба разгору њихове душе и тела,
гледао је како се у Говинди бори душа и тело, душа за евнухову душу, тело за Садову свагу.
Ах, код жене је увек тело јаче; оне су ближе божанству,
природи; оне су се мање удаљиле од божанства него људи;
тело је жена јаче.
Тело Говиндино одвуче и душу. Говинда се предаде Саду свом душом и телом, а евнух се ваљаше по саговима и
урликаше.
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Тад се брзо досети – човек се у болу досећа брзо – и
отрча код раџе.
– Господару, твој бели пријатељ лежи са твојим робињама.
Евнуха похвалише и његово поштење уписаше у индијске цароставнике. Он је после учинио и друге подвиге, па
је најзад постао и будански светац.
А маркиза де Сада протераше као страног поданика у
Кину где он...
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Станиша Војиновић

ЈЕДНА ЗАБОРАВЉЕНА ПРИЧА
БОЖИДАРА КОВАЧЕВИЋА

Када сам у оквиру Изабраних дела Божидара Ковачевића припремао књигу а његовим приповеткама намеравао
сам да уврстим и причу „Евнух и Маркиз де Сад“. Нажалост до београдског листа Новости у коме је објављена нисам могао да дођем и она је остала изван овог корпуса. После више година успео сам да дођем до тога броја и користим прилику да је објавим у часопису „Прича“.
Настала у првој фази ствралаштва Божидара Ковачевића (1902–1990), када је као стваралац трагао за својим
идентитетом, и она у себи носи неке непознате елементе
прозних стваралаца онога време.
У основи то је источњачка прича која је послужила да се
покажу домети и могућности приповедања. Друго ту је љубав, ту је индивидуалисање личности и на крају поента.
Прича је тако вешто компонована од свих ових елемената
да открива и унутрашњу везу између личности. Ту је љубав безгранична, ту је интрига приповедача, ту је оданост
и на крају трагичан завршетак. Један роман у малом који
открива сву бесмисао нултог стања личности, дужност.
Ту је индијска примиреност, ту је посмодернизам у миксирању времена и личности. И оно велико име Маркиза де
Сада. Маркиз који борави на двору цара куша евнуха и наводи на мисли о љубави, али овај остаје хладан. Ту је невероватан набој еротике грађен на супротним принцупима и
оно што је најважније шкртост у речим. Овде се види колико је Божидар Ковачевић поштовао сваку реч. Градио је
слике на интуицији, и дао слику једног троугла, царица,
цар, евух, над којим лебди личност маркиза де Сада.
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И као у целокупној прози тога периода, поред ироније
један од главних елеменат је и поезија. Поетске слике
уоквирују личности, догађаје, заплићу, расплићу, поентирају.
Новости, 1923, III, 516 (19. I), 3.
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Иво Ћипико (1869-1923)
Приморске душе (приповијетке), Загреб, 1899.
Са јадранских обала (приповијетке), Мостар, 1900.
Са острва (приповијетке), Београд, 1903.
Крај мора (приповијетке), Дубровник, 1911.
Прељуб (приповијетке), Београд, 1914
Милица Јаковљевић Мир-Јам (1887-1952)
Дама у плавом
Девојка са зеленим очима
Часна реч мушкарца
Све оне воле љубав
Хамза Хумо (1895-1970)
Страсти, 1923
Под жрвњем времена, 1928
Случај Раба сликара, 1930.
Приповијетке, 1932.
Љубав на периферији, 1936.
Хасан опанчар, 1947.
Перишићева љубав, 1952.
Хаxијин мач, 1955.
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